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Na okładce wykorzystano rzeźby Józefa Wilkonia

W Domeyce spełniają się marzenia
Nowa hala gimnastyczna

10

Fot. Arch. Szkoły

☟
Włodzimierz Sacewicz, dyrektor ZS im. Ignacego Domeyki i Ryszard Modzelewski, zastępca burmistrza
Dzielnicy Bielany 22 kwietnia br. dokonują uroczystego otwarcia nowej szkolnej hali sportowej
Więcej na str. 2

.-

Urzędu Dzielnicy Bielany przyjął zastępca burmistrza
Kacper Pietrusiński.
Serwis Proto.pl, przekazując Bielanom dyplom, tak
argumentował swoją decyzję: Bielany to nie tylko Dzielnica Warszawy. (...) To także misja. „Misja Bielany” (...)
to gra komputerowa, która w ubiegłym roku zachęcała do
poznania tej części Warszawy i która ujęła redakcję Proto.
pl swoją nieszablonowością i świetnym wykonaniem.
Zapraszamy do zabawy i poznania Bielan na www.
misjabielany.pl, „Zostań agentem Biura Ochrony Burmistrza (BOB)”. „Los Bielan jest w twoich rękach”.

.05

ra internetowa „Misja Bielany Warszawskie”
zdobyła II miejsce w IV edycji konkursu Złote
Formaty w kategorii on-line oraz wyróżnienie od serwisu Proto.pl. Ogłoszenie laureatów IV edycji
konkursu Złote Formaty nastąpiło 22 kwietnia 2010 r.
podczas uroczystej Gali Festiwalu Promocji Miast i
Regionów w hotelu Sheraton w Warszawie. Festiwal i
Konkurs gromadzi samorządy z całej Polski.
Bielany wystartowały z projektem w kategorii
on-line, do której zgłoszono 17 projektów, stając
w szranki z takimi potęgami jak Kraków, Poznań,
Lublin, Szczecin. Nagrodę i wyróżnienie w imieniu
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Wielki sukces na ogólnopolskim festiwalu
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Fot. Arch. Organizatora Festiwalu

20 czerwca 2010 r.

Kacper Pietrusiński odbiera nagrody, obok Maciej Podczaski, Marcin Domagała i Daniel Sadowski

W

Wybory Prezydenta RP

przyszłym miesiącu 20 czerwca br. w całym kraju odbędą się
wybory Prezydenta RP, w związku z tym publikujemy informacje,
które mieszkańcom Bielan ułatwią głosowanie.
Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy, a także wyborca nigdzie niezamieszkały przebywający na obszarze gminy, może złożyć
wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek należy złożyć w Dziale
Ewidencji Ludności przy ul. Żeromskiego 29 (parter) w godz. pracy urzędu
w terminie do 10 czerwca br.
Więcej informacji na str. 4, 12-13
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XLIII Sesja Rady Dzielnicy

K

Fot. M.D.

w i e t n i ow a s e sj a
Rady Dzielnicy
Bielany rozpoczęła
się od dwóch burzliwych
punktów. Wpierw rozpatrywany miał być złożony na
poprzedniej sesji wniosek
Klubu Radnych Prawa i
Sprawiedliwości o odwołanie Przewodniczącego
Rady Roberta Wróbla (PO)
oraz Wiceprzewodniczącej
Rady Marii Mossakowskiej
Robert Wróbel,
(SLD). W związku z tragedią
Przewodniczący Rady Dzielnicy
smoleńską, radni PiS-u, jak
argumentował przewodniczący klubu Jan Zaniewski, dążąc do
wyciszenia sporów politycznych, chcieli przełożyć głosowanie na
kolejne posiedzenie. Radni koalicji uznali jednak, że argumenty za
odwołaniem nie będą się przecież zmieniać, a Rada nie może trwać
w stanie niepewności i nie zgodzili się na zmianę terminu.
Tym samym PiS został zmuszony do przedstawienia własnych
argumentów. Radny Zaniewski zarzucił prezydium brak proporcji w kwestii obsady przewodniczących komisji dzielnicowych,
a także brak zgody na efektywny wybór przedstawiciela PiS do

prezydium Rady Dzielnicy. Podkreślał też brak wpływu Rady na
Zarząd Dzielnicy. Z tym argumentem nie zgodził się burmistrz
Zbigniew Dubiel, podając przykłady bieżącej współpracy Zarządu
z Radą. Także członkowie Prezydium nie zgodzili się ze stawianymi im zarzutami, wskazując na brak woli współpracy ze strony
klubu radnych PiS. W efekcie następującego po debacie tajnego
głosowania zarówno Maria Mossakowska, jak i Robert Wróbel
nie zostali odwołani ze swoich funkcji.
Kolejnym punktem, który wzbudził olbrzymie emocje była kwestia zagospodarowania tzw. Serka Bielańskiego, czyli terenu wokół
stacji metra Słodowiec u zbiegu ulic Żeromskiego i Marymonckiej.
Ten punkt został przez wszystkich radnych ze wszystkich klubów
potraktowany nadzwyczaj emocjonalnie. Omawiany niezwykle
atrakcyjny teren ma być, zgodnie z propozycjami Biura Gospodarki
Nieruchomościami podzielony na kilka osobnych działek, celem
ułatwienia ich sprzedaży. Tymczasem radni Dzielnicy Bielany dążą,
by teren został sprzedany w całości jednemu inwestorowi. Ideą jest
bowiem powstanie jednolitej i spójnej inwestycji, cechującej się
przemyślaną i funkcjonalną kompozycją architektoniczną, łączącą
liczne funkcje, w tym o charakterze kulturalno-rozrywkowym i
handlowym. Tym samym chcieliby uniknąć groźby postawienia na
tym terenie ciasnej i grodzonej zabudowy apartamentowej. Podczas
obrad radni bielańscy wypowiadali się bardzo stanowczo. Radny
Jan Zaniewski wprost określił projekty sygnowane przez miasto,

W Domeyce spełniają się marzenia
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Nowa hala gimnastyczna

arwne i dynamiczne widowisko w pięknej sali teatralnej
rozpoczęło wielką galę w Zespole Szkół im. Ignacego
Domeyki – z okazji otwarcia szkolnej hali gimnastycznej
– ogromnego, długo oczekiwanego obiektu sportowego.
Inauguracyjny spektakl teatralny pt. ,,Sen o Warszawie”
według scenariusza i w reżyserii Ewy Musiałowicz przygotowano z wielkim rozmachem. Brało w nim udział 70 uczniów
aktorów i tancerzy oraz prawie 100-osobowy chór pod kierownictwem Anny Frołów. Przedstawienie było kolorowe, żywe i
dowcipne. Miało formę wodewilu, a w treści nawiązywało do
tradycyjnych przedwojennych majówek bielańskich. Uczniowie zatańczyli polkę starowarszawską, sztajera i walca. Druga
część – to wspomnienie z czasów Warszawy walczącej, pokazane poprzez piosenkę okupacyjną i stosowną dekorację. Na
koniec przenieśliśmy się w klimaty współczesnej Warszawy – tu

królowały tańce nowoczesne oraz znane piosenki o Warszawie,
ale w rytmach cha-chy, jive’a i disco-samby.
Nasz bielański wodewil z piękną scenografią oglądali i
gorąco oklaskiwali znakomici goście, wśród których było
wiele ważnych osobistości, jak ambasador Republiki Chile
José Manuel Silva, wizytator Kuratorium Oświaty Wiesława
Churawska, dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy Jolanta
Lipszyc, przewodnicząca Komisji Edukacji i Rodziny m.st.
Warszawy Małgorzata Żuber-Zielicz, a także Rodzice, koledzy,
przyjaciele. Widowisko bardzo się podobało o czym świadczyły
wielkie owacje widowni oraz gratulacje, jakie długo zbierali
twórcy przedstawienia, no i my – artyści.
Bezpośredniego uroczystego otwarcia naszej nowej, wielkiej
hali sportowej przez tradycyjne przecięcie wstęgi dokonał zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany Ryszard Modzelewski. Nie-

jako wielki przekręt, który powinna zbadać CBA. W podobny
sposób wypowiadał się radny Marek Goleń (PO). Radni pytali:
po co dzielić tak atrakcyjną działkę, tym samym obniżając jej
wartość, skoro można sprzedając ją w całości uzyskać dużo lepszą
cenę. W imieniu Zarządu Dzielnicy wypowiadał się też zastępca
burmistrza Dzielnicy Kacper Pierusiński, który wskazywał, że
w sprawie zagospodarowania Serka brak jest woli współpracy
ze strony Biura Gospodarowania Nieruchomościami. Sprawa ta
niewątpliwie będzie jeszcze wielokrotnie powracać na kolejnych
posiedzeniach rady Dzielnicy.
Były to najważniejsze punkty obrad tej sesji. Inne punkty
niebawem będą dostępne w stenogramie zamieszczonym na
stronach Urzędu.
Red.

Z prac Zarządu Dzielnicy

W okresie od 17 kwietnia do 24 maja br. Zarząd Dzielnicy odbył 6 posiedzeń, w trakcie których omówił 153
sprawy, w tym podjął 120 uchwał.
Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale
Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Żeromskiego 29, pok.
313, tel. 22 373 33 13 ).

mal natychmiast uczniowie-sportowcy rozegrali tu symboliczny
kilkuminutowy mecz siatkówki, sędziowany już profesjonalnie z
zastosowaniem nowoczesnej aparatury elektronicznej, a dziewczęta pokazały atrakcyjny układ gimnastyczny z piłkami.
My, uczniowie ,,Domeyki”, bardzo cieszymy się z nowego
miejsca do zajęć sportowych, dlatego staraliśmy się uczcić ten
fakt godnie i radośnie... Dziękujemy wszystkim, którzy nam w
tym pomagali. Chcieliśmy, by to otwarcie było wielkie, z tańcem,
piosenką i humorem.
A w ,,Domeyce” przecież marzenia się spełniają...
Uczniowie ze szkoły im. Ignacego Domeyki

Hala gimnastyczna przy ZS nr 51
- roboty budowlane rozpoczęto: 12.092007 r.
- hala dopuszczona do użytkowania: 3.03.2010 r.
- powierzchnia całkowita: 3 012,27 m2
- całkowity koszt budowy: 14 999 414,22 zł

Wizyta bielańskiego samorządu na Ealingu
aling jest partnerską dzielnicą Bielan. To właśnie tam
w dniach 24–27 marca udał się burmistrz Zbigniew Dubiel, wraz ze swoim zastępcą Kacprem Pietrusińskim i
zastępczynią przewodniczącego Rady Marią Mossakowską.
Głównym celem wizyty było pogłębienie współpracy
między szkołami bielańskimi a brytyjskimi z terenów obydwu dzielnic. Ponadto podczas wizyty odbyła się wspólna
konferencja poświęcona rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Prócz władz Ealingu wzięli w niej udział także
przedstawiciele londyńskiej policji i służb socjalnych.
Bielańska delegacja zawiozła także do Ealingu wystawę
o Bielanach. Na 25 planszach zostały przedstawione najciekawsze i najładniejsze miejsca naszej dzielnicy. Specjalnie
także na tę okazję została przetłumaczona na j. angielski gra
internetowa Misja Bielany, której popularność w tej wersji
językowej znacznie przekroczyła wersję polską.
W trakcie wizyty delegacja odwiedziła kilka szkół i
przedszkoli brytyjskich, w których naukę pobierają uczniowie polskiego pochodzenia. Zapoznała się także z ofertą
kulturalną, przeznaczoną dla mieszkańców, a także nowoczesnymi metodami ochrony środowiska i doświadczeniami
Londynu w tym zakresie. Złożyła także wizytę w polskim
kościele oraz gurudwarze, największej świątyni sikhijskiej w
Wielkiej Brytanii. Wyznawcy sikhizmu stanowią znaczącą
część mieszkańców Ealingu.
md

Fot. M. Podczaski
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Współpraca między szkołami bielańskimi a brytyjskimi

Burmistrz londyńskiej Dzielnicy Ealing Barbara Yerolemou i Zbigniew Dubiel
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Bielańskie Dni Kultury 2010
J

Pikniki, wystawy, koncerty... MEZO, Pod Budą i Raz Dwa Trzy

ak co roku w maju, Zarząd Dzielnicy
Bielany zaprasza mieszkańców na cykl
wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Od ostatnich dni maja do końca czerwca na
świeżym powietrzu, w bibliotekach, ośrodkach
kultury, szkołach realizowane są projekty artystyczno-kulturalne, edukacyjne i sportoworekreacyjne. Chcemy pokazać dorobek twórczy
naszej dzielnicy, a także zachęcić jak najszerszy
krąg mieszkańców Bielan i nie tylko do korzystania z oferty, która jest przygotowywana przez
Urząd Dzielnicy oraz lokalne placówki oświatowe i kulturalne, a realizowana przez cały rok.
Szczegółowy program wydarzeń znajdziecie
Państwo na str. 10-11, ja chciałbym zaprosić
szczególnie na kilka z nich.

Maity Breakers podczas Pikniku przy Stawach Brustmana 2010

serdecznie zapraszam na największą imprezę
dzielnicową, przygotowaną przez Zarząd
Dzielnicy na obchody Święta Dzieci – „Dzień
Dziecka na Chomiczówce”. W sb. 29 maja na
terenach rekreacyjnych osiedla Chomiczówka
przy ul. Pabla Nerudy 1 czekać będzie na całe
rodziny mnóstwo atrakcji. Na scenie występy
laureatów bielańskich przeglądów tanecznych i
wokalnych, koncerty: rapera MEZO i wieczorny – grupy Pod Budą.
Warsztaty muzyczne,
cyrkowe, kulinarne i
zabawy sportowo-rekreacyjne. Zapraszam
do zajrzenia na str. 1920. Tam szczegółowy
program imprezy.
Na „Piknik Bielański przy Stawach Brustmana” jak co roku
szczególnie zapraszamy
młodzież – w tym roku
Piknik Witaj Lato na Bielanach 2009 odbędzie się on w sb.
19 czerwca. Oprócz
,,Pan Wołodyjowski u Kamedułów” z Trylogii koncertów amatorskich zespołów wokalnych i
Henryka Sienkiewicza. O g. 13.00 Centrum instrumentalnych, na scenie wystąpi East West
Kultury Dobre Miejsce zaprasza najmłodszych Rockers oraz Pablopavo&Ludziki. Podczas tej
na przedstawienie „Miś Uszatek” w wykonaniu imprezy będzie miał miejsce również widowiTeatru Michałek. Po południu zaś o g. 16.00 w skowy pokaz capoeiry!
Podziemiu Kamedulskim wystąpi Anna StępNa wspólne witanie lata serdecznie zapraniewska Quartet z koncertem jazzowym.
szam wszystkich mieszkańców Bielan w sb.
Tegoroczny program Bielańskich Dni 26 czerwca. To nasza największa dzielnicowa
Kultury jest szczególnie bogaty w różnorod- impreza plenerowa „Witaj lato na Bielanach”
ne imprezy plenerowe skierowane do dzieci. – znów w świetnej lokalizacji, dogodnej dla
Mamy „Indiański Dzień Dziecka”, „Harcerski wszystkich, tuż przy stacji metra Słodowiec.
Dzień Dziecka”, Dzień Dziecka w Bielańskim Niekwestionowaną atrakcją tegorocznego
Ośrodku Kultury z happeningiem plastycznym Pikniku będą I Zawody Strongman o Puchar
„Słoneczna wieża”, imprezę plenerową „W Burmistrza Dzielnicy Bielany. Po kilku latach
krainie fantazji” ze spektaklem i malowaniem nieobecności zawody Strongman wracają do
na sztalugach – organizowaną w parku im. Warszawy. Szóstka czołowych Strongmanów
Zbigniewa Herberta przez Bibliotekę Pu- stanie do walki w sześciu konkurencjach, dając
bliczną przy ul. Duracza. Szczególnie jednak świadectwo swojej ogromnej siły fizycznej i
wytrzymałości.
Wieczorem na scenie
koncertowej wystąpi grupa Raz Dwa Trzy, która w
tym roku świętuje 20-lecie
istnienia. Przed nią zagra
zespół The Beatles Revival
z Pragi. Zespół słynie ze
znakomitej interpretacji
utworów The Beatles, ma
również doskonały image
i choreografię sceniczną
podobną do oryginału, a
także fizyczne podobieńKapela Praska podczas Pikniku Witaj Lato na Bielanach 2009 stwo do prawdziwych

Beatlesów! To wszystko sprawia, że koncerty
tej grupy są niezwykłą muzyczną przygodą i
przeniesieniem do Liverpoolu lat 60-tych XX
w. Oprócz tego podczas Pikniku również, jak
w roku ubiegłym, ciesząca się żywym zainteresowaniem tradycyjna zabawa na dechach,
potańcówka dla wszystkich lubiących klimat
przedwojennej Warszawy.

Koncerty kameralnie

6 czerwca zapraszamy na recital chopinowski w wykonaniu Marka Brachy w ramach „Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach”. Tego
samego dnia w cyklu koncertowym „Wieczory
muzyczne” w kościele św. Zygmunta wystąpi
Tytus Wojnowicz z zespołem. Piosenki poetyckiej w wykonaniu Andrzeja Brzeskiego
można będzie posłuchać w wypożyczalni
przy ul. Reymonta; w klubie „Domino” zaś z
okazji Dnia Matki wystąpi Halina Kunicka.
W Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej
usłyszymy m.in. chór Małgorzaty Ługowskiej
oraz koncert dziecięcego zespołu MAT.

gi do kamizelki kuloodpornej” zapraszamy w
pt. 11 czerwca.
„Transformacja a zmiany w strukturze społecznej po prywatyzacji Huty” – to konferencja
organizowana również w Bibliotece na Duracza,
na którą zapraszam 20 maja. Konferencji towarzyszy wystawa „Bielańscy hutnicy”, którą wraz
z prezentacją multimedialną można oglądać na
parterze w holu Biblioteki jeszcze do 6 czerwca.
Inne bielańskie wypożyczalnie zapraszają
również na wystawy. Ich tematem są bielańscy
rzemieślnicy – tak jak wystawa fotografii Stefana Mleczaka w Wypożyczalni na Reymonta
czy np. stare Bielany pokazane w ekspozycji
„Bielany w dawnej fotografii” w Wypożyczalni
nr 96 przy ul. Perzyńskiego. „Kartki z podróży” zaś to fotografie Janusza Kaczmarczyka
prezentujące krajobraz i przyrodę Islandii, do
obejrzenia których zapraszam do Bielańskiego
Ośrodka Kultury. Dla grup zorganizowanych,
szczególnie dla młodzieży, Bielańskie Centrum
Edukacji Kulturalnej proponuje wystawę i
prezentację multimedialną pt. „Historia Orła
Białego” oraz „Chopin – życie i twórczość”.

Spacery po Bielanach

Po raz pierwszy podczas Bielańskich Dni
Kultury proponujemy mieszkańcom nie tylko
Bielan, ale wszystkim, którzy chcą poznać naszą
dzielnicę, niedzielne spacery z przewodnikiem.
Miłośnicy Warszawy i Mazowsza – przewodnicy
PTTK pokażą Państwu najpiękniejsze zakątki
Bielan. I tak już w nd. 30 maja odbędzie się
spacer pt. „Tajemnice Bielańskich Eremów”. 6
czerwca proponujemy zwiedzanie Akademii
Wychowania Fizycznego podczas spaceru „Od
Maryli do Otylki – czyli piękne kobiety na AWF”,
zaś 13 czerwca – „Architektoniczne perełki
Bielan”. Początek spacerów przed bielańskim
ratuszem o g. 11.00. Serdecznie zapraszam!
Podczas Bielańskich Dni Kultury odbędą
się również spektakle teatralne w Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej, pokazy filmowe
w Bibliotece przy ul. Duracza, warsztaty w Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono oraz dni
otwarte m.in. w Młodzieżowym Domu Kultury

Fot. Arch. WKU

Fot. Arch. WKU

Fot. Arch. WKU

Imprezy plenerowe

Bielańskie Dni Kultury rozpoczniemy
zgodnie z tradycją - sięgającą królów Władysława IV i Jana Kazimierza - w Zielone
Świątki, w niedzielę 23 maja, odpustem w
kościele pokamedulskim (ul. Dewajtis 3). O
g. 11.00 odbędzie się Msza św., a około pół
godz. wcześniej planowane jest powitanie
obrazu z wizerunkiem św. Brunona z Kwerfurtu, który dopłynie po Wiśle do dawnego
portu na Bielanach. Około godz. 12.30 przed
kościołem rozpocznie się występ i zabawy
taneczne prowadzone przez zespół ludowy
Kujawy Bachorne. Aktorzy przypomną scenę

Fot. A. Chmielewski
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Zastępca Burmistrza Grzegorz Pietruczuk z synkiem podczas Dnia Dziecka 2009

Spotkania i wystawy

Bielańskie Spotkania z Pojedynkiem, od
kilku miesięcy organizowane przez Zespół ds.
Mediateki w Bibliotece Publicznej przy ul. Duracza przyciągają wszystkich zainteresowanych
historią broni białej. Żywe, barwne wykłady
prowadzone przez pasjonatów z Akademii
Broni – Marcina Żmudzkiego i Marcina Bąka
– ubogacone prezentacjami multimedialnymi,
są niezwykle ciekawą propozycją dla młodzieży
i dorosłych. Na kolejny wykład pt. „Od kolczu-

przy ul. Cegłowskiej. Szczegółowe informacje
znajdziecie Państwo na stronie www.bielany.
waw.pl oraz w Wydziale Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żęromskiego
29 pok. 312, tel. 22 37 33 312 (-11,-20).
Raz jeszcze zapraszam do wspólnego świętowania i wspólnej zabawy podczas Bielańskich
Dni Kultury 2010. Mam nadzieję, że każdy
wybierze coś dla siebie wśród przygotowanych
przez nas propozycji.
Grzegorz Pietruczuk
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany
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20 czerwca 2010 r.
Wybory Prezydenta RP
Informacje
dla mieszkańców
Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

Spis wyborców Dzielnicy Bielany
będzie udostępniony wyborcom do
wglądu w Urzędzie m.st. Warszawy
Dzielnicy Bielany w budynku przy ul.
Żeromskiego 29 (parter, stanowisko
21, 22) w dniach: 7 - 9 czerwca 2010
r. w godzinach pracy Urzędu.
Fot. Arch. Redakcji

* * *

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem
wyborów, może otrzymać na swoje
żądanie zaświadczenie o prawie do
głosowania.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28
sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń
o prawie do głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 72, poz. 849, z 2005 r. Nr
166, poz. 1395, z 2009 r. Nr 63, poz.
527 i z 2010 r. Nr 66, poz. 425) urząd
wydaje zaświadczenie o prawie do
głosowania do czasu przekazania
spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji
wyborczej, tj. najpóźniej do dnia 18
czerwca 2010 r. włącznie.
Zaświadczenie wydaje Dział
Ewidencji Ludności przy ul. Żerom-

skiego 29 (parter) w godz. pracy
urzędu.
Wyborca, któremu wydano ww.
zaświadczenie zostanie skreślony ze
spisu wyborców w miejscu swego
zamieszkania. Utrata zaświadczenia nie daje możliwości udziału w
głosowaniu.

* * *

GŁOSOWANIE W LOKALACH DOSTOSOWANYCH DO
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Osoby niepełnosprawne, będące
mieszkańcami Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, mogą głosować w
wybranym przez siebie obwodzie
głosowania w lokalu dostosowanym

Szanowni Państwo,
informuję, że od 7 czerwca 2010 roku do odwołania,
dyżury w lokalu bielańskiego koła
Platformy Obywatelskiej w Al. Zjednoczenia 11
(wejście od ul. Schroegera)
odbywać się będą od poniedziałku do czwartku włącznie
w godzinach od 17.00-19.00. Zapraszamy.
Piotr Mazurek
Przewodniczący Bielańskiego Koła
Platformy Obywatelskiej

do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość przyjęcia
przez urzędnika w domu osoby niepełnosprawnej wniosku o dopisanie
do spisu w obwodzie, którego siedziba jest przystosowana do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych. W
celu umówienia się należy dzwonić
pod numer 22 37 33 046, 22 37 33
571, 22 37 33 572.
Wykaz obwodów głosowania
dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych:
1. Obwód Nr 771 ul. Gwiaździsta 35
2. Obwód Nr 775 ul. Kolektorska
9/11
3. Obwód Nr 783 ul. Przybyszewskiego 80/82
4. Obwód Nr 784 ul. Staffa 3/5
5. Obwód Nr 794 ul. Kochanowskiego 9A
6. Obwód Nr 805 ul. Conrada 6
7. Obwód Nr 808 ul. Conrada 6
8. Obwód Nr 819 ul. Dorycka 1
9. Obwód Nr 825 ul. Andersena 4
Termin złożenia wniosku w
Dziale Ewidencji Ludności Delegatury Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy mieszczącym się
przy ul. Żeromskiego 29, parter –
stanowisko 21, 22 o dopisanie do
spisu wyborców dla wybranego
obwodu głosowania posiadającego
lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych upływa w dniu
15 czerwca 2010 roku.
Podstawa prawna: art. 30a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 47,
poz. 544 ze zm.).
UWAGA! w dniu głosowania –
20 czerwca br. w godz. 10.00- 18.00
Urząd Dzielnicy Bielany zapewni
bezpłatny transport osób niepełnosprawnych do obwodu głosowania.
Iwona Stolarczyk
Zastępca Urzędnika Wyborczego
m.st. Warszawy w Dzielnicy
Bielany

ZAWIADOMIENIE
Zarząd WSBM „CHOMICZÓWKA” z siedzibą w Warszawie przy ul P. Nerudy 1
OGŁASZA DRUGI PISEMNY PRZETARG OGRANICZONY
na określenie wartości rynkowej na ustanowienie odrębnej własności
lokalu mieszkalnego - prawnie wolnego - Nr 9 poł. Warszawie przy ul. Bogusławskiego 14
o powierzchni użytkowej 50,37 m2.
Cena wywoławcza wynosi 279.200 PLN .
W przetargu mogą wziąć udział pełnoletni mieszkańcy WSBM “Chomiczówka”
zameldowani na pobyt stały w zasobach WSBM “Chomiczówka” oraz pracownicy WSBM
“Chomiczówka”, którzy przepracowali w niej nienagannie, co najmniej 10 lat.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto WSBM “Chomiczówka”,
w SBO Nr 71 8015 0004 0022 5474 2001 0003
wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej lokalu.
Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Szczegółowe warunki przetargu znajdują się w siedzibie Zarządu WSBM “Chomiczówka”,
pok. 21, tel. 669-78-00 wew. 102.
Pisemne oferty z propozycją ceny oraz nr konta bankowego, na które będzie można zwrócić
wadium, należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do dnia 17.06.2010 r. do godziny 1600 z dopiskiem na kopercie:
„Przetarg pisemny ograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 14”
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia
bez podania przyczyny przed jego rozstrzygnięciem.

Z notatnika Miejskiego Strażnika

D

ziałaność Bielańskiego Oddziału
Straży Miejskiej
w miesiącu kwietniu w
znacznym stopniu została
zdominowana i dostosowana do potrzeb zabezpieczeń uroczystości
związanych z tragedią pod
Smoleńskiem. Praktycznie
już od 10 kwietnia, strażnicy naszego
oddziału czynnie uczestniczyli z działaniach prowadzonych w rejonie pałacu prezydenckiego przy Krakowskim
Przedmieściu, placu Piłsudskiego,
Starego Miasta, Torwaru i Belwederu. W każdym z tych miejsc pełnili
ciężką całodobową służbę, składając
tym samym hołd ofiarom katastrofy.
Znacząca cześć uroczystości pogrzebowych odbywała się na Cmentarzu
Komunalnym Wojskowym na terenie
Żoliborza, gdzie aż do 28 kwietnia zapewnialiśmy płynność ruchu
pojazdów na terenie przyległych
parkingów, dbając o należyty stan
bezpieczeństwa uczestników tych
smutnych uroczystości. Strażników
miejskich nie zabrakło również w
rejonie Cmentarza Północnego, gdzie
przewieziono ciała ostatnich zidentyfikowanych ofiar.
Dzięki determinacji i poświęceniu strażników w dniu 10 kwietnia w
późnych godzinach nocnych przy ul.
Dewajtis udało się uratować tonącego
mężczyznę, który w stanie upojenia
alkoholowego wpadł do rozlewiska
Wisły i nie potrafił samodzielnie
wydostać się z wody. Nawet pomoc
kamratów, z którymi wcześniej biesiadował, na niewiele się zdała. Po
sprawnie przeprowadzonej akcji
zostały strażnikom jedynie zabłocone
mundury, które wymagały solidnego
prania.
W tym miesiącu nie zabrakło
licznych interwencji, podczas których
udzielano pomocy osobom poszkodowanym. I tak 17 kwietnia po godzinie 22 na ul. Conrada przy Reymonta
strażnicy udzielili pomocy przedme-

dycznej ofierze pobicia
przez grupę nieznanych
mężczyzn. Poszkodowanego z licznymi obrażeniami ciała Pogotowie
Ratunkowe przewiozło
do szpitala Bielańskiego.
Sprawą teraz zajmuje się
policja, której wskazano
ustalonych świadków tego
zdarzenia. Strażnik z policjantem ze
wspólnego patrolu udzielili podobnej pomocy w dniu 8 kwietnia na
ul. Reymonta przy Broniewskiego.
Tym razem nieostrożny mężczyzna
wtargnął na czerwonym świetle pod
jadący tramwaj. Osoba trafiła pod
opiekę lekarzy tego samego szpitala.
Coraz częściej spotykamy w
naszej pracy sytuacje dotyczące
nieszczelnych instalacji gazowych w
budynkach mieszkalnych. W dniu 2
kwietnia w trakcie rutynowej kontroli
posesji przy ul. Tołstoja 3 inspektor
ds. rejonu wyczuł ulatniający się z
instalacji gaz. W porę wezwane Pogotowie Gazowe usunęło usterkę i
nie doszło do tragedii. Dziwi jednak
fakt, że poza czujnym strażnikiem,
żaden z mieszkańców wcześniej nie
ujawnił tej usterki.
W dniu 28 kwietnia o godzinie 20
na ulicy Żeromskiego patrol Straży
Miejskiej podjął akcję gaśniczą płonącego pojazdu. Niestety, podręczne
środki gaśnicze, którymi dysponowali
strażnicy okazały się niewystarczające. W akcję musiała włączyć się specjalistyczna załoga Straży Pożarnej.
Na szczęście nikt w tym pożarze nie
ucierpiał.
W kwietniu strażnicy wzięli
pod lupę bielańskie skupy złomu,
sprawdzając, czy nie są przyjmowane
metale pochodzące z kradzieży m.in.
infrastruktury drogowej. W trakcie
tych kontroli udało się ująć trzech
mężczyzn, którzy próbowali w dniu
23 kwietnia sprzedać skradziony
szyld z logo sieci Carrefour. Teraz
sprawcami zajmie się Policja.
Maciej Świątek

Harmonogram

ustawiania kontenerów KP-7 do zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Termin

L. p.

Lokalizacja

1. Muzealna x Farysa
2.

Wójcickiego na odc.Pasterskiej
i Jamki

kwiecieĔ
2010

maj
2010

czerwiec
2010

8

6

10

15

13

17

3. Królowej Jadwigi x Radecka

1

13

24

4. Estrady x Groteski
Opáotek 34-36
5.
(po stronie niezabudowanej)
6. Akcent x Loteryjki
7. Linotypowa 8-13
Estrady 142 – 144 (przy murze
8.
Cmentarza)

22

20

10

1

27

17

29
8

27
6

24
10

1

20

17

9. Rokokowa x Tytuáowa

22

20

24

10. Twardowska x Karska
Schroegera 82 x Kleczewska
11.
(obok ogrodzenia)
Schroegera (pomiĊdzy Al.
12.
Zjednoczenia a Fontany)

15

13

10

22

20

17

29

27

24

8

6

10

13. PelpliĔska x PĊcicka
14. Tczewska

15

13

17

15. SáowiaĔska 14-16

22

20

24

16. Staffa x Duracza

29

27

10

17. Arkuszowa x KsiĊĪycowa

8

6

17

1

27

24

18.

Rodziny Poáanieckich x
Bogusáawskiego

Kontener odbierany bĊdzie bezpoĞrednio po napeánieniu.
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Fot. T. Olechowski

Wydział Zasobów Lokalowych (WZL)

Z

akres działania Wydziału określa
Dział XVIII Regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany
w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy,
Zarządzenie nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia
2009 r.
Do zakresu działania Wydziału Zasobów
Lokalowych dla Dzielnicy Bielany należy w
szczególności:
1) sprawy gminnych zasobów lokalowych
m. st. Warszawy, ochrony praw lokatorów i
dodatków mieszkaniowych, w tym:
a) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Dzielnicy,
b) sprzedaż lokali mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy,
c) prowadzenie nadzoru właścicielskiego
w budynkach stanowiących własność oraz
współwłasność m.st. Warszawy,
d) wydawanie decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń w sprawach dodatków mieszkaniowych,
e) realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych,
f) realizacja spraw obniżek czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów,
g) zawieranie, dokonywanie zmian i
rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy lub
użyczenia lokali użytkowych,

h) nabywanie i zbywanie lokali użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy;
2) rewitalizacja m.st. Warszawy w części
dotyczącej Dzielnicy w zakresie realizowanych zadań – we współpracy z Biurem Polityki
Lokalowej;
3) przygotowywanie projektów finansowych, bieżących i okresowych informacji,
sprawozdań i analiz dotyczących działalności
Wydziału;
4) inne sprawy określone w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy bądź pracownikom
Wydziału.
Wydział znajduje się na I piętrze w budynku przy ul. Żeromskiego 29 w pokojach
od 102 do 110 i składa się z następujących
komórek:
· Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.
Gospodarki Mieszkaniowej
· Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.
Sprzedaży Lokali Mieszkalnych
· Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds.
Nadzoru Właścicielskiego
· Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.
Dodatków Mieszkaniowych
· Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.
Obniżek Czynszów
· Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.
Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji

Wydział Zasobów Lokalowych

· Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.
Gospodarki i Obrotu Lokalami Użytkowymi
· Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds.
Rewitalizacji
Wydział przy wykonywaniu zadań współpracuje z:
· Komisją Mieszkaniową Rady Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy,
· Biurem Polityki Lokalowej Urzędu m.
st. Warszawy,
· Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
· Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Liczba etatów: 21, z czego zadania wydziału wykonuje 19 zatrudnionych osób.
W ubiegłym roku rozpatrzyliśmy: 582
wnioski o najem lokalu mieszkalnego, wydaliśmy 201 skierowań do zawarcia umów
najmu, z czego 42 dotyczyły zasiedlania pustych lokali. Na koniec 2009 r. na listach osób
oczekujących na najem lokalu znajdowały się
453 nazwiska. Rozpatrzono 1088 wniosków
o obniżkę naliczonego czynszu, z czego pozytywnie 767.
Wydano 2 941 decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych, w tym spraw załatwionych pozytywnie znalazło się 2845.
Wszystkie najważniejsze sprawy dotyczące

zadań realizowanych przez Wydział Zasobów
Lokalowych (podstawowe informacje oraz
niezbędne druki) umieszczone są na stronie
www.um.warszawa.pl. Ponadto zadania wydziału realizowane są w oparciu o następujące
uchwały Rady m. st. Warszawy:
· nr LVIII/1751/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia lipca 2009 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132,
poz. 3937),
· Nr XLI/1272/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 2 października 2008 r. w sprawie:
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st.
Warszawy na lata 2008-2012 (Dz. Urz. Woj.
Maz., nr 188, poz. 6785),
· Nr XLII/999/2004 Rady m. st. Warszawy
z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży,
zamiany i nabywania lokali mieszkalnych w
domach wielolokalowych (Dz. Urz. Woj. Maz.,
Nr 309 poz. 9574).
Tekst uchwał jest dostępny na w/wym.
stronie.
Naczelnikiem wydziału jest Marek Barczak, który przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 14 00 – 15 40. Wizyty należy umówić wcześniej. Tel. (22) 373-31-10.
Oprac. Tadeusz Olechowski

Jak długo pracuje Pan na tym stanowisku i co należy do Pana najważniejszych
obowiązków?
W Wydziale pracuję od 2001 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Zasobów
Lokalowych od listopada 2009 r. Wcześniej
zatrudniony byłem jako pełniący obowiązki
naczelnika, główny specjalista, zastępca naczelnika - od kilku lat więc dźwigam brzemię
odpowiedzialności za działania Wydziału.
Od pół roku pracujecie w nowym ratuszu.
Jak zmieniło się funkcjonowanie wydziału w
porównaniu z poprzednią siedzibą?
Na pewno jest słoneczniej. Nie do końca
natomiast został rozwiązany problem warunków pracy – nadal jest ciasno. Natomiast
najlepszą zmianą dla jakości pracy Wydziału
jest fakt, że w końcu wszyscy jesteśmy razem w
jednym miejscu. Poprzednio bowiem Wydział
usytuowany był w dwóch budynkach znacznie
oddalonych od siebie.
Dużym ułatwieniem jest również usytuowanie archiwum Wydziału oraz jego
wielkość - czas „katakumb” się zakończył.
Ponadto organizacja Urzędu i jego pozostałych
Wydziałów – mam na myśli Wydział Obsługi

Mieszkańców – wpłynęła znacząco na poprawę
jakości obsługi interesantów. W końcu nasi
mieszkańcy nie muszą wędrować od budynku
do budynku i od pokoju do pokoju. Załatwiają
wszystko w trzech wyznaczonych stanowiskach bez konieczności stania w kolejce dzięki
elektronicznemu systemowi Q-matic.
Jak na tle Warszawy prezentuje się stan
bielańskich zasobów lokalowych?
Jeżeli chodzi o wielkość zasobów – obecnie
jest to około 6000 lokali mieszkalnych. Jesteśmy więc Dzielnicą, która posiada największą
liczbę lokali komunalnych w porównaniu do
Dzielnic, które tworzyły Gminy wokół dawnej
Gminy Centrum. Natomiast daleko nam do
Dzielnic wchodzących poprzednio w skład
Gminy Centrum – mam na myśli Wolę, Mokotów czy też Dzielnice Praskie.
Możemy pochwalić się również dużą
liczbą mieszkańców. Skutkiem tego jest duże
zapotrzebowanie na lokale mieszkalne, a co
za tym idzie konieczność obsługi dość dużego
grona zainteresowanych i ilości spraw. Musimy
więc szukać różnych rozwiązań, których celem
jest jak najlepsza racjonalizacja gospodarki
posiadanym zasobem. Są to rozwiązania sys-

temowe, mające swoje korzenie w uchwałach
Rady miasta, jednak dostosowane są one do
warunków lokalnych. Mam na myśli programy
wprowadzone w ostatnim czasie – są to m. in.:
· Dzielnicowy Program Weryfikacji Sposobu Wykorzystywania Zasobu Mieszkaniowego
Miasta, w zakres którego wchodzą działania
związane z monitoringiem zadłużeń, monitoring sposobu korzystania najemców z lokali
mieszkalnych oraz
· Plan sprzedaży lokali
O czym powinni wiedzieć mieszkańcy
Bielan, chcący załatwić sprawy w waszym
wydziale?
Najważniejszą informacją dla naszych
mieszkańców jest wiadomość, że zawsze w
każdej sprawie lokalowej mogą wystąpić
do Urzędu. Wystarczy złożyć do Wydziału
Zasobów Lokalowych za pośrednictwem
Wydziału Obsługi Mieszkańców pismo z
zapytaniem lub wnioskiem w swojej sprawie.
Jak wspomniałem wcześniej, są obecnie trzy
stanowiska przyjmujące korespondencję w
sprawach mieszkaniowych.
Ponadto w najbliższym czasie oddane
zostaną do użytkowania dwa nowe budynki

Fot. T. Olechowski

Rozmowa z Markiem Barczakiem, naczelnikiem wydziału

komunalne – niewątpliwie wpłynie to na
poprawę sytuacji mieszkaniowej na naszym
terenie. Ponadto Urząd stara się o uzyskanie
mieszkań w nowowybudowanych budynkach
na terenie innych dzielnic.
Przewiduję również poprawę sytuacji
mieszkaniowej na przestrzeni następnych lat
– rozpoczęto bowiem nową inwestycję z zakresu budownictwa komunalnego na terenie
Bielan przy ul. Nocznickiego.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

ZDROWIE

Sezon na kleszcze

J

eżeli w środku lata w czasie
pięknej pogody nagle zaczniemy
odczuwać łamanie w kościach,
zmęczenie, wystąpią zawroty głowy,
pojawi się gorączka, należy zastanowić się czy przypadkiem nie ukąsił
nas kleszcz. Ulubionym siedliskiem
kleszczy, żywiących się krwią ssaków,
ptaków i gadów, są wilgotne obszary
roślinne, zwłaszcza lasy liściaste i
mieszane, łąki oraz zarośla w pobliżu
jezior i rzek. Można je także spotkać
w parku oraz przydomowym ogródku. Znacznie rzadziej występują w
suchych, sosnowych lasach. Młode
i bardzo małe formy kleszczy tzw.
nimfy lubią przebywać w trawie, na
pniach drzewnych oraz leżących gałęziach. Osobniki dojrzałe najczęściej
przebywają nieco wyżej- na krzakach
lub drzewach.
Kleszcze należą do gromady pajęczaków, do której zaliczamy także
pająki i roztocza. Wyglądem przypominają małe, czarne pajączki, które
wydają się zupełnie nieszkodliwe. Są
minimalnych rozmiarów - dorosłe
samiczki mają długość 3 - 4 mm, a
samce ok. 2,5 mm. Gołym okiem
wyglądają na niegroźne „czarne
kropeczki”. Te niepozorne osobniki
są jednymi z najbardziej niebezpiecznych pasożytów atakujących
człowieka. W Polsce występuje kilka
gatunków kleszczy, jednak najbardziej rozpowszechniony jest kleszcz
pospolity (Ixodes ricinus).
Każde stadium rozwojowe kleszcza tzn. larwa, nimfa oraz forma
dojrzała musi raz wyssać krew od
kręgowca, aby móc się dalej rozwijać.
Cykl rozwojowy jednego pokolenia
kleszczy trwa średnio 2 lata. Wzrost
aktywności kleszczy zależy od czynników klimatycznych i przebiega w
dwóch fazach: w maju/czerwcu i we
wrześniu/październiku. Wilgotne
lato i łagodna zima sprzyjają rozprzestrzenianiu się kleszczy. Mogą one
przyczepiać się do każdej części ciała.
Zazwyczaj znajdujemy je na rękach,
nogach, głowie i uszach, zgięciach
stawów, w pępku, pachwinach oraz
fałdach skórnych. Zanim wysączą
krew, są tak małe, że bez problemu
mogą przemieszczać się po naszym
ciele. Kleszcz po przebiciu naszej
skóry może żywić się krwią przez
kilka dni i następnie odpada.
Warto wiedzieć, że ślina kleszczy ma właściwości znieczulające,
dlatego też najczęściej nie czujemy ukąszenia. Aby upragnionego
wypoczynku na łonie natury nie
zakłócił stres związany z ukłuciem
kleszcza, należy pamiętać o właściwej
profilaktyce. Gdy wybieramy się w
miejsca zagrożone występowaniem
tych pajęczaków, trzeba zadbać o
odpowiednie ubranie: należy założyć
czapkę, zakryte buty, długie spodnie
i koszulę z długimi rękawami przylegającymi do ciała lub zakończone
ściągaczami. Dobrze jest również
zwrócić uwagę na kolor odzieży - na
jasnym tle łatwiej zauważymy wędrującego po ubraniu kleszcza. Można
stosować tzw. repelenty- produkty
odstraszające kleszcze nanoszone
bezpośrednio na skórę lub odzież.
Działanie repelentów polega na blokowaniu receptorów podstawowych
organów kleszczy, którymi rozpoznają one człowieka jako obiekt ataku.
Po powrocie z miejsc szczególnie
narażonych na występowanie tych
pajęczaków powinniśmy dokładnie
obejrzeć swoje ciało oraz ubranie,

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina
czy nie ma na nim kleszczy. Warto
także wziąć prysznic, dzięki któremu
można spłukać nimfy kleszczy, które
trudno dostrzec gołym okiem i które
jeszcze nie zdążyły przebić skóry.

Usuwanie kleszczy z ciała
nie jest zabiegiem trudnym

Najlepiej przy pomocy pęsety
ująć kleszcza bezpośrednio przy skórze i delikatnie, ale zdecydowanym
ruchem, wyciągnąć lub wykręcić go
ze skóry. W aptekach dostępne są
także specjalne urządzenia do wyjmowania kleszczy. Należy uważać
żeby podczas usuwania nie uszkodzić
kleszcza tak, aby w naszej skórze nie
pozostała jego główka. Nie należy
zgniatać, przypalać zapałką, smarować tłuszczem ani benzyną. Czynności te powodują, że kleszcz może
zwrócić treść pokarmową, co znacznie zwiększa ryzyko przeniesienia
drobnoustrojów chorobotwórczych.
Po wyjęciu pasożyta ranę należy
przemyć środkiem dezynfekującym,
a ręce umyć wodą z mydłem. Miejsce
ukłucia należy obserwować przez
okres kilku tygodni - gdy pojawi się
zaczerwienie lub powiększający się
rumień, trzeba niezwłocznie zgłosić
się do lekarza!
Do zachorowania prowadzi stosunkowo niewielki odsetek ukąszeń,
gdyż nie każdy kleszcz jest zakażony.
Kleszcze zakażają się Flavivirusem od
zwierząt ciepłokrwistych, głównie
od dzikich gryzoni, małych ssaków
leśnych i ptaków, znajdujących się
w stanie wirusemii. Same kleszcze
po zakażeniu nie chorują, pozostają
natomiast trwale nosicielami wirusa.
Wraz ze śliną zakażonego kleszcza
wirus przedostaje się do organizmu
gospodarza, którym przypadkowo
może być człowiek.
Warunki klimatyczne mogą
sprzyjać rozprzestrzenianiu się kleszczy, które podczas wysysania krwi
przenoszą wirusy zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych i mózgu, a
także bakterie wywołujące boreliozę.
Ryzyko zachorowań zależy od czasu
przez jaki kleszcz był przyczepiony
do skóry człowieka. W przypadku
kleszczowego zapalenia mózgu
wystarcza krótkotrwałe żerowanie,
natomiast aby doszło do zakażenia
boreliozą, potrzeba około 24-48 godzin żerowania, po których ryzyko
zachorowania jest już bardzo duże.
Dlatego też natychmiast po zauważeniu przyczepionego kleszcza należy
go we właściwy sposób usunąć.
Borelioza jest przewlekłą infekcją
bakteryjną w której przebiegu dochodzi do zajęcia przez proces chorobowy skóry i/lub wielu narządów
wewnętrznych. Wywołują ją krętki
(Borrelia burgdorferi) przenoszone
przez wszystkie postaci kleszczy,
dlatego bywa również nazywana
krętkowicą kleszczową.
Najwcześniejszym i najczęstszym
objawem początkowej fazy boreliozy
jest tzw. „rumień wędrujący” - czerwona plamka w miejscu ukłucia, z
której w ciągu kilku dni (od 3 do 30
dni ) powstaje szerzące się obwodowo
zaczerwienienie o średnicy od kilku
do kilkunastu centymetrów. Rumień

Fot. www.sxc.hu
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może powodować świąd i pieczenie, czasem mogą mu towarzyszyć
objawy ogólnoustrojowe: gorączka, uczucie zmęczenia, ból głowy,
mięśni i stawów oraz powiększenie
węzłów chłonnych. Gdy dostrzeżemy
powiększający się rumień, należy
niezwłocznie zgłosić się do lekarza!
Leczenie właściwym antybiotykiem
prowadzi do całkowitego wyleczenia. Jednak nierozpoznana i nie
leczona borelioza przeradza się w
fazę przewlekłą i zagraża licznymi
niebezpiecznymi dla zdrowia powikłaniami. Występują wówczas przewlekłe zmiany skórne, ciężkie zmiany
zapalne stawów, zapalenie mięśnia
sercowego, zapalenie nerwów czaszkowych (zwłaszcza twarzowego),
a także zapalenie opon mózgowordzeniowych, mózgu i rdzenia.
To stadium choroby szczególnie
zagraża kobietom w ciąży, powodując niejednokrotnie poronienia lub
uszkodzenia płodu.

Każde podejrzenie zakażenia boreliozą należy skonsultować z lekarzem!

Kleszczowe zapalenie mózgu
(KZM), zwane także wiosenno-letnim zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, jest sezonową
wirusową chorobą ośrodkowego
układu nerwowego. wywoływaną
przez wirusa z rodziny Flaviviridae.
Kleszcz nie choruje, wirus znajduje
się w ślinie zakażonego kleszcza. Im
dłużej kleszcz pozostaje na skórze,
tym większa jest szansa zakażenia.
Rzadziej zakażenie następuje przez
przewód pokarmowy po wypiciu nie
pasteryzowanego mleka od zakażonych zwierząt gospodarskich. Niektóre regiony w Polsce: lasy opolskie,
kaszubskie i białostockie oraz warmińsko-mazurski są terenami endemicznymi. U części zakażonych osób
choroba może przebiegać łagodnie i
tylko badanie krwi może potwierdzić
jej obecność. Współczesna medycyna
nie zna skutecznego leczenia przyczynowego tej choroby.
W przypadku poważniejszego
zakażenia, choroba przebiega dwufazowo. W pierwszym stadium rozwoju
choroby(od 4 do17 dni po ukłuciu)
występują objawy podobne do grypy:
gorączka, złe ogólne samopoczucie,
ból głowy, mięśni i stawów, niekie-

dy nudności i wymioty. Objawy te
utrzymują się do 9 dni, po kilku
dniach pozornego wyzdrowienia
pojawia się wysoka gorączka, silne
bóle i zawroty głowy, sztywność
karku, światłowstręt, zaburzenia
świadomości i chwilowa utrata przytomności. Mogą wystąpić drgawki
oraz niedowłady i porażenia nerwów.
Zachodzą także zmiany zapalne w
płynie mózgowo-rdzeniowym. Są
to bardzo groźne objawy, które wymagają natychmiastowej interwencji
lekarza i hospitalizacji!
Kleszczowe zapalenie mózgu
może mieć bardzo ciężki przebieg.
Jeżeli dojdzie do zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, nie
jest możliwe leczenie przyczynowe a jedynie łagodzenie objawów.
Z danych Światowej Organizacji
Zdrowia(WHO) wynika, że od 35
do 48 proc. pacjentów z kleszczowym zapaleniem mózgu cierpi
później na powikłania neurologiczne – niedowłady kończyn i zmiany
osobowości, około 2% przypadków
kończy się niepomyślnie. Warto
podkreślić, że choroba nie przenosi
się z człowieka na człowieka. Ryzyko
zachorowania na KZM z objawami
neurologicznymi po ukłuciu przez
kleszcza na terenach endemicznych
wynosi 1:1000. W przypadku dzieci
ryzyko to jest mniejsze. Na terenie
Polski w ostatnich latach rocznie
rozpoznaje się około 250 zachorowań
na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze,
co stanowi jedną trzecią
wszystkich zapaleń mózgu. Najwięcej zachorowań notuje się w województwach podlaskim i
warmińsko-mazurskim,
natomiast w Europie
choruje rocznie blisko 13
tys. mieszkańców. Najlepszą i najpewniejszą
metodą zabezpieczenia
przed zachorowaniem
na KZM i opon mózgowo-rdzeniowych jest
przeprowadzenie pełnego cyklu szczepienia
ochronnego. Specyficzne
szczepionki są dostępne
na rynku od niemal 30
lat i mogą być stosowane

zarówno u dzieci od 2 roku życia oraz
u dorosłych. Szczepionka jest zwykle
dobrze tolerowana, względnym przeciwwskazaniem do jej stosowania
jest uczulenie na białko jaja kurzego.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce
Programem Szczepień Ochronnych,
szczepienie przeciwko KZM jest
zalecane osobom przebywającym na
terenach o nasilonym występowaniu
choroby:
● zatrudnionym przy eksploatacji lasu,
● stacjonującemu wojsku, straży
granicznej, strażakom
● rolnikom,
● młodzieży odbywającej praktyki,
● turystom, uczestnikom obozów i kolonii.
Szczepienie polega na domięśniowym wstrzyknięciu dwóch
dawek szczepionki w odstępie 1-3
miesięcy, które zapewniają ochronę na około 1 rok. Trzecią dawkę
wstrzykuje się po 9-12 miesiącach po
dawce drugiej, by przedłużyć ochronę na kolejne 3 lata. Gdy niezbędne
jest szybkie zabezpieczanie, można
zastosować przyspieszony schemat
szczepienia umożliwiający uzyskanie ochronnego miana przeciwciał
już po trzech - czterech tygodniach
od pierwszego wstrzyknięcia. W
razie potrzeby długotrwałego podtrzymania odporności szczepienie
trzeba powtarzać, przyjmując co 3
lata pojedynczą dawkę przypominającą. Wobec braku metod leczenia
przyczynowego KZM, szczepienie
ochronne jest metodą z wyboru w
zapobieganiu kleszczowego zapalenia
mózgu. Szczepienie nie chroni przed
wystąpieniem boreliozy - choroby
także przenoszonej przez kleszcze.
O tym, że nie wolno lekceważyć zagrożenia chorobami przenoszonymi
przez kleszcze najlepiej świadczą
alarmujące statystyki. W ostatnich
latach nastąpił w Polsce 30-krotny
wzrost zachorowań na kleszczowe
zapalenie mózgu, borelioza natomiast stała się jedną z najczęstszych
chorób zakaźnych w kraju. Według
danych Państwowego Zakładu Higieny w 2009 roku liczba zachorowań
na boreliozę wyniosła ponad 10 000
przypadków.
Nie lekceważmy chorób przenoszonych przez kleszcze.
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FELIETON

Urodził się na tyłach bazarku przy ulicy Broniewskiego. W kartonie po bananach, gdyby ktoś
pytał. Niejaka Hania go szybko wypatrzyła. Po czym zabrała ze sobą do domu. W koszyku z
kapustą, marchewką i cebulą, zresztą. Potem było tak…
Leszek Rudnicki

Fot. L. Rudnicki

S

zli raczej krótko, aż doszli. Na pobliskie
osiedle, gdzie domy wielkie, kolorowe
stały. Na drzwiach do budynku od razu
nalepkę zobaczył. Że nie pohasa sobie. Pojechali do góry takim czymś, co zgrzyta, piszczy
i trzęsie. Nigdy nie widział windy, więc mu
nerwy puściły. A raczej - zaworek. Psik. Zaraz
domownicy się zbiegli. Pańcio chciał go ukarać
zwiniętą gazetą, ale zęby mu pokazał, to odpuścił. Wtedy ona szybko weszła ze ścierką, starła
kałużę z podłogi, a potem rzekła mężowi, że
jak ruszy małego, to ruski miesiąc popamięta.
Ostra kobitka. Co tu dużo szczekać, pokochał
Pańcię od razu. I już.
Coraz bardziej ciekawiła mnie ta historia.
Opowiedziana przez koleżankę z lat szkolnych,
którą przypadkiem po latach spotkałem. Na
ławce w parku, gdzie czasami ze swym psem
spaceruje. Majowa przyroda kwitła, okoliczni
wyprowadzacze plotkowali, ich psiaki wąchały
co się da. Słuchałem uważnie, co wydarzy się
dalej.
Całą rodzinną naradę zrobili. Że zostanie
z nimi na wieki wieków, ale do lekarza trzeba
pojechać. Żeby przejrzał zwierzaka, co i jak. Bo
nie wiadomo, czy pcheł nie ma i innych takich.
Samochodem go zawieźli do weterynarza przy
ul. Staffa. Podobno przez uchyloną szybę podziwiał bielańskie widoki, aż mu uszy na wietrze fruwały. Pan doktor miły był. Cierpliwie
go obsłużył: obejrzał, zaszczepił, odpchlił oraz
dodatkowo specjalną obróżkę zalecił na szyję.
Na koniec pogłaskał i prawdziwy psi „dowód
osobisty” założył. Wtedy rodzinka znów się
nieco spierała, o jego personalia. Padały nazwy:
Misiu, Puszek, Kuleczka, Mikrus, Szarik itd. W
końcu stanęło, że - Pikuś. I tak pozostało.
Wstałem na chwilę, by rower podnieść,
bo źle go postawiłem. No i… wdepnąłem. Od
razu mi się przypomniało ogłoszenie, wiszące
na drzwiach klatki schodowej. Wtedy jasności

doznałem. Że temat mam praktycznie „na
widelcu”. Tym bardziej, że zacząłem pisać o
psim problemie, a raczej ich właścicieli. Lecz
nie wiedziałem jak „ugryźć” kwestię. Ująć w
formę. A tu, proszę, puzzle niemal same w
logiczną całość się układają. Życie dopisało
ciąg dalszy.
Pikuś dorósł, doświadczenia oraz mądrości
życiowej nabrał. Chociaż, może nie do końca,
gdyż… Ostatnio wyraźnie wiosnę poczuł i zew
natury się odezwał. Rano, Hania na załatwienie
spraw osobistych go wyprowadziła. Wykonali
rundę wokół megasamu, aż doszli do pętli
tramwajowej przy ul. Jarzębskiego. I z powrotem. Pies marudził trochę: a to tu, a to tam, w
kółko się kręcił, nie mogąc pozycji strategicznej
przybrać. Wreszcie finał szczęśliwy nastąpił.
Uff. Sprzątnęła po nim, bo posiada taki nawyk,
od zawsze. Tym bardziej, że specjalnych koszy
w pobliżu nie brakuje. I wszystko byłoby w
najlepszym porządku tego ranka, gdyby nie
zbyt luźno założona obroża. Pikusiowi „odbiło” i dawaj. Poszedł w teren! Na nic się zdały
wszelkie prośby, groźby i wołanie. Zupełnie

Straż Miejska m. st. Warszawy apeluje i przypomina o obowiązku spoczywającym na
właścicielach zwierząt domowych, do których należy bezzwłoczne usuwania odchodów
tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a także umieszczanie ich w
oznakowanych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady
komunalne (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Stołecznego Warszawy). Za niesprzątanie po psie grozi mandat karny nawet do 500 zł. (art. 10 ust 2a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Specjalny kosz
nie reagował. Jakby ogłuchł. Truchtem przed
siebie, dzielnicę zwiedzał.
I co zrobiłaś, goniłaś za nim??? - spytałem zaciekawiony. Jak będziesz cicho, to się
dowiesz - odpowiedziała ciut niecierpliwie.
Okej, już nic nie mówię - zamilkłem, czasami
tylko krótkie notatki w komórce robiąc, żeby
chronologii nie zgubić.
Ładny kawałek Bielan za nim kłusowała.
Najpierw, pobiegł do Parku „Olszyna”. Chwilę
za czyjąś piłką ganiał, potem ptaki wypłoszył, w
końcu wody chlipnął
na zapas, gdyż złachał
się trochę. Już prawie
miała go „w garści”,
ale widocznie coś
ciekawego wypatrzył
na horyzoncie, więc
pognał dalej. I jeszcze dla zabawy, kółko
zakręcił wokół ujęcia
wody oligoceńskiej
przy ulicy Gąbińskiej.
Lecz nie dał się złapać.
To nie było już zabawne, o nie. Do kolejnego parku wbiegł, po
drugiej stronie ulicy
Duracza.
To park „Bielany III”, bardzo ładny jest,
z takimi fajnymi mostkami - wtrąciłem. Nie
przerywaj, bo wątek stracę - rzekła. Po czym
dodała - miłe miejsce, aż chce się żyć.
No właśnie. Chce się. A raczej zachciało się
„zbiegowi” wreszcie nogę podnieść. Widocznie za dużo tej wody wypił. Pikuś wyraźnie
coś kombinował; może głupio mu było, tak
przy wszystkich? Niekulturalnie jakoś? Bo to
bystry kundel, tylko coś mu się chwilowo „pod
czaszką” poprzestawiało. Na swoje (i Hani)
szczęście, dobiegł do końca parku od strony
ul. Perzyńskiego. Tam od kilku lat spora psia
toaleta egzystuje. Zaniedbana jest teraz, niestety, przydałby się gruntowny porządek. Akurat
furtka była uchylona, więc wpadł do środka,
skąd nie było już ucieczki. Bo Hania zatrzasnęła ją szybko i łapiąc oddech, czekała spokojnie,
co będzie dalej? Załatwiwszy potrzebę, Pikuś
zrozumiał, że jest w potrzasku. Sam przyszedł
skruszony, by założyć mu obrożę, robiąc minę
„zbitego psa”, taką z wielkim poczuciem winy
w oczach. I jak tu takiego skarcić?
To już koniec? - zapytałem. Prawie - zaśmiała się - a wiesz, tak mnie skubany wtedy
przegonił, że 2 kilogramy zgubiłam! Najpierw
wściekła byłam na niego, ale potem sama za-

częłam biegać, oczywiście z nim na smyczy. Dla
zdrowia. Pomyślałem, bez złośliwości, zresztą:
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
Powiedziałaś, że miał minę „zbitego psa” rzekłem. Bo tak było - odparła. Skoro jesteśmy
przy temacie, czy zauważyłaś ile jest powiedzonek o psach? Ciekawe skąd one się biorą?
Podchwyciła natychmiast moją myśl - a wiesz,
też się nad tym zastanawiałam.
Po czym, licytując się wzajemnie, przypominaliśmy sobie coraz różniejsze wersje.
Pieskie życie (marny los). Nawet pies z kulawą nogą nie kiwnie (nikogo to nie obchodzi).
Pies na baby (niepoprawny podrywacz). Pogoda pod psem (paskudna pogoda). Pies go trącał
(dać sobie z kimś spokój). Pies ogrodnika, sam
nie zje i drugiemu nie da (chytrus). Łże jak pies
(kłamie w „żywe oczy”). Jak psu z gardła wyjęte
(wygnieciona, zniszczona rzecz). Wierny jak
pies (oddany bez reszty, wyjątkowo lojalny).
Zejść na psy (opuścić się w życiu, zmarnieć). A
pies ci mordę lizał (lekceważące: nie to nie, idź
do diabła, niech cię cholera). Żyje jak pies z kotem (być w ustawicznym konflikcie). Zimno jak
w psiarni (chłód w nieogrzanym pomieszczeniu). Wieszać na kimś psy (obmawiać, oskarżać
kogoś). Tfu, na psa urok (żeby się nic złego
nie zdarzyło). Czepił się jak rzep psiego ogona
(być irytująco natarczywym). Nie każdemu psu
Burek (nie każdy jest taki sam). Etc.
W tym miejscu zakończyliśmy nieoczekiwane, acz miłe spotkanie. Pożegnaliśmy
się, po czym udaliśmy w odwrotnych kierunkach. Mam ciekawy materiał - pomyślałem
nieskromnie. Wyprowadzając rower z parku,
w ostatniej chwili, kolejną „przeszkodę” ominąłem. Ech! 200 metrów dalej, zauważyłem w
pobliskim pawilonie salon pielęgnacji psów.
Jego nazwy nie wymienię, gdyż to kryptoreklama. W każdym razie, bielańskie czworonogi

Fot. L. Rudnicki
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na absolutne bóstwo można wyszykować. Za
odpowiednią cenę, rzecz jasna. Specjalnym
szamponem wykąpać, wypachnić, przystrzyc,
uczesać, pazurki przyciąć itp.
Postawię pytanie zasadne, głośne a wymowne. Jak to jest? Że dbamy (czasem do
przesady) o naszych pupilów, a banalnej nieczystości nie możemy po nich usunąć? Dlaczego? Wstyd? Brak poczucia odpowiedzialności?
Czy zwykłego wychowania? Hę?
A może by tak, w ramach (szeroko pojętych) Bielańskich Dni Kultury, zacząć od
siebie? Od sprzątania po własnym psie? Bo
przecież na właścicielu spoczywa obowiązek
zabrania „skarbów” osobistego zwierzaka.
I proszę się głupio nie rozglądać po niebie,
podczas gdy on robi swoje. Nie czekać na
gospodarza posesji, że nas wyręczy. Tabliczki
z nakazami i zakazami nic nie dadzą. Trzeba
mieć odruch. Jaki? Warunkowy.
Tu, przypomniałem sobie jakże trafne
rysunki Marka Raczkowskiego. Postacie
szkicowane oszczędną kreską.
Rys. 1. Stoi facet i patrzy na dziecko skulone
na trawniku. Rys. 2. Co robisz chłopczyku?
Zbieram psie kupy. Rys. 3. To bardzo ładnie,
ale tu jedną zostawiłeś (pokazuje palcem).
Rys. 4. Taką już mam! Resztę dopowiedzcie
sobie sami.

Są ludzie, których zastąpić bardzo trudno
Wspomnienia o prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim i ks. prof. Ryszardzie Rumianku

Fot. Arch. Redakcji

imo upływu czasu w naszej pamięci
ostro rysuje się wspomnienie tragedii 10 kwietnia 2010 r. Każdy z nas
inaczej ją przeżywał. Najstraszniejsza była
wiadomość o śmierci tych, z którymi dzień
wcześniej planowaliśmy wspólne działanie,
koleżanek i kolegów parlamentarzystów. Teraz
pozostał dojmujący smutek.

Ks. prof. Ryszard Rumianek
Jednak w tym wspomnieniu chciałabym
przywołać pamięć dwóch osób, pozornie odległych, a w istocie bardzo sobie bliskich ideowo.
Jedną z nich jest prezydent na uchodźstwie:
Ryszard Kaczorowski, żyjący i pracujący w
Londynie, drugą: ksiądz profesor Ryszard
Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego na Bielanach. Obydwu
Panów łączyło nie tylko piękne, królewskie
imię. Ci, którzy ich znali, podkreślają życzliwość, serdeczność i uczynność obydwu.
Potrafili oni oczarować otoczenie taktem,
łagodnością, skromnością, pogodą ducha i
poczuciem humoru. Byli optymistami, mimo
wielu trudnych doświadczeń życiowych. Obydwaj byli bardzo związani z harcerstwem.
Ryszard Kaczorowski pochodził ze starej
rodziny szlacheckiej i bardzo cenił sobie ten
piękny rodowód. W Anglii za zasługi miał
otrzymać brytyjski tytuł szlachecki, ale ponieważ wiązałoby się to z przyjęciem obywatelstwa
angielskiego, odmówił bez wahania uzasadniając, że jest Polakiem i chce pozostać Polakiem.
Tej jednoznaczności postawy nauczył się w
harcerstwie. Urodził się harcerzem. Od najmłodszych lat działał w drużynie. Wspominał
z rozrzewnieniem swoje spotkanie z marszałkiem Józefem Piłsudskim, który powiedział
do niego, młodego druha, znamienne słowa
„Rośnij zdrowo, chłopcze, będziesz potrzebny
Polsce”. Był potrzebny zarówno wtedy, gdy
zdobywał stopnie harcerskie, jak i później, gdy
walczył i cierpiał za Ojczyznę. Za harcerstwo,
a konkretnie za tworzenie konspiracyjnych
Szarych Szeregów pod sowiecką okupacją
trafił w 1940 r. na sto dni do celi śmierci, a po
zmianie wyroku do łagru na Kołymę. Stamtąd

udało mu się zaciągnąć do Armii Andersa, z
którą przeszedł cały szlak bojowy. Walczył
także pod Monte Cassino. O roli harcerstwa i
wojska w swoim życiu mówił po latach redaktorowi Czesławowi Dobrońskiemu „Mam
dwie takie pamiątki, bardzo dla mnie ważne,
które czekają na to, żebym zabrał je do grobu.
To skała z Monte Cassino i garść ziemi spod
dębów w parku na Zwierzyńcu. Tych dębów,
które tworzą pomnik Konstytucji Trzeciego
Maja i pod którymi kilkadziesiąt lat temu
składałem przyrzeczenie harcerskie”.
Po wojennej tułaczce, w Londynie Ryszard
Kaczorowski przez 30 lat organizował harcerstwo. Był naczelnikiem, a następnie przewodniczącym emigracyjnego Związku Harcerstwa
Polskiego. Potem zaangażował się w prace rządu emigracyjnego i przez 3 lata pełnił funkcję
ministra do spraw krajowych. W 1989 r. po
nagłej śmierci Kazimierza Sabbata, objął stanowisko Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
na Uchodźstwie. Rok później insygnia władzy
oddał pierwszemu prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach - Lechowi Wałęsie.
Nadal działał na emigracji i służył Ojczyźnie.
Wraz z żoną Karoliną prowadził zbiórki pieniężne na cele charytatywne, patronował wielu
wydarzeniom, które budowały dobry obraz
Polski na obczyźnie. Był powszechnie lubiany
i szanowany. Nigdy nie zabiegał o zaszczyty, a
jednak otrzymał wiele najwyższych odznaczeń
i honorowe obywatelstwa aż 30 miast. Ojciec
Święty Jan Paweł II nadal mu Krzyż Orderu
Piano, a królowa Elżbieta II uhonorowała go
godnością Krzyża Rycerskiego św. Michała i
Krzyża Rycerskiego św. Jerzego.
Najkrócej kreśląc portret Prezydenta, warto posłużyć się jego własnym opowiadaniem.
Kiedyś będąc w Stanach Zjednoczonych na
obozie z polskimi harcerzami był świadkiem
takiego zdarzenia. Obok ich obozu rozbili
się harcerze amerykańscy. Nad obozowiskiem powiewały więc dwie flagi: polska i
amerykańska. Pewnego dnia do komendanta
amerykańskiego przyjechał policjant z pobliskiego punktu obserwacyjnego, aby zwrócić
mu uwagę, że flaga amerykańska wisi o 1 cm
niżej niż polska.
Opowiadanie to symbolicznie odnieść
można do życia Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, którego wszystkie działania
skoncentrowane były na dbałości o obraz i wizerunek Polski w świecie. Trzeba powiedzieć,
że zabiegał nieustannie, by flaga polska nigdy
nie była niżej niż flagi innych państw.
Formację osobowościową ks. prof. Ryszarda Rumianka również kształtowało harcerstwo.
Powszechnie mówi się, że z harcerstwa wywodziło się jego zamiłowanie do kontaktów interpersonalnych, spotkań z ludźmi, ciekawość
świata, żywy patriotyzm i odpowiedzialność
za innych.
Minister Barbara Kudrycka, podczas pożegnania, nawiązując do nazwiska ks. Profesora tak mówiła o zaletach jego charakteru: „delikatny kwiatek o nazwie rumianek nie tylko

Feniks 2010 dla śp. rektora Rumianka
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a początku maja śp. ks. prof. dr hab.
Ryszard Rumianek, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
otrzymał nagrodę specjalną Feniks 2010.
Nagrodę specjalną przyznało Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Feniks 2010
został przyznany za całokształt pracy naukowej dotyczącej poszerzania i pogłębiania
wiedzy o Piśmie Świętym oraz za szczególny
mecenat nad wydawnictwami katolickimi i
akademickimi.

Nagrody wręczano podczas otwarcia XVI
Targów Wydawców Katolickich. Bp. Tadeusz
Pikus podkreślił, że są one ważnym wydarzeniem kulturalnym, religijnym i społecznym.
Tegoroczne targi miały odbyć się w kwietniu,
ale zostały przełożone na początek maja ze
względu na żałobę narodową.
Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej gali w Bazylice pw. Najświętszego Serca
Jezusowego na warszawskiej Pradze.
opr. baf

cieszy oko, ale
jest pomocny
przy wielu dolegliwościach.
Ta k i by ł k s .
Prof. Ryszard
Rumianek
skromny, wrażliwy i pomocny drugiemu
człowiekowi.
Studenci mówili „jeżeli nikt
ci nie pomoże,
to Rumianek
c i p o m o ż e”
p o d k reślając
cierpliwość i
zrozumienie, z
jakim do nich
podchodził”.
Cenili Profesora przede wszystkim za
to, że tak pasjonująco przekazywał im swoją
wiedzę jednocześnie nieustannie zachęcając
do jej pogłębiania. „Pamiętajcie, że czas, który
macie, jest więcej niż złotem. Nie możecie go
więc marnować i trwonić. Wykorzystujcie go
starannie, zwłaszcza na naukę” – te słowa skierował rektor do studentów podczas ostatniej
inauguracji roku akademickiego.
Pasją życia Księdza Rektora była biblistyka. Pozostawił po sobie wiele rozpraw, prac
naukowych, książek. Księgą życia była Księga
Ezechiela. Znajomi wspominają, że często
odmawiając przyjęcia jakiegoś zaproszenia
odpowiadał z uśmiechem, że nie może przyjść,
bo w domu czeka na niego Ezechiel.
Od wielu lat był licencjonowanym przewodnikiem po Ziemi Świętej i autorem znanego przewodnika „Śladami Jezusa”. Potrafił
godzinami opowiadać o niezwykłym pięknie
tej ziemi, będącej kolebką chrześcijaństwa.
Wiedzę z zakresu biblistyki zdobywał na
uczelniach polskich i zagranicznych w Rzymie i
Jerozolimie. Motto zawarte w łacińskiej sentencji „...Respice finem” (cokolwiek czynisz, czyn
rozważnie i przewiduj koniec) towarzyszyło
jego życiowej drodze.

Fot. Arch. J. F.
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KULTURA

Ryszard Kaczorowski i Joanna Fabisiak
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wiele mu zawdzięcza. Czynnie uczestniczył w pracach Prymasowskiej Komisji,
podejmującej starania o przekształcenie ATK
w uniwersytet. Jako prorektor, a potem rektor
UKSW w ciągu siedmiu lat rozszerzył działalność uczelni – doprowadził do otwarcia
nowych wydziałów i wybudowania campusu
na Młocinach dla studentów. Od pewnego
czasu organizował comiesięczne spotkania
poświęcone wzajemnym relacjom nauki i
wiary. Pokłosiem tych dyskusji teologów i
naukowców były publikacje służące ogółowi
osób zainteresowanych tematem.
Ksiądz prof. Ryszard Rumianek: teolog,
naukowiec i światowej sławy biblista, przed rokiem za wybitne osiągnięcia został odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a pośmiertnie Krzyżem Komandorskim
Odrodzenia Polski.
Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych,
jednak patrząc na puste miejsca po Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim i Księdzu
Profesorze Ryszardzie Rumianku ma się nieodpartą potrzebę zaprzeczenia temu utartemu
powiedzeniu.
Joanna Fabisiak

Spotkanie środowisk kombatanckich
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maja, już po raz siódmy Zarząd Dzielnicy Bielany zorganizował spotkanie
środowisk kombatanckich. Tym
razem impreza nie odbyła się w Puszczy Kampinoskiej, jak to było w latach poprzednich, ale
w gościnnych progach Bielańskiego Centrum
Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9A.
Na zaproszenie Burmistrza Dzielnicy Bielany
przybyło ponad 130 kombatantów, którzy podczas wojny walczyli o wolność naszego kraju.
Gości w imieniu Zarządu Dzielnicy Bielany
powitał zastępca burmistrza Marek Keller.
Wśród przybyłych osób nie zabrakło również przedstawicieli Rady
Dzielnicy Bielany w tym: Wojciecha Borkowskiego - przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej, radnych Teresy Renaty
Banasiak oraz Jadwigi Wnuk.
Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na
spektakl patriotyczny, monodram
,,Wieczny tułacz” w oparciu o
teksty Hemara w wykonaniu
Towarzystwa Teatralnego ,,Pod
Górkę”. Stanisław Górka przy
akompaniamencie Zbigniewa
Rymarza przedstawił historię
polskiego tułacza od czasów mię-

dzywojennych, pełnych optymizmu i radości
lat 20-tych, poprzez lata 30-te, trudne czasy
drugiej wojny światowej i pierwsze lata powojenne. W sposób barwny i zabawny aktor opisał
życiową wędrówkę od Lwowa do Londynu.
Po zakończeniu spektaklu goście zostali
zaproszeni na tradycyjny bigos z kiełbasą.
Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia,
oglądanie starych zdjęć i pamiątek oraz wspólne śpiewy trwające jeszcze długo po oficjalnym
zakończeniu imprezy.
Anna Fornalczyk

Fot. Arch. WSZ
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KULTURA
Krzyż na imieniny ks. Jerzego

„Historia Orła Białego”

Procesja z huty do kościoła

Prezentacja w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej

Fragmenty homilii księdza Jerzego Popiełuszki odczytali aktorzy:
Katarzyna Łaniewska, Halina Rowicka i Ryszard Bacciarelli.
Przypomniano też, jak ksiądz
Jerzy zapamiętał swój pierwszy pobyt
w warszawskiej hucie: „Tego dnia i
tej Mszy św. nie zapomnę do końca
życia. Szedłem z ogromną tremą.
Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie
odprawiać? I wtedy przy bramie
przeżyłem pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szpaler 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. 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
ciągle świeżymi kwiatami, i nawet
prowizoryczny konfesjonał.”*
Uczestnicy uroczystości wspominali, że przed tym samym krzyżem przy bramie Huty ksiądz Jerzy
odprawił Mszę św. w maju 1981 r.
Wtedy hutnicy modlili się za rannego w zamachu Jana Pawła II.
Krzyż powrócił na ołtarz 31
sierpnia 1981 r. W rocznicę strajku
ksiądz Jerzy odprawił Mszę św.
przed bramą Huty Warszawa. Po niej
wraz z robotnikami wniósł krzyż na
teren Huty, gdzie został wkopany dla
upamiętnienia tych wydarzeń.
Po procesji uroczystą Mszę świętą w kościele pw. św. Stanisława
Kostki odprawił bp Tadeusz Pikus.
Obecna na niej była Marianna Popiełuszko, mama księdza Jerzego.
* fragment wywiadu udzielonego przez księdza Jerzego Popiełuszkę dla jednej z gazet.

Ewa Karpińska

zaprzyjaźnionemu z BCEK, byłemu
Prezesowi Stowarzyszenia Polskich
Artystów Karykatury, Jackowi Frankowskiemu, wybitnemu polskiemu
karykaturzyście, którego pomoc podczas przygotowywania i wyeksponowania tej wystawy była nieoceniona.
Na zakończenie obu uroczystości
przygotowaliśmy „zielony” akcent
związany z obchodami 20. rocznicy
Międzynarodowego Dnia Ziemi. Dla

mieszkańców Bielan pozyskaliśmy
250 sadzonek sosny.
Z okazji odwiedzin najwyższych
władz dzielnicy przygotowaliśmy
extra sadzonki modrzewia i świerku, które w asyście zgromadzonych
gości, posadzili przed wejściem do
naszego Centrum Zbigniew Dubiel,
burmistrz Dzielnicy Bielany i mistrz
Bogusław Niedźwiecki.
Dorota Tondera

Fot. Arch. BCEK
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kwietnia br., w dniu imienin
ks. Jerzego Popiełuszki, warszawscy hutnicy podarowali
parafii kościoła św. Stanisława Kostki
krzyż, pod którym ksiądz Jerzy odprawiał msze dla strajkujących w 1980 r.
pracowników huty Warszawa. Obecnie
na jego miejscu stoi nowy krzyż, który
został poświęcony 31 sierpnia 2008 r.
Trzy i półmetrowy, pociemniały
od starości sosnowy krzyż wyruszył
w ponad 5-kilometrową drogę z huty
do kościoła na ramionach hutników
w białych galowych strojach. Na trasie
przejmowali go kolejno przedstawiciele rolników, służby zdrowia, straży
miejskiej, górali, piekarzy, policji,
ciepłowników, kolejarzy, strażaków,
górników, pracowników MZAiT.
Przed wyruszeniem procesji,
przy bramie huty ArcelorMittal
Warszawa zgromadziło się 47 delegacji i pocztów sztandarowych z
całej Polski, oraz wielu zaproszonych
gości, wśród nich Zbigniew Dubiel,
burmistrz dzielnicy Bielany.
Uczniowie Archidiecezjalnego
Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy ulicy Dewajtis, zagrali
i zaśpiewali przepiękne pieśni. O
księdzu Jerzym śpiewali także górale
z Małego Cichego.
- Strajkujący 30 lat temu hutnicy
chcieli, by w niedzielę 31 sierpnia
została odprawiona Msza święta na
terenie ich zakładu. Prośba ta została
spełniona dzięki wparciu ks. Prymasa
kardynała Stefana Wyszyńskiego. 31
sierpnia 1980 r. w bramie Huty strajkująca załoga powitała księdza Jerzego
Popiełuszkę, nieznanego wówczas
rezydenta parafii pw. św. Stanisława
Kostki – wspominał Jacek Lipiński,
były przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Hucie Warszawa i przyjaciel
księdza Jerzego. - W miejscu, gdzie
teraz stoimy, hutnicy zbudowali wtedy
prowizoryczny ołtarz. Nad ołtarzem
górował sosnowy krzyż z przewieszoną
stułą, wykonany przez pracowników
stolarni Huty Warszawa. Ustawione z
tyłu krzesła służyły jako konfesjonały
dla spowiadających się robotników.
Atmosferę tamtych dni przypomniał także Seweryn Jaworski.
To on w 1980 r. porwał do strajku
10-tysięczną załogę Huty Warszawa.
O ideałach tamtych lat mówił Karol
Szadurski, pierwszy przewodniczący
„Solidarności” w Hucie Warszawa.
- Dzięki takim ludziom jak
ksiądz Jerzy Popiełuszko Polska
zmieniła się w demokratyczny kraj –
podkreślił Jan Nowicki, dyrektor do
spraw produkcji Huty ArcelorMittal
Warszawa, w latach `80 członek Rady
Robotniczej. – Dzisiejszy sukces naszej huty zawdzięczamy także tamtej
walce o demokrację.

Fot. Z. Morawski

J

ubileuszowy, bo 20. Międzynarodowy Dzień Ziemi miał w tym
roku na Bielanach niezwykłą
kontynuację, którą był multimedialny pokaz „Historia Orła Białego”
przygotowany i prowadzony przez
nauczycieli Bielańskiego Centrum
Edukacji Kulturalnej (BCEK) przy
ul. Szegedyńskiej 9a.
W pokazie uczestniczyli: Zbigniew Dubiel – burmistrz Dzielnicy
Bielany, Zofia Gajewicz – naczelnik
Wydziału Oświaty i Wychowania, radni Dzielnicy Bielany, dyrektorzy szkół
oraz nauczyciele – koordynatorzy edukacji kulturalnej ze szkół bielańskich.
Prowadzący zajęcia: Rafał Wojasiński i Jerzy Adamczyk wraz z
uczniami wędrują przez wieki naszej
historii, ukazując dzieje kształtowania się wizerunku naszego godła
narodowego.
W opracowaniu tematu oraz w
technicznym przygotowaniu wystawy brała udział Grażyna Ciecierska,
będąca jednocześnie koordynatorem
działań z Towarzystwem Przyjaciół
Warszawy, dzięki którym mogło
powstać takie przedsięwzięcie.
Gościem honorowym tego dnia był
nestor polskich brązowników i legendarny staromiejski rzemieślnik Bogusław
Niedźwiecki, autor znanej i cenionej
kolekcji ręcznie wykonanych orłów.
Lekcja wzbudziła ogromne zainteresowanie naszych gości. Szczególnie cenimy sobie pochlebną opinię
twórcy orłów, Bogusława Niedźwieckiego. Jeszcze raz przekonaliśmy
się, że stała współpraca Centrum
„Szegedyńska 9a” z wieloma organizacjami, w tym przypadku z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, przynosi spodziewane owoce. Tego dnia
nastąpiło także oficjalne otwarcie
niezwykłej i cennej dla nas wystawy
karykatury i rysunku satyrycznego
pod hasłem „TEATR”. Ekspozycję
kilkudziesięciu dzieł najważniejszych
polskich karykaturzystów pozyskaliśmy dzięki współpracy z Teatrem
Rampa na Targówku i Adamem Bojarą – szefem Galerii Teatru Rampa.
Kuratorem podczas uroczystego
otwarcia zgodził się być sam Prezes
Stowarzyszenia Polskich Artystów
Karykatury – Witold Mysyrowicz.
Chcielibyśmy w tym miejscu bardzo
podziękować jeszcze jednej osobie –

Zbigniew Dubiel, Bogusław Niedźwiecki, Dorota Tondera,
Aleksandra Ziach i Zofia Gajewicz

Coroczny majowy stres

P

Matura na Bielanach

oniedziałek, 4 maja. Przechodzę w pobliżu stacji metra
Młociny. Z autobusu 203 jadącego z Chomiczówki wysiadło
dwóch uczniów ubranych w garnitury, którzy wyglądali na bardzo
zdenerwowanych.
Kilkadziesiąt metrów dalej grupa
uczniów biegnie do tramwaju linii 33.
Też ubrani elegancko, ale mieli smutne
miny. Wcale im się nie dziwię, przecież
to był pierwszy dzień matury 2010. Na
pierwszy ogień język polski.
Kiedy podszedłem pod jedno
z bielańskich liceów, zobaczyłem
mnóstwo uczniów. - Prawie całą noc
przesiedziałam przed komputerem.
Odwiedziłam kilkadziesiąt forów
internetowych w poszukiwaniu
przecieku. Nie wyspałam się - mówi
Ania, tegoroczna maturzystka.
Z kolei jej kolega podchodzi do
wszystkiego na luzie. - Uczyłem się
systematycznie, uważałem na lekcjach,
miałem korepetycje. Nie straszna mi
żadna lektura - wyjaśnia Andrzej.

Wielu po maturze będzie starało
się dostać na studia. Jednak do tego
jeszcze długa droga. Trzeba dobrze
zdać i poczekać na wyniki. - Najgorsze jest czekanie.
Pytając się maturzystów o ich
dalsze plany, wszyscy odpowiadali, że
chcą studiować - obliczając cicho ile
muszą zdobyć punktów, żeby dostać
się na wymarzony kierunek studiów.
- Ja będę studiować na Akademii
Wychowania Fizycznego - krzyczy
Sylwia, która zdjęła buty na wysokim
obcasie i zrobiła kilka obrotów, skoków w przód i tył i znowu w przód i
tył. - Widzi Pan, jaka wysportowana
jestem. Muszą mnie tam przyjąć dodaje.
Kilka minut po godzinie 8:00
wejście do szkoły zostało otwarte.
Każdy tam wszedł z nadzieją, że matura będzie łatwa. – Niech mnie Pan
kopnie na szczęście! Tylko delikatnie,
żeby nie bolało i żeby spódniczki nie
ubrudzić – śmieje się Marta.
opr. baf

„Otchłań śmierci zostawia wierzącym
nadzieję wspólnego życia na drugim brzegu „
H. Sienkiewicz

Pani Jolancie Krzak

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki Ordonówny
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty

składają
Naczelnik i pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania
Drogiej Koleżance

Nasz kapelan ksiądz Jerzy Popiełuszko

Halinie Sęktas

Wystawa na ogrodzeniu Huty

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

P

racownicy huty ArcelorMittal Warszawa zapraszają do oglądania wystawy unikanych historycznych zdjęć, ilustrujących przyjaźń księdza
Jerzego Popiełuszki z Hutnikami Warszawskimi.
Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Huty w rejonie bramy główniej.
Dojazd metrem do stacji Młociny. Zapraszamy!

Mamy
składają
koleżanki z Wydziału Ochrony Środowiska
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CHÓRU MAŁGORZATY ŁUGOWSKIEJ
22/05 WYSTĘP
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej,
ul. Szegedyńska 9A, tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24
RECITAL ANDRZEJA BRZESKIEGO
24/05 Wypożyczalnia
nr 103,

INAUGURACJA
ODPUST NA ZIELONE ŚWIĄTKI –
JARMARK RĘKODZIEŁA LUDOWEGO
23/05 Tereny
wokół Kościoła Pokamedulskiego,
ul. Dewajtis 3, tel. 22 561-01-23

godz. 18.00

Wstęp wolny

Wstęp wolny

godz. 16.00

29/

„INDIAŃSKI DZIEŃ DZIECKA”
– spektakl „Duch Indianina”, zabawy plastyczne
05 Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury,
Wstęp wolny
godz. 10.00-13.00 ul. Estrady 112, tel. 22 835-54-44

DZIEŃ DZIECKA” – gry i zabawy, konkursy, loteria
29/05 „HARCERSKI
Tereny przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak, ul. Andersena 4, tel. 22 835-98-45
„DZIEŃ DZIECKA NA CHOMICZÓWCE” – koncerty: Mezo, Pod Budą, prezentacje
tanecznych i wokalnych, warsztaty dla dzieci MOVENS-ARTE-MIMESIS,
29/05 zespołów
warsztaty cyrkowe, kulinarne, konkurencje sportowe

Wstęp wolny

godz. 10.00-14.00

Wstęp wolny

godz. 14.00-22.00 Tereny rekreacyjne osiedla „Chomiczówka”, ul. Nerudy 1, tel. 22 373-33-12 (-11, -20)

godz. 12.30-15.00

godz. 11.00-14.00 ul. Bogusławskiego 6 A, tel. 22 669 69 80

DZIECKA NA PIASKACH – prezentacje zespołów tanecznych
06/06 DZIEŃ
i wokalnych, konkurencje sportowe
Plac zabaw przy ul. Kochanowskiego 22, tel. 22 633-80-65
godz. 14.00-18.00

POD CHMURKĄ”
– dla rodziców z młodszymi dziećmi
08/06 „BAL
Park przy Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany”,
ul. Cegłowska 39, tel. 22 834-13-47

DESZCZOWE – IMPRESJE CHOPINOWSKIE”
24/05 „PRELUDIUM
– przedstawienie słowno-muzyczne
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 22 834-13-47

Wstęp wolny

HALINY KUNICKIEJ Z OKAZJI DNIA MATKI
26/05 KlubKONCERT„Domino”,
ul. Bogusławskiego 6A, tel. 22 669-69-80
DLA MARYLI”
– koncert chóru „Wiwat”
28/05 „PIOSENKI
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak,
godz. 17.30

godz. 18.30

Wstęp wolny

DLA KAŻDEGO – koncert laureatów i rozdanie nagród
29/05 MIKROFON
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9A, tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24
KONCERT DZIECIĘCEGO ZESPOŁU „MAT”
występ z okazji Dnia Dziecka
01/06 –Bielańskie
Centrum Edukacji Kulturalnej,

Wstęp wolny

godz. 11.00-17.00

Wstęp wolny

godz. 19.15

ul. Szegedyńska 9A, tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

DLA DZIECI” – zespół folklorystyczny „Lazurki”
06/06 „DZIECI
– w programie konkurs dla dzieci z nagrodami
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Przy Agorze 9, tel. 22 373-33-12 (-11, -20)

Wstęp wolny

godz. 12.15

WOJNOWICZ – OBÓJ, Piotr Hausenplas – wiolonczela,
Piotr Wilczyński – klawesyn, organy
06/06 TYTUS
W ramach „Wieczorów muzycznych” w kościele św. Zygmunta
Pl. Konfederacji 55, tel. 22 373 33 12 (-11, -20)

Wstęp wolny

– RECITAL CHOPINOWSKI
06/06 WMAREKramachBRACHA
„Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach”,
kościół pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, ul. Conrada 7, tel. 22 373 33 12 (-11, -20)
UŚMIECHEM ŁATWIEJ”
11/06 „Z– koncert
zespołów dziecięcych

Wstęp wolny

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak,

Wstęp wolny

godz. 16.00-17.30,
ul. Anderseyna 4, tel. 22 835-98-45
18.00-19.30

godz. 18.00

bile ty: 30 zł
vivalamusica.pl
z stronę: www.
dostępne prze

tel. 22 373-33-12 (-11, -20)

Wstęp wolny

>

26/

PIKNIK „WITAJ LATO NA BIELANACH” – koncerty: The Beatles Revival, Raz Dwa Trzy,
Zabawa na Dechach (Kapela Praska, Janusz Prusinowski Trio, Kapela Zdzisława
Patera
z Chmielnej), I Zawody Strongman o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany
06
godz. 14.00-22.00 Tereny przy stacji Metra Słodowiec, pomiędzy ul. Marymoncką
Wstęp wolny
i ul. Kasprowicza, tel. 22 373-33-12 (-11, -20, -08, -09)

20/
05
30/

06

KONCERTY

20/05
„MŁODZIEŻOWY DYŻUR POETYCKI” – wiersze i pieśni rosyjskie
21/05 Młodzieżowy
Dom Kultury im. Marii Gwizdak,

„JAZZ W PODZIEMIACH KAMEDULSKICH”
zeniami
stęp za zapros -20)
w
– Zbigniew Namysłowski Quintet
(-11,
l. 22 373-33-12
Podziemie Kamedulskie, ul. Dewajtis 3 rezerwac ja: te

Wstęp wolny

Wstęp wolny

GWIAZDY MUSIC SHOW” – występ dzieci i młodzieży z bielańskich szkół
20/06 i„BIELAŃSKIE
przedszkoli organizowany przez stowarzyszenie Viva la Musica
Teatr Komedia, ul. Juliusza Słowackiego 19A,

godz. 12.00-16.00

ul. Andersena 4, tel. 22 835-98-45

ul. Andersena 4, tel. 22 835-98-45

godz. 19.00

Wstęp wolny

19/

godz. 17.30

Wstęp wolny

godz. 18.30

„PIKNIK BIELAŃSKI PRZY STAWACH BRUSTMANA” – koncerty:
East West Rockers, Pablopavo & Ludziki, pokaz capoeiry
06 Tereny rekreacyjne osiedla Wawrzyszew
Wstęp wolny
godz. 13.00-21.00 przy Stawach Brustmana, ul. Dantego, tel. 22 834-65-47

godz. 19.00

niami

godz. 16.00

Wstęp wolny

godz. 11.00-12.30

Z OKAZJI DNIA OJCA
20/06 PIKNIK
Tereny wokół Kościoła Pokamedulskiego, ul. Dewajtis 3, tel. 22 561-01-23

Al. Reymonta 6, tel. 22 663-73-85

godz. 17.30

wstęp za zaprosze

FESTYNY I IMPREZY PLENEROWE

DZIEŃ DZIECKA W BOK – pokazy cyrkowe, zabawy plastyczne,
30/05 zabawy
przy muzyce, happening plastyczny „Słoneczna Wieża”
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834-65-47
DZIEŃ DZIECKA NA CHOMICZÓWCE PÓŁNOCNEJ
05/06 Tereny
przy klubie „Domino”,

niami

wstęp za zaprosze

godz. 10.00-16.00

KONCERT ANNY STĘPNIEWSKIEJ Z ZESPOŁEM
23/05 Podziemie
Kamedulskie, ul. Dewajtis 3, tel. 22 373-33-12 (-11, -20)

Wstęp wolny

20/
05
30/

06

godz. ustalana
przez tel.

WYSTAWY

pn.-pt. 10.00-18.00

HISTORIA TEATRU W KARYKATURZE
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej,
ul. Szegedyńska 9A,
tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

Wstęp wolny

„HISTORIA ORŁA BIAŁEGO” – wystawa, prezentacja multimedialna
h
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej,
zorganizowanyc
l.
wolny dla grup
te
p
z
tę
ze
Ws
pr
u
rmin
ul. Szegedyńska 9A,
rezerwac ja te
tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

20/
05
30/

06

godz. ustalana
przez tel.

„CHOPIN - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ”
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej,
ul. Szegedyńska 9A,
tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

owanych
grup zorganiz z tel.
a
dl
y
ln
wo
p
Wstę
rminu prze
rezerwac ja te
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KULTURA
20/
05
30/

„KARTKI Z PODRÓŻY – ISLANDIA” – fotografie przyrody
i krajobrazu Islandii Janusza Kaczmarczyka
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. 22 834-65-47

05

20/
05
06/

godz. 09.00-20.00

„BIELAŃSCY HUTNICY”
– prezentacja multimedialna
06 Biblioteka Publiczna, ul. Duracza 19,
pn.-pt. 11.00-19.00 tel. 693-705-170

21/
05
11/

Wstęp wolny

godz. 17.00

POKONKURSOWA WYSTAWA GOBELINÓW – prezentacja prac artystów
Wstęp wolny
biorących udział w IV Przeglądzie Gobelinów
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. 22 835-54-44

godz. 10.00-17.00

20/
05
30/

„MUZYKA PANA CHOPINA W POEZJI WANDY
CHOTOMSKIEJ” – wystawa prac laureatów
konkursu plastycznego
06 Biblioteka Publiczna, ul. Duracza 19,
pn.-pt. 11.00-19.00 tel. 22 669-60-12

Wstęp wolny

06

pn.-pt. 11.00-19.00

„BIELAŃSCY RZEMIEŚLNICY”
– wystawa fotografii Stefana Mleczaka
Wypożyczalnia nr 103 Al. Reymonta 6, tel. 22 663-73-85

01/
06
30/

06

„BIELANY W DAWNEJ FOTOGRAFII”
Wypożyczalnia nr 96
ul. Perzyńskiego 3, tel. 22 835-18-43

„W SZKLE I PRZEZ SZKŁO” – otwarcie wystawy seniorów
11/06 uczestniczących
w warsztatach malarskich
Klub Mieszkańców „Chomiczówka”, ul. Nerudy 1, tel. 22 834-76-98

zeniami

wstęp za zapros

godz. 12.00

godz. 18.00

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM

Wstęp wolny

godz. 11.00
Wstęp wolny

23/
05
20/

06

pn.-pt. 11.00-13.00

I MAŁGOSIA” – przedstawienie teatrzyku kukiełkowego
01/06 „JAŚ
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9A, tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24
I JAK TU NIE JECHAĆ – CZYLI POWRÓT STARSZYCH PANÓW”
przedstawienie muzyczne Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę,
10/06 „NO–występują:
Stanisław Górka i Wojciech Machnicki
ul. Szegedyńska 9A, tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

Wstęp wolny

godz. 18.00

Wstęp wolny

05/

godz. 12.00

DECOUPAGE – sztuka zdobienia przedmiotów papierem
06/06 WARSZTATY
Zapisy w CIL Wrzeciono – osobiście w siedzibie lub e-mail: wiosna.na.wrzecionie@gmail.com
Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono, ul. Wrzeciono 41, tel. 22 865-01-69
OTWARTY W MDK „BIELANY” – otwarte zajęcia w pracowniach artystycznych,
12/06 DZIEŃ
loteria fantowa, plenerowa wystawa prac malarskich

eriały
składk a na mat zł
Koszt: 20

godz. 11.00-14.00

godz. 11.00-14.00 Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 22 834-13-47

06

Wstęp wolny

Wstęp wolny
„KWIATY DLA ALGERNONA” – monodram w wyk. Tomasza Błasiaka
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9A, tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

17/

„W KRAINIE FANTAZJI” – spektakl plenerowy, malowanie
na sztalugach, robienie masek, czytanie bajek
Wstęp wolny
06 Park im. Zbigniewa Herberta
godz. 15.00-18.00 pomiędzy ul. Duracza i Perzyńskiego, tel. 22 669-60-12

17/06

godz. 18.00

„HEMAR MNIEJ ZNANY” – przedstawienie
Wstęp wolny
Towarzystwa Teatralnego Pod Górkę,
występują: Stanisław Górka i Wojciech Machnicki
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej,
ul. Szegedyńska 9A, tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

Wstęp wolny

IMPREZY SPORTOWE

„DZIEŃ TEATRU” – przedstawienia teatralne „Bajowej
12/06 Gromadki”
(godz. 11.00) i Zespołu „Drama” (godz. 16.00)
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak,
ul. Andersenay 4, 22 835-98-45

iały
ładk a na mater

sk
WARSZTATY TWORZENIA BIŻUTERII
Zapisy w CIL Wrzeciono – osobiście w siedzibie
Koszt: 20 zł
lub
e-mail:
wiosna.na.wrzecionie@gmail.com
eriały
06
składk a na mat
Centrum
Inicjatyw
Lokalnych
Wrzeciono,
godz. 10.00-12.00
ul. Wrzeciono 41, tel. 22 865-01-69

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9A, tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

16,
22/

zbiórka: godz. 11.00, przy Urzędzie Dzielnicy Bielany,
ul. Żeromskiego 29, tel. 22 373 33 12 (-11,- 20)

WARSZTATY QUILLINGU – papieroplastyka, tworzenie kart okolicznościowych
Zapisy w CIL Wrzeciono – osobiście w siedzibie lub e-mail: wiosna.na.wrzecionie@gmail.com
Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono, ul. Wrzeciono 41, tel. 22 865-01-69
Koszt: 10 zł

Wstęp wolny

Wstęp wolny

06 „Architektoniczne perełki Bielan”

WARSZTATY I DNI OTWARTE

godz. 18.00

godz. 11.00
i godz. 16.00

Wstęp wolny

30 nd.
Wstęp wolny
/05 „Tajemnice bielańskich eremów”
06 nd.
/06 „Od Marylki do Otylki czyli piękne kobiety na AWF”
13 nd.
/

Wstęp wolny

TEATR I KINO

godz. 18.00

Wstęp wolny

godz. 19.00-21.00

godz. 18.00-19.00

godz. 19.00

tel. 22 834-52-59, 22 835-37-24

„BIELAŃSKIE SPOTKANIA Z POJEDYNKIEM” – wykład z prezentacją
11/06 multimedialną:
„Od kolczugi do kamizelki kuloodpornej”
Biblioteka Publiczna, ul. Duraczay 19, tel. 693-705-003

pn.-pt. 11.00-19.00

MONODRAM „DOBRE ŻYCIE” – wg opowiadania
28/05 Iwana
Bunina w wykonaniu Krystyny Wolańskiej
Klub Mieszkańców „Chomiczówka”, ul. Nerudy 1, tel. 22 834-76-98
„KRÓL IV” – sztuka teatralna
30/05 Bielańskie
Centrum Edukacji Kulturalnej,

Wstęp wolny

A ZMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNEJ
19/05 „TRANSFORMACJA
PO PRYWATYZACJI HUTY WARSZAWA” – konferencja
Biblioteka Publiczna, ul. Duracza 19, tel. 693-705-170
ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO AWF WARSZAWA
23/05 WYSTĘP
Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9A,

sob. 10.00-15.00

24/
05
30/

06

„BIELAŃSKA AKADEMIA FILMOWA” – kino rodzinne
Biblioteka Publiczna, ul. Duracza 19, tel. 693-705-003

IMPREZY KULTUROZNAWCZE

Wstęp wolny

sob. 10.00-15.00

06

1517/

26/05
godz. 10.00

BIELAŃSKI TYDZIEŃ SPORTU (W RAMACH EUROPEJSKIEGO
TYGODNIA SPORTU) 26 MAJA – 1 CZERWCA
Mistrzostwa Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Szkół
Podstawowych i Gimnazjów w lekkiej atletyce
Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34 –
stadion lekkoatletyczny, tel. 22 834-21-57
Wstęp wolny

XI BIELAŃSKI BIEG PRZEDSZKOLAKÓW „MALI SPORTOWCY NA START”
31/05 Akademia
Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34 – stadion lekkoatletyczny
tel. 22 834-04-31 wew. 357, 22 864-11-15
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
31/05 Otwarcie
z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 w Warszawie

godz. 9.30

godz. 10.00

Boisko Szkoły Podstawowej nr 223, ul. Kasprowicza 107, tel. 22 834-26-78
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WYBORY

Granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

771

ul. Gwiaździsta: 21, 25, 27, 29, 31, 69F, 69D, 69C, 71A, 77, 77A, ul. Marii Kazimiery: 122, 128, ul. Podleśna: 4, ul. Gwiaździsta 35 (Z.S.O. nr 55) (lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
4A, 6, 8, 10, ul. Tczewska: cała

772

ul. Gwiaździsta: 13, 17, ul. Klaudyny: 6, 8, 10, 12, 16, 18, 18A, 28, 30

773

ul. Gombrowicza: cała, ul. Gwiaździsta: 33, ul. Kiwerska: 1, 1A, 1B, 1C, 2, 4, 6, 8, 10, 28, ul. Klaudyny: 26B, 28A,
28B, 28C, 30A, 30B, 30C, 30D, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 34, 34A, 34B, 34C, 34D, 34E, 34F, 36, 36A, 36B,
36C, 36D, 36E, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48B, 50, 52, ul. Podleśna: 7, 9, 11, 13, 15, ul. Schulza: cała

774

ul. Berenta: cała, ul. Bohdziewicza: cała, ul. Cząstkowska: cała, ul. Grochowiaka: cała, ul. Hłaski: 10, ul. Kiwerska:
12, 14, 16, 27, 27A, 27B, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 33B, 34, 35, 39, ul. Klaudyny: 2, 4, 9, 11, 11A, 13, 14, 16A, 18B,
21, ul. Lektykarska: 4B, 4C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16A, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34B, 36, 38,
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, ul. Łomiańska: cała, ul. Pelplińska: cała, ul. Pęcicka: 4, 7, 9, 9A, 12, 12A, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 28, 30, 32, ul. Podleśna: 37, 39, 41, 57, ul. Raduńska: cała, ul. Rudzka: cała,
ul. Sobocka: cała, ul. Stachury: cała

775

ul. Brochowska: cała, ul. Chlewińska: cała, ul. Gdańska: cała, ul. Hłaski: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. Kaskadowa: cała, ul.
Kolektorska: cała, ul. Kościańska: cała, ul. Lektykarska: 13, 15, 17, 19, 29, ul. Marymoncka: 2A, 6, 8, 10, 12, 14,
16, ul. Oksywska: cała, ul. Opatowska: cała, ul. Parandowskiego: cała, ul. Pęcicka: 36, 38, 40, 42, ul. Podleśna:
61, al. Słowiańska: cała, ul. Smoleńskiego: cała, ul. Wierzyńskiego: cała, ul. Zabłocińska: cała

ul. Kolektorska 9/11 (Zespół Szkół nr 10)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

776

ul. Dewajtis: cała, ul. Marymoncka: 32B, 34, 34A, 34B, 34C, 34D, 34 E, 34F, 34G, 34H, 34I, 34L, 40, 42, ul. Podleśna:
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

ul. Marymoncka 34 (Przedszkole nr 240)

777

ul. Kasprowicza: 12, 16, 18, 20, ul. Leśmiana: cała, ul. Marymoncka: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ul. Podczaszyńskiego:
14, 16, 18, ul. Pruszyńskiego: cała

ul. Pruszyńskiego 1 (Przedszkole nr 245)

778

ul. Jasnorzewskiej: cała, ul. Kasprowicza: 13, 15, 17, 19, ul. Makuszyńskiego: cała, ul. Podczaszyńskiego: 4, 8,
ul. Żeromskiego: 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E

ul. Pruszyńskiego 5 (Przedszkole nr 181)

779

ul. Babicka: cała, ul. Barcicka: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, ul. Cegłowska: 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, ul. Granowska:
cała, ul. Kasprowicza: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/44, 46, 48, ul. Krotoszyńska: cała, ul. Lubomelska: cała, ul. Marymoncka: 49, 51, 53, 55, 57/59, 59A, 61, 61A, 63, 65, 67, 69A, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83/87, ul. Podczaszyńskiego:
17A, 21, 23, 25, 27, 29, 31, al. Zjednoczenia: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ul. Zuga: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16A, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

ul. Zuga 16
(Liceum Ogólnokształcące nr 39)

780

ul. Barcicka: 42, 44, 46, 48, 50, 59, 63, 69, 71, 73, ul. Cegłowska: 27, 29, 31, 33, 35, 37, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66, 68/70, 72, 74, 76, ul. Grębałowska: cała, ul. Karska: cała, ul. Kasprowicza: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, ul. Lesznowolska: cała, ul. Marymoncka: 89/91, 93/97, 99/103, ul. Szaflarska: cała, ul. Twardowska: cała, al.
Zjednoczenia: 25, 27, 29, 31, 33, 35/39, 41/45, 47/51, ul. Zuga: 26, 28, 30, 32A, 32B, 34

ul. Twardowska 23 (Przedszkole nr 97)

781

ul. Fontany: 3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ul. Hajoty: cała, ul. Kasprowicza: 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 37,
39, 41, ul. Lisowska: cała, ul. Podczaszyńskiego: 1/3, 5, 7/9, 11/15, ul. Schroegera: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, ul. Swarzewska: cała, al. Zjednoczenia: 34, ul.
Żeromskiego: 6, 8, 10, 14, 16/20, 22/28

ul. Fontany 3
(Szkoła Podstawowa nr 133)

782

ul. Daniłowskiego: 32, 34, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38/40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64, ul. Kasprowicza: 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, ul. Lipińska: cała, pl. Konfederacji:
cały, ul. Płatnicza: 35/37, 38, 39/41, 40, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54A, 55, 56, 57, 59,
61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 73/75, 76/78, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 87, 88, 89/91, 90, 92,
93, 94, 95/97, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, al. Zjednoczenia: 1, 3/9, 11,
13, 15, 17, 21/23, ul. Żeromskiego: 36/42, 44/50, 52/62

783

ul. Grodeckiego: 2, 4, 6, 7, ul. Kasprowicza: 81/85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, ul. Kleczewska: 29,
31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61/63, 64/66, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73/75, 74/76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/88, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/110, 109/111, 112, 113/115, 114, 114A, ul. Oczapowskiego: 14, ul. Przybyszewskiego: 28, 30, 32/34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/54, 57, 63/67, 64/68, 69, 69/71, 73/77, 74/78, ul. Schroegera: 72,
74, 75/79, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, ul. Skalbmierska: 14, 16, 18, 19, 21

784

ul. Słodowiec: 6, 8, 9, 10, ul. Staffa: 3/5, 7, 8, 12/14, 16/18, ul. Żeromskiego: 3, 3A, 5

785

ul. Gąbińska: 7, 9, 18, 20, 22, 24 ul. Kiełpińska: cała, ul. Ogólna: cała, ul. Słodowiec: 1, 3, 3A, 5, 5A, 7

786

ul. Broniewskiego 44, 48, ul. Duracza: 4, 4A, 8, 12, 14, 16, ul. Gąbińska: 26, 28, 30, 32 ul. Staffa: 11, 13

787

ul. Duracza: 21, 23, ul. Nałkowskiej: cała, ul. Perzyńskiego: 14D, 16, 18, ul. Staffa: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, ul. Żeromskiego: 9, 11, 13A, 15, 15A

788

ul. Duracza: 5A, 7, 11, 11A, ul. Magiera: 4, 6, 8, 8A, 10, 12, 12A, 14, 16, ul. Perzyńskiego: 8, 8A, 10A

ul. Perzyńskiego 10 (Gimnazjum nr 71)

789

ul. Broniewskiego: 50, 52, 54, 56, 56A ul. Magiera: 1, 3, 3A, 5, 7, 7A, 9, 9A, 11, ul. Perzyńskiego 2

ul. Perzyńskiego 10 (Gimnazjum nr 71)

790

ul. Fontany: 12, ul. Magiera: 16A, 18, 20, 20A, 22, 24, 24A, 24B, ul. Perzyńskiego: 7, 9, 9A, 11, 11A, 13, ul. Staffa:
32, 34, 36, 38, 40, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103A, 105,
105A, 105B, 107, 107A, 107B, 109, 109A, ul. Żeromskiego: 19, 21, 23, 25

ul. Staffa 111
(XXII Liceum Ogólnokształcące)

791

ul. Broniewskiego: 58, 60, 62, 64, 66, ul. Fontany: 1, ul. Jarzębskiego: 4, 8, ul. Magiera: 15, 17, 17A, 19, 21, 21A,
23, 23A, 25, 25A, 26, 28, 28A, 30

ul. Fontany 1 (Zespół Szkół Nr 56)

792

ul. Daniłowskiego: 1, ul. Jarzębskiego: 1, ul. Księgarzy 11, ul. Starej Baśni: cała

793

ul. Daniłowskiego: 2/4, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19/21, 23, 25, 27, 29, 31, ul. Kleczewska: 1, 3, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A,
11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, ul. Płatnicza: 1/15, 17, 18, 19, 20, 21/23, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ul. Przybyszewskiego: 14, 16, 18, 20/24, 47, Al. Reymonta 16, ul. Rydla: cała, ul.
Szepietowska: cała, ul. Żeromskiego: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51/53, 55/67, 71/75, 77

ul. Przybyszewskiego 45
(Gimnazjum nr 72)

795

ul. Broniewskiego: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 55A, 57, 59A, 61, 63, 65 ul. Kochanowskiego: 2, 4,
6, 8, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 12C, 14, 14C

ul. Kochanowskiego 8
(Szkoła Podstawowa nr 293)

796

ul. Broniewskiego: 71, 73, 77, 81, ul. Kochanowskiego: 14A, 14B, 16, 16A, 18, 18B, 18C, 20, ul. Rudnickiego:
cała

ul. Kochanowskiego 10
(Przedszkole nr 105)

797

ul. Broniewskiego: 83, 83A, 85, 87, ul. Kochanowskiego: 24, 26, 28, 30, ul. Literacka strona parzysta od nr 2 do nr
18, strona nieparzysta od nr 9 do nr 17c i od nr 21 do nr 27

ul. Kochanowskiego 8
(Szkoła Podstawowa nr 293)

798

ul. Broniewskiego: 89, 91, 93, 95, ul. Kochanowskiego: 32, 34, 36

799

ul. Broniewskiego: 97, 99, 99A, 101, ul. Kochanowskiego: 38, 42, 44, 46, 46A, 48A

794

ul. Klaudyny 8 (Przedszkole nr 346)
ul. Kiwerska 3
(Liceum Ogólnokształcące nr 41)

ul. Rudzka 6
(Szkoła Podstawowa nr 53)

ul. Fontany 3
(Szkoła Podstawowa nr 133)

ul. Przybyszewskiego 80/82
(Ośrodek Pomocy Społecznej)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
ul. Staffa 3/5 (Zespół Szkół Nr 51) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
ul. Staffa 3/5 (Zespół Szkół Nr 51)
ul. Staffa 7B (Przedszkole nr 301)
ul. Staffa 21
(Szkoła Podstawowa nr 187)

ul. Księgarzy 9 (Przedszkole nr 307)

Kochanowskiego 9A (Przedszkole nr 318)
ul. Kochanowskiego: 3, 5, 7, 11, 13, 13A, 15, 17, 17A, ul. Libawska: 14/24, 14/27, 14/29, 14/52, ul. Literacka od ul.(lokal
dostosowany do potrzeb wyborców
nr 19 do nr 19c
niepełnosprawnych)

ul. Broniewskiego 93 (Przedszkole nr 271)
ul. Broniewskiego 99A (Szkoła Podstawowa nr 289)
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WYBORY
Granice obwodu
ul. Kochanowskiego: 50, 52, Al. Reymonta: 8, 10, 10A, 12A

801

ul. Kochanowskiego: 23, 25 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 37, 39, 41, 43, ul. Zgrupowania „Żmija”: 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A,
3B, 5, 5A, 6, 7, 9, 10, 11, 11A, 13, 14, 15, 15A, ul. Zgrupowania „ Żyrafa”: cała

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
ul. Reymonta 8A (Przedszkole nr 308)
ul. Kochanowskiego 33A
(I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa)

802

ul. Kochanowskiego: 40, 45, 45A, 47, 48, 51, 53, Al. Reymonta: 2A, 4, ul. Zgrupowania „ Żmija”: 8, 13A, 15B,
15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15J, 15K, 15L, 15Ł, 15M, 17, 17A, 17B, 17C, 19, 19A, 21, 21A, 23, 25, ul.
Zgrupowania „Żubr”: cała

ul. Kochanowskiego 49
(S.B.M. „WARDOM”)

Nr obwodu

800

803
804

ul. Aspekt: 42, 46, 48A, ul. Bajana: cała, ul. Dąbrowskiej: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, Al. Reymonta: 17, 19

805

ul. Dąbrowskiej: 11, 13, 17, 19, 21, 23

806

ul. Aspekt: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ul. Conrada: 30, ul. Nerudy: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, ul. Wólczyńska: 50,
55, 63

807

ul. Conrada: 16, 18, ul. Nerudy: 7, 9, 11

808

ul. Conrada: 4, 5, 5B, 7, 10, 12, 14

809

ul. Brązownicza: 1, 1a, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, ul. Kluczowa: cała, ul. Księżycowa: 2, 6, 10, 12, 14, 16, ul.
Mistrzowska: cała, ul. Sieciechowska: 6, 8, 10, ul. Żółwia: 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 11A, 13

ul. Brązownicza 17
(Przedszkole Niepubliczne)
ul. Brązownicza 17
(Przedszkole Niepubliczne)

811

ul. Brązownicza: 15, 29, ul. Głowackiego: cała, ul. Kwitnąca: 6, 8, 12A, 12B, 12C, ul. Księżycowa: 18, 20, 22, 26,
32, 34, 36, 48, 54, ul. Melioracyjna: cała, ul. Osikowa: cała, ul. Sieciechowska: 1, 5, 9, 9a, 9b, ul. Słonecznikowa:
cała, ul. Żółwia: 17, 19, 23, 29
ul. Marymoncka: 121, 123, 125, 127, 129, 131, ul. Szegedyńska: 4, 8, 10, 11, 12, 13A, ul. Wrzeciono: 46, 50, 65,
65A, 65B

812

ul. Marymoncka: 137/139, ul. Przy Agorze: 3, 5, 5A, 7, ul. Wrzeciono: 42, 55, 55A, 57, 57A, 57B, 59, 59A, 59B,
59C, 63A

ul. Szegedyńska 11
(Zespół Szkół Nr 52)
ul. Lindego 20
(Zespół Szkół nr 50)
ul. Lindego 20
(Zespół Szkół nr 50)

815

ul. Przy Agorze: 9, 11, 11A, 11B, 11C, 13, 13A, 13B, 13C, 17, ul. Wrzeciono: 2A, 4A, 6, 8, 8A, 10, 12, 12A, 12B,
12C, 12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12Ł, 12M, 12N, 12O, 12P, 12R, 12S, 12T, 12U, 12W
ul. Lindego: 12, 13A, 14, 14A, 16, 18, 20, ul. Szegedyńska: 1, 5, 5A, 9A, 9B, ul. Szubińska: 6, ul. Wrzeciono: 52,
54A
ul. Kasprowicza: 68, 68B, 70, 72, 72A, 74, ul. Lindego: 26, ul. Przytyk: 5A, 7, ul. Wrzeciono: 1, 1A, 3, 5

ul. Przytyk 5A (Przedszkole nr 268)

816

ul. Antyczna: cała, ul. Kasprowicza: 76, 78, 80, 80A, 82, ul. Przy Agorze: 21, 23, 25, 27, ul. Przytyk: 3, 5, 6, 9, ul.
Wrzeciono: 7, 9, 11

ul. Wrzeciono 9
(Szkoła Podstawowa nr 247)

817

ul. Gajcego: 7, 9, ul. Kasprowicza: 86, 88, 90, ul. Nocznickiego: 17, ul. Wrzeciono: 17, ul. Przy Agorze: 26A, 28

818

ul. Przy Agorze: 8, 10, 14, 14A, 16, 16A, 18, 18A, 20, ul. Wrzeciono: 16, 16A, 20, 24, 36

819

ul. Marymoncka: 143, 145, 147, 149, 151, 151A, ul. Wrzeciono: 28, 30, 32, 34, 47, 47A, 49, 49A, 51, 51A

820

ul. Dorycka: 1, 4, 6, 7, 9, ul. Nocznickiego: 7, ul. Marymoncka: 153, 155, 157, 159, 161, ul. Wrzeciono: 45, 45A

821

ul. Balcerzaka 1, 4, ul. Dorycka: 5, ul. Nocznickiego: 9, 13, 15, ul. Parola 1, ul. Wrzeciono: 33, 35, 37, 39

810

813
814

ul. Fortowa: cała, ul. Renesansowa: cała, ul. Wólczyńska: 7, 9, 13, 13A, 15, 17, 17A, 26, ul. Żbikowianka: cała

ul. Aspekt 48 (Szkoła Podstawowa nr 80)
ul. Aspekt 48 (Szkoła Podstawowa nr 80)
ul. Conrada 6 (Gimnazjum Nr 73) (lokal
dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
ul. P. Nerudy 1
(Klub WSBM „Chomiczówka”)
ul. Conrada 10A (Przedszkole nr 327)
ul. Conrada 6(Gimnazjum Nr 73) (lokal
dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

ul. Szegedyńska 11
(Zespół Szkół Nr 52)

ul. Gajcego 9 (Przedszkole nr 272)
ul. Wrzeciono 24 (Zespół Szkół nr 110)
ul. Dorycka 1(Przedszkole nr 39) (lokal
dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)
ul. Wrzeciono 24 (Zespół Szkół nr 110)
ul. Balcerzaka 1 (Szkoła Podstawowa nr 273)

824

ul. Abecadło: cała, ul. Arrasowa: cała, ul. Balaton: cała, ul. Daglezji: cała, ul. Dankowicka: cała, ul. Dzierżoniowska:
cała, ul. Dziwożony: cała, ul. Encyklopedyczna: cała, ul. Farysa: cała, ul. Marii Gonzagi: cała, ul. Heroldów: cała, ul.
Hieroglif: cała, ul. Humanistów: cała, ul. Improwizacji: cała, ul. Anny Jagiellonki: cała, ul. Jamki: cała, ul. Kolumbijska: cała, ul. Królowej Jadwigi: cała, ul. Metafory: cała, ul. Michaliny: cała, ul. Muzealna: cała, ul. Odysei: cała,
ul.Ostaszewska: cała, ul. Pasymska: cała, ul. Papirusów: cała, ul. Pasterska: cała, ul. Prozy: cała, ul. Pułkowa:
cała, ul. Radecka: cała, ul. Samogłoski: cała, ul. Spartakusa: cała, ul. Tułowicka: cała, ul. Trylogii: cała, ul. Wazów:
cała, ul. Wóycickiego: 1/3, 3A, 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5J, 5K, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7K,
7L, 8, 8A, 10, ul. Wygon: cała, ul. Zgrupowania „AK „Kampinos”: cała, ul. Żubrowa: cała
ul. Kulczycka: cała, ul. Oczapowskiego: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ul. Przybyszewskiego: 51, 53, 55, Al. Reymonta: 24, 26,
28, 30, 32, 34, ul. Schroegera: 89, 90, 91, 92/96, 93/97, ul. Skalbmierska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 11, 11A, 13, 15,
17, ul. Żeromskiego: 64, 66/72, 66/72A
ul. Andersena: 8, ul. Kasprowicza: 107, 115, 117, 119A, 119E, ul. Oczapowskiego: 3, 17, Al. Reymonta: 21, 23, 25,
46, 50, 52, 54, 101, 105

825

ul. Andersena: 1, 1A, 1B, 2, 3, 5, 6, ul. Wolumen: cała

826

ul. Dantego: 7, ul. Szekspira: 3, 4

ul. Wergiliusza 7(Przedszkole Nr 341)

827

ul. Dantego: 1, 1A, 1B, 3, 5, ul. Szekspira: 2

ul. Reymonta 25 (Szkoła Podstawowa Nr 209)

828

ul. Balzaka: cała, ul. Petöfiego: 8 ul. Szekspira: 1, ul. Tołstoja: cała

ul. Tołstoja 2 (Przedszkole Nr 409)

829

ul. Czechowa: cała, ul. Petöfiego: 1, 1A, 2, 2A, 4, 5, 6, 7, ul. Popiela: cała, ul. Rokokowa: cała, ul. Sokratesa: cała,
ul. Swarożyca: cała, ul. Tytułowa: cała, ul. Wólczyńska: 64, 136A, 170, 170B, 178, 180, 182, 184, 188, 194, 196,
198, 200, 200A, 204, 206

ul. Tołstoja 2 (Zespól Szkół Nr 49)

830

ul. Bogusławskiego: 20, 22, 24, 26, ul. Conrada: 17, 19, 21, 23, ul. Kwitnąca: 17, 19, 21, ul. Wólczyńska: 107, 115,
157, 171

ul. Bogusławskiego 8 A
(Przedszkole Nr 340)

831

ul. Bogusławskiego: 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 19, ul. Kwitnąca: 11, 13, 15

832

ul. Bogusławskiego: 2, 4, ul. Esej: cała, ul. Kalinowej Łąki: cała, ul. Księżycowa: 56, 58, 64, 66, 66A-F, 68, 68A-U,
70, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18,
70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25, 70/26, 70/27, 72A, 76, 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G, ul.
Kwitnąca: 3, 5, 7, 9, 9A, ul. Maszewska: cała, ul. Rodziny Połanieckich: cała

833

ul. Akcent: cała, ul. Andromedy: cała, ul. Arkuszowa: cała, ul. Burleska: cała, ul. Chabrowa: cała, ul. Dziewierza: cała, ul.
Estrady: cała, ul. Groteski: cała, ul. Herbowa: cała, ul. Jowisza: cała, ul. Kabaretowa: cała, ul. Kalambur: cała, ul. Kasjopei:
cała, ul. Księżycowa: 122, 126, 126B, 126C, 128B, 128C, 129J, 133, 135, 137, 138, ul. Linotypowa: cała, ul. Loteryjki:
cała, ul. Nokturnu: cała, ul. Opalin: cała, ul. Opłotek: cała, ul. Olszynowa: cała, ul. Palisadowa: cała, ul. Parnas: cała, ul.
Perseusza: cała, ul. Trenów: cała, ul. Widokowa: cała, ul. Wólczyńska: 201, 210/214, 220, 230, 234, 235, 237, 242, 244,
247, 272, 276, 290, 292, 293, 294, 295, 295A, 295B, 295D, 296, 296A, 297, 297A, 297B, 297C, 298, 298E, 299, 299A,
299B, 299C, 299D, 299E, 300, 300A, 300B, 300D, 300E, 300J, 300K, 301, 301A, 302, 302A, 303, 303A, 303D, 304, 304A,
305, 307, 307A, 307B, 307C, 308, 309, 311, 313, 315, ul. Wóycickiego: 14, 14B, 17, 23, 27, 27A, 33, 35, 55

1141

Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ (obwód odrębny)

1142

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (obwód odrębny)

822

823

ul. Samogłoski 9
(Szkoła Podstawowa nr 77)

ul. Skalbmierska 12
(Przedszkole Nr 49)
ul. Reymonta 25
(Szkoła Podstawowa Nr 209)
ul. Andersena 4 (MDK) (lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

ul. Bogusławskiego 8 A (Przedszkole Nr 340)
ul. Bogusławskiego 6 A
(Klub WSBM „Chomiczówka”)

ul. Arkuszowa 202
(Szkoła Podstawowa Nr 79)

ul. Cegłowska 80
ul. Szubińska 4

W

SPORT
Wokół Olszyn

Wywiad z Marcinem Szczypiorskim,
prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego

III Bielański Sztafetowy Bieg Przełajowy

„Parku Olszyna” 16 maja br. odbył
się III Bielański Sztafetowy Bieg
Przełajowy „Wokół Olszyn”.
Każda sztafeta liczyła pięć osób, w tym
obowiązkowo jedna kobieta. Każdy uczestnik
sztafety miał do pokonania około 2.500 m
(dwa okrążenia) wokół parku. Łącznie jedna
sztafeta miała do pokonania około 12.500 m.
Uczestnik każdej sztafety po przebiegnięciu
dwóch okrążeń przekazywał pałeczkę następnemu zawodnikowi.
Zwycięstwo odniósł zespół WARSZAWIANKY w czasie 54:06, 2. TKKF „Piaski”
58:29, 3. SQUADRA AZZURA w czasie
1:04:08. Trzeci zespół składał się z czterech
Włochów i jednej Polki. Dalsze sztafety uzyskały słabsze czasy.
Czołowe zespoły otrzymały puchary i
nagrody rzeczowe, a wśród wszystkich uczestników zawodów rozlosowano 40 ciekawych
i zróżnicowanych upominków. W tej loterii
wszystkie losy były trafne i każdy z biegaczy coś
wylosował ku własnemu zadowoleniu.
Organizatorem zawodów było Ognisko

TKKF „Piaski” Warszawa, przy współudziale
Mazowieckiego TKKF, Salonu Samochodowego „Nexteam-Opel Chiniewicz” i CRS
Warszawa Bielany.
Zawodnicy stwierdzili, że była to miła
i sympatyczna impreza, mimo padającego
deszczu.
Wyniki:
1. WARSZAWIANKY (Maciej Łukasiewicz, Marta Kocieszewska, Piotr Wójcik,
Aleksander Kowalczyk, Jakub Konarski;
2. TKKF „Piaski” (Andrzej Hulanicki –
11:59, Irena Hulanicka – 12:58, Waldemar
Majewski – 9:48, Jarosław Gutowski – 14:22,
Szymon Drabczyk – 9:22). Przykładowo podajemy czasy osiągnięte na zmianach.
3. SQUADRA AZZURA (Aleksandra
Bednarska, Danilo Ferraris, Luca Ferraris,
Ricardo Russo, Ricardo Paparo).
Warto podkreślić, że Ognisko TKKF „Piaski” Warszawa przez 41 lat prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną w Warszawie.
Bogusław Nader

2012 Talentów Piłkarskich

W

Bielański Turniej Piłki Nożnej w SP-247

Fot. Arch. Szkoły

dniach 11.05-13.05.2010 r. odbyła
się druga edycja Bielańskiego Turnieju Piłki Nożnej „2012 Talentów
Piłkarskich”. Imprezę otworzyła Katarzyna
Słyczko-Jarmołowicz dyrektor SP 247.
Uczestników sportowych zmagań obser-

wował Mieczysław Bicz, trener-koordynator
Młodzieżowego Klubu Sportowego „Hutnik
Warszawa”. Zawody organizowane były przez
Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany.
W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn
reprezentujących chłopców z bielańskich szkół podstawowych. Rywalizacja w trzech kategoriach
wiekowych była bardzo zacięta, a
okoliczni mieszkańcy oraz tłumnie
zgromadzeni rodzice podziwiali
popisy młodych zawodników. Może
wśród nich za parę lat znajdziemy
następcę Kazimierza Deyny.
Zwycięzcą II Bielańskiego Turnieju Piłki Nożnej „2012 Talentów
Piłkarskich” w klasach I-II została
SP 133, III-IV SP 289, V-VI SP
214. Zwycięscy otrzymali medale
i puchary. Nagrody zwycięzcom
wręczała Maria Dziedzic – wicedyrektor SP nr 247.

Maria Dziedzic wręcza nagrody

W

XI Bielański Rajd Rowerowy
do Puszczy Kampinoskiej

sobotę 15 maja 2010 r. z terenu
Akademii Wychowania Fizycznego
przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego na trasy XI Rajdu Rowerowego do
Puszczy Kampinoskiej mimo kapryśnej pogody
wyruszyło 81 rowerzystów w różnym wieku.
Na starcie wszyscy otrzymali karty uczestnika i szelki odblaskowe. 10-osobowe grupy,
pod opieką instruktorów, wyruszały na trasę
w kilkuminutowych odstępach. Trasa w tym
roku była trudna ze względu na padający w
poprzednich dniach deszcz. Z tego powodu
trochę trzeba było czekać na ostatnich uczest-

Fot. J. Bączkowski

Łukasz Góral

ników, którzy przybyli na zakończenie rajdu w
Izabelinie na Polanie Jakubów obok budynku
dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego.
Rozpalono ognisko, na którym można było
upiec otrzymane od organizatorów kiełbaski. Uczestnicy rajdu, którym nie chciało się
upiec kiełbasy na ognisku, dostawali na mecie
gorącą kiełbaskę z grilla, przygotowaną przez
organizatorów.
Następnie wśród wszystkich uczestników
rajdu nastąpiło losowanie nagród w postaci
akcesoriów rowerowych. Nagród w tym roku
było tak dużo, że prawie wszyscy wracali z rajdu z jakąś nagrodą. Organizatorem
rajdu był Urząd Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy, współorganizatorem Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, a realizatorem Ognisko
TKKF „Chomiczówka”. Zadowoleni
choć trochę zmęczeni uczestnicy
obiecywali sobie spotkanie za rok
na rowerowych szlakach Puszczy
Kampinoskiej.

Ostatnie chwile przed startem

Jacek Bączkowski

Fot. O. Gajda
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Dlaczego
zdecydowano,
że Polski Związek Jeździecki
(PZJ) będzie
mieć siedzibę
na Bielanach?
- Początkowo działaliśmy
w Śródmieściu, przy ulicy
Sienkiewicza
12/14. Ponieważ tamtejsze
lokale przejął
bank, w 1990 r. byliśmy zmuszeni poszukać
innej lokalizacji. Nie ukrywam – mam duży
sentyment do Bielan, a już w szczególności do
okolic Akademii Wychowania Fizycznego. Z
prostej przyczyny - jestem jej absolwentem.
Cieszyłem się, gdy miejsce znaleźliśmy przy ul.
Cegłowskiej. Ponieważ po paru latach budynek, w którym mieliśmy siedzibę, przekazano
jednak Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego, dlatego poszukiwania rozpoczęliśmy od nowa. Takim to właśnie sposobem
od 6 lat działamy w „domkach szwedzkich”,
przy ulicy Lektykarskiej, czyli nieopodal AWF
i Lasku Bielańskiego. To znana mi okolica, bo
przez kilka lat mieszkałem na osiedlu „Ruda”,
w bloku przy ulicy Klaudyny 16.
Jeździł pan konno na Bielanach?
- Jeździłem. Swoje pierwsze kroki w jeździectwie stawiałem właśnie na Bielanach, a
dokładnie – w Lasku Bielańskim, na klaczy
„Sabena”. Pamiętam jej imię i strach, żeby nie
spaść, gdy akurat w tym momencie, gdzieś
w chmurach, przelatywał nad nami samolot.
To było w latach 60-tych XX wieku. Wtedy
w lasku była leśniczówka, a mój ojciec, lekarz
weterynarii, leczył konie leśniczego.
Szkoda, że w Lasku Bielańskim nie ma już
koni, placu zabaw...
- Aż się prosi, żeby na terenie Bielan
zlokalizować jakiś klub jeździecki. Podejmowaliśmy takie próby. Wtedy, gdy siedziba PZJ
znajdowała się przy ul. Cegłowskiej, nieopodal
nas był ogródek jordanowski. Gdy pytałem się
tamtejszego kierownictwa, co sądzą o stworzeniu sekcji jeździeckiej w ogródku, spotkałem
się z ogromnym entuzjazmem. Tę inicjatywę
zablokowali jednak mieszkańcy okolicznych
domków, ponieważ uznali, że od koni będzie
się rozchodzić brzydki zapach...
Może warto uaktywnić relacje z władzami Bielan i przyczynić się do zlokalizowania
ośrodka jeździeckiego na tym terenie? Tam mogłyby odbywać się również zajęcia z hipoterapii
dla osób niepełnosprawnych. Na Żoliborzu jest
na przykład klub jeździecki „Agmaja”.
- Przez kilkanaście lat, jeszcze bliżej Mostu
Grota Roweckiego, działał ośrodek rekreacji
konnej „Wiarus”. I tamtejsze tereny to wymarzone miejsce na powstanie kolejnego. Pobocza Wisły od Spójni w stronę Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dalej, to
wymarzone miejsce na szlaki jeździeckie. Na
Bemowie, tj. pozostałościach lotniska wojskowego, również mógłby powstać klub jeździecki
pod egidą Polskiego Związku Jeździeckiego.
Ponieważ jeździłam konno w „Wiarusie” nigdy nie zapomnę towarzyszącej nam
radości, gdy jechaliśmy w teren, tj. najpierw
nad Wisłą, potem do Lasku Bielańskiego,
następnie lasem do Burakowa i „hulaj dusza”
po wale wiślanym. Po drodze mijaliśmy też jeziorka, w których można było się wykąpać...
- Ten ośrodek jeździecki był bardzo dobrze
usytuowany. Mieszkańcy okolic Placu Wilsona,
czy osiedla „Ruda” w ciągu 15 minut mogli na
piechotę dojść na jazdy. Dla osób z dalszych

rejonów – dojazd samochodem czy komunikacją miejską również nie był problemem. Ta
lokalizacja była atutem „Wiarusa”. Nie można
bowiem zapominać, że łatwość dojazdu do stajni i jej bliskość zachęca do rekreacyjnego lub
sportowego jeździectwa. Mnóstwo ludzi chce
jeździć. Są jednak zapracowani i nie mają czasu
na długie dojazdy. Niestety, warszawskie korki
odstraszają wielu amatorów jeździectwa.
Szukałam w zakamarkach pamięci, w
Internecie, i nie znalazłam. Czy są konie na
Bielanach?
- Ludzie mówią, że na obrzeżach Puszczy
Kampinowskiej jest około 1 tys. koni należących do prywatnych właścicieli. Podobno mają
jednak problem z poruszaniem się po puszczy,
ponieważ nie mogą dojść do porozumienia z
rowerzystami. Ci ostatni narzekają, że końskie
kopyta tworzą wyżłobienia w ziemi. Często
na ulicy Powązkowskiej widuję także dorożki
zmierzające na Stare Miasto. Wozacy nadjeżdżają od strony Bielan.
A inne ślady koni na Bielanach...
- Przy wejściu do rektoratu Akademii
Wychowania Fizycznego, na tablicy upamiętniającej olimpijczyków, którzy zginęli podczas
wojny w latach 1938-1945, są 4 nazwiska jeźdźców. Ponadto na Bielanach mieszka Stefan
Migdalski, były członek kadry narodowej.
Póki co sport jeździecki nie jest popularny w mediach. Rzadko o nim czytamy albo
oglądamy w telewizji. Prawdą jest także to,
że polscy jeźdźcy nie odnoszą obecnie spektakularnych sukcesów na arenie międzynarodowej. Co może poprawić ten stan?
- Potrzebne jest inne usytuowanie naszego
związku w stosunku do całej struktury sportu. W
przypadku sportów hipicznych nie wiadomo, ile
wkładu w sukces ma człowiek, a ile uzależnione
jest od zwierząt. Dla odróżnienia - na przykład
w kolarstwie kupuje się dobry rower i reszta
uzależniona jest od determinacji zawodnika. Do
osiągania lepszych wyników zarówno w ujeżdżeniu, skokach, powożeniu itd. nieodzowna jest
także hodowla na odpowiednim poziomie. W
efekcie, o takim przedsięwzięciu należy myśleć
w kategoriach przemysłu końskiego, podobnie,
jak w motoryzacji. Do reklamowania takiego
przemysłu potrzebny jest silny sport. W Polsce
nie odczuwa się chęci i z tym związanej presji,
by polska reprezentacja była mocna. Osobiście
bardzo chciałbym, by polski jeździec wygrał na
Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, a cała Polska
kibicowałaby mu tak, jak Justynie Kowalczyk.
W jakim państwie stosunek do jeździectwa jest wart naśladowania?
- To na przykład Holandia i Szwecja. W ciągu
ostatnich 30 lat te kraje wyrobiły sobie pozycję
w sporcie jeździeckim. Stało się to za sprawą
odpowiednich inwestycji finansowych. Obecnie
Szwedzi mają ogromną populację koni. Jeździectwo uprawia tam kilkaset tysięcy ludzi.
Nie żałuje pan, że oprócz wyścigów konnych rywalizacja hipiczna nie jest powiązana
z hazardem? Może dla spopularyzowania tych
dyscyplin warto byłoby wprowadzić zakłady
wzajemne? Ma to przecież miejsce w tenisie i
piłce nożnej.
- Nie wiem, czy to możliwe. To ciekawy temat, ale obecnie nie ma sprzyjającego klimatu
na tego rodzaju rewolucje. Warto natomiast
kibicować Służewcowi, by wybudowano tam
narodowy hipodrom, a następnie zdecydowano się, niezależnie od wyścigów konnych,
jednocześnie rozgrywać na tym obiekcie zawody w różnych dyscyplinach jeździeckich. Z
pewnością wielu widzów zdecydowałoby się w
takich okolicznościach postawić na wybranego
konia wyścigowego.
Rozmawiała Olga Gajda
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SPOŁECZNE
Pułapka nadziei

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Dzieci z rodzin obciążonych problemem alkoholowym rodziców

W

dr n. med. Piotr Hartmann, Kliniczny
Oddział Pediatrii Szpital Bielański w Warszawie – „Dzieci z rodzin obciążonych problemem
alkoholowym rodziców w praktyce lekarza
pediatry (w szpitalu i poradni)”
dr Ewa Flaszyńska, Dyrektor OPS Bielany – „Działania Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany na rzecz dzieci dotkniętych
problemem alkoholowym rodziców”
mgr Anna Olankowicz, psycholog szkolny –
„Szkolny program profilaktyczny na przykładzie
Szkoły Podstawowej nr 187 w Dzielnicy Bielany”
mgr Alicja Sołtyka-Kamińska, Zespół
Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka” Ognisko Bielany – „Dzieci
z rodzin alkoholowych w placówkach opiekuńczo wychowawczych wsparcia dziennego oraz
pracy pedagoga ulicznego - aktualna rzeczywistość i perspektywy na przyszłość”.

Fot. T. Olechowski

dniach 5 – 6 maja 2010 r. w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy odbyła się dwudniowa konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana
w ramach Programu Europejskiego SANCO
– CHAPAP – Redukcja szkód i wzmacnianie
zasobów dzieci dotkniętych problemem alkoholowym rodziców. Koordynatorem projektu w
Europie jest Instytut Badań nad Alkoholizmem
i Narkomanią Katolickiej Szkoły Wyższej w
Nadrenii– północnej Westfalii (Niemcy, Kolonia). Organizatorem polskiej edycji konferencji
był Urząd Dzielnicy Bielany - Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy we współpracy i z inicjatywy
dr hab. n. med. Marii Załuskiej, ordynator
IV Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i
Neurologii (IPIN) w Szpitalu Bielańskim w
Warszawie.

Fot. T. Olechowski

Dwudniowy program spotkania, które
otworzył z-ca burmistrza Dzielnicy Bielany
Marek Keller, zawierał kilkugodzinną sesję
otwartą przeznaczoną dla przedstawicieli instytucji i organizacji pracujących na rzecz pomocy
dziecku i rodzinie z problemem alkoholowym
oraz zamknięte specjalistyczne warsztaty.
Podczas sesji jako pierwsi wystąpili: przedstawicielka PARPA Jolanta Terlikowska oraz dr
Axel Budde, reprezentujący Instytut Badań nad
Alkoholizmem i Narkomania Katolickiej Szkoły Wyższej w Kolonii. Następnie głos zabrali
przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, którzy w swoich wystąpieniach przedstawili problemy dzieci z rodzin alkoholowych i
możliwości ich rozwiązywania z perspektywy
samorządu, służby zdrowia, pomocy społecznej
i organizacji pozarządowych działających w
Dzielnicy Bielany. Tą część spotkania wypełniły
niżej wymienione prezentacje:
dr Wojciech Borkowski, przewodniczący
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
Dzielnicy Bielany – „Kształtowanie polityki
społecznej Dzielnicy Bielany w zakresie profilaktyki szkód ponoszonych przez dzieci dotknięte problemem alkoholowym rodziców”

Wojciech Borkowski

Marek Keller otwiera konferencję
Drugą część spotkania wypełniły zamknięte
zajęcia warsztatowe dla 30 osób, przedstawicieli
instytucji i placówek zajmujących się rodziną i
dziećmi na terenie dzielnicy Bielany, dotyczące
diagnozy i różnych form pomocy dla dzieci z
rodzin obciążonych problemem alkoholowym
rodziców. Warsztaty prowadzili specjaliści: dr
Christoph Langemann i dr Iris Pintzinger z
Instytutu Profilaktyki Uzależnień w Linzu.
Konferencja stanowiła jedno z działań
realizowanych w ramach Lokalnego Programu
Profilaktyki Uzależnień Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy na rok 2010, którego celem strategicznym jest ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania
oraz uzależnienia od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych. Celem konferencji było
stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń polskich i zagranicznych oraz poznanie
metod pracy i osiągnięć Instytutu Profilaktyki
Uzależnień w Linzu. Wymiana taka ma być odpowiedzią na ciągłe poszukiwanie optymalnych
rozwiązań na rzecz pomocy dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym, w tym budowanie
sytemu pomocy opartego na współpracy instytucji, służb i organizacji. Należy stwierdzić,
że dotychczasowe działania na rzecz dziecka
obciążonego problemem alkoholowym rodziców w Dzielnicy Bielany stanowią doskonały
punkt wyjściowy do utworzenia zintegrowanego
modelu oddziaływań na rzecz dziecka i rodziny
z problemem uzależnienia. Stworzenie takiego
modelu wymaga opracowania rzetelnej diagnozy problemów oraz skoordynowania dotychczas
podejmowanych oddziaływań. Oczekiwaniem
organizatorów konferencji jest kontynuowanie dyskusji i szukanie nowych rozwiązań, w
których możliwe będzie powiązanie osiągnięć
środowiska akademickiego z doświadczeniem
praktyków w szeroko rozumianej problematyce pomocy dziecku i rodzinie oraz stworzenie
warunków umożliwiających i ułatwiających
realizację celów i działań bezpośrednio prowadzonych na rzecz rodzin.
Monika Bobowska,
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
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Problem przemocy domowej

ardzo często stykając się z problemem
przemocy domowej zadajemy sobie
pytanie następującej treści: jak to jest,
że pomimo tylu cierpień i szkód osoba doświadczająca przemocy pozostaje w bliskiej
relacji ze sprawcą jej cierpienia. Odpowiedzi
na to pytanie trzeba by zapewne poszukać
w tym, w jaki sposób fala przemocy rośnie i
opada. Badacze zajmujący się problematyką
przemocy dawno stwierdzili, że w życiu osób
krzywdzonych często zdarzają się też okresy
spokoju. Te okresy, połączone ścisłą nitką z
momentami, w których dochodzi do agresji,
tworzą swoisty cykl, który często zniewala na
wiele lat. Można wyróżnić trzy niezależne fazy
przemocy, które zmieniają się, jeżeli chodzi
o czas ich trwania oraz nasilenie agresji. W
pierwszej z nich po okresie pozornego spokoju, partner staje się napięty i stale poirytowany.
Najmniejszy drobiazg wywołuje jego złość,
często robi awanturę. Prowokuje kłótnie. Kobieta stara się opanować sytuację - uspokaja
go, spełnia wszystkie zachcianki, wywiązuje
się z obowiązków. Często przeprasza sprawcę.
Zastanawia się, co może zrobić, aby zapobiec
wyrządzeniu krzywdy. Niektóre kobiety w tej
fazie mają różne dolegliwości fizyczne, jak
bóle żołądka, bóle głowy, bezsenność, utratę
apetytu. Inne wpadają w apatię, tracą energię
do życia.
W drugiej fazie dochodzi do wybuchu
agresji. Sprawca wpada w szał i wyładowuje
emocje. Osoba pokrzywdzona czuje się bezsilna i bezradna, odczuwa do siebie złość, że temu
nie zapobiegła. Dodatkowo ma przekonanie, że
sprawca stoi ponad prawem.
Najważniejsza z punktu widzenia pytania
postawionego na początku tego artykułu jest

faza trzecia, gdy sprawca wyładował już swoją
złość i wie, że posunął się za daleko.
W mgnieniu oka staje się inną osobą. Okazuje skruchę, tłumaczy, że był to jednorazowy
incydent, który się już nie powtórzy. Okazuje
ciepło i miłość, upodabnia się do swojego obrazu z początków znajomości. I w tym momencie
dzieje się coś, co zatrzymuje ją w krzywdzącym
związku - pojawia się nadzieja, że przemoc się
już nigdy nie powtórzy, znów czuje się ważna
i kochana. Realia pokazują, że koło cykli toczy się dalej i następny akt przemocy jest już
znacznie bardziej gwałtowny.
Nie warto więc odkładać decyzji o zmianie
swojego życia na później. Pułapka nadziei
przychodzi co jakiś czas i pojawia się przekonanie: „od dziś będzie zupełnie inaczej”.
Decyzja o zmianie sytuacji, która ma miejsce od wielu lat, nie jest jednak łatwa i wymaga
pomocy z zewnątrz. Dlatego często konieczna
jest interwencja psychologiczna i pomoc prawna, by bezpiecznie stawiać kolejne kroki na
drodze ku poczuciu bezpieczeństwa.
Pomoc taką można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy działającym przy ul. Żeromskiego 29 (w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany).
W Punkcie można uzyskać bezpłatną, a także w
razie potrzeby anonimową pomoc psychologa i
terapeuty uzależnień. Serdecznie zapraszamy.
PUNKT
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
DZIELNICY BIELANY m.st. WARSZAWY
ul. Żeromskiego 29
(wejście od ulicy Jarzębskiego)
I piętro, pokój nr 180, tel. (22) 37 33 180
Marek Mietelski,
koordynator PIK Bielany

Informacja
Rada Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych
„Stare Bielany” informuje, że nie jest autorem
anonimowych wystąpień, umieszczanych w Internecie
i rozsyłanych w imieniu i do mieszkańców Starych Bielan

DOàĄCZ DO NAS!
Spoáeczna Szkoáa Podstawowa nr 13
Gimnazjum Niepubliczne nr 12
Liceum Ogólnoksztaácące
Niepubliczne nr 43
im. Lotników AmerykaĔskich
ul. Wóycickiego 1/3 bud.18
01-992 Warszawa
tel. 22-834 91 88, 22-835 43 30
www.pspo.edu.pl

OFERUJEMY:
 bardzo dobre warunki lokalowe
 bezpieczeĔstwo
 wáasna sala gimnastyczna i basen
 bezprzewodowy Internet, pracownie komputerowe
i przedmiotowe
 wspaniali i oddani nauczyciele
 indywidualizacja i wysoki poziom nauczania
 nauka jĊzyków obcych w rozszerzonym zakresie, certyfikaty
jĊzykowe
 opieka medyczna, psycholog, pedagog, logopeda
 wycieczki, obozy, warsztaty teatralne i filmowe w kraju i za
granicą
 Ğniadania, obiady, kawiarenka
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GŁOS SENIORA

Seniorzy się nie nudzą
W „Przedwiośniu” dzieje się dużo

Złote Gody 2010
Burmistrz Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatówmieszkańców Dzielnicy Bielany,
obchodzących w roku bieżącym
pięćdziesiątą lub sześćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału w bielańskich
uroczystościach długoletniego pożycia małżeńskiego ,,Złote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do
dnia 6 września 2010 r. w Wydziale
Spraw Społecznych i Zdrowia dla
Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, pok.116 w godzinach
pracy Urzędu tj. od poniedziałku
do piątku od 8.00 do 16.00.
Każda para małżeńska powinna
okazać dowody osobiste oraz dokument poświadczający zawarcie
związku małżeńskiego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod numerem telefonu 022 37 33 116.

Co słychać na
Wrzecionie?
Papier cierpliwy, wszystko zniesie, a potem człowiek musi się tłumaczyć, że nie chciał źle. Więc najpierw
sprostowanie, bo do kwietniowego
numeru „Głosu Seniora” wkradło
się kilka błędów. „Jajeczko” w Domu
Nauki przygotowały oba Ośrodki

Fot. Arch. Ośrodka
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tało się tradycją, że posiedzenia
Rady Programowej odbywają
się co miesiąc w innym klubie.
Kierownicy opowiadają o działalności,
dyskutujemy – jest to pożyteczna wymiana doświadczeń wymyślona swego
czasu przez Stefanię Dąbrowską.
Na kwietniowej sesji spotkaliśmy
się w „Przedwiośniu”, na ul. Ogólnej.
W siedzibie administracji osiedli Nauczycielskiej Spółdzielni BudowlanoMieszkaniowej od lat mieścił się Klub
Seniora. W marcu br. awansował on do
rangi Klubu Osiedlowego, co oznacza,
że prowadzi zajęcia dla wszystkich
grup wiekowych, nie zaniedbując
oczywiście seniorów.
Będąc mieszkanką „Przedwiośnia”
ponad 40 lat, pamiętam powstanie
klubu: wyremontowanie obszernej sutereny, wyposażenie w stoliki, krzesła,
lodówki – i nadzieje administracji, że
jego popularność będzie rosła. Ale,
prócz corocznych „jajeczek” i „opłatków” dla seniorów i osób samotnych,
niewiele się tu działo.
Dzisiaj jest inaczej. W bezpłatne
piątki przychodzi 40-50 osób na
tańce, filmy archiwalne zdobywane
przez obecnego kierownika Cezarego
Szczygielskiego, na spotkania z ciekawymi ludźmi czy występy artystów
– kolegów Czarka - aktora. W soboty
od 17.00 do 20.00 spotykają się osoby
samotne, tańczą, słuchają muzyki (15
zł od osoby). Na razie – tłumaczy
Czarek – w soboty frekwencja jest niewielka, ale przecież nie od razu Kraków
zbudowano. Osiem komputerów stało
bezużytecznie, a dziś na kurs komputerowy uczęszcza 30 osób. Stopniowo
zdobywa popularność kurs języka
angielskiego (odpłatny). Coraz więcej
mieszkańców zamawia tu uroczystości
rodzinne (50 zł za godzinę).
A plany? Studio piosenki, nauka

Wsparcia, a nie – jak napisaliśmy –
Ośrodek Nr 1. Dziełem podopiecznych Wrzeciona były dekoracje
stołów, upominki dla gości (200
kurczaków na patykach!) i występ
chóru z Wrzeciona pod batutą pana
Piotra, który istnieje dopiero od
początku bieżącego roku, ale ćwiczy

Chór seniorów
z samozaparciem – i trzeba go było
usłyszeć!
W ogóle na Wrzecionie sporo nowinek. Na 18 i 19 maja przygotowano
przedstawienie kukiełkowe (w związku
z Europejskim rokiem walki z ubóstwem i odrzuceniem społecznym) dla
dzieci z Domu Dziecka i na spotkanie

integracyjne uczestników Ośrodka z
mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Leśny”. Próby odbywały się na
zajęciach artystycznych i teatralnych,
a wykonanie scenografii (kukiełek i
sceny) oraz biegłe opanowanie scenariusza wymagało nie lada pracy.
Dodatkowo uatrakcyjniła spotkanie
wspólna zabawa z konwersacją w języku angielskim. Nauka angielskiego
cieszy się tu powodzeniem – zarówno
kursy dla początkujących, jak i dla
zaawansowanych. Wielu amatorów
mają kurs francuskiego i rosyjskiego.
Odbywają się tańce integracyjne na
siedząco, zajęcia komputerowe, wieczorki taneczne (w czwartki) i nieodpłatne spotkania z ciekawymi ludźmi.
Ośrodek jest dumny, że prelegenci
przychodzą tu społecznie.
Słowem nikt tu nie narzeka na
nadmiar wolnego czasu. Ciągłe motywowanie podopiecznych przez zespół
animatorów przynosi efekty.

Setne urodziny Janiny Struskiej Dlaczego warto do nas przyjść?
Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek

W

Fot. T. Olechowski

Irma WieczorkowskaBednarek

gry na instrumentach, kabaret jednego aktora… W sumie Czarek to
prawdziwy człowiek-drożdże i potrafi zarażać pasją władze spółdzielni.
Zastaliśmy stół zastawiony czekoladkami, ciastkami, owocami, napoje
piliśmy z prawdziwych filiżanek, a
nie jednorazówek, ciasto jedliśmy na
prawdziwych talerzykach i, jak tłumaczył kierownik Szczygielski, to co na
stole czeka na gości w każdy piątek,
finansowane jest przez spółdzielnię.
Często ludzie traktują ten poczęstunek
jako kolację.

Marek Keller, Jubilatka i Iwona Drzażdżyńska
anina Struska z domu Rawska procentach, wychowywanie dzieci
urodziła się 25 kwietnia 1910 r. i ich utrzymywanie. Ciężko pracow Zalesiu, powiat mińsko-ma- wała – zajmowała się krawiectwem.
zowiecki. Z tej okazji dostojną „Szyłam po nocach, żeby utrzymać
Jubilatkę odwiedziły władze dziel- i wychować dzieci”. Było jej ciężko,
nicy w osobach zastępcy burmistrza ale widocznie ciężka praca pomogła
Marka Kellera i naczelnik Wydziału jej doczekać tego wspaniałego wieku
Spraw Społecznych i Zdrowia Iwony w pełni świadomości. Dumna jest ze
Drzażdżyńskiej. Złożyli gratulacje i swoich dzieci, wnuków i prawnuków
życzenia oraz wręczyli Pani Janinie – to jest jej dorobek.
piękny kosz kwiatów.
W czerwcu 2005 r. zgłosił się do
Od urodzenia Jubilatka miesz- niej Instytut Biologii Doświadczalnej
ka w Warszawie. W 1936 r. wyszła Zakład Biochemii Komórki – dr
za mąż za Stefana Staruskiego. Katarzyna Broczek wraz z zespołem.
Mieszkali i pracowali w Warszawie Prowadzili testy dla rodzeństw w
na Tamce – prowadzili własną re- wieku 90-95 lat.
staurację.
Pani Janina się zgodziła, a jej
W 1938 r. urodziła się córka młodsza siostra nie. Testy te zdała
Wiesława, a w 1941 r. syn Andrzej. prawie celująco. Były to testy maDzieci ukończyły szkołę podstawową nualne i pamięciowe. „Bardzo się
i liceum na Bielanach – Barcicka, ucieszyłam z tego wyniku. To było
Żeromskiego. Syn rozpoczął studia coś, co podniosło mnie na duchu” –
na architekturze w Polsce, a ukończył wspomina Pani Janina.
w Paryżu. Zamieszkał i ożenił się
Jubilatka jest wdzięczna swojej
we Francji, ma troje, a córka dwoje rodzinie, przyjaciołom i znajomym,
dzieci.
a przede wszystkim córce, która poSamotnie przeżyła okres wojny, święciła dla niej swoje życie i serce.
szukając dzieci po Polsce. Mąż w Dom, w którym obecnie mieszka,
1944 r. przeżył obóz – ciężkie ro- został kupiony w 1941 r. Była to
boty w Niemczech, a stracił życie wówczas ul. Chełmżyńska 17.
po powrocie do Warszawy w 1945
Życzymy wszelkiej pomyślności
r. Pani Janina sama borykała się ze i wielu lat w zdrowiu.
wszystkimi problemami. Remont
Dwieście lat, Pani Janino!
domu, który został zniszczony w 90
Tadeusz Olechowski
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iększość z nas zetknęła się w
swoim otoczeniu z chorobą
nowotworową. Chorują
nasi bliscy, przyjaciele, znajomi, chorujemy my sami. Dla osób zmagających się z chorobą nowotworową
charakterystyczne są dwa sposoby
radzenia sobie z tym wyzwaniem.
Pierwszy – będę dzielna i poradzę sobie sama. Drugi – poszukam
wsparcia w rodzinie, u przyjaciół lub
w grupie osób, które przeżywają to
samo, co ja.
Takich grup wsparcia nie ma
zbyt wiele, ale jeśli się szuka, można
je znaleźć również na Bielanach. Na
I piętrze pawilonu przy ul. Kasprowicza 16 wiszą dwa kolorowe banery
wskazujące drogę do Warszawskiego
Stowarzyszenia Amazonek, które
zorganizowało Warszawski Ośrodek
Wsparcia Amazonek oraz Akademii
Walki z Rakiem.
W Warszawskim Ośro dku
Wsparcia Amazonek – w ramach
wolontariatu - dyżurują kobiety,
które same przeszły operację raka
piersi. Można tu przyjść codziennie:
w poniedziałki, wtorki i czwartki od
12-ej do 15-ej , a w środy i piątki od
15-ej do 18-ej. Członkinie stowarzyszenia chętnie podzielą się swoją
wiedzą i doświadczeniem z choroby
z kobietami, u których zdiagnozowano raka piersi lub które są w trakcie
leczenia. W tych samych godzinach
czynny jest także Telefon Zaufania:
22 833 20 62.
Najczęstsze pytania telefoniczne
dotyczą możliwości rehabilitacji,
zmniejszenia dolegliwości związanych z radio- i chemioterapią
czy zapobiegania obrzękowi limfatycznemu. Często po rozmowie
telefonicznej następuje bezpośrednie
spotkanie w siedzibie WOWA i włączenie się nowych wolontariuszek do
działań na rzecz kobiet dotkniętych
rakiem piersi.



NORD

Dlaczego warto do

Warszawskie Stowarzyszenie
Amazonek jest organizacją pożytku publicznego i zebrane z wpłat
1% pieniądze przeznacza na cele
statutowe. Organizowanie zajęć
rehabilitacyjnych, w tym masaży
limfatycznych, jogi, gimnastyki na
basenie, plenerowych warsztatów
edukacyjno-rekreacyjnych oraz
wspólne wyjścia na spektakle teatralne jest możliwe dzięki dofinansowaniu – dotacjom Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy.
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie dofinansowuje nam
turnusy rehabilitacyjne, wspiera
organizację aktywnego wypoczynku
i udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
Stowarzyszenie prowadzi także
działalność edukacyjną przygotowując i wydając ulotki, broszury i
poradniki. Ostatnio dużym zainteresowaniem cieszyła się publikacja
pt. „Uwagi dotyczące odżywiania
dla pacjentów onkologicznych”.
Pacjenci, którzy właściwie się odżywiają, są w stanie lepiej radzić sobie z
ubocznymi skutkami leczenia i lepiej
znoszą konieczne terapie. Zdrowa
dieta pomaga też szybciej odbudować tkanki, które ulegają osłabieniu
na skutek leczenia onkologicznego.
Publikacja ta jest jeszcze dostępna,
a zawarte w niej wskazówki są użyteczne także dla osób zdrowych.

WiĊkszoĞü z nas zetknĊáa siĊ
bliscy, przyjaciele, znajomi,
nowotworową charakterystyc
Pierwszy – bĊdĊ dzielna i por
u przyjacióá lub w grupie osó
Takich grup wsparcia nie ma
Bielanach. Na I piĊtrze pawil
wskazujące drogĊ do Warsza
Warszawski OĞrodek Wsparc
W Warszawskim OĞrodku
kobiety, które same przeszáy
poniedziaáki, wtorki i czwart
Czáonkinie stowarzyszenia ch
z kobietami, u których zdiagn
samych godzinach czynny je
NajczĊstsze pytania telefon
dolegliwoĞci związanych z r
limfatycznemu. CzĊsto po ro
siedzibie WOWA i wáączeni
dotkniĊtych rakiem piersi.
Warszawskie Stowarzyszenie
wpáat 1% pieniądze
przeznac
Henryka Kopacz
w tym masaĪy limfatycznych
edukacyjno-rekreacyjnych or
dofinansowaniu – dotacjom

Nasze Bielany nr 5/2010

DYŻURY RADNYCH W CZERWCU
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 PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz.
16.30-18.00.
– 24 czerwca.
2. Elżbieta Grabczak – Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej; członek
Komisji InwestycyjnoBudżetowej i Działalności
Gospodarczej
Siedziba Unii Pracy tel.
864-08-76, ul. Marymoncka 35, godz. 16.00-18.00.
– 21 czerwca.

2. Maria Mossakowska
– Klub Radnych SLD
Wiceprzewodnicząca Rady,
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego;
członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany V p.,
pok. 508 ul. Żeromskiego
29, godz. 16.30-18.00.
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej
Rady w czwarty poniedziałek miesiąca.
3. Ilona Soja-Kozłowska – PO
Przewodnicząca Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności
Gospodarczej; członek
Komisji Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz.
16.30-18.00.
4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej; członek Komisji Rewizyjnej;
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00-18.00.
– 1, 8 czerwca.

3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący
Komisji InwestycyjnoBudżetowej i Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany V
p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, godz. 10.00 – 11.00.
– 8, 22 czerwca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz.
16.30-18.00.
– 10 czerwca.

5. Jadwiga Wnuk – PO
Członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Mieszkaniowej; Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany ul.
Żeromskiego 29, parter
pok. 56 godz. 16.00-17.00
– 1 czerwca, V p., pok. 513 godz. 15.00-16.00 –
16 czerwca, tel. 694 645 780.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 24 czerwca.

4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji
Inwestycyjno-Budżetowej
i Działalności Gospodarczej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 7, 21 czerwca.

Dyżury Radnych Okręgu nr III

5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i
Ekologii; członek Komisji
Inwestycyjno-Budżetowej
i Działalności Gospodarczej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00-18.00.
– 11, 25 czerwca.

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)

1. Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego;
członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek
Komisji ds. Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany,
V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, godz. 17.00-18.00.
– 14, 28 czerwca.

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 Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej; członek
Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM
„Chomiczówka”, ul. Pabla
Nerudy 1, p. 11, godz. 17.00-18.00
– 7 czerwca
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00-18.00.
– 1O czerwca.
2. Marek Goleń – PO
Członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i
Ekologii
Indywidualnie: kom. 505
811 303 i e-mail: mgolen@sgh.waw.pl.

3. Waldemar Maciejewski – Klub Radnych SLD
Przewodniczący Komisji
Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności
Gospodarczej; członek
Komisji Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii;
Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej

4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji
Inwestycyjno-Budżetowej i
Działalności Gospodarczej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 10 czerwca.
5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek członek Komisji
Inwestycyjno-Budżetowej i
Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 18.30-19.30.
– 10, 24 czerwca.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

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; Komisji
Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności
Gospodarczej; członek
Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz.
16.30-18.00.
– 16 czerwca.
2. Anna Czarnecka –
Klub Radnych SLD
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.
– 2 czerwca.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i
Ekologii; członek Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 18.3019.30.
– 15, 22 czerwca.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji
ds. Rodziny; członek
Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej; członek
Komisji Mieszkaniowej;
Komisji InwestycyjnoBudżetowej i Działalności
Gospodarczej
Przychodnia Zdrowia
SPZZLO, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00-18.00.
– 2 czerwca.
5. Michał Sikorski – PO
Wiceprzewodniczący
Komisji Mieszkaniowej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz.
16.30-18.00.
– 1 czerwca.
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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
Przewodnicząca Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego; członek
Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej;
członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i
Działalności Gospodarczej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 6 maja.
2. Halina Szerszeń –
Przewodnicząca
Klubu Radnych SLD
Wiceprzewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej;
członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i
Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.00-17.30.
– 14 czerwca.
3. Łukasz Świderski –
PiS
Członek Komisji Inwestycyjno-Budżetowej i
Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji ds.
Rodziny; członek Komisji
Mieszkaniowej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 2, 9, 16, 23, 30 czerwca.
4. Waldemar Wasiewicz
– PiS
Wiceprzewodniczący
Komisji ds. Rodziny;
członek Komisji Mieszkaniowej
Urząd Dzielnicy Bielany
V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, godz. 10.0012.00
– 14, 21 czerwca.
Siedziba Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin
Wielodzietnych, al. Zjednoczenia 11, godz.
16.00-17.00
– 7, 28 czerwca.
5. Robert Wróbel
– Przewodniczący
Klubu PO
Przewodniczący Rady,
Członek Komisji Gospodarki Przestrzennej i
Ekologii; członek Komisji
Inwestycyjno-Budżetowej i Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509 ul. Żeromskiego 29, godz. 17.00-18.00.
– w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady
w drugi poniedziałek miesiąca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 8 czerwca.

Muzyka i poezja w obrazach dzieci

Pół wieku śmiechu

Rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

Jan Pietrzak w Klubie Piaski

onkurs plastyczny ,,Muzyka Chopina w poezji Wandy Chotomskiej’’
ogłoszony przez Bibliotekę Publiczną
przy ul. Duracza 19, adresowany do dzieci i
młodzieży - od przedszkola do klasy V szkoły
podstawowej, został rozstrzygnięty. Pretekstem
do ogłoszenia konkursu stała się 200-setna
rocznica urodzin Fryderyka Chopina, celem
zaś było przybliżenie dzieciom postaci słynnego na cały świat kompozytora.
Nasza propozycja wywołała duże zainteresowanie wśród młodzieży i ich nauczycieli.
Wpłynęło 356 prac z 53 placówek oświatowych
całej Warszawy oraz z Siedlec. Jury w składzie:
Zofia Gajewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i
Wychowania, Joanna Boldin, plastyczka – Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury ,,Bielany”
i Halina Szerszeń, wiceprzewodnicząca Komisji
Kultury i Oświaty Rady Dzielnicy, miało trudne
zadanie. Nie było łatwo wybrać najlepsze prace
plastyczne. Ostatecznie jako kryterium oceny
przyjęto zgodność pracy z tematyką wiersza
Wandy Chotomskiej, oryginalność oraz estetykę wykonania. Przyznano 12 nagród, w
tym 1 nagrodę specjalną. Wyróżniono 14 prac,

oprócz tego 24 zakwalifikowano do
wystawy, którą uroczyście otworzyła Anna Wielechowska, zastępca
dyrektora Biblioteki i jednocześnie
członek Jury konkursowego. Nagrody i dyplomy oraz drobne upominki
wręczył dzieciom zastępca burmistrza
Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk – patron honorowy opisywanego
wydarzenia artystycznego.
Zwieńczeniem wernisażu był
spektakl pt. ,,Frycek i jego muzyka’’
oparty na tekstach Wandy Chotomskiej. Dla młodych plastyków przygotowano też słodki poczęstunek.
„Zabawa przez sztukę” trwała niemal
2 godziny i wciągnęła wszystkich
uczestników. Po jej zakończeniu najmłodsi w asyście opiekunów niechętnie opuszczali mury Biblioteki.
Halina Szerszeń
Wiceprzewodnicząca Komisji
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej
Rady Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
Grzegorz Pietruczuk wręcza nagrodę

Światowy Dzień Książki

B

Uroczystość w bibliotece szkolnej ZS nr 110

Fot. Arch. Szkoły

iblioteka Szkolna Zespołu Szkół nr 110
na Wrzecionie to nie tylko miejsce do
wypożyczania książek, ale też „komnata” wiedzy, rozmów, akcji, konkursów i

W

różnych uroczystości. Przykładem była uroczystość z okazji Światowego Dnia Książki
– 23.04.2010 r.
W tym dniu biblioteka zapewniła
uczniom wiele
atrakcji. Wśród
nich były m.in.:
konkurs z nagrodami dotyczący
wiedzy na temat
książek, loteria
fantowa, w której
każdy los wygrywał. Loteria polegała na zasadzie:
każda wypożyczona książka =
jeden los. Nagrody na loterię zostały pozyskane
od sponsorów.
Wszyscy

Książka ma się coraz lepiej

autobusach i metrze widać wiele osób
zatopionych w lekturze. W internecie
jak grzyby po deszczu powstają nowe
miejsca, zrzeszające ludzi czytających. Sondaże
potwierdzają ten trend - w największych miastach Polski czyta się coraz więcej!
Książki stają się coraz tańsze, szczególnie
za sprawą księgarni internetowych. Gdy inne
formy rozrywki drożeją, ceny książek w zasadzie nie idą w górę. Za to oferta wydawnicza
poszerza się z miesiąca na miesiąc, a na spotkania z fanami przybywają do Warszawy pisarze
z całego świata.
Ożywienie na rynku księgarskim widać
także w naszej dzielnicy. „Czy kupujesz
chociaż jedną książkę w roku? Następną kup
taniej, szybciej i wygodniej!” - takie hasło
widnieje na ulotkach „Wygodnej księgarni”,
która niedawno rozpoczęła działalność przy
Al. Zjednoczenia. Niewielka firma stara się
konkurować przede wszystkim jakością i
obsługą klienta.
- Chcę połączyć najlepsze cechy księgarni
internetowej i stacjonarnej - mówi Jakub

Szlapański, właściciel - szeroki wybór, szybka
dostawa (zwykle już następnego dnia towar jest
wysyłany), możliwość odbioru osobistego, no
i oczywiście niskie ceny, prawie 20% niższe
od cen drukowanych na okładkach. Do tego
wygoda - mieszkańcy Bielan mogą zamówić
dostawę zamówionych książek do domu,
tańszą i szybszą od wysyłki. Proszę spróbować
- spośród 60 tysięcy pozycji każdy na pewno
wybierze coś dla siebie. Podręczniki, powieści,
albumy, poradniki i nie tylko - codziennie
pojawiają się nowe pozycje.
Książka nie została, wbrew obiegowej opinii, zepchnięta na margines. Na nowo odnajduje miejsce w wielu domach. I mimo postępu
technologicznego będzie dla wielu osób ważna,
bo jak mówił Henryk Sienkiewicz: „Gdy ktoś
czyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo
zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie. W
każdym razie - wygra”.
„Wygodna księgarnia”, www.wygodnaksiegarnia.pl, Al. Zjednoczenia 41/45, 22
465-12-74.
M.D.

uczniowie w tym dniu wypożyczali swoje
ulubione książki, które podczas przerw nosili
pod pachą w celu ich promocji.
Zainteresowanie książkami było tak
duże, że w tym dniu wypożyczono prawie
200 książek. Uczniowie chcąc upamiętnić ten
książkowy dzień stworzyli hasło: „Czytajmy
książki”.
Dorota Guba

Fot. A. Michałowski

K

KULTURA

Fot. Arch. Biblioteki
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J

an Pietrzak w wyśmienitej formie. W tym
roku obchodzi jubileusz pracy artystycznej,
jubileusz rozśmieszania przez ukazywanie
komizmu wielu pozornie poważnych sytuacji.
Jego występ, który odbył się 7 maja br. w Klubie
Piaski, był bardzo udany, publiczność dopisała.
Między świetnymi dowcipnymi monologami
i piosenkami pojawiła się też nuta zadumy i
patriotyzmu.
Magdalena Żuk

W dniu 6 czerwca (niedziela) b.r.
zapraszamy dzieci na coroczną imprezę
plenerową Dzień Dziecka na Piaskach.
Organizatorem jest Urząd Miasta dla dz.
Bielany oraz Warszawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa i Rada Osiedla Piaski.
Odbędzie się na placu zabaw przy ulicy
Kochanowskiego 22. Przewidujemy mnóstwo atrakcji zarówno na scenie jak i na
terenie placu. Będzie kilkanaście konkurencji sportowych, kucyki, loteria, bufet z
pysznymi daniami oraz występy. Czekają
nagrody, dyplomy i słodycze.

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Zatrudnię pracowników do prac remontowych, gładzie, malowanie, glazura
terakota, wymiana okien, tel. 514 960 510
• Potrzebny emeryt lubiący pracę na działce w celach rekreacyjnych, tel. 22
848 04 34
• Zatrudnię fryzjera od zaraz (pływalnia przy ul. Conrada 6), tel. 503159068

SZUKAM PRACY

• Małżeństwo w średnim wieku podejmie pracę w domu i w ogrodzie, z posiadaniem prawa jazdy, tel. 515 415 785
• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą od rana do godz. 14 mam doświadczenie i referencje do wglądu tel. 506 930 248
• Emerytka zaopiekuje się dzieckiem – doświadczenie i referencje, tel. 22
835 11 84
• Księgowa na wagę złota z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość, tel. 22 834 08 68.
• Zaopiekuję się osobą starszą 4-5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Referencje. Tel. 693 656 191.
• Zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem, zakupy, sprzątanie, pomoc
w kuchni, opiekunka z doświadczeniem, bez nałogów, tel. 509 059 642,
dzwonić po 13.00.
• Kobieta w średnim wieku podejmie się sprzątania mieszkań lub małych biur.
Tel. (22) 428-55-33 lub 608-399-228
• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą (zakupy, gotowanie,
sprzątanie, spacery) chętnie w niepełnym wymiarze godziny tel. (22) 428-5533 lub 608-399-228

SPRZEDAM

• Komplet garnków do gotowania na parze firmy Kochersena. Tel. 22 669 57 60.
• Biurko i regał ze szklaną witryną i lustrami na drzwiczkach bocznych, kolor
czarny, 150 zł, tel. 509 059 642, dzwonić po 13.00.
• Elektryczną farelkę, ramę do tkania gobelinów + włóczka – rozmiar 95 x 115
cm, sweter męski, wełniany, rozpinany – rozmiar 3XL, kożuch męski, beżowy
– rozmiar XL, biurko pod komputer, olcha – nowe. Tel. 505 995 268.
• Biurko pod komputer, olcha, nowe; torba garderobiana, czarna 60x60 cm, po
rozłożeniu 120 cm; opona letnia z felgą Fulda 175x65x14, szt. 1, opony letnie
Dunlop 175x65x14 szt. 2 – tel. 505 995 268.
• Sprzedam nowe części do malucha Fiat 126 p. Tel. 511 744 985, 22 669
57 60.
• Sprzedam rower młodzieżowy AUTHOR-MATRIX. Rozmiar kół – 24’, kolor –
złoty, stan bardzo dobry. Tel. 606 919 655.

• Zamienię kawalerkę 27 m2, ul. Popiełuszki blisko stacji Metra Marymont, na
większe na Żoliborzu lub Bielanach, tel.: 504-100-703.
• Zamienię mieszkanie 53 m2 własnościowe, Słodowiec metro, ładne rozkładowe,
3 pok., widna kuchnia, I piętro w czteropiętrowym bud., balkon, zieleń, parking,
zamienię na mniejsze, chętnie Bielany, do II piętra w niskim bloku lub na mały
domek blisko Warszawy, tel. 798 992 264.
• Mieszkanie 38 m2, I piętro z balkonem, ul. Fonty 12 do wynajęcia. Tel. 601396-593.
• Piękna działka budowlana 2500 m2, okolice Czosnowa, tel. bezpośrednio
503 174 888.

USŁUGI

• Remonty oraz wykończenia: glazura, terakota, gładzie, malowanie, elektryka,
hydraulika, zabudowy gips karton, szafy wnękowe, meble na wymiar, kowalstwo
artystyczne tel. 886 064 081.
• Gładzie gipsowe, sufity, ścianki karton – gips, glazura, terakota, panele podłogowe, malowanie i osadzanie drzwi. Tel. 503 910 884.
• „Złota Rączka”, drobne naprawy domowe, malowanie, odnawianie mieszkań,
hydraulika. Tel. 501 763 758.
• Maria Fukś – Wynajem pokoi w Centrum Białki Tatrzańskiej. Pokoje z łazienkami,
TV, domowa kuchnia i atmosfera. Tel. 600-200-223.
• Naprawa telewizorów w domu klienta. Tel. 505 924 334.
• ADWOKAT - porady, sprawy sądowe: cywilne, rodzinne, karne. Ul. Marszałkowska 85 lok.2, tel. 22 625 52 52, kom. 606 303 309
• Pranie dywanów i tapicerki meblowej. Tel. 517 360 997.
• Przeprowadzki, transport – solidnie, bezstresowo, faktury VAT. Tel. 22 833
65 19, 601 75 38 45.
• Serwis komputerowy. Naprawy i modernizacje sprzętu komputerowego,
usuwanie wirusów, faktury VAT, tel. 606403914
• Dezynsekcja mieszkań i pomieszczeń użytkowych. Tel. 604 116 030.
• Ubezpieczenia PZU: mieszkań i domów, komunikacyjne. Umów się z agentem
PZU – tel. 725 687 218.
• Firma wykonuje usługi remontowe: hydraulika, elektryka, glazura oraz inne
wykończenia. Wieloletnie doświadczenie. Warszawa, tel. 692 206 694.

NAUKA

• Kupię lodówkę używaną za symboliczną opłatą, tel. 518 427 566, 22 848 04 34
• Samochód Opel Corsa lub Skoda Fabia po 2000 r. od pierwszego właściciela
tel. 22 841 39 50
• Kupę Matiza lub podobny (mały). Tel. 506 655 930
• Kupię ekonomicznego fiata lub daewoo po 2000 roku – pierwszy właściciel.
Tel. 503 917 057.
• Samochód produkcji japońskiej do 18 tys. zł, kilkuletni, z pierwszej ręki, tel.
516 533 487

• Angielski – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Tel. 519 101 702.
• Chemia – korepetycje dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich; absolwentka UW; możliwość dojazdu do ucznia na terenie Warszawy. Tel. 791
993 799
• St. Szerm. Legia Warszawa zaprasza chętne dzieci w wieku 9 – 14 lat na
zajęcia z szermierki sportowej. Zajęcia odbywają się przy ul. Powązkowskie
59. Dodatkowe informacje pod nr tel. 668 594 894
• Studentka udzieli lekcji angielskiego. Dzielnica Bielany – 30 zł za godzinę.
Tel. 697 960 691
• Korepetycje z matematyki. Tel. 22 835 12 05.
• Chemia – intensywny kurs przed maturą. Tel. 22 864 21 04.
• Niemiecki, absolwentka lingwistyki UW, doświadczenie, tanio i solidnie, tel.
514 454 160.
• Angielski – korepetycje, konwersacje, nowa matura. Dzieci, młodzież, dorośli.
Tel. 22 864 02 31.

• Działkę w gminie Załuski pow. Płońsk 3200 m2, tel. 519 652 128

• Oddam za darmo monitor komputerowy 17”, 10-letni, tel. 660 671 021
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OŚWIATA

Sukcesy zespołu MAT

Pokazy w Gimnazjum nr 12 i LO nr 43

Zwycięstwa w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki

Fot. Arch. Szkoły

o wyjątkowe wydarzenie w życiu naszych szkół zawsze przygotowujemy na
wiosnę. Dzień, w którym królują nauki
przyrodnicze – chemia, fizyka, geografia i
biologia.
W tym roku uczniowie okolicznych szkół
podstawowych mieli wyjątkową okazję oglądać pokazy doświadczeń przygotowane przez
uczniów Gimnazjum Niepublicznego nr 12 i
Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego
nr 43 pod kierunkiem nauczycieli, a także
samodzielnie wykonywać eksperymenty z
chemii i fizyki.
W zadziwienie wprawiła
wszystkich biała mgła, która
otuliła zgromadzonych przy
stanowisku chemii, a cylindry
i zlewki wypełnione kolorowymi bąbelkującymi substancjami spodobały się szczególnie
damskiej części widowni.
Przy stanowisku fizyki
dzięki uruchomieniu maszyny elektrostatycznej,
uczniowie poczuli na własnej

oczy, jak wulkan „żyje”. Tutaj też w konkursie
geograficznym można było wygrać słodkości.
Przy stanowisku biologicznym były kolejne atrakcje – żywe zwierzęta, które tego dnia
przyjechały do nas wraz z opiekunami z warszawskiego ogrodu zoologicznego! Uczniowie
obejrzeli ptasznika, bardzo jadowitą skolopendrę, mogli dotknąć wija olbrzymiego (wielu
zadziwiła ogromna ilość nóg – a to przecież nie
stonoga), agamę brodatą, żółwia, ogromnego
ślimaka achatina, ale największą atrakcją były
węże. Niedowiarki mogły przekonać się, że
faktycznie są suche, ciepłe i miłe w dotyku.

Dodatkową atrakcją była
możliwość zrobienia sobie z tymi zwierzętami
zdjęcia. Najodważniejsi
zakładali nawet węże na
szyję!
Przy okazji Dnia Nauki
można też było poczuć się
jak drapieżny tygrys albo
delikatny kotek, dzięki licealistkom, które wykonywały specjalnymi farbami
Wielkie zaangażowanie w wykonywanie eksperymentów artystyczne makijaże.
skórze, jak to jest przewodzić prąd (dla wielu
Uczniowie, którzy nas odwiedzili tego dnia,
niezapomniane przeżycie!) i jak sprawić, żeby niechętnie (o dziwo) rozstawali się z nauką u
jajko samo wpadło do butelki.
nas i zapewniali, że z niecierpliwością będą
Wiedzę z geografii poszerzyć mogli o spo- czekali na Dzień Nauki w przyszłym roku.
sób działania wulkanu i zobaczyli na własne
Izabela Okrasa

Trening Umiejętności Społecznych

W

Projekty uczniowskie w ZS nr 35

Zespole Szkół nr 35 w Warszawie w
kwietniu i maju 2010 r. realizowane
są projekty uczniowskie w ramach
Programu „Life Skills” - Trening Umiejętności
Społecznych.
Trójka przeszkolonych nauczycieli z naszej
szkoły – trenerów programu (Sylwia Zych,
Tomasz Garkowski i Małgorzata Lewandowska) prowadzi od listopada tego roku zajęcia
warsztatowe z grupami chętnej młodzieży.
Obecnie rozpoczęła się druga część programu: realizacja projektów młodzieżowych,
stworzonych przez uczniów w trakcie trwania
programu, aby także w praktyce mogli nauczyć
się pracy w grupie oraz pracy metodą projektu.
Zgodnie z hasłem “Samodzielni, ale nie samotni”, które przyświeca działaniom Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, projekty są realizowane
przez ich autorów samodzielnie, ze wspierającą
osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa nad
przebiegiem prac, ale się nie angażuje.
Uczniowie po przeszkoleniu mają za zadanie wykonać projekt na rzecz środowiska
lokalnego.
Są to następujące projekty:
1.
Taniec współczesny
2.
Techniki samoobrony
3.
Zajęcia plastyczne
4.
Przedstawienie teatralne

Celem programu jest rozwinięcie wśród
młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości znalezienia
miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego.
Program składa się z dwóch części. Pierwsza część, teoretyczna, to cykl 33 lekcji, podczas
których uczniowie szkoleni są w trzech obszarach Umiejętności Życiowych (Life Skills):
- Rozwój osobisty, rozumiany jako umiejętność adekwatnej oceny własnych zasobów,
stawiania celów, umiejętności przywódczych;
- Rozwiązywanie problemów, rozumiane
jako umiejętności komunikacyjne, budowanie
porozumienia, zarządzanie konfliktem;
- Rozwój umiejętności pracowniczych,
rozumiany jako umiejętność pracy w grupie,
etyka pracy, zdolność oceny i podejmowania
ryzyka, zarządzanie projektem, czasem i finansami.
Polska edycja programu Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych, realizowana
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, jest
częścią międzynarodowego programu realizowanego przez International Youth Foundation
(Międzynarodowa Fundacja Młodzieży),
dzięki dotacji od GE Foundation oraz Wrigley
Foundation.
Małgorzata Lewandowska

C

ztery pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki „Rozśpiewany
Wawer” oraz Grad Prix i dwa pierwsze
miejsca na „I Żoliborskim Festiwalu Talentów
Muzycznych”.
To jeszcze nie wszystkie nagrody i wyróżnienia zdobyte w tym roku szkolnym przez
dziecięcy zespół wokalny M*A*T (Młodzi *
Adepci * Twórczości), który działa w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ulicy
Szegedyńskiej 9a.
Ogólnopolski Konkurs Wokalny pt. „Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców”, przyniósł
nam dwa trzecie miejsca dla solistek Marty
Tłokińskiej i Gabrysi Biesiakirskiej. Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Nad Wierną Rzeką”,
trzecie miejsce wśród solistek wyśpiewała Marta Tłokińska. Solistka Gabrysia Biesiakirska
zdobyła trzecie miejsce na Ogólnopolskim
Konkursie „TEN TON” i w dniu 23 maja wystąpiła podczas koncertu finałowego na scenie
pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie w
ramach Festiwalu „DZIECIĘCA STOLICA”.
Śpiewanie to przygoda i radość oraz godziny pracy nad doskonaleniem głosu. Nagrodą
jest występ na scenie w blasku reflektorów
i uznanie publiczności wyrażone gromkimi
brawami. Wszystkie dzieci w wieku 5-9 lat,

Fot. Arch. MAT

Dzień Nauki

Fot. Arch. Szkoły

T
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Śpiewa Marta Tłokińska

które chcą i lubią śpiewać, zapraszam na zajęcia
do BCEK przy ulicy Szegedyńskiej 9a, zapisy
w piątki w godz. 16.00 – 19.00 i soboty między
11.00 a 14.45.

Mariola Strukowska
Opiekun Artystyczny

Z okazji Dnia Dziecka zespół M*A*T
zaprasza na koncert, który odbędzie
się w Sali Widowiskowej Bielańskiego
Centrum Edukacji Kulturalnej,
przy ulicy Szegedyńskiej 9a
1 czerwca br. o godzinie 19.00
(wstęp wolny)
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