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GA ZE TA BEZ PŁAT NA

Hej kolęda, kolęda – kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Dewajtis

Zbigniew Dubiel
Burmistrzem Dzielnicy Bielany

Występ kapeli góralskiej „Beskid”

Radosne dni 
świąteczne

Są takie dni wyjątkowe, dni radosne, 
w samym środku mroźnej zimy, dni, 
które od najwcześniejszego dzieciń-
stwa kojarzą się nam z Dobrą Nowiną, 
z dzieleniem się opłatkiem, ze szcze-
rymi życzeniami, z pójściem nocą na 
Pasterkę, z rodzinnym szczęściem, 
ze spokojem i bezpieczeństwem. To 
Święta Bożego Narodzenia.

Klimat tych świąt jest zupełnie wyjąt-
kowy i o wiele ważniejszy od wszystkich 
szykowanych przy okazji atrakcji – cho-
inki, pocztówek z życzeniami, potraw czy 
prezentów. Wszystkie te rzeczy cieszą 
nas, ale tylko jako dodatek, uzupełnienie 
tego najważniejszego, wywodzącego się 
z tradycji klimatu świąt. To dzięki niemu 
czujemy się tak wspaniale już w okresie 
przedświątecznym, kiedy dopiero czeka-
my na to, co ma nastąpić.

Ten głęboki sens przesłania tych dni 
doskonale uchwycił Adam Mickiewicz, 
który przetłumaczył dwuwiersz wigilijny 
Angelusa Silesiusa:

Wierzysz, że Bóg się zrodził w Betlejem-
skim żłobie?

Lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w to-
bie!

Jurata Bogna Serafińska

Wzorem lat ubiegłych Urząd Dziel-
nicy Bielany m. st. Warszawy zaprasza 
wszystkich chętnych do udziału w XXIV   
Biegu Chomiczówki  i  II  Biegu o  Puchar  
Bielan.

Rozbiegane Bielany
Impreza odbędzie się 21 stycznia 2007 r. 

od godz. 10.00, na Bielanach – osiedle 
Chomiczówka, start i meta ul. Pabla Neru-
dy. Trasy obu biegów przebiegają ulicami 
osiedla Chomiczówka.

„Bieg Chomiczówki” jest 
imprezą o zasięgu ogólnopol-
skim, posiada swoich sympa-
tyków i stałych uczestników. 
Dystans biegu wynosi 15 km. 
Każdy biegacz, który ukończy 
XXIV Bieg Chomiczówki otrzy-
ma medal pamiątkowy. 

Mniej wprawieni biegacze 
mogą wziąć udział w biegu na 
dystansie 5 km. Jest to II Bieg 
o Puchar Bielan. Każdy jego 
uczestnik otrzyma pakiet star-
towym m. in. z okolicznościową 
koszulką, a pierwsze 200 osób 
– medale pamiątkowe. Mamy 
nadzieję, że „Bieg o Puchar Bie-
lan” z nową formułą  zdobędzie 
Państwa uznanie, a  po imprezie 
uda się go określić mianem bie-
gu o charakterze rodzinnym. 

Chcąc ułatwić system po-
miaru czasu i ustalenia kolejno-
ści  zdecydowaliśmy, iż pomiar 
czasu odbędzie się systemem 
Chamipon Chip. W obu bie-
gach przewidziane są również 
inne  trofea sportowe (puchary) 
i  nagrody rzeczowe, a dla 
uczestników  rozlosowane 
zostaną upominki.  

dokończenie na str. 15

Atmosfera Świąt Bożego Narodze-
nia będzie towarzyszyć nam również 
w pierwszych dniach  Nowego Roku. 
W ofercie imprez kulturalnych przygo-
towanych przez bielański samorząd 
nie mogło zabraknąć koncertów  kolęd 
i pastorałek.

W roku ubiegłym olbrzymim zaintere-
sowaniem mieszkańców Bielan, głównie 
z osiedli położonych na Piaskach, cieszył 
się występ kapeli góralskiej „Beskid”. 

Na kolędową nutę i nie tylko…
W tym roku sympatyczną grupę muzyków 
beskidzkich zaprosiliśmy ponownie. Wie-
czór góralskich kolęd będzie miał także 
charakter edukacyjno-poznawczy. Artyści 
przybliżą nam kulturę i obrzędy  bożona-
rodzeniowe jakie są kultywowane do dziś 
w Beskidzie Śląskim i na Żywiecczyźnie. 

Koncert odbędzie się w kościele św. Jo-
zafata (ul. Powązkowska 90), 21 stycznia 
2007 r. o godz. 18.00.

Więcej na str. 2

Życzę, aby wydarzenia sprzed 2000 lat stały się obecne i aktualne
także i w tym roku w każdym bielańskim Domu.

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem zadumy i refleksji.
Życzę, aby przebiegały w zdrowiu, spokoju i radości, wśród Najbliższych.

Aby oddaliły troski i zmartwienia.
Niech ten nastrój towarzyszy Państwu w całym nadchodzącym Nowym Roku.

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Zbigniew Dubiel

18 grudnia br. na III sesji radni Rady 
Dzielnicy Bielany dokonali  wyboru 
Burmistrza Dzielnicy Bielany, dwóch za-
stępców Burmistrza oraz dwóch człon-
ków Zarządu. Burmistrzem Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy został Zbigniew 
Dubiel (PO), który w głosowaniu tajnym 
zdobył 14 głosów za, 10 – przeciw, przy 
0 – wstrzymujących się. Była to jedyna 
kandydatura na to stanowisko.

Nowo wybrany burmistrz zarekomendo-
wał Radzie następujące osoby do Zarządu 
Dzielnicy. Na swoich zastępców burmistrz 
zaproponował, a radni w głosowaniu 
tajnym wybrali: Marka Kellera (LiD) 14 

– za, 10 – przeciw, 0 – wstrzymujących 
się oraz Kacpra Pietrusińskiego (PO) 14 
– za, 10 – przeciw, 0 – wstrzymujących 
się, natomiast na członków Zarządu 
Grzegorza Pietruczuka (LiD) 14 – za, 10 
– przeciw, 0 – wstrzymujących się i Rafała 
Miastowskiego (PO) 12 – za , 11 – przeciw, 
1 – wstrzymujący się. 

Wcześniej, 27 listopada oraz 5 grudnia 
na I i II sesji radni wybrali Prezydium Rady 
Dzielnicy. Przewodniczącym został Michał 
Sikorski (PO), a wiceprzewodniczącymi: 
Maria Mosskowska (LiD) i Kamil Tyszkie-
wicz (PiS).

Więcej na str. 2,4-6
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W listopadzie br. Zarząd Dzielnicy odbył 8 posiedzeń, w trakcie których omówił 169 
spraw, w tym podjął 102 uchwały. Treści uchwał są dostępne na stronie internetowej 
www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 
70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

PierwszePierwsze  ssesje Rady Dzielnicy

PodziękowaniePodziękowanie
Pragnę przekazać podziękowania dla wszystkich członków Obwodowych 

Komisji Wyborczych, w tym również dla pracowników Urzędu m.st. Warsza-
wy Dzielnicy Bielany i gminnych jednostek organizacyjnych, którzy swym 
zaangażowaniem, kompetencją i życzliwością przyczynili się do sprawnego 
zrealizowania zadań związanych z przygotowaniem i przebiegiem tegorocz-
nych wyborów samorządowych.

Wyrażam nadzieję na dalszą owocną i miłą współpracę. 

Iwona Stolarczyk
Zastępca Urzędnika Wyborczego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany                     

Od lewej strony: Maria Mossakowska oraz Kamil Tyszkiewicz – wiceprzewodniczący Rady Dzilenicy Bielany
i Michał Sikorski, Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany

Szanowni Mieszkańcy Bielan
Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości na 

Bielanach bardzo dziękuje za obdarzenie zaufa-
niem naszych kandydatów i za oddane na nich gło-
sy. Obiecujemy nie zawieść Państwa zaufania.

Jednocześnie z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia wszystkim Mieszkańcom 
Bielan życzymy, aby Dobra Nowina 
narodziła się w naszych ser-
cach oraz napełniła nasze 
rodziny pokojem i szczę-
ściem w Nowym Roku.

Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość:
Anna Czajkowska, Agata Gąsiorowska, Irena Komorek, Jacek Jeżewski, 

Waldemar Kamiński, Ryszard Podczaski, Szczepan Szczepański, 
Łukasz Świderski, Kamil Tyszkiewicz, Jan Zaniewski

Bardzo dziękujęBardzo dziękuję
moim wyborcommoim wyborcom

za poparcie.za poparcie.
Stanisław Cichocki

Kandydat do Rady Dzielnicy Bielany
Okręg I, poz. 3 lista nr 4

Z serca dziękuję swoim wyborcom. 

Wszystkim Mieszkańcom Bielan 

życzę spokojnych Świąt.

Szczęść Boże w Nowym Roku.

Radna Teresa Renata Banasiak

Najważniejszym punktem obrad 
pierwszej sesji Rady Dzielnicy V kaden-
cji, która odbyła się 27 listopada 2006 r. 
było złożenie ślubowania przez nowych 
25 radnych oraz wybór Przewodniczące-
go Rady Dzielnicy. 

Zebranych powitał burmistrz Maciej Więc-
kowski, a następnie głos i prowadzenie obrad 
przekazał radnemu seniorowi Waldemarowi 
Kamińskiemu (PiS), który odebrał od radnych 
ślubowanie oraz przeprowadził wybory na 
Przewodniczącego Rady Dzielnicy. 

Kandydatami do objęcia tej funkcji byli: 
Michał Sikorski (PO) i Kamil Tyszkiewicz 
(PiS). W wyniku tajnego głosowania Prze-
wodniczącym został Michał Sikorski, na 
którego głosowało 15 radnych, zaś na 
Kamila Tyszkiewicza 10. 

Na drugiej sesji Rady Dzielnicy, która 
odbyła się 5 grudnia br., radni wybrali 
dwóch wiceprzewodniczących. Nowymi 
wiceprzewodniczącymi Rady Dzielnicy 

Bielany zostali: Kamil Tyszkiewicz (PiS), 
który otrzymał 20 głosów za, 4 – przeciw 
i 1 – wstrzymujący się oraz Maria Mosska-
wowska (LiD), 17 głosów za, 7 – przeciw 
i 1 – wstrzymujący się.

13 grudnia odbyła się III sesja Rady 
Dzielnicy. Sesję rozpoczęto od uczenia 
minutą ciszy ofiar stanu wojenne-
go. W programie sesji przewidziany 
był wybór Burmistrza Dzielnicy, a w 
przypadku dokonania wyboru, wybór 
zastępców Burmistrza i pozostałych 
członków Zarządu Dzielnicy.

Na początku obrad ogłoszona została 
godzinna przerwa w obradach, o którą 
wystąpił klub Platformy Obywatelskiej. Po 
przerwie radni klubu PO złożyli wniosek 
o przerwanie sesji i przesunięcie jej na 
poniedziałek (18 grudnia), tym samym nie-
dokonano wyboru Burmistrza Dzielnicy.  

Redakcja
Sylwetki nowych radnych na str. 4-6

W imieniu własnym i Radnych Dzielnicy
pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom Bielan serdeczne 

życzenia wszystkiego co najlepsze
z okazji nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego

oraz wszelkiej pomyślności w roku 2007
Michał Sikorski

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Nowi członkowie Zarządu Dzielnicy

Kacper Pietrusiński,
zastępca Burmistrza

Marek Keller,
zastępca Burmistrza

Grzegorz Pietruczuk,
członek Zarządu

Rafał Miastowski,
członek Zarządu

Kultura na Bielanach
Warszawska

Opera Kameralna
z kolędami na Bielanach 

Warszawska Opera Kameralna to wielka 
instytucja kultury odnosząca od szeregu lat  
znaczące sukcesy artystyczne w kraju i za-
granicą. Z inicjatywy dyrektora WOK Stefana 
Sutkowskiego, artyści operowi  przygotowali 
program wokalny składający się ze staropol-
skich kolęd i pastorałek. Do ich wysłuchania 
zapraszamy 14 stycznia o godz. 20.00 do ko-
ścioła św. Zygmunta (plac Konfederacji 55). 

Proces Szesnastu
– wystawa w Bibliotece 

Publicznej
im. St. Staszica
Wystawa przypomina oko-

liczności porwania, sądzenia 
i skazania w procesie mo-
skiewskim 16 przywódców 
Polskiego Państwa Podziem-
nego w 1945 r. Istotną czę-
ścią wystawy jest prezentacja 
sylwetek poszczególnych bo-
haterów tego dramatu. Eks-
pozycja będzie czynna od 20 
stycznia w budynku Biblioteki 
Publicznej im. St. Staszica, 
przy ul. Duracza 19.

Poznajemy kulturę 
innych narodów 

– Libia
Bielański Ośrodek Kultury or-

ganizuje kolejny wieczór z cyklu: 
„Poznajemy kulturę i obyczaje 
innych narodów”. Tym razem  
czas na pokazanie północnej 
części kontynentu, którego re-
prezentantem będzie Libia. Wi-

dzowie będą mieli okazję poznać usytuowanie 
geopolityczne tego kraju, aktualną sytuację go-
spodarczą, a przede  wszystkim bogatą kulturę 
i fascynującą przyrodę. Ambasada Libii, z którą 
ośrodek współpracuje przy organizacji wieczo-
ru obiecuje wiele atrakcji dla ducha, a nawet 
podniebienia. Wszystkich miłośników między-
narodowych spotkań serdecznie zapraszamy 
– Bielański Ośrodek Kultury (ul Goldoniego 1) 
24 stycznia godz. 18.00.

Szczegółowy kalendarz imprez kultural-
nych oraz plan warsztatów edukacyjnych 
realizowanych w bielańskich placówkach 
oświatowych i kulturalnych znajdziecie 
Państwo na stronach 13-14 gazety.

Zebrał i opracował: Jarosław Bobin
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Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie Państwu spokój i radość.

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
Niech spełniają się wszystkie Nasze marzenia.

Redakcja

„O północy nasz Burek przemówi, ale 
nie wróży szczęścia podsłuchanie go. 
I pamiętaj, żeby rozstawić w kątach snopy 
siana i leć jeszcze po jedno nakrycie!” – ile 
z pięknych, baśniowych wręcz tradycji bożo-
narodzeniowych przetrwało do dziś? I skąd 
się wywodzą? „Hej, kolęda, kolęda…”

Oblatum
– „dar ofiarny” – opłatek

Praktyka pieczenia chleba przaśnego, 
niekwaszonego wywodzi się jeszcze z cza-
sów biblijnych, od Mojżesza. Taki właśnie 
chleb spożywano podczas Ostatniej Wie-
czerzy. W XV w., gdy nastąpił jego masowy 
wypiek, spożywano go jako przekąskę do 
wina, a z miodem był ulubionym przysma-
kiem dzieci. Staropolski opłatek różni się 
od współczesnego kolorem i zdobieniem. 
Jednakże tradycja dzielenia się poświęco-
nym opłatkiem do tej pory stanowi kluczowy 
i najbardziej wzruszający moment wiecze-
rzy wigilijnej.

Parzyście, nieparzyście
Staropolska tradycja głosi, że należy 

przyrządzić nieparzystą liczbę potraw i w 
gronie parzystej liczby biesiadników wspól-
nie świętować. Najbardziej wystrzegano 
się, aby przy stole nie znalazło się trzynastu 
gości, gdyż tym trzynastym na Ostatniej 
Wieczerzy był Judasz. Obowiązkowo po 
wieczerzy należy udać się na Pasterkę, a kto 
pierwszy przekroczy próg świątyni będzie 

O bożonarodzeniowej tradycji
miał najlepszy urodzaj. A trudny jest to 
cel do osiągnięcia po wcześniejszym 
najedzeniu się do syta. Tak bowiem na-
kazuje tradycja, bo tylko kiedy w wi-
gilijny wieczór biesiadnik w pełni 
zaspokoi swój głód, będzie mógł 
liczyć na dostatek w roku następ-
nym. Pozostałości po wieczerzy 
należało ułożyć koło pieca, a przed 
nimi ławę obsypaną piachem 
lub popiołem. Ponieważ po-
karmy te przeznaczone były 
dla zmarłych, rankiem po 
śladach można było ocenić 
kto odwiedził dom. 

Owies, owies
We wsiach 26 grud-

nia na pamiątkę śmierci 
św. Szczepana, który 
został pierwszym męczen-
nikiem ukamienowanym 
przez tłum, obsypywano 
się owsem. Miał on spro-
wadzić urodzaj na osoby 
obsypane. Obsypywano 
owsem gospodarzy, ko-
biety, księży i dzieci.

Choinka, 
choineczka

Najmłodszym bożo-
narodzeniowym zwyczajem 
jest przynoszenie choinki do 

domu w dniu wspominania pierw-
szych ludzi: Adama i Ewy. Roślina ta 
symbolizować ma biblijne drzewo, 
pod którym zaczęła się historia 
ludzkości. Kościół katolicki dopie-
ro w XVIII w. przejął tę tradycję 
od Niemców, gdyż to za czasów 

pruskich panował zwyczaj ubie-
rania sosenki lub jodełki 
dla dzieci w orzechy, jabłka 

i świeczki woskowe. Dzisiaj 
wieszając łańcuch na gałąz-

kach pamiętać musimy, 
że jest on symbolem 
węża – kusiciela, jabł-
ka symbolizują zdrowie 

i przypominać mają 
o biblijnym owocu, 

gwiazda na szczy-
cie przywodzi na myśl 

Gwiazdę Betlejemską 
prowadzącą Trzech 

Króli do Dzieciątka 
Jezus.  

Wiele tradycji 
przetrwało do dzi-

siaj, choć niestety ich 
forma jest skomercjali-
zowana i zniekształ-
cona. Takie samo na-
tomiast i niezmienne 

przez lata jest piękno 
jednoczenia się i bratania 

przy wigilijnym stole.
Anna Popińska

Magia 
noworocznych 
postanowień

Nowy Rok to idealny moment na 
noworoczne postanowienia. Pełni wia-
ry w moc owych przyrzeczeń głośno 
mówimy: „w nowym roku to już na pew-
no…”, albo „od nowego roku będę…”. 
Ale na jak długo starcza nam silnej woli 
i co najważniejsze jak długo pamiętamy 
o tych obietnicach?

Zgodnie z twierdzeniem, że cały nowy 
rok będzie dokładnie taki, jak końcówka 
roku starego Anita – mieszkanka Bielan  
– postanowiła spędzić Sylwestra w górach 
ze swoimi przyjaciółmi, no i oczywiście 
z tym jedynym. – W zeszłym roku z koleżan-
kami wybrałyśmy się na bal sylwestrowy do 
warszawskiego klubu. Było strasznie nudno. 
Towarzystwo nie takie. Miałam nadzieję, 
że spotkam jakieś interesujące osoby. Nic 
się nie wydarzyło. Najgorsze jest to, że 
potem cały rok miałam koszmarnie nudny. 
Jeszcze trochę, a monotonia by mnie zabi-
ła. Na szczęście na listopadowej imprezie 
andrzejkowej poznałam Huberta. Razem 
jedziemy na narty. Będę pod jego czujnym 
okiem uczyć się szusowania na oślej łączce. 
W nowym roku na pewno nie będę się już 
chmurzyć i mam silne postanowienie, aby 
cieszyć się życiem. Zamierzam też starać 
się o stypendium naukowe, no i oczywiście 
zostanę mistrzynią narciarskiego slalomu!

Zmęczony całoroczną pracą, nauką, 
obowiązkami Maciek postanowił spędzić Syl-
westra w domu. – To jeden z moich niewielu 
wolnych dni w roku.  Normalnie w ciągu dnia 
jestem w szkole, wieczorami pracuję w pu-
bie, jako ochroniarz, w weekendy chodzę 
na siłownię, na kurs językowy, a wieczorami 
do klubu, ale nie tańczę – stoję za barem. 
Właściwie nie sypiam, ale jeśli chce się 
do czegoś w życiu dojść, to trzeba ciężko 
pracować. Obiecuję sobie, że jak pójdę na 
studia, to poszukam sobie stałej pracy. Żeby 
wieczory mieć wolne dla siebie, dla rodziny, 
dla przyjaciół. Będę studiował zaocznie. Od 
nowego roku zatroszczę się bardziej o siebie 
i o swoje zdrowie, będę więcej sypiał!

Karolina zarzeka się, że tym razem 
dotrzyma postanowień, które wyszepcze 
dokładnie o północy w magiczną sylwestrową 
noc. – W zeszłym roku obiecałam sobie, że 
zacznę choć trochę przykładać się do nauki 
i chyba, że nie będę mieć poprawek. Właści-
wie to nie udało mi się wytrwać przy tym, ale 
w tym roku to już na pewno zdam wszystko 
na czas. Nie będę aż tyle imprezować i będę 
co miesiąc czytać jedną książkę. Tylko nie 
mogę mówić o tym głośno, bo mnie znajomi 
wyśmieją. Robimy Sylwestra u kolegi w domu 
pod Warszawą. Będzie się działo!

– Nie będę obrażać się na młodszą 
siostrę, że pożycza sobie ode mnie ubrania 
i nie będę bić się z bratem. – Takie posta-
nowienia ma Małgosia. Czy w nich wytrwa? 
– Moje rodzeństwo jest straszne. Siostra 
chodzi w moich bluzkach i pożycza sobie 
moje kosmetyki bez pytania. Zniszczyła 
mi już kilka koszulek i zużyła tony tuszu 
do rzęs. Nie znoszę jej. Brat z kolei ciągle 
mi dokucza, podsłuchuje moich rozmów 
z przyjaciółkami i potem biega po miesz-
kaniu i krzyczy o moich sekretach. Okropny 
jest! Ale dzielnie postanowiłam nie gniewać 
się na nich. Jako starsza siostra muszę być 
bardziej wyrozumiała. Na szczęście w tym 
roku Sylwestra spędzam z przyjaciółmi 
w klubie i będę mogła złapać oddech. 

Mateusz już zaciera ręce na myśl o syl-
westrowej nocy. – Lepiej nie będę opowia-
dać o moich planach. Razem z kumplami 
chcemy się wyszaleć i tyle. To ostatnia taka 
impreza, bo od Nowego Roku zamierzam 
zwolnić. Za dużo, a raczej za szybko się 
ostatnio dzieje w moim życiu. Będę teraz 
grzecznym chłopcem! (śmiech).

Słowa rzucane na wiatr, czy silne po-
stanowienia? Czas pokaże ile z owych 
„obiecanek” przetrwa próbę czasu. Pozy-
tywna jest chęć zmian na lepsze i dążenie 
do poprawy. Jednego możemy być pewni: 
magia noworocznych postanowień na pew-
no istnieje i co roku swą mocą urzeka tłumy, 
które obiecują, obiecują, obiecują… 

Anna Popińska

...a także spełnionych oczekiwań od 
zwykłych obywateli Bielan. Co nas gry-
zie, a co cieszy na ten Nowy Rok?

O tym dziś właśnie, gdyż czas stosowny 
ku temu. Jedno jest pewne. Lubimy (i chce-
my) wiedzieć, co dzieje się na naszym 
podwórku, ulicy, w osiedlu, w dzielnicy. 
W myśl sprytnej i nie do końca egoistycznej 
zasady – bliska ciału koszula.

Oczywiście miewamy ambiwalentne 
uczucia. Wkurza nas dewastacja klatek 
schodowych lub wind, śmiecenie ulotkami, 
psie odchody, ciągnące się remonty, słabo 
przejezdne ulice itp. Toteż patrzymy uważnie 
na prace spółdzielni, wspólnot mieszkanio-
wych, urzędów, służb prewencji etc. Sami też 
nie stoimy z założonymi rękami. Jedni sadzą 
spontanicznie przed blokami krzewy, kwie-
cą balkony, dokarmiają zwierzęta. Drudzy, 
nie pozostają obojętni na nocne hałaśliwe 
imprezy, dzwoniąc gdzie trzeba. Ktoś wresz-
cie, w natchnieniu stroi lampkami osiedlową 
choinkę, rosnącą na trawniku. No, piękna 
sprawa! Od lokalnych inicjatyw do tworzenia 
społeczeństwa obywatelskiego, niedaleka 
droga. Dlatego śmiało możemy chodzić 
z podniesioną głową.    

Co nas wyróżnia spośród innych sto-
łecznych dzielnic? Wyjątkowa lokalizacja, 
gdyż żyjemy wśród morza zieleni. Absolutny 
fenomen w skali miasta. Od północnego za-
chodu, graniczymy z Puszczą Kampinoską 
(unikat w skali europejskiej, a nawet świa-
towej!). Z północnego wschodu, za pomocą 
Parku Młocińskiego oraz Lasku Bielańskie-
go, przytulamy się do Wisły. Na południowym 
wschodzie (przez trasę AK), podajemy łapkę 
sąsiadom z Żoliborza. Azymut południowo 
zachodni, kieruje nas w objęcia Bemowa, 
czyli działek, lotniska oraz lasu.   

Położenie dzielnicy sprzyja podróżowaniu 
w cztery strony świata – do Gdańska, Olszty-
na, Białegostoku, Krakowa, Poznania. Że nie 
wspomnę o bliższych, jakże ciepłych sercu 

KRÓTKA LISTA ŻYCZEŃ... 
okolicach; Żelazowej Woli i Niepokalanowie. 
A także uroku mieszkania w miejscach zupeł-
nie wyjątkowych, magicznych. Począwszy od 
Starych Bielan, przez Laski, Izabelin, Młociny, 
Dąbrowę, po Łomianki i Dziekanów. 

Kolejna satysfakcja – dobra komunika-
cja autobusowo-tramwajowa. Kilkanaście 
różnych linii, kursuje w dowolne rejony War-
szawy. Wygodna sprawa. Gdy wsiądziemy 
(już niedługo) do metra, nasz poziom 
optymizmu pewnie sięgnie zenitu. Chociaż, 
może nie do końca. Czemu? 

Wśród powyższych „smako łyków” 
bywają, niestety, „śliwki robaczywki”. 
Czyli, codzienne udręki zmotoryzowanych 
mieszkańców Bielan. Coś z tym fantem 
trzeba zrobić i to szybko. Poranne, a także 
popołudniowe godziny szczytu, obnażają 
słabe punkty wielu arterii. Kto „ciągnie 
brykę na dwójce / trójce” przez pół dziel-
nicy, wie o co chodzi. Do czego „piję”? Do 
szybkiego udrożnienia (czyt. przebudowy) 
kilku ulic: Wólczyńskiej, fragmentów Rey-
monta, Kasprowicza, Żeromskiego czy 
Broniewskiego. Dodatkowo, beznadziejna 
„koordynacja” świateł, potęguje korki. Re-
zultat? Strata czasu i puszczone bez sensu 
z dymem pieniądze za paliwo. Tyle spalin 
idzie w sufit, a raczej w niebo! Potem jest 
wielkie „halo”, że nasz mikroklimat zdycha, 
dziura ozonowa rośnie itp. Chwilowo, kie-
rowcy stojąc klną jak szewcy, nie zważając 
na ogładę. Więc kończę kwestię, bo ładnie 
mi się komponuje z następnym akapitem. 

Na tzw. potrzeby duchowe, nie powinni-
śmy zbytnio narzekać. Bielański Ośrodek 
Kultury przy ul. Goldoniego, wypracował 
uniwersalną formułę. Dla hip-hopowca, 
managera, rencisty, kombatanta. Poezja, 
teatr, muzyka, plastyka, imprezy plene-
rowe..., długo by wymieniać. Pozostałe 
placówki oraz kluby mieszkańców też nie 
„zasypują gruszek w popiele”. Ponadto 
możemy słuchać koncertów: w kościele św. 

Zygmunta przy pl. Konfederacji, w Podzie-
miach Pokamedulskich przy ul. Dewajtis 
czy w „Jazz Cafe” Łomianki. Dzielnicowe 
biblioteki odwiedzamy, i owszem, choć 
moglibyśmy się jeszcze trochę poprawić. 
Brak profesjonalnego kina, częściowo 
rekompensują wypożyczalnie filmów VHS 
(pardon!) DVD, gdyż ten format jest trendy. 
I jeszcze satelitarna tv, kablówka, internet... 
Nawet „komórka”, wyposażona w stosowną 
aplikację do upajania się multimediami. Każ-
dy znajdzie coś dla siebie. O ile zechce.     

Co jeszcze „nas kręci”? Czas się 
przyznać – latanie po osiedlowych super 
i hipermarketach. Zdania na ich temat są 
mocno podzielone. Lecz właśnie dzięki nim, 
bielańscy seniorzy mogą zaoszczędzić tro-
chę w portfelu. Generalnie: oglądamy, ku-
pujemy, polujemy na promocje, gawędzimy 
ze znajomymi między regałami. Taki nowy 
zwyczaj. Dla jasności: nie wyśmiewam, ale 
też nie potępiam. Stwierdzam fakt.  

Odrębny klimat tworzą bazarki. Na Wrze-
cionie, Piaskach czy Chomiczówce.  Miejsce 
pracy wielu rodzin, jak również alejkowych 
spotkań okolicznych mieszkańców. Jest wokół 
nich spór o dalszy byt, gdyż rzeczywiście wy-
glądają siermiężnie. Co robić? Ucywilizować, 
a nie likwidować! Doinwestować, unowocze-
śnić infrastrukturę, dając zarówno handla-
rzom, jak i klientom poczucie stabilizacji.   

To samo dotyczy targowiska „Wolumen”, 
z jego wieloletnią tradycją. Ostatni  ziele-
niak z prawdziwego zdarzenia w stolicy! 
Jak również giełdy: elektroniczna, staroci, 
książek, płyt gramofonowych, ciuchów, itd. 
Czym byłyby okolice paryskiej „Quartier La-
tin” czy londyńskiego „Camden Town”, bez 
szalonych handlarzy wszelkim ciekawym 
drobiazgiem, mogącym cieszyć oko i ucho? 
Kto rozwiąże odważnie ten problem?

Nie ma co ukrywać; wspomniane tereny 
stanowią łakomy kąsek dla inwestorów pod 
komercyjne inwestycje. Warto spytać o zda-
nie lokalną społeczność. Czy potrzebuje 
„pod nosem” kolejnego pasażu handlowego, 
apartamentowca, obiektu sieci fast food, sta-
cji benzynowej lub banku? Niełatwa sprawa, 
ale też miejsce na mądre działanie nowych 
radnych, nota bene, przez nas wybranych. 
Jednym słowem – jest nad czym myśleć! 

Póki co, odłóżmy na dni kilka wszelkie 
przypuszczenia: co by było, gdyby babcia 
miała wąsy? Jeśli już, niech będzie też 
broda, ale... św. Mikołaja, który przynosząc 
prezenty spełnia nasze (niekoniecznie dzie-
cięce) życzenia, pod warunkiem, że byliśmy 
przez cały rok grzeczni, i ładnie przeła-
maliśmy się opłatkiem, i karpia zjedliśmy, 
i kolędę wspólnie zaśpiewaliśmy. 

Leszek Rudnicki
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Renata Teresa Banasiak
Jestem mężatką i mam dwoje dorosłych dzieci. Po-

siadam wykształcenie wyższe. Z zawodu jestem dzien-
nikarką i psychologiem. Związana jestem z Polskim 
Radiem, Radiem Wawa, Radiem Kolor, Programem 1 
TVP, Telewizją Porion, Telewizją TVN.

Działam w swoim najbliższym środowisku. Byłam przed-
stawicielką mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Ruda” oraz założycielką i prezesem Stowarzyszenia Pomocy 
Starszej Generacji „Vis Major” (członek międzynarodowej 
organizacji EURAG), a także założycielką Klubu Seniora 
w osiedlu „Ruda”, w którym wprowadziłam lekcje języków ob-
cych dla młodzieży i seniorów. Działa tam prawnik i lekarz.

Jako publicystkę interesuje mnie popularyzacja nauki, problemów ludzkich i mię-
dzyludzkich. Jestem kreatywną działaczką społeczną, dążącą do integracji pokoleń, 
zwłaszcza w środowiskach ludzi starszych, niepełnosprawnych i młodzieży.

Ilona Soja-Kozłowska
29 lat, mężatka, jedno dziecko. Wykształcenie wyż-

sze – mgr ekonomii.
Pracuję w firmie konsultingowej i zajmuję się tworzeniem 

oraz zarządzaniem serwisami IVR, przygotowywaniem 
analiz i planów biznesowych, prowadzeniem projektów do-
radczych i operacyjnych. W poprzedniej firmie, kierowałam 
działem „Rozwiązań dla administracji publicznej”. 

Organizuję stowarzyszenie aktywnych mieszkańców 
„Nasze Bielany”. Jestem członkiem Krajowego Towarzy-
stwa „Wspólnota Mieszkaniowa”, byłam wolontariuszką 
Polskiego Czerwonego Krzyża, Obecnie organizuję 
zbiórkę charytatywną dla dzieci na Bielanach. 

Kandydowałam do Rady Dzielnicy, ponieważ razem z zespołem współpracow-
ników – ekspertów chcę współtworzyć: wieloletnią strategię rozwoju Bielan w tym 
przyspieszenie uchwalania planów miejscowych, a także przygotowywać tereny pod 
inwestycje (w tym nowe osiedla mieszkaniowe). Potrzebne są inwestycje w systemie 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadbam o rozwój Bielan jako „zielonej” dzielnicy 
uniwersyteckiej, o rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej (basen, hala sportowa, 
skate-park) i wdrożenie programu „Bielany przyjazne dziecku”. Nowoczesna admi-
nistracja samorządowa to ratusz w jednym budynku, „urząd w internecie”, Lepsza 
informacja dla mieszkańców  to nowoczesny portal internetowy, dwutygodnik, infor-
matory. Potrzebna jest stała i bliska współpraca z org. pozarządowymi (KDS). 

Wojciech  Borkowski 
Mam 52 lata. Jestem lekarzem chorób wewnętrznych, 

specjalistą medycyny rodzinnej. Ukończyłem Akademię 
Medyczną w Warszawie oraz Podyplomowe Studium 
Ekonomiki Zdrowia Uniwersytetu Warszawskiego.

Moje życie zawodowe związane jestem z Bielanami. 
Przez wiele lat pracowałem w Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdrowotnej  przy ul. Szajnochy  8h,  
a następnie – od 2000 r. w NZOZ Medycyna Rodzinna. 
W chwili obecnej pełnię funkcję Kierownika Poradni 
Medycyny Rodzinnej przy ul. Wrzeciono 10c. Jestem 
członkiem Rady Społecznej Dziecięcego Szpitala Kli-
nicznego przy ul. Marszałkowskiej 24.

W Radzie Dzielnicy Bielany chciałbym m.in. zająć się poprawą dostępu miesz-
kańców do podstawowych  i specjalistycznych świadczeń medycznych, utrzymaniem 
wysokiego poziomu oświaty na Bielanach oraz poprawą opieki medycznej w szkołach, 
a także zachowaniem unikatowego charakteru Lasu Bielańskiego i utworzeniem 
ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych na terenie KS „Hutnik”.

Marek Jakub Goleń
Mam 29 lat, żonaty, dwie córki, wykształcenie wyż-

sze. Z zawodu jestem nauczycielem akademickim. 
Pracuję w Szkole Głównej Handlowej jako pracownik 
naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta w Kate-
drze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. 
Uczę studentów naszej uczelni jak zarządzać miastem. 
Wkrótce planuję ukończenie pracy doktorskiej pt. „Poli-
tyka inwestycyjna gmin polskich”.

Więcej o mnie (m.in. o mojej dotychczasowej dzia-
łalności społecznej) można poczytać w internecie pod 
adresem: http://www.golen.waw.pl/.

Zdecydowałem o kandydowaniu do władz miej-
skich, gdyż nie mogłem się pogodzić z nieudolnością 

rządów ekipy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, która wprowadziła miasto 
w stagnację, a naszą dzielnicę doprowadziła wręcz do recesji. Liczba ludności 
Bielan zmniejszyła się o ok. 2% względem stanu z połowy roku 2002, podczas 
gdy dzielnice o podobnym charakterze do naszej (Białołęka, Bemowo, Ursy-
nów) rozwijają się, gdyż są atrakcyjne dla nowych mieszkańców. Skierowanie 
Bielan na drogę rozwoju jest jednym z największych wyzwań rady wybranej 12 
listopada.

Elżbieta Neska
Mam lat 58, zamężna, absolwentka Uniwersytetu 

Warszawskiego – wydziału matematyki, doświadczony 
pedagog nauczyciel.

W latach 1983 – 1996  dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 106. Radna dwóch kadencji 1994 – 2002 r. Obec-
nie pracuje w Gimnazjum nr 73 jako nauczyciel 
matematyki. Będąc radną pracowałam na rzecz 
gminy i jej mieszkańców w Komisji Oświaty i Kul-
tury oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
Podczas bieżącej kadencji pragnę ponownie zając 
się sprawami oświaty, zdrowia i kultury, które są mi 
najbardziej bliskie.

Joanna Radziejewska
Mam dwóch 9-letnich synów. Jestem właścicielem za-

kładu fotograficznego. Rok 2006 jest rokiem jubileuszo-
wym 20-lecia jego założenia. Ukończyłam Technikum 
Fototechniczne w Warszawie, a następnie uzyskałam 
tytuł mistrza fotografa. Zanim podjęłam pracę na wła-
sny rachunek, zdobywałam doświadczenie zawodowe 
w takich firmach, jak: Przedsiębiorstwo Zagraniczne 
„Polmark”, Spółdzielnia Pracy Usług Fotograficznych 
„Polifoto”.

W ostatnich latach aktywnie uczestniczę w życiu 
osiedla. Jestem członkiem zarządu mojej Wspólnoty 

Mieszkaniowej. Pracuję również w Radzie Rodziców szkoły, do której uczęszczają moje 
dzieci. Jako radna chciałabym być rzecznikiem interesów najmłodszych mieszkańców 
naszej dzielnicy. Place zabaw, boiska sportowe, ścieżki rowerowe oraz bezpieczeństwo 
w naszych osiedlach to podstawowe zadania, jakimi zajmę się pracując w Radzie.

Michał Sikorski
Mam 30 lat, jestem żonaty. Posiadam wyższe wy-

kształcenie oraz ukończyłem studia podyplomowe.
Kilkuletnie doświadczenie zdobyłem pracując w in-

stytucjach państwowych, prywatnych oraz w radach 
nadzorczych.

W Radzie Dzielnicy chciałbym działać na rzecz po-
prawy komunikacji, bezpieczeństwa i lepszej obsługi 
mieszkańców dzielnicy w placówkach samorządo-
wych.

 

Jadwiga Wnuk
Jestem mężatką i mam córkę. Posiadam wykształ-

cenie wyższe  –  pedagog –  absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Praca zawodowa – w kinematografii, związana 
z rozpowszechnianiem filmów i zarządzaniem kinami. 
Mieszkam w Warszawie ponad 50 lat, a na Bielanach 
w osiedlu „Piaski” od 1972  r. 

Do Rady Dzielnicy Bielany kandydowałam po raz 
pierwszy. Dotychczas pracowałam społecznie i czynię to 
nadal z wyboru mieszkańców w Warszawskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Jestem członkiem Rady Nadzorczej, 
członkiem Rady Osiedla „Piaski” i Przewodniczącą Ko-
mitetu Kolonii I. Problemy, które są mi bliskie to: inwestycje, remonty i modernizacje 
budynków, bezpieczeństwo w osiedlach, większe nakłady na pomoc społeczną, rozwój 
infrastruktury (drogi, parkingi), młodzież: ośrodki sportu, kultury i rekreacji.

Leszek Kujawa
Mam 48 lat. Jestem żonaty, mam 2 synów: 20 i 14 lat. 

Posiadam wykształcenie wyższe – magister filozofii.
Przez wiele lat byłem członkiem Unii Wolności, po-

tem Partii Demokratycznej, w której pełniłem funkcję 
wiceprzewodniczącego koła żoliborskiego.

Jestem człowiekiem otwartym, chętnym do pomocy, 
nastawionym na efektywne działanie w atmosferze 
zgody na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy. Chcę 
podjąć wiele nowych inicjatyw: m.in. organizować 
rodzinne festyny koncerty, akcje charytatywne dla 
ubogich i samotnych, akcje prozdrowotne przy 
współpracy ze szpitalem bielańskim, podczas których 
możliwe będzie wykonanie bezpłatnych badań. Będę 
też propagować zdrowy styl życia – ruch i sport wspólnie z AWF-em, dążyć do 
poprawiania estetyki i czystości naszych ulic i chodników (walka z psimi kupami 
na trotuarach).

Robert Wróbel
Mam 29 lat. Posiadam wykształcenie wyższe z zakresu 

zarządzania i marketingu oraz drugi kierunek studiów z za-
kresu elektroenergetyki. Obecnie jestem na 3 roku studiów 
doktoranckich z zakresu ekonomii oraz studia MBA – SGH.

Od dwóch lat jestem właścicielem firmy BCG Polska, zaj-
mującej się m.in. doradztwem oraz realizacjami inwestycji 
w różnych sektorach gospodarki. Wcześniej pracowałem 
w wielu znanych firmach i instytucjach (m.in. przez ponad 
3 lata w Agencji Mienia Wojskowego). W Platformie Oby-
watelskiej jestem od początku jej istnienia. Od blisko 4 lat 
jestem członkiem zarządu Koła PO Bielany. Ponadto jestem 
sędzią Mazowieckiego Regionalnego Sądu Koleżeńskiego 

PO, a także członkiem Rady PO w Warszawie. Od 7 lat aktywnie działam w Stowarzyszeniu 
Młodzi Demokraci. Obecnie jestem także szefem klubu radnych PO w dzielnicy Bielany.  

Priorytety dla Bielan to m.in. poprawa bezpieczeństwa (wprowadzenie monitoringu 
ulicznego), poprawa jakości dróg oraz nowe inwestycje. Od urodzenia mieszkam 
w dzielnicy Bielany i pragnę, aby rozwijała się podobnie jak inne rejony miasta oraz 
chcę, aby jej mieszkańcom żyło się lepiej.

Radni klubu Platforma Obywatelska
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Anna Czajkowska
Mam 29 lat, jestem mężatką i mam jedno dziecko: 

Aleksander, lat 2.
Szkołę średnią ukończyłam w Stanach Zjedno-

czonych (Milpitas High School –  Kalifornia). Jestem 
absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu 
w Warszawie. Studiowałam również we Francji (Stras-
burg) na Uniwersytecie Louisa Pasteura – Ekonomię 
i Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Znam dwa języki 
obce: angielski i francuski.

Od 5 lat pracuję w Telekomunikacji Polskiej. Moja 
aktywność zawodowa dotyczy oferty telekomunika-
cyjnej, ukierunkowanej na klientów indywidualnych 
i instytucjonalnych. Nie jest mi obojętne jak będzie 
wyglądać nasza dzielnica. Ale przede wszystkim zależy mi, aby nasze dzieci miały 
się gdzie bawić. Chciałabym wspierać budowę przyjaznych i kolorowych placów 
zabaw, a także będę dążyć do tego, aby po zakończeniu lekcji w jeszcze większym 
stopniu wykorzystywać szkolne sale gimnastyczne i boiska. 

Danuta Agata Gąsiorowska
Mam 56 lat, jestem mężatką i mam dwie córki oraz 

czworo wnucząt.
W tym roku upłynęło 35 lat mojej pracy zawodowej, 

z czego większość tego czasu przypada na pracę w szko-
le podstawowej, gdzie byłam nauczycielką plastyki. Ostat-
nie zaś lata to praca w Bielańskim Ośrodku Kultury.

Moja praca zawodowa miała zawsze związek z dzia-
łalnością społeczną. W latach 1994 – 1998, będąc 
radną Gminy Bielany angażowałam się w pracę Komisji 
Oświaty i Kultury. Aktualnie jestem emerytką i mam 
czas, aby zdobyte doświadczenie wykorzystać w celu 
kontynuacji skutecznej polityki i działań poprzedniego 
Zarządu Dzielnicy.

Irena Komorek
Mam 58 lat, jestem mężatką i ma dwóch synów i wnu-

ka. Z zawodu jestem pielęgniarką – specjalistką.
Od 15 lat pracuję w przychodni przy ul. Kleczewskiej 56 

na kierowniczym stanowisku Przełożonej Pielęgniarek. 
W latach 90-tych działałam społecznie w Okręgowej 
Izbie Pielęgniarskiej i Położniczej. W latach 2002 – 2006 
jako radna Dzielnicy Bielany byłam Przewodniczącą 
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz członkiem 
Komisji Mieszkaniowej.

W obecnej kadencji ważne dla mnie będzie kontynu-
owanie działań Zarządu Dzielnicy Bielany  poprzedniej 
kadencji, który podejmował bardzo dobre i ważne de-
cyzje na rzecz lokalnej społeczności.

Jacek Jeżewski
Mam 32 lata, jestem żonaty i niedługo urodzi mi się 

dziecko. Jestem na ostatnim roku politologii.
Urodziłem się i całe życie mieszkam na Bielanach. 

Pracuję jako manager w firmie field marketingowej. 
Interesuję się marketingiem i polityką. Aktywnie 
uprawiam sport. Pracowałem jako przewodniczący, 
wiceprzewodniczący i jako zwykły członek w komi-
sjach wyborczych zarówno dla PKW jak i dla dzielnicy 
Bielany przy wyborach samorządów mieszkańców 
różnych osiedli.

Od dawna interesuje mnie wszystko, co się dzieje 
w Warszawie. Dlatego podjąłem decyzję, ażeby brać 
czynny udział w rozwoju naszej stolicy. Impulsem do 

działania był program naprawy państwa Prawa i Sprawiedliwości, do którego po-
stanowiłem dołożyć swoją własną, małą cegiełkę. 

Moje doświadczenia zawodowe na pewno przydadzą się naszej dzielnicy. Miasto, 
podobnie jak każdy inny podmiot gospodarczy, potrzebuje sprawnego zarządzania 
i promocji. Szczególnie teraz, na etapie intensywnego rozwoju Bielan (budowa me-
tra, ratusza czy Mostu Północnego). Moim entuzjazmem chciałbym zarazić innych, 
szczególnie młodych. Sport jest ważnym elementem wychowania i przeciwwagą dla 
patologii. Potrzebujemy więc dalszych inwestycji jakimi są obiekty sportowe.

Ryszard Podczaski
Mam 62 lata. Jestem żonaty, dwoje dzieci i dwoje 

wnucząt. Posiadam wykształcenie wyższe, mgr inż. 
mechanik.

Przez 32 lata pracowałem w FSO, przechodząc 
kolejne szczeble awansu zawodowego od projektanta 
do dyrektora biura projektów. Czterokrotnie wybrany 
byłem do Rady Gminy i Rady Dzielnicy Bielany. Byłem 
także radnym sejmiku, a także Przewodniczącym Rady 
Gminy Warszawa-Bielany. W ostatniej kadencji w latach 
2002-2006 byłem członkiem Zarządu Dzielnicy Bielany 
odpowiedzialnym za inwestycje.

Bielany są mi bardzo bliskie. Posiadam duże do-
świadczenie samorządowe, znam problemy Bielan.

Waldemar Kamiński
Mam 69 lat, jestem żonaty. Mam trzy córki, dwie wnuczki 

i dwóch wnuków. Wykształcenie średnie techniczne –  tech-
nolog, specjalista badań i usprawnień metod pracy.

Od 1954 r. pracuję zawodowo. Najpierw byłem tech-
nologiem, projektowałem stanowiska pracy. Najdłużej, bo 
przez ponad 30 lat pracowałem w Warszawskich Zakła-
dach Telewizyjnych. Właśnie tam w 1980 r. byłem współ-
założycielem „Solidarności”. Wcześniej współpracowałem 
z Komitetem Obrony Robotników. Wciąż wierzę, że uda 
się zrealizować nasze ówczesne marzenia o silnej i szczę-
śliwej Polsce. Dlatego postanowiłem zostać radnym.

Od ponad 40 lat mieszkam na Bielanach. Bliskie są 
mi problemy mieszkańców naszej dzielnicy. Za jedno 
z najważniejszych zadań uważam sprawę wychowania młodzieży. Nie możemy zo-
stawić młodych ludzi samych sobie. Trzeba zorganizować więcej miejsc, w których 
będą mogli rozwijać swoje zdolności. Zadbać o to, by było więcej imprez kulturalnych 
i sportowych. Wykorzystać w pełni świetlice, boiska, sale gimnastyczne i baseny.

Łukasz Jan Świderski
Mam 24 lata. Z wykształcenia jestem prawnikiem. 

Ukończyłem UKSW na Wydziale Prawa i Administra-
cji oraz na Wydziale Prawa Kanonicznego. Aktywnie 
działałem w środowisku studenckim, a także współor-
ganizowałem m.in. zbiórki zabawek dla Domu Dziecka 
i akcje krwiodawstwa.

W działalność społeczną jestem zaangażowany od 
kilku lat. Start w wyborach był naturalną konsekwencją 
mojej dotychczasowej działalności, poza tym uznałem, 
że zdobyte doświadczenie i wykształcenie pomoże 
mi skutecznie rozwiązywać problemy mieszkańców 
Bielan. 

Chciałbym dokończyć zadania, które zostały rozpoczęte w poprzedniej kadencji 
Rady Dzielnicy Bielany lub są w trakcie realizacji, czy też znajdują się w fazie przy-
gotowań. Szczególnie ważną kwestię w mojej opinii stanowi konieczność dalszej 
modernizacji i doposażenia szkół, placów zabaw, a także organizowanie młodzieży 
czasu pozalekcyjnego.

Kamil Tyszkiewicz
Mam 25 lat. Posiadam wyższe wykształcenie. 

Ukończyłem wydział prawa i administracji na Uniwer-
sytecie Warszawskim, a także prawo amerykańskie 
w katedrze prawa międzynarodowego na UW w ko-
operacji z Uniwersytetem Florydzkim. Obecnie robię 
doktorat na Wydziale Prawa i Administracji na UW. 
Interesuje mnie prawo administracyjne, sport, kino, 
teatr i podróże.

W latach 2002 – 2006 byłem radnym m. st. War-
szawy. W obecnej kadencji w Radzie Dzielnicy będę 
wspierał „probielańską” politykę PiS-u w naszej dziel-
nicy, to znaczy rozwój terenów rekreacyjno-sportowych 
KS „Hutnik” oraz innych placówek edukacyjno-kultu-

ralnych, by mogły służyć mieszkańcom Bielan. Liczę także na dobrą współpracę 
z jednostkami samorządowymi naszej dzielnicy w celu jeszcze lepszej koordynacji 
wspólnych działań.

Jan Zaniewski
Mam 56 lat, jestem żonaty i mam dwie córki. Posia-

dam wykształcenie wyższe techniczne.
Przez wiele lat pracowałem w największych war-

szawskich przedsiębiorstwach takich jak: Zakłady 
Radiowe im. M. Kasprzaka, Waryński, czy ZREMB, peł-
niąc tam funkcje kierownicze, jak również w zakładach 
użyteczności publicznej: Miejskim Przedsiębiorstwie 
Oczyszczania czy też Ośrodku Sportu i Rekreacji. Za-
wodowo, ale także społecznie, pracowałem w spółdziel-
czości mieszkaniowej, radach nadzorczych i organach 
przedstawicielskich spółdzielni. W ostatniej kadencji 
w latach 2002 – 2006 jako radny Dzielnicy Bielany 
działałem w klubie PiS.

Zdobyte doświadczenie w wieloletniej pracy zawodowej chciałbym wykorzystać 
w Radzie Dzielnicy przy rozwiązywaniu licznych problemów i bolączek mieszkań-
ców Bielan. Jedną z nich jest przebieg projektowanych tras szybkiego ruchu, ład 
przestrzenny i architektoniczny w naszej dzielnicy, a także zachowanie unikalnego 
charakteru „zielonych Bielan”, w tym likwidacja zagrożeń ekologicznych (kompo-
stownia „Radiowo”).

Radni klubu Prawo i Sprawiedliwość

Szczepan Franciszek 
Szczepański

Mam 56 lat. Jestem żonaty. Mam dwoje dzieci. Po-
siadam wykształcenie wyższe.

Jestem lekarzem ze specjalizacją chorób wewnętrz-
nych i medycyny rodzinnej. Od prawie 30 lat pracuję 
w lecznictwie podstawowym na Bielanach. 

W poprzedniej kadencji samorządowej w latach 
2002-2006 byłem radnym Rady Dzielnicy, a pracując 
w Komisji  Zdrowia udało mi się rozwiązać wiele proble-
mów, z którymi mieszkańcy Bielan zwracali się do mnie. 
Wspólnie z Aleksandrem Kapłonem organizowaliśmy 
bezpłatne badania lekarskie. 

W obecnej kadencji chciałbym kontynuować swoją działalność i pracę dla dobra 
mieszkańców naszej dzielnicy.  
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Zwycięska drużyna 

Anna Maria Czarnecka
Mam 47 lat. Jestem absolwentką Polityki Społecznej 

WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiej 
Szkoły Pracowników Socjalnych i Podyplomowego 
Studium Organizacji i Zarządzania IPSiR Uniwersytetu 
Warszawskiego.

Zawodowo związana jestem z pomocą społeczną. 
Całe swoje dorosłe życie mieszkam na Bielanach, 
gdzie  wychowali się moi dwaj synowie. Jako społecznik 
dobrze znam problemy mieszkańców naszej dzielnicy. 
Swoją wiedzę, doświadczenie zawodowe i społeczne 
chce wykorzystać dla rozwoju Bielan i poprawy warun-
ków życia jej mieszkańców. 

Uważam, że władze samorządowe powinny podejmować działania na rzecz 
podnoszenia poziomu kształcenia dzieci i młodzieży oraz organizowania oferty wypo-
czynku i rekreacji na terenie dzielnicy (budowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Hutnik”, 
dokończenie budowy OPP). Powinny wspierać rozwój budownictwa komunalnego 
oraz remonty istniejących zasobów mieszkaniowych, a także organizować pomoc 
osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym oraz osobom i rodzinom w trudnych 
sytuacjach życiowych.

Chcę, aby Bielany pozostały zieloną dzielnicą Warszawy, bezpieczną i przyjazną 
swoim mieszkańcom.

Elżbieta Grabczak
Mam 28 lat. Jestem mężatką. Posiadam wykształcenie 

wyższe. W Radzie Dzielnicy reprezentuję Unię Pracy.
Wychowałam się i wyrosłam w rodzinie o wieloletnich 

tradycjach w pracy społecznej i samorządowej. Od wielu 
lat jestem wolontariuszką i bezinteresownie poświęcam 
swój czas na rzecz organizacji pozarządowych. Moje 
dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane 
jest głównie z polityką i pracą na rzecz społeczeństwa. 
Pracując w Biurze Krajowym Unii Pracy miałam okazję 
obserwować  problemy i sukcesy osób zajmujących 
się polityką kraju czy lokalnych samorządów. Pracując 
w Biurze Poselskim Posła RP Aleksandra Małachow-
skiego poznawałam zwykłych ludzi, wielokrotnie bezradnych wobec trudnych sytuacji 
życiowych. Wspólnie udawało się nam  je rozwiązywać. 

Działanie na rzecz społeczeństwa zawsze było w kręgu moich zainteresowań, dla-
tego postanowiłam kandydować do rady dzielnicy Bielany. Otrzymując mandat radnej 
przyjmuję wyzwanie do rozwiązywania problemów lokalnej społeczności. Jestem osobą 
młodą, energiczną i zdecydowaną w dążeniu do realizacji wytyczonych celów. Wierzę, że 
moja współpraca z mieszkańcami przyniesie realne korzyści z pożytkiem dla Bielan. 

Waldemar  Maciejewski
Mam 59 lat. Jestem żonaty i mam syna. Posiadam 

wykształcenie wyższe. Ukończyłem Uniwersytet Marii-
-Curie Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Admi-
nistracji oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole 
Zarządzania i Marketingu w Warszawie i w Szkole  
Głównej Administracji i Zarządzania.

Jestem wieloletnim pracownikiem spółdzielczości 
mieszkaniowej, w tym dyrektorem osiedla, członkiem 
Zarządu i prezesem Oddziału Hydrobudowa1 S.A. 
Obecnie pracuję w Centrum Naukowo-Produkcyjnym 
Materiałów Elektronicznych „CeMat`70” S.A. w War-
szawie na stanowisku prezesa. 

Na Bielanach mieszkam 35 lat. Radny III kadencję. Po-
siadam dużą wiedzę o samorządzie. Potrafię współpracować z ludźmi o różnych poglądach 
i budować nie dzielić. Mądrze i sprawiedliwie gospodarować środkami publicznymi. Jestem 
menedżerem, potrafię podejmować decyzje. Priorytetowe inwestycje dla Bielan i Warszawy 
to Most Północny i Metro, budowa drugiej nitki ul. Broniewskiego i ul. Kasprowicza.

Ostatnie cztery lata uważam za niedostatecznie wykorzystane dla Bielan. Chcę 
pracować w Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej, Architektury i Ochrony Śro-
dowiska lub Komisji Inwestycji. Uważam, że obecna Prezydent Warszawy powinna 
przekazać więcej uprawnień do dzielnic.

Maria Mossakowska
Mam 58 lat. Posiadam wykształcenie wyższe – mgr 

socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,  ukończyłam 
także Studium Samorządowe Instytutu Nauk Prawnych 
PAN. Byłam pracownikiem akademickim oraz prowadzi-
łam badania opinii publicznej i rynku.

Przez cztery kadencje byłam radną (gmina Biela-
ny, dzielnica Bielany). Przez ponad 10 lat działałam 
w spółdzielni mieszkaniowej, a obecnie jestem prze-
wodniczącą Rady Osiedla WSM „Piaski” oraz członkiem 
jednostki samorządowej niższego rzędu – Samorządu 
Mieszkańców Osiedla „Piaski”.

Zdecydowałam się kandydować ponieważ uważam, 
że siłą naszego kraju są silne społeczności lokalne tj. mieszkańcy mający poczucie 
współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyją, mający dostęp do informacji 
i prawo współdecydowania o swoich warunkach życia. To także efektywnie działa-
jące władze lokalne.

W swojej działalności zamierzam w szczególności zająć się sprawami rozwoju infra-
struktury komunalnej, m.in. druga nitka ul. Broniewskiego, ograniczenie wprowadzania na 
Bielany instytucji szkodliwych dla mieszkańców i środowiska naturalnego. To na terenie 
Bielan miało być realizowane przedwojenne marzenie „Miasto – ogród”. Opowiadam się 
za rozwojem infrastruktury sportowo-kulturalnej na terenie Bielan, a przede wszystkim 
za przekazaniem większych uprawnień dla dzielnic. Mieszkańcy, w tym członkowie 
spółdzielni mieszkaniowych, to nie są obywatele tylko od płacenia podatków.

Halina Szerszeń
Jestem absolwentką Wydziału Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych oraz Podyplomowego Studium 
Działalności Społeczno-Kulturalnej na Uniwersytecie 
Warszawskim.

W pracy zawodowej skupiam się głównie na sferach 
kultury, oświaty i pomocy społecznej. W latach 1994/95 
byłam członkiem Zarządu Gminy Warszawa-Bielany, 
a od roku 1994 prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Oddział Warszawa Bielany. Kilkuletnia działalność sa-
morządowa dotyczy również obszarów społecznych. 

Do ponownego kandydowania do Rady Dzielnicy 
skłoniło mnie to, że nieustannie  wierzę w rolę samorządu 
w kształtowaniu warunków życia mieszkańców oraz prze-
konanie, że Bielany powinny być przyjazne człowiekowi. 
Dlatego też sprawy ochrony otaczającego nas środowiska m.in. losy kompostowni 
na granicy Bielan i Babic, usprawnienia komunikacyjne, rewitalizacja zaniedbanych 
obszarów uważam za priorytetowe w sferach działań i wpływów radnych dzielnicy.

Radni klubu Lewica i Demokraci

Od 2004 r. na terenie wszystkich 
dzielnic m. st. Warszawy realizowany jest 
program „Od zabawy do sportu”. Projekt 
opracowany przez Biuro Sportu i Rekre-
acji Urzędu m. st. Warszawy i Akademię 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsud-
skiego ma celu podnoszenie sprawności 
fizycznej dzieci z najmłodszych klas szkół 
podstawowych. Jednym ze sposobów na 
to ma być wprowadzenie we wszystkich 
klasach I - III szkół podstawowych do-
datkowej lekcji wychowani fizycznego 
prowadzonej przez wykwalifikowanego 
nauczyciela wychowania fizycznego, 
w ramach której prowadzone są zabawy 
i gry ruchowe. Ważnym elementem jest 
wprowadzenie współzawodnictwa.

Co roku wraz z rozpoczęciem nowego 
cyklu programu ma miejsce podsumowanie 
poprzedniej edycji. Odbywa się to poprzez 
wieloetapowy system rozgrywek. Najpierw 
na etapie rozgrywek szkolnych, potem 
dzielnicowych, oraz rozgrywek etapu war-
szawskiego – półfinałów i finałów. 

Od zabawy do sportu
Tegorocznym Mistrzem Dzielnicy Bie-

lany w ramach programu „Od zabawy do 
sportu” została Szkoła Podstawowa Nr 
293 im. Jana Kochanowskiego (ul. Kocha-
nowskiego 8). Tegoroczne półfinały, które 
odbyły się 8 grudnia w hali OSiR-u przy ul. 
Redutowej 37, zakończył się pomyślnie dla 
naszej dzielnicy. Nie jest to żaden wyjątek, 
ale za każdym razem takie wyróżnienie 
cieszy równie mocno. W ramach rozgrywek 
finałowych drużyna bielańska uzyskała 
I miejsce. Oglądając zawody finałowe 15 
grudnia 2006 r. można było zauważyć, iż 
zaangażowanie zawodników udzieliło się 
również nauczycielom oraz kibicom. Biela-
nom gratulowano nie tylko zwycięstwa, ale 
również wspaniałego wsparcia jakie kibice 
zgotowali swojej drużynie. 

Dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podsta-
wowej 293 dziękujemy za zaangażowanie 
i olbrzymią pracę jaką włożyli w uzyskanie 
takiego wyniku. 

 Elżbieta Iglewska – Romanowska, 
naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji 

Z wielką przyjemnością pragnę po-
informować, że Przedszkole Nr 318 
„Zielony Zakątek” w Warszawie przy ul. 
Kochanowskiego 9a, zostało nominowa-
ne w VIII Edycji Narodowego Konkursu 
Ekologicznego pod honorowym patro-
natem prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w kategorii „Promotor Ekologii”. 

14 listopada 2006 r. w Senacie Rzeczy-
pospolitej Polskiej wręczono nominacje do 
nagrody VIII Edycji Konkursu „Przyjaźni 
Środowisku”. Inicjatorami spotkania była 
senacka Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska pod przewodnictwem senatora 
Jerzego Chróścikowskiego oraz Narodowa 
Rada Ekologiczna, której sekretarzem jest 
senator Michał Wojtczak.

W spotkaniu wzięli udział laureaci-nomi-
nowani. Prezydenta RP, który objął patronat 
nad tym konkursem, reprezentowała mini-
ster Ewa Junczyk-Ziomecka.

Nominacje i nagrody w tym narodowym 
konkursie są przyznawane w trzech katego-
riach: „Samorząd Przyjazny Środowisku”, 

„Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” 
oraz „Promotor Ekologii”.

W kategorii „Promotor Ekologii” jury 
wytypowało 21 nominatów – szkoły, przed-
szkola, a także urzędy miast i nadleśnictwa. 
W kategorii „Samorząd Przyjazny Środowi-
sku” wytypowano 18 urzędów miast i gmin 
oraz 4 starostwa powiatowe. W kategorii 
„Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku” 
wyróżniono 11 instytucji, w kategorii  „Tech-
nologii Godnych Polecenia” wyróżniono 7 
instytucji oraz w kategorii „Produkt Przyja-
zny Środowisku” – jedną.

Drugi etap VIII Edycji Konkursu „Przyjaźni 
Środowisku” czyli wyłonienie laureatów spośród 
nominatów, odbędzie się w styczniu 2007 r.

Przedszkole Nr 318 „Zielony Zakątek” w War-
szawie jest jedynym warszawskim przedszko-
lem, które w VII edycji tego konkursu otrzymało 
certyfikat – wyróżnienie w kategorii „Promotor 
Ekologii”. Mamy nadzieję, że w przyszłorocznej 
edycji konkursu będziemy laureatami. 

Beata Michalec, dyrektor przedszkola
na podstawie informacji Senatu RP

Narodowy Konkurs Ekologiczny
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12 grudzień 1981 r. – o godz. 23.00 zo-
stają przerwane połączenia telefoniczne 
w całym kraju. Przestaje nadawać tele-
wizja i radio. Następnego dnia zamiast 
„Teleranka” wszyscy usłyszeli słowa gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego – „Rada Pań-
stwa wprowadziła dziś o północy stan 
wojenny na obszarze naszego kraju...”.

Rozpoczęło się internowanie tysięcy 
działaczy „Solidarności”, w wielu zakładach 
pracy były strajki. 15 grudnia, podczas pacy-
fikacji kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzę-
biu Zdroju, 4 górników zostaje postrzelonych 
przez MO. Następne dni stanu wojennego 
to kolejne ofiary. 16 grudnia, w kopalni „Wu-
jek”, zastrzelonych zostaje przez ZOMO 9 
górników, a 21 zostaje rannych. Pacyfikacje 
odbywają się w Stoczni Gdańskiej, Hucie 
im. Lenina i w Wytwórni Sprzętu Komunika-

Kiedy będzie „Teleranek”?
25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

cyjnego w Mielcu. W Trójmieście odbywają 
się walki uliczne.

W Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. 
Goldoniego 1, z okazji 25. rocznicy wpro-
wadzenia stanu wojennego, wyświetlono 
film pt. „Trzy krzyże Gdańska” w reżyserii 
Jacka Sawickiego, z cyklu „Prawdziwa hi-
storia niechcianych pomników”. Ze swoim 

recitalem wystąpił także – jak to powiedział 
prowadzący spotkanie Gerard Położyński 
– „prawdziwy bard „Solidarności” Maciej 
Pietrzyk, który śpiewa to, co myśli”.

Publiczność bardzo żywo reagowała na nie-
które fragmenty filmu, który opowiadał o historii 
budowy pomnika stoczniowców. Podczas wy-
stępu Maciej Pietrzyk z wielkim sentymentem 
przekazywał zgromadzonym bielańczykom 
swoje wspomnienia z tamtych lat. 

Bartek Frymus

Licznie zgromadzona publiczność 
w Bibliotece Publicznej przy ul. Perzyń-
skiego 3, długo oklaskiwała znanego 
aktora Jerzego Zelnika – wykonawcę 
spektaklu słowno-muzycznego pt. 
„W kolejce do nieba”. 

Aktor podjął się interpretacji poezji ks. Jana 
Twardowskiego. Podczas tego wieczoru moż-
na było usłyszeć m.in. wiersze: „Zaufałem dro-
dze”, „Szukałem” oraz „Dzieciństwo wiary”. 

Wyznanie wiary – to jego poezja
Jerzy Zelnik o ks. Twardowskim

Po spektaklu Jerzy Zelnik opowiadał 
o swojej znajomości z księdzem Janem 
Twardowskim, o jego życiu, pracy i marze-
niach. Podkreślił również, że wiersze księ-
dza-poety należy przedstawiać skromnie, 
a nie machając rękoma i nogami. Na koniec 
dodał, że jest dumny z tak dużego zainte-
resowania poezją ks. Jana Twardowskiego 
wśród mieszkańców Bielan.

Bartek Frymus

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA
Publiczna Szkoła Powszechna
na Polach Bielańskich

Z wielkim uznaniem przyjęła ówcze-
sna społeczność bielańska, powstanie 
w połowie lat trzydziestych ubiegłego 
wieku, nowoczesnej Szkoły Publicznej 
na Polach Bielańskich.

Nowoczesny gmach o dwóch kondygna-
cjach, z sutereną wykorzystaną na szatnię 
i cele gospodarcze, wzniesiony został na 
obszernym placu w obrębie uliczek: Zuga, 
Babickiej, Rytelskiej i Granowskiej. Prze-
stronne sale klasowe, szerokie funkcjonal-
ne korytarze, sala rekreacyjna, duże okna, 
zapewniające wszechstronne naświetlenie 
wnętrza, zapewniały niemal komfortowe 
warunki nauczania.

W dniu 3 września 1938 roku, odświętnie 
ubrany, pod opieką mamy Janiny, pojecha-
łem „Zetką” do ówczesnego kościoła para-
fialnego, pod wezwaniem Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny (kościół 
pokamedulski przystosowany do potrzeb 
parafialnych), w Lesie Bielańskim.

W kościele tym odprawiana była uroczy-
sta msza z okazji nowego roku szkolnego 
1938/39 w Publicznej Szkole Powszechnej, 
stopnia trzeciego nr 21 im. podpułkownika 
Artura Oppmana, Or – Ota, na wspomnianej 
ul. Bogumiła Zuga.

Następnego dnia, pani Maria Szubińska, 
wychowawczyni klasy I otoczyła gromadkę 
pierwszoklasistów czułą opieką w murach 
naszej szkoły.

Niestety nasza nauka w szkole przy 
ul. Zuga, trwała tylko jeden rok szkolny. 
Jesienią 1939 roku Niemcy zajęli ją na cele 
wojskowe. Całą okupację uczyliśmy się 
w prywatnych domach przy ul. Hajoty. 

Był to wspaniały gest patriotyczny wła-
ścicieli owych domków, którzy użyczyli jej 
schronienia. Była to również zasługa grona 
wielkich społeczników, wywodzących się 
z miejscowego społeczeństwa, a przede 
wszystkim pani Józefy Niemczykowej. Po-
wstały społeczne komitety rodzicielskie pomo-
cy szkolnej, w kwestii dożywiania dzieci, jak 
też zabezpieczenia opału na zimę. Siedziba 
szkoły mieściła się w dwóch przeciwległych 
domkach. Kancelaria szkoły i jedna z klas 
zajmowały parterową część szeregowego 
domku przy ul. Hajoty 36, natomiast pozo-
stałe klasy i pomieszczenia pomocnicze 
znajdowały się po przeciwnej stronie ulicy, 
w części bliźniaczego jednopiętrowego domu. 
Woźna szkoły pani Gołębiowska (jeszcze z ul. 
Zuga), dzwoniła na przerwy lekcyjne pośrodku 
ulicy, ażeby być słyszaną w przeciwległych 
pomieszczeniach szkolnych.

Młodzież nie tylko uczyła się, ale także 
pobierała nauki wychowania obywatelskiego 
i patriotycznego. Z inicjatywy kierowniczki 
szkoły pani Józefy Niemczykowej, przy czę-
stym udziale szkolnego katechety, księdza 
Miki, uczniowie chodzili co roku we wrześniu 
porządkować zbiorową mogiłę żołnierską na 
cmentarzu wawrzyszewskim. Spoczywają tu 
żołnierze 30 pułku Strzelców Kaniowskich, 
wraz z bohaterskim dowódcą majorem Broni-
sławem Kamińskim, którzy zginęli w ofiarnej 
walce broniąc Warszawy w 1939 r.

Mijały ciężkie lata okupacji niemieckiej. 
W szkole panował patriotyczny nastrój, co 
było dziełem zarówno kierownictwa i opie-
kunów z grona pedagogicznego, jak też 
samej młodzieży szkolnej. Prowadzone były 
komplety tajnego nauczania w prywatnych 
mieszkaniach uczniów, którzy mieli dogodne 
ku temu warunki lokalowe. W moim domu 
odbywały się też takie spotkania. Historii 
Polski i geografii, czyli przedmiotów zaka-
zanych przez okupantów, uczyła na tajnych 
kompletach z wielkim poświęceniem pani 
Kulczykowska. Młodzi trzynasto- i czterna-
stoletni chłopcy należeli do podziemnego 
harcerstwa czyli Szarych Szeregów. 

Pod koniec czerwca 1944 roku „moja” 
klasa VI A, wraz z kierowniczką szkoły pa-
nią Józefą Niemczykową oraz nauczycielką 
panią Jaklową, została uwieczniona na 
zbiorowym zdjęciu, wykonanym na chodni-
ku ulicy Hajoty przed posesją nr 36. Było to 
jakby pożegnalne zdjęcie klasy, albowiem 
w miesiąc później wybuchło Powstanie 
Warszawskie. 

Szczęśliwie zachowało się to pamiąt-
kowe zdjęcie. Niestety potrafię wymienić 
nazwiska tylko części koleżanek i kolegów. 
Są to: koleżanki: Cymerman, Gajkowicz, 
Kuśnierczyk, Naczas, Pogorzelska, Prze-
ślakiewicz, Stawiarska i Wesołowska, oraz 
koledzy: Grüss, Kiszko, Miernowski, Szcze-
śniewski, Tatarski i Trzebiatowski.

Mimo upływu tak wielu lat, niewielkie 
grono zaprzyjaźnionych wychowanków 
tej szkoły, dzisiaj starszych pań i panów, 
spotyka się u naszej gościnnej koleżanki 
Haliny Gajkowicz w jej przytulnej bielańskie 
siedzibie, wspominając z sentymentem 
dawne szkolne lata.

Szkoła podstawowa nr 21 na Bielanach 
istnieje do dzisiaj w tym samym miejscu 
co przed wojną, tzn. przy ul. Zuga, ale 
wejście jest od ulicy Babickiej. Budynek 
został znacznie rozbudowany i mieści 
również Zespół Szkół Ogólnokształcących. 
Wszystkie te placówki  pedagogiczne noszą 
nazwę Mistrzostwa Sportowego im. Janu-
sza Kusocińskiego.

Jerzy Głosik

WyprzedażWyprzedaż
likwidacja garbarni 

skóry naturalne 
na odzież, meble, 

galanterię.

Tel. 022 834 35 08
W-wa, ul. FARYSA 10.

Jest 13 dzień grudnia, do Świąt Boże-
go Narodzenia zostało 11 dni.

Od rana zapowiadają deszcz, ale to 
nie ma żadnego znaczenia dla najmłod-
szych wychowanków  kółka teatralnego 
w Młodzieżowym Domu Kultury „Bielany”. 
Dziś wezmą udział w swoim pierwszym 
w życiu happeningu. 
Niecierpliwie zakłada-
ją na czapki świątecz-
ne ozdoby: korony, 
srebrne opaski, czap-
kę – gwiazdę. Zabiorą 
ze sobą koszyczki 
pełne słodkości: cia-
steczka – gwiazdki, 
polane białym lukrem, 
a do każdego przycze-
piony bilecik ze świą-
tecznymi życzeniami.  
Jeszcze tylko próba 
dzwonków glinianych, 
wykonanych na zaję-
ciach z ceramiki i mo-
gą wyruszać. Rodzice 
i pracownicy MDK-u 
żegnają ich z ulgą. 
Dzwonki w rękach kolędników wydają nie-
ziemski dźwięk! Idą ulicami Karską, Greba-
łowską do Kasprowicza. Dziecięcy śmiech 
ożywił deszczowy zmierzch. Mieszkańcy 
Bielan przystają zadziwieni. Uśmiechnięci 
kolędnicy podbiegają do nich, częstują 
ciastkami – życzeniami. 

Starszy pan jest wzruszony, otwiera 
furtkę do swojego ogrodu, zaprasza, 
dziękuje.

Pan, który naprawia dach pozdrawia 

kolędników machając ręką, jego kolega pra-
cujący na dole zabiera ciasteczko dla niego. 
Ludzie przy Empiku  są zachwyceni, ale są 
i tacy, którzy nie wiedzą jak się zachować. 
Stoją, jak zaczarowani.

Dzieciom podoba się coraz bardziej, 
już wiedzą co znaczy happening. Jacyś 

życzliwi państwo na dowidzenia mówią – do 
następnego roku!

Będziemy... w grudniowy wieczór 
2007 r. wyjdziemy znów na bielańskie 
ulice, aby pokazać wszystkim, że bywa 
taki czas, kiedy możemy szarą codzien-
ność zamienić w święto, oczywiście przy 
akompaniamencie naszych magicz-
nych dzwonków i pysznych ciasteczek 
– gwiazdeczek!                                                                     

Joanna Boldin  MDK „Bielany”

Idą mali kolędnicy

Występ Macieja Pietrzyka

Mali kolędnicy na ulicach Bielan

Szkoła nr 21 na Bielanach (ul. Hajoty) klasa VI, czerwiec 1944 r. miesiąc przed wybychem Powstania Warszawskiego. 
W środku siedzą: kierowniczka szkoły – Józefa Niemczykowa i pani Jaklowa.
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W dniach 15 – 17 listopada br. ucznio-
wie z klas trzecich liceum przystąpili do  
próbnej matury.

Wbrew opiniom, jakoby Liceum Ogól-
nokształcące im. Ignacego Domeyki kładło 
nacisk przede wszystkim na kształcenie 
w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych 
– znaczna część maturzystów przystąpiła 
również do  egzaminu z języka polskiego 
w wersji rozszerzonej. Paradoksalnie, 
zdaniem większości uczniów, rozszerzenie 
okazało się być łatwiejsze od podstawy, ale 
każdy powinien ocenić stopień trudności 
zadań według własnych kryteriów. Osobi-
ście cieszy mnie fakt, iż tak dużo  uczniów 
zdecydowało się na rozszerzenie tego 
waśnie przedmiotu.

Trudności przysporzył rozszerzony an-
gielski, jednak wierzę w naszych maturzy-
stów i jestem pewna, że w maju doskonale 
sobie poradzą nie tylko z tym przedmiotem, 
ale ze wszystkimi, które wcześniej wybrali. 
Tym bardziej, że mają nie lada motywację. 
Niedawno Włodzimierz Sacewicz – dyrek-
tor CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. 
Ignacego Domeyki – otrzymał (wraz z gro-

Próbna matura w Domeyce
nem pedagogicznym) nagrodę pieniężną 
od prezydenta Warszawy Kazimierza Mar-
cinkiewicza, za to, że egzamin dojrzałości 
zdało 100% ubiegłorocznych maturzystów 
oraz za trud i pracę, jaką w kształcenie 
swoich uczniów włożyli pedagodzy. Należy 
zaznaczyć, że w Warszawie przyznano 
tylko 13 takich nagród, a jedyną szkołą, 
wyróżnioną na Bielanach jest właśnie Do-
meyko. Jak widać – są powody do dumy, 
bowiem nasza szkoła znalazła się w gronie 
najlepszych szkół warszawskich,  pomimo 
spadającej liczby takich właśnie placówek 
(w ubiegłym roku było ich 17) – liceum  im. 
Ignacego Domeyki znalazło się w „złotej 
trzynastce”.

Pozostaje nam pogratulować wszystkim 
maturzystom z 2006 roku i wierzyć, że taki 
wynik będą w stanie powtórzyć obecni 
uczniowie klas trzecich. Cóż, na razie 
pozostaje nam czekać na wyniki matur 
próbnych, które pozwolą na ocenę obecnej 
sytuacji i stopień pracy, jaką trzeba będzie 
podjąć aby polepszyć wyniki. Powodzenia, 
maturzyści!

Martyna Łapacz

Wydawałoby się, że w dobie kompute-
ryzacji, telefonii komórkowej i codzien-
nego zabiegania nie ma już miejsca, 
a przede wszystkim chęci na chwile za-
dumy i powrotu do dawnych tradycji.

Otóż okazuje się, że wcale tak być nie 
musi. W Szkole Podstawowej Nr 133, 30 
listopada odbyły się tradycyjne andrzejki, 
w których oprócz uczniów i pracowników 
szkoły udział wzięli także zaproszeni goście 
reprezentujący instytucje, z którymi szkoła 
współpracuje. 

Swoją obecnością spotkanie uświetnili: 
Teresa Skudniewska – dyrektor Domu 
Dziecka Nr 1 wraz z wychowawcami, Kry-
styna Zaremba – kierownik Bielańskiego 
Punktu Metodycznego, Jolanta Piątkowska 
– psycholog z Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej Nr 10 oraz pracownicy 
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.

Wszystkich zebranych powitała dyrektor 
szkoły Anna Błaszczyk, zapraszając do 
czynnego udziału we wszystkich atrakcjach 
wieczoru. A było ich wiele.

Uczniowie wprowadzili gości w iście me-
lancholijny i romantyczny nastrój, prezen-
tując cykl piosenek i poezji  o tematyce je-
siennej. Po programie artystycznym nastał 
czas zabawy. Cyganeczki wróżyły z dłoni, 
owoców i wszelkich dostępnych rekwizy-
tów, czarownice wyjaśniały znaczenie imion 
lub pod czujnym okiem zastępcy dyrektor 
Jolanty Ostrowskiej lały wosk. Częstowano 
tradycyjnymi andrzejkowymi ciasteczkami, 

Andrzejki i Mikołajki w SP nr 133
zawierającymi wróżby, których interpretacja 
dawała każdemu wiele do myślenia i niosła 
sporo nadziei. Nie obyło się też bez koro-
nowania króla i królowej wieczoru.

Atmosfera radości i życzliwości po-
kazała jak bardzo potrzebne 
są tego typu spotkania, które 
integrują  środowisko pracow-
ników oświaty z uczniami, uczą 
poprzez zabawę, nawiązują do 
dawnych tradycji i zachęcają do 
kultywowania niejednokrotnie 
zapomnianych obyczajów.   

Także mikołajkowe świę-
to może stać się pretekstem 
do tego, aby zachęcić dzieci 
do ćwiczeń i brania udzia-
łu w licznych konkurencjach 
sportowych. W naszej szkole 
„mikołajki na sportowo” są już 
niemal tradycją.

Poszczególne piętra szko-
ły zamieniają się w tym dniu 
w tory przeszkód, a uczniowie 

zaliczają kolejne bazy sprawnościowe 
zbierając punkty. Zabawa jest wyśmienita 
i radość ogromna. Nad bezpieczeństwem 
uczniów czuwają wychowawcy klas, 
a całość nadzorują i planują nauczyciele 
wychowania fizycznego.

W tym roku na dzieci czekała dodatkowa 
atrakcja. Po zakończeniu zawodów spor-
towych uczniowie mieli okazję spotkać się 
z Andrzejem Wrońskim – jednym z najwybit-
niejszych zawodników w historii polskiego 
zapaśnictwa. Wielokrotnym mistrzem kraju, 
mistrzem świata i trzykrotnym mistrzem 
Europy, dwukrotnym złotym medalistą olim-
pijskim z Seulu i Atlanty. Andrzej Wroński, 
który został przywitany gromkimi brawami 
zaprezentował olimpijskie złoto i chętnie 
odpowiadał na zadawane pytania. Na jedno 
z nich „Jak zostać mistrzem?” odpowiedział, 
iż tylko praca, wyrzeczenia i wiara mogą 
doprowadzić do sukcesu. Miejmy nadzieję, 
że takiej wytrwałości nie zabraknie także 
„mikołajkowym sportowcom”. 

Dzień przepełniony atrakcjami kończyło 
rozdanie autografów przez Andrzeja Wroń-
skiego, a Święty Mikołaj żegnał uczniów 
słodyczami, na które w tym dniu wszyscy 
w pełni zasłużyli.

Danuta Rybusińska

Francja i Turcja widziana oczami nauczycieli i uczniów SP nr 289
Naszą pasją jest malowanie i rysowa-

nie. Swoje zainteresowania możemy roz-
wijać w kółku plastycznym prowadzo-
nym przez  Agnieszkę Malarską. Chętnie 
uczestniczymy w tych zajęciach, bo są 
ciekawe i atrakcyjne. Kiedy nasza pani 
poinformowała nas o konkursie „Ma-
giczne miejsca – legendy Warszawy” 
z zapałem przystąpiliśmy do wykony-
wania prac.

Nasza radość była ogromna, gdy na 
początku listopada dowiedzieliśmy się, 
że dwoje uczniów z naszej klasy (ja i Ma-
rysia) zostało wyróżnionych w konkursie 
i w nagrodę pojedziemy do Paryża. Przed 
wyjazdem uczestniczyliśmy w uroczysto-
ści otwarcia wystawy wyróżnionych prac 
w Centrum Edukacji Kulturalnej. W trakcie 
spotkania wręczono nam symboliczne 
bilety do Paryża.

W stolicy Francji byliśmy prawie ty-
dzień. Zwiedzanie zaczęliśmy od wyspy 
La Cite, od której pochodzi nazwa Paryż. 
Znajduje się na niej katedra Notre Dame, 
przed którą jest kamień, od którego liczą 
się wszystkie odległości do miast i granicy, 
oraz  kaplica, w której przechowywana 
jest korona cierniowa Chrystusa i ka-
wałek krzyża, na którym cierpiał. Potem 
poszliśmy zobaczyć najstarszy uniwersy-
tet w Europie – Sorbonę. Zobaczyliśmy 
także Panteon – miejsce spoczynku 
zasłużonych Francuzów i naszej rodaczki 
Marii Skłodowskiej-Curie. Zwiedziliśmy 
również kościół świętego Germana, gdzie 
znajduje się grobowiec króla Polski Jana 
Kazimierza.

Następnego dnia zwiedziliśmy bazylikę 
Sacre-Coeur, potem udaliśmy się w okolice 
starej opery Garnier. W muzeum Fragonard 
zapoznaliśmy się z historią i produkcją 

francuskich pachnideł. Zatrzymaliśmy się 
na placu Vendome, gdzie zobaczyliśmy 
słynny hotel Ritz i dom, w którym mieszkał  
wielki polski kompozytor Fryderyk Chopin. 
Zwiedziliśmy także Luwr – największe mu-
zeum świata. To tu są trzy bardzo znane 
dzieła sztuki: „Mona Lisa”, „Venus z Milo” 
i „Nike z Samotraki”.  

Ostatni dzień poświęciliśmy na zwie-
dzanie Disneylendu. Pełni wrażeń i szczę-
śliwi wróciliśmy do Warszawy. Dziękujemy 
naszej pani, że namówiła nas do udziału 
w tym konkursie.

Hubert Romanowicz 

*   *   *
Tym razem Turcja stała się gospoda-

rzem spotkania, zrealizowanego w ra-
mach programu Socrates Comenius, 
w którym już od dwóch lat bierze udział 
nasza szkoła. Nauczycieli Agnieszkę 
Lipińską i Elżbietę Dubaniewicz oraz 
uczniów Witka Paszkowskiego i Kamilę 
Moczulską z ogromną gościnnością 
przyjęła prywatna szkoła położona 
w Izmicie, mieście niedaleko Stam-
bułu.

Jak wspominają uczniowie, dreszczyk 
emocji towarzyszył im już na lotnisku. – Od 
pierwszej chwili  po wylądowaniu na płycie 
lotniska imienia Ataturka byłem pod ciągłym 
wrażeniem stykania się z obcą kulturą – re-
lacjonował Witek.  – Wokół mnie rozbrzmie-
wał egzotyczny język, otaczali mnie smagli 
ludzie, a przy wyjściu z terminala lotniska 
w towarzystwie rodziny mającej mnie go-
ścić przez kolejne pięć dni, natknąłem się 
na palmy i drzewa mandarynkowe. 

Drugiego dnia uczniowie i nauczycie-
le odwiedzili turecką szkołę. Budynek 

szkolny położony był na górze z wapienia, 
w niezwykle malowniczej części Izmitu. 
Gości powitano hymnem szkoły i specjalnie 
zaprezentowanym programem artystycz-
nym. Uczniowie naszej szkoły przepięknie 
wykonali poloneza, Kamila Moczulska za-
śpiewała kilka polskich piosenek ludowych. 
Wykonawców przyjęto z owacjami, braw 
nie było końca. Turecka szkoła zadziwiła 
gości wspaniałym wyposażeniem, perfek-

cyjnie przygotowanymi lekcjami, szcze-
gólnie zajęciami wychowania fizycznego 
z elementami akrobatyki.

– Po zajęciach w szkole – jak wspomina 
Kamila – podróżowaliśmy po historycznych 
i mitycznych miejscach Turcji. Szczególnie 
urzekła mnie malowniczo położona cieśni-
na Bosfor rozciągająca się między Morzem 
Czarnym a Morzem Marmara. Spośród 

pałaców i meczetów usytuowanych nad 
brzegami Bosforu największe wrażenie 
zrobił na mnie Pałac Dolmabahce, który 
odzwierciedla piękno późno osmańskiej 
architektury, i Pałac Topkapi – dawna re-
zydencja sułtanów, wielokrotnie odnawiana 
przez kolejno panujących tam władców, 
a piękne pałacowe ogrody, wieże obronne 
oraz orientalne wnętrza haremu – rezyden-
cji sułtańskich żon, przywoływały nastrój 

odległych cza-
sów. 

W czas ie 
wizyty nauczy-
ciele podsu-
mowali dotych-
czasowe dzia-
łania związane 
z  systemem 
edukacji w po-
szczególnych 
p ańs t w a c h , 
zaprezento-
wali wykonane 
przez uczniów 
prace: moja 
szkoła, szkoła 
marzeń, wy-
znaczyli nowe 
zadania pro-
jektu.

W dniu od-
lotu wszyscy żegnali się bardzo serdecznie. 
Jak opowiadała Kamila: „Ze łzami o oczach 
ściskaliśmy naszych tureckich przyjaciół, 
którzy jeszcze na lotnisku w Stambule 
obdarowali nas prezentami i pamiątkami. 
Przyrzekliśmy sobie, że będziemy kontynu-
ować znajomość, korespondując ze sobą 
i kontaktując się za pomocą internetu”.

Anna Gibki i Agnieszka Lipińska

Spotkanie w tureckiej szkole

Andrzejkowe wróżby
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Może zacznijmy od tego, że od 9.02.2006 
roku jestem chory na chorobę krwi o nazwie 
„ostra małopłytkowość”. Oznacza to, że 
spadają mi tzw. płytki krwi, co jest bardzo 
niebezpieczne. Choroba ta nie pozwala mi 
funkcjonować normalnie, tak jak funkcjo-
nują inne dzieci. Z tego również powodu 
nie mogłem w tym roku pojechać na żadne 
obozy sportowe, na które jeździłem w ubie-
głych latach, ani na kolonie. Nie wolno 
mi robić wielu rzeczy, które bardzo lubię, 
a które mogłem wykonywać przed zdiagno-
zowaniem choroby. Przez kilka lat chodzi-
łem na karate, miałem pomarańczowy pas, 
pływałem, biegałem, jeździłem konno, na 
rowerze, chodziłem z mamą po wysokich 
górach, grałem w piłkę i robiłem to, co wielu 
jedenastolatków uważa za podstawę życia. 
Wracając jednak do płytek krwi, to norma 
jest od 140 tys., a ja mam na przykład 30 
tys., a w najgorszym wypadku miałem 14 
tys. I wówczas musiałem być przez dziesięć 
bardzo długich i smutnych dni w szpitalu.

Ja i rodzice nauczyliśmy się już rozpo-
znawać stan moich płytek krwi, obserwując 
moje ciało. Wiemy już, jak postępować, jak 
żyć tak, aby nie było smutno i abyśmy nie 
byli w wiecznym stresie.

Przyznam, że bardzo lubię jeździć z ro-
dzicami na rożne wycieczki, wczasy czy 
zwykłe wypady za miasto. Rodzice często 
starają się gdzieś z nami jechać chociaż 
na 2 lub 3 dni. Moja mama ma zawsze 
mnóstwo wesołych i ciekawych pomysłów. 
Tacie też wystarczy coś podpowiedzieć i już 
jest zabawa na całego.

W przeddzień wyjazdu na wakacje z ro-
dzicami miałem taką sytuację, iż moje płytki 
krwi były właśnie na poziomie 16 tys. I znów 
w perspektywie stanął szpital. I chociaż sta-
ram się być dzielny, poczułem, że łzy same 
cisną mi się do oczu. Ja cały zapłakany, 
mama zdenerwowana rozmawiała przez 
telefon z panią doktor Pawelec. Po długiej 
rozmowie telefonicznej zostało stwierdzo-
ne, iż wezmę sterydy – lek podnoszący 
moje płytki, mój organizm na szczęście 
szybko reaguje na ten lek – i pojedziemy 
tam, gdzie mieliśmy pojechać, czyli do 
Zuberca, przepięknej miejscowości na Sło-
wacji znajdującej się w Tatrach Zachodnich. 
Wiedziałem, że o chodzeniu po górach 
nawet nie ma sensu myśleć, ale chociaż 
mogłem być z rodzicami i bratem.

Tak więc pojechaliśmy i świetnie się 
bawiliśmy. Po powrocie okazało się, że 
płytki są w normie i właściwie na tę chwilę 
jest bardzo dobrze. Zostaliśmy cały tydzień 
z mamą w Warszawie, po którym zaplano-
wany był następny wyjazd do Białowieży, 
w której królują żubry. Tata przywiózł nas do 
Pogorzelca, gdzie jeszcze z nami przeno-
cował, a że skończył mu się urlop, musiał 
wracać do domu. Nasza trojka (ja, mama 
i Witek) zostaliśmy sami. Po pierwsze po-
szliśmy od razu rozliczyć się z naszą panią 
gospodynią. Zostało ustalone, że skoro nie 
ma żadnego zagrożenia po kuracji sterydo-
wej, to: b ę d ę  j e ź d z i ł  k o n n o !

Moja kochana mama zaplanowała ten 
wyjazd w maju mając nadzieję, że może 
będzie ze mną wszystko dobrze. Wiedzia-
ła, że w gospodarstwie są konie do jazdy 
wierzchem. Zachowała to jednak w tajem-
nicy, aby zrobić mi niespodziankę. Gdy 
tylko się o tym dowiedziałem, to po prostu 
skoczyłem do sufitu z zachwytu. Naturalnie 
później mówiłem już tylko i wyłącznie o ko-
niach. Jazda konna od dziecka była moim 
ulubionym sportem, a tak rzadko w ogóle 
jeździłem konno, a teraz nadarzyła się 
wyśmienita okazja, aby przypomnieć sobie 
wiele rzeczy związanych z tą pasją.

Pobyt z atrakcjami konnymi rozpoczął 
się od poniedziałku. Tego dnia okazało 
się, że jest sześć koni, a wszystkie konie 
to klacze. Dowiedziałem się także, że ja 
będę pomagał w stajni i że przez to bę-
dziemy mniej płacić za jazdy. Imiona tych 
klaczy to: Miranda, Poezja, Nimfa, Sonata, 
Szumawa oraz Safona. Na początek mu-
siałem wyczyścić i osiodłać jedną z klaczy, 
której miał ktoś dosiadać. Wziąłem szczot-
kę i zacząłem czyścić powierzonego mi 
konia o imieniu Nimfa. Zgadnijcie, co się 

Wspomnienia z wakacji
Z końmi pod jednym dachem

przy tym działo. Za każdym razem, gdy 
ją szurnąłem szczotką po grzbiecie albo 
szyi, to otrzymywałem od niej odpowiedź 
w postaci lekkiego poszturchiwania mnie 
nosem w biodro. Byłem zdziwiony i trochę 
zaszokowany jej zachowaniem, ale później 
Natalka, córka gospodarzy, która kocha 
konie i kiedyś prawdopodobnie przejmie 
prowadzenie gospodarstwa agrotury-
stycznego od rodziców, powiedziała mi, iż 
Nimfa lubi, gdy się ją szczotkuje i chciała 
mi się zrewanżować zaczepkami. Po 
szczotkowaniu przeszedłem do drugiego 
etapu, w którym moim głównym wyzwa-
niem było osiodłanie klaczy. Raz w życiu 
w ogóle osiodłałem konia wraz z pomocą 
instruktora, a zdarzyło się to kilka lat temu, 
tak że nic już z tego nie pamiętałem, więc 
jakim cudem miałbym osiodłać Nimfę!? 
Jednakże postanowiłem spróbować, nic 
nie mówiąc trenerowi, że nie umiem zrobić 
tego, o co mnie poprosił. Trener wcisnął 
mi w ręce siodło i poszedł. Przyznam się, 
że byłem trochę wystraszony. Po 20 min. 
Wrócił, aby sprawdzić, jak mi idzie. Ja tym-
czasem coś przyczepiłem, coś zapiąłem, 
coś przycisnąłem, a on tymczasem kazał 
mi wziąć konia za uzdę i wyprowadzić go 
na padok, po czym sprawdził siodło. Coś 
w nim poprawił, kilka rzeczy poprzepinał, 
ale powiedział, że całkiem dobrze uporałem 
się z tym zadaniem. Nie owijając w baweł-
nę, z całą pewnością mogę powiedzieć, 
że byłem bardzo zaskoczony, że aż tyle 
zapamiętałem. Tego dnia jeździłem konno, 
tylko że na lonży. Wieczór dawał nadzieję, 
że następny dzień nadejdzie szybko i znów 
będę w stajni, w swoim żywiole.

Mama zaplanowała dzień. Wyruszyliśmy 
na wycieczkę rowerową do wieży widokowej 
i z powrotem, 
ale to jest już 
zupełnie inna 
h is to r ia .  Po 
powrocie by ł 
jeszcze odpo-
czynek i znowu 
jazda konna na 
mojej ulubionej 
klaczy, z którą 
najlepiej mi się 
pracowało, ale 
jak mawiał mój 
trener „ z któ-
rej najwięcej 
osób spad ło 
c z y  z o s t a ło 
z r z u c o n y c h 
i jednocześnie, 
z którą umiało 
pracować tyl-
ko kilka osób 
o podobnym temperamencie”. W końcu 
nadeszła chwila, na którą czekałem cały 
dzień. Wsiadłem na konia (od lewej strony 
dla niewtajemniczonych, to bardzo ważne, 
z której strony się podchodzi do konia 
i wsiada), dostałem  tym razem polecenie, 
abym przez 15 minut „rozstępował” – tak 
nazywa się rozgrzewka konia, a później 
zgłosił się do instruktorki, a ona da mi jakieś 
inne ćwiczenie. Każda chwila spędzona 
z klaczą była dla mnie jedną z najwesel-
szych chwil, ale gdy pomyślałem, że jednym 
z ćwiczeń, które mogłaby mi dać Natalka, 
byłby kłus, to od razu, to od razu się pali-
łem do tego, aby zwykły stęp się skończył 
i minęło jak najprędzej te 15 minut. Kiedy 
instruktorka zawołała mnie i zapytała:

– Emilu, umiesz kłusować?
Ja przyznałem się, że nie za bardzo, ale 

ona uśmiechnęła się tylko i powiedziała:
– W takim razie dzisiaj jest dzień, w któ-

rym samodzielnie spróbujesz to zrobić.
A ja tylko dopytywałem się, czy to bę-

dzie aby na pewno możliwe „bez lonży”? 
Szczęście mnie rozpierało, a serce waliło 
jak dzwon! Zacząłem powoli jechać na 
Nimfie dookoła padoku. Jakoś trudno było 
mi zmusić klacz do kłusu, ale w końcu udało 
się. Koń zaczął inaczej układać kopyta i za-
cząłem wraz z nią falować. Radzę każdemu 
spróbować tego sportu. Konie są tak piękne 
i przyjazne, że aż brak mi słów, jak bardzo 
je lubię. Byłem z siebie bardzo zadowolony 

i dumny, gdyż nigdy nie udało mi się w pełni 
dobrze zakłusować. Kolejnym moim dzisiej-
szym wyzwaniem było anglezowanie. Ruch 
ten jest bardzo trudny, a polega on na trzy-
maniu się mocno łydkami boków konia i na 
jednoczesnym unoszeniu się, tyle że nie 
stopami na strzemionach, tylko na łydkach. 
Jak się okazało, było to dla mnie niezłe 
wyzwanie, któremu koniecznie musiałem 
sprostać. Próbowałem kilkakrotnie, lecz bez 
skutku. Dopiero następnego dnia udało mi 
się kłusować i anglezować jednocześnie. 
Mam nawet kilka zdjęć z tego wyczynu, 
ponieważ byłem jedynym dzieckiem w tym 
wieku, które radziło sobie dość dobrze na 
koniu i z koniem. Mój mały czteroletni bra-
ciszek Wituś również każdego dnia miał 
swoją wymarzoną chwilkę na koniku. Po 
kilku dniach nawet mama zapaliła się do 
nauki jazdy konnej i pod bacznym okiem 
instruktora wykazała się sporymi umiejęt-
nościami jeździeckimi. Natalia wraz z ojcem 
orzekli, że mama jest jedyną kobietą, która 
po jednej lekcji jazdy na koniu (nawet po 
niecałej godzinie) nauczyła się od razu kłu-
sować, może nie tak dokładnie, ale potrafiła 
zmotywować konia do tego, co zamierzała 
zrobić. Wszyscy  wróciliśmy bardzo zado-
woleni z siebie, a później mieliśmy piękne 
sny o koniach.

Następnego dnia również pojechali-
śmy na wycieczkę rowerową, tylko mniej 
męczącą niż poprzednia. Tym razem 
pojechaliśmy do Białowieży, gdzie kupi-
liśmy sobie kilka pamiątek i zwiedziliśmy 
cerkiew oraz przepiękny park i miastecz-
ko. Moglibyśmy kiedyś z klasą pojechać 
tam na wycieczkę. Puszcza Białowieska 
jest niedaleko, a atrakcji ma bardzo wiele. 
Poza tym jest stamtąd bardzo blisko za 
wschodnią granicę. Po powrocie był prze-
pyszny obiad, którego po prostu nie da się 
zapomnieć. Zresztą gospodyni gotowała 
nam codziennie przepyszne obiady, ale ten 
był wyjątkowy.

Po obiedzie mama poszła do mojego in-
struktora i wykupiła sobie trzy godziny jazdy 
konnej na pozostałe trzy dni pobytu. Wymy-
śliliśmy także, że będziemy jeździć konno 
na zmianę: godzinę ja, godzinę mama, albo 
na odwrót. Wtedy to właśnie powstał mały 
kłopot. Co by tu zrobić z Witkiem, żeby się 
nie zanudził? Rozwiązałem go w ten spo-
sób, że w międzyczasie jak będzie jeździła 
mama, to ja gdzieś wezmę brata i zajmę 
go, co nie było trudne, a później na od-
wrót. Wszyscy byliśmy z tego zadowoleni. 
Mama, że wreszcie będzie mogła jeździć 
nie martwiąc się o Witusia, ja że wreszcie 
zabiorę go w ciekawe miejsce, które lubię, 
bo jest tam zawsze wesoło.

Spakowaliśmy kilka butelek picia, po-
nieważ jazda na koniu wcale nie jest taka 
łatwa i z reguły chce się pić, a następnie 
poszliśmy do koników. Jako pierwsza 
jeździła mamusia. Ja tymczasem wziąłem 
brata za rękę i poszliśmy do stodoły stoją-
cej tuż obok padoku. Otworzyłem ją, ale 
chwilę wcześniej kazałem Witkowi zamknąć 
oczy. Po otwarciu wziąłem go za łapkę 
i wprowadziłem go do miejsca zbrodni (hi 
hi hi). Był zachwycony (było tam pełno 
siana, normalnie góry słomy). Od razu we-
szliśmy na pierwsze lepsze wzgórze. Była 
zabawa „na całego”! Było naprawdę super! 
Obrzucaliśmy się siankiem, biegaliśmy po 
stromych górach słomy i zabawialiśmy się 
w alpinistów, krzycząc przy tym:

– A masz! – albo  – Jestem wyżej! – lub 
– Jestem szybszy! – a Witek wtórował mi: 

– A masz! – albo  – Jestem wyżej! – lub 
– Jestem szybszy! – i tak dalej.

Każda zabawa może się jednak kiedyś 
znudzić. Jazda jak co dzień sprawiała mi 
ogromną frajdę, ponieważ konie już mnie 
znały, mogłem jeździć już nie tylko na jed-
nym. Każdy koń jest inny tak jak ludzie, ma 
swoje nawyki, coś co lubi i czego nie lubi. 
Każda klacz inaczej się porusza i wyczuwa 
nasze ruchy. Instruktorka wymyślała prze-
różne zabawne ćwiczenia i sposoby na 
zaprzyjaźnienie się z koniem. Udało mi się 
jeździć nawet wówczas, gdy padał deszcz 
i przechodziła  mała burza. Dowiedziałem 
się wówczas, że konie są bardzo płochliwe 
i czujne. Wiecie, że koń może przestraszyć 
się nawet skradającego się czy przyczajo-
nego kota? Absolutnie rewelacyjnie było jeź-
dzić  na koniu bez siodła. Moja mama miała 
małe problemy z wdrapaniem się na konia, 
Witka po prostu wsadzaliśmy, a ja trzyma-
jąc się grzywy, wskakiwałem na grzbiet. 
Przyznam, że nie jest to wcale proste, ale 
za to bardzo, bardzo przyjemne. Można na 
przykład położyć się na koniu i czuć każdy 
jego krok. Nie wiem, czy wiecie, co to jest 
hipoterapia? Ja dowiedziałem się tego 
podczas wakacji. Dzieci z rożnego rodzaju 
upośledzeniami ruchowymi czy porażeniem 
mózgowym są wsadzane na konia bez sio-
dła na tak zwany oklep i bliskość konia je 
usprawnia, odblokowuje i ulecza. Ja też po 
tych wakacjach czuję więcej siły w sobie do 
walki z moimi przypadłościami.

Zbliżał się koniec pobytu w Pogorzel-
cach. Bardzo zżyliśmy się z gospodarzami, 
końmi oraz całą okolicą. Gdyby nie szkoła 
i praca rodziców, na pewno chcielibyśmy 
tam zamieszkać na zawsze. W dniu na-
szego wyjazdu czekaliśmy, aż tata po nas 
przyjedzie. Mieliśmy dużo czasu na spacer 
i pożegnanie z konikami. Zbieraliśmy co-
dziennie chleb, jabłka czy inne smakołyki, 
którymi później karmiliśmy klacze. Tego 
dnia konie były na pastwisku i nie miały 
ochoty podejść do nas od razu. Mój bra-
ciszek płakał, że nie chcą się zbliżyć, a on 
nauczył się już układać swoją małą rączkę 
tak, aby koń mógł bez problemu zdjąć 
to, co mu podawał bez obawy, że przez 
przypadek koń skubnie go w rękę. Wsze-
dłem więc przez ogrodzenie na pastwisko 
i zacząłem wabić klacze. Podawałem im 
kawałki chleba i wycofywałem się w kie-
runku ogrodzenia. I wiecie co, zacząłem 
mieć lekkiego stracha, ponieważ konie są 
dość dużymi zwierzętami, a ja pośrodku 
nich byłem niewielki. Okazało się jednak, 
że ten nasz wspólny tydzień nie poszedł 
na marne, konie mnie znały i po prostu 
poszły za mną do ogrodzenia, gdzie dostały 
solidną dawkę smakołyków, a Wituś mógł 
je karmić i głaskać.

Bardzo smutno było wyjeżdżać, ale ro-
dzice obiecali, że wrócimy do Pogorzelca 
nie raz. Natalka obiecała, że jeśli przyjadę 
w następne wakacje, to pojedziemy razem 
w teren. Oznacza to, że będziemy jeździć 
po leśnych ścieżkach i na pewno będziemy 
kłusować. Mama też się przyłączy, a może 
i tata zechce. Mam nadzieję, że cała moja 
rodzina zostanie już zwolennikami czyn-
nego wypoczynku na konikach. Wiem, że 
kiedyś, gdy dorosnę, chciałbym mieć konia 
na własność, a moja mama mówi, że marzy 
jej się takie gospodarstwo agroturystyczne 
zamiast takiej typowej pracy w biurze. Moja 
rodzina lubi wieś i kontakt z naturą i raczej 
nie jesteśmy mieszczuchami. Spędzałem 
już rożnie wakacje, w rożnych miejscach. 
Zawsze było ciekawie i coś nowego, ale te 
były po prostu WYJĄTKOWE. Nigdy ich nie 
zapomnę i modlę się, żebym wyzdrowiał 
i już zawsze mógł jeździć na koniu, kiedy 
zechcę. Tu w Warszawie też jest to możli-
we, ale tylko wtedy , kiedy jestem zdrowy.

To już koniec mojej opowieści o jednym 
z kilku wyjazdów na wakacje. Mam nadzie-
ję, że nie zanudziłem Was na amen i że 
może zechcecie kiedyś spróbować jazdy 
konnej, żeby samemu przekonać się, jaka 
to przyjemność.

ZACHĘCAM !!!!
Emilian Malinowski

Powyższe opowiadanie zajęło I miejsce 
w konkursie pt. „Wspomnienia z wakacji”, o wyni-
kach którego pisaliśmy w listopadowym numerze 
„Naszych Bielan”.
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Głos Seniora
Czas ocalony

W święta różne nas nachodzą wspo-
mnienia. W wigilijny  wieczór końca wojny. 
Z rozgwieżdżonego nieba spadały bomby, 
a ja kuliłam się w kącie piwnicy rodzinnego 
domu, której ciężkie, okute drzwi chodziły 
w zawiasach od podmuchów. W tej ka-
kofonii mój trzymiesięczny brat spał jak 
suseł, zadziwiając chroniącą się tu rodzinę. 
W pewnej chwili otworzył oczy, przeciągnął 
się i wrzasnął.

– Już myślałem, że jest głuchy! – roze-
śmiał się dziadek.

– Nie głuchy, tylko głodny! – stwierdziła  
babcia, po czym wstała i ze słowami: Dziec-
ko musi dostać swoją kaszę, spokojnie 
wyszła w huk i noc.

Wróciła cała, maluch wytrąbił butlę 
i znów zapadł w sen.

Jest coś co nas ratuje z opresji, wyzwala 
z lęków i zwątpień, daje siłę przetrwania, 
pozwala mocno stać na nogach: to miłość 
i koncentrowanie się w życiu na tym, co jest 
rzeczywiście ważne i godne poświęcenia. 
Przez całą dorosłość zapędzoną między 
pracą a domem dźwięczały we mnie tamte 
słowa, jak testament napisany doświadcze-
niem, pozwalając unikać burz.

Dziś i ja i wy – bogaci w przeżyte lata, 
wiemy już jak niszczący jest wyścig po 
dobra tego świata, a jak budujący – spo-
kój serc i luksus wyboru sensu życia. Ta 
wiedza to nasz wspólny czas ocalony. On 
zatrzymał się w nas, jak zatrzymuje się 
czas Bożego Narodzenia, kiedy nikt się nie 
spieszy i każdy cieszy się ze świątecznego 
bycia razem.

Dzięki temu jesteśmy sobie bliscy jak 
wielka bielańska rodzina i możemy wspie-
rać się wzajemnie, odrzucając zawiść, 
wścibstwo, pretensje i żale.

Kto czuje się samotny w pustych czte-
rech  ścianach, może radośnie iść do ludzi, 
by być razem w życzliwej każdemu grupie, 
gdzie zawsze dostanie swoją „kasę”: ciepłe 
słowo, pomocny gest...

Pielęgnujmy nasz czas ocalony. Przeno-
śmy go w codzienność. Niech nas chroni.

Babcia z dziadkiem
pod choinkę

W święta nikt nie zawraca sobie głowy 
obliczaniem, czy mu starczy na leki po 
opłaceniu czynszu. Gawędzi się o rze-
czach lekkich, łatwych i przyjemnych, więc 
pogwarzmy sobie jeszcze w tym tonie. Nie 
wiem, czy zauważyliście,  że tylko w święta 
– nie licząc, oczywiście, okresów przedwy-
borczych – seniorzy obecni są w mediach. 
Tu zdjęcie babci z dziadkiem przy wigilijnym 
stole,  ówdzie wywiad z osobą, co pamięta 
jak drzewiej na świecie bywało...

Na co dzień starość jest absolutnie nie-
medialna  i nieatrakcyjna dla dziennikarzy. 
Swego czasu uczestniczyłam w dyskusji na 
ten temat, zorganizowanej przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w warszawskiej kawiar-
ni „Nowy Świat”. Zastanawiano się tam, jak 
mówić i pisać o starości oraz czy w Polsce 
potrzebne są pisma dla  seniorów. 

Z badań wynika, że ponad 80% z nas 
ogląda telewizję, ponad 60% słucha radia, 
ponad  50% czyta różne gazety, wydawało-
by się więc, że łatwi i wierni z nas odbiorcy 
mediów.

Ale co można o nas pisać? – delibero-
wali dyskutanci.

Przeciętny czytelnik chłonie tematy ostre 
a drastyczne, zaś seniorzy nie podkładają 
bomb, nie należą do mafii, nie ćpają, nie 
demonstrują pod sejmem, nie blokują dróg, 
nie wysypują zboża na tory, nie zmieniają 
partnerów co miesiąc...

Jeśli dodać, że nie rozdajemy etatów 
za seks, ani matur, nie dla nas też castingi 
na modelki, konkursy na Miss Polonia, 
ani – nawet – przepychanki  polityków, to 
rzeczywiście: żyją sobie jak Pan Bóg przy-
kazał i tyle. W dodatku we współczesnych 
mediach pracują głównie dziennikarze 
młodzi, dla których 80-letni Matuzalem to 
bardziej wykopalisko niż żywy człowiek 
szamoczący się z tysiącem na wskroś 
ludzkich problemów...

A już zupełnie nie zajmują się nami 
kolorowe magazyny czerpiące zyski z re-

klam. Bo co by powiedział reklamodawca, 
widząc artykuł o seniorce obok reklamy 
–  na przykład – „zmysłowej wizytówki”, 
jak nazwał kreator mody ekspozycję sukni 
na karnawał?

Zaś piszę to wszystko, aby wam uzmy-
słowić od święta, jaki prezent sprawiają 
starszym czytelnikom „Nasze Bielany”, 
zamieszczając co miesiąc „Głos Seniora”. 
I to już od sześciu lat, pierwszy odcinek 
seniorskiej rubryki ukazał się bowiem 
w styczniu 2000 r. 

Włóczką malowane
Od 21 listopada do 10 grudnia w Klubie 

Mieszkańców „Chomiczówka” można było 
zwiedzać wystawę gobelinów – prace 
sekcji tkactwa artystycznego  z filii Bielań-
skiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady. 
Sekcja istnieje trzy lata, zajęcia prowadzi 
Marzenna Kustra, wieloletnia nauczycielka 
plastyki. Członkinie to panie, które nigdy 
przedtem nie zajmowały się tkaniem, a gdy 
spróbowały tego sposobu na  zapełnienie 
wolnego czasu, malowanie włóczką stało 
się ich pasją. 

Na wystawie zawisły gobeliny Aliny Bia-
łeckiej, Izabeli Bojczuk, Joli Dąbrowskiej, 
Teresy Hasik, Gabrieli Jóźwik, Bożeny 
Malitek, Katarzyny Olbrych, Wandy Olejnik, 
Niusi Staciwy, Marii Wanat, Marty Żero. Pa-
trząc na artystyczne rękodzieła trudno było 
uwierzyć, że stworzyły je ręce amatorek.

Biesiada Bielańska 
Już po raz drugi Bielański Ośrodek 

Kultury zorganizował przegląd seniorskich 
talentów, dla uzdolnionych artystycznie 
amatorów z Warszawy i jej okolic. Uczestni-
kom zaproponowano trzy kategorie wystę-
pów (do wyboru): śpiew, recytacja, grę na 
instrumencie muzycznym. W ubiegłym roku 
zgłosiło się ok. 50 osób, obecnie wystąpiło 
39 seniorek i seniorów.

Przegląd odbył się 2 grudnia, trwał 
cały  dzień i miał charakter konkursu, więc 
w jury zasiadła kadra artystyczna BOK: 
Gerard Położyński, Benedykt Rupiewicz 
i Andrzej Brzeski. Na uroczystym finale II 
Biesiady Bielańskiej 6 grudnia ogłoszono 
wyniki konkursu oraz wręczono dyplomy 
i nagrody. W kategorii A (piosenki) Grand 
Prix wyśpiewała Janina Patocka  za „A mnie 
jest szkoda lata” i „Do widzenia  chłopcy” 
Okudżawy. I nagrodę zdobyła Teresa Wi-
tanowska za wiązankę piosenek o miłości,  
II – duet Krystyna Włodarczyk i Halina 
Piotrowska za zgranie głosów, a III – nasza 
Hania Justyńska z zespołu „Bielany” za 
„Sekwanę”. 

W kategorii B (słowo mówione) I nagro-
dę uzyskała Barbara Sałyga za monolog 
„Bomba”, II – Ludwig Rosiak za dowcipny 
monolog Jacka Fedorowicza,  III – Bogdan 
Wyrzykowski za „Deszcz jesienny” L.Staf-
fa. Były też dwie nagrody specjalne – dla 
Wandy Stańczak za monologi i Zbigniewa 
Urbanowicza za grę na harmonijce ustnej 
i dwa wyróżnienia – dla Antoniny Mar-
cinkiewicz za teksty autorskie i naszego 
Aleksandra Moryca  z Klubu Seniora przy 
BOK za piosenki warszawskie w stylu 
Grzesiuka.

Finał uświetnił koncert zespołu „Bielany”, 
który wystąpił z programem przygotowa-
nym na wyjazd do Lwowa.

Wszystkie seniorskie imprezy w BOK 
cieszą się powodzeniem, ale tym razem  
sala pękała w szwach. Bawiliśmy się 
świetnie! Zaś i dyrektor Wanda Ścieżyń-
ska i Andrzej Brzeski – pomysłodawca 
zapewniali, że Biesiada Bielańska będzie 
tu imprezą stałą, jedną z ważniejszych. 
A skąd taki tytuł? Bo – jak  tłumaczył pan 
Andrzej – przeglądy tego rodzaju mają 
zwykle oprawę oficjalną, sztywny regula-
min itp., a naszym organizatorom chodziło 
o to, by był on wspólną zabawą dla osób na 
scenie i na sali. Rywalizacja uczestników 
jest ważna, bo ważny jest indywidualny 
wkład pracy przy przygotowaniu się do 
konkursu, ale nie mniej istotna jest jego 
rola integracyjna.

Pod redakcją:
 Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant: 
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

100 lat Genowefy Kamińskiej
Pani Genowefa Kamińska na Biela-

nach mieszka już 100 lat. Urodziła się 29 
listopada 1906 r. przy ul. Aspekt, a obec-
nie mieszka przy ul. Reymonta.

W tak ważnym 
dla Jubilatki dniu 
nie mogło oczy-
wiście zabraknąć 
przedstawic ie-
li w ładz naszej 
dzielnicy. Gratu-
lacje i życzenia 
w  s p e c j a l n y m 
liście przekazał 
stulatce burmistrz 
B i e l a n  M a c i e j 
Więckowski, na-
tomiast Alicja Tyc, 
naczelnik Wydzia-
łu Spraw Społecz-
nych i Zdrowia, 
obdarowa ła ją 
koszem kwiatów. 
O  u r o d z i n a c h  
Jubilatki pamiętał 
też premier Jarosław Kaczyński i kancelaria 
Wojewody Mazowieckiego, skąd napłynęły  
życzenia i gratulacje.

Mając 22 lata pani Genowefa wyszła 
za mąż za Józefa, księgowego Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. 
W czasie okupacji mąż wstąpił do Armii 
Krajowej do Grupy „Kampinos”. Brał aktyw-
ny udział w Powstaniu Warszawskim za co 
został odznaczony Krzyżem Partyzanckim 
i Krzyżem Powstania Warszawskiego. 
Zmarł w 1995 r., mając 91 lat. Wspólnie, 
we wspaniałej atmosferze wychowali 
dwóch synów: Eugeniusza i Mieczysława 
oraz troje wnucząt i czworo prawnucząt. 
Eugeniusz ukończył studia wyższe i przez 
43 lata pracował na Woli w Zakładach im. 
Świerczewskiego. Mieczysław, z zawodu 
krawiec, przepracował 35 lat w Domu Mody 
„Ambasador”. 

Pani Genowefa przez wszystkie lata 

zajmowała się domem i wychowaniem 
dzieci i wnuków. Z jej licznych wypowiedzi 
podczas uroczystego spotkania w gronie 
najbliższej rodziny przewijała się radość 

i szczęście z powodu przeżycia 100 lat 
i możliwości cieszenia się sukcesami jej 
synów i wnucząt. Podkreślała, że w rodzin-
nym domu zawsze panowała wspaniała, 
serdeczna atmosfera. Jej zdaniem ta at-
mosfera i brak większych stresów, a także 
ciągła praca i odpowiednia dieta pozwoliły  
jej w dobrym zdrowiu doczekać tak waż-
nego dnia. Z kolei jej synowie i synowe 
podkreślają ogromną życzliwość, pogodę 
ducha i dobroć swojej mamy i to nie tylko 
w stosunku do rodziny, ale także do sąsia-
dów i znajomych. Nawet teraz niektórzy 
chcąc wyrazić jej wdzięczność zamawiają 
w jej intencji msze święte.

Do 90. roku życia zajmowała się pracą 
na działce, dużo czytała. Obecnie z powodu 
swojego wieku trochę niedomaga, ale nadal 
jest samodzielna – mieszka sama pod tro-
skliwą opieką najbliższej rodziny.

Tadeusz Olechowski 

Ponad 1700 odwiedzin przez pięć 
miesięcy. Takim zainteresowaniem 
może pochwalić się Centrum Inicjatyw 
Lokalnych (CIL) z siedzibą przy ul. Wrze-
ciono 41, w potocznie nazwanym przez 
mieszkańców „okrąglaku”. 

CIL Wrzeciono jest bielańską filią sto-
warzyszenia „Otwarte Drzwi”. Centrum 
pośredniczy w zdobywaniu pracy, ofe-
ruje porady specjalistów, a we własnej 
pracowni komputerowej z dostępem do 
internetu prowadzi szkolenia z zakresu 
podstawowej obsługi komputera. Naj-
większym zainteresowaniem cieszą się 
porady prawników i specjalisty ds. przed-
siębiorczości. 

Do CIL-u przychodzą nie tylko bezro-
botni. Często można tu spotkać osoby, 
które nie wiedzą gdzie mają się zgłosić, 
aby rozwiązać jakiś problem czy coś 
załatwić. Dzięki dostępnej bazie, bardzo 
szybko można znaleźć interesującą nas 
instytucję czy organizację pozarządową 
mieszczącą się na Bielanach, która pomo-
że nam w rozwiązaniu naszego problemu. 
Centrum gromadzi również informacje 

Fachowa pomoc w każdej sprawie
dotyczące różnych wydarzeń i szkoleń 
w dzielnicy. Na specjalnej tablicy, każdy 
może zostawić ogłoszenie typu: sprzedam/
kupię/wynajmę. 

CIL ma bardzo ambitne plany na przy-
szłość. Jednym z nich jest uruchomienie 
pogotowia lekcyjnego, dzięki któremu każ-
dy uczeń mający problemy w nauce, będzie 
mógł skorzystać z pomocy doświadczonych 
pedagogów. Kolejna inicjatywa to wzajem-
na pomoc sąsiedzka, czyli inaczej mówiąc 
– bank czasu. Jego funkcjonowanie opiera 
się na prostej zasadzie. Jeżeli jakaś osoba 
nie może np. zrobić zakupów, to zwraca 
się z taką prośbą do kogoś, kto je zrobi. 
W zamian ta pierwsza osoba np. piecze 
ciasto. Tym samym każdy, kto zaoferuje 
nawet drobną pomoc, również otrzyma ją 
od innych. 

Pracownicy Centrum Inicjatyw Lokal-
nych Wrzeciono zapewniają, że CIL cały 
czas będzie się rozwijało i poszerzało swoje 
usługi tak, aby były one możliwie najlepiej 
dostosowane do potrzeb mieszkańców 
osiedla.

Bartek Frymus

Gabinet
Stomatologiczny

oferuje pełen zakres
profesjonalnych usług.

►► Bezkonkurencyjne ceny
     i jakość.

►► Przeglądy i znieczulenie
     GRATIS.

ul. Zgr. Żmija 25
(przy ul. Powstańców Śląskich),

tel. 0 600 710 432, 022 669 46 97
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Warszawa Bielany prowadzi w Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Duracza 
19 wykłady edukacyjne o problemach 
cukrzycy i jej powikłań.

26 października br. Zbigniew Młynarski 
z fundacji „Jedz dobrze” wygłosił prelekcję 
pt. „Strać nadwagę, jedz dobrze i chudnij”. 
Poruszone na niej zostały zasady diety 
i problemy błędów żywieniowych popełnia-
nych przez chorych.

Koło Bielany ofiarowało słuchaczom 
poczęstunek w postaci ciasteczek i cukier-
ków bezcukrowych. Firma Cymes zapew-
niła możliwość degustacji jednodniowych 
soków z jabłka, marchwi, pomarańczy 
i buraczków. Po prelekcji pielęgniarka 
zmierzyła wszystkim chętnym poziom cukru 
we krwi.

W dniu 8 grudnia br. Koło Bielany za-
prosiło wszystkich zainteresowanych na 
wykład doktor Zuzanny Skłodowskiej pt. 
„Samoopieka w cukrzycy”. Wykład był 
bogato ilustrowany przezroczami, obecni 
mogli uzyskać odpowiedzi na wiele nurtują-
cych ich pytań, dotyczących prawidłowego 
postępowania w trakcie choroby.

Prelekcję poprzedziła pogadanka przed-
stawiciela firmy Genexo, Sławomira Sie-
dleckiego, na temat produkowanych przez 
nią leków i glukometrów. Pan Siedlecki 
ofiarował dwóm osobom nie posiada-
jącym własnych aparatów, glukometry 
Glukosense. Każda z 40 obecnych osób 
otrzymała opakowanie leku „Gincco Plus” 

Słodkie nowiny
oraz czekoladę bezcukrową jako upominek 
świąteczny.

Koło PSD Bielany zaprasza serdecz-
nie wszystkich na prelekcje w roku 2007. 
Informacje o nich będą na plakatach 
w przychodniach, gdzie Koło ma dyżury 
oraz na naszej stronie internetowej www.
puszek.waw.pl.

Koło PSD Bielany składa serdeczne ży-
czenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz pomyślnego roku 2007 
wszystkim, a zwłaszcza członkom i sympa-
tykom Stowarzyszenia Diabetyków.

Elżbieta Bielecka,
prezes Zarządu Koła PSD Bielany

POLSKIE STOWARZYSZENIE 
DIABETYKÓW

KOŁO BIELANY
zaprasza do przychodni

 ul. Wrzeciono 10 c: poniedziałki w godz. 
9.30 – 11.30, pokój nr 67 (suterena)

 ul. Conrada 15: poniedziałki w godz. 
12.30 – 14.30, pokój nr 29

 ul. Kleczewska 56: wtorki w godz. 
10.30 – 12.30, pokój nr 17

 ul. Kochanowskiego 19: środy 
w godz. 10.00 – 12.00, pokój nr 18

Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych do współpracy 
i uczestnictwa.

Zarząd Koła Bielany PSD

Siedmioletnią tradycją w Specjali-
stycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy 
Bielany jest  organizacja „Mikołajek” dla 
dzieci objętych naszą opieką i współpra-
cujących z nami Bielańskich Ośrodków.

W tym roku uroczystość mikołajkowa 
odbyła się w Bielańskim Ośrodku Kultury 
przy ul. Goldoniego 1. Dzieci spontanicznie 

Mikołajki w Poradni Rodzinej
i bardzo żywiołowo brały udział oglądając 
przedstawienie pt. „Frywolitka – Śnieżynka” 
w wykonaniu artystów Teatru „Banasiów”. 
Niecierpliwiąc się na przyjście Mikołaja, 
dzieci wypełniały czas tańcami, śpiewem, 
wspólną zabawą. A kiedy wreszcie mocno 
zmęczony daleką drogą dotarł – wręczył 
wszystkim dzieciom paczki z prezentami.

Korzystając z uprzejmości redakcji „Naszych Bielan” 
pragniemy złożyć życzenia wszystkim czytelnikom 
i naszym Klientom:

W nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
i zbliżający się Nowy Rok 2007  

to nie tylko okres radości, 
ale również zadumy nad tym co minęło 

i nad tym, co nas czeka. 
Tak wiec dużo optymizmu, 

wiary w pogodne jutro oraz miłości 
i ciepła rodzinnego  

życzą
Dyrektor i Pracownicy Specjalistycznej Poradni 

Rodzinnej Dzielnicy Bielany

7 grudzień – tego dnia aula domu 
rekolekcyjno-formacyjnego przy ul. De-
wajtis 3 zapełniona była po brzegi. 

W tym dniu, z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza, Wydział Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia oraz Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany zorganizowały 
wspólnie, już po raz czwarty, uroczystą 
galę „Bielański Wolontariusz – Energia, 
Wiedza, Działanie”. Idea gali to wyróżnienie 
najlepszych wolontariuszy za poświęcony 
czas oraz duży wkład serca w to co robią 
dla innych. 

Na uroczystości obecny był Ludwik 
Dorn – wicepremier i minister MSWiA, 
Marcin Wojdat – pełnomocnik miasta 
ds. organizacji pozarządowych, Dariusz 
Pietrowski – prezes stowarzyszenia Cen-
trum Wolontariatu. Władze naszej dziel-
nicy reprezentował Janusz Warakomski 
– zastępca burmistrza, Michał Sikorski 
– Przewodniczący Rady Dzielnicy oraz 
jego zastępcy: Maria Mossakowska i Kamil 
Tyszkiewicz, a także Alicja Tyc – naczelnik 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Pomagając innym

Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 
oraz Wiesława Puciłowska – dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz licznie 
zgromadzeni wolontariusze. 

Od trzech lat coraz więcej osób włącza 
się do pomocy – powiedział podczas prze-
mówienia burmistrz. Na co dzień ośrodkowi 
pomocy społecznej pomaga 170 wolonta-
riuszy i bez nich wiele rzeczy nie było by 
możliwe do zrealizowania. 

Prowadzący galę Adam Markuszewski 
oraz Katarzyna Kuklik-Cała przedstawili 
sylwetki i fotografie wszystkich kilku-
dziesięciu wyróżnionych wolontariuszy. 
Największą uwagę wzbudziły mruczące 
na scenie psy husky z fundacji „Czeneka”, 
które wyraźnie chciały zaznaczyć swoją 
obecność na sali. Po wręczeniu statuetek 
i dyplomów wystąpił jazzowy zespół Doroty 
Curyłło. Publiczność gromkimi brawami 
nagradzała każdą  piosenkę. Za rok znowu 
zostaną wręczone wyróżnienia – oby było 
ich jeszcze więcej.

Bartek Frymus

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w m. st. Warszawie we 
współpracy z Pałacem Młodzieży ogła-
sza konkurs na najlepszy plakat o tema-
tyce antytytoniowej. Celem konkursu jest 
zainteresowanie młodzieży gimnazjalnej, 
nauczycieli i rodziców tematyką zdrowia, 
zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia 
tytoniu, ze szczególnym wskazaniem na 
szkodliwość biernego palenia oraz akty-
wizacja środowisk szkolnych w zakresie 
działań prozdrowotnych.

Nie palisz – wzmacniasz zdrowie 
swoje i innych

Plakat pod hasłem „Nie palisz – wzmac-
niasz zdrowie swoje i innych” nie może 
mieć formatu mniejszego niż A3. Może 
być natomiast wykonany dowolną tech-
niką i oparzony hasłem nawołującym do 
zaprzestania palenia w obecności osób 
niepalących.

Każda ze szkół gimnazjalnych przystę-
pująca do konkursu może dostarczać do 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej 3 najlepsze prace. 

Wybór najlepszych prac nastąpi do 15 
lutego 2007 r., a wręczenie 
nagród będzie połączone 
z wystawą prac konkurso-
wych w Pałacu Młodzieży 
w Warszawie. 

Zapraszamy wszys t -
kie bielańskie gimnazja do 
udziału w tym przedsięwzię-
ciu. Termin nadsyłania prac 
upływa 30 stycznia 2007 r.  

p.o. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w  m. st. Warszawie
Łukasz Kaczyński

W Szkole Podstawowej nr 293 nigdy 
nie brakowało doskonałych sportowców, 
a o ich osiągnięciach najlepiej świadczą 
puchary i dyplomy stanowiące powód 
do dumy zarówno dla pedagogów, jak 
i uczniów. 

Na sukces, o czym wszyscy wiemy, 
składają się: zaangażowanie trenerów, 
pracowitość i wola walki ich podopiecznych 
oraz warunki sprzyjające wytrwałej pracy. 
W naszej szkole dzieci mają do dyspozy-
cji nie tylko doskonale wyposażoną salę 
gimnastyczną, ale też nowoczesne boisko 
pozwalające na uprawianie różnych dyscy-
plin sportu.  Zajęcia wychowania fizycznego 
cieszą się niesłabnącą popularnością, dzięki 
czemu możemy poszczycić się coraz młod-
szymi triumfatorami turniejów organizowa-
nych na szczeblu nawet dzielnicowym. 

Tak było w przypadku  najmłodszych 
uczniów naszej szkoły, którzy w tym roku 
szkolnym  zajęli I miejsce w Mistrzostwach 
Dzielnicy Bielany w Grach i Zabawach 
Ruchowych klas I – III. Dzieci wykazały 
się wspaniałą sprawnością fizyczną, re-
welacyjną koncentracją uwagi, niezłomną 
wolą walki i umiejętnością współdziałania 
w zespole. Ich postawa, właściwa najlep-
szym sportowcom, została ukształtowana 
podczas lekcji wychowania fizycznego i w 
czasie zajęć dodatkowych prowadzonych 
przez Annę Stankowską oraz Beatę Ja-
kubowską, Nauczycielkom tym wyjątkowo 
bliskie są założenia akcji „Od zabawy 
do sportu”, która z kolei już od trzech 
lat niezmiennie inspiruje organizatorów 
Mistrzostw Dzielnicy Bielany w Grach 
i Zabawach Ruchowych. Naszym zwycza-
jem stało się aktywne uczestnictwo w tym 
przedsięwzięciu. 

Jak co roku, tak i tym razem  panie 
Stankowska i Jakubowska przez dwa 
miesiące przygotowywały osiemnastooso-
bową reprezentację uczniów klas I-III do 
udziału w zawodach. Koncentrowały się na 
rozwijaniu umiejętności pokonywania toru 
przeszkód, a ponadto ćwiczyły z uczniami 
konkurencje zaplanowane przez organiza-

W SP nr 293 uczymy się żyć 
zdrowo i bezpiecznie

tora. W roli konsultantów wystąpili nasi pa-
nowie od wuefu: Mariusz Jaguś i Krzysztof 
Jakubowski. 

Wynik mówi sam za siebie. Puchar dla 
szkoły, złote medale i słodycze dla uczestni-
ków – oto godne pozazdroszczenia trofea. 

Takie osiągnięcia stanowią jedyną w swoim 
rodzaju nagrodę dla nauczycieli i są najlep-
szym dowodem na to, że w Szkole Pod-
stawowej nr 293 można z powodzeniem 
rozwijać swoje sportowe zainteresowania 
i pasje. 

Dbałość o propagowanie zdrowego stylu 
życia stanowi dla nas wartość wyjątkową 
i ponadczasową. Stąd  też tak dużą wagę 
przywiązujemy do rzetelnej realizacji akcji 
„Wiem, co jem”. 

Ponadto staramy się rozwijać w uczniach 
troskę o własne bezpieczeństwo. Dlatego 
też już we wrześniu pierwszoklasiści wzię-
li udział w realizowanym przez Referat 
Profilaktyki Straży Miejskiej  programie 
„Bezpieczna droga do szkoły”. Kilka tygodni 
później dzięki zespołowi Pedagogów Dezy-
deria dzieci uczestniczyły w czterogodzin-
nych zajęciach poświęconych wskazaniu 
zagrożeń, do jakich mogą prowadzić relacje 
z osobami nieznajomymi. 

Z kolei w klasach II przeprowadzono 
„Lekcję na 4 łapach”. Dzięki Fundacji Pomo-
cy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaciel” 
do naszej szkoły zawitały dwa przeszkolone 
psy, aby uczniowie mogli poszerzyć swoje 
wiadomości na temat dogoterapii. Przy oka-
zji dzieci poznały zachowania i zwyczaje 
milusińskich czworonogów oraz bezpieczne 
sposoby zabawy z nimi, a także uświadomi-
ły sobie, co to znaczy być odpowiedzialnym 
za zwierzę.

W naszej szkole uczymy się także żyć 
bez przemocy. W tych działaniach ponow-
nie wspiera nas Referat Profilaktyki Straży 
Miejskiej. Chcemy, aby nasi uczniowie czuli 
się bezpiecznie, pewnie wśród swoich ró-
wieśników i by rywalizacja wzbogacała ich 
o nowe zalety charakteru, a nie prowadziła 
do destrukcyjnych zachowań. 

Nauczyciele

Szczęśliwych
Świąt Bożego Narodzenia 

i szczęśliwego Nowego Roku 2007 
mieszkańcom osiedla „Wrzeciono” 

życzy 

Rada OS „Wrzeciono”
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Metro w pobliżu domu to ogromne 
udogodnienie komunikacyjne. Dzięki pod-
ziemnej kolejce mieszkańcy Bielan już po 
kilkunastu minutach znajdą się w centrum, 
bez stania w korkach i na światłach. Nieste-
ty nie da się realizować budowy tak dużej 
inwestycji, jak ta na Bielanach, bez jakich-
kolwiek utrudnień dla mieszkańców. 

Wykonawcy poszczególnych obiektów 
metra robią wszystko co możliwe, aby  bu-
dowa przebiegała sprawnie, szybko i bez 
większych utrudnień, a inspektorzy nad-
zoru z Metra Warszawskiego sprawdzają 
prawidłowość prowadzenia prac. Zdarza 
się jednak, że mieszkańcy mają własne 
uwagi i sugestie do prowadzonej budowy 
i jej organizacji. 

Wszelkie sugestie i uwagi związane 
z utrudnieniami dla mieszkańców zwią-
zanymi z umową powinny być zgłaszane 
bezpośrednio wykonawcom poszczegól-
nych obiektów:

 tunele oznaczone B20, łączące stację 
Marymont ze stacją Słodowiec, oraz samą 
stację A20 Słodowiec (odcinek od Hali 
Marymonckiej do ulicy Podczaszyńskiego) 

Nadzorujemy budowęNadzorujemy budowę
realizuje firma PRG Metro tel. (22 864 57 
50) w konsorcjum z PeBeKa Lubin,

 stacje A21 Stare Bielany i A22 Waw-
rzyszew oraz prowadzące do nich tunele 
B21 i B22 (Kasprowicza od ulicy Pod-
czaszyńskiego do rejonu ulic Wergiliusza 
i Dantego) realizuje Mostostal Warszawa 
S.A. (22 548 50 07),

 tunel B23, stację Młociny i węzeł 
komunikacyjny Młociny (Kasprowicza od 
rejonu ulic Wirgiliusza i Dantego do Huty 
Lucchini Warszawa) realizuje firma PeBeKa 
S.A. (22 516 96 01) w konsorcjum z PRG 
Metro.

Wszystkie sprawy zgłaszane do wyko-
nawców poszczególnych etapów inwestycji 
sugerujemy składać pisemnie (w formie 
faxu, e-maila, listu). Jednocześnie, aby 
inspektorzy Metra Warszawskiego nadzo-
rujący budowę mogli monitorować właściwe 
prowadzenie prac, prosimy o przesyłanie 
kopii uwag i sugestii również do pracow-

ników Metra na adres: ul. Wilczy Dół 5, 
02-798 Warszawa, na adres e-mail bielany-
@metro.waw.pl lub fax 22 655 45 38.   

Grzegorz Żurawski, rzecznik Metra

W ostatnim dniu listopada odbyło się 
spotkanie podsumowujące już siódmą 
edycję konkursu „Bielany w kwiatach”. 
Konkurs zorganizował i przeprowadził 
Wydział Ochrony Środowiska dla Dziel-
nicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy. 

Komisja dokonała przeglądu 84 obiektów 
(w tym 52 balkonów i 32 ogródków) zgło-
szonych do konkursu. Ukwiecone miejsca 
zostały ocenione na podstawie wizji lokalnej 
w terenie oraz zdjęć fotograficznych.

Wyłoniono 29 laureatów. Zdobywcy 
I, II, i III miejsca oraz osoby wyróżnione 
otrzymały nagrody książkowe (albumy przy-
rodnicze). Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy, kwiaty doniczkowe i ka-

Bielany w kwiatach
– rozstrzygnięcie konkursu 

lendarze. Spotkanie przy kawie, herbacie 
i skromnym poczęstunku odbyło się w sali 
konferencyjnej urzędu. 

Najpiękniej ukwieconym balkonem 
mogła pochwalić się mieszkanka z ulicy 
Andersena, natomiast najpiękniejszy 

ogródek znajduje się przy ulicy Lektykar-
skiej. Ogródki znajdujące się przy blokach 
są na ogół wspólnym osiągnięciem ich 
mieszkańców. Najbardziej ukwieconymi 
osiedlami na terenie dzielnicy są Wrze-
ciono i Piaski. 

Po raz kolejny okazało się, że zieleń 
„łagodzi obyczaje” i łączy mieszkańców 
wokół jednego celu.

Wydział Ochrony Środowiska

Już od ponad 20 lat miłośnicy pla-
styki i malarstwa mogą podziwiać na 
wystawach niezwykle urokliwe, orygi-
nalne prace Zofii Wysokińskiej-Polak. 
Są to (poza malarstwem sztalugowym 
w technice olejnej, akwarelą i pastelami) 
głównie tkaniny ręczne z wełny owczej, 
samodzielnie barwionej, a ulubione 
tematy artystki to rodzime pejzaże oraz 
harmonizujące z ich bogactwem i pięk-
nem zabytki drewnianej architektury, 
takie jak kościółki, kapliczki, cerkiewki, 
dworki. Wiele z tych arcydzieł można 
było podziwiać na  wernisażu zorga-
nizowanym 1 grudnia 2006 roku przez 
Bielański Ośrodek Kultury.

Kilka słów o autorce
Absolwentka filologii polskiej Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Zamiłowania do 
prac ręcznych i hafciarskich wyniosła, jak 
to zazwyczaj bywa, 
z domu rodzinne-
go w okolicach Sie-
dlec. Od wielu lat jest 
mieszkanką Bielan. 
Współpracowała ze 
Spółdzielnią Pracy 
Architektów Wnętrz 
„ŁAD”.  W 1987 roku 
Ministerstwo Kultury 
i Sztuki przyznało 
Zofii Wysokińskiej-
-Polak status „twórcy 
uprawiającego za-
wód artysty plastyka 
w zakresie tkaniny 
artystycznej w dys-
cyplinie Sztuka Użyt-
kowa”. Od 1992 roku 
jest członkiem War-
szawskiego Stowa-
rzyszenia Plastyków. W swej działalności 
artystycznej korzystała z konsultacji prof. 
Marii Rotwant i prof. Lidii Żmichorskiej. 
Ukończyła także pięcioletnie Studium Ma-
larstwa Artystycznego.

Aktualna wystawa w Bielańskim Ośrod-

Gobelinowe arcydzieła
ku Kultury  jest (nomen-omen) trzynastą 
prezentacją efektów twórczości Zofii Wy-
sokińskiej-Polak, a wernisaż przygotowała 
pracownica BOK  Renata Szymanowska, 
doświadczona (mimo młodego wieku), 
świetna organizatorka tego typu imprez. 

Po przemówieniu powitalnym dyrektor 
BOK-u Wandy Ścieżyńskiej kilkudziesięciu 
przybyłych gości spacerowało po sali wy-
stawowej, podziwiając wystawione prace 
oraz częstując się słodyczami i napojami. 

I jeszcze ciekawostka. Wśród wspo-
mnianych trzynastu wystaw, dwie miały 
miejsce poza granicami kraju:  w 1985 
roku „Old Warsaw Galleries Inc.” w USA 
oraz „Pejzaż polski w gobelinie” w Galerii 
KHROMA  w Peru. Jak to się stało?  Po 
prostu małżonek Zofii Wysokińskiej-Polak 
był dyplomatą pełniącym służbę w tych 
krajach, co stało się asumptem do zorga-
nizowania wystaw właśnie tam.

Przytoczmy jeszcze cytat Marii Dą-
browskiej, który może stanowić motto do 
niniejszej relacji: „Wartość człowieka nie 
w tym co ma, tylko w tym czy potrafi doznać 
radości czyniąc, tworząc…”

Mieczysław Pierzchała

JEŻELI:
 bliska ci osoba pije, powodując szkody w twoim życiu
 ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi 
 w twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do  przemocy
 ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy
 masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
 twoje dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
 masz poczucie, że stoją przed tobą trudne wybory życiowe, a nie potrafisz wybrać
 masz kłopoty w szkole
 czujesz się osamotniony
 twoje życie jest szare i nudne

PRZYJDŹ DO NAS. TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE OTRZYMASZ FACHOWĄ POMOC.
BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

UL. NAŁKOWSKIEJ 11,  tel. 835 – 43 – 42.
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 Porady prawne – wtorki, czwartki godz. 16.00 – 20.00
 Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, środy, czwartki, piątki godz. 

16.00 – 20.00
 Porady pedagogiczne – środy, piątki 16.00 – 20.00
 Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw 

rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00 
 Porady psychologiczne (dotyczące przemocy w rodzinie) – poniedziałki 15.00 

– 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

„Miłość i pamięć nigdy nie umiera”

Pani Renacie Sobczak
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 187 im. A. Mickiewicza

głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

MAMY 
 składają 

Pracownicy  Wydziału  Oświaty  i Wychowania dla  Dzielnicy Bielany

Na budowie metra bielańskiego

I miejsce w kategorii ogrody
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EDUKACJA KULTURALNAEDUKACJA KULTURALNA
pon. i czwartki
dzieci do 11 lat
godz. 16.00-17.30 
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej 
15 lat
godz. 19.00-20.30
taniec jazzowy
z gimnastyką dla 
dorosłych
godz.20.30-22.00

Szkoła Tańca CARO DANCE. Zaawansowani i średnio zaawansowani.
Instruktor – Iwona Orzełowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 
1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy.

Zajęcia odpłatne (80 zł za miesiąc)

wtorki
godz. 17.30-21.30

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie 
– Adam Prokopowicz.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1. 
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m. st. Warszawy.
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie 
– Kinga Berłowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 
1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, m.st. Warszawy

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (rysunek i malarstwo)- (zajęcia 
bezpłatne). Zajęcia prowadzi Barbara Czarnecka. Szczegółowe godziny 
zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT” (zajęcia bezpłatne). Zajęcia 
prowadzi Mariola Strukowska. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Klub Ekologiczny – „Ekokids” (zajęcia bezpłatne).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Muzykoterapia (klasy I-III) (zajęcia bezpłatne). Zajęcia prowadzi – Krystyna Ośko.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

wtorki
godz. 14.00-16.00

wtorki
godz. 14.30-16.00
środa
godz. 15.00-18.45

Nauka gry na instrumentach (zajęcia bezpłatne). Zajęcia prowadzi –  Robert 
Pardela.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia z tańca towarzyskiego dla wszystkich. Zajęcia prowadzi –  Antoni 
Żaliński.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Klub miłośników języka esperanto. Zajęcia prowadzi – Alina Mozer.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59 (zajęcia 
bezpłatne w  Szkole Podstawowej nr 247 i 273).
Warsztaty rękodzieła artystycznego (zajęcia bezpłatne). Zajęcia prowadzi 
–  Grażyna Ciecierska (witraż).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Otwarte zajęcia w pracowni plastycznej „Zimowy pejzaż” (zajęcia bezpłatne).
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

środy i piątki
godz. 16.30-17.30
(dzieci 7-12 lat)
środy i piątki
godz.17.30-18.30
(dzieci 13-18 lat)
środa
godz. 18.45-19.45
(rodzice)

środy
godz. 12.00-15.30

środy
godz. 14.15-16.30

16.01.
godz. 15.30-18.00

wtorki
godz. 17.30-19.00
środy i czwartki
godz.17.00-18.30 
pon.,wtorki
godz. 14.00-17.05
środy, piątki 
godz. 14.00-17.50
14.00-18.40

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻYIMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

10.01.
godz. 17.00

Spotkanie Kolędowe.  Inscenizacja słowno-muzyczna z udziałem zespołu 
gitar oraz dziecięcych zespołów teatralnych MDK Bielany.
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

wstęp wolny

KONCERTYKONCERTY

14.01.
godz. 20.00

Wieczór kolęd i pastorałek. Wykonawcy: Soliści, Chór i Zespół Kameralny 
Warszawskiej Opery Kameralnej.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55.
Organizator - Agencja Artystyczna Arsis, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu 
Dzielnicy Bielany, tel. 022 669-01-78.

wstęp wolny

19.01.
godz. 19.00

Koncert jazzowy: Krzysztof Ścierański Trio.
Podziemia Kościoła Pokamedulskiego, Lasek Bielański, ul. Dewajtis 3.
Organizator – Agencja Pianoart, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu 
Dzielnicy Bielany

wstęp wolny za zaproszeniami do odbioru w Wydziale Kultury,
ul. Lipińska 2, tel. 022 669-01-78

21.01.
godz. 18.00

Koncert kolęd – Kapela Góralska „Beskid”.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90.
Organizator - Biuro Koncertowe Haliny Promińskiej, Współpraca - Wydział 
Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, tel. 022 669-01-78.

wstęp wolny

7.01.
godz. 19.00

Koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecionie”. Koncert pt. „Ulice wielkich miast” 
Zespół Agnieszka Kowalska Trio (w programie  piosenki K. Prońko, E. Bem, 
G. Łobaszewskiej).
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Przy Agorze 9 (sala na dole). 
Organizator – Agencja Cello, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, tel. 022 669-01-78.

wstęp wolny

piątki
godz. 15.00-18.00 
(6-9 lat)
sobota
godz. 10.00-14.00 
(10-18 lat)

wtorki i czwartki
godz. 15.00-16.50

Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy), dzieci 7 – 14 lat (zajęcia 
bezpłatne). Zajęcia prowadzi Alina Mozer. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. 
Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Modelarstwo lotnicze – klub „Śmigiełko” (zajęcia bezpłatne). Zajęcia prowadzi 
– Waldemar Mozer.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

pon., środa,piątek
godz. 17.00-19.15

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIAWYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA
Wystawa  „Szesnastu”. Wystawa poświęcona 16 przywódcom Polskiego 
Państwa Podziemnego skazanym w procesie moskiewskim.
Pon.-pt. godz.10.00-18.00, sob.–niedz. godz. 9.00 -13.00.
Wystawa czynna od 20 stycznia.
Grupy zorganizowane – terminy do uzgodnienia.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel. 022 835-43-55. 
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

wstęp wolny
Wystawa malarska obrazów i rysunków  seniorów bielańskich uczestniczących  
w warsztatach – zajęciach plastycznych.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 
1, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

wstęp wolny

9.01.-31.01.pn.-pt.
godz. 14.00-20.00

Wystawa malarstwa dzieci i młodzieży – „Tęczowym pędzlem” (wystawa 
uczestników zajęć plastycznych).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.

wstęp wolny

9.01.-31.12.pn.-pt.
godz. 14.00-20.00

O szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych imprez – w tym o możliwości 
uczestnictwa – prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.

Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury

17.01.
godz. 11.30

Wielki Karnawałowy Bal Kostiumowy. Otwarta impreza muzyczna.
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

wstęp wolny

19.01.
godz. 13.00

„W krainie wyobraźni” – spotkanie z basniami świata . „Kot w butach” - zajęcia 
otwarte dla dzieci.
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

wstęp wolny

19.01
godz.10.00 i 12.30

Finał konkursu „Kolędujmy wszyscy wraz”. Konkurs wokalny dla dzieci i mło-
dzieży z Bielan o tematyce bożonarodzeniowej.
godz. 10.00 – przedszkola
godz. 12.30 –  szkoły
Prowadzenie – instruktor Mariola Strukowska.
Kościół pw. św. Zygmunta (dolny kościół). Organizator: Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

wstęp wolny

24.01.
godz.17.30

„Krecik i spodenki ” – spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru Domowego 
Chmielna 6.
Biblioteka Publiczna im. S.Staszica, Biblioteka dla Dzieci  i Młodzieży nr 43,  
ul. Perzyńskiego 3.

wstęp wolny

25.01.
godz.13.00

„Zimowi goście” – impreza ekologiczna dla dzieci.
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

wstęp wolny

IMPREZY DLA SENIORÓWIMPREZY DLA SENIORÓW
wtorki
godz. 15.00

Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich (zajęcia bezpłatne). Prowa-
dzenie – Kinga Berłowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1,
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy

każdy pierwszy 
wtorek miesiąca
godz. 18.00-19.00

Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze. Spotkanie Koła nr 107 
„Pielgrzym”
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.

czwartki
godz. 14.00-16.00

Spotkania czwartkowe dla seniorów.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1 
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy.

czwartki
godz. 14.00-16.00

Spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr 8 
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1 
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy.

Zapraszamy do nowo otwartej kawiarni „Sushi-Bar” w Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a (Jordanek). Go-
dziny otwarcia: poniedziałek-sobota godz.10.00-22.00, niedziela 
godz. 12.00-20.00.

Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Antoni Żaliński
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Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”
Warszawa, ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44

IMPREZYIMPREZY
„Graj kolędo, graj” - oprawa muzyczna mszy świętej w kościele pw. św. I. Loyoli, ul. 
Wójcickiego. Oprawa mszy oraz koncert kolęd w wykonaniu chóru „SURMA”.

wstęp wolny
7.01 (niedziela)
godz. 13.00

13.01 (sobota)
godz. 17.00

Bal karnawałowy dla seniorów.
wstęp za zaproszeniem

„Niegroźna nam zima” - kulig po Puszczy Kampinoskiej dla dzieci i młodzieży. 
W programie m.in. bałwankowy konkurs, śnieżne fortece, pląsy i śpiewy przy 
ognisku, pieczenie kiełbasek na ognisku. 

odpłatność uczestnika 10 zł

14.01 (niedziela)
godz. 12.00-15.00

17.01 (środa)
godz. 11.00

„Miłości, miłości ty żalów przyczyno…” - spektakl dla dzieci i młodzieży ze 
szkoły podstawowej nr 79 przy ul. Arkuszowej. Na spektakl składają się sceny 
z pięciu komedii A. Fredry: „Ślubów panieńskich”, „Pana Jowialskiego”, „Męża 
i Żony”, „Dam i Huzarów” oraz „Zemsty”.

Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Marty Kulik

Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny Gałązki
sobota 

godz. 10.00-15.00

Zajęcia z tkactwa artystycznego
pod kierunkiem Marzeny Kustry

czwartek 
godz. 11.00-15.00

Gimnastyka usprawniająca dla dorosłych
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler

czwartek 
godz. 10.00-11.00

ZAJĘCIA STAŁE – MZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEWUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
 (środa)

Język angielski
pod kierunkiem Katarzyny Juszkiewicz-Way

wtorek i czwartek
godz. 16.00-19.15 (3 grupy)

Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych Czynny w godzinach pracy filii BOK

BBielański Ośrodek Kultury w grudniu
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47

www.bok-bielany.art.pl, e-mail: bok_bielany@op.pl

do 08.01.2007 Wystawa malarstwa i gobelinów Zofii Wysokińskiej-Polak.
WYSTAWYWYSTAWY

8,15,22,29.01 (pon.)
godz. 12.30-15.00 Spotkania w Klubie Seniora

SPOTKANIA KLUBOWESPOTKANIA KLUBOWE

IMPREZYIMPREZY
Z cyklu „Prawdziwa historia niechcianych pomników” - projekcja filmu  pt. 
„Nike wieloznaczna” i spotkanie z reżyserem Jackiem Sawickim.

wstęp wolny
5.01 (piątek)
godz. 18.00

6.01 (sobota)
godz. 18.00-22.00

Karnawałowy Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”. Gościem specjalnym będzie 
Halina Kunicka.

wstęp 20 zł
„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.

wstęp 10 zł
7.01 (niedziela)
godz. 16.00-20.00
10.01 (środa)
godz. 20.00

Otwarta Scena Folk – koncert zespołu RIRLIEL.
wstęp wolny

Otwarcie wystawy akwarel Aliny Zielińskiej.
wstęp wolny

12.01 (piątek)
godz. 18.00
13.01 (sobota)
godz. 18.00-22.00

Karnawałowy Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”.
wstęp 20 zł

Bal karnawałowy dla dzieci.           wstęp 10 zł
„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.                            wstęp 10 zł

14.01 (niedziela)
godz. 12.30
godz. 16.00-20.00

17.01 (środa)
godz. 18.00

Z cyklu „Okno dla wrażliwych” - spektakl „Życie to nie serial” w wykonaniu 
Aleksandry Jankowskiej i Romana Ziemlańskiego.

wstęp wolny

Z cyklu „Janusz Horodniczy prezentuje nasze gwiazdy” – spotkanie z Grażyną 
Rabsztyn i Tadeuszem Strugałą.

wstęp wolny
19.01 (piątek)
godz. 18.00

20.01 (sobota)
godz. 18.00-22.00

Karnawałowy Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”.
wstęp 20 zł

2,9,23,30.01 (wtorek)
godz. 16.00-19.00 Klub Tkacki Seniorek

EDUKACJA KULTURALNAEDUKACJA KULTURALNA
6-7.01 sobota 
godz. 9.00 – 17.00
niedziela
godz. 9.00 – 13.00

Warsztaty plastyczne dla nauczycieli i animatorów kultury prowadzone przez 
Urszulę Gawrońską. Cykl: „Inspiracje do zajęć i zabaw plastycznych”; cz. II 
„Kompozycja”.

opłata 120 zł

Przyjmujemy zapisy do nowych zespołów dziecięcych: tańca estradowego i tańca ludowego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 022 834 65 47 lub na stronie internetowej 
www.bok-bielany.art.pl

Teatr Tańca (taniec współczesny) – dzieci młodsze
i młodzież gimnazjalna pod kierunkiem Lidii Pracownik
Zespół tańca estradowego dla dzieci (szkoła podsta-

wowa, gimnazjum) pod kierunkiem Katarzyny Bochniak
poniedziałek i czwartek

godz. 18.00-19.30
Zespół Estradowy „Bielany”

pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
poniedziałek godz. 17.00-20.00

czwartek godz. 15.00-18.00
Tańce etniczne w kręgu

pod kierunkiem Barbary Żuchowskiej
czwartek

godz. 19.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – MZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEWUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
wtorek i czwartek
godz. 17.00-19.30

Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15 
pod kierunkiem Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

środa i piątek
godz. 18.00-20.00

Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych 
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej

Tkackie Koło Seniorek
pod kierunkiem Anny Kozłowskiej

wtorek
godz. 16.00-19.00

Zajęcia plastyczne „Maluchy malują” dla  dzieci (3-5 lat) 
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

środa
godz. 16.30-17.15

Zajęcia plastyczne „Malowane fantazją” dla dzieci (6-9 lat) 
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

środa 
godz. 17.30-19.00

ZAJĘCIA STAŁE – ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKAPLASTYKA
poniedziałek godz. 16.00-17.30

czwartek godz. 18.00-19.30

17.01 (środa)
godz. 11.00

Koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii 
Narodowej – „Muzyka francuska. Dźwiękowe malowanki”.

27-28.01 sobota 
godz. 10.00-18.00
niedziela
godz. 9.00-14.00

Warsztaty „Dodać życia do lat”.

Gimnastyka usprawniająca (dla osób w wieku średnim) 
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler 

Gimnastyka dla pań po mastektomii pod kierunkiem 
Hanny Klaude-Ler

wtorek i czwartek
godz. 16.30-17.15

Gimnastyka pilates pod kierunkiem
Katarzyny Bochniak

poniedziałek godz. 19.00-20.00
czwartek godz. 20.00-21.00

Gimnastyka rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek i czwartek
godz. 18.30-21.30

Qi-Gong chińska gimnastyka relaksująca
pod kierunkiem Joanny Madej

środa
godz. 19.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJAREKREACJA
wtorek i czwartek
godz. 17.30-18.15

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

ZAJĘCIA STAŁE – KURSYZAJĘCIA STAŁE – KURSY
poniedziałek, wtorek, czwartek

godz. 18.00-21.00 (koszt 200 zł)

Grupa teatralna „Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic

„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego

poniedziałek i piątek
godz. 15.30-17.30

ZAJĘCIA STAŁE – ZAJĘCIA STAŁE – TEATRTEATR
poniedziałek i piątek
godz. 18.00-21.00

„Dzień Babci i Dziadka” – prezentacja dziecięcych sekcji działających w BOK
     wstęp za zaproszeniami
„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.                            wstęp 10 zł

21.01 (niedziela)
godz. 12.30

godz. 16.00-20.00

24.01 (środa)
godz. 18.00

Z cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje innych narodów” - wieczór między-
narodowy -  Libia.

wstęp wolny
Karnawałowy Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”.

wstęp 20 zł
27.01 (sobota)
godz. 18.00-22.00
28.01 (niedziela)
godz. 16.00-20.00

„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.
wstęp 10 zł

Z cyklu „Ogólnopolski Salon Satyry i Karykatury” – monodram w wykonaniu 
Barbary Rybałtowskiej pt. „Próba u Poli Negri”.

wstęp wolny
31.01 (środa)
godz. 18.00

do 31.01.2007 Wystawa fotograficzna „Dziedzictwo kulturowe Bielan”.
do 29.01.2007 Wystawa fotograficzna „Kapliczki bielańskie” Jarosława Gozdeckiego.

23.01 (wtorek)
godz. 18.30

Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddział Mazowiecki. 
Pokaz 8 diaporam (zdjęć ptaków) Grzegorza Leśniewskiego.

wstęp wolny

8.01 (poniedziałek)
godz. 9.00

Warsztaty arteterapii dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Grażynę 
Jezierską.

„Dla was gramy i śpiewamy” -  obchody dnia babci i dziadka; występ zespo-
łu tanecznego, zespół filii Estrady – wokalny, prezenty – laurki, wierszyki, 
koncert muzyczny.

wstęp wolny

21.01 (niedziela)
godz. 12.00-14.00

29.01-9.02.2007 Akcja dla dzieci i młodzieży „Zima w mieście”.
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SZUKAM/DAM PRACĘSZUKAM/DAM PRACĘ
• Podejmę pracę biurową - Word, Excel – mgr ekonomii na wczesnej 
emeryturze. Tel. 022 833 36 96, 0 609 247 060.

• Biuro małej firmy poprowadzę – łącznie z księgowością – mgr ekonomii z wielolet-
nim doświadczeniem – wczesna emerytura. Tel. 022 833 36 96, 0609 247 060. 

• Zaopiekuję się dzieckiem – Bielany, Żoliborz. Tel. 022 633 76 06
• Ślusarz – hydraulik – malarz, stolarz – bezrobotny, podejmie każdą 
pracę. Tel. 022 815 68 40 Wiesław B. 

• Rencista podejmie każdą pracę, godziny pracy bez znaczenia. Tel. 
022 864 10 14. 

• Kierowca – doświadczony, własny samochód. Tel. 0 602 399 762.
• Mężczyzna 26-letni, zmotoryzowany, doświadczenie przy produkcji 
kominków i blatów kuchennych – poszukuje pracy na weekendy. Tel. 
0 504 012 224.  

• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 022 839 20 59.
• Kobieta 30 lat, uczciwa z referencjami, zaopiekuje się dzieckiem, 
posprząta mieszkanie. Tel. 022 834 79 54 lub 0-506 930 248.

• Rencistka 56 lat, podejmie pracę, godziny bez znaczenia, opieka nad 
starszą osobą lub dzieckiem. Tel. 022 669 28 15. 

• Krawcowa z wieloletnią praktyką podejmie pracę, współpracę lub zlecenia (pro-
dukcja, poprawki, przeróbki krawieckie). Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.

• Administrowanie, zarządzanie nieruchomościami, wspólnotami. Do-
świadczenie, licencja. Tel. 0 503 896 014. 

• Zatrudnimy wykwalifikowane opiekunki dla osób starszych, chorych 
i dzieci. Tel. 0 22 663 18 94 (pon. 10.00 – 16.00, śr-pt. 13.00 – 16.00, 
0 663 705 002 cały tydzień. 

• Do rozdawania ulotek przy US Bielany, mile widziany emeryt, rencista 
lub student. Tel. 022 835 02 73. 

• Poszukujemy opiekunek środowiskowych na terenie Bielan. Usługi 
świadczone w domu klienta. Tel. 022 839 74 54, 022 839 87 29.

• Rencistka z wykształceniem artystycznym poszukuje dodatkowej pracy. 
Bardzo pilne. Tel. 0 600 328 557.

• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników i kierowcy. Tel. 022 
796 01 29.

• Zatrudnimy do poprawek krawieckich i prasowania. Bielany. Tel. 022 
796 01 29.

• Agencja Służby Społecznej poszukuje pracowników do opieki nad 
starszymi osobami. Tel. 022 839 87 29, 022 839 74 54.

• Kobieta 58 lat zaopiekuje się dzieckiem – Żoliborz, Bielany, Bemowo. 
Posiadam referencje. Tel. 022 669 29 64.

• Technik poligraf poszukuje pracy w przygotowalni. Ostatnia praca (13 
lat) przy obróbce zdjęć na skanerze w znanym wydawnictwie. Tel. 
022 669 48 79.

• Technik poligraf (32 lata) poszukuje pracy w drukarni, agencji reklamo-
wej, itp. Obsługa komputera, prawo jazdy kat. B. Znajomość różnych 
technik druku. Tel. 022 669 29 64 lub 0 663 337 925.

• Emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub starszą osobą 4-5 godzin dzien-
nie – Żoliborz, Bielany. Tel. 022 253 11 18 lub 0 608 330 779.

• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość na 
½ etatu. Tel. 022 834 08 68.

• Księgowa od A do Z z dużą praktyką poprowadzi każdą księgowość. 
Tel. 022 834 08 98.

• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników: do prasowania, poprawek 
krawieckich i kierowcy. Tel. 22 796-01-29.

• Pracownik magazynowy – kierowca. Bielany. Tel. 022 834 10 29. 
• Księgowa od A – Z podejmie pracę w pełnym zakresie: KP i R ZUS, 
księgi handlowe, Urząd Skarbowy. Tel. 022 834 08 68.

• Zaopiekuję się dzieckiem – Bielany. Tel. 022 669 16 57.
• Emerytka zaopiekuje się dzieckiem (zaprowadzi i odprowadzi ze 
szkoły), dzieci w przedziale 1 – 3 ewentualnie do przedszkola. Tel. 022 
864 85 69 wieczorem.

• Szukam dodatkowej pracy po godz. 17. (obsługa komputera, sprzątanie 
lub inna). Tel. 0-509-492-833

• Zaopiekuję się starszą osobę. Referencje. Tel. 022 834 83 14.
• Przyjmę sprzątanie biura lub mieszkań. Może być w niepełnym wymiarze 
godzin. Tel. 0 505 296 790 lub 022 423 70 50. 

• Zaopiekuję się osobą starszą (zakupy, sprzątanie, gotowanie ew. 
spacery). Może być w niepełnym wymiarze godzin. Tel. 0 505 296 790 
lub 022 423 70 50. 

• Magister filologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne propozycje! Kontakt: 
tel. 0 887 397 868 , e-mail: niem_biel@o2.pl

• Zaopiekuję się dzieckiem pow. 2 lat u siebie w domu. Tel. 0 606 652 
418, 022 663 16 16.

• Mężczyzna 27-letni, doświadczenie w pracach kamieniarskich, budowie 
kominków – poszukuje pracy dodatkowej. Tel. 0 504 012 224. 

• Zatrudnimy sprzedawców w sklepie całodobowym na Bielanach. Tel. 
022 834 51 17, 0 697 019 485

SPRZEDAM/KUPIĘSPRZEDAM/KUPIĘ
• Sprzedam łańcuchy przeciwśniegowe na TIR – nowe szwedzkie. Tel. 
0 510 277 519.

• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania SAMSYNG SQ 1000 
– taśma, korektor. Tel. 022 833 37 72.

• Kurtka jasna z lisa, nowa, rozmiar 3XL i czapka od kompletu. Tel. 
022 833 37 72.

• Wyprzedaż różnych tkanin: wełna, bawełna, tiul czarny, koronka czarna, 
biała i inne po działalności produkcyjnej (tanio). Tel. 022 835 30 84.

• Sprzedam etole ślubną i wizytową z piór marabuta bardzo ładne – cena 
400 zł/szt. Tel. 022 835 30 84.

• Maszyna do szycia SINGER. Stół z nogami na pedały oryginalny – cena 
300 zł. Tel. 022 835 30 84.

• Tanio kocioł gazowy dwufunkcyjny DG 20 kW. Tel. 022 722 68 48.
• Kosmetyki AVONU. Tel. 022 633 75 66.
• Sprzedam tanio 3-częściowy garnitur młodzieżowy, kolor ciemnoszary, 
rozmiar 202/102/94 oraz kurtkę ocieplaną rozmiar jak wyżej stan bardzo 
dobry. Tel. 022 835 05 76 po godz. 21.00, 0 603 035 752.

• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania, cena - 150 zł. Tel. 022 834 
48 12 (po godz. 17.00).

• Sprzedam tanio 3-częściowy garnitur młodzieżowy, kolor ciemno-szary, 
rozmiar 202/102/94 oraz kurtkę ocieplaną, rozmiar 202/102/94, stan 
bardzo dobry. Tel. 022 835 05 76 po godz. 21.00, 0 603 035 752.

• Dwie komodo-szafki z drzwiczkami w dębie rustykalnym (jedna z bar-
kiem), wymiary: wysokość: 120 cm, szerokość : 90 cm, głebokość: 60/40 
cm), cena: 500 zł/szt, w bardzo dobry stanie, Bielany, tel. wieczorem 
(022) 6330181

• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako strój 
ministranta bardzo tanio sprzedam (35 zł), stan bardzo dobry, telefon 
wieczorem, Bielany (022) 633-01-81

• Damskie ubrania - tanio, w dobrym stanie, rozmiar 40-42 (bluzki, 
żakiety, spodnie, spódnice), buty czarne mokasyny CCC (100 zł) 
- nowe, buty czarne z wydłużonymi noskami (100 zł), rozmiary 39, 
sprzedam pilnie, cena od ustalenia po obejrzeniu na miejscu Bielany 
tel. (022) 6330181

• TV Pansonic, 100 programów, telegazeta,do wymiany procesor, 
ewentualnie na części, Bielany, cena do uzgodnienia, wieczorem, tel. 
(022) 6330181.

• Prasowarkę – maglownica elektryczna. Tel. (022) 833 92 35.
• Maszynę do szycia wieloczynnościową włoską „NECCHI” Automatic 
„SUPERNOVA”. Tel. (022) 833 92 35.

• Sprzedam kurtkę czarną, ortalionową, na 8-9 lat, buty trapery nr 28, 
skóra, stan bardzo dobry, bluza golf różowy, nowy. Wszystko po 10 zł. 
Telefon 022-834-38-85.

• Dwie komodo - szafki z drzwiczkami z dębu rustykalnego, w dobrym 
stanie, masywne i pakowne, o wymiarach: 120 cm wys., 90 cm szer., 
60 cm głęb., każda, jedna z barkiem, do obejrzenia na Bielanach. Tel. 
508361405, cena – 1000 zł za całość.

• Damskie ubrania z własnej szafy, rozmair 40-42, bluzki, spódnice, 
sukienka, spodnie, letnie i wiosenne, od 5-7 zł/szt., do obejrzenia na 
Bielanach. Tel. 508-361405.

• Chłopięce ubrania, w dobrym stanie, bluzy, bluzki, t-shirty, na 152-
-158 cm wzrostu, tanio od 5-7 zł/szt., do obejrzenia na Bielanach. 
Tel. 508361405.

• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako strój 
ministranta bardzo tanio sprzedam (35 zł), stan bardzo dobry, telefon 
wieczorem, Bielany 022 633-01-81.

• Damskie ubrania - tanio, w dobrym stanie, rozmiar 40-42 (bluzki, 
żakiety, spodnie, spódnice), buty czarne mokasyny CCC (100 zł) 
- nowe, buty czarne z wydłużonymi noskami (100 zł), rozmiary 39, 
sprzedam pilnie, cena od ustalenia po obejrzeniu na miejscu Bielany, 
tel. 022 633 01 81.

• TV Pansonic, 100 programów, telegazeta, do wymiany procesor, 
ewentualnie na części, Bielany, cena do uzgodnienia, wieczorem, tel. 
022 633 01 81.

• Sprzedaż poduszek ortopedycznych, Warszawa, ul. Marii Kazimiery 20 
lok. 9, tel. 022 833 48 53 w godz. 8.00-17.00.

• Sprzedam dziecięcy rower BMX, rozmiar koła 20. Tel. 022 663 44 14. 
• Sprzedam 3-cześciowy garnitur, kolor szaro-zielony, wzrost 140 cm, 
bardzo dobrej jakości, stan idealny. Cena 100 zł. Tel. 022 835 72 02 
lub 0 609 287 541. 

• Tanio sprzedam nową, rozebraną sklejkę – listwy powyżej 2 m, 10 x 4 
cm i kantówkę dł. 1,5 m, 8 x 10 cm. Tel. 022 834 97 49.

• Sprzedam eleganckie płaszcze wiosenno-jesienne, wełna, rozmiar 
38 i 40, długie, i superfuterka naturalne. Cena 100 zł za sztukę. Tel. 
0-505 115 269.

• Kupię Skodę Felicję, od 1-ego właściciela, z małym przebiegiem. Tel. 
0 506 871 924.

• Kupię Opla Astre lub Daewoo, rocznik: 1998 – 2000. Tel. 0 887 597 
003. 

• Sprzedam działkę rekreacyjną zagospodarowaną w Dąbrowie Leśnej 
– 300 m z domkiem podpiwniczonym 20 m2. Cena 25.000 zł. Tel. 
0889 663 513.

• Sprzedam stół drewniany o wymiarach (2 m x 1,1 m i 0,9 m wysokości) 
w tym 3 szyflady i obudowany. Cena 250 zł. Tel. 022 633 11 95, 0889 
663 513.

• Kupię przyczepę używaną do samochodu osobowego (2 m x 1,2 m) na 
ogumieniu (165 x 13). Tel. 022 633 11 95, 0889 663 513.

• Latrelki – sunia i piesek. Cena do uzgodnienia. Tel. 022 669 56 86, 
504 012 426.

• Sprzedam suknię ślubną: haftowany gorset i długa spódnica, kolor: 
ecri, usztywniona halka oraz narzutka na ramiona. Cena kompletu 600 
zł. Tel. 660 855 664, (022) 839 55 93.

• Sprzedam używaną kosiarkę spalinową o szerokości 56 cm. Tel. 0 
696 434 247

• W dniu 24 kwietnia 2006 r. w godz. 12.00-13.00 w holu sklepu przy ul. 
Broniewskiego 28 zginęła mała czarna suczka ratlerek. Znaki szcze-
gólne: uszy stojące, waga 3,5-4 kg, bez ogonka, z tyłu biała otoczka. 
Znalazcę proszę o wiadomość. Tel. (022) 633 02 40.

• Sprzedam łóżeczko dziecinne z materacem (produkcja niemiecka), 
cena – 95 zł. Tel. 0 888 204 575.

• Sprzedam bagażnik do fiata, hak holowniczy i rozrząd. Tel. 022 633 
00 86.

• Sprzedam jesionkę męską wełnianą – jodełka na 1,78 m; kurtę 
z lisów jasną z czapką (komplet); maszynę do pisania elektryczną 
SAMSUNG SQ 1000; regał drewniany na książki (7 półek); przy-
czepę do samochodu osobowego (dwukółka). Tel. 022 833 37 72, 
510 277 519.

• Bagażnik do Fiata 125p, hak i rozrząd. Tel. 022 633 00 86. 
• Komputer dla ucznia marki „Perfektus” i monitor „Hivision 17” + klawia-
turę. Odstąpię tanio. Tel. 022 835 05 17, 0501 346 864.

• Power – kosiarka spalinowa z bocznym wyrzutem 6 – K. Tel. 022 834 
99 18, 0602 630 286.

• Przenośny grzejnik gazowy „Remington” + naładowaną butlę 25 kg. 
Około 300 zł. Tel. 0 602 630 286. 

• Sprzedaż kożuchów i skór naturalnych na odzież i meble, tel. 022-834-
-35-08, Warszawa ul. Farysa 10.

• Wyprzedaż - likwidacja garbarni skóry naturalne na odzież, meble, 
galanterię. Tel. 022 834 35 08, W-wa, ul. FARYSA 10.

• Owczarek niemiecki – szczenięta po rodowodowych rodzicach. Tel. 
0 602 652 155.

• Sprzedam garaż wolnostojący przy ul. Kasprowicza. Tel. 0 502 967 
822, 022 834 84 29. 

• Sprzedam tanio akwarium o wymiarach 25X42x31cm z osprzętem. 
Proszę dzwonić po 20.00. Tel. 022 834 36 48.

Z każdym rokiem coraz wyższy po-
ziom sportowy, a także widowiskowe 
pokazy i pełne trybuny gromadzi mię-
dzynarodowy turniej taekwondo olimpij-
skiego. W tym roku turniej odbywał się 
24 – 26 listopada br. na hali im. Janusza 
Kusocińskiego na warszawskim AWF-ie. 
Honorowy patronat nad zawodami objął 
rektor akademii prof. Henryk Sozański. 

IX Warsaw Cup
– międzynarodowy turniej taekwondo olimpijskiego

Gościliśmy aż 50 zagranicznych dru-
żyn. Odwiedziły nas również kluby z Belgii 
i Kazachstanu.

Na turnieju mogliśmy podziwiać walki fi-
nałowe, w tym ekscytujący pojedynek Agaty 
Ćwiakowskiej z zawodniczką z Litwy Emestą 
Macyte zakończony srebrnym medalem dla 
polski po bardzo wyrównanej walce. Główną 
atrakcją wieczoru był pokaz w wykonaniu 

grupy z Warszawy, wspaniałe widowisko 
i ogromne umiejętności zawodników. 

IX Warsaw Cup kolejny raz zakończył 
się sukcesem, nie tylko ze względu na 
świetną organizacje, ale również dzięki 
efektownym  walkom zawodników z Bielan. 
Wspaniałe, sportowe wydarzenie, zapra-
szamy za rok. 

Olga Baraniak

II liga piłki siatkowej
Zwycięstwo 
bielanek

50 minut – tyle  trwało wygrane 3:0 
spotkanie siatkarek bielańskiego SPE 
AZS-AWF z łódzkim ŁKS-em, które roze-
grano 9 grudnia w Hali Kusocińskiego 
przy ul. Marymonckiej 34.

Już w pierwszym secie bielańskie siatkarki 
nie pozostawiły złudzeń co do zwycięstwa zde-
cydowanie słabszym gościom (25:18). 25:16, 
25:13 – kolejne sety przypieczętowały tylko wi-
doczną od początku przewagę gospodarzy.

Od początku spotkania warszawskie 
siatkarki utrzymywały przewagę, grając na 
dobrym, równym poziomie. Znajdującą się 
obecnie na pozycji wicelidera warszawską 
drużynę, czeka jeszcze spotkanie ze Skarpą 
Toruń. Zwycięstwo siatkarek pozwoliłoby na 
zachowanie drugiej pozycji w tabeli, co tym sa-
mym zwalniałoby je z I rundy fazy play–off. 

Anna Popińska

dokończenie ze str. 1 
Realizując imprezę pragniemy wyjść 

naprzeciw oczekiwaniom biegaczy, jedno-
cześnie zminimalizować utrudnienia jakie 
mogą napotkać w tym  dniu mieszkańcy 
i goście osiedla Chomiczówka,  mamy  na-
dzieję, że  z Państwa życzliwością, po raz 
kolejny uda nam się zdać ten „egzamin”.

Szczegółowe informacji o imprezie mogą 
Państwo uzyskać na stronie internetowej 

www.biegchomiczowki.pl oraz w Wydziale 
Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany 
Urzędu m. st. Warszawy, ul. Lipińska 2 pok. 
211, tel. (0-22) 834 60 95.

Życzymy  uczestnikom biegów osią-
gnięcia nowych rekordów, a gościom 
i publiczności niezapomnianego widowiska 
sportowego.

Bieg Chomiczówki na stałe wpisał się 
w kalendarz imprez sportowych dzielnicy 

Bielany. Warto poinformawać o wyróżnieniu 
ubiegłorocznej edycji biegu przez kapitułę 
serwisu internetowego „Maratony Polskie” 
oraz biegaczy z całego kraju  Specjalnym 
Wyróżnieniem 2006 dla udokumentowania 
doskonałej organizacji XXIII Biegu Chomi-
czówki – czego dowodem jest uzyskany 
przez Urząd m. st. Warszawy Dzielnica 
Bielany Certyfikat Jakości zamieszczony 
na str. 14.

Elżbieta Iglewska – Romanowska
naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji 

Rozbiegane Bielany

LOKALELOKALE
• Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 1290 m2 nad Bugiem w Młynarzach, 

gmina Zabrodzkie, 40 km od Warszawy – 20 zł/m2. Tel. 022 835 30 84.
• Sprzedam mieszkanie – Chomiczówka 62 m2, nowa inwestycja 
Kwitnąca/Brązownicza, 3 pokoje: 2 sypialnie, pokój dzienny z anek-
sem kuchennym, widna łazienka, garaż podziemny i pomieszczenie 
gospodarcze. Tel. 0 888 215 855.

• Bezpośrednio kupię mieszkanie ok. 30-40 m, bez parteru, może być 
do remontu. Tel. 503 353 023.

• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, bez nałogu. Tel. 022 834 26 48.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 34 m2 2 pokoje na Bielanach, na 

mieszkanie 3 pokojowe na Bielanach. Tel. 022 864 27 52, 0 501 625 952.
• Zamienię spółdzielcze lokatorskie 3 pokoje z kuchnią  57 m2 IV piętro na 
Chomiczówce na 2 kawalerki. Tel. 022 669 57 57, 0-502 270 245. 

• Sprzedam dom 150 m2, działka 2100 m2. Kiełpin – możliwość hurtowni 
lub innej działalności. Tel. 0 608 477 588. 

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe na Bielanach, może być do remontu. 
Tel. 0 512 437 604. 

• Mieszkanie dwupoziomowe (szeregowiec) w Falenicy 3p+k+ł, 65 
m kw. - duży taras - piwnica z osobnym wejściem, przystosowana do 
cichej działalności - 2 ogródki - boks garażowy na terenie ogrodzonym 
- sprzedam lub zamienię na 3-4 pokojowe na Bielanach lub Żoliborzu. 
Ciche otoczenie, bezpośrednie sąsiedztwo z lasem, dobre zaopatrzenie 
na miejscu, blisko szkoła, kościół. apteki, bazar. - tel. 022/872-04-92.

• Do wynajęcia kawalerka 34 m, ul. Osmańczyka, nowe, 2 piętro, balkon, 
kompletnie umeblowana kuchnia i łazienka. Tel. 886 365 201, c.1100 zł.

• Zamienię 4-pokojowe  61 m2 atrakcyjne Bielany, cisza, zieleń, wysoki 
parter na segment lub 4-pokojowe z garażem i ogródkiem (cała Warsza-
wa, okolice) z dopłatą. Tel. 022 835 32 81 lub 0 604 405 155.

• Kupię lokal mieszkalny do 50 m2 może być do remontu lub zadłużony. 
Tel. 0 506 147 640.

• Kawalerka hipoteka 20 m2 I piętro z pełnym wyposażeniem w małym domu 
mieszkalnym Marymont – Kaskada sprzedam. Tel. 022 832 26 47. 

• Wynajmę bezpośrednio, nieduże 2-pokojowe mieszkanie, chętnie 
z wyposażoną kuchnią i łazienką. Tel. 0 604 978 185. 

• Zamienię 3 pokojowe + garaż we Włocławku na 2 pokojowe na Biela-
nach. Tel. 054 234 82 82 B. Pawlak.

• Garaż – tanio, ul. Marymoncka. Tel. 022 751 18 86. 
• Młody, pracujący poszukuje taniego pokoju do wynajęcia. Pomoże 
w pracach domowych. Tel. 607 445 147.

• Garaż w budynku, woda – C.O., notarialnie, ul. Marymoncka, tel. 022 
751 18 86 (wieczorem).

• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe – 39 m2, 2 pokojowe, do wykupu, 
niska zabudowa, widna kuchnia, duży balkon, zielona okolica, po 
generalnym remoncie z wyposażeniem kuchni (lodówka i meble) na 
duży kwaterunek do wykupu powyżej 65 m2, może być do remontu, 
dopłata. Tel. 0 605 277 708.

• Sprzedam działkę zagospodarowaną z domkiem „Ogrody Klaudynek”. 
Tel. 0607 719 167.

• Do wynajęcia kawalerka 24 m2 na Żoliborzu, ul. Elbląska 65. Tel. 022 
669 29 64 lub 0 663 337 925.

• Pilnie poszukuję garażu do wynajęcia na Wrzeciono [w okolicach ul. 
Balcerzaka], tel.0608301420.

• Sprzedam działkę budowlaną 1,500 m2 – 30 km od Warszawy. Tel. 
0 888 204 575.

• Zamienię mieszkanie w okolicy Ronda Radosława (Babka) na segment 
lub domek wolnostojący na Bielanach. Tel. 0604135908

• Pomieszczenia na cele medyczne o pow. 23,9 m2 i 8m2. Wtorki, środy, 
czwartki w godz. 14.00 – 19.00. Tel. 022 633 93 03. 

• Lokal do wynajęcia 90m2 na hurtownie, magazyn lub małą produkcję. 
Tel. 022 834 99 18, 0602 630 286, 0696 434 247.

• Sprzedam 3 pokoje na Chomiczówce, 58 m2, 320 tys. zł. Tel. 0 888 204 575.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe – 42 m2, Bielany, 2 pokojowe, 
do wykupu, 5p/10, winda, kuchnia, zielona okolica – na mieszkanie 
do 60 m2, może być do remontu, zadłużone. Dopłata. Tel. 022 663 
93 19, 0 606 719 346. 

• Sprzedam m3 /36m/ b e z p o ś r e d n i o, okolice dworca PKS Mary-
mont, blisko nowej stacji metra. I piętro, widna kuchnia, blok ocieplony 
i odnowiony. Proszę o oferty cenowe. Kontakt - albo: tel. 0 887 397 
868, albo: allpost@wp.pl

• Poszukuję do wynajęcia mieszkania: pokój z kuchnią, kawalerkę, 2 
pokoje, w przystępnej cenie, w dowolnej dzielnicy. Tel. 0 696 219 475 
wieczorem po godz. 20. 

• Młody pracujący, spokojny i uczciwy poszukuje pokoju do wynajęcia. 
Tel. 607445147.

• Garaż – 15 m2 pod budynkiem mieszkalnym, ogrzewany – woda, 
własnościowy – sprzedam. Tel. 022 751 18 86 wieczorem. 

• Sprzedam m3 /36m/ b e z p o ś r e d n i o, okolice dworca PKS Marymont, blisko 
nowej stacji metra. I piętro, widna kuchnia, blok ocieplony i odnowiony. Proszę 
o oferty cenowe. Kontakt - albo: tel. o 88 73 97 868, albo: allpost@wp.pl

• Kupię działkę budowlaną lub rolną w okolicach Warszawy. Tel. 0 22 
833 20 14, 0 608 477 588.

• Zamienię mieszkanie spółdzielczo-lokatorskie na Chomiczówce – 3 
pokoje 61 m2 – na mniejsze za dopłatą. Tel. 603 501 486.

• Kupię 3, 4 pokoje, okolice Wólczyńska – Reymonta lub całe Bielany - 
Żoliborz, ewentualnie Gocław. Bez pośredników. Tel.  0 600 722 388. 

• Sprzedam garaż przy ul. Doryckiej 3, murowany, w zabudowie szere-
gowej. Tel. 022 665 66 10, 022 665 66 12, 0 501 539 650. 

USŁUGIUSŁUGI
• Tanie usługi remontowo-budowlane. Szybko i uczciwie. Tel. 0 602 650 302.
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przy-
gotowania do testów i klasówek. Tel. 022 839-32-07, 0 695 612 825.

• Stolarstwo – wyrób, naprawy. Tel. 022 834 96 68, 0 603 344 259.
• Angielski, tanio skutecznie, dzieci, młodzież magister certyfikat, do-
świadczenie, tłumaczenia konwersacje. Tel. 022 633 75 66.

• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w jęz. rosyjskim); skład 
i łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach 
wydawniczych. Tel. / fax: 022 833 13 42, 0 508 849 667.

• Komputerowe przepisywanie prac (również w języku angielskim). CV 
i listy motywacyjne. Tel. 022 864 02 31.

• Rosyjski – tłumaczenia (nieprzysięgłe), ogólne i specjalistyczne – hu-
manistyczne, biznesowe, ogólnotechniczne, a także inne. Tel. / fax: 0 
22 833 13 42; tel. kom. 0 508 849 667.

• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Fotografik z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto i video 
w zakresie: reportaży z uroczystości ślubów, wesel, chrztów, studniówek 
i innych uroczystości. Tel. 022 834 52 27.

• Korepetycje z fizyki. Tel. 022 864 62 74
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05. 
• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Korepetycje z języka niemieckiego - pomoc w odrabianiu lekcji z języka 
niemieckiego. Magister filologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne 
propozycje! Kontakt: tel. 0 887 397 868

• Matematyka – skutecznie, doświadczenie, tanio. Możliwy dojazd do 
ucznia. Tel. 0 510 279 733. 

• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprę-
żarek, chłodnic – ceny promocyjne. ul. Gdańska 23A. Tel. 022 833 20 
14, 0 501 160 500.

• Usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i dzieci. Firma EMPATIA, ul. 
Conrada 7 (parafia kościoła pod wezw. MB Wspomożycielki Wiernych). Tel. 0 22 
663 18 94 (pon. 10.00-16.00, śr-pt. 13.00-16.00, 0 663 705 002 cały tydzień. 

• Pralnia „Alicja”. Pierzemy każdą garderobę, kożuchy, futra, kapelusze, 
krawaty, bieliznę oraz dywany. Tel. 022 839 27 27. 

• Naprawa radiomagnetofonów, zestawów wieżowych CD. Tel. 022 834 06 75, 
022 834 64 26.

• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie, bezpiecznie, 
bezzapachowe preparaty. Tel. 022 642 96 16.

• Trudności szkolne oraz stany pourazowe mózgu: ćwiczenia pamięci, 
koncentracji uwagi, myślenia, relaksacji prowadzi neuropsycholog. 
Tel. 0 608 654 312

• Matematyka w gimnazjum. Tel. 022 864 21 04.
• Chemia (matura, studia). Tel. 022 864 21 04.
• Dyplomowana instruktorka fitness poprowadzi indywidualny trening, dostoso-

wany do indywidualnych potrzeb. Dojazd do klienta. Tel. 0 600 341 625.
• Lekarskie wizyty domowe – Ewa Niegowska. Tel. 0 608 056 821.
• Tarot wróżenie Maria. Tel. 0691 456 212.
• Wesela – Tanio – Najlepiej, atrakcyjne sale, 90 zł od osoby za bogate menu. Po-

siadamy prezentację przebiegu wesel na żywo na płytach video. Ewentualność 
atrakcyjnej orkiestry, kamerzysty. Tel. 022 835 32 81 lub 0 604 405 155. 

• Mgr filologii germańskiej - nauczycielka liceum - udziela lekcji osobom 
początkującym i zaawansowanym. Korepetycje, wyjazdy, konwersacje, 
także przygotowanie do matury. Tel. 0-505 115 269.

• Matematyka – zakres szkół podstawowych i gimnazjum, niedrogo 
a skutecznie. Tel. 022 834 79 54 lub 0 506 930 248. 

• Matematyka, korepetycje, tanio i skutecznie. Studentka (tel. 0 604 433 359 
i student (tel. 0 604 978 185) V roku matematyki z doświadczeniem. 

• Poprawki krawieckie. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• CV + (e-mail lub fax) + foto + list = 50 zł. Centrum Tel. 022 659 79 20 
lub 502 050 379.

• Komputeropisanie – (prace, podania, CV, oferty reklamowe), e-mail, 
grafika, skanowanie – zdjęcia. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.

• Remonty, wykończenia – kompleksowo. Tel. 0 501 725 132.
• Anteny. Elektryka. Domofony. Tel. 0 501 725 132.
• Glazurnicze usługi. Tel. 0 503 719 178. 
• Magister filologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne propozycje! Tel. 0 
887 397 868, e-mail: niem_biel@o2.pl

• Tani serwis komputerowy, usługa w domu klienta. Szeroki zakres usług za 
konkurencyjną cenę. Strony www. Tel. 022 835 75 98, 0 698 844 055.

• Nauka gry na instrumentach klawiszowych: fortepian, pianino, sprzęt 
elektroniczny. Tel. 0 600 328 557

• „Lekarz” Prywatnie  Konsultujący Specjaliści. Pracownia protetyczna: eks-
presowa reperacja protez, protezy natychmiastowe, protezy szkieletowe. 
Andrzej Surała dypl. st. tech. dentystyczny. Warszawa, ul. Elbląska 67, tel. 
022 663 93 03 – wtorki, środy, czwartki od godz. 14.00 – 19.00.

• Przygotuję do poprawki z zakresu matematyki i chemii. Tel. 0 603 162 542.
• Hydraulika, wymiana rur, naprawy. Glazura, terakota. Szybko i sprawnie. 
Tel. 500 713 917.

• Bagażówka, przeprowadzki, transport. Tel. 022 833 65 19, 0601 753 845. 
• Angielski – nowa matura, dzieci, młodzież. Doświadczone lektorka, 
dojazd do ucznia. Tel. 022 864 02 31.

• Tresura psów towarzyskich i specjalistycznych obronnych na Bielanach. 
Kurs kończy się egzaminem w obecności sędziego ze Związku Kynolo-
gicznego. Zapraszamy. Tel. 0602 652 155.

• Gdy masz zaległości z języka niemieckiego, przygotowujesz się do 
klasówki lub egzaminu zadzwoń. Studentka lingwistyki – tanio i solidnie. 
Tel. 0513 940 848.

• Angielski tanio i skutecznie – dzieci i młodzież. Magister, certyfikaty, do-
świadczenie, konwersacje pisanie prac, tłumaczenie. Tel. 022 633 75 66.

• Dam korepetycje z angielskiego dla uczniów ze szkoły podstawowej. Rok 
w Stanach, certyfikat CAE, cena do uzgodnienia. Tel. 0 697 960 691.

• Prawnik szuka pracy. Tel. 0 661 225 786.
• Gimnastyka korekcyjna w domu ucznia. Tel. 0 609 478 260.
• Korepetycje z języka polskiego, solidnie – polonistka. Tel. 0 606 652 
418, 022 663 16 16.

• Jeżeli masz powyżej 65 lat, kłopoty z pamięcią i podejrzewasz objawy 
Alzheimera umów się na bezpłatne badanie w Szpitalu Bielańskim. 
Tel. 022 569-02-39

• Usługi remontowo-instalacyjne. Tel. 022 835 24 69 lub 0 603 657 099
• Instalacje elektryczne. Tel. 022 835 24 69 lub 0 603 657 099
• Polski – reedukacja – korepetycje, specjalista tel. 0 508 349 012
• Klimatyzacje samochodowe. Serwis. ul. Gdańska 23. Tel. 0 501 160 
500, 022 833 20 14.

Zainteresowanych zamieszczaniem na łamach 
„Naszych Bielan” drobnych bezpłatnych ogłoszeń infor-
mujemy, że po wydaniu grudniowego numeru zostaną 
usunięte wszystkie dotychczasowe ogłoszenia.

Począwszy od 27 grudnia br. będziemy przyjmo-
wać nowe ogłoszenia do styczniowego i następnych 
numerów miesięcznika w 2007 r.
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KORTY TENISOWEKORTY TENISOWE
„Chomiczówka”

ul. Esej 61 (od Bogusławskiego), tel. 0 501 120 1120 501 120 112
 Grasz niezależnie od pogody

 – 2 korty odkryte, 2 korty zakryte.
 Szkółka dla dzieci, szkolenie, trenerzy.

ATRAKCYJNE CENY

Po fantastycznych Mistrzostwach 
Świata w siatkówce mężczyzn, gdzie 
nasza reprezentacja zdobyła srebrny 
medal, w XXXIX Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Lotnictwa Polskiego odbył 
się II Turniej Piłki Siatkowej.   

Tragicznie zmarły we wrześniu 2005 r. 
reprezentant Polski w siatkówce – Arka-
diusz Gołaś – był patronem turnieju odby-
wającego się w dniach 11 – 12 grudnia br.

Pomysłodawcą i organizatorem turnieju 
jest nauczyciel wychowania fizycznego 
prof. Zbigniew Zemka. Zawody rozpoczął 
towarzyski mecz między drużyną DWLOT II 
i zaprzyjaźnioną drużyną z okręgu Nyberg 
w Norwegii, dzięki czemu impreza nabrała 
charakteru międzynarodowego.

Turniej otworzył dyrektor XXXIX LO 
– mgr Ryszard Ładyński, witając licznie 
zgromadzonych gości, drużyny i wielbicieli 
tego widowiskowego sportu.

W turnieju wzięły udział następujące dru-
żyny: DWLOT  I (trener Maria Hołozubiec), 
DWULOT  II (trener Zbigniew Zemka), UKS 
„Polonez” Wyszków (trener Lech Przycho-
dzień), ASPS NET Pekpol Ostrołęka (trener Re-
migiusz Dmochowski), I LO im. K.C. Norwida 
z Wyszkowa (trener Mirosław Macioszczyk).

Pierwszy z meczów został rozegrany 
pomiędzy drużynami DWLOT  I – DWLOT II  
(2 : 0) kolejny mecz: DWLOT  I – I LO im. 
K.C. Norwida Wyszków (2 : 0), trzeci mecz 

II Turniej Piłki Siatkowej
im. Arka Gołasia w XXXIX LO

pierwszego dnia turnieju rozegrano pomiędzy 
I LO im. K.C. Norwida i DWLOT II (2 : 0).

W drugim dniu rozgrywek w szranki 
stanęły reprezentacje: ASPS NET Pekpol 
Ostrołęka z UKS „Polonez” Wyszków (2 : 0). 
Mecz o miejsce III rozegrały zespoły I LO im. 
K.C. Norwida z Wyszkowa z UKS „Polonez” 
Wyszków  (2 : 0). O zwycięstwo w II Turnieju 
im. Arka Gołasia walczyły drużyny DWLOT I  
z ASP NET Pekpol Ostrołęka spotkanie za-
kończyło się wynikiem 3 : 0 dla DWLOT  I.

W klasyfikacji końcowej drużyny uplaso-
wały się na następujących miejscach: 

1. DWLOT   I
2. ASPS NET Pekpol Ostrołęka
3. I LO im. K.C. Norwida z Wyszkowa
4. UKS „Polonez” Wyszków
5. DWLOT  II
Tytuł najlepszego zawodnika turnieju 

otrzymał zawodnik drużyny DWLOT I – Da-
mian Wojtaszek.

Turniej zaszczycili swoją obecnością 
ojciec tragicznie zmarłego siatkarza Arka-
diusza Gołasia – Tomasz Gołaś wraz z córką 
Katarzyną, Wojciech Czayka – z-ca dyrek-
tora Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. 
Warszawy,  Elżbieta Iglewska-Romanowska 
– Naczelnik Wydział Sportu i Rekreacji dla 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Jacek 
Bączkowski z Wydziału Sportu i Rekreacji 
dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Diana Dudziak i Ewa Strejmer

W  sobotę, 18 listopada, odbyła się 
ważna dla harcerskiej społeczności 
impreza – IV Warszawski Memoriał Gene-
rała Stanisława Maczka Drużyn Harcer-
skich w Piłce Nożnej. W turnieju wzięło 
udział 40 zespołów z Warszawy i okolic: 
19 zespołów w kategorii 10-15 lat i 21 
zespołów w kategorii powyżej 16 lat. Gra 
toczyła się o wartościowe nagrody ufun-
dowane przez wielu sponsorów: Philips 
Polska, Cinema City, Travpol – Biuro 
Podróży, Biuro Promocji Miasta, Pizza 
Hut, Monolith Video, Ośrodek Informacji 
Turystycznej Malty. Do wygrania były 
sprzęty elektroniczne, zaproszenia do 
kin, płyty dvd, pizze i wiele innych. 

Memoriał generała Maczka jest jedynym 
tego typu turniejem, który daje możliwość 
spotkania się wszystkich środowisk har-
cerskich: ZHP, ZHR, SH (Stowarzyszenie 
Harcerskie), SHK „Zawisza” FSE (Stowa-
rzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawi-
sza” Federacja Scoutingu Europejskiego), 
a także innych. 

Podczas tegorocznej edycji wystąpiły ze-
społy cheerleaders „Paragraf” z Gimnazjum 
56 z Żoliborza pod kierownictwem Iwony 
Puchacz oraz „Riquez” z Zespołu Szkół 
nr 17 (Włochy) kierowane przez Monikę 
Kucharską. Odbyły się także konkursy dla 
widzów dotyczące patrona memoriału oraz 
loteria fantowa z cennymi nagrodami.

Memoriał w kategorii młodszej roz-
począł się o godz. 9.00 harcerskim ape-
lem. Rozgrywki odbywały się systemem 
pucharowym w grupach. 
O godzinie 13.00 rozpo-
częły się ćwierćfinały, je-
den z uczestników memo-
riału złożył Przyrzeczenie 
Harcerskie. Tuż po 14.00 
wyłoniono  zwycięzców. 

 I m – 423 WDH „Dą-
browa” im. A. Kamieńskie-
go Kamieńskiego z hufca 
ZHP Warszawa Żoliborz;

 II m – 56 SDH „Zie-
lone Diabły” z hufca ZHP 
Warszawa Wołomin;

 III m – 172 DH Cze-
NeKa z Kobyłki, z hufca 
ZHP Warszawa Wołomin.

O godzinie 14.45 grę 
o puchar IV Warszawskiego 
memoriału rozpoczęli harce-
rze starsi. Mecze obfitowały 
w wiele niespodziewanych 
zwrotów akcji, każdy zespół 
dawał z siebie wszystko by 
zająć pierwsze miejsce. 
Nie brakowało jednak iście 
harcerskiego zachowania, 
którego na innych meczach 
się nie zaobserwuje: uczci-
wa gra według reguł fair 
play, wzajemna pomoc, 
współpraca. W tej kategorii 
zwycięzcami zostali: 

 I m – 19 WDH iGZ 
i Szczep 194 WDHiGZ 

Memoriał gen. Maczka Drużyn 
Harcerskich w Piłce Nożnej

„Wielki Błękit” z hufca ZHP Warszawa Wola 
i hufca ZHR „Klucz”;

 II m – 127 WDW „Plejady” z hufca 
ZHP Warszawa Żoliborz;

 III m – 56 SDH „Zielone Diabły” z huf-
ca ZHP Warszawa Wołomin.

Turniej zakończył się planowo, o godzi-
nie 19.00 wręczeniem nagród zwycięzcom 
w kategorii open i zawiązaniem harcerskie-
go kręgu przyjaźni. 

Organizatorem tegorocznej edycji kon-
kursu był Zespół Szkół nr 55 im. generała 
Stanisława Maczka, a współorganizatorami  
Chorągiew Stołeczna ZHP i burmistrz dziel-
nicy  Bielany. Zabezpieczenie medyczne 
zapewniła Harcerska Grupa Ratownicza 
„Bemowo”.

Wojtek Puchacz


