Numer Specjalny
Jak już informowaliśmy, pomimo
usilnych starań redakcji, październikowe „Nasze Bielany” w wersji
papierowej nie ukazały się. Przyczyną
były kłopoty drukarni.
Niniejsze wydanie obejmuje zarówno październik, jak i listopad.
Mamy nadzieję, że w przyszłości podobnych problemów redakcja mieć
nie będzie.
Za zaistniałą sytuację wszystkich
Czytelników bardzo przepraszamy.
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W

sobotę, 25 październi ka, na terenie
nowego węzła komunikacyjnego na Młocinach
tysiące uradowanych bielańczyków i warszawiaków wzięło
udział w oficjalnym otwarciu
I linii warszawskiego metra.
Już od godz. 16.00 ze stacji
Słodowiec, przez Stare Bielany
i Wawrzyszew, jechały pociągi w
kierunku Młocin z pierwszymi
pasażerami bielańskiej części metra. Wśród nich była Prezydent
m. st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Od tego momentu co 3-4 minuty na nową stację
wjeżdżały pociągi wiozące tłumy
pasażerów, na których czekało
wiele atrakcji. Organizatorzy —
Urząd m.st. Warszawy i jedna z
ogólnopolskich gazet, rozdawali
pamiątkowe gadżety. Na dużym
terenie rozstawione były telebimy, stoiska z gastronomią, a na
estradzie, przy dźwiękach muzyki, trwały ostatnie przygotowania
do artystycznych występów.

Fot. T. Olechowski

Huczne otwarcie I linii metra

Prezydent m. st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz – Waltz w otoczeniu przedstawicieli władz miasta i dzielnicy na otwarciu I linii metra

dokończenie na str. 16

W numerze:

Pożegnanie lata

Uczciliśmy 90. rocznicę

Raport z budowy ratusza

Na Pikniku Wielokulturowym...

Święto Niepodległości na Bielanach

innych okolic Warszawy. Zespół
dał fantastyczny koncert, ze wspaniałą oprawą świetlną i efektami scenicznymi. Świetny wokal
Grzegorza Markowskiego, gitara
Dariusza Kozakiewicza, solówki
perkusisty Piotra Szkudelskiego
i energia całego zespołu sprawiły,
że publiczność szalała. Grzegorz
Markowski bardzo szybko nawiązał kontakt z publicznością.
dokończenie na str. 10

Fot. M. Pierzchała

STR. 4

W

sobotę 20 września br.
lato pożegnało się z Bielanami... Było chłodno
i wietrznie. Na szczęście na czas
Pikniku Wielokulturowego przestał padać deszcz, a wszyscy, którzy przyszli na tereny rekreacyjne
osiedla „Chomiczówka”, mieli
okazję do świetnej zabawy.
Koncert zespołu Perfect zgromadził ponad tysięczną publiczność, nie tylko z Bielan, ale i z

Złote gody

Fot. Z. Morawski

90
STR. 14

Zespół Perfect podczas występu na bielańskiej estradzie

Kombatanci oddają hołd poległym koleżankom i kolegom

lat temu – 11 listopada1918 r.,
Polska powstała na nowo. Po
123 latach niebytu państwo
polskie znów pojawiło się na mapie
świata.
Fakt ten zakrawa na cud. Kraj nasz,
podzielony między trzy mocarstwa,
nie miał szans na niezależność. Polska
odzyskała niepodległość bez niczyjej pomocy, dzięki klęsce wojennej wszystkich
trzech zaborców i dzięki temu, że naród

polski utrzymał swoją tożsamość przez
lata niewoli i był gotowy do uchwycenia swych losów we własne ręce.
W dniu 11 listopada 1918 r. nastąpiło
zawieszenie broni walczących państw.
Dwa dni wcześniej Józef Piłsudski,
dowódca polskich Legionów, powrócił
do Polski z więzienia w Magdeburgu
i przejął od Rady Regencyjnej władzę
nad wojskiem.
dokończenie na str. 11
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URZĄD DZIELNICY
Z prac Zarządu Dzielnicy XXIV, XXV i XXVI Sesja Rady Dzielnicy

W okresie od 16 września do 16 października 2008 r.
Zarząd Dzielnicy odbył 6 posiedzeń, w trakcie których
omówił 103 spraw, w tym podjął 50 uchwał.
Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.
bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok.
211, tel. 022 663-02-09).

Torebki typu Wu Ce Psinka
Wydział Ochrony Środowiska uprzejmie informuje, że w punktach informacyjnych Wydziału Obsługi
Mieszkańców urzędu dzielnicy Bielany, zlokalizowanych przy ulicach: Przybyszewskiego 70/72, Lipińska
2, Podczaszyńskiego 12 mieszkańcy dzielnicy Bielany
mogą otrzymać (gratis) w ramach akcji promocyjnej
zestawy typu Wu Ce Psinka.

Podziękowanie
Składamy na Pana ręce podziękowanie dla pracowników
Urzędu Dzielnicy Warszawa Bielany za pomoc przy realizacji inwestycji gazociągu w ulicy Rokokowej. Szczególną
pomoc i życzliwość okazali nam Paweł Sondij, Dariusz
Trzciński, Barbara Zielińska i Janina Żółkiewska.
Dzięki ich pomocy nasza inwestycja przebiegła szybko
i bezproblemowo.
Miło jest mieć świadomość, że Burmistrz i urzędnicy
dzielnicy Bielany troszczą się o interesy mieszkańców.
Tą drogą pragniemy wyrazić wdzięczność za okazaną
pomoc i prosimy o przekazanie naszych podziękowań
tym osobom.
Z poważaniem

P

aździernik był miesiącem wyjątkowo obfitującym w ilość
sesji Rady Dzielnicy Bielany. Radni nie tylko obradowali
trzykrotnie, co jest rekordem w skali nie tylko tej kadencji
dzielnicy. Odbyli także wszystkie trzy sesje jednego wieczora.
Pierwsza (XXIV) z trzech odbytych w dniu 17 października
br. była sesją uroczystą. Poświęcona została nadaniu parkowi
na osiedlu Chomiczówka (przy ul. Conrada obok Centrum
Rekreacyjno-Sportowego) imienia Bolesława Chomicza —
kreatora i nestora polskiego ruchu ochotniczego pożarnictwa,
od którego nazwiska nazwano również część terenów w obecnej
dzielnicy Bielany Chomiczówką. Z wnioskiem o nadanie nazwy
„Park Bolesława Chomicza” wystąpił Związek Ochotniczych
Straży Pożarnych RP. Pomysł poparła, wraz z mieszkańcami,
Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka”.
Kolejna sesja (XXV) była poświęcona już bardziej przyziemnym kwestiom. Radni zatwierdzili ważność wyborów do rady
samorządu mieszkańców Wólka Węglowa-Placówka. Lista osób

wybranych do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka WęglowaPlacówka: Barbara Antoniewicz, Kamila Białobrzeska, Andrzej Grondek, Teresa Jankowska, Andrzej Jurczak, Tadeusz
Kacprzak, Ireneusz Kusina, Danuta Modzelewska, Radosław
Morek, Agnieszka Płuciennik, Andrzej Przygoda, Mirosław
Siemiradzki, Tomasz Skwarek, Grzegorz Widawski i Barbara
Wilk-Mostek.
Przegłosowano także zmiany w obecnym budżecie dzielnicy
oraz podjęto decyzję o sprzedaży w trybie bezprzetargowym
kolejnych mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców.
Najważniejszą jednak uchwałą, przeprowadzoną po dłuższej
dyskusji, było pozytywne zaopiniowanie budżetu dzielnicy
na rok 2009.
Ostatnia z sesji (XXVI) została poświęcona dyskusji Rady
w sprawie opieki zdrowotnej na Bielanach w związku z zamierzeniami utworzenia spółki miejskiej zarządzającej wszystkimi
warszawskimi ZOZ-ami.
M. D.

List gratulacyjny

burmistrza Zbigniewa Dubiela do prezesa ROD „Sady Żoliborskie” Zdzisława Robakiewicza
Bardzo proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji dla całej Społeczności Działkowiczów oraz dla Pana Prezesa osobiście
z okazji ponownego uzyskania tytułu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w 2008 roku.
Pana wieloletnia działalność jako prezesa oraz codzienny trud wszystkich osób związanych z ROD „Sady Żoliborskie”
znakomicie uwidacznia się w wyglądzie ogrodu, wspaniałej szacie roślinnej i obiektach małej architektury jej towarzyszącej.
Otwarcie tak pięknego ogrodu dla szerokiej publiczności szczególnie widać w sezonie letnim, kiedy to wielu mieszkańców
pobliskiego osiedla oraz spacerowiczów z parku Kępa Potocka chętnie odwiedza również ten staranie i z pietyzmem
utrzymany teren. Szereg inicjatyw społecznych, w tym współpraca z przedszkolem nr 346 „Pod kasztanem” jest wzorowym
przykładem integracji ogrodu ze społecznością lokalną.
Życzę dalszych sukcesów i kolejnego tytułu „Rodzinnego Ogrodu Działkowego”.
(-) Zbigniew Dubiel, burmistrz Dzielnicy Bielany

Mieszkańcy ulicy Rokokowej

Urząd Dzielnicy Bielany prezentuje...

Niniejszą publikacją rozpoczynamy cykl prezentacji wydziałów i delegatur pracujących w naszym bielańskim urzędzie. Mamy nadzieję, że taka
informacja będzie dobrą formą przedstawienia specyfiki zadań poszczególnych wydziałów i delegatur, a także pozwoli mieszkańcom Bielan lepiej
i sprawniej korzystać z pomocy pracowników naszego urzędu. Na początek przedstawiamy Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM).

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy posiada 3 lokalizacje:
1. ul. Przybyszewskiego 70/72, tel. (022) 834 00 61
– zakres spraw: kancelaria urzędu, informacja ogólna,
geodezja i gospodarka nieruchomościami, ochrona
środowiska, drogownictwo, kultura i oświata, architektura, działalność gospodarcza i zezwolenia,
2. ul. Lipińska 2, tel. (022) 669 01 27 - zasoby lokalowe,
3. ul. Podczaszyńskiego 12 – udzielanie informacji z
zakresu praw jazdy i rejestracji pojazdów.
Wydział posiadający 19 etatów obsługuje ok. 130 tys.
mieszkańców. Jest czynny w poniedziałki w godz. 8.0018.00, wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00. Do zakresu
działania WOM-u należy przede wszystkim wykonywanie zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji,
udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu
rozpatrywania spraw oraz wydawanie dokumentów.
Ważnym zadaniem jest zbieranie informacji na temat
stanu spraw kierowanych za pośrednictwem wydziału
do rozpatrzenia przez komórki organizacyjne Urzędu,
a także informowanie o stanie ich realizacji w zakresie
przestrzegania terminów i procedur. WOM zajmuje się
przygotowywaniem bieżących i okresowych informacji,
sprawozdań i analiz, a także opracowywaniem propozycji
udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz
ich wdrażaniem.
Naczelnikiem Wydziału Obsługi Mieszkańców jest
Grażyna Zachar: ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824
Warszawa, pok. 110, I piętro, tel.: (+48) 022 834 00 61
wew. 211, e-mail: zachar_g@poczta.bielany.waw.pl lub
wom@poczta.bielany.waw.pl

Fot. T. Olechowski

Wydział Obsługi Mieszkańców

Rozmowa z naczelnik WOM-u Grażyną Zachar

Od kiedy pracuje Pani w WOM-ie?
Od 22 czerwca 2004 r., tj. od rozpoczęcia działalności
bielańskiego WOM-u Bielany, czyli od czasu wejścia w
życie Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy z 18 czerwca
2004 r. Można więc powiedzieć, że tworzyłam ten wydział od
podstaw.
Z jakimi jednostkami współpracuje Pani wydział?
Współpracujemy ze wszystkimi jednostkami Urzędu m. st.
Warszawy w zakresie obsługi kancelaryjnej oraz z wydziałami
merytorycznymi i delegaturami Biur Urzędu Dzielnicy Bielany
w zakresie spraw z obsługi bezpośredniej mieszkańców.
A z jakimi problemami najczęściej zwracają się do
Państwa mieszkańcy Bielan?
Dominującymi problemami są sprawy lokalowe i
dotyczące działalności gospodarczej i zezwoleń, ale są też
tzw. sprawy sezonowe jak np. podatki i opłaty lokalne, czy

handel okolicznościowy. Obecnie pracujemy nad wyszkoleniem kadry w zakresie profesjonalnej obsługi mieszkańców, aby
jeszcze lepiej i szybciej pomóc
im załatwiać ich sprawy.
Jakiej praktycznej rady mogłaby
Pani udzielić mieszkańcom
udającym się do WOM-u?
Przed wizytą w Urzędzie
warto skorzystać z informacji
w Internecie www.bielany.waw.pl
oraz z porady udzielanej telefonicznie na temat załatwianych spraw, tak aby zaoszczędzić swój
czas i maksymalnie skrócić czas obsługi.
Tadeusz Olechowski
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Pakt dla Bielan

SAMORZĄD

Fot. M.D.

Podsumowanie połowy kadencji

asze sukcesy są wynikiem
zgodnej współpracy – mówią
członkowie Zarządu Dzielnicy Bielany. Stawiamy na oświatę.
Większość naszych szkół jest wyremontowana, budujemy przy nich
nowoczesne boiska i hale sportowe.
Na Bielanach znajdują się też renomowane wyższe uczelnie: Uniwersytet

W

czwartek, 23 października o godz. 10 w budynku
Urzędu Dzielnicy Bielany
przy ul. Przybyszewskiego 70/72
jeden z pracowników zauważył silne
zadymienie sali konferencyjnej. Jak
wynika z późniejszych ustaleń Straży Pożarnej przyczyną pożaru było
wrzucenie niedopałka papierosa do
kosza, co spowodowało zaprószenie
ognia, a w konsekwencji pożar i silne
zadymienie obiektu.
Rozpoczyna się ewakuacja urzędników oraz mieszkańców, którzy
przybyli do Urzędu. Na miejsce zdarzenia przybywa zaalarmowana straż
pożarna, policja oraz pogotowie.
Niestety, podczas prowadzenia
działań ewakuacyjnych okazuje
się, że jeden z interesantów bardzo
nerwowo się zachowuje. Mężczyzna
w akcie desperacji bierze zakładnika spośród pracowników Urzędu i
zamyka się z nim w jednym z pokoi.
Okazało się, że desperat poszukiwany jest przez Policję. Mężczyzna nie
chce dobrowolnie opuścić pomieszczenia, przedstawia swoje żądania.
Do akcji musi wkroczyć Zespół Negocjatorów Policyjnych. Po długiej
rozmowie funkcjonariusze Policji
uwalniają zakładnika i dokonują zatrzymania. Na szczęście zakładnikowi nic się nie stało. Przetrzymywana
kobieta otrzymuje pomoc lekarską i
psychologiczną.
Podczas prowadzonych działań
związanych z zatrzymaniem sprawcy okazuje się, że w pomieszczeniu
rozsypany został biały proszek.

Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Akademia Wychowania Fizycznego i
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Niejedno duże miasto
nie ma takiej oferty edukacyjnej –
mówi z dumą burmistrz Dzielnicy
Zbigniew Dubiel.
Dzięki otwartej 25 października
2008 r. końcówce pierwszej linii

Metra poprawił się dojazd na Bielany.
Metro sprawi, że z centrum miasta
do jego zielonych płuc będzie można dojechać w kilkanaście minut.
Dojście z Al. Jerozolimskich do np.
Parku Saskiego trwa dłużej niż dojazd na Stare Bielany. Nasze urokliwe
uliczki, piękne parki, no i oczywiście
Las Bielański zapraszają do space-

rów – przekonuje odpowiedzialny
za ochronę środowiska zastępca
burmistrza Kacper Pietrusiński.
Metro przede wszystkim jednak
pozwoli skrócić czas dojazdu do pracy
i powrotu do domu. To duży atut dla
osób myślących o zamieszkaniu na
Bielanach. Rosnące zainteresowanie
deweloperów sprawia, że wybór miesz-

Oprac. Tadeusz Olechowski

Pożar i zakładnik
Ewakuacja Urzędu Dzielnicy Bielany!!!

Ratownicy Straży Pożarnej w ubraniach ochronnych wkraczają do akcji. Po wstępnej analizie substancji
okazuje się, iż jest ona niebezpieczna. Na miejsce zdarzenia wezwany
zostaje Inspektor Sanitarny. To on
podejmuje decyzję o wejściu ratowników do pomieszczenia i zebraniu
proszku. Następuje dezynfekcja
pokoju i okolicznych korytarzy.
Osoby, które przebywały wcześniej
w pomieszczeniu po rozsypaniu
proszku, są odizolowane i przekazane do dyspozycji Inspektora
Sanepidu. Służby bezpieczeństwa
podejmują działania zabezpieczające. Opuszczają teren, natomiast
pracownicy mogą wrócić do swoich
pomieszczeń.
Akcja, która miała miejsce na
terenie Urzędu Dzielnicy, była
na szczęście tylko ćwiczeniem.
Scenariusz został wymyślony
przez dowództwo Policji. Ćwiczenie miało na celu doskonalenie
organizacji, funkcjonowania i
współdziałania służb ratowniczogaśniczych oraz służby ochrony
i administratora obiektu Urzędu
Dzielnicy Bielany w sytuacjach
kryzysowych. Zakres tych ćwiczeń obejmował informowanie
pracowników obiektu i interesan-

Fot. K. Białczyk

N

Zarząd Dzielnicy Bielany: Marek Keller, Grzegorz Pietruczuk, Zbigniew Dubiel, Ryszard Modzelewski, Kacper Pietrusiński

kań jest bardzo duży – zachwala odpowiedzialny za infrastrukturę członek
Zarządu Ryszard Modzelewski.
– Rozszerzamy ofertę kulturalną i
sportowo-rekreacyjną skierowaną do
mieszkańców Bielan, ale także pozostałych Warszawiaków. Rozpoczęliśmy
realizowanie dużych projektów – w
przyszłym roku otwieramy największą
i najnowocześniejszą w Polsce Mediatekę. Planujemy w ciągu dwóch lat
wybudować nowoczesny Dom Kultury
w centrum Dzielnicy oraz powołać do
życia profesjonalny Teatr impresaryjny.
Coraz większą renomą cieszą się organizowane przez nas imprezy sportowe
jak np. styczniowy Bieg Chomiczówki
i Bieg o Puchar Bielan czy majowy
Bielański Rajd Rowerowy – mówi zajmujący się kwestiami kultury, sportu
oraz bezpieczeństwa członek Zarządu
Grzegorz Pietruczuk.
– Bielany to dzielnica z dobrze
rozwiniętą infrastrukturą społeczną.
Szczególnym powodem do zadowolenia
jest służba zdrowia. Szpital Bielański
należy do największych i najlepszych
w Warszawie, a działający na naszym
terenie Żoliborski ZOZ zajął I miejsce
w konkursie Perły Medycyny 2007 oraz
został nagrodzony tytułem Mazowiecka
Firma Roku. Możemy pochwalić się
też dużym zasobem mieszkaniowym,
który wykorzystywany jest w celu pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji
życiowej. Obecnie trwają prace nad
stworzeniem programu, dzięki któremu
będziemy mogli właściwiej adresować
pomoc mieszkaniową, jak również
ruszają roboty przy budowie dwóch
komunalnych budynków mieszkalnych
– podkreśla odpowiedzialny za sprawy
mieszkaniowe i społeczne zastępca
burmistrza Marek Keller.

Pojazdy służb ratowniczych przed budynkiem Urzędu przy ul. Przybyszewskiego 70/72

tów o zdarzeniu, podejmowanie
działań przez kierownictwo w
celu zapobieżenia sytuacji kryzysowej oraz ograniczenia jej
skutków, sprawdzenia procedur
alarmowania i powiadamiania w
sytuacji kryzysowej, przeprowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej
w warunkach sytuacji kryzysowej

na terenie obiektu oraz współdziałania poszczególnych służb ratowniczych i zabezpieczających.
Wszystkie służby biorące udział
w ćwiczeniu zapewniły bezpieczeństwo pracownikom i mieszkańcom,
oraz bardzo sprawnie przeprowadziły akcję ratowniczo-gaśniczą.
Przeprowadzona akcja szkoleniowa,

która dostarczyła tym służbom wiele
cennego materiału operacyjnego,
trwała około godziny.
Przepraszamy mieszkańców
za wynikające niedogodności i
utrudnione dotarcie do Urzędu. Ale
właśnie tego typu akcje mogą nam w
przyszłości uratować życie.
Katarzyna Białczyk
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INWESTYCJE

Pokoje pod klucz
Raport z budowy Ratusza

skrzydła drzwiowe. Rozpoczęto już montaż
wykładzin dywanowych oraz malowanie
ścian w pokojach. Na korytarzach układane
są posadzki kamienne wewnętrzne z granitu polerowanego. Na ścianach montowane
są wykładziny z piaskowca. W najbliższych
dniach rozpoczną się roboty budowlane w
garażu podziemnym. Polegać one będą na
wykańczaniu posadzek żywicą epoksydową, która jest bardzo wytrzymała.
W budynku zamontowano już grzejniki. W połowie grudnia planowane jest
uruchomienie centralnego ogrzewania
w całym obiekcie. Dzięki temu, możliwe
będzie prowadzenie dalszych prac wykończeniowych niezależnie od temperatury
panującej na zewnątrz.
Katarzyna Białczyk

poczną się prace polegające na wykonaniu
ścieżek żwirowych na skwerze. Budowlańcy
przewidują, iż w najbliższych 3 tygodniach
roboty te powinny być zakończone. Zasadnicze roboty zewnętrzne będą zakończone
przed zimą.
Prace wewnątrz budynku skupiają się na
robotach wykończeniowych. W większości
pokoi biurowych zamontowane są już

Fot. K. Białczyk

B

udowa obiektu Ratusza Bielany
przebiega bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Zakończono już budowę dróg dojazdowych
i parkingów. Obecnie wykonywane są
okładziny kamienne zewnętrzne tarasów
oraz schodów. Używany do tego jest granit
płomieniowany, który nadaje posadzce
charakter antypoślizgowy. Niedługo roz-

Gotowe elewacje budynku naszego ratusza – listopad 2008 r.

Komunikacja po 2 latach

Konkurs rozstrzygnięty

Konferencja prasowa
prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz na Młocinach

Nagrodzeni za udział w konsultacjach o komunikacji miejskiej

U

czasie spotkali się oni w Urzędzie Dzielnicy
Bielany z burmistrzem Zbigniewem Dubielem
oraz z zastępcą dyrektora Zarządu Transportu
Miejskiego Wojciechem Partyką. To właśnie
z ich rąk otrzymali drobne upominki jako
wyraz docenienia włożonego wysiłku podczas
konsultacji bielańskich.
Po oficjalnej części zaproszeni mieszkańcy
wraz z Burmistrzem i Zastępcą Dyrektora
ZTM w przyjaznej atmosferze dyskutowali nad
przyszłym kształtem układu komunikacyjnego
w dzielnicy.
Redakcja

Fot. M.D.

rząd Dzielnicy Bielany wraz z Zarządem Transportu Miejskiego wylosował
i nagrodził mieszkańców, którym przyszły kształt komunikacji w dzielnicy nie jest
obojętny – czyli tych, którzy wzięli udział w
tzw. konsultacjach społecznych prowadzonych
w kontekście zmian po otwarciu pierwszej
linii metra.
13 listopad br., godz. 13.00 okazała się
szczęśliwą datą dla dwudziestki mieszkańców
Bielan, którzy swoją postawą udowodnili, że
przyszłość dzielnicy i kursującej tam komunikacji miejskiej nie jest im obojętna. W tym

października br. na stacji metra Młociny odbyła się konferencja prasowa z
udziałem Prezydent Warszawy Hanny
Gronkiewicz-Waltz, Zastępcy Prezydenta m.st.
Warszawy Jacka Wojciechowicza, Dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego Leszka Ruty i

przedstawicieli miejskich spółek. Prezydent dokonała podsumowania sytuacji w komunikacji
miejskiej. Omówiła zmiany jakie miały miejsce
w ostatnich dwóch latach, a także przedstawiła
plany na najbliższą przyszłość.
Redakcja

Fot. Arch. ZTM
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Jacek Wojciechowicz, Hanna Gronkiewicz - Waltz, Leszek Ruta

Wojciech Partyka i Zbigniew Dubiel przekazują gratulacje i upominki
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Dobra Opieka Zdrowotna
Wspólne posiedzenie radnych Bielan i Żoliborza

wykorzystaniu formy prawnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ) przy jednoczesnym
zachowaniu przez Miasto własności.

Będzie wygodniej

Fot. T. Olechowski

Wyremontowana przychodnia przy ul. Kleczewskiej

5

Marek Keller, Stanisław Kusak, Grzegorz Pietruczuk, Irena Komorek,
Andrzej Tomecki, Małgorzata Zaława-Dąbrowska i Zbigniew Dubiel

Fot. T. Olechowski

listopada w przychodni przy
ul. Kleczewskiej 56 odbyło
się uroczyste otwarcie zmodernizowanych pomieszczeń. W
otwarciu uczestniczył Przewodniczący Rady Społecznej SPZZLO
Warszawa-Żoliborz Stanisław Grefkowicz, burmistrz Zbigniew Dubiel,
zastępca burmistrza Marek Keller,
członek Zarządu Dzielnicy Bielany
Grzegorz Pietruczuk, zastępca dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej
Urzędu m. st. Warszawy Stanisław
Kusak, Naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia Dzielnicy

dłużenie SP ZOZ-ów wynosi obecnie
około 170 mln zł.
Dyrektor SP ZOZ Warszawa
Żoliborz dr Małgorzata Zaława –
Dąbrowska, przedstawiając kierowaną przez siebie placówkę stwierdziła, że kondycja finansowa firmy
jest dobra. Posiada dodatni wynik
finansowy, który pozwala zaangażować środki własne jak również
pozyskane z Urzędu m. st. Warszawy
w przeprowadzane inwestycje. Prawie
wszystkie przychodnie znajdujące się
na terenie Bielan i Żoliborza zostały
wyremontowane oraz zmodernizowane.
W niedługim czasie planowane
jest otwarcie nowej przychodni przy
ul. Sieciechowskiej 4 oraz Dziennego
Ośrodka Opieki Geriatrycznej przy
ul. Elbląskiej 35.
Dyrektor Szpitala Bielańskiego
dr Dorota Gałczyńska – Zych poinformowała, że szpital jest również
w dobrej sytuacji finansowej. Wyremontowane zostały Oddziały: Urazowo-Ortopedyczny, Neurologiczny,
Laryngologiczny, Apteka. W chwili
obecnej prowadzony jest remont
Kliniki Pediatrii. W niedługim czasie
rozpocznie się budowa kompleksu
zawierającego m.in. nowoczesny blok
operacyjny oraz Oddział Rehabilitacji i Fizjoterapii.
Z uwagi na fakt, że obie placówki
służby zdrowia nie mają zadłużenia,
niektórzy Radni w swoich pytaniach
zawarli obawy i wątpliwości co do
konieczności planowanych przekształceń.
Dyrektor Marcin Zakrzewski
podkreślił, że przedstawiony program jest w trakcie konsultacji społecznych, a wnioski z tych konsultacji
zostaną wzięte pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych rozwiązań
w placówkach opieki zdrowotnej, dla
których organem założycielskim jest
m.st. Warszawa.

Żoliborz Alicja Tyc i członkowie
Rady Społecznej.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor
Małgorzata Zaława-Dąbrowska,
która przedstawiła dotychczasowy
przebieg zadań modernizacyjno-inwestycyjnych w SPZZLO WarszawaŻoliborz. Przede wszystkim jednak
wyraziła serdeczne podziękowania
dla Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. Modernizacja
placówki oraz jej remont były możliwe dzięki dotacji otrzymanej ze
środków m. st. Warszawy.
Następnie głos zabrali dr Andrzej
Tomecki - Kierownik Przychodni przy
ul. Kleczewskiej 56
i Irena Komorek
– przełożona pielęgniarek tej przychodni oraz przedstawiciele samorządu m. st. Warszawy.
Na zakończenie uroczystości gospodarze
przychodni oprowadzili zgromadzonych gości po nowo
wyremontowanych
pomieszczeniach
placówki.

Zbigniew Dubiel, Alicja Tyc i Wojciech Borkowski

Nina Fronczak,
Tadeusz
Olechowski

Placówki przekształcone nie będą
mogły być prywatyzowane, ponieważ miasto zachowa 100 proc.
udziałów w spółce prawa handlowego, które nie będą podlegały
sprzedaży.
Do spółki zostałby wniesiony
majątek SP ZOZ-ów, które wyrażą
chęć przystąpienia do programu w
czasie konsultacji społecznych. Spółka utworzyłaby jeden albo więcej
niepublicznych ZOZ-ów. Stworzenie
spółki jest konieczne, ponieważ
miasto, jako podmiot publiczny,
nie może powołać niepublicznego
ZOZ-u. Zmiany te umożliwią prowadzenie sprawnej polityki zdrowotnej.
Miejska spółka mogłaby prowadzić
wspólną dla swoich placówek analizę kosztów usług medycznych i
niemedycznych. Dzięki strukturze
niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej placówki będą mogły

pozyskiwać środki finansowe nie
tylko z kontraktów z NFZ, ale również np. z ubezpieczeń zdrowotnych,
sprzedaży abonamentów zakładom
pracy. SPZOZ ma bardzo ograniczone możliwości świadczenia usług
poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Personel,
sprzęt medyczny oraz pomieszczenia
nie są wykorzystywane w pełni, a
jedynie w zakresie wyznaczonym w
kontrakcie z NFZ. W efekcie tworzą
się kolejki do usług, na które jest
największe zapotrzebowanie wśród
mieszkańców.
Przekształcenia ułatwią i przyspieszą prowadzenie wieloletnich
programów inwestycyjnych.
Miejska spółka spłaciłaby zadłużenia i inne zobowiązania przystępujących do niej placówek z własnych
środków uzyskanych np. z zaciągniętego kredytu czy emisji obligacji. Za-

Wojciech Borkowski

Przemoc w rodzinie wobec starszych

4

Spotkanie na osiedlu Wawrzyszew

listopada 2008 r. w Klubie
Seniora Osiedla Wawrzyszew
przy ul. Czechowa 2, odbyło
się kolejne z cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany dotyczące problemu przemocy
w rodzinie wobec osób starszych.
Spotkanie, pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Bielany Zbigniewa
Dubiela oraz Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Dzielnicy Wojciecha Borkowskiego zorganizował Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Bielany. Wśród zaproszonych gości,
obok mieszkańców osiedla (głównie
osób starszych) znaleźli się przed-

stawiciele Urzędu i Rady Dzielnicy
Bielany, Ośrodka Pomocy Społecznej
i Straży Miejskiej, a także policjanci
dzielnicowi z tego rewiru.
Program spotkania wypełniły:
wykład, dyskusja i mniej formalna
część integracyjna przy kawie. Ponadto przedstawiciele Policji udzielili mieszkańcom wielu informacji
i cennych wskazówek dotyczących
bezpieczeństwa osób starszych, a
także procedur stosowanych w przypadku zgłoszeń o zdarzeniach przemocy domowej. Uczestnicy mogli
również skorzystać z bezpłatnych
konsultacji psychologa. Spotkanie
spotkało się z pozytywnym odbio-

rem uczestników, podkreślano wagę
poruszanych tematów, przystępność
wykładu oraz przyjazną atmosferę
rozmów. W związku z dużym zainteresowaniem, kolejne tego typu
spotkanie planowane jest na osiedlu
Wrzeciono.
Oprac. M. Bobowska,Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia

Fot. Z. Morawski

W

ładze samorządowe m.st.
Warszawy przedstawiły do
konsultacji społecznych
propozycję zmian systemu ochrony
zdrowia w Warszawie. Zawarte zostały one w programie poprawy jakości
usług medycznych Dobra Opieka
Zdrowotna.
Główne założenia tego programu
były tematem pierwszego w obecnej
kadencji, wspólnego posiedzenia
Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
dzielnicy Żoliborz oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej i Komisji ds.
Rodziny dzielnicy Bielany.
Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Marcin Zakrzewski przedstawił propozycje zmian formy prawnej
niektórych miejskich SP ZOZ-ów, z
uwagi na niezadowalający poziom
satysfakcji pacjentów oraz nienajlepszą kondycję finansową niektórych
placówek opieki zdrowotnej, które
podlegają Urzędowi Miasta.
Propozycja Ratusza polega na

5

Uczestnicy spotkania

l 9,6% mieszkańców Dzielnicy Bielany zna w najbliższym
otoczeniu przypadki stosowania
przemocy wobec osób starszych
l 30% pracowników lokalnych
służb społecznych w swojej pracy
spotyka przypadki stosowania
przemocy wobec osób starszych
l najczęściej z przemocą
wobec osób starszych spotyka się
Policja (PUBLIC PROFITS Sp. z
o.o., grudzień 2006 r.)
l 5% Polaków mieszka w
gospodarstwie domowym, gdzie
ofiarą przemocy stała się osoba
starsza lub niepełnosprawna
l osoby chore i niepełnosprawne oraz cierpiące na poważniejsze dolegliwości są częściej
narażone na akty wielokrotnej
przemocy niż osoby zdrowe (TNS
OBOP, październik 2007r.).

6

Nasze Bielany nr 10-11/2008

ZDROWIE

Cukrzyca – epidemia XXI w.

Lek. med. Wojciech Borkowski

J

est chorobą starą jak świat,
występuje na wszystkich kontynentach i dotyczy ludzi wszystkich ras.
Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się już w 1550 roku p.n.e. Dokumentem dotyczącym tej choroby
zwanej Diabetes mellitus jest papirus
przechowywany w muzeum uniwersytetu w Lipsku.
Medyczne pisma starożytnych
Arabów, Chińczyków i Hindusów
także zawierają opisy objawów odpowiadających cukrzycy. Około 200
roku naszej ery turecki lekarz Areteusz z Kapadocji (żył w latach 130-200
n.e.) pierwszy użył określenia diabeta (przeciekanie) czyli podkreślił
fakt wypijania dużej ilości wody i
jednocześnie oddawania większych
ilości moczu przez osoby z nieleczoną
cukrzycą, następnie dodano do tej nazwy łaciński przymiotnik mellitus co
oznacza „słodki.” Nazwa tej choroby
jest związana z fenomenem wydzielania nadmiaru cukru z moczem. Był to
pierwszy objaw, na podstawie którego
zaczęto rozpoznawać cukrzycę.
Jest to przewlekła choroba metaboliczna wywołana brakiem lub
nieprawidłowym działaniem insuliny,
która wydzielana jest przez trzustkę. Insulina to hormon obniżający
poziom cukru we krwi. Niedobór
insuliny prowadzi do zaburzeń w
zakresie wykorzystania glukozy przez
komórki organizmu do swoich normalnych procesów życiowych.
Prawidłowe stężenie glukozy we
krwi na czczo wynosi 60-99 mg/dl,
po posiłku przejściowo zwiększa się
najczęściej do 160 mg/dl. Przy glikemii ponad 180mg/dl nerki nie są w
stanie zatrzymać glukozy w organizmie, przenika ona do moczu czyli
mówimy o glukozurii. Cukrzyca jest
stanem, w którym stężenie glukozy
we krwi stale lub często jest większe
od prawidłowego. Charakteryzuje
się także zaburzeniami metabolizmu
węglowodanów, tłuszczów i białka.
Dzielimy ją na kilka typów:
1. Cukrzyca typu 1- zwana także
cukrzycą młodzieńczą bądź insulinozależną - wywołana jest zniszczeniem
komórek beta trzustki, odpowiedzialnych za produkcję i wydzielanie insuliny. Występuje bezwzględny brak
insuliny. Zachorowanie następuje w
młodym wieku –w 10% przypadków
ustalenie rozpoznania następuje
przed 14 rokiem życia, w dalszych
10% między 14. a 18 rokiem życia,
a w 80 %. przed osiągnięciem 40
roku życia. Pamiętajmy, że jedynym
leczeniem tej postaci choroby jest
podawanie insuliny oraz właściwe
odżywianie i wysiłek fizyczny.
2. Cukrzyca typu 2 czyli cukrzyca
dorosłych, insulinoniezależna - przyczyną podwyższonego poziomu

cukru nie jest brak insuliny, ale brak
wrażliwości komórek na ten hormon
(oporność na działanie insuliny). Najczęściej cukrzycy typu 2 towarzyszy
otyłość oraz bardzo często nadciśnienie tętnicze. Ten rodzaj choroby
występuje z reguły u ludzi starszych.
Około 80 - 85 % wszystkich pacjentów z cukrzycą stanowią chorzy na
cukrzycę typu 2. Początkowo leczenie
tej choroby opiera się na stosowaniu
odpowiedniej diety, dostosowanego
do możliwości chorego wysiłku
fizycznego oraz doustnych leków
przeciwcukrzycowych. Postępujący
charakter choroby sprawia ,że z czasem skuteczność leczenia doustnego
zmniejsza się. Najskuteczniejszym
sposobem uzyskania prawidłowego
wyrównania cukrzycy jest wtedy
zastosowanie insuliny. Międzynarodowe zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy typu 2 rekomendują wczesne
wprowadzenie do leczenia insuliny
podstawowej. Stosuje się ją jako dodatek do leków doustnych.
3. Cukrzyca ciężarnych - cukrzyca
po raz pierwszy rozpoznana w ciąży i
występująca do momentu urodzenia
dziecka. W grupie kobiet z tego typu
cukrzycą istnieje wyższe ryzyko
zachorowania w przyszłości na cukrzycę w porównaniu z kobietami bez
tego powikłania.
4. Cukrzyca wtórna - to najbardziej zróżnicowana etiologicznie
grupa cukrzyc, które łącznie stanowią około 2-3% wszystkich postaci
cukrzycy w Europie i Ameryce Północnej. Charakterystyczne dla tej
postaci są współistniejące z cukrzycą
inne zaburzenia lub zespoły chorobowe. Najczęstsze przyczyny można
podzielić na:
● polekowe - niektóre leki, np.
sterydy.
● niektóre choroby endokrynologiczne - choroba i zespół Cushinga,
akromegalia, nadczynność tarczycy,
guz chromochłonny nadnerczy, genetycznie uwarunkowane choroby
przemiany materii
● choroby trzustki - przewlekłe
zapalenie trzustki, rak trzustki, stan
po operacyjnym usunięciu trzustki.
● cukrzyca na tle niedostatecznego i wadliwego odżywiania - występuje głównie wśród ludności w krajach
Azji, Afryki i Ameryki Południowej,
w których niedożywienie i głód są
powszechne.
Cukrzycę rozpoznajemy jeżeli:
1. W przypadkowym badaniu
poziom cukru przekracza 200 mg%
oraz występuje nadmierne pragnienie, wielomocz. Badanie to oznacza,
że zostało wykonane o dowolnej
porze dnia, bez względu na czas jaki
upłynął od ostatniego posiłku.
2. Stężenie glukozy na czczo (tj. co
najmniej 8-14 godzin od ostatniego
posiłku) przekracza 125 mg% (rozpoznanie należy potwierdzić jeszcze jednym pomiarem glukozy na czczo).
3. Poziom cukru jest wyższy od
200mg% po 2 godzinach od obciążenia 75 g glukozy rozpuszczonymi
w 300ml wody, jest to doustny test
obciążenia glukozą.
Objawy cukrzycy
● Zmniejszenie masy ciała glukoza krążąca we krwi często jest

Fot. Dreamstime

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

wydalana przez nerki z moczem,
nie przechodzi do wnętrza komórek. Komórki muszą szukać innego
źródła energii, którym jest tkanka
tłuszczowa. W konsekwencji następuje zdecydowany, niespodziewany
ubytek masy ciała w bardzo krótkim
czasie.
● Wielomocz - obecność cukru
w moczu powoduje przyklejanie się
wody, co przejawia się dużą ilością
oddawanego moczu.
● Wzmożone pragnienie - ponieważ oddajesz często dużo moczu, więc
odczuwasz wzmożone pragnienie.
● Zwiększone łaknienie.
● Ogólne osłabienie.
● Pojawienie się zmian ropnych
na skórze oraz stanów zapalnych
narządów moczowo-płciowych.
● Świąd skóry.
● Cukier w moczu - pojawia się w
moczu wówczas gdy we krwi przekroczy granicę progu nerkowego, czyli
ok. 160 mg% (8,9 mmol/l).
Kto jest najbardziej narażony na
rozwój cukrzycy?
● osoby z nadwagą (BMI >=25);
● osoby z cukrzycą występującą w
rodzinie (rodzice bądź rodzeństwo);
● osoby mało aktywne fizycznie
● osoby, u których w poprzednim
badaniu stwierdzono nieprawidłową
glikemię na czczo (>100 mg/dl; >5,6
mmol/l) lub nietolerancję glukozy
● kobiety z przebytą cukrzycą
ciężarnych
● kobiety, które urodziły dziecko
o masie ciała > 4 kg
● osoby z nadciśnieniem tętniczym (>=140/90 mm Hg)
● osoby z chorobą wieńcową,
po przebytym zawale czy udarze
mózgu
● osoby z nieprawidłowym cholesterolem (stężenie cholesterolu
frakcji HDL < 40 mg/dl i/lub stężenie
trójglicerydów > 250 mg/dl.
Warto podkreślić, że wśród osób
otyłych cukrzyca pojawia się kilka razy częściej niż wśród osób
szczupłych. Zwalczanie otyłości jest
więc działaniem zapobiegającym
cukrzycy. Warunkiem pomyślnego
leczenia jest zredukowanie nadmiaru tkanki tłuszczowej. Leczenie
farmakologiczne (stosowanie leków
doustnych, a także insuliny) musi
zawsze łączyć się z przestrzeganiem
diety. Posiłki powinny zawierać
odpowiednie ilości węglowodanów,
białek i tłuszczów; węglowodany powinny dostarczać 45-50 %. wartości
energetycznej diety, białka 15 -20 %
(połowa: mięso, ryby, twaróg, białko
jaja) a tłuszcze 20 -30 % (oliwa, oleje

roślinne). Z pożywieniem muszą być
dostarczone wszystkie niezbędne dla
organizmu składniki tzn. witaminy,
składniki mineralne i pierwiastki
śladowe. Rozkład posiłków w ciągu
dnia powinien być taki, aby ich spożywanie harmonizowało z nasileniem
działania leków hipoglikemizujących.
Liczbę posiłków należy zwiększyć do
5-7 na dobę, dostosowując ich wartość energetyczną. Posiłki muszą być
spożywane regularnie. Zaleca się ,aby
pacjent chory na cukrzycę zaprzestał
lub znacznie ograniczył spożywanie
alkoholu w jakiejkolwiek postaci.
Właściwe i racjonalne odżywianie
odgrywa bardzo ważną rolę w leczeniu tej choroby.
Cukrzyca nie leczona lub niewłaściwie leczona jest jedną z głównych
bezpośrednich i pośrednich przyczyn
inwalidztwa oraz wczesnej umieralności. Długotrwały wpływ hiperglikemii jest przyczyną przewlekłych
powikłań cukrzycy:
1. Mikroangiopatia, czyli uszkodzenie małych naczyń krwionośnych:
● zmiany dotyczące oczu - retinopatia cukrzycowa czyli uszkodzenie
siatkówki oraz zaćma czyli zmiany
w soczewce prowadzące do jej zmętnienia. W skrajnej postaci powikłania
oczne mogą prowadzić do ślepoty.
● zmiany dotyczące nerek - nefropatia cukrzycowa czyli uszkodzenie
funkcji nerek prowadzące do ich niewydolności i konieczności leczenia
dializami lub przeszczepem nerki.
● zmiany dotyczące włókien
nerwowych - neuropatia cukrzycowa
czyli uszkodzenie układu nerwowego prowadzące do wielu bardzo
różnorodnych objawów. Jedną z
najczęstszych postaci neuropatii jest
tak zwana polineuropatia cukrzycowa z bardzo charakterystycznymi
objawami pod postacią zaburzeń
czucia, uczuciem drętwienia, bólu
lub parzenia dystalnych części rąk i
nóg (tak zwane objawy „rękawiczkowe” i „skarpetkowe”). Innym rodzajem neuropatii cukrzycowej jest
neuropatia autonomicznego układu
nerwowego niezależnego od naszej
woli. Do najczęstszych należą: zaburzenia pracy serca, nieprawidłowości
ciśnienia tętniczego, zaburzenia pracy
przewodu pokarmowego głównie po
postacią uporczywych biegunek, zaburzenia w oddawaniu moczu. Neuropatia jest także jedną z przyczyn
(nie jedyną) impotencji u mężczyzn
chorujących na cukrzycę.
2. Makroangiopatia, czyli uszkodzenie naczyń o większym kalibrze:

● choroba wieńcowa - u chorych
na cukrzycę występuje w młodszym
wieku, ma znacznie cięższy przebieg,
wiąże się z wyższym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego
i śmierci sercowej. Na zawał serca,
udar mózgu czy miażdżycę tętnic
obwodowych chorzy na cukrzycę
zapadają trzykrotnie częściej niż
reszta populacji.
● zespół stopy cukrzycowej
● zespół zaburzeń ukrwienia i
unerwienia stopy mogący doprowadzić do rozwoju owrzodzeń,
deformacji stopy, infekcji a w konsekwencji do martwicy i konieczności
mniejszych lub większych amputacji.
Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną
nieurazowych amputacji stóp.
● Choroba niedokrwienna ośrodkowego układu nerwowego - prowadząca do różnego stopnia uszkodzenia mózgu.
Powyższe powikłania powodują
skrócenie życia średnio o 16-20 lat u
pacjentów z cukrzycą typu1 i 4-6 lat z
cukrzycą typu 2.Ponadto badania wykazują że chorzy na cukrzycę częściej
zapadają na zakażenia bakteryjne,
grzybicze i wirusowe. Jednocześnie
ich przebieg jest z reguły cięższy i
bardziej powikłany niż w przypadku
osób zdrowych. Wskazane jest, aby
każdy chory na cukrzycę zaszczepił
się przeciw grypie.
Obecnie na cukrzycę cierpi w Polsce ponad 2 miliony Polaków. Szacuje
się, że ok. 40% chorych w Polsce w
ogóle nie wie o swojej chorobie. Choroba ta nie boli i ma bardzo podstępny
przebieg. Przez lata może nie dawać
żadnych objawów - pozornie zdrowy
człowiek nie ma pojęcia, że choroba
już zaatakowała jego organizm. Pacjenci zgłaszają się do lekarza, gdy jest
ona już bardzo zaawansowana, u 25%
pacjentów stwierdza się powikłania
cukrzycowe. W Polsce często choroba
ta rozpoznawana jest przypadkowo w
trakcie hospitalizacji chorego z innej
przyczyny. Często przyczyną tych
hospitalizacji są choroby, których
cukrzyca jest istotnym czynnikiem
ryzyka, na przykład zawał serca czy
udar mózgu.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 1995 roku chorowało na cukrzycę około 135 milionów
osób. Prognozy na 2030 rok są przerażające - 360 milionów osób będzie
chorować na cukrzycę! Duża częstość
występowania cukrzycy kształtuje jej
tragiczną rolę jako przyczynę zgonów.
Na całym świecie i także w Polsce
pojawiły się alarmujące obserwacje,
wskazujące na szybkie powiększanie się częstości zachorowań na tę
chorobę. Należy określić to zjawisko
mianem epidemii cukrzycy. Wszystkie wysiłki należałoby skierować na
zmniejszenie powyższych zagrożeń i
wytworzyć nowe szanse na zapobieganie i leczenie tej choroby.
Mając na względzie skalę problemu, Organizacja Narodów Zjednoczonych w swojej rezolucji z
2007 roku podkreśliła konieczność
aktywizacji państw całego świata w
zwalczaniu cukrzycy i dlatego też
dzień 14 listopada każdego roku obchodzony jest jako Światowy Dzień
Cukrzycy.
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FELIETON

Zatrzymane w kadrze (VI)
Kiedyś w hucie to się działo...

Leszek Rudnicki

Fot. L. Rudnicki

D

ziś, w ramach kolejnej
bielańskiej wędrówki
słowno - obrazkowej,
ciąg dalszy historii pt.
„Jak to na hucie robiłem i co z tego
wynikło”. Dla tych, którzy nie czytali poprzedniego odcinka - krótkie
reassumo. Żeby w tak zwanym temacie byli na bieżąco. Miejsce akcji:
dawna Huta „Warszawa”. Czas: lata
1976 - 1978, czyli era propagandy
sukcesu, która wkrótce pękła jak
bańka mydlana. Póki co, „było
pięknie, było cudnie”. Pracując jako
plastyk zakładowy, widziałem rzeczy
śmieszne, dziwne, nonsensowne, ale
też zwyczajnie, po ludzku - smutne.
Ludzie uwiązani na produkcji do
maszyny nie mieli takich szans. Liczyły się harmonogramy, wskaźniki,
plan, nadgodziny oraz czyny typu
110 % normy, ku chwale ojczyzny
i partii, oczywiście. Cyfry zawsze
robiły wrażenie. Generalnie liczyła
się ilość, nie - jakość. Lecz to, po
części - uproszczenie. Gdyż niektóre
wydziały dostarczały solidne półprodukty do dalszej obróbki; jeśli
dali szmelc, niewiele można później

Foto 1: Winieta gazety

pomoże. Wreszcie złożył propozycję: żebym wstąpił w jej szeregi,
tym bardziej, że uroczyście wręczą
zakładową legitymację partyjną nr
2 000. Że, ja im pasuję! Widocznie
miałem sceptyczną minę, bo „szedł
za ciosem”: że szybko przeszeregują
(dadzą podwyżkę), że oczywiście
osobiście dopilnuje przydział talonu na „Malucha” i o mieszkaniu
egzekutywa też mocno pomyśli. Bo

Foto 2: Gierek w hucie

zrobić. To samo z wyrobami na
export; tu musiała być jakość, gdyż
wciąż brakowało cennych dewiz.
Robotników i mistrzów szlag trafiał,
bo ciężko pracowali w pocie czoła i
gdzieś po drodze, wśród liczb oraz
ideologii, znikał ich wysiłek.
Z radia, prasy i telewizji, trąbiono, że jest coraz lepiej, a „przejściowe
trudności” są przejściowe. Niektórzy
wierzyli (jeszcze) w tą schizofrenię,
pozostali, nie dawali sobie wciskać
kitu. Szczęśliwcami byli ci, którzy
czekali krócej niż 10 lat na mieszkanie lub założenie telefonu. Wiernych
/ swoich nagradzano, innych mamiono obietnicami, że, ho! Również
„przerabiałem” taki numer. Pewien
sekretarz wydziałowy, nie wiedzieć
czemu, upatrzył sobie moją skromną
osobę, zaprosił na rozmowę i zaczęły
się „podchody”. Wpierw tra la la:
czy kawkę sobie życzę czy herbatkę
i takie tam. Od razu wyczułem co
piszczy w trawie, ale nic, siedzę, czekam co będzie dalej. Więc zachodzi
mnie, a to z lewa, a to z prawa: że
młody jestem, przyszłość przede
mną, ale wiecie - rozumiecie jak
jest, lecz partia czuwa, nie zostawi
człowieka w potrzebie i jakby co,

akurat na Wrzecionie, Wawrzyszewie
i Chomiczówce lokale przydzielają
z hucianej puli. No to jak będzie?
Tu, niestety mina mu letko zrzedła;
grzecznie podziękowałem za poczęstunek, ale zapisywać się nie będę.
Jak to? Dlaczego? Może się jeszcze
zastanowię? Nie ma nad czym, już
powiedziałem. I wyszedłem. Niektórzy mówili potem: ty durniu, co
ci szkodziło, miałbyś brykę, chatę.
Odpowiadałem krótko: to, że w kraju
jest burdel, nie znaczy żebym się zaraz sprzedawał. Tym sposobem, nie
zrobiłem partyjnej kariery.
Co innego mnie „kręciło”. Często
zachodziłem do rozgłośni zakładowej, która studio miała sensownie
zrobione, choć duszno i gorąco w
środku było jak przy Martenie. Tak
długo męczyłem kolegę Bolka, aż
pozwolił mi robić audycje muzyczne.
Mówiłem o nowościach, po czym leciały przeboje grup: ABBA, Boney M,
Electric Light Orchestra itp. Emisja
szła na biurowce, hale, słupy... Hutnikom się podobało. Dorzuciłem klasyków rocka: The Beatles, The Animals,
Rolling Stones. Fajne, rób swoje, słyszałem. Do czasu. Raz przesadziłem,

puszczając koncert Jimi Hendrixa z
Woodstock: odlotowe solówki pełne
sprzężeń, przydźwięków i efektów
wah - wah, przypominających świst
zarzynanej obrabiarki. Podobno niektórzy zgłupieli na halach, myśląc, że
coś naprawdę się zepsuło! Biedny Bolek. Odbierał telefony z produkcji, a
nawet ktoś z dyrekcji interweniował,
co to za piski i zgrzyty słychać? No i
pogonili mnie. Ale, niedaleko. Tuż
za ścianą, redakcja „Hutnika Warszawskiego” działała. Wszedłem, porozmawiałem z red. naczelną - panią
Wandą, wkrótce tekst podrzuciłem.
Spodobał się, więc prowadziłem „Kącik melomana”, pisząc o gwiazdach
popu i rocka. Jeszcze wierszówki
płacili! To całkiem niezła gazeta zakładowa była. Nakład parotysięczny,
cena 20 gr. Oprócz politycznego
ble, ble, ble, cenzura (o dziwo!),
przepuszczała teksty nie pasujące do
oficjalnej linii „sukcesu”. Oto mix
tytułów o rzeczywistych problemach
huty: „Co z tą jakością?”, „Przeciw
lawinie papierków”, „Prawda pilnie
poszukiwana”, „Tych wypadków
można było uniknąć”, „Młodzi boją
się narazić”, „Gdyby ci kooperanci”,
„Od sprawności urządzeń zależy
wynik produkcji”, „Wstydliwy temat
(o alkoholizmie)”, „Wodę trzeba
oszczędzać” etc. Otwarcie pisano o
złym stanie narzędzi, maszyn, pieców, braku dyscypliny pracy, słabej
jakości remontów itp. Lokalny wentyl
bezpieczeństwa? Hmm, być może.
Foto 1.
Huta to kombinat, klasa robotnicza, którą upodobali sobie partyjni
kacykowie. Często wpadał, ot, tak,
Józef Kępa - I sekretarz KW. Właści-

wie czuł się jak u siebie w domu. Nikt
nie robił z tego wielkiego halo. Co
innego: wierchuszka. Bo wiadomo,
zaraz prasa centralna i tv się zwalała,
żeby wieści doniosłe, a optymistyczne potem głosić. Szczególnie jedna
wizyta, tyle śmieszna co groteskowa
była. Godna filmów Barei. Na jakąś
ważną naradę zakładową miał przybyć Edward Gierek - I sekretarz KC
oraz Alojzy Karkoszka - członek
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tą kosmiczną bzdurę, ale strażnik
wyskoczył zza krzaka i wyciągnął
rolkę filmu. Aparatu nie ruszył, bo
zobaczył sygnaturkę ewidencyjną
HW, czyli zakładowy sprzęt. Którym
za kilka dni sfotografowałem wspomniane osoby pod główną bramą,
wśród oklasków licznie zgromadzonych klakierów. Foto 2.
Dla równowagi duchowej, w
ramach tzw. „kursu na człowieka”,
zorganizowano plener dla twórców
okręgu warszawskiego ZPAP. Żeby
prosty człowiek przy maszynie się
podciągnął, co nieco kulturalnie, zaś
artysta zobaczył jak wygląda robota
w trudzie i znoju. Przebiegłe, co? Szef
pracowni, pan Zbyszek + nas cała
reszta sztuk 3, mieliśmy im służyć
wszelką radą i pomocą. Plastycy
chodzili lekko otumanieni pyłem
oraz hałasem, robiąc oczy wielkie
jak guziki na widok spustu stali,
który (sam w sobie) malowniczy jest.
Dziwowali się wielce, że kominy są
ogromniaste, suwnice pod dachem
hal wyścigi uskuteczniają itd. Po
czym zawzięcie szkicowali, malowali,
rzeźbili... To właśnie wtedy narodził
się pomnik „Hymn Warszawianka”
autorstwa Teresy Brzóskiewicz, vide:
„NB” Listopad 2005. Rzeźbę robiono
przez kilka miesięcy w wiacie na tyłach biurowca „A”. Od początku do
końca dokumentowałem fotograficznie poszczególne fazy jej tworzenia.
Gdy nadeszła historyczna chwila, za
pomocą dźwigu oraz kilku chłopa,
wciągnięto ją na ciężarówkę, by sta-

Foto 4: Stawianie warszawianki

politbiura. Sala konferencyjna mieściła się na terenie huty, w budynku,
gdzie na wewnętrznym dziedzińcu
panował straszny bajzel. Co wymyślono, by goście tego nie widzieli?
Zastawiono... wejście drewnianym
płotem, że niby go nie ma. A było!
Po czym, od strony głównej hucianej
alei, wykuto... na wysokości I pietra
otwór w ścianie, w który wstawiono
ościeżnicę i drzwi. Całość skrupulatnie otynkowano, przyjechał dźwig,
po czym dostawiono gotowe betonowe schody, by tamtędy towarzysze
weszli wprost na salę! Pstryknąłem

Foto 3: Budowanie huty

nęła (na wieczną rzeczy pamiątkę)
przed hutą. Foto 3.
Ktoś powie, że piszę, jakby to
komiks był nieustający, albo co. Nic
z tych rzeczy! Wiele absurdów załoga
brała na wesoło, inaczej nie szło wytrzymać. Tu, księgę wielkości spisu
telefonów można ułożyć; ludzkim
potem i zdrowiem znaczoną... Patrzę
na monitor i widzę, że powoli wątek
trzeba kończyć. A chciałem jeszcze
skrybnąć o dniu kobiet z przydziałowym goździkiem i rajstopami (za
pokwitowaniem!), o wesołej delegacji
moskiewskich zakładów metalurgicznych „Sierp i młot”, o własnej,
zakładowej hodowli trzody chlewnej!, z której robiono kiełbasę dla
hutników, o wizycie I sekr. KC KPZR
- Leonida Breżniewa, o kradzieżach
i wartownikach, o hucznych, mocno
„zakrapianych” Dniach hutnika, o
pochodnym temacie, czyli pędzeniu
bimbru na hucie, o urokach pracy w
nadgodzinach :-) i wielu innych, nieprawdopodobnych historiach, które
wydarzyły się naprawdę. Więc kończę
zdjęciem z lat 50, które dał mi Bolek,
gdy odchodziłem z huty. Ps. Wydarł
je z jakiejś starej gazety czy innego
albumu. Fajna pamiątka. Foto 4.
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EDUKACJA

Pyszna impreza

Fot. K. Białczyk

Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania w Szkole Podstawowej nr 273

E

uropejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania stanowi część kampanii Komisji
Europejskiej, która ma na celu walkę z
otyłością przez zachęcanie obywateli do ćwiczeń
fizycznych i przestrzegania zrównoważonej diety.
Nawyki z dzieciństwa mają często wpływ na
styl życia, jest więc bardziej prawdopodobne, że
dzieci, które poznają zalety zdrowego odżywiania, będą w dorosłym życiu świadomie wybierać
produkty żywnościowe oraz prowadzić zdrowy
styl życia.
Warszawskie Biuro Edukacji we współpracy
z Centrum Komunikacji Społecznej i Wydzia-

Zofia Gajewicz, Zbigniew Dubiel i Jolanta Lipszyc
łem Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji mu Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od Zofia Gajewicz oraz Dyrektor Biura Edukacji
trzech lat prowadzi kampanię społeczną „Wiem, Jolanta Lipszyc, które przygotowywały sałatki
co jem”, która promuje wśród dzieci prawidłowe według własnych przepisów. Przybyli również
nawyki żywieniowe. Bielańska podstawówka z dyrektorzy szkól podstawowych i przedszkoli,
ul. Balcerzaka uczestniczy w tej kampanii i jako dyrekcja zaprzyjaźnionego z nami Gimnazjum
Szkoła Promująca Zdrowie została wybrana do 75 oraz radni, a także inne osoby zaangażowane
w propagowanie zdrowego jedzenia. Korytarz
przygotowania tego spotkania.
7 listopada w ramach tej imprezy szkołę na parterze zapełnili uczniowie z bielańskich
odwiedził burmistrz Zbigniew Dubiel, który szkół podstawowych, którzy pod okiem swonie zawahał się użyć specjalnie dla niego przy- ich opiekunów przygotowywali sałatki i inne
gotowanej czapki kucharskiej, fartucha i innych pyszności. Natomiast uczniowie z klasy 6a
kucharskich akcesoriów. Kroku dotrzymywały szkoły goszczącej, przyrządzali sałatkę według

przepisu Pierwszej Damy Marii Kaczyńskiej.
Hitem jednak okazały się pierogi, nadziewane
różnymi farszami.
Koordynator kampanii, wicedyrektor szkoły
Agnieszka Kurek zapoznała gości z działaniami w
zakresie zdrowego jedzenia. Uczniowie pochwalili się wydaniem książeczki z 273 przepisami na
surówki i sałatki zebranymi od szkolnych koleżanek i kolegów, babć i znanych osób. Przygotowali
też krótki program artystyczny.
W bibliotece szkolnej czekała na wszystkich
pyszna, gorąca herbata W wielu kolorach i
smakach, z różnych stron świata. Herbaciarnia
urzekła cudowną atmosferą, którą charakteryzują się takie miejsca. Można tu było odetchnąć,
odpocząć i porozmawiać w miłej, czarownej
atmosferze, budzącej tęsknotę za tajemniczymi
Indiami, odległymi Chinami, Czarnym Lądem i
zamorską Argentyną, gdzie uprawia się herbatę
od tysięcy lat.
Do ciekawostek należały wizyty ekip telewizyjnych, które gorączkowo kręciły materiał do swoich
programów informacyjnych. Ten dzień minął nam
w miłej i wyjątkowo „smacznej” atmosferze.
Uczniowie szkoły poznali zasady zdrowego
odżywiania. Wiedzą, że jedzenie można przygotować w zdrowy i odpowiedni sposób. Lubią
szkolne bułeczki o nazwie „pizza małolata”, przygotowane z pełnoziarnistej mąki. Przepadają za
jabłkowymi i marchewkowymi chipsami. Na
przerwach chętnie chrupią mini marchewki i
jabłka niespodzianki. Biorą udział w konkursach organizowanych przez panią ze szkolnego
sklepiku o bajkowej nazwie Smakuś. Chętnie
angażują się w inne szkolne przedsięwzięcia
związane z promocją zdrowego jedzenia.
W tym dniu nosili przypięte do ubrania
zielone jabłuszka z napisem: „Wiem co jem”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 273 naprawdę
wiedzą co powinni jeść, by być zdrowym!
Zespół ds. promocji i rozwoju SP nr 273

Uczniowie i nauczyciele za pośrednictwem
miesięcznika „Nasze Bielany” serdecznie dziękują firmie Nestle Polska S.A. — właścicielowi
marki Winiary, za pomoc w przedsięwzięciu
oraz za finansowe wsparcie wydania 273 przepisów surówek i sałatek.

Judaica w Warszawie i Höxter

Nauka przez zabawę

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne na Kolektorskiej

Sposób na język angielski w SP nr 289

Z

espół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica,
jako jedyna szkoła na Bielanach, otrzymał
dofinansowanie projektu edukacyjnego
„Judaica w Warszawie i Höxter” w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych II Edycji.
Projekt realizowały trzy szkoły: Zespół Szkół
Nr 10, Kaufmainische Schule z Höxter w Niemczech i Zespół Szkół nr 22, który do współpracy
przystąpił dopiero dwa lata temu.
Idea projektu jest efektem ponad 12 lat
współpracy i wymiany między szkołą bielańską
i zaprzyjaźnioną szkołą z Höxter. Jak co roku
młodzież obu szkół spotkała się w październiku
w Warszawie, rozpoczynając realizację projektu,
a jego zakończenie i podsumowanie nastąpi w
maju 2009 w Höxter.
Wymiana dla uczniów Zespołu Szkół Nr
10 to nie tylko doskonalenie umiejętności
językowych, ale także okazja do wykazania
się kreatywnością i umiejętnościami organizatorskimi. Uczniowie wraz z nauczycielami
przyjechali do Warszawy 19 października
późnym wieczorem. W poniedziałek rano
w szkole na Kolektorskiej nastąpiło oficjalne
powitanie i inauguracja projektu. Po śniadaniu
rozpoczęły się zajęcia integracyjne, które miały
służyć lepszemu poznaniu się młodzieży i komunikacji językowej. Dużym wyzwaniem była
także lekcja polskiego przygotowana przez nauczycieli języka polskiego, ale poprowadzona
przez nauczycieli języka niemieckiego.
We wtorek 21 października uczniowie
polscy i niemieccy uczestniczyli w wycieczce
„Warszawskie Judaica”. Wycieczka rozpoczęła
się od zwiedzania Cmentarza Żydowskiego,
później Traktem Pamięci Walki i Męczeństwa

do pomnika Bohaterów Getta, na Umschlagplatz, do Domu Sierot, Teatru Żydowskiego,
Synagogi i Żydowskiego Instytutu Kultury.
Młodzież zakończyła „Warszawskie Judaica” na
ulicy Próżnej.
W środę 22 października odbyły się lekcje
muzealne w Instytucie Kultury Żydowskiej.
Młodzież poznała zwyczaje i kulturę judaizmu,
a także historię Żydów w Warszawie i ich rolę w
życiu XIX-wiecznego miasta.
Czwartkowy dzień organizowany przez
Zespół Szkół Nr 22 zupełnie odbiegał od tematu
przewodniego „Judaica”, miał przynieść relaks
i odprężenie przed piątkowym seminarium,
podsumowującym problematykę „Judaica w
Warszawie – dzieje osadnictwa i kultury żydowskiej”. Uczniowie pracowali w mieszanych
polsko-niemieckich grupach, komunikując się
w języku angielskim, który był językiem całego
seminarium.
Każda grupa miała przygotować i zaprezentować jedno zadanie. Młodzież opracowywała
zagadnienia dotyczące osadnictwa żydowskiego
w Polsce i Warszawie, a także symboli judaizmu
i kalendarza żydowskiego, w formie prezentacji
multimedialnej przygotowanej przez uczestników seminarium. Prezentacje zakończyła inscenizacja ślubu według obrządku żydowskiego,
przygotowana w dwóch językach: niemieckim i
angielskim.
W seminarium wziął również udział Przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Druga część projektu będzie realizowana
podczas czerwcowego pobytu uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr10 w Höxter.

Koordynatorzy Projektu „Judaica”

W

dzisiejszych czasach nauka języka
angielskiego to już standard. Na co
dzień uczniowie sięgają więc do wielu
dostępnych im atrakcyjnych metod i technik
nauczania, gdyż pragną jak najlepiej przyswoić
sobie ten język. Wiadomo jednak, że dobra znajomość języka obcego to efekt długotrwałego,
niekiedy żmudnego procesu, wymagającego od
uczniów ogromnego zapału i silnej motywacji,
której niestety, czasem im brakuje.
Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka
Sienkiewicza na Bielanach wyszła naprzeciw
rosnącym potrzebom uczniów oraz nauczycieli. Jako pierwsza w Polsce zakupiła do nauki
języka angielskiego multimedialny program
do tablicy interaktywnej i korzysta z niego już
od października. Radość jest ogromna, gdyż

uczniowie uwielbiają takie lekcje. Wykonywanie ćwiczeń interaktywnych, zaznaczanie
fragmentów tekstu, odtwarzanie na tablicy
filmów tematycznych, rozmówek sytuacyjnych, ćwiczeń ze słuchu, a nawet śpiewanie
piosenek w wersji karaoke — to nie lada
przyjemność zarówno dla uczących się, jak i
dla prowadzących zajęcia. Na każdym etapie
lekcji, jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, uczniowie przechodzą do kolejnych
ćwiczeń.
W przyszłości szkoła planuje zakup kolejnej tablicy interaktywnej, aby nauczyciele
wszystkich przedmiotów mogli również
korzystać z tej niezwykle atrakcyjnej techniki
nauczania na swoich lekcjach.
Agnieszka Sikorska-Łempicka

KUP KLEPKĘ!

5 grudnia 2008 o godzinie 16.30 serdecznie zapraszamy Rodziców,
Uczniów i Przyjaciół Szkoły Podstawowej 133 przy ul. Fontany 3 na festyn,
na którym będziemy zbierali fundusze na nową podłogę.
W programie imprezy zaplanowano między innymi:
● Prezentacje Kół Przedmiotowych działających w szkole.
● Program artystyczny w wykonaniu Uczniów.
● Gry i zabawy sportowo –rekreacyjne.
● Sprzedaż i aukcja prac uczniów.
● Degustacja rodzinnych wypieków w kawiarence.
● Sprzedaż „klepek – cegiełek”.
● Aukcja przedmiotów otrzymanych od sponsorów.
Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna
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EDUKACJA

Ekologia od małego
Zielony Certyfikat dla bielańskich przedszkoli

Fot. T. Olechowski

M

iło nam jest zakomunikować, iż 22
października br. podczas podsumowania IX edycji Ogólnopolskiego
Programu Zielony Certyfikat i uroczystego
koncertu galowego w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie taki właśnie
certyfikat zdobyły dwa bielańskie przedszkola:
Przedszkole Specjalne Dla Dzieci Słabowidzących Nr 245 im. Sowy Mądrej Głowy i Przedszkole Nr 346 „Pod Kasztanem”. Z rąk Ministra
Środowiska Macieja Nowickiego certyfikaty
odebrały: Ewa Korczak, dyrektor placówki Nr
245 i Jolanta Cergowska, koordynator projektu
oraz reprezentujące przedszkole Nr 346 Ewa
Jaźwińska, dyrektor placówki i Hanna Jagnieża,
koordynator projektu.
Zielony Certyfikat jest ogólnopolskim programem wsparcia i certyfikacji, podnoszący
jakość pracy szkoły, przedszkola, placówki
opiekuńczo-wychowawczej w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jest inicjatywą edukacyjną realizowaną od stycznia 2000 r. przez
zespół Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej, jako rozwinięcie programu „Edukacja w
Naturze”. Program jest wyjątkowy, bo z jednej
strony aktywizuje placówki oświatowe do
działań na rzecz środowiska przyrodniczego
i społeczności lokalnej, a poprzez procedury
przyznawania znaku jakości mobilizuje do
doskonalenia się i działań najwyższej jakości,
a jednocześnie umożliwia wdrażanie zasad
zrównoważonego rozwoju w codzienne
funkcjonowanie szkoły, przedszkola, placówki
oświatowej.
Ocenianym przedsięwzięciem w Przedszkolu Nr 245 był „Ogród skalny – rośliny z
miejsc bliskich i dalekich”. Na skarpie przed
budynkiem założono skalniak. Projekt ogrodu
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Ewa Jaźwińska i Hanna Jagnieża

powstał w wyniku konkursu. Większość roślin
była darem rodzin dzieci i zaprzyjaźnionych
działkowców. Każda roślina bliska i daleka
otrzymała tabliczkę informacyjną. Dzieci cały
czas systematycznie opiekują się ogrodem

i uczestniczą w zajęciach prowadzonych na
jego terenie.
Drugie przedszkole, które otrzymało „Zielny Certyfikat” to Przedszkole Nr 346. W czasie
ubiegania się o znak jakości nawiązano współ-

Ewa Korczak i Jolanta Cergowska

pracę z Rodzinnym Ogrodem Działkowym
„Sady Żoliborskie”. Po zdobyciu certyfikatu
celem placówki jest efektywna współpraca ze
środowiskiem lokalnym.
Tadeusz Olechowski

Przedszkolnych atrakcji moc Zwycięstwo Gabrysi Biesiakirskiej
Udany występ naszych dzieci i młodzieży
na ogólnopolskim konkursie wokalnym w Małogoszczu

Przedszkole nr 340 „Kasztanowego Ludka” tętni życiem

Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
asze dzieci z radością malują, wycinają, chały do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.
rysują, lepią, tworząc na miarę swoich Przedszkolaki poznały rośliny rosnące w Polsce
możliwości i umiejętności. W paździer- i innych krajach. Przewodnik opowiadał im o
niku przedszkolaki pod fachowym kierunkiem charakterystycznych dla jesieni kwiatach i ich
nauczycielki, Magdaleny Chilczuk wykonały kolorach. Wykonano dużo zdjęć, które wykorzywiele interesujących prac plastycznych, wyko- stane zostały do albumu „Jesienne kwiaty”.
rzystując do tego różne materiały plastyczne
Tradycją naszego przedszkola są także
oraz przyrodnicze. Z owoców tych prac powstała comiesięczne spotkania z artystami i twórcami
wystawa „Barwy Jesieni”.
ludowymi, pt. „Spotkania z tradycją” podczas
Znalazły się tam wycinanki, kolaże, rysunki których dzieci mają możliwość zapoznania się
wykonane pastelami, rzeźby z gliny, figurki z z obyczajami wsi polskiej.
masy solnej i wiele innych. Zachwycały one
Niedawno odbyły się warsztaty pt. „Doswoją kolorystyką i oryginalnością. Wystawa żynki w przedszkolu – wspólny wypiek chleba”.
stała się również promocją naszego przedszkola Zajęcia rozpoczęły się wprowadzeniem w klimat
w środowisku lokalnym. Zaproszono na nią dawnej wsi mazowieckiej. Pani ubrana w strój
dzieci z Przedszkola nr 327 i nr 328, Szkoły Pod- ludowy opowiadała o zwyczajach dożynkowych
stawowej nr 80, rodziców oraz Klub Seniora.
oraz znaczeniu chleba w tradycji polskiej. Dzieci
Jak co roku w przedszkolu obył się Bal Je- obejrzały dawne narzędzia i domyślały się ich
sieni. Wszystkie przedszkolaki przychodzą w wykorzystania. Poznały różne gatunki zbóż
tym dniu w pięknych jesiennych strojach. Na używane do wypieku chleba. Każde dziecko
balu bawiły się: jeże, wiewiórki, muchomory, własnoręcznie ugniotło chlebowe ciasto, które
kasztanki, Król Jesieni, Pani Jesień, jarzębin- panie w kuchni upiekły.
ki. Na bal przybyli nasi stali goście z Klubu
Na zakończenie spotkania dzieci próboSeniora. Jedna Pani z Klubu zrobiła dzieciom wały swojego wypieku, resztę chleba wzięły do
niespodziankę recytując piękny wiersz o jesieni. domu, aby poczęstować rodziców. Radość była
Dzieciom bardzo podobał się występ, za który niesamowita.
podziękowały mocnymi brawami.
To część przyjemności, którymi cieszą się
Ponieważ październikowa pogoda sprzyjała dzieci w Przedszkolu „Kasztanowego Ludka”.
organizowaniu wycieczek, nasze dzieci pojeKrystyna Rożyńska, Magdalena Chilczuk
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Kozidrak „Ta sama chwila”. Piosenki podobają
się publiczności, która nagradza występ gromkimi brawami, ale jury jest nieodgadnione.
Kolejne dwie solistki i na scenę wychodzi Marta
Tłokińska, po niej jeszcze paru wykonawców i
nowa kategoria wiekowa. Nasza Gabrysia Kołtun
kończy swój występ i siada obok, aby posłuchać
innych wokalistów. Teraz dzielimy się wrażeniami i decydujemy się iść na spacer. Przesłuchania
potrwają do godziny 18.00 a wyniki podane
zostaną ok. godziny 20.00. Blisko jest zamek w
Chęcinach, więc jedziemy tam. Na zwiedzaniu
i zabawie miło płynie nam czas. Szybko robi się
ciemno, wracamy do Domu Kultury w Małogoszczu na ogłoszenie wyników i… Pierwsze
miejsce (w kategorii do lat 9) zajęła Gabrysia
Biesiakirska. Cieszymy się i czekamy na następne
wyniki. Gabrysia Kołtun (w kategorii do lat 12)
zdobyła wyróżnienie, to duży sukces. Gabrysia
jest najmłodsza w tej kategorii: ma dopiero 10

Trema przed występem jest zawsze, ale
tutaj w finałowych zmaganiach biorą udział
najlepsi wykonawcy. Wiadomość z ostatniej
chwili: przesłuchania odbędą się w kolejności
alfabetycznej i jako pierwsza na scenie pojawi
się Gabrysia Biesiakirska. Takie nasze szczęście,
to my rozpoczynamy. Zawsze najtrudniej jest
pierwszemu wykonawcy, ponieważ podczas jego
występu korygowane są ustawienia akustyczne
na mikserze. Gabrysia śpiewa dwa utwory Natalki Kukulskiej „Kołysankę dla ET” oraz Beaty

lat. Wesoło robi się nam na duszy, więc roześmiani wracamy do Warszawy.
Za nami nowe doświadczenia wokalne,
nowe nagrody i nowy zapał do nauki śpiewu.

Fot. Arch. MAT

Fot. Arch. Przedszkole nr 340

W

ielkim sukcesem zakończył się występ solistek z zespołu wokalnego
M*A*T (Młodzi Adepci Twórczości)
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ulicy Szegedyńskiej.
Konkurs odbywał się dwuetapowo: w pierwszej fazie konkursu po przesłaniu nagrań „demo”
komisja zakwalifikowała 56 młodych wykonawców
z całej Polski. W kategorii do lat 9 zaproszenie uzyskały dwie 8-letnie solistki Gabrysia Biesiakirska i
Marta Tłokińska. W następnej kategorii wiekowej
do lat 12 kwalifikacje uzyskała Gabrysia Kołtun
lat 10. Ta miła wiadomość na trzy tygodnie przed
finałem zmobilizowała nas do pracy i rozpoczęły
się przygotowania wokalne. Dodatkowe zajęcia w
niedzielę i zajęcia indywidualne z solistkami. Aby
dobrze śpiewać potrzeba wielu godzin ćwiczeń, ale
nasza motywacja była wielka: „jedziemy na finał
ogólnopolski do Małogoszcza!”. Reprezentujemy
Nasze Kochane Bielany i Stolicę!

Gabrysia Kołtun i Gabrysia Biesiakirska

Opiekun Artystyczny zespołu M*A*T
Mariola Strukowska

Wszystkich zainteresowanych śpiewaniem
zapraszam w piątki od godziny 15.00 do 18.00
na przesłuchania do Ogniska Pracy Pozaszkolnej
ul. Szegedyńska 9a.
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Grzegorz Pietruczuk
Członek Zarządu

Pożegnanie lata
na Piaskach
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września odbyło się „Pożegnanie
Lata na Piaskach”. Organizatorami
był bielański Urząd Dzielnicy, Rada
Osiedla WSM Piaski oraz Stowarzyszenie
„Usłyszeć Świat”. Na scenie pojawiły się zespoły
związane z Klubem Piaski – Kabaret „Piaskowe
Klimaty”, Chór Seniorów „Piaskowe Babeczki”
oraz wspierający naszą imprezę harcerze z 254
Drużyny „Matecznik”, „Viva la Musica”, dzieci
ze Stowarzyszenia „Usłyszeć Świat”, dzieci z
OSW dla Dzieci Słabosłyszących Nr 15 z Zakroczymskiej oraz zespół szantowy „Matelot”.
Wszystkim uczestnikom pikniku serdecznie dziękujemy, dziękujemy dzieciom,
które wzięły udział w proponowanych na
placu zabaw przy ul. Kochanowskiego grach i
konkursach, wolontariuszom i rodzicom. Lato
pożegnaliśmy przy dobrej zabawie i muzyce.
Zapraszamy na „Dzień Dziecka na Piaskach”
– 31 maja 2009 r.
Magdalena Żuk

Zespół Masovia

Fot. Z. Morawski

dokończenie ze str. 1
Ciepło podkreślał, że śpiewa dla najmłodszego pokolenia, które żywiołowo bawiło się w
rytm przebojów przed sceną, bądź na ramionach rodziców.
Przeboje, które łączą wszystkie
pokolenia: „Nie płacz, Ewka” czy „Niepokonani” przejmująco wybrzmiały
wraz z chórem śpiewającej publiczności i zapalonymi zapalniczkami...
Tego wieczora powrócił na Bielany
klimat dobrych polskich koncertów,
zagranych rzeczywiście z pasją i „na
żywo”, co w dzisiejszych czasach nie
zawsze jest takie oczywiste.
Również niezwykle energetycznym
występem okazał się koncert-show
zespołu Motema Africa („serce Afryki”). Już po pierwszych dźwiękach
publiczność została porwana do zabawy.
Każdy tańczył, gdzie się dało! Na scenę
zaproszone zostały młode dziewczyny,
które z członkami zespołu zatańczyły w
rytm muzyki Czarnego Lądu.
Miniwarsztaty dla publiczności
przygotował także tuż po swoim
występie zespół tańca Snunit (hebr.
jaskółka). Kilkanaście osób wspólnie
z członkami zespołu odtańczyło na
scenie tańce wywodzące się z Izraela.

na Bielanach ” prowadził Waldemar
Ochnia, artysta scen kabaretowych.
W przerwach między występami
zespołów, dał świetny popis swoich
umiejętności aktorskich. Doskonale
parodiował znanych polityków,
czym wywołał salwy śmiechu wśród
zgromadzonych Bielańczyków.
Oprócz zabawy przy wielokulturowej scenie, uczestnicy Pikniku
mogli również wziąć udział w
konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. I tutaj szczególnie dzieci
miały w czym wybierać! Świetnie
przygotowane konkursy sportowe
z nagrodami zachęcały do zabawy.
Bielański Ośrodek Kultury w swoim
namiocie przygotował wiele atrakcji
plastycznych. Maluchy – z kolorowo
Zespół Snunit
pomalowanymi buźkami – mogły tu
Grupa Mama Selita wniosła na bielańską stworzyć własne artystyczne dzieła. Często odscenę nieco nowocześniejsze brzmienie – wiedzany był także sklepik organizacji „Szczypfunky, z elementami stylistyk reggae, rocka ta świata” z Wrocławia, który oferował wyroby
i hip-hopu. Był to bardzo ciekawy muzyczny prosto z Ameryki Południowej – kawy, herbaty,

Fot. Z. Morawski

Fot. Z. Morawski

Na Pikniku Wielokulturowym 2008 wiele się działo...

Bardzo dużym zainteresowaniem na Pikniku cieszyła się również „Wyspa zdrowia i
urody”. Bielańczycy stali w długiej kolejce, aby
wykonać różnorodne badania profilaktyczne.
Wszystkim uczestnikom Pikniku bardzo
dziękujemy za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że za rok pogoda będzie dla nas nieco
łaskawsza i lato zostawi jesieni jeszcze trochę
słońca na czas naszego Wielokulturowego Pikniku w r. 2009. Już teraz serdecznie zapraszam
wszystkich mieszkańców Bielan za rok!

Barwny namiot BOK-u

przerywnik wśród tradycyjnych prezentacji
wielokulturowych.
Zespół Masovia z
Płocka dał niezwykle
barwny pokaz polskiego
tańca tradycyjnego. Przepiękne regionalne stroje,
żywa muzyka wykonywana przez członków zespołu, uśmiech, żywiołowość
i lekkość tancerzy zawirowały bielańską sceną!
Teatr tańca Sabat z
kolei wprowadził nastrój
prawdziwej rewii... Piękne tancerki i wokaliści
zaprezentowali utwory
z różnych programów
z repertuaru teatru.
Usłyszeliśmy piosenki
E. Piaf, J. Lopez, A. Boccellego i in. Podziwialiśmy oczywiście żywiołowego Can-cana oraz
Mazura i Krakowiaka.
Imprezę „Żegnaj lato

swetry, szaliki, chusty, naczynia, instrumenty,
płyty, ozdoby i przeróżne drobiazgi dla dzieci.
Wielką atrakcją – i to nie tylko dla najmłodszych – były przejażdżki na koniu i na kucyku.
Zaś na wielbicieli koni mechanicznych w Miasteczku Ruchu Drogowego, przygotowanym
przez Straż Miejską, czekały skutery. Młodzież
mogła sprawdzić tutaj swoje umiejętności motoryzacyjne. Na stanowisku komputerowym
Straży można było także „zdać” teoretyczny
egzamin na prawo jazdy.
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Fot. Arch. autora

N

Moje przedwojenne spacery po Żoliborzu

a wstępie muszę się pochwalić, że brania i akademie organizowane przez Zarząd
jako jeden z nielicznych dzieciaków WSM-u. Działał tam dorywczo również Teatr
zamieszkujących Stare Piaski, brałem im. Stefana Żeromskiego.
Znany działacz społeczny i samorządowy,
udział w przedstawieniu „O strasznym smoku”,
wystawianym w Dziecięcym Teatrze kukiełko- współorganizator i przewodniczący Zarządu
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
wym „Baj” na Żoliborzu.
Ten teatr, od początków swego istnienia Krzysztof Teodor Toeplitz (1875–1937), w
cieszący się ogromną popularnością, mieścił się jednym ze swych wystąpień nazwał tą kotłoww obszernej sali adaptowanej z części kotłowni nię „źródłem życiowego ciepła, promieniejąprzy ul. Suzina, na VI Kolonii Warszawskiej cym na całą Warszawę i okolicę.”
Nawiązując do tej wypowiedzi, można doSpółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu.
Koloniami nazywano bloki mieszkalne dać że nowocześnie rozbudowany w latach trzybudowane według jednolitego projektu ze- dziestych ubiegłego wieku Żoliborz oddziaływał
społu architektów lub jednego architekta. w znacznym stopniu na okoliczne robotnicze
Cechą charakterystyczną każdej kolonii był osiedla. W szczególności mam tu na uwadze
wewnętrzny dziedziniec, służący często jako położony na skraju Żoliborza Buraków, oraz
moje rodzinne Stare Piaski nad Rudawką.
plac zabaw dla dzieci.
W osiedlach nastąpiło znaczne ożywienie
Autorami dziecięcych spektakli byli znani
twórcy, między innymi pisarki Lucyna Krze- życia towarzyskiego oraz w pewnym stopniu
kulturalnego. Nie można pominąć też wzglęmieniecka i Maria Kownacka.
dów ekonomicznych.
O ile mi wiadomo,
sporo osób z Burakowa
i Starych Piasków znalazło na Żoliborzu pracę
jako murarze, nie mówiąc już o zatrudnianych
dorywczo „wozakach”
z ulicy Ogólnej, którzy
dysponowali własnym
transportem konnym.
Z kolei mojego ojca
Stanisława Głosika,
który prowadził własną
firmę budowlaną, angażowano do wznoszenia
małych willowych doAutor na ul. Słowackiego w towarzystwie cioci Marii i wujka Wiktora mów na Żoliborzu.
Można też dodać,
W tej samej sali przy ul. Suzina mieściło że niektórzy mężczyźni chodzili do pracy w
się też kino „Tęcza”, do którego często cho- Fabryce „Sprawdzianów” na ul. Duchnicką,
dziłem, spacerując z ciocią Marią i wujkiem a nawet do „Gerlacha” na Woli. Mój dziadek
Wiktorem po ulicy Słowackiego i urokliwych Tomasz Karczewski pracował w Garbarni na
małych uliczkach Żoliborza. Pamiętam, że raz ul. Okopowej.
Pamiętam jak latem 1936 roku zawitał na
zostałem grzecznie wyproszony z sali kinowej,
naszą
ul. Ogólną fotograf z dużym aparatem
gdy zacząłem okropnie wrzeszczeć ze strachu
umieszczonym na ręcznym stojaku. Towarzywidząc na ekranie Murzyna.
Ze względu na trudności finansowe gro- szył mu pomocnik ubrany w skórę niedźwieżące nawet upadłością, władze WSM-u prze- dzia z gołą głową. W momencie wykonywania
kazały kino w ręce prywatne. Nowy właściciel zdjęcia pomocnik zakładał na głowę łeb niedźposiadał już wcześniej podobne kino o nazwie wiedzia, budzący ogólną sensację.
Było dużo chętnych do pamiątkowego
„Mars”, założone w 1932 roku przy placu Inwalidów. Po tej transakcji, kino przy ul. Suzina zdjęcia, a tłum chłopaków towarzyszył fotografowi przez całą długość ul. Ogólnej.
zmieniło nazwę na „Świat”.
Warto dodać, że w adaptowanej z kotłowni
Jerzy Głosik
sali przy ul. Suzina odbywały się również ze-

Polska, to WAŻNA RZECZ

6

Wieczór Pieśni Patriotycznej w Klubie Piaski

listopada mieszkańcy Osiedla Piaski zebrali się w Klubie, aby uczcić 90-tą rocznicę Odzyskania Niepodległości. Chór
„Piaskowe Babeczki” prowadzony przez Jana
Piskorza zaprezentował przepiękny repertuar
pieśni. Była to wspaniała lekcja historii. Od
pieśni śpiewanych w Powstaniu Styczniowym,
przez pieśni z czasów II wojny światowej, aż do
współczesnych.

23

Przybyli na wieczór mieszkańcy dostali
śpiewniki i wszyscy razem, z ogromnym
wzruszeniem przez półtorej godziny przypominali sobie, że „Polska, to WAŻNA
RZECZ”, jak powiedziała witając przybyłych
Przewodnicząca Rady Osiedla – Maria
Mossakowska.
Magdalena Żuk

Dzień Seniora na Wawrzyszewie

października w Klubie Seniora przy
ul. Czechowa 2 odbyła się impreza z
okazji Dnia Seniora, zorganizowana
przez Agnieszkę Cuprjak. Przybyło 45 osób,
wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele
Rady Osiedla Wawrzyszew, Barbara Górniak
i Stanisława Krajewska.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu Edwarda Berndaka z
Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1, który
umilał nam czas grą na gitarze i śpiewem.
Wszyscy seniorzy z przyjemnością słuchali i
śpiewali razem z wykonawcą.
Zygmunt Morawski

Uczciliśmy 90. rocznicę
Święto Niepodległości na Bielanach

Fot. M. Pierzchała

Wspomnienia Starego Bielańczyka

Przemawia burmistrz dzielnicy Zbigniew Dubiel
dokończenie ze str. 1

Trzeba tu jednak podkreślić, że odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było
procesem stopniowym i wybór 11 listopada
jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być
zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce z końcem
I wojny światowej i przekazanie przez Radę
Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi
Piłsudskiemu. Nie sposób jeszcze pominąć
wydarzeń jakie miały miejsce po ogłoszeniu
niepodległości. Otóż Polska musiała jeszcze
stoczyć sześć wojen, żeby ustalić swoje granice. Najważniejszą była obrona przed inwazją
bolszewicką, która miała być początkiem
światowej rewolucji komunistycznej w 1920
roku. Polska obroniła niepodległość dzięki
Józefowi Piłsudskiemu, który zwycięsko
dowodził wojskiem polskim. Zdaniem zachodnich historyków zwycięstwo Polaków
było ocaleniem całej Europy.
Warto jeszcze dodać, że dzień 11 listopada
ustanowiono świętem narodowym dopiero
ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie dwadzieścia lat po odzyskaniu niepodległości. Do
czasu wybuchu II wojny światowej święto ob-

chodzono tylko dwa razy – w 1937 i 1938 roku.
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone
11 listopada przywrócono ustawą Sejmu IX
kadencji 21 lutego 1989 roku w trakcie obrad
Okrągłego Stołu.
Tyle historii – w znacznym skrócie.
Na warszawskich Bielanach rocznice 11
listopada organizowane są na terenie Akademii
Wychowania Fizycznego przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. W bieżącym roku,
tradycyjnie, ustawiono tu posterunki honorowe
żołnierzy WP, a do zebranych okolicznościowe
przemówienie wygłosił burmistrz Zbigniew
Dubiel oraz prorektor AWF prorektor dr hab.
Zbigniew Dziubiński. Oficjalna część uroczystości zakończyła się składaniem kwiatów pod
pomnikiem. Złożyli je m.in. przedstawiciele
Zarządu, Rady Dzielnicy, Bielańskiego Klubu
Kombatanta, delegacje uczelni warszawskich,
a także osoby prywatne.
W części nieoficjalnej zaproszono gości
na poczęstunek kawą, herbatą, sokami i kanapkami.
Mieczysław Pierzchała

Wyrazy współczucia i głębokiego żalu z powodu śmierci naszej
Drogiej Koleżanki

Marii Barbary Niedzielskiej
składają
Córce i Mężowi
koleżanki i koledzy z Delegatury Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Bielany
„Przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki
bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas”
ks. J. Twardowski
Ze smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mamy
Kazimiery Szerszeniewskiej,
Prezes WSM
Składamy najszczersze
wyrazy współczucia
Zarząd i Główna Księgowa
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej Koleżanki

Marii Niedzielskiej
Rodzinie składamy wyrazy
głębokiego współczucia
Zarząd Dzielnicy Bielany,
Główna Księgowa oraz pracownicy
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
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GŁOS SENIORA

U seniorów
Świętowaliśmy

Irma WieczorkowskaBednarek

Fot. Arch. Klub Piaski

M

iędzynarodowy Dzień Ludzi Starszych, potocznie
zwany Dniem Seniora,
świat obchodzi już siedemnasty raz,
każdego pierwszego października.
Przypada wówczas rocznica inauguracyjnego posiedzenia Światowej
Organizacji ds. Ludzi Starszych.
Jednak przeważnie seniorskie święto ciągnie się długo – przez cały
październik odbywają się różne
imprezy, nieraz zahaczające i o
listopad. Tak też przebiegały tegoroczne Dni Seniora na Bielanach,
pełne imprez, koncertów, tańców i
biesiad. Wszędzie zapraszano „Głos
Seniora”, nie wszędzie zdołaliśmy
dotrzeć, przepraszamy. Udało nam
się zaliczyć siedem spotkań i podziwiać efekty starań organizatorów o
ich atrakcyjność.
Na Wólce, w filii Bielańskiego
Ośrodka Kultury, świętowali członkowie miejscowego Klubu Seniora.
Panie, których gospodarność i pomysłowość kulinarna powszechnie
jest znana, za skromne fundusze
przygotowały eleganckie przyjęcie

Dzień Seniora w Klubie Piaski

i w tym zżytym ze sobą środowisku bawiono się z zapałem. Polski
Związek Niewidomych – Koło
Żoliborz – Bielany – Łomianki
połączył swój Dzień Seniora z
Dniem Białej Laski i zorganizował
uroczyste spotkanie w użyczonej
mu sali chomiczowskiego Klubu
Mieszkańców. Brązowe odznaki
PZN wręczono członkom Zarządu
Koła – Andrzejowi Palatynowi,
Jadwidze Królak i Danucie Doraczyńskiej, a legitymację nadzwyczajnego członka PZN – młodej,
pełnej zapału wolontariuszce Róży

Fronczak. Serdecznie gratulujemy,
ciesząc się, że to wyróżnienie spotkało również naszą Jadzię.
Na Chomiczówce zorganizowano w październiku dwa koncerty
– jeden z udziałem artystów scen
warszawskich, a na drugą imprezę
zjechał zaprzyjaźniony z bielańskim
środowiskiem zespół „Kujawy Bachorne” i niezmordowanie tańczył i
śpiewał, a my – rzecz jasna – razem
z nim. Znacie ów chwytający za serce
„hymn” seniorów? „Kochajmy się,
póki jeszcze się da. Kochajmy się,
póki sprzyja nam czas...”

„Na obliczach uśmiech gości. Kto
tu mówi o starości?” – deklamowała Ewa Szemińska-Morsakowska,
podczas centralnej uroczystości w
Sali Lustrzanej AWF, z udziałem
naukowców z Akademii, władz
Dzielnicy i radnych. Po serdecznych życzeniach składanych przez
organizatorów i gości oficjalnych
słuchaliśmy występów Janiny Jaroszyńskiej i Lidii Stanisławskiej
(akompaniament – Eugeniusz Majchrzak), a wiadomo, że artystki te nie
tylko uśmiech potrafią wywołać, ale
i rozśmieszyć do łez.

Złote gody na Bielanach
Wspólnie uczcili zgodność małżeńskiego pożycia

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń
dla dobra swych rodzin założonych
przed laty, za wychowanie dzieci,
za noce przy nich nieprzespane, za
cierpienia, łzy, radości, za każdy siły
włos na ich skroni, Jubilaci zostali
uhonorowani przez władze Dzielnicy
Bielany.
Gospodarzami uroczystości
byli burmistrz Zbigniew Dubiel,
oraz jego zastępca Marek Keller.
Życzenia Jubilatom złożyli także
przedstawiciele Rady Dzielnicy
Bielany: Przewodnicząca Komisji ds.

Klub Przyjaciół Seniora „Barka” (Stow. Vis Major), prowadzony
przez naszą radną Renatę Banasiak,
zorganizował imprezę w użyczanej
mu na te cele szkole w os. Ruda.
Występował chór z Chomiczówki
(seniorki plus nieliczni seniorzy),
który istnieje od niedawna, a trzeba
usłyszeć, jakie robi postępy! Między
piosenkami poetka Anna Czachorowska – członkini Vis Major - recytowała wiersze własne, a wybrane
przez nią na tę okazję cytaty z myśli
Jana Pawła II czy księdza Tischnera
nadały spotkaniu ów klimat szczególny, typowy dla „Barki”. Potem
przemieściliśmy się do sali bufetowej, gdzie czekały, przygotowane
przez dziewczyny z Vis Major, stosy
niezrównanej dobroci kanapek i
półmiski sałatek.
A 9 listopada – wielki bal seniora „U Halinki”, czyli w Bielańskim
Ośrodku Kultury, dla członków
miejscowego klubu, który prowadzi
Halina Kondas. Klub liczy ponad 200
osób, które stawiły się w komplecie,
zapełniając aż trzy sale w BOK,
bo w dwóch biesiadowano przy
słodkościach, a w balowej tańczono. Wiadomo, że seniorzy z BOK
kochają taniec, więc zabawa była
przednia! Z godzinną przerwą na
koncert, którym uświetniła imprezę
pani Hanna Rek.
W imieniu seniorów bielańskich
dziękujemy: Urzędowi Dzielnicy Bielany, Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
Akademii, Bielańskiemu Ośrodkowi
Kultury i jego filii, WSBM „Chomiczówka”, Ośrodkom Wsparcia Nr 1 i
Nr 2, i wszystkim animatorom.
Rodziny Irena Komorek, Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej Wojciech Borkowski oraz
proboszcz parafii na Chomiczówce
ks. Jan Szubka.
Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów, kwiatów oraz wzniesieniu
lampki szampana, Jubilaci zostali
zaproszeni na uroczysty obiad oraz
przygotowany z tej okazji koncert.
Specjalnie dla naszych Czcigodnych Jubilatów wystąpili Joanna
Stefańska-Matraszek, Barbara i Jacek
Bursztynowiczowie oraz Wojciech
Siemion, a na fortepianie grał Janusz
Tylman.
Jeszcze raz życzymy naszym
Jubilatom dużo zdrowia, radości,
trwałej dalszej miłości oraz wielu
sukcesów we wspólnym życiu.
Michał Sejda

T

radycyjnie, jak co roku obchodziliśmy w naszej dzielnicy
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego mieszkańców
Bielan. Uroczystość odbyła się 18
października 2008 r. w Sali Lustrzanej Ogniska TKKF Chomiczówka w
Warszawie przy ul. P. Nerudy 1.
W tym roku to wyjątkowe święto,

wspólnego pożycia małżeńskiego
obchodziło 47 par.
Te wspólnie przeżyte lata to symbol wierności i miłości rodzinnej,
dowód wzajemnego zrozumienia
jako istoty związku małżeńskiego, to
wzór i piękny przykład dla młodych
pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie.

Fot. Arch. WSZ

Organizatorzy Jubileuszu Złotych Godów

Złoci Jubilaci
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DYŻURY RADNYCH W GRUDNIU
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką,
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul.
Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim,
do rzeki Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka
do Mostu Grota-Roweckiego
1. Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej;
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Siedziba Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny
18a, godz. 17.00 – 19.00.
– 4 grudnia.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 11 grudnia.
2. Elżbieta Grabczak – Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek
Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba Unii Pracy tel. 864-08-76, ul. Marymoncka 35, godz. 16.00 – 18.00.
– 1, 8, 15, 22, 29 grudnia.
3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 10.00 – 11.00.
– 9, 23 grudnia.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 9, 23 grudnia.
4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 1, 15 grudnia.
5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 12 grudnia.

Dyżury Radnych Okręgu nr II

Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie
ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią
Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo,
ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul.
Galla Anonima, ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)
1. Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego; członek Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek Komisji ds. Rodziny
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 8, 22 grudnia.
2. Maria Mossakowska – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 16.30 – 18.00.
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej
Rady w czwarty poniedziałek miesiąca.
3. Ilona Soja-Kozłowska – PO
Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 8, 22 grudnia.
4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej;
członek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji
ds. Rodziny

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 2, 9 grudnia.

Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 3, 17 grudnia.

5. Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 16.30 – 17.30.
– 2 grudnia.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 11 grudnia.

2. Anna Czarnecka – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00 – 17.00.
– 3 grudnia.

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i
Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską,
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla
Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, po granicy Dzielnicy Bemowo, ul.
Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)
1. Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek
Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM ”Chomiczówka”, ul.
Pabla Nerudy 1 p. 11, godz. 17.00-18.00.
– 1 grudnia.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 11 grudnia.
2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 10 grudnia.
e-mail: mgolen@sgh.waw.pl.
3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych LiD
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalności
Gospodarczej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba SLD, ul. Żeromskiego 14, godz. 17.00
– 18.30.
– 4 grudnia.
4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i
Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej; członek Komisji Skarbu i
Działalności Gospodarczej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 3, 17 grudnia.
5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 19.00
– 20.00.
– 4, 18 grudnia.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic
Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej
ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul.
Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji
i dalej między Osiedlem Młociny a granicą
Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską,
dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż
lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy:
Łomianki, Białołęka i Bielany)
1. Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej; członek Komisji Skarbu, i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej

3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 9, 16 grudnia.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek
Komisji Mieszkaniowej
Przychodnia ZdrowiaSPZZLO Warszawa, ul.
Wrzeciono 10c, godz. 16.00 – 18.00.
– 3 grudnia.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 22 grudnia
5. Michał Sikorski – PO
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady
w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 8, 22 grudnia.

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka
Węglowa, Placówka (granica biegnie od
granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany
do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul.
Dziekanowską, między osiedlem Młociny
o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy

Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską,
ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul.
Wólczyńską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po
granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady,
po granicy Stare Babice i dalej po granicy
Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)
1. Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 8 grudnia.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca
Koła Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i
Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.00 – 17.30.
– 8 grudnia.
3. Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej;
członek Komisji ds. Rodziny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady
112, godz. 18.00 – 19.00.
– 1 grudnia.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 3, 10, 17 grudnia.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1,
godz. 19.15- 20.00.
– 1 grudnia.
4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny;
członek Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 3, 5, 19 grudnia.
5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 2, 16 grudnia.

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Kierowca-magazynier kat.B, Bielany tel. 022/834-31-06
• Pracownik fizyczny do pralni na Bielanach.Tel. 022/834-10-29
• Mała firma poszukuje kobiety lub mężczyzny w średnim wieku lub emeryta(łatwo nawiązujących kontakty) do prac biurowo-handlowych. Mile widziana
podstawowa znajomość obsługi komputera. Tel. 505 082 758
• Ekspedientka na etat lub 1/2 etatu do pralni na Bielanach. Tel. 022/796-01-29
• Fryzjer potrzebny od zaraz, Bielany. Tel. 022 834 48 23.
• Redakcja miesięcznika zatrudni na pół etatu handlowca. Tel. (022) 864
34 78

SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się starszą osobą od pon.-piąt., 4-5 godz/dziennie. Referencje.
Tel. 693 656 191.
• Szukam telepracy na umowę o dzieło, mam internet, znam księgowość.
Tel. 0604 289 854.
• Kobieta 56 lat, odpowiedzialna, uczciwa, zaopiekuje się dzieckiem lub osobą
starszą-Bielany. Tel. 0503 391 962.
• Księgowość od A-Z, duże doświadczenie, poprowadzę. Tel. 022 834 08 68.
• Młoda osoba po szkole pomaturalnej z doświadczeniem w branży gastronomicznej ( bufet, barmanka). Tel. (022) 353 47 39, 0507 573 016.
• Kobieta w średnim wieku podejmie się sprzątania mieszkań, biura itp. Tel.
(022) 428 55 33, 0505 296 790.
• Opiekunka do dziecka, 32 lata, uczciwa, zaradna, życzliwa, 8 letnie doświadczenia, referencje, odbiorę dziecko ze szkoły, pomogę w odrabianiu lekcji i
drobnych pracach domowych. Tel. 0506 930 248.
• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą, chętnie w niepełnym
wymiarze godzin (zakupy, sprzątanie, gotowanie, spacery). Tel. (022) 428
55 33, 0505 296 790.
• Zaopiekuję się starszą osobą od pon.-piąt., 4-5 godz/dziennie. Referencje.
Tel. 693 656 191.

SPRZEDAM

• Silnik fabrycznie nowy do Multikara 1425 szybko grzejny cena do uzgodnienia.
Tel. 751 18 86, 0664 674 741.
• Kożuch damski rozm. 40-42, mało używany cena 400 zł do uzgodnienia.
Tel. 0503 391 962.
• Krzesła bogato stylizowane, wyściełane 8 szt., okap kuchenny trapezowy
szer. 60 cm, zegar podłogowy antyczny, sprawny Gustaw Becker. Tel.
0505 995 268.
• Grzejnik olejowy płaski 1000 W, piecyk elektryczny spiralny, farelkę dmuchawę. Tel. 0505 995 268
• Okap kuchenny-trapez szer. 60 cm. Tel. 0505 995 268
• Ciśnieniomierz rtęciowy lekarski, lampę na podczerwień do nagrzewania
stawów. Tel. 0505 995 268.

• Dziekanów Leśny, działka 960 m2 z warunkami zabudowy na dom bliźniaczy.
Tel. 0608 477 588.
• 35 m2 wynajmę na lokal użytkowy, ul. Lektykarska, Bielany. Tel. 600 126
773, 022 833 72 13.
• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, bez nałogów. Tel. 022 834
26 48.
• Wynajmę lokale na biuro o powierzchni 100 m2 lub 200 m2 na Bielanach.
Tel. 0608 477 588, 022 833 20 14.
• Wynajmę biuro i magazyn o pow. 40 m2 na Bielanach. Tel. 0608 477 588,
022 833 20 14.
• Kupię mieszkanie za 180 tys. zł., Bielany, Żoliborz. Tel. 0604 289 854.
• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe do 50m2, 1-5 p., lewobrzeżna Warszawa.
Tel. 0505 148 237.
• Sprzedam mieszkanie 64,6 m2, 4p. II p., winda, ul. Andersena Wawrzyszew.
Tel. 0511744 985, 022 669 57 60.
• Zamienię 44m2,M3, 2/3p.,cegła,kwaterunek,metro Słodowiec, na większe
min. 3p. – spłacę zadłużenie, wyremontuję, dopłacę. Chętnie Żoliborz. Tel.
0721 091 311.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia, kawalerki w dowolnej lokalizacji.
Tel. 0696 219 475 po 19.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia, 2 p. z kuchnią, niedrogo w
dowolnej lokalizacji. Tel. 0696 219 475 po 19.
• Małżeństwo poszukuje do wynajęcia, niedrogo mieszkania w dowolnej
lokalizacji. Tel. 0696 219 475 po 19.

USŁUGI

• Klimatyzacje samochodowe, fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprężarek,
chłodnic-Dariusz Kupiec. Tel. 0501 160 500, 022 833 20 14.
• Księgowa poprowadzi firmę małą lub dużą, rozliczenia Vat, ZUS. Tel.
0604 835 450.
• Malowanie mieszkań, glazura, terakota, GK. Tel. 509 153 198, 022 864
92 56.
• Dezynsekcja, deratyzacja- bezpiecznie, nowoczesne bezzapachowe
preparaty, dyskretne metody. Tel. 022 642 96 16.
• Kancelaria Adwokacka - porady, sprawy sądowe: cywilne (spadki, zasiedzenia, nieruchomości), rodzinne, pracownicze, karne, administracyjne.
Tel. 022 745 55 01
• Wynajem pokoi – Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 137. Maria Fukś tel. 018
265 42 07, 0 600 200 223
• Usługi księgowe - księgi handlowe i KPiR. Kadry, płace, ZUS. Licencja MF.
Tel. 667-897-480

NAUKA

• Samochód kilkuletni marki Fiat lub Daewoo. Tel. 0885 769 183.
• Samochód małolitrażowy do 12 000 zł. Tel. 0887 042 959.
• Mieszkanie 2-3 pokojowe do 50m2, 1-5 p., lewobrzeżna Warszawa. Tel.
0505 148 237.

• Angielski dla dzieci i młodzieży, przygotowania do nowej matury. Tel. 022
864 02 31 po 20.00.
• Matematyka – korepetycje. Tel. 022 864 21 04.
• Chemia – Matura 2009. Tel. 022 864 21 04.
• Muzyczne Atelier - pianino, śpiew, rytmika dla dzieci, młodzieży , dorosłych;
Tel.(022) 864 53 97.
• Matematyka-profesjonalna pomoc w zakresie szkoły średniej i gimnazjum.
Tel. (022) 669 22 85.

• Wynajmę dwupokojowe mieszkanie niedrogo – do 1200 zł. Jestem spokojną
kobietą. Tel. 519 160 415.
• Segment z garażem, stan surowy 152 m2, Dziekanów Polski. Tel. 0608
477 588

• Kurs na wózki widłowe. Szybko, tanio i solidnie. Specjalna oferta dla firm, z
gazetą 10% rabatu. Tel. 0506 662 989, 0505 247 081.
• Kupię większą ilości ogórków kiszonych. Tel. 0604 289 854.
• Szukam artykułów handlowych do sklepu internetowego. Tel. 0604 289 854.

KUPIĘ

LOKALE

INNE
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OGŁOSZENIA
Zarządzenie Nr 2334 /2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust.3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 2, art.
11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
zarządza się, co następuje:
§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 w zakresie

oświaty i wychowania w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
2. Konkurs dotyczy realizacji zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania określonego
w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3. Miasto zlecać będzie realizację wyżej
wymienionego zadania publicznego „w formie
wspierania” z udzieleniem dotacji, które nie będą
pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie
ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez
jego zamieszczenie:
1) w gazecie o zasięgu lokalnym,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
4) na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy,
5) na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy dla organizacji pozarządowych.

OGŁOSZENIE

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania w roku 2009 polegającego na organizacji różnych form
wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży oraz zaprasza
do składania ofert.
Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie
ich wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
realizacji zadań.

I. Rodzaj zadania, warunki realizacji i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na
realizację tego zadania /wg klasyfikacji budżetowej: dział
854 rozdział 85412/
Wysokość
Rodzaj zadania i warunki realizacji
środków
Zadania z zakresu organizowania różnych
14 070 zł
form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:
1. Organizacja różnych form wyjazdowych
dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, w tym zimowisk, kolonii, rajdów i
innych form o charakterze: krajoznawczym,
edukacyjnym i rekreacyjnym prowadzonych
w ramach programu „Zima poza Miastem”.
● zadanie musi być realizowane w okresie ferii
zimowych tj. 17.01- 1.02.2009 roku na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub – w uzasadnionych przypadkach – w krajach sąsiadujących
z Polską lub w krajach należących do Unii
Europejskiej
● dofinansowanie można wykorzystać tylko,
gdy placówka wypoczynku (zimowisko, obóz,
itp.) zostanie zarejestrowana we właściwym
dla miejsca placówki wypoczynku Kuratorium Oświaty.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie
z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Na dane zadanie podmiot może składać tylko jedną
ofertę i otrzymać dotację tylko od jednego biura lub dzielnicy.
W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji
z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie, oferta nie
będzie rozpatrywana.
3. Dofinansowanie nie może przekraczać 80 % całkowitych kosztów zadania.
4. Wysokość dofinansowania wynosi:
a. 30 zł dziennie na jednego uczestnika (w tym zakwaterowanie, wyżywienie i transport oraz zakup materiałów),
b. w przypadku osób niepełnosprawnych – 35 zł dziennie
na jednego uczestnika (w tym zakwaterowanie, wyżywienie
i transport oraz zakup materiałów),
c. na koszty zakwaterowania i wyżywienia opiekuna –
wolontariusza (posiadającego pełne, wymagane prawem
kwalifikacje) do 80% kosztów całkowitych, ale nie więcej
niż 300 zł na wyjazd,
d. w przypadku organizacji wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych dodatkowo do 80 % kosztów wynagrodzeń
specjalistów niezbędnych do opieki i terapii, ale nie więcej
niż 800 zł na jednego specjalistę.
5. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone
wyłącznie na dofinansowanie kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników, zakupu materiałów na zajęcia dla
uczestników, transportu uczestników oraz zakwaterowania
i wyżywienia opiekunów-wolontariuszy oraz – w przypadku form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych – na
dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do
opieki i terapii.
6. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki: inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej
kwoty 3,5 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą,
koszty utrzymania biura organizacji oraz działalność polityczną i religijną.
7. W przypadku, gdy suma wnioskowanych dofinansowań, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość
środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator
konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszania wielkości
przyznanego dofinansowania – czyli objęcia dofinansowaniem mniejszej liczby uczestników niż wnioskowana
w ofercie.
Kalkulacja kosztów zadania, zawarta w ofercie, powinna
opierać się o ww. kryteria (praca wolontariuszy stanowi wkład
rzeczowy organizacji i powinna być ujęta w pkt. IV.3 oferty).
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem
przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej
wysokości.
III. Termin realizacji zadania
Zadanie musi być zrealizowane w okresie ferii zimowych
w roku szkolnym 2008/2009.
Uwaga: Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny

z okresem rozliczania kosztów ze środków pochodzących
z dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia
umowy do terminu określonego w podpisanej umowie.

IV. Warunki realizacji zadania
1. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator
formy wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Środki z dotacji można wykorzystać wyłącznie na dofinansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej na
terenie Warszawy (od 6-go roku życia do ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej /z wyjątkiem szkół policealnych/, a w
przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia).
3. Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież
uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych.
4. Działania, których realizację należy uwzględnić przy
planowaniu zadania (pkt II.4 oferty):
a. opracowanie programu wychowawczo – edukacyjnego
placówki wypoczynku
b. rejestracja placówki wypoczynku w Kuratorium
Oświaty
c. prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania.
5. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, muszą w materiałach promocyjnych w sposób czytelny
zamieścić informację o dofinansowaniu projektu ze środków
m.st. Warszawy.
6. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać
niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o
podobnym charakterze, tj.:
● Kadrę:
a. specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami do prowadzenia placówki, sprawowania opieki
nad dziećmi i młodzieżą, do sprawowania opieki specjalistycznej oraz prowadzenia terapii z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną,
b. przeszkolonych wolontariuszy.
● Bazę lokalową umożliwiającą realizację zadania:
a. w przypadku form wyjazdowych – obiekt powinien
posiadać aktualną kartę kwalifikacyjną.
● Doświadczenie w realizacji podobnych wyjazdów
zimowych i letnich.
7. Zadania, zawarte w ofercie, mogą być realizowane w
partnerstwie (pkt V.1 oferty).
Pouczenie:
Partnerem może być organizacja pozarządowa, podmiot,
o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, organ administracji publicznej lub
nieprowadząca działalności gospodarczej osoba fizyczna, która
współuczestniczy w realizacji zadania będącego przedmiotem
oferty nie wykorzystując przy tym środków przekazanych w
drodze dotacji. Współpraca ta może obejmować m.in. aktywną
wymianę umiejętności, doświadczeń i wiedzy, na każdym
etapie realizacji zadania. Udział partnera może dotyczyć także
nieodpłatnego wsparcia rzeczowego (użyczenie, potrzebnych
do realizacji zadania, zasobów rzeczowych) lub osobowego
(udział wolontariuszy innej organizacji). W umowie partnerskiej lub oświadczeniu partnera należy wskazać rodzaj i
zakres wsparcia w realizacji zadania.
8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do
stosowania zapisów prawa, w szczególności ustawy o
ochronie danych osobowych oraz ustawy prawo zamówień
publicznych.
V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach zgodnych
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji
zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na
stronie internetowej www.um.warszawa.pl/ngo oraz www.
edukacja.warszawa.pl.
2. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy w Wydziale Oświaty i Wychowania ul. Lipińska 2
pok. 204 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia
2008 roku do godz. 15.00 lub przesyłać na adres Wydziału
Oświaty i Wychowania: ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa
(decyduje data na pieczątce Kancelarii Biura).
Oferta, która wpłynie pocztą po ww. terminie, nie
będzie objętą procedurą konkursową.
3. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu
i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być
opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy
zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.
Pouczenie:
1. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być
ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane.
2. Do złożonej dokumentacji należy dołączyć zestawienie
załączników wraz z ogólną liczbą stron.
3. Oferty złożone nie podlegają uzupełnieniu ani
korekcie.
Uwaga: Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału

VI. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty
podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny
podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
Pouczenie:
Oferta oraz załączniki powinny być złożone w jednym egzemplarzu. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione.
W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać „nie
dotyczy”. W dokumencie nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami. W przypadku opcji
„niepotrzebne skreślić”, należy dokonać właściwego wyboru. We
wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio
wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status
prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
ważny 3 miesiące od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie z
zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za rok ubiegły
(2007) lub w przypadku krótszej działalności – za okres od
dnia rejestracji do dnia złożenia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych
organów nadzorujących za ostatni rok obrachunkowy (2007).
Sprawozdanie finansowe musi być sporządzane na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i musi składać się z
trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku
zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
Dopuszcza się możliwość złożenia informacji finansowej
w innej formie w następujących przypadkach:
● organizacje działające krócej niż rok składają sprawozdanie na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, z podaniem okresu, za jaki zostało sporządzone;
● kościelne osoby prawne nie posiadające statusu organizacji pożytku publicznego składają oświadczenie zgodne ze
wzorem z załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
5. Statut organizacji (nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych nie posiadających statusu organizacji
pożytku publicznego).
6. Oświadczenie podmiotu zgodne ze wzorem z załącznika
nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
7. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania we wniosku partnera.
Załączniki dodatkowe:
Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym
rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez
niego projektach.
Pouczenie:
1. Ofertę, wszystkie oświadczenia i inne dokumenty załączone do oferty powinny podpisywać osoby uprawnione do
reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń
woli w jego imieniu, ujęte w odpowiednim rejestrze.
2. Każda strona oferty powinna być parafowana przez
osoby uprawnione.
3. Ewentualne upoważnienia do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), wystawione
przez ww. osoby, muszą być dołączone do oferty.
4. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być parafowana, a
ostatnia strona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez
osoby uprawnione oraz opatrzona datą. Upoważnienia do
potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, dla
osób innych niż ww., powinny być dołączone do oferty.
5. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami
imiennymi, podpis powinien być złożony pełnym imieniem
i nazwiskiem (czytelnie, niebieskim długopisem) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
6. Załączone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych
(art. 96 pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. o notariacie), mogą również poświadczać notariusze.
Złożenie oferty bez wymaganych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych, załączników spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

1.
2.
3.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta nr 2334/2008
z dnia 27 listopada 2008 r.

Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany mogą udzielać
stosownych wyjaśnień na pytania oferenta dotyczących wymogów formalnych (ul. Lipińska 2, pok. 206, 210 nr telefonu
(0-22) 669-01-77, (0-22) 669-00-58).

Lp.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
FUNDACJE
STOWARZYSZENIA
POZOSTAŁE
RAZEM

VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz sprawdzenie ich kompletności i prawidłowości, zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt VI niniejszego ogłoszenia, nastąpi w ciągu 7
dni po upływie terminu składania ofert, w obecności co najmniej dwóch pracowników, upoważnionych przez Burmistrza
Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy.
2. Oceny formalnej ofert dokonują pracownicy Wydziału
Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany upoważnieni
przez Burmistrza Dzielnicy Bielany.. Oferty nie spełniające
wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.
3. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o
przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.) oraz kryteria podane w treści ogłoszenia,
dokona Zespół ds. opiniowania ofert powołany zarządzeniem
Prezydenta m.st. Warszawy.
4. Po analizie złożonych ofert Zespół ds. Opiniowania
Ofert przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Prezydentowi m.st. Warszawy.
5. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent m.
st. Warszawy w drodze zarządzenia.
6. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do
wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy oraz na stronach
internetowych www.um.warszawa.pl/ngo, www.edukacja.
warszawa.pl)
7. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy
podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w
drodze ww. konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej
niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowywanie żadnej z ofert.
8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
9. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert jest podstawą do zawarcia
pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została
wybrana.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania
przyczyn.
VIII. Kryteria wyboru ofert
1. Kryteria formalne:
a. Podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873 z późn. zm.).
b. Oferta została złożona prawidłowo i terminowo, tj.
zgodnie z wymogami pkt. V i VI niniejszego ogłoszenia.
2. Kryteria merytoryczne:
a. Cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu.
b. Zadanie jest adresowane do dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Warszawy.
c. Złożona oferta jest zgodna z zadaniem określonym w
niniejszym ogłoszeniu:
● planowane zadanie jest możliwe do zrealizowania w
terminie określonym niniejszym ogłoszeniem oraz przydatne
i atrakcyjne dla beneficjentów;
● kalkulacja kosztów realizacji zadania jest adekwatna do
harmonogramu (zakresu rzeczowego) zadania;
● zadeklarowany został udział finansowych środków
własnych;
● osoby, przy udziale których podmiot ma realizować
zadanie, posiadają właściwe kwalifikacje;
● podmiot dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym;
● przewidziany został wkład pracy wolontariuszy w
realizację zadania.
d. Można pozytywnie ocenić wiarygodność finansową
podmiotu na podstawie złożonych dokumentów i wcześniejszej współpracy z m.st. Warszawa, w tym realizacji
zleconych dotychczas zadań (z uwzględnieniem rzetelności
i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na
ten cel środków).
e. Podmiot posiada doświadczenie w realizacji zadań
będących przedmiotem oferty.
VII. Dotacje na realizację podobnych zadań w latach
2007-2008

KWOTA DOTACJI
w 2007 r.

KWOTA DOTACJI
w 2008 r.

12 775,00 zł
12 775,00 zł

11 550,00 zł
11 550,00 zł

Formularz oferty wraz z wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu dostępne są na stronie internetowej
m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl/ngo.
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OGŁOSZENIA
Zarządzenie Nr 2349 /2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku
publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust.
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm. ), w związku z art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art.
11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicz-nego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. )
oraz w związku z uchwałą Nr XXXXIII/1338/2008
Rady m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2008 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st.
Warszawy w 2009 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządza
się, co następuje:

§1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na
realizację zadań pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w 2009 roku w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
2. Zlecenie realizacji zadania pożytku publicznego nastąpi w formie powierzenia zadania
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie jego realizacji lub wsparcia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania statutowe w zakresie
kultury fizycznej i sportu, które na zada-nia objęte
konkursem, nie otrzymały dotacji z budżetu m.st.
Warszawy.
4. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie
ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez
jego zamieszczenie:
1) w gazecie o zasięgu lokalnym,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy
Bielany;

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent m.st.
Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań
pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w 2009 roku, kierowanych do mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – zasięg dzielnicowy,
przedmiotem którego są następujące zadania:
zadanie nr 1 – organizowanie imprez sportowych,
rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, obejmujące:
a) wsparcie lub powierzenie organizacji dzielnicowych
turniejów i zawodów w wybranych dyscyplinach sportowych;
b) wsparcie lub powierzenie organizacji festynów o
charakterze rodzinnym, rajdów i innych imprez sportoworekreacyjnych;
c) wsparcie organizacji amatorskich turniejów w grach
zespołowych i innych turniejów dla amatorów;
d) wsparcie organizacji ogólnodostępnych imprez
biegowych.
zadanie nr 2 – szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, obejmujące:
a) wsparcie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo
w stowarzyszeniach kultury fizycznej, poprzez:
– wynajem koniecznej bazy sportowej do prowadzenia zajęć
– opłatę kadry szkolącej
– zakup lub wynajem niezbędnego sprzętu i urządzeń
sportowych do prowadzenia zajęć
– organizację zgrupowań szkoleniowych
– udział we współzawodnictwie sportowym
zadanie nr 3 – sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, obejmujące:
a) wsparcie lub powierzenie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych
zadanie nr 4 – rekreacja osób starszych i osób z
nadwagą, obejmujące:
a) wsparcie lub powierzenie organizacji imprez i zajęć
rekreacyjnych dla osób starszych i osób z nadwagą
zadanie nr 5 – wspieranie aktywności turystycznej
mieszkańców Bielan, obejmujące:
a) wsparcie lub powierzenie organizacji imprez dla
mieszkańców Dzielnicy Bielany, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, głownie emerytów i rencistów po
55 roku życia.
Dział I
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
zadanie nr 1 – organizowanie imprez sportowych,
rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych: 80.000 zł.
zadanie nr 2 – szkolenie i współzawodnictwo sportowe,
szczególnie dzieci i młodzieży: 240.000 zł.
zadanie nr 3 – sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: 15.000 zł.
zadanie nr 4 – rekreacja osób starszych i osób z nadwagą: 10.000 zł.
zadanie nr 5 – wspieranie aktywności turystycznej
mieszkańców Bielan: 25.000 zł.
Wysokość podanych wyżej kwot jest wysokością
środków, które Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań; kwoty zostały wpisane w projekt budżetu
i mogą ulec zmianie podczas uchwalania przez Radę m.st.
Warszawy budżetu na 2009 rok, co może być powodem
odstąpienia Miasta od rozstrzygania konkursu, w części
lub w całości, w przypadku uchwalenia kwot niższych
niż planowane.
Dział II
Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy
uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
3. Zadanie, o którego realizację ubiega się oferent, powinno być przedmiotem jego działalności statutowej.
4. Zgodnie z zapisami statutu, terenem działania oferenta
powinno być m.st. Warszawa.
5. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota
dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniej-

szenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności
zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej
przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W
takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie
zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
6. Prezydent m.st. Warszawy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
– rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od
opisanego w ofercie;
– podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do
czynności prawnych;
– zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności
podważające wiarygodność i rzetelność oferenta.
7. Oferent może wydatkować środki przyznane mu w
trybie dotacji, po dacie podpisania umowy z m.st. Warszawą. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły
być rozliczone.
8. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane
na wydatki: inwestycyjne (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty
3,5 tys. zł), zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie
kosztów utrzymania biura organizacji, w tym także wydatków
na wynagrodzenia pracowników niezaangażowanych w
realizację zadania, chyba że stanowią one niezbędny element
realizacji zadania oraz działalność polityczną i religijną.
Dział III
Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań, o których mowa w dziale I, będzie
następowała w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009
roku i obejmuje okres po dacie podpisania umowy.
2. Podmiot składający ofertę na realizację zadania,
o którym mowa w dziale I, powinien mieć niezbędne
doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby
osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy, zapewniające
wykonanie zadania.
3. Oferenci, którzy nie mają możliwości samodzielnej
realizacji zadania, powinni podać w ofercie informację na
ten temat i załączyć do oferty dokumenty potwierdzające
możliwość wykonania tego zadania we współpracy ze wskazanym w ofercie podmiotem (osobą fizyczną lub prawną
- np. umowa przyrzeczenia zawarcia umowy o wykonanie
określonej części zadania).
4. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania
zostaną określone w umowie.
Kalkulacja kosztów zadań powinna opierać się o ww.
kryteria.
5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do
stosowania ustawy o ochronie danych osobowych oraz
ustawy prawo zamówień publicznych.
Dział IV
Miejsce i termin składania ofert,
wymagane dokumenty
1. Oferty należy składać, na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru
ofert realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
2. Oferty należy składać w Wydziale Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – 01-833 Warszawa,
ul. Lipińska 2, pok. 211, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 29 grudnia do godz.15.00.
3. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, oddzielnie na każde podzadanie, opisanej
następująco: oferta i dalej nazwa i adres podmiotu oraz
numer podzadania określonego w konkursie np. 1b, 2a, itd.
Do złożonej dokumentacji należy dołączyć zestawienie
załączników.
Oferta niezłożona we wskazanym terminie nie będzie
objętą procedurą konkursową.
1. Do prawidłowo, kompletnie i czytelnie wypełnionego formularza oferty, o którym mowa w dziale IV pkt
1, podpisanego przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego wyciągu z ewidencji, należy
obowiązkowo dołączyć:
a) aktualny odpis z rejestru (np. KRS) lub odpowiednio
wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające

4) na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
Bielany.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent m.st. Warszawy
/-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta nr 2349/2008
z dnia 28 listopada 2008 r.

status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, ważny 3 miesiące od daty wystawienia;
b) sprawozdanie merytoryczne z działalności (zgodnie
z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) za
2007 rok lub w przypadku krótszej działalności – za okres
od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty;
c)sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych
organów nadzorujących, za rok obrachunkowy 2007 sporządzone na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
tzn. powinien zawierać bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową lub w przypadku krótszej działalności – za
okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty informację
finansową na formularzu INFORMACJA FINANSOWA;
d)umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w
przypadku wskazania partnera w pkt V 1. oferty);
e)statut organizacji;
f)oświadczenie, na formularzu OŚWIADCZENIE OFERENTA (prawidłowo wypełnione, będące załącznikiem do
niniejszego ogłoszenia), podpisane przez osoby posiadające
prawo do składania oświadczeń woli;
Do oferty mogą być załączone inne rekomendacje
lub opinie o oferencie lub przedkładanym projekcie.
W przypadku zaś składania przez jeden podmiot kilku
ofert, załączniki należy złożyć w jednym egzemplarzu w
zamkniętej kopercie opisanej następująco: załączniki do
ofert i dalej nazwa podmiotu.
2. Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny
zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie
z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
wyciągu z ewidencji, a w przypadku określenia upoważnień
do reprezentacji, winny być dołączone do oferty.
3. Formularze: oferty, oświadczenia oferenta, informacji
finansowej i arkusza informacyjnego (załączniki do oferty) można otrzymać w Wydziale Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy lub pobrać ze strony
internetowej www.um.warszawa.pl/ngo.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem
przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej
wysokości.
Dział V
Termin, tryb i kryteria stosowane
przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w pierwszym
dniu roboczym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oceny formalnej dokonają upoważnieni przez
Burmistrza pracownicy urzędu. Oferty nie spełniające
wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane. Za
ofertę nieprawidłową pod względem formalnym uznaje się
ofertę niekompletną tj. wypełnioną niezgodnie z zapisami
formularza, bez wymaganych załączników, podpisów osób
uprawnionych, pieczęci, złożoną po terminie oraz sporządzoną na innym formularzu.
3. Oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U, Nr 96, poz. 873 z póżn.. zm.)
oraz kryteria podane w treści ogłoszenia, dokona Zespół ds.
Opiniowania ofert powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy, który będzie brał pod uwagę, w szczególności:
– zgodność oferty z przedmiotem konkursu;
– możliwość realizacji zadania przez oferenta - zasoby
osobowe i rzeczowe;
– wysokość dotacji przeznaczonej na realizacje zadania;
– przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie
w części, która ma być pokryta z dotacji;
– zadeklarowaną przez organizację jakość działania, w
tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie ma
być realizowane,
– rzetelność oferenta – analiza i ocena realizacji zadań
zleconych oferentowi
– w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość
rozliczenia otrzymanych dotacji;
– dzielnicowy charakter przedsięwzięcia;
– doświadczenie w organizacji tego typu zadań;
– wiarygodnością finansową oferenta - m.in. brak
zaległości płatniczych wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy
4. Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy, po
zapoznaniu się z opinią Zespołu Opiniującego.
5. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu
zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Bielany oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy w formie zarządzenia
Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert.
6. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
odwołania konkursu i odstąpienia od rozstrzygnięcia
konkursu ofert bez podania przyczyny.
Dział VI
Zrealizowane (dot. 2007 roku) i realizowane
(dot. 2008 roku) zadania publiczne tego samego
rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację

Zadanie

2007 r.

2008 r.

Organizowanie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy imprez sportoworekreacyjnych
Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych
Rekreacja osób starszych i osób z nadwagą
Rekreacja osób starszych i osób z nadwagą

94 000 zł

80 000 zł

140 700 zł
0 zł
0 zł
0 zł

200 000 zł
0 zł
0 zł
0 zł

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGNISKO AWF-BIELANY
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA W NOWYM ROKU SZKOLNYM

Pływania rekreacyjnego, Pływania korekcyjnego, Nauki pływania
Zajęcia po 45 min. w stałych, kameralnych grupach na pływalni AWF:
- w soboty godz. 18.00 i 18.45
- niedziele godz. 7.45
ZAJĘCIA Z ZAKRESU KOREKTYWY
dla dzieci od lat 7 prowadzone są w stałych grupach wiekowych na terenie AWF.
SALA GIMNASTYCZNA - środy i piątki w godz. 16.00 – 19.00
PŁYWALNIA AWF
- poniedziałki i czwartki godz. 16.00
INFORMACJE I ZAPISY
w sekretariacie Ogniska na terenie AWF, budynek nr 26, pok. 11
Od dnia 10.09.2008 r. w środy i czwartki w godz. 16.30 – 19.00
Tel. 022 834 13 06
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KULTURA

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

INNE

3. 12 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry”. Zaproszenia
5. 12 (piątek), godz. 19.00 - Z cyklu „Wieczory
teatralne w BOK” spektakl „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją” (T. Stoppard) w wykonaniu
Teatru LA M.ORT. Reżyseria Ewelina Kaufmann, w rolach głównych Rafał Szałajko, Piotr
Bajtlik. Zaproszenia
6. 12 (sobota), godz. 16.00 - Z cyklu „Randka z
poezją” (Slam poetry) pt. „Prezent od Mikołaja”. Zaproszenia
7. 12. (niedziela), godz. 16.00 - Z cyklu „Bielańskie Impresje”, „Sport to zdrowie” z udziałem
sportowców, artystów. Zaproszenia
10. 12.(środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem - Nigeria”. Zaproszenia
12. 12. (piątek), godz. 18.00 - Z cyklu „Z
Muzą w tytule” spotkanie autorskie z Anną
Mieszkowską autorką książki ”Jestem Jarossy! Zawsze ten sam”, fragmenty czyta Marek
Frąckowiak. Zaproszenia
14. 12 (niedziela), godz. 12.30 - Z cyklu „Świąteczne Dwie godziny dla rodziny”. W programie: spektakl muzyczno estradowy „Opowieść bożonarodzeniowa”, zajęcia plastyczne
(zabawki choinkowe i pomysły na prezenty),
wielkie pieczenie pierników na choinkę, malowanie bombek. Wstęp 10 zł
15. 12 ( poniedziałek), godz. 18.00 - Z cyklu
„Kresy i bezkresy” - prelekcja Tomasza Kuby
Kozłowskiego z pokazem multimedialnym
„Od Bieszczad po Czarnohorę. Zima w Karpatach Wschodnich”. Zaproszenia
17. 12. (środa), godz. 18.00 - Koncert pt. „Śpij,
kochanie” w wykonaniu uczniów Klasy Kameralistyki Wokalnej z Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Maz. pod kierownictwem P.
Hruszwickiego. Zaproszenia
Zaproszenia można odbierać w sekretariacie
BOK (informacja telefoniczna 022 834 65 47).
Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

6. 12 (sobota), godz. 13.00 - Spotkanie z
uzdrowicielem Clivem Harrisem zorganizowane przez Fundację Clive’a Harrisa.

WYSTAWY
Do 17.12 - Wystawa rysunków satyrycznych
Do 15. 12 - Wystawa „Opór młodzieży przeciwko sowietyzacji Polski”

EDUKACJA KULTURALNA
6 - 7. 12, godz. 9.00 – 17.00, godz. 9.00 – 13.00
- Papierowe fantazje „Zima i święta” – warsztaty papieroplastyki dla nauczycieli i animatorów kultury. Prowadzi Elżbieta Szmydt
(koszt 70 zł)
17. 12 środa, godz. 8.30, godz. 9.30 - Koncert
umuzykalniający „Zamek na Czorsztynie” K.
Kurpińskiego (przedstawienie operowe w
kostiumach) dla uczniów bielańskich szkół
podstawowych w wykonaniu artystów
Filharmonii Narodowej (2 koncerty). Grupy
zorganizowane w uzgodnieniu z BOK

Gemini

Studio Kształtowania Sylwetki

Warszawa,
ul. Marymoncka 105 lok. 1
Tel. 0 606 872 530

ZAPRASZA

Na masaż odchudzający i limfatyczny
na urządzeniu masującym Rolletic

Jak działa Rolletic:
– rozbija tkankę tłuszczową
– modeluje sylwetkę
– likwiduje cellulitis
– ujędrnia skórę
PIERWSZA WIZYTA GRATIS!

Zajęcia stałe
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty z Tygryskiem – zajęcia dla dzieci
2 – 3 lata. Prowadzi Dorota Klee – Adamowicz,
wtorek, 9.45 i 10.45, czwartek 10.00
„Koraliki i inne drobiazgi” - zajęcia plastyczne
dla dzieci od 4 lat prowadzi Irina Novikowa,
poniedziałek 17.00 – 18.00
„Teatr Tańca”. Prowadzi Lidia Zych - grupa starsza - wtorek 15. 30 - 17.00, czwartek 18.0019.30, grupa młodsza - wtorek 17.15 - 18.45
„Alba Rubens” - Zespół tańca nowoczesnego.
Prowadzi Kamila Sadowska,poniedziałek,
środa 18.00 – 19.00
„Make 8 Movez” - zespół hip hop liderzy Klaudia Byś - Kiniewicz, Artur Gałkowski, piątek
16.00 – 18.00, sobota 14.00 – 16.00
Zespół Break Dance - lider Damian Mazurek, poniedziałek 16.00 – 18.00, sobota 14.00 – 16.00
„BGGZ” – zespół tańca nowoczesnegoopieka
merytoryczna - Kamila Sadowska, środa 16.00
– 18.00, piątek 18.00 – 20.00
DELAY - Zespół wokalno-instrumentalny,
wtorek 18.00-20.00
„Teatr na Goldoniego”. Prowadzą: Krystyna
Wolańska i Krzysztof Wierzbiański, poniedziałek i piątek 15.30 – 17.30
Studio Piosenki - zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15. Prowadzą: Hanna Rek i Benedykt
Rupiewicz, środa i piątek 18.00 -20.00
Gimnastyka Body Condition. Prowadzi Kamila
Sadowska, poniedziałek – środa 19.15-20.15
Klub Miłośników Matematyki - zajęcia dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Prowadzi
Zbigniew Policiewicz, piątek 15.30 – 18.30
Spotkania Klubu Młodzieżowego SREBRZYSTY MIECZ, sobota, godz. 14.00 – 17.00
WE WSPÓŁPRACY Z OGÓLNOPOLSKĄ FUNDACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia Warszawa-Bielany w ramach programu YEPP (raz
w miesiącu) – uczestniczą przedstawiciele
klubów młodzieżowych
2. Realizacja programu „Moje działanie”
U W A G A ! Kolejny termin składania wniosków mija 29 stycznia.

Zajęcia stałe
dla dOROSŁYCH
Rysunek i malarstwo - zajęcia dla dorosłych.
Prowadzi Renata Szymanowska, poniedziałek
16.00 – 17.30 i czwartek 18.00 – 19.30
Tkackie Koło Seniorek. Prowadzi Anna Kozłowska, wtorek 16.00 – 19.00

Zespół Estradowy „Bielany”. Prowadzi Benedykt Rupiewicz, poniedziałek 17.00 – 20.00 i
czwartki 18.00 – 20.00
„Chorea Antiqua” - Zespół tańca historycznego. Prowadzi Zofia Czerwińska, sobota 16.00
– 18.00
Tańce etniczne w kręgu – zajęcia dla pań.
Prowadzi Barbara Żuchowska, czwartek 19.00
– 20.30
Grupa Indywidualnego Rozwoju. Prowadzi
Nina Węgrzecka – Giluń, wtorki 18.00 –
21.00
Gimnastyka rekreacyjna dla osób w wieku
średnim. Prowadzi Hanna Klaude – Ler, wtorek i czwartek 17.30 -18.30
Gimnastyka dla pań po mastektomii. Prowadzi Hanna Klaude - Ler, wtorek i czwartek
16.30 – 17.30
Gimnastyka rekreacyjna. Prowadzi Edyta
Doniek, wtorek i czwartek 18.30 – 19.30, 19.30
– 20.30, 20.30 – 21.30
Qi-Gong - chińska gimnastyka relaksująca
prowadzi Joanna Madej, poniedziałek 19.15 –
20.15, czwartek 11.00-12.00

Kurs obsługi komputera. Prowadzi Elżbieta
Makulska, poniedziałek, wtorek, czwartek
18.00-21.00
WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM III
WIEKU
Gimnastyka dla seniorów - 4 grupy, wtorki i
piątki, od godz. 8.30
Klub Podróżnik, drugi wtorek miesiąca, godz.
13.30
Szkoła rysunku, wtorki, godz. 11.00-14.00

KLUBY
Spotkania Klubu Seniora BOK, poniedziałek
12.30 – 15.00. Wstęp dla członków Klubu
Klub gier towarzyskich (brydż, szachy), czwartek, godz. 16.00-20.00
Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu, raz w miesiącu
we wtorki 18 listopada, godz. 17.00
Spotkanie Związku Polskich Fotografów
Przyrody – Oddział Mazowiecki, 11 grudnia
(wtorek), godz. 18.30
Spotkanie Bielańskiego Stowarzyszenia Amazonek, 19 grudnia (piątek), godz. 17.00 – 19.00

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury
„Przy Estrady”
Warszawa, ul. Estrady 112,
tel. 022 835 54 44
IMPREZY
13.12 (sobota), godz.11.00 - Z cyklu „Rodzinne
Spotkania ze Sztuką” impreza pt. „Święta, święta...”.
W programie malowanie bombek, robienie ozdób
choinkowych, wizyta Mikołaja.Wstęp wolny

EDUKACJA KULTURALNA
9.12 (wtorek), godz. 11.00 - Z cyklu „W 45 minut d00koła świata” spotkanie z podróżnikiem
Borysem Niemczewskim dla uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 79. Wstęp wolny
9.12 (wtorek), godz. 16.00 - II spotkanie z
cyklu ,,Damą być ” dla młodzieży.
W programie temat „ Asertywność”.
Wstęp wolny
10.12 (środa), godz. 11.00 - ‚,Zabawy
z gliną“ – warsztaty dla najmłodszych. Wstęp wolny
15.12 (poniedziałek), godz.14.00
- „Świąteczne stroiki” – warsztaty
florystyczne. Odpłatność 40 zł

Zajęcia stałe
dla dOROSŁYCH
Zajęcia tkactwa artystycznego.
Prowadzi Marzena Kustra, wtorek 10.00 –
13.00
Gimnastyka rekreacyjna dla dorosłych.
Prowadzi Diana Dudziak, czwartek 9.30 –
10.30 i sobota 9.30 – 10.30
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych.
Czynny w godzinach pracy Filii BOK

Spotkania klubowe
13.12. (sobota), godz. 18.00 - ,,Nie
straszna nam plucha“ – zabawa
członków Klubu Seniora „Uśmiech”.
Wstęp dla członków Klubu

Zajęcia stałe
dla dzieci i młodzieży
Zespół tańca nowoczesnego Alba
Rubens. Prowadzi Kamila Sadowska,
wtorek i czwartek 15.00 – 17.00
Zajęcia plastyczne. Prowadzi Joanna
Gałązka, sobota 10.00 – 13.00
Zespół muzyczny Filii „Byle do
wiosny” pod kierunkiem Andrzeja
Perkmana, czwartek 17.00 - 19.00
Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa
Redakcja: ul. Przybyszewskiego 70/72, p. 210,
tel./fax (022) 639 85 18, e-mail: gazeta@poczta.bielany.waw.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk i Jolanta Went
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
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MŁODZIEŻ

Harcerze dali czadu

Czy coś zrobili?

VI Memoriał gen. Maczka

Młodzieżowa Rada Bielan

M

Fot. M. Podczaski

T

rzeci weekend listopada był
bez wątpienia najgorętszym
weekendem tego roku. Na
hali sportowej Zespołu Szkół nr 55
im. gen. Maczka podczas piłkarskich
meczy konkurowały harcerskie zespoły z całego kraju.
W sobotę rozegrały się fascynujące mecze harcerzy w wieku 10-15 lat.
Wszystkie 25 zgłoszonych zespołów
podzielono na sześć grup, a spośród
nich aż osiem przeszło do fazy pucharowej. Już wtedy publiczność z
trudem powstrzymywała emocje.
Strona internetowa Memoriału podała wówczas: „Atmosfera panująca
na Memoriale była tak gorąca, że
skłoniła kogoś do odbezpieczenia
gaśnicy!” I rzeczywiście, z godziny
na godzinę doping stawał się coraz
głośniejszy, coraz silniejszy, aż jeden z
uczestników zdecydował się na puszczenie w ruch gaśnicy, którą rozpylił
po korytarzu tuż przy boisku. Szybka
interwencja organizatorów uchroniła
zawodników przed zagrożeniem.
Rozgrywki toczyły się bez przerwy, jednak zwycięzcę wyłoniono
dopiero przed 21. Nie było tu nie-

spodzianki – reprezentacja hufca
ZHP Radom-Miasto, która rok temu
zajęła drugie miejsce, teraz triumfowała w pełni. – Nie ma nic lepszego
niż gra fair-play, którą mogliśmy
oglądać w każdej sekundzie meczu
– mówił tuż po rozgrywkach Tomasz
Grzyb z 13 WLDH „Skrzydło”. Tomek grał w Memoriale już trzeci raz,
jednak dopiero w tym roku jego zespołowi udało się osiągnąć naprawdę
dobre rezultaty. – Zajęliśmy czwarte
miejsce – wspomina i dodaje, że w
poprzednich latach nie wychodzili
nawet z grupy.
Pierwsze mecze w kategorii 16wzwyż rozpoczęły się w niedzielę
o 10. Aż 28 zespołów stanęło do
konkursu piłkarskiej sprawności i
umiejętności, ale zwycięzca mógł być
tylko jeden. Przez większą część turnieju faworytem wydawał się zespół
z hufca ZHP Płock, który rozpoczął
mecz finałowy z dwupunktową
przewagą już w pierwszych minutach spotkania. Szala zwycięstwa
przechyliła się jednak na stronę 20
Środowiskowej Drużyny Wędrowniczej im. Tadeusza Zawadzkiego z

hufca ZHP Jaktorów, która zdobyła
puchar Memoriału, pierwsze miejsce
w kategorii 16-wzwyż i prestiżowy
tytuł zwycięzcy VI Memoriału
Gen. Maczka. Zwycięzcy otrzymali
atrakcyjne upominki: krokomierze
Cinema City, książki wydawnictwa
Prószyński i S-ka, filmy Monolith
Video, a kapitanowie zespołów
dostali dodatkowo gadżety polskiej
reprezentacji w piłce nożnej ufundowane przez PZPN.
Memoriał gen. Maczka to wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju
impreza. Tylko tutaj spotkać mogą
się wszyscy harcerze niezależnie od
tego, do jakiej organizacji harcerskiej
należą. Tylko tu uczestnicy mają doskonałą szansę, by poznać sylwetkę
genialnego gen. Stanisława Maczka.
Wszystko to dzięki zespołowi obsługi, który każdemu z zawodników
służył pomocą i starał się zaspokoić
wszystkie ich potrzeby. – Jestem z
nich naprawdę dumny – podkreślił
po imprezie organizator Memoriału,
Wojtek Puchacz z hufca ZHP Warszawa Żoliborz.
Organizatorzy Memoriału

Ci, którzy odważyli się być mądrzy
Uroczysta gala rozdania stypendiów „Sapere Auso”

a uroczystej gali Małopolskiej Fundacji Stypendialnej
„Sapere Auso” (łac. Temu,
który odważył się być mądrym),
odbywającej się 15 października
w Galerii Porczyńskich, Prezydent
m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyła stypendia
uczniom warszawskich gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Laureatami z Bielan zostali
uczniowie z Gimnazjum Nr 77 im.
Ignacego Domeyki - Ania Siennicka
(3a), Asia Stelmach (3a), Bartek Kozakiewicz (3a), Paweł Tabaszewski
(3b) i Bartek Zawalski (3b) oraz
absolwenci wyżej wymienionego
gimnazjum, aktualnie uczęszczający
do CXXII LO (należącego do tego
samego zespołu szkół – nr 51) – Marysia Suwińska (1a), Piotrek Piłat
(1a), Grzesiek Żarnecki (1a).
— Nie wiedziałam, jakie moje
osiągnięcia zostały zaprezentowane,
byłam pod zbyt wielkim wrażeniem,
żeby słuchać, co do mnie mówią.
Panowała tam niezwykła atmosfera,
warto się uczyć, żeby coś takiego przeżyć – zwierzała się Asia Stelmach.

Fot. Arch. Gimnazjum nr 77

N

19

Laureaci konkursów w roku szkolnym 2007/2008 wraz z nauczycielami
Każdy laureat podchodził do Suwińska z Liceum im. Domeyki.
Prezydent Warszawy, od której otrzy- Jej zdaniem, wpływ nauczycieli,
mywał teczkę i medal, na którym obok własnych zainteresowań i roli
wypisane było jego nazwisko, po rodziców, jest najważniejszy.
czym przychodziła pora na uścisk
Uczniowie gimnazjów otrzymają
dłoni i gromkie brawa.
jednorazowo 1000 zł, a szkół ponad— Czułem się jak ktoś ważny, gimnazjalnych – 2000zł.
idąc środkiem czerwonego dywanu,
— Interesuje się komputerami.
kiedy wszystkie oczy skierowane były Pieniądze wydam na pewno na jakiś
tylko na mnie – mówił jeden z wyróż- program komputerowy — mówił
nionych, Bartek Kozakiewicz.
Bartek Zawalski.
Laureaci wiedzieli jednak, że ich
— Część swoich pieniędzy przesukces jest owocem pracy nie tylko znaczę na ciuchy, a resztę odłożę na
ich samych, ale także nauczycieli.
konto — to plany jednej z dziew— Gdyby nie nauczyciele, nie cząt uczestniczących w rozdaniu
mielibyśmy takich osiągnięć — nagród.
powiedziała laureatka olimpiady
Igor Siedlecki, Zosia
polonistycznej i chemicznej, Maria
Wieremiejczuk – gimnazjum Nr 77

łodzi, ambitni, pełni energii.
Chętni, aby coś zmienić
w swojej dzielnicy. Tacy
są radni Młodzieżowej Rady Bielan
(MRB). Minął pierwszy rok ich pracy.
Czas na podsumowanie.
MRB została reaktywowana w
2007 roku. Jest to apolityczna organizacja, skupiająca aktywną młodzież
bielańską, która bierze udział w działalności samorządu lokalnego jako
reprezentacja młodych mieszkańców
Bielan. Z MRB współpracuje członek
Zarządu Dzielnicy Bielany – Grzegorz Pietruczuk. Opiekunem MRB
jest Anna Grzybowska – Rysz.
Październik 2007: Pierwszy wyjazd integracyjny MRB. Podczas 3
dniowego pobytu w Starej Dąbrowej,
młodzi radni wzięli udział w szkoleniu
o asertywności. Wyjazd był doskonałym momentem, aby radni mogli przygotować prezentację mulitimedialną
oraz scenariusz inauguracji.
Listopad 2007: W sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany odbyła się inauguracja działalności MRB.
Zostali powołani radni. Tego samego
dnia odbyło się pierwsze posiedzenie
rady, podczas którego, w głosowaniu
tajnym wybrano prezydium rady:
Paweł Kruk – przewodniczący, Marta
Łącka – zastępca, Mariusz Opach –
zastępca. Każdy z nowopowołanych
radnych został przydzielony do komisji: kultury, kreowania wizerunku
MRB, oświaty i wychowania, sportu
lub infrastruktury.
Grudzień 2007: Pierwszy miesiąc
oficjalnej działalnośći MRB i pierwsze
wyrożnienie. Tytuł Bielańskiego Wolontariusza Roku 2007 otrzymał Paweł
Kruk. Wyróżnienie przyznawane jest
co roku dla wolontariuszy za ich bezinteresowną pracę na rzecz innych.
Styczeń 2008: Widać pierwsze
efekty działań radnych MRB. Pod koniec stycznia, po wielu miesiącach starań, na terenie Gimnazjum nr 75 został
otwarty nowoczesny Skate Park.
Luty 2008: Jak napisać newsa?
Jak zadawać pytania osobie, z którą
przeprowadzamy wywiad? To tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas
warsztatów dziennikarskich. W Domu
Kultury im. Marii Gwizdak, siedzibie
MRB odbyły się warsztaty dziennikarskie, prowadzone przez Wojciecha Bałkowskiego, reportera telewizji POLSAT
NEWS. Warsztaty cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród radnych.
Marzec 2008: Warsztaty dziennikarskie, zachęciły do tego, aby tworzyć
własną gazetę. Efektem jest ciesząca się
dużą popularnością wśród bielańskiej
młodzieży gazeta „Projekt:Młodzież”
ukazująca się co miesiąc w nakładzie 5
000 egzemplarzy. W gazecie m.in.: poruszane są sprawy młodych, opisywane
wydarzenia kulturalne. Miesięcznik
dostępny jest w bielańskich szkołach,
klubach młodzieżowaych oraz domach
kultury. Wydawcą gazety jest Wydział
Kultury Dzielnicy Bielany. Korektą gazety zajmuję się Anna Góra z Centrum
Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono. Ze
strony Urzędu Dzialnicy Bielany projekt wspiera Jarosław Bobin, naczelnik
Wydziału Kultury oraz Milena Kajetanowicz. Dystrybucją gazety zajmuje się
Wydział Administracyjno-Gospodarczy, dzięki uprzejmości Naczelnika tego
wydziału, Zbigniewa Żuka.
Kwiecień 2008: Członkowie MRB
Paweł Kruk, Joanna Kazanecka,
Paulina Świerczyńska oraz Marta
Łącka zostali wyróżnieni tytułem

Wspaniałych Bielan, przyznawanym
za wspaniałe i godne naśladowania,
bezinteresowne działania młodzieży.
Maj 2008: Ten miesiąc był pracowity.
30 mają w Pałacu Kultury i Nauki odbyło
się spotkanie młodzieżowych rad dzielnic. Na spotkaniu nie moglo zabraknąć
przedstawicieli MRB. Okazało się, że
MRB jest najprężniej działającą młodzieżową radą w Warszawie.
W dniach 29-31 maja przedstawiciele MRB wzięli udział w Międzynarodowej Sesji Pedagogicznej w
Krakowie - „Młodzież – czas wolny
– współpraca międzynarodowa – edukacja nieformalna”. Sesja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta
Krakowa – Jacka Majchrowskiego,
została zorganizowana przez Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana,
Polskie Stowarzyszenie Wychowania
Pozaszkolnego im. A. Kamińskiego,
Centrum Pedagogiki i Psychologii
Politechniki Krakowskiej oraz przy
wsparciu Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Podczas 3 dniowej sesji
przedstawiciele MRB wzięli udział w
licznych warsztatach i panelach dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli
organizacji młodzieżowych z Polski,
Słowacji, Rosji, Czech, Norwegii,
Francji, Litwy oraz Niemiec.
Czerwiec 2008: Witold Kon, Dyrektor Biblioteki Publicznej spotkał się
z najaktywniejszymi radnymi MRB.
Zachęcał do tego, aby młodzi radni
opracowali projekt o dofinansowanie
działań w ramach programu „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU”, koordynowanego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji. Program „MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU” to program
Unii Europejskiej, który wspiera
uczestnictwo młodzieży w kształceniu
pozaszkolnym. Dzięki uczestnictwie
w tym programie można nawiązać
kontakty międzynarodowe i wymienić doświadczenia. Koordynatorzy
programu zachęcają do różnorakich
działań na rzecz społeczności lokalnej,
służących również indywidualnemu
rozwojowi, promując jednocześnie
ideę zjednoczonej Europy.
Wrzesień 2008: Po wakacyjnej
przerwie MRB wznowiła swoją działalność. Od razu pojawiły się pierwsze pomysły. Już niedługo w naszej dzielnicy
powstanie klub piłkarski dla dziewcząt.
Młodzi radni dodatkowo planują podjąć współpracę z innymi placówkami
prospołecznymi na Bielanach, aby ich
działania miały jeszcze większą moc.
Efektem takiej współpracy byłoby
stworzenie Centrum Informacyjnego,
z którego korzystaliby młodzi mieszkańcy Bielan. Misją centrum miałoby
być informowanie o różnorodnych
akcjach w dzielnicy oraz o tym, jakie
działania na rzecz młodzieży podejmują władze samorządowe.
Pod koniec września radni MRB
byli wolontariuszami podczas Pikniku
Wielokulturowego „Żegnaj lato na
Bielanach”. Przez cały dzień pomagali
w organizowaniu różnych stoisk i
dbali o porządek.
Trzymamy kciuki za Młodzieżową
Rade Bielan, życzymy wielu wspaniałych pomysłów i samych sukcesów w
ich realizacji!
baf
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Brama dla Bielan
Huczne otwarcie I linii metra

dokończenie ze str. 1

Fot. T. Olechowski

Jako pierwsi wystąpili żurnaliści, którzy zaprezentowali multimedialny spacer przez 25 lat
budowy warszawskiego metra. Z kolei soliści Teatru
Roma wykonali fragmenty musicalu pt. „Upiór w
operze”.
Po tym pięknym, nastrojowym przedstawieniu,
kilka minut po godz. 19.00 nastąpił moment kulminacyjny uroczystości. Na estradzie pojawiła się
Prezydent m. st. Warszawy, Hanna GronkiewiczWaltz w otoczeniu władz samorządowych dzielnicy
Bielany z burmistrzem Zbigniewem Dubielem
i Przewodniczącym Rady Michałem Sikorskim.
Włodarze dokonali oficjalnego otwarcia I linii warszawskiego metra, którego budowa trwała 25 lat.
Po oficjalnym przerywniku znów na scenie
zakrólowała głośna rytmiczna muzyka. Najpierw

Teren węzła komunikacyjnego na Młocinach

zziębniętych już warszawiaków rozgrzał Stasiek
Wielanek, Jerzy Połomski i Czerwone Gitary, a
na finał wystąpiła brytyjska gwiazda soul i funk
Alice Russell.
W tym pierwszym dniu funkcjonowania metra
przez wiele godzin mieszkańcy Bielan i całej Warszawy podziwiali piękny wystrój stacji. Prawdziwą
jednak atrakcją okazały się miękkie fotele i „ogrzewanie” w patio zaraz po wyjściu z peronów stacji
Młociny. Co chwila błyskały flesze aparatów. Każdy,
kto tam był w tym dniu, czuł, że na jego oczach
dzieje się historia Warszawy, historia Bielan. Po 25
latach mamy nareszcie w Warszawie metro! Dzięki
niemu Bielanom otworzyła się świetlista brama
rozwoju.

Kolejna grupa pasażerów dojechała na Młociny

Tadeusz Olechowski

W patio też był ruch

Pamiątkowe zdjęcie władz dzielnicy z Prezydent m. st. Warszawy

