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ubileuszowy – XXV – Bieg Chomiczówki, mimo pochmurnej pogody
zgromadził blisko tysiąc uczestników nie tylko z Warszawy, ale i z
całej Polski, i dodatkowo wiele tysięcy kibiców — mieszkańców Warszawy
i nie tylko. Warto podkreślić, że ta impreza
co roku otwiera sezon biegowy.
Jak co roku w trzecią niedzielę
stycznia (w tym roku był to 20 dzień
tego miesiąca) na tej bielańskiej imprezie
zorganizowano dwa biegi: III Bieg o Puchar Bielan na dystansie 5 km w trzech
kategoriach, oraz Jubileuszowy XXV
Bieg Chomiczówki na dystansie 15 km
w czterech kategoriach.
Starterem biegów był gospodarz
dzielnicy, burmistrz Zbigniew Dubiel.
Towarzyszyli mu także jego zastępcy
Kacper Pietrusiński i Grzegorz Pietruczuk. Honorowy patronat nad imprezą
objęła wielokrotna złota medalistka
olimpijska Irena Szewińska, członkini

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i prezes Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki.
— Na propozycję patronowania
Biegowi Chomiczówki odpowiadam
zawsze z przyjemnością, ponieważ to
bardzo dobrze zorganizowana impreza
z dużymi tradycjami. Ćwierć wieku dla
biegu to prawdziwy powód do dumy!
Zawsze bierze w niej udział dużo kibiców, nie brakuje wśród nich dzieci
i młodzieży. Pogoda raz jest bardziej,
a raz mniej mroźna, ale biegaczy rozgrzewają emocje i… kibice. Oni zawsze
wiedzą jak zagrzać biegaczy do biegu
— powiedziała nam Irena Szewińska.
Przekrój wiekowy uczestników
rzeczywiście był imponujący. Biegali
emeryci, zacni ojcowie, ale też i młodsi
uczestnicy, w sile sportowej formy.
Z największym zadowoleniem spoglądano na najmłodszych uczestników Biegu o Puchar Bielan, którzy rozpoczynają
swoją przygodę z bieganiem. To właśnie
dla nich Wydział Sportu i Rekreacji
Urzędu Dzielnicy Bielany trzy lata temu

zmienił formułę biegu, tak by oni również
mogli rozpoczynać swoją przygodę z tym
pięknym sportem.
Każdy z uczestników, który ukończył
bieg, otrzymał na mecie medal okolicznościowy, publikację „25 lat Biegu
Chomiczówki” oraz ciepły napój i posiłek.
Zwycięzcy różnych kategorii wiekowych
otrzymali puchar, statuetki oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Wielu mieszkańców nie kryło radości
nie tylko z długiej tradycji imprezy, ale
przede wszystkim ciekawego wydarzenia.
Utrudnienia w ruchu nie okazały się zbyt
dolegliwym utrudnieniem dla mieszkańców. Wręcz przeciwnie. Popatrzeć
na sportowców przyszły całe rodziny.
Ciekawskie maluchy deklarowały, że za
rok też wezmą udział w biegu.
Po raz pierwszy też w historii Biegu
Chomiczówki dla uczestników zabrakło
pamiątkowych medali okolicznościowych. Wolniejsi biegacze dostali je dopiero po pewnym czasie, gdyż brakujące
trofea trzeba było szybko dorobić.
dokończenie na str. 8

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich z siedzibą przy ul.
Lipińskiej 2 już od siedmiu
lat prowadzi ustawową
wymianę dowodów osobistych dla mieszkańców
Bielan.
Od stycznia 2001 r. do 31
grudnia 2007 r. dowody osobiste wymieniło
103000 naszych mieszkańców. Obowiązku wymiany
dowodów osobistych nie
dopełniło jeszcze około 8
tys. bielańczyków.
Ustawą z dnia 7 września
2007 r. o czasowym posługiwaniu się książeczkowymi dowodami osobistymi,
wydanymi przed 1 stycznia
2001 r., przedłużono
termin wymiany dowodów
osobistych do 31 marca
2008 r.
Czasu na wymianę dokumentów, biorąc pod uwagę ilość osób objętych tym
obowiązkiem, nie zostało
wiele. Aby nie powtórzyła
się sytuacja z końca mijającego roku, kiedy interesanci ustawiali się nocą
w kolejkach, serdecznie
zapraszamy osoby, które
nie dopełniły obowiązku
wymiany książeczkowego
dowodu osobistego na
nowy, o jak najszybsze
zgłaszanie się do Urzędu.
Aktualnie Urząd Dzielnicy
Bielany pracuje w poniedziałki w godzinach od
10.00 do 18.00, natomiast
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Nie przewidujemy niestety
wydłużania godzin urzędowania.
Dziennie wydajemy 150
numerków na wymianę
dowodów.
Zdzisław Chmieliński
Naczelnik Delegatury
Biura Administracji
i Spraw Obywatelskich
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URZĄD DZIELNICY

Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 19 grudnia 2007 r. do 28 stycznia 2008 r. Zarząd Dzielnicy odbył 5 posiedzeń, w trakcie których omówił 115 sprawy, w tym
podjął 68 uchwał. Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy
(ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Użytkowanie wieczyste
Przypominamy o dokonaniu do dnia 31 marca 2008 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Zgodnie z art. 238 k.c. użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania
swego prawa opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za
dany rok bez wezwania Użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie
corocznej opłaty. O ile opłata nie była aktualizowana w roku poprzednim, opłata
płatna jest w dotychczasowej wysokości. Od niezapłaconej w terminie opłaty
rocznej naliczone są odsetki ustawowe.
Informujemy, iż od dnia 01.01.2008 r. nastąpiła zmiana Banku. Wpłat z tytułu
opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego należy dokonywać na rachunek w CitiBanku 69 1030
1508 0000 0005 5002 2001.
Wpłat można również dokonać w kasie Urzędu przy ul. Przybyszewskiego
70/72 w godzinach:
Poniedziałek
10.00 – 17.00
Wtorek
9.00 – 15.00
Środa, Czwartek, Piątek 9.00 – 14.00

Konkurs na wyłonienie kandydatów
na inkasentów opłaty targowej
Burmistrz Dzielnicy Bielany ogłasza, pisemny konkurs ofert na wyłonienie kandydata na inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Bielany.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Urzędu www.
bielany.waw.pl oraz na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy przy ul. Przybyszewskiego 70/72.
Oferty należy składać w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
do dnia 31 stycznia 2008 r. do godz. 13.00 - w siedzibie Wydziału Działalności
Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany, przy ul. Skalbmierskiej 13
w Warszawie w godz. 10.00-13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 stycznia 2008 r. o godz. 14.00 w siedzibie
Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie, w sali
konferencyjnej (II piętro).
Kandydatami na inkasentów mogą być osoby ﬁzyczne posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz minimum wykształcenie średnie, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spełniające warunki określone w Regulaminie Konkursu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu
bez konieczności podania przyczyny.
Wskazania nazwiska/nazwy inkasenta wyłonionego w drodze konkursu oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dokona Rada m.st. Warszawy
w drodze Uchwały. Na jej podstawie zostanie z inkasentem zawarta umowa
cywilnoprawna.

Doręczenie decyzji podatkowych
Informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Wydział Budżetowo-Księgowy organizuje doręczanie decyzji w sprawie wymiaru podatków: od nieruchomości,
rolnego i leśnego na 2008 r. podatnikom mieszkającym na terenie Bielan – przez
pracowników Urzędu za pokwitowaniem.
Doręczanie decyzji odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia w godz.
od 8.00 do 20.00. Akcja planowana jest od 23 lutego br. do 16 marca 2008 r.
(Podstawa prawna: art. 144, 148,149 i 150 Ordynacja podatkowa Dz.U.z
2005r. Nr 8 poz.60 ze zm).

Przedsiębiorco!

Obecnie Urząd Dzielnicy Bielany przystąpił do aktualizacji interaktywnej
mapy Bielan. Mapa będzie dostępna od marca br. w serwisie informacyjnym
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pod adresem www.bielany.waw.pl.
Będzie istniała możliwość wpisywania instytucji i ﬁrm oraz wyszukiwania
obiektów wg branż. Oprogramowanie mapy będzie pozwalało umieścić następujące informacje o Państwa przedsiębiorstwach: dane podstawowe (nazwa, adres,
telefon, fax, strona www, e-mail, branża do jakich ﬁrma/instytucja się zalicza),
dodatkowy kontakt (telefony do poszczególnych działów, e-maile, skype, gg itp.),
godziny otwarcia lub czy obiekt czynny jest 24h na dobę. Zamieścimy również
opis Państwa działalności (tekst nie większy niż 2 500 znaków), logo, galerię zdjęć
(do 3 zdjęć) oraz lokalizację obiektu na mapie.
Mapa posiadać będzie również funkcję „wskaż swoją lokalizację”. Dzięki
tej funkcji osoby prywatne, ﬁrmy czy instytucje będą mogły wygenerować
link z mapy i zamieszczać go na własnej stronie internetowej lub przesyłać do
znajomej osoby. Po aktywowaniu tego linku, nastąpi przekierowanie na mapę
i wskazanie zaznaczonego punktu, który może być siedzibą danej ﬁrmy/instytucji lub po prostu miejscem spotkania. Umieszczenie powyższych informacji
będzie bezpłatne. Pytania i przygotowane informacje proszę kierować na adres:
bialczyk_k@poczta.bielany.waw.pl.

Apel
do mieszkańców osiedla
wzywający do działania
w ramach Samorządu
Mieszkańców Marymont

Nowe konta bankowe

Komisja Samorządowa, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ponownie prosi osoby zainteresowane działaniem w Samorządzie Marymont o zgłaszanie swoich kandydatur.
Samorząd Mieszkańców Marymont obejmuje teren
zamknięty ulicami: Marymoncka, Podleśna, Parandowskiego, Smoleńskiego, Kolektorska, Zabłocińska.
Samorząd Mieszkańców Marymont jest jednostką
samorządową niższego rzędu powołaną uchwałą Rady
Gminy Warszawa - Bielany z dnia z dnia 7 grudnia 2001
r. Samorząd Mieszkańców Marymont ma - podobnie jak
inne jednostki samorządowe -uprawnienia opiniujące
przedsięwzięcia na terenie swojego działania. Samorząd
może także wnosić wnioski do Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy dotyczące potrzeb mieszkańców.
Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Rady Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72 pok. 114 w godzinach
funkcjonowania Urzędu do końca lutego 2008 r.
W przypadku niezgłoszenia się osób zainteresowanych
pracą na rzecz Samorządu, Komisja skieruje wniosek do
Rady Dzielnicy o zniesienie tej Jednostki.
Maria Mossakowska
Przewodnicząca Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego

Od 1 stycznia 2008 r. Bank Handlowy w Warszawie
SA rozpoczął obsługę wszystkich rachunków bankowych
Miasta Stołecznego Warszawy.
Oto numery kont dla Dzielnicy Bielany:
· 69 1030 1508 0000 0005 5002 2001
wpłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku
od środków transportowych, podatku od posiadania psa,
opłat administracyjnych za czynności urzędowe, opłat za
wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę
nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/,
opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności, opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
· 50 1030 1508 0000 0005 5002 2052
wpłaty z tytułu opłat skarbowych, VAT-R, opłat za
pozwolenia na budowę
· 19 1030 1508 0000 0005 5002 2125
opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne,
tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe, nalepki, znaki
legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne) prawo
jazdy, opłaty za CEPIK
· 72 1030 1508 0000 0005 5002 2044
wpłaty z tytułu wadiów, depozytów, zabezpieczenia
umów, opłat geodezyjnych
· 94 1030 1508 0000 0005 5002 2133
wpłaty z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych i opłatę ewidencyjną oraz za udostępnienie danych
osobowych
· 53 1030 1508 0000 0005 5002 2095
opłaty za wycinkę drzew, płatności faktur z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska
Wydział Budżetowo-Księgowy

Panu

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy

Ryszardowi Ładyńskiemu
Dyrektorowi XXXIX LO
im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie
GŁĘBOKIE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
Z POWODU ŚMIERCI

MATKI
SKŁADAJĄ
Pracownicy Wydziału Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

9 stycznia 2008 r.
opuściła na zawsze naszą
„Bielańską Brać Urzędniczą”
droga koleżanka i przyjaciółka

Ania Czarnecka
długoletni pracownik
Wydziału Budżetowo-Księgowego
Rodzinie Ani
składamy szczere wyrazy współczucia.
Łączymy się w bólu
koleżanki i koledzy z Urzędu Dzielnicy Bielany
Z wielkim smutkiem i żalem
żegnamy naszą drogą koleżankę

Beatę Szpiganowicz
Naczelnika Delegatury
Biura Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia
Zarząd Dzielnicy, Główna Księgowa
i pracownicy Urzędu Dzielnicy Bielany
Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej
drogiej Koleżanki

Ani Czarneckiej
wieloletniej pracownicy
Urzędu Dzielnicy Bielany
Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia
Zarząd, Główna Księgowa
Urzędu Dzielnicy Bielany
Naszej Drogiej Koleżance

Anecie Idzikowskiej

Anię Czarnecką

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego współczucia
przekazują rodzinie i najbliższym

Mamy

Koleżanki i Koledzy
z Wydziału Budżetowo-Księgowego
Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy

składają
koleżanki i koledzy
z Wydziału Zasobów Lokalowych
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
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WYWIAD MIESIĄCA

Żyjemy w pięknej
i bezpiecznej dzielnicy

To wielka satysfakcja kierować takim
zespołem.
Trwa proces decentralizacji zarządzania miastem; przejmujemy kompetencje Urzędu m. st. Warszawy. Kilka
miesięcy temu dwie delegatury biur
miasta stały się wydziałami naszego
Urzędu. To Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń oraz Wydział Zamówień Publicznych. Dobrze przebiega
współpraca z Radą Dzielnicy Bielany.
Co jeszcze w minionym roku
zaliczyłby Pan do osiągnięć dzielnicy
Bielany?
Stworzenie nowej, czytelnej i świetnie funkcjonującej strony internetowej
Urzędu (www.bielany.waw.pl) pozwala
na lepszą łączność z mieszkańcami,
jest niewątpliwie ważnym elementem
naszej pracy.
Każda, nawet najmniejsza impreza,
organizowana dla mieszkańców przez
nasz Urząd, jest osiągnięciem i miarą
sukcesu. Tak było np. we wrześniu
2007 r. na festynie „Pożegnanie lata”,
który zgromadził kilka tysięcy osób.
Organizowane w BOK-u, w MDK przy
ul. Andersena czy Cegłowskiej, w OPP
czy we współpracy z paraﬁami liczne
spotkania, koncerty, konkursy, zawody
czy przedstawienia zawsze odbywają
się z kompletem widzów! Podobnie
jest podczas corocznych „Biegów
Chomiczówki” i Biegów o Puchar
Bielan organizowanych na początku
roku. Uczestniczy w nich ponad 1 000
zawodników, w wieku od nastolatka do
prawie 90 lat.
Fot. M.D.

Rozmowa ze Zbigniewem Dubielem, burmistrzem dzielnicy Bielany

Minął pierwszy rok Pańskiej
pracy na stanowisku burmistrza Bielan. Co wydarzyło się szczególnego,
co zapamiętał Pan najbardziej? Co
sprawiło Panu najwięcej satysfakcji
i radości?
Muszę podkreślić, że rok 2007
był rokiem wielu sukcesów. Wreszcie
ruszyła budowa długo oczekiwanej
i potrzebnej mieszkańcom nowej siedziby władz samorządowych. Dużym
wydarzeniem był dzień 7 listopada
2007 r. — uroczyste poświecenie
kamienia węgielnego pod budowę
bielańskiego ratusza z udziałem wielu
osobistości i przedstawicieli władz m.
st. Warszawy.
Wiele pozytywnych wrażeń dostarczyła mi wizyta na pierwszej stacji
metra odcinka bielańskiego. Metro
na Bielanach niedługo będzie faktem.
Za kilka miesięcy bielańczycy będą
mogli już korzystać z tego wygodnego
środka lokomocji. Wielką radością
i zadowoleniem napawała mnie też
każda wizyta w odnowionym budynku
szkolnym, na nowym boisku czy hali
sportowej, albo na wyremontowanej
ulicy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
naszych pracowników bardzo sprawnie
przebiegał w dzielnicy proces wymiany
dowodów osobistych. To oczywiście
tylko najważniejsze wydarzenia.

skok. Wykonano inwestycje na kwotę
47 mln zł – to wartość naprawdę imponująca. Pieniądze te wydaliśmy na
przebudowę i remonty szkół i przedszkoli, dróg dzielnicowych, chodników,
kanalizację deszczową i wymianę
oświetlenia ulicznego.

Jakim zagadnieniom poświęcił
Pan najwięcej czasu i energii?
Wiele pracy włożyliśmy w zdobycie
środków na inwestycje. Efekt to blisko
60 mln zł w budżecie na 2008 r.

Czy samorząd realizował wyłącznie inwestycje drogowe?
Oczywiście, że nie. Wiele zadań
zrealizowaliśmy m.in. w oświacie. Wykonaliśmy wiele robót budowlanych
i prac modernizacyjnych w przedszkolach: nr 105, nr 181, nr 287, nr
306, nr 308, nr 309 i nr 327. W przedszkolach nr 318, nr 327 i nr 334 zbudowaliśmy bezpieczne dla maluchów
nawierzchnie. Ukończyliśmy także

A jak wyglądały inwestycje w roku ubiegłym?
W 2007 r. zaplanowaliśmy blisko
50 mln złotych na ten cel. To o ponad
60% więcej niż w roku 2006. W stosunku do lat ubiegłych był to olbrzymi

Mieszkańcy często narzekają
na jakość dróg. Co zrobiono w tej
materii?
Zmieniliśmy wygląd i jakość wielu
bielańskich ulic: Wrzeciona, Lindego,
Klaudyny, Szegedyńskiej, Księgarzy, Wilkońskiego, Skalbmierskiej,
Rytelskiej i Babickiej. Wykonaliśmy
także projekty techniczne ulic, które
będziemy modernizować w bieżącym
roku, czyli Kiwerskiej, Szepietowskiej, Lipińskiej, Makuszyńskiego,
Nałkowskiej, Lisowskiej, Starej Baśni,
Frygijskiej, Łomiańskiej i Żółwiej. To
bardzo dużo, jak na dzielnicę takiej
wielkości jak Bielany. W bieżącym
roku dokonamy również przebudowy
drogi powiatowej ul. Gwiaździstej
wraz z kanalizacją ogólnospławną na
odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.
Wybrzeże Gdańskie. Pracujemy także
nad sposobem rozwiązania budowy
drogi wojewódzkiej ul. Broniewskiego
od ul. Reymonta do ul. Wólczyńskiej
oraz ul. Wólczyńskiej w kierunku do
ul. Arkuszowej.

budowę boiska i lodowiska przy Szkole
Podstawowej nr 289. Nowe boiska
otrzymały: Szkoła Podstawowa nr 247
i Gimnazjum nr 75. W tym roku młodzież będzie mogła bezpiecznie grać na
boisku Gimnazjum nr 73. Na terenie
Gimnazjum nr 75 powstaje długo
oczekiwany przez młodzież Wrzeciona Skate Park. Poza tym prowadzimy
roboty budowlane w budynku LO XXII
przy ul. Staﬀa 111.
Jednak kilka z zaplanowanych inwestycji nie zostało dokończonych...
Ponieważ wiele tego typu działań
zaplanowanych zostało na okres kilku
lat, zatem nie można powiedzieć, że
czegoś nie zrobiliśmy. Plan wykonaliśmy prawie w 100%. Z inwestycji
wieloletnich będziemy kontynuować
modernizację i przebudowę LO XLI
przy Kiwerskiej 3. Kontynuowaliśmy
też prace przy budowie OPP przy ul.
Szegedyńskiej 9a. Spory sukces osiągnęliśmy w przygotowaniu wniosków
niezbędnych do pozyskania środków
unijnych. Dzięki temu ograniczymy
wykorzystanie środków własnych.
Przygotowany przez nas projekt modernizacji obiektów LO XXXIX przy
ul. Lindego 20, w ocenie Biura Funduszy Europejskich otrzymał najwyższą
ocenę spośród wszystkich projektów,
jakie złożyły pozostałe dzielnice m.
st. Warszawy. W tym roku rozpoczynamy modernizację tego budynku
wraz z budową krytej pływalni i sali
gimnastycznej. Otrzymana dotacja pozwoli na wykonanie za nasze pieniądze
innych inwestycji.
A czego mieszkańcy dzielnicy
mogą się jeszcze spodziewać w tym
roku? O jakie nowe inwestycje na
Bielanach będzie Pan zabiegał?
Nieustającym problemem miesz-

kańców Bielan, ale też wszystkich
warszawiaków, jest brak mieszkań.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi na budowę mieszkań komunalnych
przeznaczymy w tym roku przeszło
10 mln zł. Inwestycja będzie kontynuowana w przyszłym roku – musimy
wybudować wiele potrzebnych lokali.
Oczywiście w dalszym ciągu będziemy
kontynuować prace na rzecz rozwoju
bazy oświatowo-sportowej w naszej
dzielnicy. Planujemy budowę boisk
przy Szkołach Podstawowych nr
187 i nr 223. Myślimy o modernizacji i ociepleniu Przedszkola nr 105
i modernizacji Przedszkola nr 181.
Kontynuowana będzie budowa sali
gimnastycznej w Zespole Szkół nr 51,
budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
W osiedlach Piaski i Ruda planujemy
budowę domów kultury – rozpoczniemy związane z tym prace projektowe.
Z innych prac zaplanowanych na ten
rok można jeszcze wymienić remont
i ocieplenie sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 209 oraz
ogólny remont pomieszczeń budynku
Gimnazjum nr 70, czy wymianę okien
w Zespole Szkół nr 55.
Rozwój dzielnicy to jednak nie
tylko inwestycje. Jak Pan ocenia pracę
innych wydziałów naszego Urzędu?
Urząd Dzielnicy Bielany to bardzo
dobry i kompetentny zespół pracowników. Pomimo braku odpowiedniej
siedziby (ratusz dopiero powstaje)
– czyli nie najlepszych warunków
pracy – ciasnych i nie dostosowanych
pomieszczeń i rozrzucenia wydziałów
w wielu miejscach w dzielnicy, praca
przebiega sprawnie i bezawaryjnie.
Bardzo często przyjmuję pochwały
i wyrazy uznania dla pracy naszych
urzędników od mieszkańców i instytucji działających na terenie dzielnicy.
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Dużo Pan planuje i projektuje
dla Bielan. Widać Pana ciągle na
licznych spotkaniach roboczych
i okolicznościowych uroczystościach.
Kiedy i jak Pan zatem odpoczywa?
Nie czuję się jakoś specjalnie
przemęczony moimi obowiązkami
zawodowymi, dlatego, że praca na Bielanach jest dla mnie przyjemnością,
chociaż mój dzień pracy nigdy nie
kończy się o godz. 16.00. W weekendy
też wiele się dzieje na Bielanach. Obecność na różnego rodzaju uroczystościach kulturalnych, patriotycznych
czy religijnych jest częścią mojego życia. Muszę przyznać, że uczestnictwo
w koncertach, spotkaniach z kulturą,
pozwala mi na regenerację sił, na
uspokojenie i wyciszenie emocji. Patrząc na młodych, zdolnych artystów
uświadamiam sobie, jakim wielkim,
wspaniałym bogactwem dysponuje
nasza dzielnica, jak wiele dobrego
dzieje się w różnego rodzaju klubach,
domach kultury, bibliotekach, kościołach... Naprawdę serce rośnie, jak na
to patrzę. Wracając jednak na ziemię,
to najchętniej i najlepiej odpoczywam
w domu, w gronie rodziny. Lubię
także czasami wyjść na długi spacer
po bielańskich urokliwych uliczkach,
parkach, lasach...
Czego u progu nowego roku należy życzyć bielańczykom?
Przede wszystkim życzę bielańczykom i sobie, abyśmy żyli w coraz
piękniejszej i bezpiecznej dzielnicy.
Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy
Bielan dobrze się czuli i z optymizmem patrzyli w przyszłość. Życzę,
abyśmy po wielu uciążliwościach,
spowodowanych inwestycjami: remontami ulic, budową metra, mogli za
kilka miesięcy relaksować się w cichej
i pięknej Dzielnicy, do której można
wygodnie dojechać metrem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski
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INWESTYCJE

N

iestety — jak opisywaliśmy miesiąc
temu, prace przy budowie tunelu do
stacji Słodowiec wstrzymała woda
podziemna powracająca do swojego
poziomu, po wyłączeniu pomp sztucznie obniżających jej poziom w czasie budowy. Przerwa
w pracach przy montażu torów trwała ponad
półtora miesiąca. Pomimo zakończenia w tym
czasie innych prac, stacja Słodowiec nie zostanie otwarta dla pasażerów zgodnie z planem na
przełomie lutego i marca. W tej chwili trwają rozmowy z wykonawcą, ﬁrmą PRG Metro, na temat
planowanych terminów zakończenia prac. Nowe
harmonogramy powinny zostać uzgodnione do
połowy stycznia. Wtedy będzie wiadomo, kiedy
komisja z Metra Warszawskiego będzie mogła
rozpocząć odbiory techniczne budowanych
obiektów. Pasażerowie będą mogli korzystać
z niej kilka tygodni później, po ich odbiorze
przez odpowiednie służby państwowe.
Aby przyspieszyć przyłączanie tunelu i stacji
Słodowiec do linii metra niezbędna, według
wykonawców, będzie kilkutygodniowa przerwa
w funkcjonowaniu stacji Marymont. W tym
czasie wykonawcy mieliby dokonać przyłączenia
nowych obiektów do działającej linii i przenieść
systemy sterowania, tymczasowo przyłączone do
stacji Marymont. Po tym okresie nie pojawiałby
się już pociąg wahadłowy. Ponowne uruchomienie Marymontu odbyłoby się jednocześnie
z otwarciem dla pasażerów stacji Słodowiec.
Już w grudniu otwarty miał być wjazd w ulicę
Kasprowicza z ulicy Żeromskiego. Opóźnienie
oddania skrzyżowania jest związane z budową
ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marymonckiej. W tej
sytuacji oddanie całości skrzyżowania do użytku
przesunięte zostało na koniec marca 2008.
Na stacjach Stare Bielany i Wawrzyszew
trwają roboty wykończeniowe, przy których
zaangażowane są przede wszystkim ﬁrmy kamieniarskie i instalacyjne. Dalsze prace obecnie
koncentrują się w tunelach, gdzie wykonuje się
m.in. izolacje zapobiegające drganiom, a także

Cierpliwość będzie
nagrodzona
Budowa metra mimo przeszkód trwa nadal

Fot. Arch. Metro

Grzegorz Żurawski

Budowa nowego parkingu przed stacją Młociny
montaż urządzeń elektrycznych. Stopniowo
przywracany jest też normalny układ dróg, budowane są przejścia, likwidowane tymczasowe
rozwiązania. Między innymi w listopadzie został
przywrócony normalny ruch na skrzyżowaniu
Oczapowskiego i Kasprowicza. Zaawansowane

ścian szczelinowych torów odstawczych na terenie Huty. Ukończona jest również konstrukcja
parkingu P&R, a do końca stycznia zakończą
się wszystkie prace konstrukcyjne przy szlaku
i stacji końcowej. Pozostały więc jeszcze prace
wykończeniowe przy budynkach i szlakach.

prace trwają również na końcowym odcinku
– tunelu B23 do stacji Młociny na samej stacji
oraz przy węźle komunikacyjnym Młociny.
Rozpoczęto przebudowę pętli tramwajowej
i prace przy budynku przesiadkowym węzła
komunikacyjnego. Zakończono konstrukcję

Zima nie przeszkadza

Czy przymrozki opóźnią wykonanie inwestycji?
Inż. Tadeusz Kornet tłumaczy, że niskie
temperatury nie wpłyną na realizację kontraktu.
Kłopotem byłyby tylko utrzymujące się długotrwale wysokie mrozy, ok. - 20oC. Wtedy zarówno
transport materiałów, jak i ich wykorzystywanie
byłyby utrudnione. Przy przymrozkach, z jakimi
przypuszczalnie będziemy mieć do czynienia, nie
powinny wystąpić żadne kłopoty.
Wykonawca dysponuje nowoczesnymi technologiami, które nawet w temperaturze poniżej
zera umożliwiają ciągłą pracę. Są to między innymi profesjonalne elektronagrzewacze. Jedynym
problemem, jaki niekiedy ma miejsce w okresie
jesienno-zimowym, są wichury. Kiedy prędkość
wiatru przekracza ustaloną względami bezpieczeństwa prędkość, pracę wstrzymać muszą
żurawie. Na budowie Ratusza pracują dwa takie
urządzenia. Jednak nawet wtedy możliwe jest
kontynuowanie realizacji przy wykorzystaniu
maszyn naziemnych.

Fot. Arch. Eiﬀage Mitex SA

Na budowie bielańskiego ratusza

Ratusz w budowie

Maciej Dobrowolski

P

race na budowie bielańskiego Ratusza
postępują w zaskakująco szybkim tempie. Jak mówi kierownik budowy, inż.
Leszek Stanisławek, nigdy nie spotkał

się z realizacją sprawiającą tak mało problemów.
Generalny wykonawca, Eiﬀage Budownictwo Mitex SA, wykonał do połowy stycznia ok. 95% ścian
i kolumn poziomu parteru oraz pierwszego piętra.
W pierwszych tygodniach nowego roku zakończyło
się również szalowanie stropów poziomu parteru.

Zainteresowanie mieszkańców Bielan jest zrozumiałe - powstaje jeden z największych budynków
użyteczności publicznej w tej dzielnicy. Wykonawca
uspokaja, że pomimo konieczności wycięcia drzew,
które przeszkadzały w konstrukcji, otoczenie budynku zostanie przekształcone w elegancki skwer.
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Samorządowy opłatek

ŚWIĄTECZNIE
Dzień karpia
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Nowa „rybna” tradycja

T

o wydarzenie stało się już
tradycją osiedla. Dzieje się
tak bowiem już od pięciu
lat. Również pod koniec ubiegłego
roku, 23 grudnia w samo południe
nad Stawami Brustmana na Wawrzyszewie zebrali się mieszkańcy.
Wielu z nich niosło wiadra z wodą,
a w nich karpie.
Z inicjatywy mieszkańca osiedla
Jerzego Kropacza dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia zainteresowani tą akcją mieszkańcy wpuszczają symbolicznego świątecznego
karpia do stawu. W roku 2003 przed

D

Fot. U. M.

Fot. Z. Morawski

Wigilia w Urzędzie na Przybyszewskiego

świątecznym stołem uratowano
ponad 60 ryb. W roku ubiegłym wypuszczono do wody ponad 20 karpi.
– Tego rodzaju spotkania sprzyjają
integracji mieszkańców osiedla
– mówi organizator akcji.
Po wpuszczeniu ryb do wody
Jerzy Kropacz złożył przybyłym życzenia świąteczne i noworoczne oraz
wręczył wszystkim zebranym drobne
prezenty. Najbardziej zadowolony
był 14-latek, który jako pierwszy
przyszedł nad staw z karpiem. Otrzymał w prezencie dobrą piłkę.
U.M.

Za chwilę karp będzie na wolności

Zbigniew Jęczmyk, burmistrz Zbigniew Dubiel i ks. Krzysztof Kosk śpiewają kolędy

la pracowników samorządowych wigilia w starym
roku odbyła się jak zwykle
wcześniej. 19 grudnia br., po
godzinach pracy, przy stole wigilijnym
zasiedli pracownicy Urzędu Dzielnicy
Bielany. Przy świątecznym stole zebrali się
przyjaciele – jak pięknie powiedział gospodarz tej uroczystości – burmistrz Dzielnicy
Bielany Zbigniew Dubiel. Podziękowania

za miłą współpracę i życzenia świąteczno-noworoczne przekazał Przewodniczący
Rady Dzielnicy Michał Sikorski. Wśród
przyjaciół byli: bielańscy radni, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych Urzędu oraz
przewodniczący jednostek pomocniczych.
Gościliśmy przedstawicieli policji, straży
miejskiej i wojska. Słowo Boże wygłosił
ks. Krzysztof Kosk – proboszcz paraﬁi
św. Zygmunta.

W ciepłej atmosferze

Wesołych Świąt, szczęśliwego Nowego Roku. Dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności – życzeniem i uściskom
nie było końca.
Gałązkę jemioły, według wierzeń
ludowych symbol szczęścia, na ręce
burmistrza oraz głównej księgowej Grażyny Pulkowskiej przekazał mieszkaniec
Bielan Zygmunt Morawski.
Redakcja

Spotkanie wigilijne WSD PUSZEK

P

rzed świętami Bożego Narodzenia Warszawskie Stowarzyszenie Diabetyków
PUSZEK zaprosiło na spotkanie
wigilijne gości do Sali w Bibliotece
ul. Duracza. Licznie przybyłych
członków Stowarzyszenia zaszczycił
swoją obecnością burmistrz Bielan
Zbigniew Dubiel wraz z radnymi
Ireną Komorek, Joanną Radziejewską, Leszkiem Kujawą oraz
kierownikiem przychodni na ul.
Conrada 15 dr. Izabelą Palińską.
Na wstępie burmistrz Dubiel
złożył wszystkim życzenia zdrowych i radosnych świąt oraz pomyślności w nowym roku. Radna
Komorek zachęciła Stowarzyszenie do dalszej równie aktywnej
i pożytecznej dla społeczności
Bielan i Warszawy działalności.
W ciepłej, świątecznej atmosferze obecni przełamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem
serdeczne życzenia. Nie zabrakło
też wigilijnych domowych przysmaków, poczynając od gorącej

Kulturalne święta

J

ak co roku, tym razem 19 grudnia
2007 r., Wydział Kultury Dzielnicy
Bielany zorganizował dla zaproszonych gości spotkanie wigilijne
w sali widowiskowej Bielańskiego
Ośrodka Kultury. Reżyserem i osobą
prowadzącą uroczystość była naczelnik
wydziału Wanda Górska, a gospodarzem
imprezy dyrektor BOK-u Wanda Ścieżyńska, która powitała uczestników, złożyła

życzenia wigilijno-noworoczne a także
zainicjowała dzielenie się opłatkiem.
Opłatkowe spotkanie stało się też
asumptem do zaproszenia na uroczystość
delegacji ze „światełkiem pokoju”, która
wręczyła burmistrzowi Zbigniewowi
Dubielowi zapaloną świecę, co zebrani
skwitowali gromkimi brawami.
Burmistrz otrzymał również odznaczenie Związku Kombatantów Rzecz-

pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych przyznane Zarządowi
Dzielnicy za zasługi, wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na
rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego
i krzewienia jego pięknych tradycji.
Wigilia nie mogła odbyć się bez
kolęd. Śpiewał je kwartet żeński, solista
Stefan Zbroiński i wszyscy zebrani.
Mieczysław Pierzchała

Fot. Arch. PUSZEK

Fot. M. Pierzchała

Wigilia w Bielańskim Ośrodku Kultury

kapusty z grzybami, przez ryby
w galarecie, sałatki rybne i warzywne, śledzie w oleju i śmietanie, ryby po grecku, surówki, na
słodyczach i ciastach kończąc.
Uczestnicy wigilii otrzymali także
upominki, w postaci kosmetyków,
od radnego Leszka Kujawy.
Niniejszym Zarząd i Prezes
Stowarzyszenia pragną złożyć
gorące podziękowania wszystkim
ludziom wielkiego serca i dobrej
woli, którzy włożyli ogromny wysiłek, wkład ﬁnansowy, mnóstwo
czasu i starań w zakupy, przyrządzanie potraw i organizację wigilii.
Wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia PUSZEK
zapraszamy do uczestnictwa w wykładach specjalistów i spotkaniach
w 2008 r., życząc im jednocześnie
spełnienia marzeń, zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.
Elżbieta Bielecka,
prezes Warszawskiego
Stowarzyszenia Diabetyków
PUSZEK

Irena Komorek, Elżbieta Bielacka i Joanna Radziejewska
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Sieć nas oplata

Warto posłuchać
Ciekawe i trudne
tematy na wykładach
otwartych

Jak zostać milionerem na
giełdzie?
Dr Piotr Zapadka na Bielańskich Wykładach Otwartych
w niedzielę 10 lutego będzie zachęcał słuchaczy do inwestowania
na rynku giełdowym. Przybliżone
zostaną zasady funkcjonowania
rynku regulowanego, rynku New
Connect. Dr Zapadka wyjaśni
również, czym jest giełda oraz
jakie rodzaje transakcji są na niej
przeprowadzone.
Mamy nadzieję, że wykład
zachęci uczestników do indywidualnego inwestowania na rynku
giełdowym. Dobre rozeznanie
w inwestowaniu swojego kapitału
może przynieść szczęścicie. Może
po Bielańskich Wykładach Otwartych pojawi się wśród Nas kolejny
milioner ?
Pomóż swojemu ﬁnansowemu
szczęściu – zapraszamy 10 lutego
2008 r. w niedzielę o godz. 12.00
do Sali Kinowej Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, ul. Dewajits 5.
mgr Anna Modrzejewska

Fot. M. D.

Internet na Bielanach

Za rok czeka nas otwarcie mediateki – mówi członek Zarządu Dzielnicy, Grzegorz Pietruczuk

R

ozsuwana taﬂa szkła z małpą
— znacznikiem poczty elektronicznej — robi największe
wrażenie. W rogach logo Bielan. Za przezroczystą ścianą 8 stanowisk
komputerowych przeznaczonych dla
bielańczyków.
— Zarówno młodzi, jak i starsi
wiekiem nie mogli się już doczekać
otwarcia — mówi z dumą dyrektor
biblioteki Witold Kon.
22 stycznia oﬁcjalnie otworzono

kawiarenkę internetową w holu Biblioteki Publicznej przy ul. Duracza
19. Nowa inwestycja rzeczywiście
robi wrażenie swoją nowoczesnością.
— Pokazaliśmy, że można, jak tylko się
chce — podkreśla dyrektor biblioteki.
— Inwestycja kosztowała bielański
samorząd 60 tys. złotych i trwała 6 tygodni. Jednak takie wydawanie pieniędzy
to przyjemność. Ten nowoczesny sprzęt
to dopiero początek, w dodatku całkiem
niezły, nowoczesny i będący zapowiedzią

dalszych działań. Za rok czeka nas otwarcie mediateki, a w tym roku rozpoczynamy generalną przebudowę i modernizację bielańskich bibliotek publicznych
— podkreśla członek Zarządu Dzielnicy
Bielany Grzegorz Pietruczuk.
Sala jest klimatyzowana, zatem
mimo niewielkiej powierzchni, w lecie
nie będzie tutaj gorąco. Otwierając kawiarenkę burmistrz Zbigniew Dubiel
podkreślił znaczenie tej inwestycji dla
mieszkańców. — Internet na Bielanach

ma być dostępny dla jak największej
grupy mieszkańców, a zwłaszcza tych,
których nie stać na zakup niezbędnego
sprzętu do domu. Ta kafejka jest jednym z pierwszych kroków na drodze
do pełnej realizacji tego zamiaru.
Kawiarenka jest czynna w godzinach
pracy biblioteki. Stanowiska komputerowe mają podłączenie do profesjonalnej
kolorowej drukarki. Godzina pracy
kosztuje 3 zł, zaś pół godziny 2 zł.
M.D.

W hołdzie bohaterom

Karnawałowe rytmy

Witraż powstańczy w kościele na Chomiczówce

Bielańskie propozycje kulturalne

N

W uroczystości wzięło udział liczne
grono kombatantów z rodzinami oraz
przedstawiciele władz samorządowych
Bielan, na czele z burmistrzem Zbigniewem Dubielem, radnymi i naczelnikami wydziałów. Wśród zaproszonych
gości — wiernych przyjaciół środowisk
kombatanckich — znajdowali się także
parlamentarzyści i samorządowcy
z okolicznych gmin i dzielnic.
Ceremonia rozpoczęła się Mszą
św., którą celebrował biskup pomocniczy warszawski Tadeusz Pikus.
Hierarcha wygłosił wspaniałą homilię,
zawierającą wiele głębokich przemyśleń i przesłań nie tylko dla
kombatantów. Biskupowi podczas uroczystości towarzyszyli,
prócz proboszcza paraﬁi, kapelani
kombatanccy. Asystowały im
poczty sztandarowe środowisk
kombatanckich oraz Szkoły Podstawowej im. Grupy Kampinos
AK w Borzęcinie Dużym. Chór
dziecięcy z tej placówki wykonał
podczas Mszy św. pieśni religijne,
a na zakończenie zaprezentował,
specjalnie przygotowaną na tą
uroczystość, pieśń obozową GruWitraż grupy Kampinos AK py Kampinos AK.
Po uroczystości w kościele,
Sama celebra została wspaniale proboszcz zaprosił uczestników na
przygotowana przez pełniącego obo- towarzyskie spotkanie środowiskowe
wiązki Prezesa Środowiska Grupy w salach paraﬁalnych.
Kampinos AK Jana Marczaka.
Tadeusz Ender

a Bielanach pamięta się o historii
Warszawy i ciężkich walkach,
toczonych w obronie Ojczyzny.
20 stycznia o godz. 13.00 w kościele p.w.
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
przy ul. Conrada odbyła się bardzo podniosła uroczystość poświęcenia witraża
ze znakiem graﬁcznym „Grupy Kampinos” Armii Krajowej. Witraż, który został
umieszczony nad głównym wejściem do
świątyni, zaprojektował były partyzant
Grupy Kampinos Tadeusz Budzyński,
zaś wykonał w tradycyjnej technice
witrażowniczej Andrzej Sroka.

Fot. Z. Morawski

Czy przyjaźń między księdzem
a kobietą jest możliwa?
To pytanie było tematem niedzielnego wykładu, który miał
miejsce 13 stycznia w Sali Kinowej
przy ul. Dewajtis. Wykłady są
realizowane w ramach II edycji
Bielańskich Wykładów Otwartych skierowanych do młodzieży
i mieszkańców Warszawy. Mają
na celu zaprezentowanie w łatwo
przyswajalnej formie dorobku
naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz szerzenie wiedzy na
tematy często trudne i niejednoznaczne.
Ostatnio prelegent ks. dr Witold Kawecki podjął próbę określenia relacji duchownego z kobietą,
w perspektywie obowiązującego
celibatu z jednej strony, a potrzeby ewangelizacji „świata kobiet”
z drugiej.
— Kobiety zajmują uprzywilejowane miejsce w Kościele i w
przeważającym nad mężczyznami
procencie zaangażowane są w jego
działalność — stwierdził wykładowca podczas prelekcji.
Kobiety ze względu na swoją
obecność w Kościele i naturalne
predyspozycje swojej kobiecości
mogą odgrywać znaczącą rolę
w duszpasterskiej aktywności.
To jednak rodzi wiele wyzwań,
problemów kulturowych i społecznych, które wynikają z bliskiej
współpracy księdza i kobiety. Jakie
szanse i ewentualne zagrożenia,
zwłaszcza gdy przyjaźń staje się
miłością? — temu była poświęcona
reszta wykładu.

Z

apraszamy Państwa do uczestnictwa w interesujących projektach kulturalno-artystycznych,
które poniżej przedstawiamy. Pełne
kalendarium znajduje się na stronach
internetowych www.bielany.waw.pl,
w dziale „Kultura i rozrywka”, a także na
podstronach Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany
oraz Bielańskiego Ośrodka Kultury.

skiego pod dyrekcją Andrzeja Borzyma.
Zostaną zaprezentowane niezapomniane piosenki duetu Wasowski-Przybora,
w tym takie szlagiery jak : „Herbatka”,
„Wesołe jest życie staruszka” czy „Kutno
okrutne”. Koncert odbędzie się w kościele Św. Zygmunta 3 lutego o godz.
20.00. Wstęp wolny – zapraszamy.

Podróż sentymentalna

W ramach tego znanego i lubianego przez warszawiaków cyklu
zapraszamy Państwa na karnawałowa
zabawę z zespołem MOON SHIP. Ten
znakomity kwintet jazzowy przedstawi
znane motywy muzyczne z klasyki
polskich ﬁlmów, takich jak: „Stawka
większa niż życie”, „Noce i dnie”, „Nóż
w wodzie”, „Wojna domowa”, czy też
„Do widzenia do jutra”. Zabawa powinna być przednia albowiem - trzymając
się poetyki wypowiedzi inżyniera Mamonia z „Rejsu” – najbardziej lubimy
te piosenki, które już znamy. Koncert
jazzowy odbędzie się 5 lutego o godz.
19.00 w Podziemiach Kamedulskich
(ul. Dewajtis 3).
Wstęp na koncerty za zaproszeniami, które będą dostępne jak zwykle
w Wydziale Kultury ul. Lipińska 2
tel. 022 669-01-78 na 7-10 dni przed
planowanymi imprezami.
Jarosław Bobin

Taką nazwę nosi koncert piosenek
J. Petersburskiego, W. Szpilamana
i H. Warsa w wykonaniu uczniów
Niepublicznej Szkoły Wokalnej im.
J. Wasowskiego. Repertuar prezentowany będzie w ramach cyklu „Muzyka na Wrzecionie” 3 lutego o godz.
19.00 w kościele pw. Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny
(ul. Przy Agorze 9) . Do posłuchania
przedwojennych szlagierów wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy
– wstęp wolny.

„Wieczór karnawałowy
– piosenki z kabaretu
Starszych Panów”

W karnawałowym duchu odbędzie
się także koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne”. W niecodziennym repertuarze
zaprezentuje się Chór COLLEGIUM
MUSICUM Uniwersytetu Warszaw-

„Jazz w Podziemiach
Kamedulskich”
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Cztery pory roku w pigułce

Sabina Trzaska
Galeria postaci
niezwykłych

Fot. L. Rudnicki

...czyli nieco subiektywny i odrobinę selektywny przegląd wydarzeń A.D. 2007

Leszek Rudnicki

- Styczeń -

• Gwałtowna wichura w całej
Europie, dotarła także na Bielany.
Nałamało sporo gałęzi. Tu i ówdzie
odfrunęły szyldy, kawałki blach dachów oraz rynny. Nikomu z naszych
mieszkańców nic się nie stało.
• XXIV Bieg Pucharu Chomiczówki w wiosennej aurze. Słońce, +
10º C, totalna anomalia. W tabunie
różnokolorowych sportowców biegł
m.in. Św. Mikołaj. Ale numer!
• Wreszcie nadeszła mocno spóźniona zima. Oj, porządnie sypnęło na
bielańskie ulice. Służby miejskie jak
zwykle zaspały. Natomiast dzieci piały
z zachwytu.
• Przebudowa węzła komunikacyjnego „Młociny”. Wstrzymano ruch
tramwajów 13, 22 i 33, od pętli Huta do
Reymonta. Wprowadzono autobusową
linię zastępczą 201.

- Luty -

• Rozebrano pawilon handlowy
na Broniewskiego róg Perzyńskiego.
Dawniej buty tam sprzedawano, a jeszcze wcześniej knajpa była typu: omijaj
z daleka, bo oberwiesz.
• Na odcinku metra „Słodowiec”
– „Młociny” praca tętni, aż miło.
Mokra pogoda nie przeszkadza. Jedni
pracują pod ziemią, drudzy brodzą na
zewnątrz w błocku i tyle.

- Marzec -

• Zlikwidowano linie autobusowe
105 oraz 384. W ich miejsce wprowadzono nr 106 na trasie: Młociny
– Bielany – Bemowo – Wola – Ochota
– Okęcie. Miła wygoda.
• Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, znikła krótka zima.
Temperatura poszybowała w górę,
więc dzielnica zieleni się, że ho!
• Remont estakady przy Wisłostradzie na wysokości Bielan. Kierowców
czekają ciężkie chwile. Korki samochodowe ciągną się aż do Żoliborza.

• Pod koniec miesiąca ponownie
wróciły na dawną trasę tramwaje linii
13, 22 i 33.

- Kwiecień -

• Druga rocznica śmierci Papieża
Jana Pawła II. W bielańskich paraﬁach
odbyły się na tę intencję okolicznościowe msze i uroczystości.
• Już wiosna. Wielkanoc pośród
kwitnących drzew! Z kolei „lany poniedziałek” był deszczowy, więc nikt nie
biegał z kubłami wody, bo i po co?
• Utrudnienia w ruchu: budowa
metra. Zamknięto skrzyżowanie ul.
Kasprowicza z Al. Zjednoczenia plus
odcinek od Przybyszewskiego do
Oczapowskiego. Dodatkowo odnawiany jest fragment tej ostatniej, między
ulicami Kulczycką, a Kasprowicza.

- Maj -

• Uciążliwy dojazd do Urzędu
Skarbowego. Powód? Kładzione są
nowe chodniki, a także nawierzchnia
ulicy Wilkońskiego oraz część Skalbmierskiej do Schroegera.
• W przedszkolu im. „Misia Uszatka” na ul. Gajcego (Wrzeciono), stwierdzono u dziecka przypadek sepsy.
Obiekt zdezynfekowano, innych zachorowań na szczęście nie zanotowano.

- Czerwiec -

• Radosne dzielnicowe igrce, tańce
i zabawy na licznych festynach z okazji
Dnia Dziecka. Dorośli też jakby „wyluzowali”, poddając się urokowi tego
szczególnego święta.
• Niespodziewanie pojawił się nad
Bielanami piękny sterowiec, reklamując jeden z portali internetowych. Startował z Bemowa, frunął w kierunku
miasta, zawracał, i tak bez przerwy od
rana do wieczora przez kilka dni.
• Wybuch gazu oraz pożar w trakcie prac przy rurociągu na ulicy
Żeromskiego r. Lisowskiej. Płomienie
sięgały dachu pobliskiego budynku.
Zniszczonych zostało kilka mieszkań,
spłonęły także dwa samochody. Oﬁar
w ludziach na szczęście nie było.

- Lipiec -

• Wakacyjny rozkład jazdy ZTM.
Znów wszystko po staremu, czyli denerwujące wyczekiwanie na zatłoczone
autobusy oraz tramwaje. Jedynie metro
w city było ok.
• Zdumiewające pustki w Wydziale
Komunikacji na ul. Podczaszyńskiego.
Brak kolejek to naprawdę niecodzienny widok.

- Sierpień -

• Rozpoczęto (wreszcie!) budowę
ratusza. Przy ul. Żeromskiego róg Jarzębskiego wycięto kilkanaście drzew,
po czym ogrodzono cały teren blaszanym płotem.
• Kolejne ograniczenia komunikacyjne na Kasprowicza (metro), a także
zmiany w kursowaniu autobusów 195,
515, itd... Tak szybko się dziejące, że
właściwie już nie nadążam z ich notowaniem.

- Wrzesień -

• Intensywne prace wokół przyszłego ratusza. Postawiono zaplecze
socjalne dla robotników, którzy błyskawicznie wykopali olbrzymi dół pod
fundamenty budynku.
• Zaskakująco ciepła jesień. Temperatura chwilami przekracza + 20º C.
Bielany majestatycznie przywdziały
paletę pastelowych barw.
• Krótka, sondażowa wizyta przedstawicieli władz dzielnicy na terenie
przyszłej stacji metra „Słodowiec”.
Hmm, pozostało jeszcze sporo do
zrobienia.

- Październik -

• Wyremontowano kolejną bielańską ulicę. Na Księgarzy położono
nie tylko nowy asfalt, ale też chodniki,
które wyłożono kostką bauma. Ładnie
to teraz wygląda.
• Cykl koncertów „Jazz w Podziemiach Pokamedulskich” przy ul. Dewajtis, na stałe wpisał się w kulturalny
pejzaż dzielnicy. W tym unikalnym
miejscu wystąpili m.in.: Wojciech
Karolak, Krzysztof Ścierański, Jarosław

Śmietana i wielu innych czołowych
polskich jazzmanów.
• Przedterminowe wybory do Sejmu
oraz Senatu RP. Panowała nadspodziewanie wysoka frekwencja. My, bielański
naród, oczywiście nie byliśmy gorsi: średnia wyniosła ponad 73 %.

- Listopad -

• Długi weekend połączony ze
Świętem Zmarłych. Bielańskie cmentarze na Wólce i Wawrzyszewie przeżyły
prawdziwy najazd warszawiaków. Ps.
Zgodnie z obowiązującą ustawą, 1
listopada duże placówki handlowe były
nieczynne.
• Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę ratusza.
Trochę nie po kolei to wyszło (ława
fundamentowa jest), lecz tradycji stało
się zadość. I dobrze!
• Jeszcze nie zgasły ostatnie znicze, a już dzielnicowe supermarkety
przystrojono w bożonarodzeniowe
akcenty: choinki, bombki, girlandy,
itp. Komercyjne „przegięcie”.

- Grudzień -

• Pierwsza dekada miesiąca bez
tramwajów: 6, 13, 15, 17, 22 i 33.
Powód? Dalsza rozbudowa węzła komunikacyjnego „Młociny”. Zmieniono
w/w trasy, wprowadzając autobusową
linię zastępczą: Z – 1.
• Problem z metrem. Między stacjami „Marymont” i „Słodowiec”, za
sprawą wód gruntowych, minimalnie
„osiada” tunel. Nowy termin otwarcia
bielańskiej stacji: IV ‘08.
• W Szkole Podstawowej nr 289
przy Broniewskiego 99a, przewidziano
sztuczne lodowisko. Świetny pomysł.
Na ferie jak znalazł, gdyż pogoda jest
mało zimowa.
• Święta oraz Sylwester właściwie
bez białego puchu. Zaraz, zaraz, jakieś płatki z nieba lecą? A nie, to ktoś
poduchę na balkonie wietrzy. Ponoć
pierze, obﬁtość i szczęście wszelakie
w Nowym Roku przynosi. Zobaczymy.
Póki co, kończę, bo mi w oko wpadło.

Ta ze wszech miar nieprzeciętna
osoba żyła na Młocinach w latach
1911–1992. Po ukończeniu szkoły
powszechnej i średniej studiowała
w Warszawie. Sabina Trzaska,
mimo niepełnosprawności ﬁzycznej, codziennie pokonywała pieszo
ok. 5 km do tramwaju na Bielanach.
W 1939 r., w czasie niemieckich
bombardowań utraciła matkę,
siostrę i siostrzenicę, a sama została
ranna w szyję i obojczyk. Jej dom
uległ zniszczeniu.
W końcu lat trzydziestych
pracowała społecznie w Domu
Ludowym Akcji Katolickiej na
Młocinach. Organizowała życie
kulturalne, a w czasie okupacji
brała udział w tajnym nauczaniu
przedmiotów humanistycznych
oraz religii. Od 1945 r. uczyła matematyki i ﬁzyki oraz religii w szkole
podstawowej. Była gorącą patriotką bez względu na okoliczności
dziejowe. Zawsze wychowywała
dzieci w duchu miłości do Ojczyzny, w ideałach wolności. Mimo
trudnych okoliczności ustrojowych
dbała o wychowywanie dzieci
w wierze katolickiej, przekazując
im swoją wiarę w Boga. W czasie
okupacji i po wojnie pracowała
w młocińskiej świetlicy dla młodzieży, pomagając dzieciom w nauce, organizując przedstawienia
teatralne i ucząc recytacji patriotycznej poezji. Podejmowała wiele
zadań społecznych. Wielokrotnie
nagradzana za pracę społeczną
i nauczycielską.
Sabina Trzaska była bardzo religijna, utrzymywała bliskie kontakty
z mieszkającymi na Młocinach siostrami urszulankami. Uczęszczała
regularnie do kościoła, nawet w dni
powszednie. Gdy zaniemogła, do
kościoła przywoził ją samochodem
siostrzeniec. Cieszyła się szacunkiem i poważaniem mieszkańców
Młocin wszystkich pokoleń.
W dniu 16 grudnia 2007 r.
w intencji Sabiny Trzaski w kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju
na Młocinach odbyła się uroczysta
Msza św., którą celebrował Metropolita Warszawski abp Kazimierz
Nycz. Kulminacyjnym punktem
było odsłonięcie i poświęcenie
tablicy pamiątkowej ku czci tej
niezwykłej postaci.
Mieczysław Pierzchała
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Kultury ﬁzycznej kaganek

Fot. B. Nader

Podsumowanie działalności Bielańskiego Ogniska TKKF „Piaski”

Uczestnicy IX Mistrzostw Warszawy w Siatkówce Plażowej

M

ieszkańcy Bielan mogą realizować
swoje ambicje sportowe nie tylko
na szerzej dostępnych obiektach
sportowych, ale też dzięki działalności Bielańskiego Ogniska TKKF „Piaski”. Instytucja organizuje corocznie wiele imprez sportowo-rekreacyjnych m.in. z okazji „Dnia Dziecka” (czerwiec) i „Powitanie Szkoły” (wrzesień). Miłośnicy
sportu znajdą tutaj imprezy piłki siatkowej kobiet,
mężczyzn i weteranów, w siatkówce plażowej oraz
zajęcia w zespołach ćwiczebnych.
Ognisko krzewi kulturę ﬁzyczną wśród mieszkańców Bielan i nie tylko od 1969 r. To już 38 lat.
Największe sukcesy instytucja osiąga od 1985 r.
W tym czasie jego członkowie zdobyli 140 pucharów w różnego rodzaju imprezach na szczeblu
warszawskim, a także ogólnopolskim — w turniejach piłki siatkowej, biegach drużynowych
i indywidualnych oraz w siatkówce plażowej.
W drugim półroczu 2007 r. Ognisko zorganizowało wiele imprez, m.in. VII Mistrzostwa
Warszawy w piłce siatkowej kobiet, w którym
zwyciężyły zawodniczki TKKF „Piaski” I. Drużyny TKKF brały również udział w wielu innych
wydarzeniach, jak XXVII Mistrzostwach Warszawy Amatorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn,
w których TKKF „Piaski” I Bielany zajęły trzecie
miejsce. Z kolei w IX Mistrzostwa Warszawy
w Siatkówce Plażowej, w których wzięło udział
blisko 40 par kobiet, mężczyzn i oldbojów 1 miejsce zajęła także drużyna z bielańskiego ogniska.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach podstawowych zorganizowano XXII Rodzinny Festyn Sportowo-Rekreacyjny „Powitanie
Szkoły”. W blisko 25 konkurencjach rekreacyjno-sportowych brało udział ponad 350 dzieci
i młodzieży, głównie ze szkół podstawowych.
Wszystkie konkurencje cieszyły się znakomitą
frekwencją. Najbardziej popularna była jazda
konna wierzchem, wędka szczęścia, malowanie
twarzy, rysunki kredą na asfalcie i turniej piłki
nożnej. Kącik siłacza, biegi po kopercie, strzały
z łuku, slalom piłkarski, przeciąganie liny, bulle,
rzuty piłkami tenisowymi do koszy, żonglerka
piłką nożną i inne cieszyły się także popularnością. Organizator przygotował mnóstwo nagród,

a uczestnicy zaliczyli dużo konkurencji i zdobywali przygotowane nagrody. Dzieci i młodzież
chciały, by takie festyny odbywały się częściej.
Kolejną imprezą był XXVI Warszawski Turniej Piłki Siatkowej Weteranów w dwóch kategoriach wiekowych. W II kategorii wiekowej po 50
roku życia bielański TKKF zajął 2 miejsce.
We wszystkich imprezach najlepsze zespoły,
najlepsze pary, wyróżnieni zawodnicy i zawodniczki otrzymali puchary, nagrody, medale za
Mistrzostwa Warszawy, dyplomy i wyróżnienia.
Tadeusz Sąsara, Mirosław Przedpełski, Robert
Kamiński i Piotr Kamiński zostali wyróżnieni
przez Bogusława Nadera – Prezesa, honorowymi
odznakami Ogniska TKKF „Piaski” Bielany za
zasługi dla tegoż Ogniska.
Mazowieckie TKKF zorganizowało IV Zlot
Sportowo-Rekreacyjny członków TKKF. Uczestniczyło w nim ponad 150 osób z województwa
mazowieckiego w różnym wieku i prawie wszyscy
wzięli udział w organizowanych imprezach, tj.
w turnieju siatkówki, biegu przełajowym na 1300
m, w tenisie stołowym, szachach, brydżu sportowym, turnieju darta, chodzie z kijkami, street
baskecie i innych. Ekipa „Piasków” liczyła 15 osób,
a więc 10% wszystkich uczestników, odnosząc
dużo znaczących sukcesów w wielu konkurencjach
i zdobywając w klasyﬁkacji drużynowej pierwsze miejsce, co było dużym osiągnięciem ekipy.
Zwycięstwa odnieśli Beata Zalewska – w dwóch
konkurencjach, Irena Hulanicka – w dwóch konkurencjach. Drugie miejsca zajęli: zespół „Piaski”
II, Andrzej Hulanicki, a trzecie Andrzej Hulanicki – dwukrotnie, Jerzy Zieliński i zespół „Piaski” I.
Miss IV Zlotu została także reprezentantka TKKF
„Piaski” z Bielan – Beata Zalewska.
— Wspomniane imprezy zorganizowało
Ognisko TKKF „Piaski” z Bielan dzięki wydatnej
pomocy Dzielnicy Bielany i Miasta Stołecznego
Warszawy, PJB „Erkam” i SBM „Wardom”, a także
MTKKF, MWZPS, ZKiW „Klimatex”, PLPS S.A.,
PZPS. Wszystkim ﬁrmom, które przyczyniły się
do zorganizowania wspomnianych imprez bardzo
serdeczne dziękuję — mówi Bogusław Nader
prezes Ogniska TKKF „Piaski” Bielany i główny
organizator imprez. — Również składam serdeczne podziękowania dla Warszawskiego Ośrodka
Telewizyjnego za wielokrotne zamieszczenie

Podziękowania
Na ręce burmistrza Bielan Zbigniewa Dubiela wpłynęły gratulacje od Krajowej
Federacji Sportu dla Wszystkich. Bielany otrzymały powinszowania z okazji zajęcia
I miejsca w grupie VI w XIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Federacja przyznała
także nagrodę rzeczową w postaci zestawu piłek do gier sportowych, którą otrzymało
TKKF Chomiczówka.
Redakcja

sprawozdań z organizowanych imprez — dodaje
z uśmiechem.
Jak widać, nasi zawodnicy często odnoszą
wymierne sukcesy na polu sportowym. Zapraszamy zatem wszystkich do uczestnictwa w dalszym
budowaniu naszych sukcesów.

Ping-pongowe Mikołajki
10 jubileuszowa edycja Mikołajkowego Przedświątecznego
Turnieju Tenisa Stołowego w XCIV L.O. im. gen. Maczka

P

ierwszy tydzień grudnia większości z nas
kojarzy się z mikołajkowymi prezentami
i świątecznymi dekoracjami w sklepach.
Jednak dla nauczycieli, absolwentów
i przyjaciół liceum jest to czas sportowych emocji
przy stole ping-pongowym.
Szkoła może pochwalić się nie tylko osiągnięciami edukacyjnymi swoich uczniów i absolwentów, ale też imprezami odbywającymi się w jego
hali sportowej. Oprócz memoriału piłkarskiego
im. gen. Stanisława Maczka, organizowanego co
roku w listopadzie przez harcerzy, „nową licealną
świecką tradycją” stały się grudniowe turnieje
tenisa stołowego.
Kolejna edycja turnieju odbyła się 7 grudnia 2007 r. Po raz pierwszy zawody te zostały
zorganizowane w 1998 r. W przeciwieństwie
do większości imprez sportowych tego typu,
w mikołajkowym turnieju w „Maczku” nie grają
uczniowie. Przy stołach ping-pongowych spotykają się związani ze szkołą dorośli – obecni i byli
nauczyciele L.O., absolwenci i rodzice uczniów.
— Początkowo turniej miał integrować nauczycieli liceum z rodzicami uczniów. Później,
w miarę rozwoju imprezy, turniej zaczął integrować
wszystkie osoby związane z XCIV L.O. im. generała
Stanisława Maczka – także byłych nauczycieli,
absolwentów szkoły i jej pozostałych sympatyków
— mówi pomysłodawca turnieju i organizator jego
wszystkich edycji dyrektor Jerzy Pychyński.
Jubileuszową edycję turnieju uroczyście

Fot. M. Piotrowski

Bogusław Nader

VII Mistrzostwa Warszawy w piłce siatkowej kobiet. TKKF „Piaski” I Bielany
w składzie: Małgorzata Chmielewska – kapitan, Beata Zalewska (zdobyła też tytuł Miss
Mistrzostw), Łucja Barbaszewska, Dorota
Moroz, Ida Kowalewska
XXVII Mistrzostwach Warszawy Amatorów w Piłce Siatkowej Mężczyzn TKKF „Piaski” I Bielany w składzie: R. Koziara, M. Pietrewicz, T. Rudnicki, J. Neneman, A. Zieliński,
R. Czerwiński, B. Grzelecki, K. Otłuszewski,
M. Karpiński, M. Maron, A. Książek.
IX Mistrzostwa Warszawy w Siatkówce
Plażowej. TKKF „Piaski” I Bielany drużyna
męska (zajęli 3 pierwsze miejsca): 1. miejsce
para Norbert Okoń – Konrad Mańkowski, 2.
miejsce para Piotr Rząca – Artur Książek i 3.
miejsce para Jacek Małecki – Ryszard Waniek
drużyna kobieca: 3. miejsce para Renata
Rząca – Hanna Szymańska,
oldboje powyżej 40 lat: 3. miejsce para
Tomasz Rudnicki – Leszek Walczak
W tych zawodach blisko 25% par reprezentowało TKKF „Piaski” Bielany.

otworzyła wicedyrektor Zespołu Szkół nr 55, mgr
Jolanta Hincz. Przy stołach ping-pongowych
zmierzyło się 41 osób – 10 kobiet i 31 mężczyzn.
Rozgrywkom kibicowało grubo ponad 100 osób.
Uczestnicy turnieju podzieleni byli na grupy
– 6 męskich i 2 żeńskie. Z każdej grupy wychodziły 2 osoby, które grały dalej w kolejnych etapach
turnieju. Po zakończeniu rozgrywek, wśród pań
najwyższe miejsca zajęły: Paulina Bojarska
(miejsce 1), Monika Borewicz (2), Beata Roś
(3) i Małgorzata Nogańska (4), a wśród panów
zwyciężyli: Antoni Lipkowski (miejsce 1), Robert Kowalczyk (2), Edward Zgudka (3) i Artur
Smarzyk (4).
Zwycięzcy turnieju otrzymali Puchary Burmistrza Dzielnicy Bielany, dyplomy i nagrody
rzeczowe, zaś pozostali zawodnicy – pamiątkowe
dyplomy i sprzęt sportowy.
Z okazji dziesięciolecia turnieju nagrodzono
także osoby które w ciągu poprzednich 9 lat odniosły najwięcej zwycięstw – absolwentkę liceum
Paulinę Bojarską i nauczyciela informatyki Piotra Dobrzańskiego. Nagrody ufundował Wydział
Sportu i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Bielany oraz
sympatycy szkoły.
Najlepszym tenisistom stołowym z „Maczka”
serdecznie gratulujemy, a dyrektorowi Pychyńskiemu życzymy dużo zdrowia i energii, tak aby
mikołajkowe turnieje mogły się odbywać na
Gwiaździstej jeszcze przez wiele lat.
Michał Piotrowski
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Zimowe bieganie po bielańsku
Relacja z Biegu Chomiczówki i biegu o Puchar Bielan

Fot. Z. Morawski

— mówi z dumą zastępca burmistrza
Grzegorz Pietruczuk, odpowiedzialny
za organizację tego wydarzenia.

Fot. Z. Morawski

także do jeszcze większej integracji
mieszkańców.
— Uchylając rąbka tajemnicy
mogę powiedzieć, że częściej planu-

„Nasze Bielany”. Do tego szacownego
grona dołączyła w tym roku także Wirtualna Polska. Podziękowania kieruję
także do funkcjonariuszy Komendy

Zastępca burmistrza Kacper Pietrusiński dekoruje uczestnika biegu

prezie. Nie siedzi przynajmniej przed
komputerem — powiedziała śmiejąc
się pani Anna.
Wielu kibiców deklarowało
udział w następnej takiej imprezie,
która stała się okazją nie tylko do
wspólnego uprawiania sportu, ale

jemy organizować podobne imprezy.
Chciałbym, aby Bielany stały się stolicą
warszawskiego biegania — podkreśla
Pietruczuk. — Może uda się nam też
popracować nad pogodą, a medali przy
dobrej pogodzie na pewno nie zabraknie — dodaje ze śmiechem.

gorz Jurek, który był jednocześnie
dyrektorem biegu. Od lat towarzyszą
nam Kalenji, Decathlon, Pedro’s,
FOLCsport, E.Leclerc oraz patroni
medialni TVP3, Radio dla Ciebie,
Życie Warszawy, serwis internetowy
Maratony Polskie, no i oczywiście

Rejonowej Policji Warszawa V i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Stołecznej Policji, warszawskiej Straży
Miejskiej oraz Harcerskiego Klubu Ratowniczego Warszawa Praga Południe
— powiedział gazecie na zakończenie
burmistrz Zbigniew Dubiel.

Fot. Z. Morawski

łącznie dobrych kilkanaście tysięcy
biegaczy. Wśród nich znaleźli się także
najlepsi polscy biegacze długodystansowi i medaliści wielu imprez o randze
międzynarodowej. Takich tradycji
mogą nam pozazdrościć wszystkie
warszawskie dzielnice i nie tylko

— Wszystkim, którzy w tegorocznym biegu uczestniczyli, dziękujemy
i gratukujemy. W tym roku realizatorem biegu była ﬁrma GJ Sport - Grze-

Fot. Z. Morawski

— Cieszę się, że coś się dzieje na
Bielanach. W biegu na 3 km startuje
mój wnuczek. Już drugi raz namówiłam go, aby wziął udział w tej im-

Fot. Z. Morawski

że ta impreza z roku na rok nie tylko
podnosi swoją rangę, ale jest po prostu
potrzebna. W ciągu ostatnich 25 lat
w Biegu Chomiczówki wystartowało

Burmistrzowie: Zbigniew Dubiel i Grzegorz Pietruczuk

Zwycięzca biegu oblegany przez media

Fot. Z. Morawski

dokończenie ze str. 1
— Nie spodziewaliśmy się aż
takiej frekwencji. Oznacza to jednak,

Dekoracja najlepszych biegaczek
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ZDROWIE. OPIEKA SPOŁECZNA

Mówimy NIE przemocy
Bielańska Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Domowej
Monika Bobowska

Z

inicjatywy burmistrza
Zbigniewa Dubiela oraz
przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej Rady Dzielnicy Wojciecha
Borkowskiego 11 grudnia 2007 r.
odbyło się spotkanie przedstawicieli
lokalnych instytucji i organizacji
działających w zakresie proﬁlaktyki
społecznej oraz przeciwdziałania
przemocy domowej. Organizatorami spotkania byli Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany, Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia, a także
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna.
W spotkaniu, obok przedstawicieli Zarządu oraz Rady Dzielnicy
Bielany (w tym: Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Komisji ds. Rodziny), uczestniczyli
reprezentanci lokalnych instytucji,
organizacji i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym m.in.: Wydziału Oświaty i Wychowania, Komendy Rejonowej Policji Warszawa
V, Sądu Rejonowego oraz Prokuratury
Rejonowej dla Warszawy-Żoliborza.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli

przedstawiciele SPZZLO Warszawa-Żoliborz, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
Straży Miejskiej, Centrum Mediacji,
SPD „Gniazdo” oraz Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich
- Klubu „Stefan”. Gośćmi spotkania
były również przedstawicielki Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy
Biura Polityki Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy.
Otwierający konferencję burmistrz Dubiel, na wstępie wskazał
na złożoność problemu przemocy
w rodzinie, a także omówił płaszczyznę społeczno-prawną, na jakiej od
kilkunastu lat rozwijane są działania
związane z przeciwdziałaniem temu
zjawisku oraz pomocy rodzinom,
w których ten problem występuje.

Z kolei zastępca burmistrza
Marek Keller, w swoim wystąpieniu
odniósł się do problemu przemocy
domowej w wymiarze lokalnym, jak
też realizowanych na terenie dzielnicy rozwiązań i dalszych zamierzeń.
Dalszą część programu wypełniły
prezentacje problemowe.
W pierwszej kolejności Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania
Przemocy z Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Danuta
Kuciewicz zaprezentowała „Miejski
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2007–2011”.
Następnie, koordynator ds. przeciwdziałania przemocy Monika Bobowska (Ośrodek Pomocy Społecznej)
omówiła działania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
zrealizowane w ramach Lokalnego
Programu Proﬁlaktyki Uzależnień
w latach 2005–2007.
W dalszej kolejności, prezentacji
działalności poszczególnych instytucji dokonali dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany Wiesława Puciłowska, dyrektor
Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Jadwiga Göransson, Małgrzata Solecka reprezentująca Dom Dziecka
Nr 1 im. M. Falskiej oraz koordyna-

tor Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Marek Mietelski.
Spotkanie zakończyła dyskusja,
w efekcie której uznano, że przeciwdziałanie przemocy domowej
jest jednym z priorytetowych zadań
dla Dzielnicy Bielany. Nadal będą
kontynuowane działania mające na
celu integrację środowiska w tym
zakresie. Kolejnym zadaniem jest
podpisanie porozumienia — tzw.
koalicji bielańskiej oraz powołanie
zespołu ekspertów. Ustalono też, że
władze samorządowe będą działały
na rzecz zwiększenia roli organizacji
pozarządowych w rozwiązywaniu
problemu przemocy domowej,
a także kontynuowane będą szkolenia kadr. Ponadto radni Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej zadeklarowali swój aktywny udział
w staraniach o zmiany regulacji
prawnych.
Spotkanie zakończył Marek
Keller, który podkreślając znaczenie budowania lokalnych systemów
pomocy, złożył podziękowanie
realizatorom i partnerom prowadzonych działań oraz życzył
uczestnikom zebrania wszystkiego
najlepszego z okazji Świąt Bożego
Narodzenia.

Adopcja czyli przysposobienie
Porady Bielańskiego Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa „Nasz Dom” (1)
Andrzej Kalisz

A

dopcja jest przyjęciem
dziecka do rodziny przez
małżeństwo lub osobę
samotną. Nie wygasa ani
z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, ani też w wyniku śmierci
dziecka lub osób przysposabiających,
czyli rodziców adopcyjnych.
W wyniku adopcji rodzice adopcyjni zajmują miejsce rodziców
biologicznych i od tej chwili władza
rodzicielska (okropne sformułowanie prawnicze) należy tylko do nich.
Dziecko w rodzinie adopcyjnej nabywa takie same prawa, jak dziecko
w rodzinie biologicznej.

Ze względu na zakres skutków
przysposobienie przybiera w naszym
ustawodawstwie trzy postaci:
- przysposobienia pełnego
(art.121, § 2 i 3 k.r.o.- kodeks rodzinny i opiekuńczy)
- niepełnego (art.124,§ 1 k.r.o.)
- całkowitego (anonimowego,
art.124,§ 2 k.r.o.).
Przysposobienie pełne
– stanowi w polskim ustawodawstwie regułę. Osoba
w ten sposób przysposobiona
staje się członkiem rodziny
przysposabiającego. Więzy
prawne z jego dotychczasową
rodziną ulegają deﬁnitywnemu
zerwaniu. Cechą tego przysposobienia jest to, że rozciąga się
ono nie tylko na samego przysposabianego i przysposabiającego, ale na całą rodzinę przysposabiającego, tak jak gdyby
przysposobiony urodził się,
jako dziecko naturalne przy-

sposabiającego. Powstają wzajemne
prawa i obowiązki alimentacyjne.
Przysposobienie niepełne – powoduje powstanie stosunku rodzinnego tylko między przysposabianym
i przysposabiającym, nie rozciąga się
na krewnych przysposabiającego.
Przysposobienie całkowite, zwane również anonimowym – jest najdalej idącą postacią przysposobienia.
Możliwe jest tylko wtedy, gdy rodzice
dziecka przed sądem rodzinnym wyrażą zgodę na przysposobienie swego
dziecka w przyszłości, bez wskazania
osoby przysposabiającej. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka
nie może być wyrażona wcześniej niż
po upływie 5 tygodni od urodzenia
dziecka. Zgodę tę można odwołać
przez oświadczenie przed sądem
rodzinnym, nie później jednak niż
przed wszczęciem sprawy o przysposobienie (art. 118, § 3 k.r.o.).
Rozwiązanie tego typu przysposobienia nie jest dopuszczalne (art. 125,
k.r.o.), natomiast przysposobienie
pełne i niepełne może być z ważnych
powodów rozwiązane przez sąd. Rozwiązanie stosunku przysposobienia
nigdy nie jest dopuszczalne, jeżeli
wskutek niego miałoby ucierpieć
dobro małoletniego dziecka.
Adopcja w Polsce jest procesem
tajnym. Nikt spośród osób uczestniczących w jej przebiegu (pracowników ośrodka adopcyjnego, prawników, kuratorów, pracowników domu

dziecka i innych) nie ma prawa ujawniać szczegółów sprawy, zwłaszcza
jeśli chodzi o dane osobowe dziecka
i jego rodziców naturalnych, jak
i adopcyjnych. Sam przysposobiony
może się ubiegać o ujawnienie tych
informacji dopiero po uzyskaniu pełnoletniości, występując z wnioskiem
do sądu rodzinnego.
W sferze psychologicznej i moralnej pełne przysposobienie dziecka
oznacza wzięcie przez rodziców adopcyjnych całkowitej odpowiedzialności za jego rozwój i wychowanie,
tak jak to ma miejsce w przypadku
dziecka własnego. Nawet poważne
problemy wychowawcze, czy np.
zdrowotne nie mogą być podstawą
do rozwiązania adopcji, bowiem
w rodzinach naturalnych takie trudności również istnieją i nie jest
to powód do rozłączania dziecka
z rodzicami. W praktyce przysposobienie oznacza długotrwały proces,
w którym małżonkowie dojrzewają
do roli rodziców, a dziecko asymiluje się do nowej rzeczywistości, co
często oznacza wręcz rewolucyjne
zmiany życiowe. Przysposobienie
dziecka wpływa w decydujący sposób na całe życie, na wszystkich
członków rodziny adopcyjnej. Dlatego też doniosłość tego faktu wymaga
szczegółowych ustaleń prawnych
oraz wnikliwych analiz.
Druga część w następnym
numerze NB

Schudnij
bez wysiłku
Otyłość nie jest już
problemem
Otyłość to jeden z podstawowych problemów cywilizacyjnych. Występuje często
z chorobami krążenia, cukrzycą, zaburzeniami
metabolizmu... Brak ruchu, złe nawyki żywieniowe, palenie papierosów to tylko niektóre czynniki
sprzyjające tym problemom. Co możemy zrobić?
O te tematy zapytaliśmy Jolantę Obrocką,
współwłaścicielkę gabinetu ROLLETIC, który
od nowego roku rozpoczął na Chomiczówce
swoją działalność.

Z tego, co wiem, Pani gabinet oferuje
skuteczną metodę nie tylko walki z nadmiernymi kilogramami, ale również ogólnej
poprawy samopoczucia. Jakie są wskazania
do skorzystania z tej metody?
Działanie Rolleticu oparte jest o ideę masażu
rolkowego z czasów Cesarstwa Chińskiego. Obracające się ze stałą prędkością drewniane rolki,
o specjalnie dopasowanym proﬁlu, umocowane
na bębnie zapewniają efektywny, a jednocześnie
relaksujący masaż. Warto wspomnieć, że nasze
urządzenie jako jedyne w grupie tzw. rolek jest
wpisane do Rejestru Urządzeń Medycznych
I Klasy. Masaż na rolleticu stymuluje układ limfatyczny, wzmacniając układ immunologiczny.
Dzięki temu wspomaga usuwanie z organizmu
toksyn, złogów tłuszczowych i nadmiaru wody.
Masaż wskazany jest szczególnie jako metoda
wspomagająca odchudzanie, skutecznie zwalcza cellulit, redukuje obrzęki i bóle nóg. Jest
znakomitym antidotum na stres i zmęczenie.
Poprawia elastyczność tkanki podskórnej, jest
też efektywną formą odnowy biologicznej po
treningu siłowym.
Jak często powinno się korzystać z urządzenia?
Najlepsze efekty daje godzina masażu trzy
– cztery razy w tygodniu. Ale już dwa masaże
tygodniowo też świetnie relaksują.
Czy zapraszacie również mężczyzn?
Oczywiście, zwłaszcza tych, którzy mają
ochotę powalczyć z nadwagą!
Czy gabinet oferuje specjalne pakiety usług?
Tak, oferujemy autorski program dietetyczny Radosława Króla, wypróbowany już
przez setki ludzi, którzy skutecznie pozbyli się
zbędnych kilogramów stosując masaż na rolleticu połączony z właściwym odżywianiem.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała B.K.

Gabinet otwarty jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 9-20 i w sobotę 9-14.
Adres: Conrada 15a pawilon 35 (wejście
od ulicy Kwitnącej, pierwsze piętro, obok
Biura Rachunkowego). Kontakt: tel. (0-22)
834 13 02, e-mail: conrada@rolleticstudio.
com.pl www.rolleticstudio.com
UWAGA! WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE
PRZYJDĄ Z „Naszymi Bielanami” DO STUDIA
ROLLETIC – PIERWSZY ZABIEG GRATIS!
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Nie bójmy się wandalizmu
Rozmowa z mł. insp. Andrzejem Miksą, Komendantem Rejonowym Policji Warszawa V
Panie komendancie, jakby Pan
posumował bezpieczeństwo na Bielanach w ostatnim roku?
Proszę nie zapominać, że rejon
V policji warszawskiej obejmuje nie
tylko Bielany, ale też i Żoliborz, stąd
też mówiąc o naszych sukcesach,
będę miał na myśli również sąsiednią
dzielnicę.

Zatem drobne wykroczenia i przestępstwa są Waszym najsłabszym
punktem. Dlaczego?
W wypadku zorganizowanych
grup przestępczych możemy podjąć
normalne działania operacyjne, tzn.
zdobyć informatorów, podjąć inwigilację itd. Jednak np. w przypadku aktów
wandalizmu stosowanie takich metod
przypominałoby trochę strzelanie z armaty do muchy, a ponadto byłoby zupełnie nieskuteczne. W zapobieganiu
tego rodzaju zjawiskom niezbędna jest
bieżąca współpraca z mieszkańcami.
To co ważne – tego rodzaju akty popełniane są bardzo często przez osoby
mieszkające w sąsiedztwie pokrzywdzonych. Dlatego tak ważną kwestią
jest sąsiedzka czujność i współpraca
z policją. Po prostu miejmy oczy dookoła głowy i nie bójmy się reagować.
Jednak mieszkańcy boją się zemsty ze strony sprawców. Dlatego nie
chcą informować policji...
...Dlatego też policja odnosi na tym
polu mało sukcesów. Tymczasem nie
wolno zapominać, że coś takiego jak
zemsta, nie tylko w skali wielkich przestępstw, ale przede wszystkim tych najmniejszych, nie istnieje. Od trzydziestu
lat pracuję w policji. Dwadzieścia lat
spędziłem w sekcji kryminalnej i nigdy
nie spotkałem się z zemstą sprawców
na poszkodowanych.
Skąd się zatem biorą te obawy?
Cóż — to powszechne przeświadczenie spowodowane jest mocno przerysowanym i nieprawdziwym obrazem
świata przestępczego kreowanym przez

telewizję i kino. W rzeczywistości, jeśli
ludzie milczą na temat tego rodzaju
wydarzeń, to dają wandalom przyzwolenie na działania. Zaś od wandalizmu
do poważnych przestępstw kryminalnych droga niedaleka. Apeluję zatem
do wszystkich – nie wolno się bać,
bo tym samym daje się przyzwolenie
na dewastację naszego najbliższego
otoczenia. Proszę informować za
każdym razem o tym policję. Dzięki
temu tego rodzaju działań będzie coraz
mniej. Proszę interesować się, co robią
własne, dorastające dzieci. To często
ich — słusznie, bądź nie — boją się

sąsiedzi. To podstawowe zasady. Dzięki
ich przestrzeganiu wspólnie będziemy
bardziej bezpieczni.

temu są efekty. Muszę z dumą powiedzieć, że to bardzo fajny zespół ludzi,
oddanych swojej pracy.

Wróćmy do głównego wątku.
Powiedział Pan, że w obydwu dzielnicach spada przestępczość. Co jest
tego przyczyną?
Kiedy objąłem urząd komendanta
w 2005 r., zdecydowałem się postawić
przede wszystkim na ludzi. Udało mi
się odpowiednio zmotywować policyjną załogę do efektywnej pracy. Policjanci nie tylko dostali większe pensje,
ale także więcej pochwał i awansów
za efektywną pracę. To właśnie dzięki

Jakie inwestycje czekają policję
bielańsko-żoliborską w tym roku?
Przede wszystkim chciałbym móc
dokończyć, ciągnący się już od dwóch
lat remont budynku Komendy Rejonowej
przy ul. Żeromskiego. Prawdopodobnie
też na przełomie roku 2008–2009 chcemy
oddać nowy posterunek przy ul. Broniewskiego. Te dwie inwestycje pochłaniają większość naszych środków, ale też
są niezbędne dla naszego codziennego
i efektywnego funkcjonowania. Muszę

podkreślić, że obecny remont budynku
jest pierwszym od lat sześćdziesiątych.
Dzięki zaś nowemu budynkowi zmniejszy
się ciasnota. Anegdotycznie wspomnę, że
biurko, przy którym pracuję, na zmianę
współdzielę ze swoim zastępcą. Podobnie
jest w innych pokojach. Mimo jednak
tych przeszkód odnosimy sukcesy. Proszę
pomyśleć, jak zwiększy się efektywność
naszej pracy, kiedy tylko nasze warunki
lokalowe ulegną poprawie.
W takim razie, dziękując za rozmowę, w Nowym Roku życzymy dalszych sukcesów.
Rozmawiał M.D.

Kłopotliwa sprawa
Z

wykła, niepozorna ławka podwórkowa, a dostarcza nam,
mieszkańcom Bielan – i mieszkańcom innych dzielnic - tyle emocji. Od
dłuższego czasu stała się ona przyczyną
wielu zażartych dyskusji i sporów między sąsiadami oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. Ma być, czy ma jej nie być?
Problem jest naprawdę trudny. W dodatku ławka ma tyle samo
zwolenników, co przeciwników. Nie
dziwi więc, że niektórzy zdesperowani
mieszkańcy, nie mogąc znaleźć porozumienia w tej sprawie, zwracają się do
nas o pomoc. Czy możliwe jest w tym
przypadku decydowanie za nich?
Myślę, że nie. Z pewnością spór ten
musi znaleźć rozwiązanie w lokalnych
kręgach. Mogę się jednak podzielić moimi
spostrzeżeniami, ponieważ problem ten
nie ominął również mojego podwórka.
Trzy lata temu zniknęły z niego,
podobnie, jak ze wszystkich w okolicy,

Ławki na podwórkach: tak czy nie?

Fot. J. Radziejewska

Jakich przestępstw jest coraz
mniej?
Najbardziej dynamicznie spada
liczba kradzieży samochodów. W 2007
r. było ich aż 50% mniej, niż w roku
2006. To poważny sukces. Niestety
najbardziej uciążliwe są nadal przestępstwa i wykroczenia najdrobniejsze, czyli np. kradzieże metalowych
elementów z przeznaczeniem na złom,
bójki, akty wandalizmu itp. Tutaj nie
odnosimy może spektakularnych
sukcesów ze względu na ich rozmiar
i charakter, jednakże ich spadek także
jest zauważalny.

Fot. M. D.

Zatem ma Pan pod swoją opieką
całkiem spory rejon...
Prawdę mówiąc, w Warszawie są
większe rejony. Jednak w naszym wypadku rejon działania złożony z dwóch
dzielnic nie oznacza wcale, że nie radzimy sobie z własnymi zadaniami. Wręcz
przeciwnie — liczba przestępstw regularnie spada. Ogólnie mówiąc w 2007
r. popełniono ich o około 20% mniej,
niż w 2006 r. Podobna relacja panowała
w 2006 r., w którym popełniono też
około 20% przestępstw mniej, aniżeli
w roku 2005.

ostatnie ławki. Wyrok zapadł jednogłośnie na walnym zebraniu wspólnoty
mieszkaniowej: ławki muszą zniknąć!
Przyczyna jest prosta: są one miejscem
gromadzenia się młodzieży, której zachowanie daje się porządnie we znaki
lokatorom wielu domostw, szczególnie
tym, których okna wychodzą na podwórko. Proste posunięcie miało być

szybkim i skutecznym sposobem na
pozbycie się problemu. Tak się jednak
nie stało, ławki zniknęły, a kłopot
pozostał. Młodzież znajdowała sobie
coraz to nowe miejsca, chociaż za
każdym razem mniej komfortowe.
I tak los ławek podzieliły kolejno: stół
ping-pongowy (który służył za stół
biesiadny), piaskownica i o mały włos

nie doszłoby do likwidacji włazu do
schronu. W tym momencie zadaliśmy
sobie pytanie „Czy tędy droga”?
Przez trzy lata przeprowadzaliśmy test, za który zapłacili przede
wszystkim nasi seniorzy. Ucierpieli też
najmłodsi oraz po trosze każdy z nas.
Kiedy analizuję, kto na tym zyskał,
a kto stracił, to dochodzę do wniosku,
że tak naprawdę stracili wszyscy.
Nie umniejszam wagi problemu
i rozumiem tych wszystkich, którzy
mają dość znoszenia arogancji młodzieży. Jednak uważam, że obarczanie
ławek winą za zaistniałe zło, to nieporozumienie. Jestem za przywróceniem
stanu normalności na naszych podwórkach i powrotem ławek w miejsca
ich przeznaczenia.
Joanna Radziejewska
Komisja Samorządowa,
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego
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Na naszych
uroczystościach...

Tak mijał, radośnie i z nadzieją,
czas oczekiwania na te jedyne w roku
święta. Jak powiedział dr Wojciech
Borkowski, składając życzenia podczas Wigilii w Vis Maior – „Bogaci są
ci, którzy na kogoś czekają ...”.

A u Zbyszka...

Irma WieczorkowskaBednarek

Fot. Przykuta/Wikipedia

Wigilie dla seniorów

Zaczęły się wcześnie, trwały do
samych świąt i przyniosły nam wszystkim bardzo wiele radości i jeszcze
więcej wzruszeń. Serdecznie za to
dziękujemy wszystkim organizatorom
senioralnych Wigilii.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany oraz uczestnicy i pracownicy Ośrodka Wsparcia
dla Seniorów Nr 1 zaprosili 180 osób
na 14 grudnia, do dolnego kościoła pw.
św. Zygmunta.
Wzdłuż ścian wielkiej sali czekały
zastawione, pięknie udekorowane stoły, a na scenie – zastęp białych aniołów
z wielkimi skrzydłami, pod wodzą
anioła złotowłosego, który chórom
niebiańskim przewodzi. Jak wiadomo,
zespołowi ośrodka przy al. Zjednoczenia nie brakuje pomysłów i zapału
przy organizowaniu imprez z udziałem
podopiecznych. Tym razem pomysł
był prosty, a efekt pierwszorzędny:
w szopce Józef z Maryją pochylali się
nad dzieciątkiem, wędrowali ku stajence pasterze i królowie, zaś anielski
chór śpiewał kolędę za kolędą, głośno,
płynnie i bez pomyłek, bo kolęd nawet
z wiekiem się nie zapomina. Brawa
należą się też za kostiumy, pracowicie
przygotowywane na zajęciach z terapii
manualnej.
Przy nakryciach czekały prezenty
od podopiecznych Ośrodka – po
aniołku i po Mikołaju. Jedzenie było
świetne, przy tym świeże i gorące, co
warto podkreślić, jako że na imprezy
w dolnym kościele jadło trzeba dowozić w termosach. Ewa Szemińska-Morsakowska, jak to Ewa, życzyła
nam wierszem: „Niech się szczęści,
niech się darzy ...” Wieczerzali z nami radni oraz przedstawiciele władz
dzielnicy i pan burmistrz, który często
uczestniczy w spotkaniach seniorów.
18 grudnia Wigilię pomogły przygotować Biuro Polityki Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko
TKKF „Chomiczówka” i WSBM „Chomiczówka”. Tu również zasiadł z nami
do stołu burmistrz Zbigniew Dubiel
oraz radni i przedstawiciele władz
WSBM „Chomiczówka”. Spotkanie
odbyło się w Klubie Mieszkańców przy
Pabla Nerudy. Warto podkreślić, że
członkinie miejscowego Klubu Seniora,
pod egidą Krysi Żebrowskiej ponakrywały elegancko stoły. Prócz kwiatów,
stroików, estetycznie udekorowanych
półmisków, nastrój świąteczny podkreślały pływające lampiony.
Dużą niespodzianką okazał się
występ miejscowego chóru seniorek
(i nielicznych seniorów), który, choć
istnieje od niedawna, dał piękny koncert rzetelnie wyćwiczonych kolęd.
Wielkie brawa dla śpiewaczek i śpiewaków oraz – oczywiście – dla instruktora
muzycznego Mariana Chojnackiego.
Nie mogło zabraknąć zawsze
obecnego na bielańskich Wigiliach

księdza. Składali życzenia honorowi
goście i wszyscy sobie nawzajem. Gdy
już zażyliśmy wieczerzy, pojawili się na
sali dwaj Mikołajowie (jeden – wypisz
wymaluj Stanisław Wawer), roznosząc
świąteczne paczki. Przygotowano je
bowiem dla wszystkich zaproszonych
gości ze środków Biura Polityki Społecznej — w sumie ok. 150 osób.
Burmistrz Bielan Zbigniew Dubiel i prezes WSBM „Chomiczówka”
Edward Młynarczyk zaprosili seniorów bielańskich na drugą Wigilię do
Klubu Mieszkańców „Chomiczówka”.
W podniosłym, serdecznym nastroju
spotkało się tu 21 grudnia ok. 150 osób.
Prócz władz dzielnicy, władz WSBM,
radnych, zasiadła wśród nas naczelnik
Wydziału Kultury Wanda Górska.
I oczywiście Stefania Dąbrowska
– zawsze z nami obecna opiekunka
seniorów z ramienia Urzędu Dzielnicy,
która jest współorganizatorem wszystkich imprez dla seniorów.
„Obyśmy tylko zdrowi byli!” – życzyliśmy sobie wzajemnie, bo przecież
niczego tak seniorom nie potrzeba, jak
zdrowia właśnie. A potem, delektując
się karpiem, śledziem i innymi stosownymi w tym dniu smakołykami, słuchaliśmy kolęd w pięknym wykonaniu
artystów: Ewy Konstanciak, Michała
Muskata, Andrzeja Zagrodzkiego.
21 grudnia odbyło się też największe z centralnych spotkań wigilijnych
seniorów bielańskich – w sali balowej
Akademii Wychowania Fizycznego.
Organizował je Urząd Dzielnicy. Zaproszenia sygnowali burmistrz dzielnicy i zastępca burmistrza Marek Keller,
a całą uroczystość przygotował zespół
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2,
z siedzibą przy ul. Wrzeciono 5a.
O tym spotkaniu opowiada kierowniczka Ośrodka – Maria Dąbecka:
– Była to uroczystość dla 180 seniorów
z Ośrodka, zwłaszcza uczestników
Oddziału Dziennego, Klubu Seniora
i kombatantów AK „Grupa Kampinos”. Na spotkanie przybyli również

zaproszeni goście w osobach Kacpra
Pietrusińskiego (z-cy burmistrza
Dzielnicy Bielany), Rafała Miastowskiego (członka Zarządu Dzielnicy Bielany), Alicji Tyc (naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia), Teresy
Renaty Banasiak i Ireny Komorek
(członkiń Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej), Joanny Radziejewskiej
(radnej dzielnicy Bielany), Mariusza
Antoniaka (kanclerza AWF), prof. dr
hab. Antoniego K. Gajewskiego (prorektora ds. kształcenia i informatyzacji),
prof. dr hab. Tadeusza Gałkowskiego
(prorektora ds. nauki i współpracy
międzynarodowej), Wiesławy Puciłowskiej (dyrektora Ośrodka Pomocy
Społecznej), księdza prałata Józefa
Górzyńskiego (proboszcza paraﬁi
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP),
Mirosława Markowskiego (zastępcy
dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego), por. Witolda Grzybowskiego
(przedstawiciela „Grupy Kampinos”),
Mariana Mikołajczaka (kapelana żołnierzy AK „Grupy Kampinos”), Lucjana Sokołowskiego (byłego burmistrza
Łomianek) i Maryli Łukaszewicz (dyrektora Domu Kultury w Izabelinie).
Ustawione w trzech rzędach stoły
przykryto białymi obrusami i ozdobiono kolorowymi serwetkami, gałązkami
choinki i gipsowymi aniołkami oraz
Mikołajami. W świecznikach zapalono czerwone świece. Wielkie brawa
zyskał występ uczestników Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów Nr 2, którzy
zaprezentowali na tle wykonanej przez
pracowników Ośrodka szopki „Jasełka
na podstawie kolęd polskich”, wśród gałęzi świerkowych dużych choinek, siana
oraz pni brzozowych, które Ośrodek
otrzymał bezpłatnie od Kampinoskiego
Parku Narodowego. Nad szopką, na
materiale imitującym niebo migotały
gwiazdki – lampki (zamontowane przez
pracowników). Aktorzy grający postacie Józefa i Maryi, pastuszkowie, trzej
królowie, anioły – ubrani byli w stroje,
które seniorzy sami uszyli z materiałów

zakupionych dla Ośrodka. A wszystko
z podkładem muzycznym Mariusza
Krakowskiego.
Łamanie się opłatkiem, życzenia
świąteczne – i coś dla ciała, czyli kapusta z grzybami, ryba smażona, krokiety
z jajkiem, pierogi z kapustą i grzybami,
makaron z makiem i bakaliami, sałatka
jarzynowa oraz różnego rodzaju ciasta:
makowiec, sernik, drożdżowe. Ponadto
każdy z Seniorów oraz zaproszonych
gości otrzymał, na pamiątkę spotkania, gipsowego aniołka wykonanego
przez uczestników Ośrodka z ul.
Wrzeciono.
Przygotowanie imprezy pracownicy rozpoczęli już na początku listopada. Pracował nad tym z wielkim
zaangażowaniem cały zespół.
120 osób uczestniczyło w Wigilii
zorganizowanej dla członków Miejscowego Oddziału Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów (20 grudnia
w Bielańskim Ośrodku Kultury). 150
osób spotkało się bożonarodzeniowo
na Wigilii dla członków Klubu Seniora
przy BOK (17 grudnia). Uświetnił ją
swoją obecnością proboszcz paraﬁi
na Wawrzyszewie, a kolędy śpiewał
Stefan Zbroiński.
22 grudnia w Szkole Podstawowej
Nr 53 ponad 100 osób przyszło na wigilijne spotkanie zorganizowane przez
Stowarzyszenie Vis Maior. Ku wielkiej
radości prezeski stowarzyszenia, a zarazem naszej bielańskiej radnej – Renaty Banasiak - przybyło całe grono
oﬁcjalnych gości: posłanka Joanna
Fabisiak, burmistrz Dubiel wraz ze
swym zastępcą Kacprem Pietrusińskim, naczelnik Alicja Tyc, przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej dr Wojciech Borkowski,
grono radnych. Prawdziwy entuzjazm
wzbudził koncert słynnego warszawskiego chóru „Surma” pod batutą
prof. Lucjana Mazurka oraz solówki
w wykonaniu członka chóru, znanego
jako „śpiewający chirurg”, czyli prof.
dr hab. Krzysztof Bielecki.

... czyli w popularnym na Bielanach Klubie „Pod podłogą z jadłem”
przy ul. Płatniczej, na terenie posesji
Krystyny Sienkiewicz, już w listopadzie zawisła przy wejściu skarbonka
z apelem do gości o dołożenie się do
planowanych tu dwóch Wigilii, dla
związanych z klubem seniorów i dla
osób samotnych.
Komisyjnie wydobyto ze skarbonki kilkaset złotych, za które Żoliborski
Zespół Społeczno-Charytatywny,
z prezesem Zbyszkiem Doleckim,
wielkie bywalcom składają dzięki.
A obie Wigilie klimat miały szczególny, tak urokliwy, jak ów lokal, do
którego schodzi się po schodkach
w inny świat: pełen obrazów, starych
bibelotów, w miejsce, które ma duszę
i w którym na pewno mieszka genius
loci. 14 grudnia przybyli seniorzy
(około 50 osób), którzy przychodzą
na spotkania w drugą i ostatnią środę
każdego miesiąca, są ze sobą zżyci,
był to więc prawie wieczór rodzinny.
Rozśpiewany, bo zawitali państwo
Błońscy, a Staszek Błoński, starosta
zespołu wokalnego Belcanto, śpiewaniem swoim żyje i prosić się nie da.
Zaśpiewał nam i coś z kolęd popularnych, i artystycznych brzmień, jak
np. „Kołysanka” Brahmsa. Śpiewała
Marianna, wtórowaliśmy wszyscy,
cichnąc nieco przy niezrównanie
dobrej zupie grzybowej czy kapuście
z grzybami. Słynna jest Zbyszkowa
kuchnia na Bielanach!
Wigilia dla samotnych odbyła się
w sam dzień wigilijny. Wzruszające
były chwile, w których ktoś otwierał drzwi i wahał się, czy wejść. Ale
słysząc, „Serdecznie zapraszamy”,
z miejsca nabierał śmiałości. Krystyna
Sienkiewicz przyszła złożyć nam życzenia i zaśpiewać o nadziei i bliskości.
Modlitwy odmówił zaprzyjaźniony
ksiądz z paraﬁi św. Józefata – kapelan
żoliborskich seniorów. Roznosiła
potrawy i troszczyła się o gości pani
Beata, polska wolontariuszka z Belgii,
która tradycyjnie już pomaga tu przy
organizowaniu Wigilii dla samotnych,
oraz Artur Skiba. Przygotowały wieczerzę, oczywiście społecznie, panie
z personelu klubu z pomocą członkini zarządu Maryli Kostki. Jedzenia
było pod dostatkiem, a każdy z gości
(ponad 50 osób) otrzymał paczkę świąteczną: po dwa potężne makowce, plus
kilogramy innych ciast, mandarynki,
czekolady, cukierki, jabłka. Opiekunki zabrały paczki dla podopiecznych
Zespołu – osób leżących.
Oczywiście, nie byłoby to możliwe
bez sponsorów działalności Żoliborskiego Zespołu Społeczno-Charytatywnego. Są od wielu lat ci sami:
cukiernia „Blikle” z Placu Wilsona,
cukiernia „Ziółek i syn” z ul. Potockiej, cukiernia „Bom Bom”, sklep
„Ziółek”, sklep „Trio”, WSS „Społem”
z niezmiennie życzliwym prezesem
Stanisławem Skupem, ﬁrma „Hetman”. Zespół z prezesem Zbyszkiem
Doleckim składa wszystkim serdeczne
podziękowania.
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów
Bielańskich
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DYŻURY RADNYCH
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. Banasiak Teresa Renata – 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.
– 7, 14 lutego.
2. Grabczak Elżbieta – 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.
– 4, 11, 18, 25 lutego.
3. Kujawa Leszek – 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.
– 12, 26 lutego.
4. Podczaski Ryszard – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 17.00 – 18.00.
– 4, 18 lutego.
5. Zaniewski Jan – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Siedziba PiS, ul.Kasprowicza 16, godz. 17.30
– 19.00.
– 12, 26 lutego.

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. Kamiński Waldemar – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji
Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek
Komisji ds.Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00 – 18.00.
– 11, 25 lutego.
2. Mossakowska Maria – 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. Soja-Kozłowska Ilona –PO
Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72godz. 17.30-18.30.
– 4, 18 lutego.

4. Szczepański Szczepan – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej;
członek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji
ds. Rodziny
Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Żeromskiego 13, godz. 13.00 – 14.00.
– 5, 26 lutego.
5. Wnuk Jadwiga – 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.
– 5 lutego.

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. Kochanowksiego, ul. Rudnickiego, po granicy Dzielnicy Bemowo, ul.
Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)
1. Czajkowska Anna – 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.
– 4 lutego.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 11 lutego.
2. Goleń Marek – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 26 lutego.
3. Maciejewski Waldemar – 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.
– 7 lutego.
4. Neska Elżbieta – PO
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej; członek Komisji Skarbu
i Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 28 lutego.
5. Tyszkiewicz Kamil - PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Klub Mieszkańców WSM ”Chomiczówka” ul.
Pabla Nerudy 1 pok. 11godz. 18.00-19.00.
– 18, 25 lutego.

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. Borkowski Wojciech – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej; członek Komisji Skarbu, i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 27 lutego.
2. Czarnecka Anna – 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
Siedziba SdPl, ul. Cegłowska 19, godz. 17.30-18.30.
– 28 lutego.
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00 – 17.00.
– 6 lutego.
3. Jeżewski Jacek – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS ul. Kasprowicza 16, godz. 17.30
– 19.00
– 12 lutego.
Szk. Podst. Nr 77 ul. Samogłoski 9, godz. 17.30
– 19.00.
– 19 lutego.
4. Komorek Irena – 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.
– 6 lutego.
5. Sikorski Michał - 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.

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. Radziejewska Joanna – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 10.40-12.00.
– 4, 11 lutego.
2. Szerszeń Halina – 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.
– 11 lutego.
3. Świderski Łukasz – 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.
– 4 lutego.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1,
godz. 19.15- 20.00.
– 11, 18, 25 lutego.
4. Wasiewicz Waldemar - PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny;
członek Komisji Mieszkaniowej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 10.00 – 11.00.
– 5, 19 lutego.
5. Wróbel Robert – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 18.00 – 19.00.
– 4 lutego.

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Panią do sprzątania raz w tygodniu. Tel. 022 669 04 23.
• Panią z terenu Żoliborza i Bielan sprzątanie biur w godz. 18.00 – 22.00, 600zł/
netto. Tel. 0506 933 491.
• Ekspedientka do Pralni. Tel. 022/834-10-29
• Do sprzątanie biur w godz. nocnych 22.00 – 5.00 (w systemie 4 brygadowym),
900 zł/netto. Tel. 0506 933 491.

SZUKAM PRACY

• Telepracy, mam internet, znam zasady księgowości. Tel. 0 604 289 854.

SPRZEDAM

• Ford Fokus 1,8 TD Ci wersja luksusowa GHIA bardzo bogato wyposażony,
100% bezwypadkowy,
• 157 tys. km, ekonomiczny silnik 115 KM (4l/100 km w trasie), 2 kpl opon, 2002
r. Kombi- 12800 zł. Tel. 0604 405 155.
• Karakuły, czarne, kurtka rozm. 40, za 150 zł. tel. 0 604 289 854.
• Koła zimowe „Stomil” do ﬁata Uno 135/70RB. Tel. 022 663 56 61, 0698 587 527.
• Siedlisko 15 550 m2 Podlasie okolice Łosic, 6 zł/m2. Tel. 609 073 772.
• Deski podłogowe-jesion 16 m2 za 500 zł. Tel. 609 073 772.
• Kurtkę jasne lisy rozm. 46. Tel. 609 073 772.
• 5 m2 wełny Lamela 50 do izolacji C.O., samoprzylepna. Tel. 022 722 64 48.

KUPIĘ

• Garaż w okolicy ulic Przytyk/Antyczna na Wrzecionie. Tel. 604 405 155, 022
835 32 81.

LOKALE

• Sprzedam segment 134 m2, garaż 18.40 m2, media, zabudowa jednorodzinna,
cisza, ładna okolica, Dziekanów Polski. Tel. 0608 477 588.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia mieszkania 2 pokoje w dowolnej
dzielnicy Warszawy lub okolicy w cenie 600,00 – 900,00 zł lub 900,00 – 1200,00
zł. m-nie. Tel. 0 696 219 475 po 20.00.

• Zamienię mieszkanie własnościowe 35 m2 na Żoliborzu, p. 4/4, balkon, po
remoncie, bardzo wysoki standard na większe za dopłatą, 50-70 m2 w dowolnej
dzielnicy. Tel. 0 506 933 491.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia na Woli kawalerki, czynsz 700-800
zł. Tel.0 692 293 744.
• Sprzedam siedlisko 15 550 m2 Podlasie okolice Łosic, 6 zł/m2. Tel. 609 073 772.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia kawalerki w okolicach Warszawa
lub w dowolnej dzielnicy w cenie 600-900 zł/m-nie. Tel. 0696 219 475 po
godz. 20.00.
• Zamienię Żoliborz kwaterunek, 60m2, p. 1/4 po generalnym remoncie, bardzo
wysoki standard na 2 kawalerki, kwaterunek może być z dopłatą w dowolnym
miejscu. Tel. 0 506 933 491.

USŁUGI

• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprężarek,
chłodnic- Dariusz Kupiec. Tel. 0501 160 500, 022 833 20 14.
• Naprawy okien – gwarancyjne i pogwarancyjne. Tel. 022 865 18 42.
• Pralnia na Bielanach zaprasza w godz. 8-20, sob.8-14. Twoja Pralnia ul.
Estrady 9
• Przeprowadzki, transport, solidnie, bez stresowo. Tel. 022 833 65 19, 0 601
753 845.
• ORKIESTRA wesela, bale itp. bardzo wysoki poziom wokalny, piosenkarka,
wodzirej, duże doświadczenie, bezalkoholowi, gramy 50/60 minut, stroje,
prezencja, przystępne ceny. Prezentacja nagrań wideo z wesel nagranych na
żywo z naszym udziałem. Tel. 0604 405 155.
• WESELA 90 zł /osoba przy bardzo bogatym pełnym menu, atrakcyjne sale,
orkiestra, kamerzysta. Możliwość obejrzenia reportaży z naszych wesel. Wysoki
poziom usług. Tel. 0604 405 155, 022 835 32 81.

NAUKA

• Chemia - wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowanie do klasówek
i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 695 612 825.
• Matematyka - wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowanie do
klasówek i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 695 612 825.

Cennik reklam w miesięczniku „Nasze Bielany”

- ogłoszenia drobne: bezpłatne
- moduł reklamowy (6 cm x 6,5 cm) – 70 zł + 22 % VAT
Rabaty: 2 emisje – 5 %, 3 emisje – 7 %, 6 emisji – 10 %
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Jolanta Went tel. 0 22 639-85-18,
e-mail: went_j@poczta.bielany.waw.pl lub gazeta@bielany.waw.pl
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KULTURA

Bielański Ośrodek Kultury w lutym (ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47)
IMPREZY
„Ostatkowy Salonik Hanny Rek” – 2. 02
(sobota), godz. 18.00–22.00. Wstęp 20 zł
„Bal ostatkowy Klubu Seniora” – 3.02 (niedziela), godz. 18.00. Wstęp za zaproszeniami
dla członków klubu.
Wernisaż wystawy malarstwa Bartosza
Dybowskiego – 8. 02 (piątek), godz. 18.00.
Wstęp wolny.
Z cyklu „Dwie godziny dla rodziny” – „Powitanie ferii” – 10. 02 (niedziela), godz.
12.30-14.30. Wstęp 10 zł.
Z cyklu „Bielańskie impresje” – „Szlachetne
zdrowie” – 10. 02 (niedziela), godz.16.00.
Wstęp za zaproszeniami.
Z cyklu „Okno dla wrażliwych” – spotkanie
z poetą Piotrem Groblińskim i otwarcie
wystawy tkanin prof. Andrzeja M. Bartczaka, koncert – 13. 02 (środa), godz. 18.00.
Wstęp wolny
Wernisaż wystawy „Fraktale” Czesława
Skiby – 15.02 (piątek), godz. 18.00. Wstęp
wolny
III Randka z poezją „Post & karnawał”
– slam poetry – 17.02 (niedziela), godz.
16.00. Wstęp wolny
Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” – Indie
– 20.02 (środa), godz. 18.00. Wstęp wolny
Z cyklu „Historia kołem się toczy” projekcja
ﬁlmu „Syrena – drewniane dziecko odwilży”, spotkanie z reżyserem dr Jackiem
Sawickim – 22.02 (piątek), godz. 18.00.
Wstęp wolny
Z cyklu „Dwie godziny dla rodziny” – „Pożegnanie ferii” – 24. 02 (niedziela), godz.
12.30. Wstęp 10 zł
Z cyklu „Kawiarnia bardów” – koncert – 27.
02 (środa), godz. 18.00. Wstęp wolny.

biańskiego – poniedziałek i piątek 15.30
– 17.30.
Teatr Orchestra pod kierunkiem Jacka Bereżańskiego – poniedziałek i piątek 19.00
– 21.00.
Kabaret „Pół – serio” pod kierunkiem Wandy
Stańczak – poniedziałek i środa 20.00 – 21.30.
Teatr „Colombina” pod kierunkiem Anny Dziedzic – poniedziałek i środa 18.00 - 21.00.

ZAJĘCIA STAŁE
– MUZKA, TANIEC, ŚPIEW
Teatr Tańca (taniec współczesny) pod kierunkiem Lidii Pracownik – wtorek, godz. 15.15-16.45 (grupa starsza) i 17.00-18.00 (grupa
młodsza) czwartek, godz. 15.15-16.45 (grupa
starsza) i 17.00-18.00 (grupa młodsza).
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem
Kamili Sadowskiej – wtorek i czwartek, godz.
17.00 – 18.30.
Zespół Estradowy „Bielany” pod kierunkiem
Benedykta Rupiewicza – poniedziałek, godz.
17.00 – 20.00 i środa 14.30 – 17.00.
Tańce etniczne w kręgu pod kierunkiem
Barbary Żuchowskiej – czwartek , godz. 19.00
– 20.30.
Studio Piosenki - zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem Hanny Rek
i Benedykta Rupiewicza – środa i piątek, godz.
18.00 -20.00.
Grupa tańca średniowiecznego – piątki, godz.
18.30 – 20.00.

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

Wystawa malarstwa Joanny Adamek – do 4. 02.
Wystawa fotograﬁi Tomasza Stępnia – do 11. 02.
Wystawa tkanin prof. Andrzeja M. Bartczaka – do 29. 02.
Wystawa fotograﬁczna Mazowieckiego
Okręgu Związku Polskich Fotografów Przyrody – do 29. 02.
Wystawa malarstwa Bartosza Dybowskiego – do 3. 03.
Wystawa „Fraktale” Czesława Skiby – do 9. 03.

Rysunek i malarstwo zajęcia dla dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej
– poniedziałek, godz. 16.00 – 17.30 i czwartek
18.00 – 19.30.
Tkackie Koło Seniorek pod kierunkiem Anny
Kozłowskiej – wtorek, godz. 16.00 – 19.00.
Zajęcia plastyczne „Maluchy malują” dla dzieci
(3 - 5 lat) pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej
– środa, godz. 16.00 – 17.00.
Zajęcia plastyczne – „Malowane fantazją” dla
dzieci (6-9 lat) pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej – środa, godz. 17.15 – 18.45.
Zajęcia plastyczne – „Papieroplastyka” dla
dzieci z klas 1- 3, pod kierunkiem Elżbiety
Szmydt (zajęcia organizowane na zamówienie
szkoły) – środa, godz. 10.00 – 11.30.

SPOTKANIA KLUBOWE

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

Spotkania Klubu Seniora BOK – 4,11,18,
25.02 (poniedziałek), godz. 12.30 - 15.00.
Wstęp dla członków Klubu
Spotkanie Związku Polskich Fotografów
Przyrody – Oddział Mazowiecki – 19. 02
(wtorek), godz. 18.30. Wstęp wolny
Klub Gier Towarzyskich – 7,14,21, 28.01
(czwartek), godz. 16.00 - 20.00. Wstęp
wolny
Spotkanie Klubu Bielańskiego Stowarzyszenia Amazonek – 29. 02 (wtorek), godz.
17.3o -19.00. Wstęp dla członków. Telefon
zaufania 022/834-65-47 wew.104, czynny
w każdy wtorek w godz. 18.00 – 19.30.

Gimnastyka rekreacyjna (dla osób w wieku
średnim) pod kierunkiem Hanny Klaude – Ler
– wtorek i czwartek, godz. 17.30 -18.30.
Gimnastyka dla pań po mastektomii pod
kierunkiem Hanny Klaude - Ler – wtorek
i czwartek, godz. 16.30 – 17.30.
Gimnastyka Body Condition pod kierunkiem
Kamili Sadowskiej – wtorek i czwartek, godz.
19.30 - 20.30.
Gimnastyka rekreacyjna pod kierunkiem
Edyty Doniek – wtorek i czwartek, godz. 18.30
– 19.30, 19.30 – 20.30, 20.30 – 21.30.
Qi-Gong - chińska gimnastyka relaksująca
pod kierunkiem Joanny Madej – środa, godz.
19.00 – 20.00.

WYSTAWY

EDUKACJA KULTURALNA
„Błyszczące trąby złote” – kwintet instrumentów dętych blaszanych, koncert umuzykalniający dla uczniów bielańskich szkół
podstawowych w wykonaniu artystów
Filharmonii Narodowej – 27.02 (środa),
godz. 8.30, godz. 9.30. Grupy zorganizowane w uzgodnieniu z BOK

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierz-

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY
Kurs obsługi komputera prowadzi Elżbieta
Makulska – poniedziałek, wtorek, czwartek
18.00-21.00 (koszt 200 zł).

ZAJĘCIA STAŁE – INNE
Klub Miłośników Matematyki prowadzi Zbigniew Policiewicz – piątek, godz. 15.30 – 18.30.
Warsztaty z Tygryskiem – prowadzi Dorota
Klee - Adamowicz – wtorek, godz. 9.30 (dzieci

do 2 lat); wtorek, godz.10.45 (dzieci powyżej
2 lat do 3).
Informacje o zajęciach stałych w Bielańskim
Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2007/
2008 na stronie internetowej www.bok-bielany.eu oraz w sekretariacie BOK.

Nowa propozycja programowa BOK !!!
Prowadzimy zapisy na „Warsztaty z Tygryskiem” czyli zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lat
prowadzone przez psychologa i pedagoga.
Informacji udzielamy w sekretariacie BOK.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”
Warszawa, ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44
„Zimowa wykapka ” Trening Nordic
Walking dla młodzieży i dorosłych - ćwiczenia z kijkami - marsz treningowy – 2.02
(sobota), godz.10.00 – 12.30. Organizator
zapewnia kijki. Zgłoszenia do dnia 1.02.2008
r. Odpłatność 10 zł.
„Z górki na pazurki” - Zajęcia sportowo-ruchowe na śniegu – impreza rozpoczynająca
ferie zimowe w Filii BOK – 11.02 (poniedziałek), godz. 11.00-14.00. Wstęp wolny
„Co to za instrument?” – Zajęcia umuzykalniające dla dzieci – podstawy klasyﬁkacji
instrumentów ze względu na źródło dźwięku – 12.02 (wtorek), godz. 11.00-14.00.
Wstęp wolny
„Zimowe krajobrazy Kampinosu“ Wycieczka piesza po Kampinoskim Parku Narodowym – 13.02 (środa), godz. 11.00-14.00.
Wstęp wolny
„Tropem Łosia” . Wycieczka piesza po
Kampinoskim Parku Narodowym – 15.02
(piątek), godz. 11.00-14.00. Wstęp wolny
„Woskiem malowane” – Zajęcia batiku dla
dzieci i młodzieży – 18.02 (poniedziałek),
godz. 11.00-14.00. Wstęp wolny
„Muzyka jest dobra na wszystko”. Zajęcia
umuzykalniające dla dzieci – zapoznanie
z różnymi stylami muzyki – 19.02 (wtorek),
godz. 11.00-14.00. Wstęp wolny
„Prawie jak w tańcu z gwiazdami” warsztaty taneczne dla dzieci – 20.02 (środa),
godz. 11.00-14.00. Wstęp wolny
„Zimowe klimaty” malowanie na jedwabiu – zajęcia plastyczne dla dzieci – 21.02
(czwartek), godz. 11.00-14.00. Wstęp wolny
„Ferie, ferie i po feriach” . Zakończenie ferii zimowych w Filii dla wszystkich uczestników zajęć. W programie
m.in. wystawa prac plastycznych,
pokaz tańca – 22.02 (piątek), godz.
11.00-14.00. Wstęp wolny
„Abstrakcje” - Małgorzata Serwatka Kopacewicz – malarstwo – 29.02
(środa), godz. 18.00. Wstęp wolny.

bielańskich szkół podstawowych w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej
– 27.02 (piątek), godz. 10.40. Wstęp wolny.

ZAJĘCIA DLA DZIECI
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem
Kamili Sadowskiej – środa, godz. 15.00 – 17.00
i piątek 16.00 – 18.00.
Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny
Gałązki – sobota, godz. 11.00 - 14.00.
Zespół muzyczny Filii pod kierunkiem
Andrzeja Perkmana (nauka gry na instrumentach, aranżacja tekstów) – wtorek i czwartek,
godz. 17.30 - 19.00.

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Zajęcia tkactwa artystycznego pod kierunkiem Marzeny Kustry – czwartek, godz. 10.30
- 14.00.
Gimnastyka rekreacyjna dla dorosłych pod
kierunkiem Diany Dudziak – wtorek, godz.
9.30-10.30 i czwartek 10.00 – 11.00.
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłychczynny w godzinach pracy Filii BOK.
Zapisy do sekcji i zespołów prowadzone są
w sekretariacie
Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady
112.
Informacje o działalności można uzyskać na
stronie www.bok-ﬁlia.eu.

SPOTKANIA KLUBOWE
„Koniec karnawału” - bal Klubu
Seniora Uśmiech – zakończenie karnawału – 2.02 (sobota),
godz.18.00-22.00. Wstęp za zaproszeniem, tylko dla członków klubu.

WYSTAWY
„Kolor i kształt – wystawa malarstwa
Ireneusza Bielińskiego – do 12. 02.

EDUKACJA
KULTURALNA
„Błyszczą trąby złote” - koncert
umuzykalniający dla uczniów
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Finał z głową
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Zakończenie kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka na Bielanach
Paulina. W sumie główny sztab na Conrada zebrał 164 504,20 zł. A rekordowa puszka należała
do Marty Bej-Bejkowskiej, która przez cały dzień
zebrała ponad 3.000 zł.
W sztabie Zespołu szkół nr 51, przez cały
dzień odbywały się aukcje i loterie. Sztab zebrał
aż 54.000 zł. W rekordowej puszce zebrano ponad 2.500 zł. Wszystko to dzięki pracy prawie 70
wolontariuszy i doskonałej organizacji – mówi
Michał Kaiper z LO im. Domeyki. W sztabie
przez cały dzień zmarznięci wolontariusze mogli
liczyć na ciepłą herbatkę i ciastka.
W sumie na Bielanach zebrano prawie
220.000 zł (dane ze sztabu na ul. Conrada i ul.
Staﬀa).

Fot. Arch. M.A.T.

SZTAB WOŚP OPP

Bielańscy wolontariusze WOSP

Bartłomiej Frymus

J

uż po raz XVI pod hasłem „Finał z głową”
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W tym roku za cel postawiono
sobie pomoc dzieciom ze schorzeniami
laryngologicznymi. WOŚP pomoc tę będzie realizować w trzech obszarach. Pierwszy to wsparcie
zaawansowanej diagnostyki i leczenia wad słuchu
u noworodków i małych dzieci. Obszar drugi to
wsparcie oddziałów zajmujących się ratowaniem
życia dzieci z poważnymi schorzeniami laryngologicznymi. Trzeci — to wsparcie oddziałów
zajmujących się leczeniem dzieci ze schorzeniami

onkologicznymi w obrębie głowy i szyi. Żeby
zebrać pieniądze na realizację ﬁnałowych celów,
na ulicach Polski, ale i całego świata pojawiło się
ponad 120 tys. wolontariuszy.
Oczywiście na Bielanach nie mogło zabraknąć
wolontariuszy z puszkami i naklejkami z czerwonymi sercami. Efekt? Puszki bielańskich wolontariuszy pełne, a mieszkańcy Bielan ozdobieni
charakterystycznymi czerwonymi serduszkami.
Na Bielanach powstały trzy sztaby. Główny
sztab bielański prowadził Szczep 305 „WIR” ZHP
73 Gimnazjum, ul. Conrada 6. Kolejny sztab prowadzili uczniowie Zespołu Szkół nr 51 ul. Staﬀa 3.
W bezinteresowną pomoc zaangażował się też Ze-

spół M.A.T., który prowadził sztab przy Ognisku
Pracy Pozaszkolnej na ul. Szegedyńskiej 9A.
W sztabie głównym wolontariusze przez
kilka dni odbierali puszki. W niedziele rano
zaczęła się wielka zbiórka pieniędzy. Paulina
Świerczyńska z głównego sztabu WOŚP doskonałe pamięta narastające napięcie, a później
okrzyki i brawa, kiedy co chwila ogłaszano nowy
rekord. Najwięcej pracy było tuż po godzinie 18,
kiedy w sztabie pojawiło się dużo wolontariuszy.
Najwięcej w całym dniu.
Do puszek ludzie wrzucali wszystko. Pieniądze, również obcą walutę — euro, a nawet funty
egipskie. Ktoś w puszcze miał pierścionek – mówi

Matura coraz bliżej

Noworoczne postanowienia

P

Felieton ku pamięci

rzeglądając różne strony internetowe,
natknąłem się na test: Czy dotrzymujesz
noworocznych postanowień? Odpowiedziałem na 15 różnych pytań. I co? Okazało się,
że mam w sobie dużo chęci do dotrzymywania
postanowień noworocznych. Zwykle bardzo staram
się ich dotrzymać, choć pomimo moich starań
zdarza się ich nie dotrzymać. Na końcu mojego
wyniku ankiety przeczytałem: A może po prostu
postanowienia są mało istotne dla Ciebie, może
warto byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie, co
takiego jest naprawdę dla Ciebie ważne?
Wiele osób z Nowym Rokiem zaczyna zmieniać swoje życie. Ktoś postanawia rzucić palenie,
zapisać się na kurs języka obcego i jeść mniej słodyczy. Ktoś inny w swoje życie chce wprowadzić
więcej aktywności ﬁzycznej — postanawia zapisać
się na siłownię i basen.
Nowy rok, to jak nowa karta. Jeszcze niezapisana. Ta karta będzie zapisywana przez 365 dni.
Tak naprawdę, to od nas samych będzie zależeć,
co na niej się znajdzie. Później, gdy skończy się

na niej miejsce, będzie czas na podsumowanie.
Podsumowanie 2008 roku. Wtedy zadamy sobie
pytanie, czy aby wszystko, co chcieliśmy zrealizować, zrealizowaliśmy. Czy zapisałem się na basen
i na niego regularnie chodziłem?
Czy rzuciłem palenie?
Czy jadłem mniej słodyczy?
Wtedy głowa może nas rozboleć od przypomnienia sobie, że miałem chodzić na basen i nie
chodziłem. Miałem rzucić palenie i nie rzuciłem,
tylko pale jeszcze więcej.
Każdy z nas nagle dostaje szoku – miało być
tak fajnie, a nic z tego nie wyszło. Ale przecież
w zanadrzu mamy kolejny 2009 r. Kolejne postanowienia. Te same, co w poprzednim roku,
a może jeszcze inne. Zresztą to nie ważne, ważne
jest to, że w tym momencie nasze szlachetne plany
na nowy rok, to nic innego jak tylko puste słowa.
My tego nie zauważamy, ale np. nasz organizm
tak. Przecież mieliśmy nie palić, a palimy. Mieliśmy mniej jeść, a jemy jeszcze więcej.
Czy tylko 1 stycznia jest odpowiednim dniem
na rzucenie palenia, na zapisanie się na
siłownię czy kurs języka obcego?
Chyba nie da się tak od razu rzucić
palenia, czy ograniczyć jedzenia. Przecież rok ma 365 dni i wszystko można
sobie zaplanować. Można od 1 stycznia
palić o parę papierosów mniej, a zbędne
kilogramy można zrzucać powoli, byle
skutecznie.
baf

Zespół M*A*T już po raz 14 kwestował
wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, koordynując akcję i rozliczenie ﬁnansów
101 wolontariuszy. Najmłodszy wolontariusz
miał lat 7, a najstarszy 64. Połączyła ich jedna
idea — pomocy dzieciom i poczucie uczestnictwa w czymś wielkim. O dobre samopoczucie
kwestujących oraz sprawną obsługę rozliczenia
puszek dbała 15 osobowa grupa wolontariuszy
zrzeszonych w sekcji wolontariatu Zespołu
M*A*T oraz dwie dziewczynki na wózkach
inwalidzkich z Fundacji „Promocja”.
Sztab miał swoją siedzibę w budynku
Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ulicy Szegedyńskiej 9a, gdzie wydzielono pomieszczenia
do odpoczynku z bufetem serwującym gorące
tosty i herbatę, salę rozliczeń, skarbiec i pokój
księgowości. W tym roku zebrano kwotę
30.736,52 zł, która została przewieziona do
studia telewizyjnego w Warszawie i tam wpłacona na konto Fundacji.
Mariola Strukowska
Szef Sztabu OPP Zespół M*A*T

S

Za chwilę studniówka

tudniówka, jak sama nazwa wskazuje, powinna
odbywać się na 100 dni przed maturą. Najpopularniejszym miesiącem studniówek jest styczeń.
Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, bal odbywał się
w szkole, na sali gimnastycznej. Dziś, obowiązkowo
musi być to sala w prestiżowym hotelu.
Nie można zapomnieć o cateringu i odpowiedniej muzyce. Niekiedy już na początku września
trudno o wynajęcie sali w centrum miasta. Większość szkół salę wynajmuje jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Koszt wynajęcia sali w hotelu
jest uzależniony od miejsca, dnia tygodnia czy
serwowanych posiłków. Przeważnie jest to koszt
od 180 do 200 zł od osoby – mówi pan Tomasz,
menadżer jednego z warszawskich hoteli.
Z Mateuszem, Olą i Karoliną – tegorocznymi
maturzystami spotkałem się w jednej z bielańskich kawiarni. Opowiedzieli mi o swoich
przygotowaniach do studniówki. Jak mówią,
najważniejszego balu w ich życiu.
— Najgorzej jest w wyborem sukni. Kolor,
fason. To jest straszne – żali się Ola.
— W tym roku dominującymi kolorami są
zielony, czarny, czerwony i złoty. Maturzystki
coraz częściej wybierają bardzo odważne kreacje – głęboki dekolt, odkryte plecy i ramiona
— mówi pani Sylwia, sprzedawczyni.
Oprócz sukni, trzeba zakupić buty, torebkę,
nie można zapomnieć o dodatkach. Odpowiednia
fryzura i makijaż też są ważne. Przeobrażenie
maturzystki w księżniczkę, to koszt od 800 do
nawet 3000 zł. Wszystko zależy od tego, gdzie

kupimy suknię i dodatki. Za 200 zł można kupić
zwykłą suknię. Od 500 zł możemy nabyć suknię
od projektanta, a za ponad 1000 zł, maturzystki
mogą kupić wymarzoną kreację w prestiżowym
domu mody. Buty na wysokim obcasie, to i wysoka cena od 200 do 500 zł. Najmniej zapłacimy
za torebkę – 100 zł. Na dodatki wydamy od 100
do 250 zł. Piękna fryzura to koszt od 50 do 250
zł. Kosmetyczka np. o wygląd dłoni czy twarzy
zadba za 100 a nawet i 500 zł.
— Ja miesiąc przed studniówką musiałam
zapisać się do fryzjera i kosmetyczki. I tak miałam szczęście, bo już prawie nie było wolnych
terminów — mówi Karolina.
— Najlepiej to mają mężczyźni. Nam to
wystarczy tylko ładny garnitur, koszula, krawat
i buty – cieszy się Mateusz. Panowie za swój strój
zapłacą od 800 do 2400 zł. Zakup garnituru to
koszt od 400 do 2000 zł. Buty kupimy już od 100
zł. Za dobrą jakościowo koszule i krawat panowie
wydadzą odpowiednio 150 i 100 zł. Najmniejszy
koszt to fryzjer. Zwykłe czesanie kosztuje 30 zł.
Zabobony są jednak najważniejsze. Dziewczyny
muszą mieć na studniówce czerwone majtki lub
podwiązkę. — Ja słyszałem, że jeżeli chłopak nie
zobaczy u dziewczyny bielizny, to czeka go pech na
maturze — denerwuje się Mateusz. Założenie na
maturę garnituru, w którym było się na studniówce
na pewno przyniesie szczęście na egzaminie. — Ja
pewno do fryzjera nie pójdę przed maturą, bo przy
strzyżeniu można ukrócić rozum — śmieje się Ola.
baf
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