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Skaldowie na Gwiazdkę

Nasz wieczór
wigilijny

Koncert „Moje Betlejem”

Fot. Z. Morawski
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Skaldowie i Chór Archidiecezjalny Gimnazjum Męskiego im. Jerzego Popiełuszki podczas koncertu

trzecią niedzielę adwentu 13
grudnia br. w Kościele Pokamedulskim przy ul. Dewajtis
3 w Lasku Bielańskim odbył
się koncert zespołu Skaldowie oraz Chóru
Archidiecezjalnego Gimnazjum Męskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Licznie
zgromadzona publiczność – głownie
mieszkańcy Bielan - wysłuchali bożona-

rodzeniowego projektu muzycznego pt.
„Moje Betlejem”.
Piękne melodie w większości nawiązujące do polskich tańców ludowych
autorstwa Jacka Zielińskiego (muzyka) i
Leszka Aleksandra Moczulskiego (teksty),
spotkały się z uznaniem i żywą reakcją
odbiorców. Na bis - będący swoistym
prezentem gwiazdkowym Skaldów dla
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mieszkańców Bielan – zespół zagrał słynny „Kulig”.
Koncert został zrealizowany ze środków Dzielnicy Bielany, dzięki staraniom
proboszcza ks. Wojciech Drozdowicza,
zastępcy burmistrza Grzegorza Pietruczuka oraz Dyrekcji Archidiecezjalnego
Gimnazjum im. ks. Jerzego Popiełuszki.
Jarosław Bobin

Mieszkańcom Bielan
radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2010 Roku
życzą
Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy

rzed nami bodaj najbardziej ze wszystkich
rodzinne święto, jakim jest Wigilia. W
gruncie rzeczy pracowity dzień – ostatnie
gorączkowe zakupy, ubieranie choinki, pitraszenie
wigilijnych potraw, oczywiście postnych, ktoś pobiegnie do kościoła po opłatek. Pod wieczór zacznie
się zjeżdżać rodzina. Pod choinką będzie przybywać
dyskretnie podrzucanych toreb z tradycyjnymi
prezentami „od świętego Mikołaja”, w kuchni
gwar. Stół powoli zapełni się półmiskami. Liczymy
krzesła – ile nas jest? Nie zabraknie, oczywiście,
dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. Pani domu od czasu do czasu zlustruje stan
przygotowań do wieczerzy. Wreszcie – możemy
zaczynać! Jeszcze moment! Pani domu da ruchem
głowy znak mężowi. Rozumieją się. Ku zdziwieniu
wszystkich pan domu wychodzi, ale po dwóch,
trzech minutach wraca, prowadząc przed sobą
zażenowanego sąsiada. „Pan Józef dał się namówić
na Wigilię z nami, nie będzie przecież sam siedział
w takim dniu.” Ogólny aplauz.
Zgromadzimy się przy stole. Jeszcze nie
siadamy, bo oto senior rodu
da znak krzyża,
z Pisma Świętego odczyta fragment
o Narodzeniu Jezusa, a
n a s t ę pn i e
wszyscy odmówimy krótką modlitwę, kończąc wezwaniem
do B oga
za tych, którzy odeszli:
„wieczny
odpoczynek racz im
dać, Panie...” Teraz zacznie
się wędrówka z opłatkiem.
P o dzielimy się każdy z
każdym, będą pocałunki, życzenia,
czasem usłyszy
się zdławiony
szept: „Przepraszam cię,
w y b aczysz
mi, prawda?” Zwilgotnieją oczy...
Pod koniec
kolacji coraz częściej spoglądamy w kierunku
podchoinkowych paczek, ale wujek Janek gdzieś
się zapodział. Po jakimś czasie w drzwiach pojawi
się prawdziwy święty Mikołaj! Powitają go oklaskami. Dzieciarnia otworzy buzie z podziwu, a
czteroletni Jureczek wykrzyknie: „Mamo, mamo!
Święty Mikołaj ma takie same buty, jak wujek Janek!” – wzbudzając ogólną wesołość. CO będzie
dalej, wiadomo...
Gdy towarzystwo nieco ochłonie i każdy odłoży
otrzymane prezenty na oddzielną kupkę, ktoś przy
herbacie i deserach zanuci, a wszyscy podchwycą:
„Bóg się rodzi”, „Wśród nocnej ciszy” i zacznie się
długie, radosne kolędowanie.
Mieczysław Piechrzała
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XL Sesja Rady Dzielnicy

O

Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

statnia w tym roku sesja Rady Dzielnicy rozpoczęła się
od wspomnienia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Na wniosek radnego Jana Zaniewskiego (PiS)
radni chwilą ciszy uczcili ofiary komunistycznych represji.
Kolejnym punktem porządku było zaopiniowanie zmiany
w projekcie budżetu na rok 2010, polegającej na przeznaczeniu
2,5 miliona złotych na modernizację Bielańskiego Ośrodka
Kultury przy ul. Goldoniego 1. Ze względu na zaplanowaną
na następny dzień sesję budżetową Rady Warszawy projekt
uchwały został wprowadzony w trybie pilnym. Przedstawiający
sprawę w imieniu Zarządu, odpowiedzialny za kulturę zastępca
burmistrza Grzegorz Pietruczuk tłumaczył, że środki te udało
się uzyskać w ostatnich dniach i w związku z tym nie było
możliwości wcześniejszego poinformowania radnych.
Niezadowolenie zarówno z trybu prac, jak i przeznaczenia
dodatkowych środków wyrazili radni opozycyjnego klubu PiS.
Zarzucili Zarządowi, że powołując się na kryzys zdjął z planów
wiele innych, potrzebnych inwestycji, a teraz nagle wprowadza zadanie, które nie było wcześniej planowane. Radny Jan
Zaniewski zwrócił uwagę, że budynek w którym znajduje się
BOK jest własnością Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
i określił proponowaną modernizacją jako „kontrowersyjną”.
Na kwestię własnościową akcent położył również Radny Jacek
Jeżewski (PiS). „To są pieniądze nie dla dzielnicy, ale dla spółdzielni” — przekonywał.
Zarzuty te odpierał burmistrz Zbigniew Dubiel. „Dzielnica
ma duże potrzeby inwestycyjne w wielu obszarach, np. oświaty.
To nie znaczy, że mamy odrzucać możliwość modernizacji
BOK, gdy taka się pojawia. Powinniśmty cieszyć się z każdych
dodatkowych środków dla Dzielnicy.”
W podobnym tonie wypowiadała się też radna Ilona SojaKozłowska (PO). Podkreślała, że pozyskanie tej kwoty jest tym
większym sukcesem dla dzielnicy, gdyż została ona pozyskana
na inwestycję, która nie była do tej pory uwzględniana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Potrzebę modernizacji BOK tłumaczył Grzegorz Pietruczuk
- „W BOK zaczyna działać Teatr na Bielanach. Były już pierwsze
przedstawienia, zaś pierwsza własna premiera planowana jest na
luty. Konieczne jest powiększenie sali, remont sceny i montaż
wydajniejszej klimatyzacji.” Wyjaśnił też, że ze wstępnych analiz
wynika, że kwestie prawne związane z własnością lokalu da się
wyjaśnić. „Teraz czekają nas negocjacje z WSM. Jeśli wątpliwości
prawne przeważą, wówczas pieniądze będą mogły być wykorzystane na inne cele” – podkreślił Pietruczuk.
W końcówce burzliwej dyskusji wiceprzewodnicząca Rady
Maria Mossakowska (Lewica) apelowała by „nie dzielić bielań-

czyków na spółdzielców i niespółdzielców. Ta inwestycja jest
dla nas wszystkich.”
Argumenty „za” w końcu przeważyły i uchwała została
podjęta przy zaledwie jednym głosie sprzeciwu.
W dalszym toku obrad radni pozytywnie zaopiniowali
zmiany w Dzielnicowym Mikroprogramie Rewitalizacji,
przyjęli Regulamin Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy
Bielany oraz wysłuchali informacji Zarządu na temat rozmów
w Urzędzie m. st. Warszawy w sprawie dzielnicowego budżetu
na 2010 rok.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
informuje:

Z prac Zarządu Dzielnicy

W związku z końcem roku kalendarzowego i
prawidłowym zamknięciem roku budżetowego
– Nie będą czynne kasy Urzędu w dniu 31 grudnia
2009 r.
– Wstrzymana zostanie możliwość płatności za
pomocą kart płatniczych w dniach 30 i 31 grudnia
2009 r.

W okresie od 25 listopada do 16 grudnia br. Zarząd
Dzielnicy odbył 4 posiedzenia, w trakcie których omówił
104 sprawy, w tym podjął 76 uchwał.
Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale
Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Żeromskiego 29, pok.
313, tel. 22 373 33 13 ).

Sześciolatek uczniem I klasy
Burmistrz do rodziców 5-letnich dzieci
Szanowni Rodzice Dzieci 5-letnich,
w nadchodzącym roku szkolnym 2010/2011 Dzielnica
Bielany m.st. Warszawy po raz drugi organizuje w szkołach
podstawowych klasy pierwsze dla dzieci sześcioletnich.
W klasach pierwszych dla sześciolatków zapewniamy:
– bezpieczeństwo i miłą atmosferę
– zajęcia bez podziału na lekcje,
– wyposażenie sal i sanitariatów dostosowane do potrzeb
sześciolatków,
– bezpłatne zajęcia dodatkowe,
– opiekę po zajęciach edukacyjnych sprawowaną przez
wykwalifikowanych nauczycieli,
– obiady w stołówce szkolnej,
– opiekę pielęgniarską,
– opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy,
reedukatora,
– dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zajęcia rewalidacyjne, zgodne z zaleceniami w orzeczeniu,
– pomoc materialną (stypendia, zasiłki, wyprawkę
szkolną).
Dzieci pięcioletnie uczęszczające do przedszkoli w roku
szkolnym 2009/2010 realizują nową podstawę programową,
która przygotowuje do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły
podstawowej.

Niech ten szczególny czas
Radosnych,
Świąt Bożego Narodzenia
przepełnionych spokojem i miłością
Świąt Bożego Narodzenia
Przyniesie Państwu
oraz szczęśliwego
wiele szczęścia i radości,
Nowego 2010 Roku
a nadchodzący Nowy Rok 2010
życzą
będzie spełnieniem wszystkich
wszystkim mieszkańcom Bielan
życiowych planów i oczekiwań
Klub Radnych
Platformy Obywatelskiej RP Dzielnicy Bielany

M.D.

Radni Klubu
„Prawo i Sprawiedliwość”

Obowiązująca od 1 września 2009 r. podstawa programowa
jest dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka sześcioletniego.
Zachęcam Państwa do uczestnictwa w zorganizowanej
specjalnie dla Rodziców konferencji „Dlaczego do pierwszej
klasy?”, która odbędzie się w dniu 16 stycznia 2010 r., w godz.
10.00-12.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego
29, w sali konferencyjnej nr 30 (parter).
Możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące Państwa
pytania oraz porady specjalistów na pewno pomogą w dokonaniu właściwego wyboru.
Dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki podczas trwania konferencji, zorganizowany
zostanie kącik zabaw.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w konferencji.
Z poważaniem
Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają: Wydział
Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany ul. Lipińska 2,
tel. (022) 3733343, dyrektorzy bielańskich szkół podstawowych
i przedszkoli (numery telefonów dostępne na stronie www.
bielany.waw.pl).

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
zdrowia i pomyślności
w nadchodzącym Nowym Roku
mieszkańcom Bielan
życzy
Koło Radnych
Lewicy
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Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (BAiSO)

Fot. T. Olechowski

Stanowiska BAiSO w nowym ratuszu

D

elegatura Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich dla Dzielnicy Bielany
prowadzi sprawy dotyczące ewidencji
ludności oraz wydawania dowodów osobistych,
rejestracji i ewidencji pojazdów, wydawania
oraz cofania uprawnień do kierowania pojazdami.
Delegatura BAiSO po przeprowadzce podobnie jak wszystkie komórki organizacyjne
Urzędu Dzielnicy Bielany, mieści się w nowo
oddanym Ratuszu przy ul. Żeromskiego 29.
Naczelnikiem Delegatury jest pan Zdzisław
Chmieliński. W Delegaturze zatrudnionych jest
48 pracowników.
Delegatura BAiSO współpracuje z następującymi podmiotami: właściwymi wydziałami
na terenie kraju, Polską Wytwórnią Papierów
Wartościowych, Wojewódzkimi Ośrodkami
Ruchu Drogowego, Policją, Prokuraturą, Sądami, Komornikami.
Kontakt telefoniczny z pracownikami
Delegatury: Ewidencji Ludności i Dowodów
Osobistych – (22) od 3733 571 do 3733580, Rejestracji Pojazdów (22) od 3733563 do 3733570,
Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami (22) 3733561, 3733562, Zatrzymanych
Praw Jazdy (22) 3733140.
Delegatura BAiSO w Dzielnicy Bielany składa się z dwóch działów: Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Dział Rejestracji
Pojazdów i Wydawania Uprawnień.
Do zadań Działu Ewidencji Ludności i
Dowodów Osobistych należy:
– wydawanie dowodów osobistych,
– zameldowanie na pobyt stały i czasowy,
– zameldowanie na pobyt stały i czasowy
cudzoziemca,
– wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego,
– zameldowanie i wymeldowanie w trybie
administracyjnym,
– wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji
ludności i dowodów osobistych,
– udostępnianie danych osobowych ze
zbiorów meldunkowych,
– prowadzenie rejestru Wyborców i obsługa wyborów do Parlamentu, Prezydenckich, Samorządowych do Unii Europejskiej i
Referendów.
Do zadań Działu Rejestracji Pojazdów
oraz Wydawania Uprawnień w szczególności
należy:

– rejestracja pojazdów osób fizycznych i
osób prawnych
– wydawanie dowodów rejestracyjnych lub
dokumentów czasowo dopuszczających pojazd
do ruchu oraz tablic rejestracyjnych i innych
oznaczeń pojazdów
– wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i innych oznaczeń pojazdów w razie ich
utraty lub zniszczenia,
– dokonywanie wpisów (lub wydawanie
nowych dokumentów) wynikających ze wszelkich zmian danych zawartych w dowodzie
rejestracyjnym,
– zwracanie dowodów rejestracyjnych
zatrzymanych przez organy kontroli ruchu
drogowego lub stacje diagnostyczne,
– przyjmowanie od właścicieli pojazdów
zgłoszeń o zbyciu zarejestrowanych pojazdów
– wydawanie uprawnień do kierowania
pojazdami /praw jazdy, oraz pozwoleń do
kierowania tramwajami/,
– wydawanie nowych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami z uwagi
na zmianę danych w nich zawartych oraz
wydawanie ich wtórników w razie ich utraty
lub zniszczenia,
– wzywanie kierujących pojazdami do
poddania się badaniom sprawności fizycznej
i psychicznej, w przypadku zastrzeżeń co do
stanu ich zdrowia,
– wzywanie kierujących pojazdami w razie
uzasadnionych zastrzeżeń do sprawdzenia ich
kwalifikacji,
– zatrzymanie i cofanie oraz zwracanie
uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi i tramwajami,
– wydawanie międzynarodowych praw
jazdy.
Delegatura BAiSO pełni rolę służebną
dla mieszkańców Dzielnicy. Pracownicy Delegatury pracują w bezpośrednim kontakcie
z interesantem, dlatego praca w Delegaturze
wymaga szczegółowych predyspozycji, pracownicy muszą być wysokiej klasy specjalistami
w swojej dziedzinie, a także posiadać wysoką
kulturę osobistą i charakteryzować się dużym
taktem i wyrozumiałością.
Delegatura współpracuje w swoim zakresie
ze wszystkimi Wydziałami i Delegaturami
i wykonuje wiele prac usługowych na ich
rzecz.
Oprac. Tadeusz Olechowski

Ile lat pracuje Pan na tym stanowisku?
Delegaturą BAiSO na Bielanach kieruję 3,5
roku, ale w warszawskich urzędach, głównie w
wydziałach komunikacji, pracuję od wielu lat.
Co należy do Pana najważniejszych obowiązków?
Moim obowiązkiem jest zarządzanie delegaturą oraz zespołem pracowników, dość
dużym zespołem.
Jestem też ostatnią instancją w sprawie
interpretacji i stosowania przepisów prawa.
Nadzoruję pracę wszystkich pracowników oraz
dotrzymywanie terminów załatwiania spraw.
Jakiego typu prace są obecnie realizowane
przez biuro?
Przeprowadzka była dla nas trudnym wyzwaniem, bo należało zapewnić nieprzerwaną
obsługę interesantów, tak w komunikacji, jak i
ewidencji ludności. Konieczne też było przeniesienie archiwów, a to w naszym przypadku
tony akt – kierowców i pojazdów, a także teczki
dowodów osobistych.
Komputery i cały pozostały sprzęt elektroniczny przenosił nam Wydział Informatyki
oraz Wydział Administracyjno – Gospodarczy,
za co jesteśmy im wdzięczni.
Na przeprowadzce zyskaliśmy wreszcie
połączenie Delegatury w całość – ewidencja
ludności mieściła się przy ul. Lipińskiej, komunikacja przy ul. Podczaszyńskiego. Obecnie tak
zarządzanie całością, jak i komunikacja między
działami delegatury są ułatwione.
Mamy „pod ręką” pozostałe jednostki organizacyjne Urzędu – głównie informatyków.
Jakich wskazówek udzieliłby Pan osobom

Fot. T. Olechowski

Rozmowa z naczelnikiem BAiSO Zdzisławem Chmielińskim

wybierającym się do naszego urzędu, aby załatwić sprawy z zakresu ewidencji ludności?
Zachęcam, aby wcześniej, przed wizytą w
urzędzie dzwonić i pytać się o wszystko – jakie
dokumenty zabrać, ile co kosztuje itd.
Kto może, powinien zerkać na strony
internetowe, wydrukować sobie formularze
– jednym słowem przyjść do urzędu przygotowanym.
Czy można w kilku zdaniach i liczbach
podsumować rok 2009 na Bielanach?
W bieżącym roku zarejestrowaliśmy 11000
pojazdów, wydaliśmy ponad 4500 praw jazdy,
8000 dowodów osobistych, dokonaliśmy 4800
zameldowń stałych i czasowych oraz 2600
wymeldowań.
Wszystkim naszym interesantom życzę
zdrowych i spokojnych Świąt.
Dziękuję za rozmowę.

Wesołych i rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
mieszkańcom Bielan życzy
Piotr Mazurek
Radny PO m.st. Warszawy
zapraszam na moją stronę
www.piotrmazurek.pl

Drogim Mieszkańcom Bielan
z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzę, takiej radości,
która nie jest chwilowym
nastrojem, takiej nadziei,
która nie jest naiwnością
i takiej miłości, która stale wzrasta.
Niech to będzie czas wzmocnienia wiary
i odczucia bliskości dobrego Boga.
Joanna Fabisiak

SPORT I EDUKACJA

Nagrody dla Bielan

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej

Podsumowanie roku sportowego

Fot. M. Podczaski
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listopada br. w salach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło
się podsumowanie Mazowieckiego
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2009.
Patronat nad turniejem, odbywającym się w
dniach 26 maja – 1 czerwca 2009 r. w ramach
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich, sprawował Marszałek Województwa
Mazowieckiego – Adam Struzik.
Miasta i gminy, które w klasyfikacji wojewódzkiej stanęły na podium w poszczególnych
kategoriach, otrzymały puchary.
Dzielnica Bielany zdobyła pierwsze
miejsce w kategorii miast i gmin powyżej
100 tys. mieszkańców, a burmistrz Zbigniew
Dubiel, który razem z zastępcą Grzegorzem
Pietruczukiem reprezentowali Bielany,

Zbigniew Dubiel i Grzegorz Pietruczuk

otrzymał puchar z rąk Waldemara Roszkiewicza – członka Zarządu Województwa
Mazowieckiego.
Specjalne podziękowanie od Marszałka
Adama Struzika za zaangażowanie w realizację
Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast i
Gmin 2009 otrzymał również Grzegorz Pietruczuk odbierając z rąk Waldemara Roszkiewicza
stosowną pamiątkę.
Podczas uroczystości odbyło się również
spotkanie z darczyńcami Muzeum. Spośród
ostatnio przekazanych darów, szczególnie
godne uwagi są medale olimpijskie Szymona
Ziółkowskiego i Michała Antonowicza oraz
stroje olimpijskie przekazane przez Polski
Komitet Olimpijski.
Maciej Podczaski

Otwarcie nowej placówki

grudnia 2009 r. miało miejsce uroczyste
otwarcie Bielańskiego Centrum Edukacji
Kulturalnej – Centrum „Szegedyńska
9A”. Otwarcie uświetnili swoją obecnością
burmistrz Dzielnicy Bielany Zbigniew Dubiel i
dyrektor Biura Edukacji Jolanta Lipszyc, którzy
przecinając symboliczną wstęgę obwieścili rozpoczęcie działalności pierwszego w Warszawie
dzielnicowego centrum edukacji kulturalnej.
W uroczystości wzięli udział licznie
przybyli goście: bielańscy radni, naczelnik i
pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania,
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
przedstawiciele związków zawodowych,
nauczyciele i uczniowie szkół bielańskich, a
także przedstawiciele władz z innych dzielnic.
Wszystkich przybyłych urzekła swoim ciepłym
głosem zaprzyjaźniona z Centrum wokalistka
jazzowa Maja Garlińska, a rzemiosłem artystycznym – twórcy ludowi z Mazowsza.
Wraz z otwarciem Centrum „Szegedyńska
9A”, połączonym z prezentacją logo ośrodka antycznym pegazem autorstwa artysty grafika
Piotra Gossa, swoją działalność rozpoczęły także:

Teatr „Wrzeciono”, który wystawił sztukę „Dzieła
wszystkie Szekspira” w wykonaniu aktorów Fundacja Scena Współczesna i galeria „Przy Agorze”
z Grafiką Warszawską 2008 wystawą fotografii
„Przyroda w bieli” autorstwa Piotra Pukosa i
jego 13-letniego syna Szymona. W opinii gości
placówka oświatowa, jaką jest Centrum ”Szegedyńska 9A”, daje nadzieję na rozkwit autentycznej
działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży
z całej Warszawy, a w szczególności z Bielan.
Działania placówki wpisują się w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej. Nikomu nie
trzeba przypominać, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni kultura i sztuka. Poszerza horyzonty
myślowe, łagodzi obyczaje, kształtuje wrażliwość
na piękno, wydobywa z ludzi talenty i zdolności, integruje poprzez udział we wspólnych
przedsięwzięciach. I właśnie tutaj w Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej będą odbywać
się koncerty, wernisaże, wystawy fotograficzne,
występy chórów, zespołów muzycznych, spektakle teatralne, prezentacje dokonań uczniów i
nauczycieli naszych szkół i placówek.
Aleksandra Ziach

Fot. Z. Morawski
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Dawcą krwi może być zdrowa
osoba w wieku 18 - 65 lat. Musi
mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania oraz numerem PESEL.
Przed oddaniem krwi wykonuje
się badanie poziomu hemoglobiny.
Lekarz przeprowadza wywiad z
potencjalnym krwiodawcą i mierzy ciśnienie. Jeżeli wszystko jest
w porządku można przystąpić do
pobrania krwi. Sama „operacja” pobrania trwa ok. 12 minut. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne.
Krew pobiera się zawsze sprzętem
jednorazowego użytku.
Dziękujemy wszystkim ochotnikom, którzy bezinteresownie
postanowili oddać krew w czasie
naszej akcji.
Ewa Karpińska

„Dar Serca” zaprasza

radością informujemy, że
do zapowiedzianej w poprzednim numerze „Naszych
Bielan” mikołajkowej akcji honorowego oddawania krwi w Szpitalu
Bielańskim zgłosiło się 34 dawców.
Krew, w ilości 10 800 ml, oddały 24
osoby, w tym 7 kobiet.
Dziękując za ten bezcenny dar,
zapraszamy do udziału w akcjach,
które nasz Klub zorganizuje w roku
2010. Ambulans będzie czekał na
dawców:
- przy kościele Św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie 17 stycznia,
18 kwietnia i 24 października;
- przy kościele Matki Bożej
Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce 21 lutego, 23 maja i 14
listopada;
- na dożynkach w Raszynie 12
września.

24

nych. Przyznaje, że na oddanie krwi
zdecydowała się po raz pierwszy. Zainspirowała ją nasza akcja i bliskość
podstawionego ambulansu.
- Nie trzeba się bać, to nic nie
boli – przekonuje jej koleżanka Magdalena Makowska. - Dlaczego zdecydowałam się oddać krew? U mnie
w rodzinie prawie wszyscy są krwiodawcami – to taka tradycja rodzinna,
którą ja też chcę podtrzymać.
Dziś oddaję krew po raz drugi
w życiu, ale na pewno nie ostatni –
podkreśla pani Magdalena.
Maciej Heymann krew oddaje po
raz pierwszy.
- Zawsze o tym myślałem, ale
jakoś nie było okazji. Teraz jest,
więc szybko podjąłem decyzję. Potwierdzam - oddanie krwi to nic
strasznego!

listopada br. przedstawiciele huty ArcelorMittal
Warszawa oraz dzielnicy
Bielany zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Infrastruktury i
Inwestycji Rady miasta st. Warszawy.
Radni chcieli poznać ich stanowisko
odnośnie planów inwestycyjnych
firmy deweloperskiej Pirelli Pekao
Real Estate, która chciałaby wybudować na działce położonej w
środku terenu przemysłowego Huty
ArcelorMittal Warszawa osiedle na
7 tysięcy mieszkań.
– Pokazaliśmy umiejscowienie
pracujących obiektów Huty, które są
położone bardzo blisko budynków
mieszkalnych, planowanych przez dewelopera. Radni byli zdumieni widząc,
że planowane osiedle leży w samym
środku naszego terenu przemysłowego
i że w praktyce jest ze wszystkich stron
otoczone halami produkcyjnymi Huty
– podkreślił po zakończonej prezentacji prezes Henryk Hulin.
Na spotkanie z radnymi Warszawy przyszli także przedstawiciele
urzędu dzielnicy Bielany: wiceburmistrz Kacper Pietrusiński oraz
przewodnicząca Komisji Architektury Ilona Soja-Kozłowska.

Klub HDK PCK „Dar Serca”
przy ul. Jarzębskiego 8, domofon 100
otwarty jest dla zainteresowanych w
poniedziałki w godz. 14.30 – 17.30 i

w czwartki w godz. 10.00 – 13.30.
Tel. 22 226 22 19.
Władysław Przesmycki
Prezes Klubu „Dar Serca”

Fot. Arch. Huty

O

Z notatnika Miejskiego Strażnika

Akcja krwiodawstwa w Hucie ArcelorMittal Warszawa

ddając krew - ratujesz życie.
Mimo olbrzymiego postępu
medycyny nic nie jest w
stanie zastąpić krążącej w naszych
żyłach krwi.
3 grudnia 2009 br. w ramach
obchodów światowego dnia wolontariatu przy bramie głównej Huty
ArcelorMittal Warszawa stanął
ambulans Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Czekał na ochotników, zdecydowanych honorowo oddać krew.
- Jako dziecko miałam przetaczaną krew. Przyszłam tu, bo stwierdziłam, że to świetna okazja, żeby oddać
komuś przysługę, odwdzięczyć się za
dar, z którego kiedyś skorzystałam
– mówi z uśmiechem Małgorzata
Żółtek, która pracuje po sąsiedzku
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecz-
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Młodzież w czasie oddawania krwi

P

rzy ul. Szekspira 4 w
późnych godzinach
wieczornych strażnicy wraz z policjantami
dokonali ujęcia 7 osób
biorących udział w bójce. Podczas interwencji
ustalono, że w trakcie
zdarzenia miała miejsce
kradzież pojazdu jednej
z poszkodowanych osób. Sprawę
przejęła Policja.
Strażnicy w ramach akcji „Hiena” objęli nadzorem Komunalny
Cmentarz Północny oraz Cmentarz
Wawrzyszewski. Strażnicy kontrolowali w godzinach nocnych
cmentarze, jak również ich najbliższe
otoczenie, przeciwdziałając aktom
wandalizmu i kradzieżom wyposażenia cmentarnego. Równocześnie
w ciągu dnia prowadzono działania
których głównym założeniem było
szeroko rozumiane zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w otoczeniu
cmentarzy. Strażnicy podejmowali
interwencje wobec osób zajmujących
pas drogowy bez zezwolenia pod
działalność handlową, powodując
utrudnienia dla pieszych uczestników ruchu. Podejmowali działania
wobec kierowców nie stosujących się
do obowiązującej organizacji ruchu, a
także reagowali na wszelkie przejawy
wandalizmu. Tegoroczne działania
przebiegły bez zakłóceń, a czynności
podejmowane przez strażników były
skuteczne, o czym mogą świadczyć
podziękowania Zarządu Cmentarzy
Komunalnych, jakie wpłynęły w tej
sprawie na ręce Komendanta Straży
Miejskiej m. st. Warszawy.
W listopadzie strażnicy przeprowadzili działania nazwane „POKRYWA”, w ramach których przeprowadzono kontrolę punktów skupu
metali, mające na celu ustalenie
zgodności sposobu prowadzenia
działalności w zakresie zbierania
odpadów metali z przepisami ustawy
o odpadach. Chodziło w głównej
mierze o wykrycie nieuczciwych

przedsiębiorców skupujących metalowe elementy
infrastruktury miejskiej,
które zostały wcześniej
skradzione.
W dniu 7 listopada
2009 r. strażnik z patrolu
z policjantem udzielili
pomocy kobiecie od kilkunastu godzin leżącej
w mieszkaniu. Z lokatorką posesji
przy ulicy Kochanowskiego funkcjonariusze nawiązali kontakt przez
zamknięte drzwi, gdyż nie była w
stanie poruszać się o własnych siłach.
Na miejsce wezwano straż pożarną i
karetkę pogotowia. Strażacy umożliwili dostęp do mieszkania, a decyzją
lekarza kobieta z prawdopodobieństwem pęknięcia kręgu przewieziona
została do szpitala.
W dniu 27 listopada 2009 r. na
balkonie jednego z bloków przy ul.
Andersena (parter) strażnicy ujawnili konopie indyjskie rosnące w
doniczce. Policjanci byli zdziwieni,
że na dorodną roślinkę wystawioną
na widok publiczny nikt wcześniej
nie zwrócił uwagi.
W dniu 27 listopada 2009 roku
strażnicy udali się na ul. Andersena
5, gdzie na poddaszu miały przebywać osoby bezdomne. W trakcie
interwencji patrol potwierdził przebywanie na klatce dwóch młodych
mężczyzn będących pod wpływem
alkoholu. Jeden z nich posiadał przy
sobie narkotyki oraz, jak się okazało
w wyniku kontroli przeprowadzonej
przez przybyły na miejsce patrol Policji, kradziony telefon komórkowy.
Mając na uwadze zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia oraz
Nowy Rok Naczelnik Oddziału wraz
z funkcjonariuszami życzy wszystkim
mieszkańcom spokoju i beztroski w
rodzinnym gronie przypominając,
że nad ich bezpieczeństwem przez
cały ten okres będą czuwali strażnicy
miejscy z V Oddziału Terenowego.
Nina Pesta, V Oddział Terenowy
Straży Miejskiej

Radni Warszawy zainteresowani przyszłością Huty
Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji
– Jesteśmy zdecydowanie przeciwni inwestycji, którą chciałby
zrealizować na tym ternie deweloper
– podkreślił Kacper Pietrusiński.
– Takie stanowisko przyjęliśmy z
następujących powodów: po pierwsze uważamy, że kilkadziesiąt lat prowadzonej w tym miejscu działalności
przemysłowej mogło spowodować
skażenie terenu. Nie można narażać
przyszłych lokatorów na negatywne
skutki mieszkania w miejscu, które
było przeznaczone wyłącznie do
prowadzenia produkcji hutniczej.
Po drugie, wbrew pozorom, jest to
teren słabo skomunikowany. Stacja
metra znajduje się kilometr dalej i
oddzielona jest terenem przemysłowym Huty, przez który nie ma
przejścia ani dojazdu. Do działki,
na której planowane jest osiedle,
prowadzi tylko jedna wąska droga.
Jeżeli pozwolimy w tym miejscu
na budowę osiedla na 20 tysięcy
mieszkańców i dodamy do tego ruch

z kierunku Białołęki i mostu Północnego, możemy sobie wyobrazić
natężenie korków, jakie powstaną
w tym rejonie Bielan – podkreślał
burmistrz Pietrusiński.
– Kolejnym problemem jest infrastruktura społeczna. Władze samorządowe będą musiały zapewnić budowę
dróg, szkół, przedszkoli, ośrodków
zdrowia na potrzeby mieszkańców
takiego osiedla. Na to potrzebne są
ogromne środki, których nie mamy.
Obawiamy się powtórki z miasteczka
Wilanów. Tam w prezentacjach dewelopera wszystko też wyglądało pięknie. W rzeczywistości powstało gęsto
zabudowane blokowisko, pozbawione
infrastruktury społecznej. Trzeba
podkreślić, że na Bielanach brakuje
środków na remonty obiektów, które
już istnieją – o budowie nowych nawet
nie wspominając.
– Ostatnia obawa to konflikt
społeczny, który wywołałaby taka
inwestycja. Będzie to nieustanny

spór między mieszkańcami osiedla
a funkcjonującą Hutą. Ten konflikt
uderzy w dzielnicę Bielany. Uważam, że nie powinniśmy podrzucać
takiego kukułczego jaja naszym
następcom, którzy za kilka lat będą
rządzić dzielnicą Bielany – podkreślił
burmistrz Pietrusiński.
– Dziękujemy za wyczerpującą
i ciekawą informację. Dzięki niej

mamy pełny obraz uwarunkowań
towarzyszących projektowi, który
zaprezentował Pirelli Pekao Real
Estate. Jestem przekonany, że radni
Warszawy wezmą je pod uwagę –
powiedział na zakończenie Dariusz
Figura, wiceprzewodniczący komisji
Inwestycji i Infrastruktury rady miasta st. Warszawy.
Ewa Karpińska
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Chrapanie i bezdech senny
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

C

złowiek przesypia znaczną
część swego życia. Nie ma
innej czynności, która zajmowałaby nam tak wiele
czasu. Najczęściej sen przynosi wypoczynek wszystkim narządom - spada
metabolizm i napięcie mięśni, zwalnia
się czynność serca oraz oddychanie.
Dochodzi do zwiotczenia mięśni i
zwężenia cieśni gardła. Podczas snu
mięśnie podniebienia rozluźniają
się, a gdy ciało ułożone jest w pozycji
na plecach - język zapada się do tyłu
i bezwiednie otwieramy usta, co powoduje zwężenie przestrzeni gardła.
W takiej sytuacji wdychane powietrze
z trudem przedostaje się do płuc i
wprawia w drganie część gardła, czego
efektem jest właśnie charakterystyczny dźwięk. W Polsce chrapie aż około
8 milionów ludzi.
Jest to najczęstsza dolegliwość
występującą w czasie snu. To sygnał,
że u śpiącego występuje przeszkoda
na drodze przepływającego powietrza. Konsekwencją tego jest mniejszy przepływ powietrza do płuc i
niedotlenienie organizmu. Ocenia
się, że około 30% dorosłych ludzi
chrapie. Nocne chrapanie to domena
mężczyzn, robi to co drugi z nich.
Kobietom zdarza się to rzadziej i to
zwykle po menopauzie. Jest to przypadłość pogłębiająca się z wiekiem:
20-latkowie chrapią tylko śpiąc na
wznak, osoby po trzydziestce chrapią
niezależnie od pozycji podczas snu.

ruchów klatki piersiowej i brzucha,
biennych zapadają się
pomiar poziomu tlenu we krwi oraz
tak głęboko, że w fazie
pozycja ciała. W zależności od decyzji
wdechu zamykają dolekarza pacjent zostaje skierowany na
pływ powietrza do
badanie jedno lub kilkunocne, popłuc. Okresy względłączone z kilkudniowym pobytem w
nej ciszy odpowiadają
szpitalu lub wykonywane jedynie nocą
wtedy bezdechom,
z dziennym pobytem w domu. Leczen at om i a s t g ł o ś n e
nie obturacyjnego bezdechu sennego
dźwięki występują w
ustalane jest indywidualnie. Polega
momencie przywróna poszerzeniu drogi dla przepływacenia oddychania. Sen
jącego powietrza. Na ogół pierwszym
osoby z bezdechami
zaleceniem lekarza jest redukcja masy
sennymi jest z reguły
ciała, higieniczny tryb życia, rzucenie
niespokojny i przepalenia i unikanie picia alkoholu przed
rwany krótkimi przesnem. Jeśli zachowawcze metody nie
budzeniami, których
przynoszą pożądanych rezultatów
chory może nie być
ostatecznym rozwiązaniem może być
wcale świadomy. Bezzabieg chirurgiczny. W zależności od
dechom sennym może
przyczyny bezdechu - może dotyczyć
towarzyszyć uczucie
nosa, górnej lub dolnej części gardła.
duszności, kołatanie
Podstawową metodą leczenia bezdeserca i wzmożone pochu jest wspomaganie oddychania
cenie. Chory niekiepodczas snu aparatem (CPAP) wytwady zrywa się w nocy
rzającym stałe dodatkowe ciśnienie w
przestraszony z uczuciem duszenia. W tej sytuacji sen zaburzenia rytmu serca, choroba drogach oddechowych. Podczas snu
do jego dróg oddechowych wprowanie przynosi odpoczynku – pacjent wieńcowa, a nawet zawał.
budzi się zmęczony i ma problemy ze
Aby jednak jednoznacznie zdiagno- dzane jest powietrze. Przy regularnym
wstawaniem. W ciągu dnia pojawia zować OBPS, konieczna jest konsultacja stosowaniu aparatu pacjenci szybko
się uczucie zniechęcenia, zaburzenia pamięci, koncentracji i uwagi.
Wskutek niewyspania w nocy osoby
takie bardzo łatwo
zasypiają w przypadkowych miejscach i sytuacjach,
przez co bywają
częstymi sprawcami wypadków
komunikacyjnych.
Brak snu powoduje
także zmniejszenie
Wojciech Borkowski
efektywności pracy
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
a nawet jej utratę.
Może być również
sprawcą zaburzeń stanu z lekarzem i opracowanie właściwego zauważają znaczną poprawę snu,
emocjonalnego - lęku, programu leczenia, między innymi odzyskują wigor i po prostu przestają
depresji, drażliwości, a na podstawie specjalnego wywiadu chrapać.
Nocne chrapanie to dolegliwość,
w związku z tym także dotyczącego stylu życia, stosowanej
konfliktów rodzinnych i diety, ogólnego stanu zdrowia, zaży- której nie należy bagatelizować. Zazawodowych.
wanych środków farmakologicznych miast walczyć z poduszkami i stopeOkoło połowa cho- lub używek. Pacjent jest często kiero- rami w uszach, należy dociec jej przyrych na obturacyjny bez- wany na badania przesiewowe – m.in. czyny i postarać się ją usunąć, abyśmy
dech senny ma nadci- spirometrię, elektrokardiografię, czy mogli rozkoszować się prawdziwą
śnienie tętnicze. Przerwy specjalistyczne monitorowanie snu tzw. ciszą nocną i spokojnym snem.
w oddychaniu powodują polisomnografię.
głębokie niedotlenienie,
Diagnostykę bezdektóre jest przyczyną za- chu sennego zapewniają
burzeń rytmu serca, nie- pracownie snu. Są to miejkiedy bardzo groźnych. sca, w którym odbywają
Niedotlenienia związa- się nocne badania w celu
ne z bezdechami mogą pełnego zdiagnozowania
nasilać niedokrwienie schorzenia oraz ustalenia
mięśnia sercowego i właściwego postępowabyć przyczyną zawału nia leczniczego. Badanie
serca. Chorobie często to zlecone przez lekarza
towarzyszy cukrzyca i rodzinnego jest bezpłatne,
inne zaburzenia hor- choć w związku z limitem
monalne.
świadczeń NFZ, zazwyCzęsto obturacyjny czaj trzeba na nie dość
bezdech podczas snu długo czekać. Gdy pacjent
(OBPS) jest dostrzegany śpi, ocenie poddawanych
dopiero wówczas, gdy jest kilka parametrów
wystąpią jego najczęściej równocześnie: pomiar
bardzo poważne następ- czynności mózgu, serca,
stwa, takie jak np. udar, gałki ocznej, pomiar aknadciśnienie, groźne tywności mięśni, badanie
Fot. dreamstime

Lek. med. Wojciech Borkowski

Po pięćdziesiątym roku życia chrapie
około sześćdziesiąt procent mężczyzn
i czterdzieści procent kobiet. U niektórych z nich (około 25%) chrapanie
jest regularne, u innych pojawia się
okresowo. Co ciekawe, chrapią nie
tylko ludzie, ale także niektóre zwierzęta, np. małpy, wielbłądy, psy i koty
a także jeże i owce. Przodek współczesnego człowieka zaczął chrapać
prawdopodobnie wtedy, kiedy we śnie
przyjął pozycję na wznak. Skłonność
do chrapania występuje zwykle u ludzi
otyłych oraz u osób zażywających
przed snem leki uspokajające lub pijących alkohol. Jednak na głośny sen
mają wpływ również defekty anatomiczne – skrzywienie przegrody nosa,
przerośnięcie języczka podniebienia,
polipy nosa, przerost migdałków, niedorozwój żuchwy, czy wszelkie alergie
oddechowe oraz astma. Większość
osób chrapiących to ludzie zdrowi.
Z reguły chrapanie jest problemem
większym dla otoczenia niż samego
chrapiącego. Jednak chrapanie to
nie tylko nocne hałasy, u części osób
mogą pojawiać się komplikacje wywołane niedotlenieniem organizmu.
Osoby takie skarżą się na bóle głowy,
osłabienie i przygnębienie, kłopoty z
koncentracją, nadmierną senność w
ciągu dnia a nawet stany depresyjne.
Mogą wystąpić także niebezpieczne
bezdechy podczas snu.
Bardzo często mogą być one
składową jednostki chorobowej określanej jako obturacyjny bezdech
podczas snu (OBPS). Jest to choroba
rozpoznawana po wystąpieniu w czasie snu 5-15 przerw w oddychaniu w
ciągu godziny, trwających dłużej niż
10 sekund. Podstawowym objawem
obturacyjnego bezdechu podczas snu
jest głośne, nieregularne chrapanie z
okresowym zatrzymaniem oddechu.
Zwiotczałe mięśnie gardła, podniebienia miękkiego i łuków podnie-

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego 2010 Roku
mieszkańcom Bielan
życzy
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FELIETON

Na tropie ratusza

Niech nikogo nie zdziwi ten tytuł. Primo. Część bielańczyków nie przyzwyczaiła się jeszcze
do nowej siedziby. Secundo. Trwa gra netowa: misjabielany.pl = temat jak znalazł. Tertio.
Wciągnął mnie przedmiot badawczy i postanowiłem podzielić się nim. Podaj dalej.
nieopodal naszego ratusza,
i owszem, kilka stosownych
obiektów się znajduje. Od
dy dwa miesiące temu otwarto wreszcie kiosku „Ruchu” vis-à-vis,
ratusz, nie przypuszczałem, że nastąpi po dwie budki spożywczo
ciąg dalszy. A tu, proszę! Prozaicznie - warzywnicze, kwiaciarnię
się przydarzyło, jak odruch Pawłowa. W spra- i wypożyczalnię filmów z
wach dość istotnych, powędrowałem na... ulicę bankomatem włącznie. Że o
Przybyszewskiego 70/72. Patrzę - pusto, cicho, „sukiennicach” pod tytułem:
wszystko pozamykane, tylko kartka na drzwiach „Radek” nie wspomnę, do
wisi. Że zapraszają interesantów na ul. Żerom- którego urzędnicy śmigają
skiego 29. Hmm, dziwnie się poczułem. Skleroza po małe co nie co. Wygomnie już łapie, czy co? Ups!
da. Pozostałych elementów
W tym miejscu, zamyśliłem się nieco dłużej. bym się nie dopatrywał, bo
Nostalgiczno - analitycznie, zresztą. Po czym, budynek warowny nie jest.
kwestię „ilości ratusza w ratuszu” kompleksowo Wręcz przeciwnie. Wszystko
postanowiłem rozszyfrować. Uwaga, zaczynam. frontem do petenta! Co prawda w hallu jest
Ratusz > siedziba miejskich władz administra- ochroniarz z krótkofalówką, ale halabardnika
cyjnych; słynne ratusze średniowiecza i rene- nie przypomina. Pełni raczej funkcję prewensansu (Palazzo Vecchio we Florencji, ratusze w cyjno - informacyjną. Very professional. Wiem
Poznaniu, Zamościu). Encyklopedia Popularna co mówię, bo sprawdziłem.
PWN 1962. Coś mało, więc problem dalej drąA jeszcze nie tak dawno, pod koniec lat 80 o
żyłem. Ratusz > budynek będący siedzibą władz ratuszu mogliśmy tylko pomarzyć. Gros formalmiejskich, wznoszony głównie w centrum mia- ności mogliśmy załatwić w Urzędzie Dzielnicy
sta (pośrodku rynku lub przy jednej z pierzei), Warszawa - Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8.
zwykle na planie czworoboku, z wieżą niekiedy Sprawy gruntów, ślubu czy zarejestrowanie sawolno stojącą; rozkwit budownictwa ratuszy w mochodu. Stop. Wróć. Nieprawda. Tą ostatnią
okresie gotyku i renesansu. Encyklopedia PWN czynność należało odstać (prawie odchorować)
1992. W zasadzie wyjaśniono w czym rzecz, pod obskurnym budynkiem na ul. Dembińskiego.
lecz wciąż mi czegoś brakowało. Szerszego tła. Ohydna, odpadająca zielona lamperia w dusznej
Eureka! Ratusz > siedziba władz miejskich; w salce 3 x 3 m z absurdalnym stolikiem, gdzie dostarożytnej Grecji funkcję ratusza pełnił bu- datkowo pani urzędniczka kartoteki wypełniała
tylko po to, byśmy dostąpili zaszczytu...
wsadzenia głowy w okienko. Horror!
Jeszcze większy panował tam w latach
70 ubiegłego wieku. Gdyż Dzielnicowa
Komisja Poborowa tam działała. Co?
Wzrok ma słaby? Snajperem nie zostanie,
ale gazetki może robić propagandowe.
Astmatyk? Udaje, symulant jeden. Na
poligonie jest dużo świeżego powietrza,
nałyka się to mu przejdzie. I myk w
kamasze. Nie było - zmiłuj! Tak sobie
przypominałem różności, pochylony nad
klawiaturą. Nie ma co klepać dalej, trzeba w teren ruszyć z aparatem. Utrwalić
Urząd przy ul. Kasprowicza miejsca, które przez lata wiernie nam
leuterion, w Rzymie - kuria. Pierwsze ratusze służyły. Gdyż, przykładowo, świeżo mianowany
pojawiły się w XII w., z czasem nabierały coraz bielańczyk, swoje sprawy obywatelskie w pierwbardziej monumentalnej formy. Zakładano je szej kolejności musiał załatwić na ul. Lipińskiej
zwykle na planie czworoboku i sytuowano w 2. Choćby dowód osobisty ze zmianą adresu.
centrum miasta najczęściej po środku, czasem Inni mieszkańcy mogli swobodnie indagować
z boku rynku lub przy jednej z jego pierzei. urzędników w sprawach oświaty i wychowania
Stałym elementem ratuszów średniowiecznych czy sportu i rekreacji. Ewentualnie pobrać z
była wieża pełniąca funkcję strażnicy, niekiedy wydziału kultury wejściówkę - zaproszenie na
wolnostojąca; najważniejszym pomieszczeniem koncert jazzowy w podziemiach Kamedulskich.
była reprezentacyjna sala obrad na piętrze; Gratka to niesłychana, bo obejrzeć na żywo, a w
wokół ratusza skupiały się kupieckie kramy i dodatku za free takie sławy jak: Wojciech Karolak,
sukiennice. Początkowo ratusze miały charakter Krzysztof Ścierański czy Aga Zaryan to jest ostra,
budowli warownych; od okresu późnego gotyku, niezapomniana swingowa jazda bez trzymanki!
zwłaszcza w renesansie i baroku odznaczały się
No właśnie. Tutaj, płynnym ruchem (uliczbardziej reprezentacyjnym charakterem, zbliża- nym) - proszę wycieczki pożegnalnej, przemieszjące je do form architektury pałacowej. Słownik czamy się w celach zdecydowanie motoryzacyjterminologiczny sztuk pięknych PWN 1976.
nych. Na ul. Podczaszyńskiego 12. Kto nie zna
O! To by się nawet zgadzało tu i tam. Gdyż tego adresu? Ręka do góry. Nie widzę. Wszyscy

Leszek Rudnicki

G

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
życzę wszystkim mieszkańcom Bielan:
zdrowia, przyjaznych serc ludzkich,
pogody ducha, zawodowej satysfakcji
i wiele sukcesów.
Renata Banasiak, radna

Przewodnicząca komisji rewizyjnej

Urząd przy ul. Przybyszewskiego 70/72

autka mają? No, proszę, jak się polepszyło! A
pamiętacie jak rejestrowaliście ciut zabytkowego
Garbusa, Poloneza, Fiata, Wartburga czy Skodę?
Lub wymienialiście prawo jazdy? Od razu się
przypominają wyprawy po lepsze „bryki” na giełdę żerańską, lotnisko Bemowo (tak, tak, działała
krótko na przełomie lat 80 i 90) lub Słomczyna.
Jak również na zachód z modnymi kierunkami do
Holandii i Niemiec. Było później trochę zabiegów
z papierami, ale co tam. Na malutkim parkingu
skąd pamiątkowe zdjęcie „pstrykam”, często
miejsc brakowało, aż trzeba było stawać na przyległych uliczkach Leśmiana czy Pruszyńskiego. A
i tak, interesanci nerwowo z tablicami latali w te
i nazad. Było, minęło, nie wróci. :-(
Szedłem ulicą Kasprowicza i trochę smutno
mi się zrobiło. Ckliwie, jakby. Że już nie będzie
okazji ganiać po całej dzielnicy w
sprawach rozmaitych. Przy okazji poznając jej zakątki urocze, a nieznane.
Przekorna ludzka natura. Minąłem
aptekę, księgarnię, po czym na kolejne
miejsce się natknąłem. Po numerem
52, Referat Świadczeń Rodzinnych
działał, gdzie pomoc socjalną w trudnych sytuacjach życiowych można
było otrzymać. Niestety, długo tam
miejsca nie zagrzał, gdyż do nowego
ratusza trzeba było bambetle zwijać.
À propos: o potrzebnych działaniach
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia pisaliśmy bardzo szczegółowo w

październikowym numerze „Naszych Bielan”.
Wspominam na wszelki wypadek, gdyby ktoś
pomocnej dłoni potrzebował.
Wędrowałem zadumany tematycznie bielańskimi uliczkami. Jakoś same z siebie, nogi
mnie zaprowadziły do punktu, w którym słowno
- obrazkową wędrówkę zacząłem. Do ratusza
już byłego, na ul. Przybyszewskiego 70/72. Nie
będę się mądrzył jakie sprawy można było w nim
załatwić. Przecież z autopsji pamiętacie. Przy
wejściu stojaki z lokalną prasą, po lewej szklana
kabina ochroniarza, dalej stanowiska WOM,
kasa oraz inne niezbędne wydziały. Wyżej, m.in.:
gabinet burmistrza, sala konferencyjna, a także
dwa pokoiki z redakcyjną załogą gazety, którą
trzymacie teraz w rękach...
Gdyby mury dawnego ratusza umiały
mówić, to by dopiero było! Ileż tu zebrań ważnych dla dzielnicy się odbyło, długich debat
do późnego wieczora, twórczych sporów w
poszukiwaniu konsensusu. Ileż herbat, kaw
wypitych, romansów cichych (jak to w biurze),
zelówek zdartych na zakrętach korytarzy, wśród
szelestu dokumentów i szumu wentylatorów
komputerów. Łza serdeczna w oku się kręci. To
już historia, czas przeszły.
Czyżby? A inne wydziały rozsiane dotychczas
po całej dzielnicy? Wyrywkowo z pamięci przytoczę: ul. Przybyszewskiego 80/82 Wydział Infrastruktury, Biuro Geodezji i Katastru, ul. Skalbmierska 13 Wydział Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń, ul. Schroegera 82 Wydział Ochrony
Środowiska, ul. Wóycickiego 1/3 Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
itd. Tych, których nie wymieniłem - sorry.
Tu, kończy się wędrówka szlakami dawnego ratusza. Dziś wszystko w jednym budynku
skondensowane. Jak szampon 2 in 1. Co ja
mówię? 10 in 1! I powiem Wam coś jeszcze. Pod
zegarem ratuszowym (na randkę) się umówcie,
bo to fajne miejsce jest. Póki co - Wesołych
Świąt! - od serca mówię. I zmykam. Bo karp mi
w wannie bryka.

Urząd przy ul. Lipińskiej 2

Życzymy Państwu,

aby przy świątecznym

stole nie zabrakło

światła i ciepła

rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok

niósł ze sobą

szczęście i pomyślność.

Ilona Soja-Kozłowska

Joanna Radziejewska

Przewodnicząca Komisji
Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii Dzielnicy Bielany

Zastępca Przewodniczącej
Komisji Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Dzielnicy Bielany
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Jubileusz 30-lecia Bielańskiego Ośrodka Kultury

T

17

Goście na Jubileuszu

stawicielami władz samorządowych,
na Koncercie Jubileuszowym.
Wystąpili: Anna Chodakowska
z towarzyszeniem Romana Ziemlańskiego z programem „Msza wędrującego” do tekstów Edwarda Stachury,
oraz Kabaret „Długi” ze specjalnym

udziałem Stanisława Tyma i Andrzeja Brzeskiego.
Na spotkaniu po koncercie były
miłe wspominki w gronie przyjaciół
przy kartach kronik, starych plakatach
oraz wystawie prezentującej stare zdjęcia z działalności Bielańskiego Ośrodka

Kultury. Przy okazałym torcie jubileuszowym prowadziliśmy rozmowy o
przyszłości Ośrodka i nowych projektach, a szczególnie o powstającym Teatrze na Bielanach, którego twórcą jest
Dyrektor BOK - Piotr Wojewódzki.
BOK

Nowe propozycje i projekty BOK
TEATR NA BIELANACH
oraz grupami teatralnymi, wychodziłby poza granicę jednej sceny,
wykorzystując do swoich celów
najróżnorodniejsze miejsca pozostające w gestii współpracujących z
nim ośrodków.
Koncepcja teatru na Bielanach
zyskała pełną akceptację i wsparcie
Grzegorza Pietruczuka i Kacpra Pietrusińskiego, zastępców burmistrza
Dzielnicy Bielany.
W grudniu w repertuarze teatru
znalazły się monodram Marka Koterskiego pt. „Nienawidzę” z wyróżnioną na Międzynarodowym Festiwalu
Komedii „Talia” w Tarnowie, rolą
Marcina Kwaśnego, aktora znanego
m.in. z filmu „Rezerwat” oraz recital
Dominiki Świątek - pieśniarki i kompozytorki, pt. „Proroctwo”, oparty na
poezji Juliusza Słowackiego.
5 stycznia (wtorek) godz. 19.00
– DZIEŃ ŚMIERCI MOZARTA
Reżyseria - Witali Borkowski;
scenografia - Władimir Matrosow;
muzyka - W.A. Mozart i Michał Talma - Sutt; kostiumy - Beata Wołk.
Udział biorą m.in. Nina Czerkies,
Cezary Nowak, Bogdan Misiewicz,
Magdalena Olszewska i in.
Grupa teatralna pod nazwą
„Dzień śmierci Mozarta” stworzyła

Fot. Arch. BOK

listopada na scenie Bielańskiego Ośrodka Kultury
przy Goldoniego 1, pokazany został spektakl „Kocham, więc
jestem”, który zainaugurował działalność TEATRU NA BIELANACH.
TEATR NA BIELANACH jest
nowym projektem Piotra Wojewódzkiego - dyrektora Bielańskiego
Ośrodka Kultury, który objął tę
funkcję 2 listopada 2009 r.
Nowy dyrektor jest człowiekiem z
dużym doświadczeniem teatralnym.
Filozof, reżyser, dramaturg, przez
wiele lat związany z Teatrem Narodowym, współpracował z Jerzym
Grzegorzewskim, Jerzym Jarockim,
Kazimierzem Kutzem, Stanisławem
Różewiczem. Autor ponad dwudziestu sztuk teatralnych. Debiutował w
Teatrze Witkacego w Zakopanem.
Wykładał w Akademii Muzycznej,
Wyższej Szkole Komunikowania i
Mediów Społecznych. Teraz podjął
się próby stworzenia TEATRU NA
BIELANACH.
Podstawowym celem tego projektu jest przesunięcie granicy życia
teatralnego w Warszawie o kilkanaście kilometrów na północ
i znalezienia tam stałej, wiernej
publiczności.
Bazę organizacyjną TEATRU
NA BIELANACH stanowi Bielański
Ośrodek Kultury. Zasięg działalności
Teatru nie ograniczałby się do jednego miejsca, ale poprzez współpracę z
innymi instytucjami kultury i sportu

T

Fot. Arch. BOK

rzydzieści lat działalności, to
bogaty w wydarzenia kulturalne czas. A przecież można
śmiało powiedzieć, że BOK jest
spadkobiercą utworzonego w latach
50-tych Parku Kultury na Bielanach.
Dzielnicowe Centrum Kultury Robotniczej Bielany, Dzielnicowy Dom
Kultury na Goldoniego, Dzielnicowy
Dom Kultury to nazwy, które rzadko
kto już dziś pamięta. Przez 30 lat
przez progi tej instytucji kultury,
która wyrosła wśród powstałego w
latach 70-tych osiedla Wawrzyszew,
przewinęło się tysiące uczestników
imprez, zajęć artystycznych i edukacyjnych. Zorganizowano setki
wystaw twórców profesjonalnych
i nieprofesjonalnych, oraz równie
liczne spotkania z ciekawymi ludźmi, artystami w formule projektów
interdyscyplinarnych. Z okazji tych
właśnie trzydziestu lat w listopadzie
spotkaliśmy się w gronie pracowników i byłych pracowników, oraz
instruktorów artystycznych z przed-

Teatr na
Bielanach

Aktorzy spektaklu “Kocham, więc jestem”

spektakl pod tym samym tytułem
(sztuka autorstwa Niny Czerkies).
Spektakl mówi o „zbędnych” ludziach próbujących się odnaleźć
pośród wartości metafizyki i sztuki.
Cecha charakterystyczną tej grupy
teatralnej jest poszukiwanie nowych
środków wyrazu, łączenie muzyki,
prozy i poezji.
9 stycznia (sobota) godz. 19.00 –
MONTY PYTHON. PIOSENKI
DLA ODKLEJONYCH
Reżyseria - Beata Fudalej; autorzy
tekstów polskich – Filip Łobodziński,
Tomasz Beksiński, Elżbieta Gałązka
- Salamon oraz Rafał Dziwisz; poeta
światłocienia - Dariusz Litwin; władca klawiszy - Oleg Sznicar.
Występują - Adriana Kalska,
Karolina Kazoń, Kornelia Maraszek,
Anna Terpiłowska, Magdalena Wrani-Stachowska, Dawid Kartaszewicz,
Patryk Kośnicki, Mateusz Mikoś,
Piotr Szekowski.
Monty Python czyli piosenki
słynnej angielskiej grupy przedstawią studenci III roku PWST w
Krakowie.
20 stycznia (środa) godz 19.00 –
S Z JAK S Z A R I K
Scenariusz - Jakub Przebindowski; reżyseria - Jacek Sołtysiak;
scenografia - Agnieszka Jałowiec;
muzyka - Bogdan Konowalski; aranżacje - Andrzej Perkman.
Występują: Martyna Kliszewska,
Anna Kózka, Jakub Przebindowski,
Rafał Szałajko.
„SZ jak Szarik” to muzyczna
opowieść przeplatana szczerymi
wyznaniami ludzi owładniętych
przygodami pancernych i psa. W
zabawny sposób młodzi aktorzy
wcielają się w bohaterów, którym
serialowe życie myli się z rzeczywistością. To ludzie, którzy nie potrafią
ułożyć swoich spraw, spotkanych
partnerów za wszelką cenę próbują
odnieść do bohaterów serialu, życie,
seks i wszelkie namiętności burzy im

obraz serialowych przygód znanej
wszystkim załogi. Kanwę muzyczną
spektaklu stanowią piosenki, napisane do słów autora scenariusza
„Czterech pancernych i psa” Janusza
Przymanowskiego, z muzyką B. Konowalskiego i A. Walacińskiego. W
przedstawieniu znalazło się również
kilka piosenek autorstwa Agnieszki
Osieckiej.
22 stycznia (piątek) godz.19.00,
23 stycznia (sobota) godz.19.00 –
KOCHAM, WIĘC JESTEM
Scenariusz, reżyseria i choreografia - Ewa Szawłowska. Aranżacja muzyczna – Monika Polaczek.
Obsada: Kobieta - Ewa Szawłowska,
Mężczyzna – Leszek Zduń
Spektakl muzyczno - taneczny,
składający się z 14 piosenek opowiadających historię kobiety i mężczyzny - historię ich miłości.
Historia miłości zaciekawić
musi. Zwłaszcza, kiedy dzieje swego
uczucia zarówno Kobieta, jak i Mężczyzna potrafią wyrazić śpiewem i
tańcem. Jest to opowieść sceniczna o
niebanalnym, ale trudnym związku
zakochanych, trzymająca w napięciu,
mnożąca pytania i wątpliwości, począwszy od tych zasadniczych: Czy
dobrze, że się w ogóle spotkali? Czy
pozostaną razem? Czy ogień miłości
nie wygaśnie?
24 stycznia (niedziela) godz. 19.00
– NIENAWIDZĘ (M. Koterski)
Reżyseria - Łukasz Palkowski,
Marek Wróbel; występuje - Marcin
Kwaśny.
„Nienawidzę” to portret sfrustrowanego nauczyciela, który zmaga się z
polską rzeczywistością, trochę jak Don
Kichot z wiatrakami, nie widząc źródła
tychże frustracji w sobie. W przedstawieniu usłyszeć można wyraźne echa
takich filmów Koterskiego, jak „Dzień
Świra” czy „Nic śmiesznego”, a bohater
spektaklu to w linii prostej kontynuacja postaci Adasia Miauczyńskiego.
BOK

eatr powstał w starożytnej
Grecji i przetrwał w różnych
formach do czasów współczesnych. Powstał spontanicznie pod koniec VI w. p.n.e, a dokładnie w roku 525.
Ateński poeta Tespis zaobserwował, że
pochód bachiczny, który dwukrotnie w
ciągu roku formował się, by oddać cześć
bogowi wina Dionizosowi, zawsze ma
jakiegoś przewodnika i że ten przewodnik z pochodem dialoguje. Usłyszał zapewne Tespis wśród rytmu kroczących,
którym wtórowały aulos i kitara, mityczne historie zostawione Grekom w
spuściźnie Homera. Postanowił Tespis
tę eksplozję wyobraźni, zabawy i - nie
ukrywajmy - pijaństwa, uporządkować.
Jego dramat rozpisany na przewodnika
chóru i sam chór zaginął, ale wiemy, że
był pierwszym dramatem opowiadającym mityczną historię od początku do
końca, niechybnie zakończoną przerażającym katharsis.
Piszę o genezie teatru, ponieważ
wydaje się ona nieodłącznym aspektem działań człowieka poszukującego
prawdy i tajemnicy; wzruszenia i grozy.
Teatr na przestrzeni wieków zmieniał
się i ulegał modom – nie miejsce tu na
streszczanie jego historii – ale o jednym
pamiętać trzeba: niezliczona rzesza
ludzi tworzyła i tworzy teatr i pierwszą
pobudką nie jest czynnik ekonomiczny.
Chęć zbliżenia się do tajemnicy, jaką
niosą ze sobą dobre sztuki zostawione
nam przez wybitnych pisarzy i dramaturgów, jest przemożna. Tajemnicy tej
można się przyjrzeć tylko uczestnicząc
w teatrze. I to zarówno tworząc teatr, jak
i przychodząc do teatru. Podsumowując
wstęp należy powiedzieć: nie wolno lekceważyć siły teatru. Teatr i wszystko co z
nim związane, jest siłą przekształcającą.
I nie jest truizmem powtarzanie tej
prawdy. Żywe słowo teatru posiada moc
przemiany i nikt, kto widział dobrze
zagranego Shakespeare’a, czy Wyspiańskiego, nie może temu zaprzeczyć. Jeśli
stałoby się tak, że jest możliwy TEATR
NA BIELANACH, to z pewnością
wypełni on lukę w życiu kulturalnym
północnej części Warszawy.
Teatr tworzą ludzie ogarnięci
PASJĄ i z takimi właśnie chcę pracować, zapraszając do współpracy przy
kolejnych projektach. Na początku
TEATR NA BIELANACH będzie
miał charakter impresaryjny. Będziemy Państwu prezentować znakomite
przedstawienia z całej Polski. Mam
też nadzieję, że powiedzie się pomysł
połączenia sił wszystkich bielańskich
instytucji kultury dysponujących
salami, które można zaadaptować na
potrzeby teatru. W ten sposób projekt
objąłby całą dzielnicę.
Następnym krokiem będą premiery realizowane w TEATRZE NA BIELANACH. Pierwszą będzie „Kobieta
z Wydm” Abe Kobo, a drugą „Medea”
Eurypidesa inscenizowana na basenie
przy ul. Conrada.
Przy doborze repertuaru trzeba
kierować się intuicją i dobrym smakiem. Co prawda – jak mówili starożytni – o gustach się nie dyskutuje,
jednak zakładając, że dobrze grany
repertuar klasyczny (nie pozbawiony
nowatorskich rozwiązań) stanowić
może „moralny kręgosłup” teatru –
choćby z tego względu, że umożliwi
widzom dostęp do korzeni teatru – nie
należy stronić od eksperymentów i tak
zwanego teatru ultranowoczesnego.
Zapraszam Państwa do naszego
teatru.
Piotr Wojewódzki
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Wystawa „AWF wczoraj i dziś”
nowych kierunkach studiów dostosowanych do bieżących potrzeb rynku profilaktyki zdrowotnej, sportu i
rekreacji. Burmistrz Pietruczuk zaś
zwrócił uwagę na dobrą współpracę
między władzami samorządowymi dzielnicy a
uczelnią. Podkreślił fakt,
że podniesienie sprawności wszystkich grup
wiekowych mieszkańców
dzielnicy powinno do-

cenie Uczelni w 1938 r. w wojskową
szkołę akademicką – Akademię
Wychowania Fizycznego im. Józefa
Piłsudskiego w Warszawie.
Część II wystawy ilustruje kilkudziesięcioma fotografiami dzisiejszą bogatą działalność Akademii:
naukowo-dydaktyczną, sportową,
życie studenckie, pracę na rzecz
społeczeństwa Bielan i Warszawy,
współpracę międzynarodową.
Wybrane ważne fakty z 80-letniej

Fot. M. Godlewska

ramach bielańskiej GALERII outdoorowej przy ul.
Żeromskiego 22/28, naprzeciw gmachu Urzędu Dzielnicy Bielany,
została otwarta nowa wystawa.

WSPOMNIEMNIA STAREGO BIELAŃCZYKA

14

grudnia br. w Bibliotece
Publicznej im. Stanisława
Staszica przy ul. Duracza
19 została otwarta nowa wystawa
inaugurująca obchody Roku Chopinowskiego w naszej dzielnicy.
Występ duetu: Marcin Odyniec
(saksofon) i Bartosz Sosnowski (gitara), którzy zaprezentowali preludia
i mazurki chopinowskie, wprowadził
zebranych gości w nastrój fotografii
pejzażowej pokazującej Mazowsze
– i nie tylko – jakie mógł w latach
swojego dzieciństwa i młodości
oglądać Fryderyk Chopin.
Wystawa „Polska Chopina” prezentuje prace artysty fotografika
Michała Browarskiego. Autor jest
prażaninem, członkiem ZPAF oraz
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Dziennikarzy w Brukseli. Fotografował dla magazynu „Polska” oraz
dla Tokijskiej Agencji Prasowej.
Współpracował również z wieloma
warszawskimi teatrami. Fotografią
pejzażową zajmuje się od 30 lat.
Trzykrotny stypendysta Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
uhonorowany także nagrodą i dyplomem Ministra Kultury.
Autor tak pisze o historii swojego zainteresowania Chopinem, o
koncepcji fotografowania mazowieckiego pejzażu i wędrówkach, których
efektem jest wystawa zawierająca
kilkadziesiąt fotografii:
„Świat muzyki klasycznej poznawałem na przełomie lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych, słuchając wręcz

Wystawa outdoorowa przy ul. Żeromskiego

konywać się poprzez wykorzystanie
bazy infrastrukturalnej, jaką dysponuje bielańska AWF.
Wystawa rocznicowa przedstawia na kilkunastu planszach genezę,
powstanie i dynamiczny rozwój
bielańskiej uczelni. Ekspozycja
składa się z dwóch części. W części
I znajdują się plany, fotografie i kopie
dokumentów obrazujące budowę
Centralnego Instytutu Wychowania
Fizycznego i jego działalność w
latach 1929-1938 oraz przekształ-

działalności Uczelni omawia kalendarium.
Wystawę przygotowali: Justyna
Wencel z Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Staszica, Kajetan Hądzelek, Iwona Twarowska i Sylwia
Urban z Akademii Wychowania
Fizycznego.
W ramach galerii zewnętrznej przy ul. Żeromskiego wystawę
można oglądać do maja r. 2010.
Zapraszamy!

W

latach trzydziestych ubiegłego wieku pełne zieleni
Pola Bielańskie przypominały miejscowość kuracyjną.
Piaszczyste tereny, suchy klimat
i zróżnicowane zagajniki sosnowe,
oraz ogrody pełne urozmaiconej
roślinności, w tym trawniki pięknych
kwiatów, utworzone na czarnoziemie
przywożonym z pobliskiej plantacji
Chomiczów, czyniły imponujące
wrażenie.
Stąd też nikogo nie dziwiło, że
Fundacja Domów Akademickich im.
Gabriela Narutowicza w Warszawie
zakupiła okazały dom położony przy
ul. Lipińskiej 7, w celu urządzenie
sanatorium dla studentów.
Na leczenie i wypoczynek na
Pola Bielańskie przyjeżdżali studenci
ze stolicy i z różnych stron kraju.
Fundacja ta w krótkim czasie
weszła w posiadanie drugiego podobnego domu, położonego po
przeciwnej stronie ulicy Lipińskiej,
oznaczonego nr 6. Tereny te należały do XXVI Komisariatu Policji
Państwowej, którego siedziba mieściła się przy ulicy Bytomskiej 4 na
Dolnym Żoliborzu.
Z Placu Konfederacji odchodził

Polska Chopina w fotografii

Jerzy Głosik

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Żony

składają
Zarząd Dzielnicy Bielany i redakcja „Naszych Bielan”
Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

Ś.P.
Barbary Pawłowskiej

Nowa wystawa w Bibliotece przy Duracza
namiętnie audycji radiowych takich
znawców muzyki jak Jan Weber czy Jerzy Waldorff. Odsłaniał się przede mną
świat kompozytorów i wykonawców
muzyki z całego globu. W szczególności zauroczony byłem kompozycjami
Fryderyka Chopina. Potem sięgnąłem
po książki – Jarosława Iwaszkiewicza,
Kazimierza Wierzyńskiego, a także
po listy Fryderyka Chopina, akurat
wydawane przez Państwowy Instytut
Wydawniczy. Ich lektura utwierdziła
mnie w przekonaniu, że warto pokazać
Wielkiego Kompozytora nie poprzez
pamiątki i architekturę z nim związaną,
ale poprzez pejzaż związany z miejscami jego pobytu. Pomysł ten wydawał
się tym bardziej uzasadniony, że kompozytor jako wszechstronny geniusz
zawsze szkicował pejzaże oraz małe
portreciki.
Z aparatem fotograficznym wyruszyłem więc
na Mazowsze,
w okolice Żelazowej Woli,
Brochowa,
Sochaczewa,
nad Utratę i
nawet dalej
– nad Bzurę.
Wędrowałem,

autobus „Z” do Placu Wilsona (bilet
kosztował 10 groszy). Z pętli tramwajowej koło siedziby CIF-u kursowały
tramwaje „15” do ul. Dworskiej i „17”
do Placu Narutowicza. W okresie
okupacji niemieckiej, w Domach
Akademickich przy ul. Lipińskiej
6 i 7, na Polach Bielańskich działał
konspiracyjny Ośrodek Łączności
w ramach zgrupowania „Żywiciel”.
Działali też gońcy harcerze z „Szarych Szeregów”, jak na przykład mój
kolega Eugeniusz Wlaź ps. „Gabi”.
W jednym z tych Domów Akademickich mieścił się szpital powstańczy, który prowadziła pani
Maria Miernowska, przełożona pielęgniarek ps. „Monika”, zamieszkała
przy ul. Chełmżyńskie 115 (obecnie
Płatniczej). Pani Maria Miernowska
związana była również z organizacją
konspiracyjną „Polska Niepodległa”,
działająca w ramach Armii Krajowej.
Utrzymywano stałą łączność z
dowódcą Regionu VIII A.K, kpt. Józefem Krzyczkowkim ps. „Szymon”,
który będąc ranny podczas ataku na
lotnisko niemieckie, przebywał w
szpitalu w Laskach, prowadzonym
przez siostry zakonne.

Panu
Jerzemu Głosikowi

Wydział Kultury

a ściślej włóczyłem się po całej tej
rozległej ziemi, po okolicznych wioskach, lasach i polach. Pragnąłem
sfotografować taki świat, jaki w czasach pacholęctwa i wczesnej młodości
oglądał Fryderyk Chopin. Oczywiście, czas poczynił wielkie zmiany w
całym mazowieckim krajobrazie. Ale
wody Utraty i Bzury chyba szumiały
podobną muzyką i na pewno wierzby
mazowieckie również...
Wszystko kojarzy się z jednym
słowem: Polska. Polska Fryderyka
Chopina”.
Wystawa będzie prezentowana
w Bibliotece Publicznej przy ul.
Duracza 19 do 10 lutego 2010 r. w
godzinach otwarcia Biblioteki: pn.pt. 10.00-19.00, sb. 10.00-15.00.
Paulina Szczuczko-Jędruszak

Fot. Arch. WKU

„AWF wczoraj i dziś” to ekspozycja zorganizowana przez Wydział
Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, Bibliotekę Publiczną
im. Stanisława Staszica w Dzielnicy
Bielany oraz AWF. Ekspozycja została
przygotowana z okazji 80-lecia Akademii Wychowania Fizycznego im.
Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Podczas otwarcia wystawy 1
grudnia br. głos zabrali: Jej Magnificencja Rektor AWF, prof. Alicja Przyłuska-Fiszer oraz zastępca
burmistrza Dzielnicy Bielany –
Grzegorz Pietruczuk. Pani Rektor
przypomniała dokonania dydaktyczne uczelni oraz jej dzisiejszą
rolę w kształceniu kadr sportowych
i trenerskich. Wspomniała także o

Fot. M. Godlewska

Przemawia Grzegorz Pietruczuk

Letniskowe Pola Bielańskie

wspaniałego człowieka, artystki, wielkiej patriotki.
Najbliższym i przyjaciołom
składam szczere wyrazy współczucia
Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

„Metrem na Bielany”

M

Wystawa i debata o metrze

etrem na Bielany to nowa
wystawa w Bibliotece Publicznej zorganizowana
z inicjatywy zastępcy burmistrza
Dzielnicy Bielany Grzegorza Pietruczuka oraz Prezesa Społecznego
Komitetu Budowy Metra Andrzeja
Rogińskiego. W poniedziałek 30
listopada w Bibliotece im. Stanisława
Staszica przy ul. Duracza 19 odbył
się jej wernisaż. Ekspozycja na 36
planszach przedstawiała w skrótowy
sposób historię warszawskiego metra, budowę I linii ze szczególnym
uwzględnieniem odcinka bielańskiego. Wystawę można było oglądać w
bielańskiej Bibliotece do 10 grudnia br. Organizatorzy przewidują
wkrótce jej prezentację na stacjach

warszawskiego metra oraz na Krakowskim Przedmieściu.
Po otwarciu wystawy odbył się
panel dyskusyjny, podczas którego
Grzegorz Pietruczuk przedstawił
szereg wymiernych korzyści, jakie
stały się udziałem mieszkańców Bielan, a także Urzędu, po zakończeniu
budowy I linii metra.
Z kolei Andrzej Rogiński skoncentrował się na trudnych zagadnieniach logistycznych związanych
z budową II linii metra realizowanej
w centrum miasta. Ze swej strony
zadeklarował, iż Komitet będzie służył
władzom Warszawy radą w sprawie
konkretnych rozwiązań komunikacyjnych podczas realizacji inwestycji.
Wydział Kultury
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Kiermasz świąteczny w SP nr 293

„Baju, baju, bajeczka”

W

W przedszkolu nr 287 im. Piotrusia Pana

M

Niektóre bożonarodzeniowe ozdoby

na zakup materiałów piśmiennych
do świetlicy szkolnej. W taki oto
sposób w Szkole Podstawowej nr 293
przyjemne łączy się z pożytecznym, a

„Słówko miesiąca”

Ciekawa akcja w Przedszkolu nr 240

O

d ubiegłego roku Przedszkole Nr 240 organizuje akcję
„Słówko miesiąca”, w trakcie
której dzieci, rodzice i nauczyciele
wyjaśniają znaczenie danego słowa,
szukają synonimów, przysłów, two-

rzą opowiadania, bajki związane z
wybranym słowem. W październiku
i listopadzie nasze zainteresowania
koncentrowały się na słowie - lęk.
Dzieci szukały odpowiedzi na wiele
pytań, m. in. co to jest lęk? Razem z

Młodzi dziennikarze

W

W Zespole Szkół Sportowych nr 50

dniach 25-26 listopada
2009 r. uczniowie dziennikarskiej klasy 2a LO
Zespołu Szkół Sportowych nr 50 w
Warszawie, uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich.
Zajęcia zorganizowane były
przez Wyższą Szkołę Informatyki, Zarządzania i Administracji w

Warszawie. Miały na celu przygotowanie naszych uczniów do pracy
dziennikarza sportowego. Warsztaty
prowadzone były w trzech grupach:
warsztaty telewizyjne prowadzone
przez Beatę Tadlę, publicystyczne
przez Tomasza Terlikowskiego i reporterskie przez Alicję Albrecht.
W czasie zajęć uczniowie do-

uczniowie uczą się przedsiębiorczości, rozwijają swe talenty i czerpią
radość z niesienia pomocy innym.
Kronikarz SP 293

nauczycielkami i przy współpracy
rodziców dzieci wykonały prace plastyczne przedstawiające ich lęki oraz
wymyśliły kilkanaście opowiadań
i bajek. Ze zgromadzonych wypowiedzi oraz prac powstała książka
i prezentacja multimedialna „Lęk”,
którą można obejrzeć na stronie
http://rodzice240.blogspot.com w
zakładce filmy i prezentacje.
Ewa Skwarka

wiadywali się o rodzajach i typach
komunikacji, formach wypowiedzi
dziennikarskiej, zasadach skutecznego i uczciwego informowania,
działaniach marketingowych oraz
public relations.
Młodzież otrzymała certyfikaty,
natomiast szkoła otrzymała podziękowanie i pamiątkowe plakaty. Mamy
nadzieję, że uczniowie wykorzystają
zdobytą wiedzę i będą doskonałymi
dziennikarzami, redaktorami lub
prezenterami.
Grzegorz Guziak

Mikołajki na
Sportowo

W

Fot. Arch. CRS Bielany

dniach 3 i 8 grudnia br.
odbyły się „Mikołajki na
Sportowo”. W dwóch cyklach imprez dzieci sześcioletnie z bielańskich przedszkoli i oddziałów „O”
w szkołach podstawowych w asyście
śnieżynek i postaci bajkowych pokonywały tor przeszkód. Atrakcją były
również urządzenia pneumatyczne.
Zabawa jak zawsze była przednia. Każde dziecko na zakończenie otrzymało
dyplom oraz słodkie upominki.
Elżbieta Iglewska-Romanowska

3

Mistrzowie spośród najmłodszych

grudnia br. w hali sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Wola przy ul. Redutowej 37 odbyły się zawody sportowe
podsumowujące realizację programu
„Od Zabawy do Sportu”.
Naszą dzielnicę reprezentowała
szkoła, które wygrała na Bielanach. W
tym roku było to Szkoła Podstawowa
Nr 263. Najmłodsi zawodnicy w półfinałach musieli pokonać reprezentacje wszystkich dzielnic Warszawy,
aby w finałach zmierzyć się tylko z
najlepszymi. Tym razem musieliśmy

zmagać się z reprezentacjami następujących dzielnic: Białołęki, Ursynowa, Ursusa, Wilanowa i Wawra.
Gdy zmęczeni trudem zawodów
najmłodsi oczekiwali na werdykt,
szybko zrozumieli, iż każde słowo
spikera przybliża ich drużynę do zwycięstwa. Gdy ogłoszono przedostatnie
miejsce, i dotarło do wszystkich że
już tylko zostały Bielany, najmłodsi
zawodnicy nie kryli radości i wzruszenia. W okrzykach ich radości ledwo dało się usłyszeć, iż I MIEJSCE w
zawodach podsumowujących w 2009

r. program OD ZABAWY DO SPORTU zajęły BIELANY. Radości nie
było końca. Łzy, krzyk i uśmiechnięte
buzie to w sporcie dzieci i młodzieży
największa zapłata za ich trud oraz za
pracę nauczycieli i trenerów.
Ze swojej strony drużynie Szkoły
Podstawowej Nr 263, nauczycielom
oraz rodzicom naszych Mistrzów
składam gratulacje, wierząc, że to dopiero początek sportowych sukcesów
naszych najmłodszych mieszkańców,
czego z całego serca im życzę.
Elżbieta Iglewska – Romanowska

ądra Sowa 1 grudnia br.
zaprosiła rodziców i dzieci
z grupy II i III czterolatków
na popołudniowe spotkanie z Bajką.
W bajkowej scenerii sal, przy
cicho grającej muzyce, zaproszeni
goście usiedli na materacach, a
dzieci ze swoimi ulubionymi poduszeczkami przytuliły się do swojego
Rodzica.
Mądra Sowa, w którą wcieliła
się nauczycielka, przedstawiła Rodzicom „Siedemnaście zalet książki
dla dzieci” wg Szwedzkiej Akademii
Literatury Dziecięcej oraz nawiązała
rozmowę z Rodzicami o walorach i
wartościach codziennego głośnego
czytania wg propozycji Fundacji
„Cała Polska czyta dzieciom”.
Po wspólnym zaśpiewaniu kołysanki „Na Wojtusia z popielnika
iskiereczka mruga” nauczycielka
rozpoczęła czytanie książki, a następnie każdy Rodzic czytał dalszy
fragment utworu.
Po wysłuchaniu przygód głównych bohaterów, dzieci i Rodzice
pełni zapału wykonali wspólną pracę
plastyczną inspirowaną treścią przeczytanej bajki.

Przy spokojnej relaksacyjnej
muzyce na kartkach papieru zostali
wyczarowani bohaterowie bajek
- Kubuś Puchatek, Sowa Przemądrzała, Tygrysek, Prosiaczek, Królik,
Kłapouchy, Krzyś, Krokodyl, Wąż,
Struś, Pszczoły, Myszki.
Na zakończenie naszego bajkowego spotkania dzieci wręczyły
Rodzicom kolorowe zakładki „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”
oraz złotą listę książek do czytania
opracowaną przez Fundację.
Ale to nie koniec naszej bajeczki.
W naszym przedszkolu dzieci
spotykają się z nią codziennie czytamy ją przez 20 minut na dzień
dobry, w czasie relaksu, na do widzenia.
Zainteresowanie dzieci, zaangażowanie Rodziców, ciepłe, serdeczne
słowa po skończonych spotkaniach
utwierdziły nas w przekonaniu, że
rozbudziliśmy w Rodzicach nawyk
codziennego czytania bajki swoim
dzieciom.
Do zobaczenia w następnej
bajce.
Irena Wasilewska

Bielany w kwiatach

T

Kolejna edycja konkursu

egoroczne spotkanie laureatów
i uczestników
konkursu „Bielany w
kwiatach” miało szczególny charakter z dwóch
powodów. Po pierwsze
odbyło się w nowej siedzibie urzędu dzielnicy,
którą wielu mieszkańców, zgromadzonych w
sali sesji Rady dzielnicy
Bielany widziało po raz pierwszy, a po
drugie dlatego, że był to już X konkurs
organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska. Konkurs, a w szczególności spotkanie podsumowujące
jego wyniki, które jak powiedział p.
burmistrz Kacper Pietrusiński witając
gości, jest jedną z najmilszych imprez
w jakich bierze udział, pokazuje także, że to, co się robi dla siebie, może
przynieść radość innym. Pięknie
ukwiecone balkony, udekorowane,
pachnące ogrody fascynują nie tylko
ich właścicieli, przyciągają do siebie
nie tylko owady, ptaki i inne drobne

Fot. Arch. WOŚ

Fot. Arch. Szkoły

poniedziałkowe popołudnie 7 grudnia rozpoczął
się świąteczny kiermasz
prac przygotowanych przez wychowanków świetlicy pod kierunkiem
i z pomocą wychowawców. Na
kolorowym straganie znalazły się
bożonarodzeniowe kartki, aniołki i
choinki z masy solnej, wełniana biżuteria, a także ozdoby z filcu. Dużą
popularnością cieszyły się styropianowe bombki misternie oplecione
różnobarwnymi wstążkami.
Niemniejszą ciekawość kupujących budziły zwykłe przedmioty,
które za sprawą decoupagu zyskały
niepowtarzalny charakter.
Dochody z kiermaszu zostaną
przeznaczone między innymi na
pomoc finansową dla wychowanków
Domu Dziecka w Julinie, pozwolą też

Nagrodzony ogródek
organizmy, ale także zachwycone
spojrzenia sąsiadów i przypadkowych
przechodniów.
A było na co popatrzeć. Do
konkursu zgłoszono 60 obiektów: 40
ogrodów oraz 20 balkonów i gdyby
nie to, że regulamin konkursu nakazuje wybranie laureatów, właściwie
wszystkie miejsca powinny być nagrodzone, wszystkie były kolorowe,
wesołe i wszędzie było widać, z jaką
miłością i starannością były urządzane i pielęgnowane. Dziękujemy i
zapraszamy do XI edycji konkursu.
Mirosława Włodek

www.kulturalna.warszawa.pl

l to portal traktujący o wydarzeniach z kilkunastu szeroko rozumianych
dziedzin życia kulturalnego stolicy
l to portal, który skupia informacje od ponad 223 redaktorów-korespondentów – reprezentantów instytucji kultury, administracji dzielnic, organizacji pozarządowych, alternatywnych grup działających w obszarze kultury itp.
l to portal, który istnieje od września r. 2008 – do tej pory zostały tu zamieszczone informacje o ponad 19065 wydarzeniach, 1177 instytucjach kultury, 3777
osobach (twórcach kultury), blisko 2000 artykułów prasowych i redakcyjnych
l to portal zawierający około 9000 zdjęć
l to portal, który posiada 70 kilkuminutowych filmów nagranych telefonem komórkowym, zrealizowanych w formule „Miasto w Komie”, dokumentujących wydarzenia kulturalne stolicy oraz 1171 filmów zamieszczonych w
porozumieniu z serwisem www.youtube.pl
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA PORTALU
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Wspaniała zabawa mikołajkowa na pływalni CRS Bielany

Fot. Arch. CRS Bielany

D

australijski, w którym udział wzięli
wszyscy uczestnicy Mikołajek.
Nad przebiegiem imprezy czuwał Jerzy Kropacz – menadżer
sportu w CRS, który przyjął także

na siebie przyjemność uwiecznienia
przebiegu Mikołajek na zdjęciach
oraz Dariusz Czerwonka – prezes
UKS G-8, współorganizatora Mikołajek. Obaj mieli do pomocy całą

III edycja Bielańskiej Ligi Pływackiej

13

Impreza sportowa na pływalni przy Conrada 6

grudnia br. na pływalni
CRS Bielany przy ul. Conrada 6 odbyła się trzecia
już edycja Bielańskiej Ligi Pływackiej,
której organizatorami są Uczniowski
Klub Sportowy G-8 Bielany oraz
Centrum Rekreacyjno-Sportowe
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
Impreza organizowana jest przy
udziale środków z dotacji Urzędu
m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany.
Bielańska Liga Pływacka rozpoczęła się tuż po 9.00 rano i trwała
niemal bez przerwy do godziny
15.30. Wzięło w niej udział około 200
dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

Młodzi Bielańczycy klasyfikowani byli w swoich kategoriach wiekowych z podziałem na zawodników
klubów sportowych i amatorów.
Atmosfera imprezy była wspaniała. Przy gorącym aplauzie publiczności młodzi adepci pływania
pokonywali w błyskawicznym tempie wyznaczone dystanse.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji zostali udekorowani medalami i otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy
III edycji Bielańskiej Ligi Pływackiej
otrzymali słodkie upominki.
Nagrody i medale wręczali Anna

Maciej Grzyb mistrzem Polski
Puchar Polski Młodzików w judo

Fot. Arch. klubu
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Maciej Grzyb

dniu 5 grudnia 2009 r. w
Pile został rozegrany Puchar Polski Młodzików w
judo, będący najważniejszą imprezą
tej kategorii wiekowej w roku.
Zwycięzcą w wadze do 38 kg
został zawodnik uczniowskiego
klubu z Bielan JSS Drako 79 Warszawa – Maciej Grzyb, mieszkaniec
osiedla Wrzeciono – zdobywając
nieoficjalny tytuł Mistrza Polski
Młodzików.
W zawodach wystartowało 273
młodych judoków z 84 klubów,
rywalizując w 10 kategoriach wagowych. Walki stały na wysokim poziomie sportowym, często kończąc
się przed czasem.
Reprezentanci Warszawy w sumie zdobyli: 3 złote, 2 srebrne i 3
brązowe medale.
Dotychczas w zawodach tej
rangi w latach 2005 – 2008 zawodnicy UKS JSS Drako 79 Warszawa
zdobyli 4 brązowe medale. Liczący
niespełna 30 zawodników klub,
mieszczący się w SP 79 przy ul.

Szymczak-Gałkowska – dyrektor
CRS Bielany oraz Dariusz Czerwonka – prezes Uczniowskiego Klubu
Sportowego G-8 Bielany.
Wszystkim uczestnikom i obserwatorom dziękujemy za udział w
niedzielnej imprezie i zachęcamy
do uczestnictwa w kolejnych naszych
przedsięwzięciach.
Zdjęcia z imprezy są do obejrzenia na stronie internetowej Centrum
Rekreacyjno-Sportowego www.crsbielany.waw.pl, a szczegółowe wyniki
są zamieszczone na stronie UKS G-8
Bielany www.uks-g8.pl.
CRS Bielany

Arkuszowej 202 ma także w swoich
szeregach dwukrotną srebrną medalistkę Mistrzostw Polski juniorek –
Patrycję Lorenc, mieszkankę osiedla
Stare Bielany.
Witold Wasilewski

Wspólne zdjęcie uczestników zabawy

rzeszę ratowników, którzy sprawnie
spisywali wyniki i czuwali nad bezpieczeństwem uczestników zabawy.
A żeby atmosferze Mikołajkowej
uroczystości stała się zadość – wszy-

W

XXVIII Bielańskim Turnieju Piłki Siatkowej Weteranów w finale walczyły
zespoły AZS UWKS WAT z Bemowa
i Professional z Ochoty. Zwyciężył
ten drugi 2:0 (25:9, 25:14) i zajął w
Turnieju pierwsze miejsce.
Zespół Professional zaprezentował
dużo wyższe umiejętności siatkarskie i
zwyciężył zdecydowanie. Siatkarze tego
zespołu skutecznie atakowali, przyjmowali piłkę, a także blokowali ataki
przeciwnika, wygrywając zasłużenie.
Zespoły i najlepsi zawodnicy
otrzymali puchary, nagrody i upominki. Wyróżnienia przyznano:
- najlepszy w ataku – Tomasz
Rudnicki,
- blokujący – Zbigniew Melon,
- rozgrywający – Dariusz Pucuła
(wszyscy Professional),
- przyjmujący – Sławomir Piecha,
- serwujący – Jerzy Choma (obaj
WAT),

Mikołajkowy Turniej Tenisowy

D

nia 11.12.2009 zakończyliśmy
Mikołajkowy Turniej Tenisowy
na obiekcie przy ul. Balaton na
Młocinach. W zawodach brało udział
54 dzieci w dwóch grupach wiekowych:
mini-tenis do klas III oraz klasyczny
turniej tenisowy dla dzieci z klas IV-VI.
W rywalizacji główne role odgrywali
faworyci, ale były też niespodzianki. Z
roku na rok środowisko rodziców jest
coraz bardziej zaangażowane,
a dzieciom gratulujemy umiejętności pogodzenia nauki w
szkole i sportu.
Wyniki: mini-tenis
I – Julia Mart Filip Buchan
II – Joanna Marks Bartek
Gryziak
III – Anna Młodzińska
Mikołaj Zajdel
IV – Marcelina Szozda
Karol PIetrewicz

scy byli przebrani w czapeczki
Mikołajów.
Imprezę prowadził i donośnie
zagrzewał do sportowej rywalizacji
Paweł Wołkow, który przez kilka
godzin nie wypuszczał mikrofonu
z dłoni.
Pierwsze miejsce w rywalizacji
rodzinnej zajęli pan Wojciech Wiertel z córką Magdą, drugie miejsce
przypadło w udziale panu Adamowi
Paradowskiemu z synem Oskarem, a
zaszczytne trzecie miejsce zajęli pan
Jacek Mańka z synem Jakubem.
Zwycięzcy wszystkich konkurencji dostali nagrody rzeczowe: gry
planszowe i drobny sprzęt sportowy,
a wszyscy uczestnicy imprezy słodkie
upominki. Na koniec imprezy odbyło
się uroczyste ogłaszanie zwycięzców
poszczególnych konkurencji i wręczanie nagród. W Mikołaja wcielił
się Grzegorz Pietruczuk – zastępca
burmistrza, który zapewniał, że ta
rola bardzo mu odpowiada – „co
może być milszego niż dawanie
prezentów dzieciom”.
CRS Bielany

Bielański Turniej Piłki Siatkowej
Weteranów w Ognisku TKKF „Piaski”

Wyniki, grupa starsza:
I – Nina Młodzińska Patryk
Moczulski
II – Ada Branecka Mikołaj Piekarski
III – Julia Malczewska Aleksander
Rybiński
IV – Sonia Pawica Konstanty
Godzisz
Zbigniew Klukowski

Fot. Arch. klubu

oskonała zabawa, wspaniała
atmosfera - tak podsumowywali imprezę Mikołajkową na pływalni CRS Bielany jej
uczestnicy. Frekwencja dopisała.
W sportowych Mikołajkach wzięło
udział ponad 100 osób.
Zabawa na pływalni rozpoczęła
się około 10.30 rano od Uroczystego
otwarcia, którego dokonała Anna
Szymczak-Gałkowska dyrektor CRS
Bielany. Podziękowała ona wszystkim uczestnikom Mikołajek za tak
liczne przybycie i wyraziła radość,
że tak wiele rodzin zdecydowało się
spędzić z dziećmi to radosne święto
„na sportowo”.
Chwilę potem rozległ się pierwszy gwizdek i do konkurencji przystąpiły 33 zespoły rodzinne. Rodzice
wraz z dziećmi, przy gorącym aplauzie zebranej publiczności startowali
w różnych konkurencjach. Były
sztafety 2 x 25 m, w których płynęło
w jedną stronę dziecko a w drugą
stronę rodzic, wyścigi na matach
oraz z rzutkami. Ogromne emocje
i dużo śmiechu wywołał wyścig

- najlepszy zawodnik Turnieju –
Aleksander Czerwiński, Professional.
Organizatorem Turnieju było
Ognisko TKKF „Piaski” Warszawa.
Imprezę dofinansowała Dzielnica
Bielany m. st. Warszawa, a upominki
przekazała Polska Liga Piłki Siatkowej i Darek Domański.
Składy zespołów finałowych.
Professional: Dariusz Domański –
kpt., Dariusz Pucuła, Aleksander Czerwiński, Tomasz Rudnicki, Zbigniew
Melon, Jerzy Wójt i Andrzej Chaber.
Wojskowa Akademia Techniczna:
Andrzej Dzisiów – kpt., Jerzy Choma,
Janusz Kryszczuk, Sławomir Piechna,
Saturnin Przybylski, Piotr Rybak, Marek Salamon i Leszek Walczak.
Warto podkreślić, iż Ognisko
TKKF „Piaski” przejawią swą działalność sportowo-rekreacyjną wśród
mieszkańców Warszawy od 40 lat,
organizując dla dzieci, młodzieży i
dorosłych liczne imprezy, jak festyny
sportowo-rekreacyjne z okazji Dnia
Dziecka i rozpoczęcia roku szkolnego,
turniej piłki siatkowej kobiet, mężczyzn, weteranów i w siatkówce plażowej o randze Mistrzostw War-szawy,
a także sztafetowe biegi przełajowe.
Prowadzimy stałe zespoły ćwiczebne,
np. gimnastyka pań przy muzyce,
siatkówka, klub biegacza, tenis stołowy. Członkowie Ogniska biorą także
udział w Mazowieckich i Ogólnopolskich Zlotach Ognisk TKKF oraz
w wielu innych imprezach odnosząc
sukcesy w siatkówce plażowej, piłce
siatkowej i w biegach. Dorobkiem
członków Ogniska jest 150 pucharów
zdobytych przez nich w różnych zawodach sportowych od 1984 r.
Na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych Ognisko otrzymuje dofinansowanie z Dzielnicy
Bielany M. St. Warszawa, z Biura
Sportu i Rekreacji m. st. Warszawa i
Mazowieckiego TKKF.
Bogusław Nader

GŁOS SENIORA

Życzenia Seniorów
Miłych, pogodnych świąt

Irma WieczorkowskaBednarek

Święta to czas wspomnień – a
niedawno obchodziliśmy rocznicę
odzyskania niepodległości i delegacje warszawskich uczelni składały
kwiaty pod pomnikiem Marszałka.
Przypomnijmy wybitnego bielańczyka, który przyczynił się do powrotu
Marszałka na Bielany.
Doc. dr hab. Wacław Gniewkowski był absolwentem Centralnego
Instytutu Wychowania Fizycznego
/ później Akademii Wychowania
Fizycznego /, pracownikiem naukowym AWF, ojcem naszej wiceburmistrz poprzedniej kadencji
– Jolanty Wójcikiewicz i gorącym
orędownikiem przywrócenia uczelni
patronatu Józefa Piłsudskiego. To

właśnie Marszałek, dając pomysł,
inicjatywę i pieniądze sprawił, że
między Marymontem a Łomiankami
powstał CIWF. Tymczasem po wojnie patrona z uczelni eksmitowano
i nadano jej – nie wiedzieć czemu
– imię gen. Karola Świerczewskiego.
Co prawda w owych latach sowietyzacji o pierwszym marszałku Polski
szeptano zerkając na boki, ale co
miał generał „Walter” wspólnego z
CIWF, AWF i w ogóle z wychowaniem fizycznym? Absolutnie nic – ale
ad rem.
„Słownik biograficzny pracowników CIWF i AWF” tom I, W-wa
2000 / zawiera obszerny życiorys
doc. Gniewkowskiego. „Tam gdzie
chodziło o obronę sprawy, która
była mu bliska, był nieustępliwy” –
czytamy w nim, a Jola Wójcikiewicz
wspomina tatę: - Jak już upatrzył
jakiś cel, to musiał doprowadzić
zamysł do skutku.
Urodził się w 1911 r. w Tomaszowie Lubelskim, tam ukończył
gimnazjum im. Bartosza Głowackiego, potem kurs nauczycielski w
Zamościu, pracował jako nauczyciel szkół powszechnych, w 1933 r.
ukończył CIWF. Do wybuchu wojny
pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia
obronnego w swojej macierzystej
szkole w Tomaszowie. Tu kreatywny
pan Gniewkowski wybudował
wraz z uczniami
boisko szkolne
i doprowadził
do powstania
basenu, boiska
do hokeja, mógł
w ię c zarażać
gimnazjalną
społeczność pasją do kultury
fizycznej, co z
zamiłowaniem
czynił.
Do końca życia przetrwała więź z tą
szkołą. Jeździł
tam na zjazdy,
konferencje, już
poważnie chory
napisał Księgę
Pamiątkową na
70-lecie istnienia gimnazjum.
Jola Wójcikiewicz wspomina,

Bożonarodzeniowe jasełka w wykonaniu seniorów
że praca w tym gimnazjum i ta więź uczycieli, z Centrum Doskonalenia
inspirowały tatę jako naukowca, Nauczycieli, był konsultantem w
który chciał, żeby uczniowie szkół Ministerstwie Kultury i Sztuki, w
lubili sportowe życie i nie szukali Komisji Programów i Podręcznipretekstu do zwolnień z lekcji wf. ków przy Ministerstwie Oświaty i
W tym też kierunku wychowywał Szkolnictwa Wyższego, wieloletnim
prezesem Oddziału Warszawskiego
studentów.
Lata wojny to obrona Lwowa, PTNKF, współpracownikiem czasoZwiązek Walki Zbrojnej /pseu- pism sportowych i pedagogicznych.
donim „Wasyl”/, tajne nauczanie, Zawsze utrzymywał bliskie kontakty
komendantura rejonu AK, poszuki- ze szkolnictwem, jako pracownik
wanie przez gestapo. Po wyzwoleniu naukowo-dydaktyczny, przygoaresztowanie, osadzenie w Zamku towujący studentów do zawodu
Lubelskim – i zwolnienie dzięki nauczycielskiego. Z wyjazdów na
zagraniczne staże naukowe przyinterwencji dawnych uczniów.
woził nowoczesne metody pracy z
dziećmi i młodzieżą i potem – na
seminariach i konferencjach zapoznawał z nimi słuchaczy, także
pokazem. Przeprowadził ok. 200
lekcji pokazowych głównie z zakresu tzw. improwizacji ruchowej,
wymagającej dużej inwencji własnej
uczestników, której był propagatorem. Wiele zostało sfilmowanych.
Pozostawił po sobie 15 pozycji
książkowych i ponad 200 artykułów,
filmów, audycji.
Jola Wójcikiewicz opowiada,
że mieszkali na terenie AWF i po
obiedzie cała rodzina – mam, tata,
ona i siostra – musiała zaliczyć długi
spacer. Pod tym względem tata był
Doc. dr hab. Wacław Gniewskowski
nieustępliwy. Sprawny fizycznie
W 1947 r. pan Gniewkowski oże- prawie do końca życia, uczył córki
nił się z panną Haliną Perczyńską, pływać, jeździć na łyżwach, a w wolabsolwentką AWF i osiadł w War- nym chwilach grał na skrzypcach.
szawie, uzyskując etat w Akademii, W młodości był członkiem dwua w r. 1961 – stopień doktora nauk dziestoosobowej orkiestry, w której
wych. fiz. Potem habilitacja, stano- występował jako skrzypek!
wisko docenta i kierownika Zakładu
Drugim wspomnieniem rodzinMetodyki AWF. Współpracował m. nego domu był panujący w nim kult
in. z Instytutem Kształcenia Na- Marszałka. Popiersie Józefa PiłsudFot. Arch. rodziny

Byli wśród nas

Fot. Arch. klubu

J

est coś, co wyzwala ze stresów,
ratuje od zwątpień, daje siłę
przetrwania, pozwala mocno
stać na nogach: to umiejętność
koncentrowania się w życiu na tym,
co jest rzeczywiście ważne i godne
budowania. Dziś, bogaci w przeżyte
lata, wiemy już jak niszczący jest
wyścig po dobra tego świata, a jak
budujący – spokój serc i luksus wyboru sensu życia. Dzięki tej wiedzy
możemy być sobie bliscy i wspierać
się wzajemnie, odrzucając zawiść,
wścibstwo, pretensje i żale. Kto czuje się samotny w czterech pustych
ścianach, może radośnie iść do ludzi
po ciepłe słowo, pomocny gest; ktoś
inny – czerpać radość z poczucia,
że jest ludziom potrzebny. Wszelkie
autentyczne więzi oparte są przecież
na wzajemności i współpracy. Świąteczny czas sprzyja refleksji, że tak
właśnie powinniśmy obdarowywać
się na co dzień. Miłych, pogodnych
świąt!

skiego, rozmowy o Nim podczas wizyt kuzyna państwa Gniewkowskich
– Jego byłego adiutanta. I zżymanie
się taty, że nie Marszałek, tylko gen.
Świerczewski jest patronem jego
umiłowanej uczelni. Swego czasu
tata oprowadzał wycieczki po AWF
i opowiadał, jak Marszałek sprawił,
że powstał CIWF. Oczywiście, zabroniono mu kontaktów z wycieczkowiczami.
Nastał rok 1989 – sześćdziesięciolecie istnienia CIWF – AWF.
Zarazem rok wielkiej przemiany.
Już można było głosić prawdę. Doc.
W. Gniewkowski, już na emeryturze ale nadal związany z uczelnią,
energicznie włączył się w starania
o przywrócenie AWF patronatu
Marszałka. Opracował broszurę
sprzedawaną jako „cegiełka” na pomnik Józefa Piłsudskiego. Opisał w
niej, jak to pewnego dnia Marszałek
polecił pułkownikowi Ulrichowi
spenetrować tereny na lewym brzegu
Wisły i znaleźć miejsce pod budowę
wielkiego centrum szkolenia w
zakresie wychowania fizycznego.
Obaj objechali konno znaleziony
obszar, Józef Piłsudski polecił rozpisać konkurs na projekt budowy
i załatwić sprawy hipoteczne, a
gdy te przeciągały się, kazał grunty
ogrodzić, umieścić tablice „Teren
wojskowy – wstęp wzbroniony” i
wyznaczyć kompanię wartowniczą
strzegącą gromadzonych materiałów budowlanych. Budowa szybko
pochłonęła zabezpieczone przez
Marszałka 6 milionów złotych, i
znacznie więcej, a Józef Piłsudski
bardzo się nią interesował i pomagał
w przezwyciężaniu trudności.
O setkach robotników, materiałach zwożonych dniami i nocami,
szybkim tempie prac itp. opowiedział doc. Gniewkowskiemu były
kierownik budowy CIWF – inżynier
Maksymilian Dudryk. W 1958 roku!
Już wtedy przyszły autor „cegiełki”
odnalazł legendarnego budowniczego, aby ten potwierdził zasługi
Marszałka.
Broszurę sygnował Komitet Zakładowy NSZZ „Solidarność” AWF.
8 czerwca 1990 r. Sejm przywrócił
uczelni patronat Józefa Piłsudskiego.
Doc. Wacław Gniewkowski nie doczekał tej chwili – zmarł w kwietniu
1990. Także ostatnia książka /”Proces
wychowania fizycznego w klasach
początkowych” – Wacław Gniewkowski, Kazimierz Wlaźnik/ ukazała
się pośmiertnie. Mama ofiarowała ją
córce z dedykacją: „... Aby pamięć o
Nim pozostała zawsze żywa w Waszych sercach”.

Seniorzy bawili się na Wawrzyszewie

Z

okazji Dnia Seniora w bielańskim Klubie Seniora przy
ul. Czechowa 2 odbyło się
spotkanie seniorów. W imprezie,
która miała miejsce 29 października br. wzięło udział blisko 50 osób.
Kierownik Klubu Agnieszka Cuprjak
i członek rady osiedla WSM Wawrzyszew Zygmunt Morawski złożyli
seniorom ciepłe życzenia. Spotkanie
kończył występ byłego członka zespołu muzycznego „Bielany” Edwarda Bernolaka, który umilił spotkanie
grą i śpiewem na gitarze.
M.D.

Fot. Z. Morawski
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DYŻURY RADNYCH W STYCZNIU
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką,
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul.
Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego,
ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem
Gdyńskim, do rzeki Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego

1. Teresa
Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek
Komisji Oświaty, Kultury i
Kultury Fizycznej; członek
Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Siedziba Klubu Kultury
„Barka” ul. Klaudyny 18a,
godz. 18.00 – 19.00
– 7 stycznia.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 28 stycznia.
2. Elżbieta Grabczak –
Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji
Mieszkaniowej; członek
Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba Unii Pracy tel.
864-08-76, ul. Marymoncka 35, godz. 16.00-18.00.
– 18 stycznia.
3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany
V p., pok. 514 ul. Żeromskiego 29, godz. 10.00
– 11.00.
– 12, 26 stycznia.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 14 stycznia.
4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji
Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 4, 18 stycznia.
5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii; członek Komisji Skarbu i Działalności
Gospodarczej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00-18.00.
– 8, 22 stycznia.

Dyżury Radnych Okręgu nr II
Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie ul.
Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z
Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią Trasy AK
do granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima, ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul.
Żeromskiego – Wólczyńska)

1. Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego;
członek Komisji Skarbu i
Działalności Gospodarczej;
członek Komisji ds. Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany,
V p., pok. 514 ul. Żeromskiego 29, godz. 17.0018.00.
– 11, 25 stycznia.

2. Maria Mossakowska
– Koło Radnych Lewicy
Wiceprzewodnicząca Rady,
Przewodnicząca Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany V p.,
pok. 514 ul. Żeromskiego
29, godz. 16.30-18.00.
– w ramach dyżuru
Wiceprzewodniczącej Rady w czwarty
poniedziałek miesiąca.

4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji
Skarbu i Działalności
Gospodarczej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 14 stycznia.

3. Ilona Soja-Kozłowska – PO
Przewodnicząca Komisji
Architektury, Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji
Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul. Schroegera), godz.
16.30-18.00.
– 7 stycznia.

5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji
Skarbu i Działalności
Gospodarczej; członek
Komisji Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 18.30-19.30.
– 14, 28 stycznia.

4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej; członek
Komisji Rewizyjnej; członek
Komisji ds. Rodziny
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00-18.00.
– 5, 12 stycznia.
5. Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca
Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek
Komisji Mieszkaniowej;
członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany ul.
Żeromskiego 29, parter
pok. 56 godz. 16.00-17.00
– 5 stycznia, V p., pok. 514 godz. 15.00-16.00 –
20 stycznia, tel. 0 694645780.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 28 stycznia.

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania
ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica
biegnie ul. Wólczyńską, ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul.
Rudnickiego, po granicy Dzielnicy Bemowo, ul.
Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)

1. Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego,
członek Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej;
członek Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM ”Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1
p. 11, godz. 17.00-18.00.
– 4 stycznia.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00-18.00.
– 14 stycznia.
2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji
Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek
Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii
Indywidualnie: kom. 505
811 303 i e-mail: mgolen@sgh.waw.pl.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 19 stycznia.
3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych
Lewicy Przewodniczący
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek
Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 17.30-19.00.
– 7 stycznia.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic
Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po granicy Dzielnicy
Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej
ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul.
Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji
i dalej między Osiedlem Młociny a granicą
Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską,
dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż
lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy:
Łomianki, Białołęka i Bielany)

1. Wojciech Borkowski
– PO
Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji
Skarbu, i Działalności
Gospodarczej; członek
Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 19 stycznia.
2. Anna Czarnecka –
Koło Radnych Lewicy
Wiceprzewodnicząca
Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej; członek Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul.
Wrzeciono 10c, godz. 16.00-17.00.
– 6 stycznia.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 18.3019.30.
– 19, 26 stycznia.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji
ds. Rodziny; członek
Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej; członek Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 27 stycznia.
Przychodnia Zdrowia SPZZLO, ul. Wrzeciono 10c, godz. 16.00-18.00.
– 6 stycznia.
5. Michał Sikorski – PO
Wiceprzewodniczący
Komisji Mieszkaniowej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz.
16.30-18.00.
– 5 stycznia.
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Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka
Węglowa, Placówka (granica biegnie od
granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany
do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul.
Dziekanowską, między osiedlem Młociny
o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy
Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską,
ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego,
ul. Wólczyńską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul.
Estrady, po granicy Stare Babice i dalej
po granicy Gminą Izabelin do styku z
Okręgiem IV)

1. Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego;
członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji
Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 7 stycznia.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca
Koła Radnych Lewicy
Wiceprzewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury i
Kultury Fizycznej; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.0017.30.
– 11 stycznia.
3. Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji
Rewizyjnej; członek
Komisji ds. Rodziny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady 112,
godz. 17.00-17.45.
– 4 stycznia.
Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1, godz.
18.00-19.00.
– 4 stycznia.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 6, 13, 20, 27 stycznia.
4. Waldemar Wasiewicz
– PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny; członek
Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS ul. Kasprowicza 15, godz. 16.00-18.00
– 5, 19 stycznia.
Urząd Dzielnicy Bielany
V p., pok. 514 ul. Żeromskiego 29, godz. 10.0012.00
– 12 stycznia.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady
112, godz. 10.00-12.00
– 26 stycznia.
5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu
PO
Przewodniczący Rady,
Wiceprzewodniczący
Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji
Rewizyjnej
Urząd Dzielnicy Bielany
V p., pok. 514 ul. Żeromskiego 29, godz. 17.00-18.00.
– w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady
w drugi poniedziałek miesiąca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera), godz. 16.30-18.00.
– 12 stycznia.
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KULTURA

Bielański Ośrodek Kultury w styczniu (ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47)
IMPREZY
5.01 (wtorek), godz. 19.00 - Teatr na Bielanach
„Dzień Śmierci Mozarta”. Reżyseria: Witali Borkowski. Występują: m.in. Nina Czerkies, Cezary
Nowak, Bogdan Misiewicz, Magdalena Olszewska. Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
8.01 (piatek), godz. 19.00 - Z cyklu „Kresy i
bezkresy”. Zaproszenia*
9.01 (sobota), godz. 19.00 - Teatr na Bielanach
„Monthy Python. Piosenki dla odklejonych”.
Reżyseria: Beata Fudalej, Wystąpują: m.in.
Adriana Kalska, Karolina Kazoń, Kornelia Maraszek, Anna Terpiłowska, Magdalena Wrani
- Stachowska, Dawid Kartaszewicz, Patryk
Kośnicki, Mateusz Mikoś, Piotr Szekowski.
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
10.01 (niedziela), godz. 18.00 - Koncert noworoczny w wykonaniu Zespołu wokalnego
Nota Bene. Zaproszenia *
13.01 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Kawiarnia
Bardów”. Koncert ballad i romansów Leonida
Volodko „Śladami Włodzimierza Wysockiego”.
Zaproszenia *
16.01 (sobota), godz. 18.00 - Teatr na Bielanach.
Benefis Andrzeja Brzeskiego w 35-lecie pracy
artystycznej pt. „Tamte panienki ”. Bilety: 15 zł
16.01 - 17.01 (sobota-niedziela), godz. 10.0014.00 - Warsztaty tańca bollywood – taniec
indyjski. Koszt: 150 zł
16.01 - 17.01 (sobota), godz. 9.00-16.00 (niedziela), godz. 9.00-14.00 - Warsztaty muzykoterapii - dla nauczycieli i animatorów kultury.
Koszt: 90 zł
16.01 - 17.01 (sobota), godz. 10.00-17.00
(niedziela), godz. 10.00-14.00 - Warsztaty decoupage – transfery (dla zaawansowanych).
Koszt: 220 zł
17.01 (niedziela), godz. 12.30 - Wielki Bal Karnawałowy z Zorro – impreza dla dzieci. Bilety:
10 zł (dziecko), 5 zł (dorosły)
20.01 (środa), godz. 8.30, 9.30 - Koncert pt.
„Magia Flamenco. Z gorącej Andaluzji“ w
wykonaniu Karoliny Łukaszewicz, Jarosława
Czajczyńskiego, Filipa Swiniarskiego (taniec,
kasteniety, gitara). Współorganizacja koncertu Filharmonia Narodowa. Grupy zorganizowane
20.01 (środa), godz. 19.00 - Teatr na Bielanach
„SZ jak Szarik“. Reżyseria: Jacek Sołtysiak.
Występują: Martyna Kliszewska, Anna Kózka,
Jakub Przebindowski, Rafał Szałajko. Bilety: 20
zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
22.01 (piątek), godz. 19.00 - Teatr na Bielanach
„Kocham, więc jestem”. Spektakl muzyczno - taneczny. Reżyseria: Ewa Szawłowska.
Występują : Ewa Szawłowska, Leszek Zduń.
Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
23.01 (sobota), godz. 19.00 - Teatr na Bielanach „Kocham, więc jestem”. Spektakl
muzyczno - taneczny. Reżyseria: Ewa Szawłowska. Występują : Ewa Szawłowska, Leszek
Zduń. Bilety: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy)
23.01 - 24.01(sobota), godz. 9.00-16.00 (niedziela), godz. 9.00-14.00 - Warsztaty metodyczne z papieroplastyki „Papierowe fantazje
- zima”. Koszt: 80 zł
23.01 - 24.01 (sobota-niedziela), godz. 10.00-14.00
- Karnawałowe warsztaty wizażu. Koszt: 80 zł
23.01 (sobota), godz. 10.00 – 16.00 - Warsztaty
decoupage – kurs podstawowy. Koszt: 80 zł
24.01 (niedziela), godz. 19.00 - Teatr na Bielanach „Nienawidzę” (M. Koterski). Reżyseria
Łukasz Palkowski, Marek Wróbel. Monodram
w wykonaniu Marcina Kwaśnego. Bilety: 20 zł
(normalny), 15 zł (ulgowy)
27.01 (środa), godz. 18.00 - Wieczór międzynarodowy – Brazylia raz jeszcze. W programie
m.in. koncert Brasil Cantado Trio. Bilety: 10 zł
30.01 (sobota), godz. 18.00 - Karnawałowy
Salonik Hanny Rek. Bilety: 25 zł
31.01 (niedziela), godz.16.00 - Karnawałowy
Bielański Podwieczorek. Bilety: 12 zł
Zaproszenia można odbierać w punkcie informacyjnym BOK (informacja telefoniczna 022
834 65 47). Przedsprzedaż biletów w kasie BOK

Zajęcia stałe
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty z Tygryskiem – zajęcia dla dzieci
2 – 3 lata. Prowadzi Dorota Klee – Adamowicz,
wtorek, 9.45-10.45, 10.45-11.30, środa 10.0010.45 (III grupy)
„Teatr Tańca” – dzieci. Prowadzi Lidia Zych: grupa
starsza – wtorek 15. 30 – 17.00, czwartek 17.45 –
19.15, grupa młodsza – wtorek 17.15 – 18.15
Zespól Break Dance „Mighty Breakers” lider –
Damian Podsiadlik, czwartek 16.00 – 17.30
Grupa Tańca Współczesnego – młodzież lider
– Maciej Rogulski, piątek 16.00 – 19.00
DELAY – Zespół wokalno-instrumentalny,
wtorek 18.00 – 20.00
„Teatr na Goldoniego” – młodzież prowadzą:
Krystyna Wolańska i Krzysztof Wierzbiański, poniedziałek 15.30 – 17.30 i piątek 15.30 – 17.30
Studio Piosenki – zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15 prowadzą: Hanna Rek i Benedykt Rupiewicz, środa i piątek 17.00 – 19.00
Klub Miłośników Matematyki – zajęcia dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej prowadzi
Zbigniew Policiewicz, piątek 15.30 – 18.30
Nauka gry na pianinie – zajęcia dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Prowadzi Lubow
Cymbala, terminy zajęć są uzgadniane
bezpośrednio z prowadzącym

Zajęcia dla dOROSŁYCH
Rysunek i malarstwo – zajęcia dla dorosłych prowadzi Renata Szymanowska,
poniedziałek 16.00 – 17.30 i czwartek
18.00 – 19.30
Tkackie Koło Seniorek prowadzi Anna Kozłowska, wtorek 16.00 – 19.00
Tańce etniczne w kręgu – zajęcia dla pań prowadzi Barbara Żuchowska, czwartki 19.00 – 20.30
Taniec hawajski Hula prowadzi Joanna Reniger, wtorek 18.30 – 20.30
Taniec towarzyski prowadzi Iwona Monińska,
wtorek 19.00 – 20.30
Zespół Estradowy „Bielany” prowadzi Benedykt
Rupiewicz, poniedziałek, czwartek 18.00 – 20.00
„Chorea Antiqua” – Zespół Tańca Historycznego, prowadzi Maria Czerwińska

Rekreacja i zdrowie
Gimnastyka rekreacyjna dla osób w wieku
średnim prowadzi Hanna Klaude – Ler, wtorek
i czwartek 17.30 -18.30
Gimnastyka dla pań po mastektomii prowadzi Hanna Klaude – Ler, wtorek i czwartek 16.30 – 17.30
Gimnastyka rekreacyjna prowadzi Edyta Doniek,
wtorek i czwartek 19.00 – 20.00, 20.00 – 21.00
Qi-Gong – chińska gimnastyka relaksująca prowadzi Joanna Madej, poniedziałek 19.00 – 20.00
Zajęcia ruchowe przy muzyce prowadzi
Małgorzata Bińka, poniedziałek, środa 19.00 –
20.00, środa 19.00 – 20.00

Kształcenie ustawiczne
Kurs obsługi komputera prowadzi Elżbieta
Makulska, poniedziałek, wtorek, czwartek
18.00 – 21.00 (stałe zapisy do grup w punkcie
informacyjnym BOK)
Intensywny kurs j. hiszpańskiego prowadzi
Beata Freites poniedziałek, środa i piątek godz.
17.00 – 18.30
Uniwersytet III Wieku w Bielańskim Ośrodku Kultury.
Wykłady w każdy wtorek miesiąca o godz.
11.00. Informacja szczegółowa o trybie organizacji zajęć dodatkowych na stronie www.bokbielany.eu oraz u k00rdynatora Uniwersytetu w
miejscu, w każdy wtorek w godz. 10.00 – 13.00
Warsztaty „Trening pamięci – uwolnij umysł”,
wtorek 9.00 – 11.00, czwartek 15.00 – 16.00
Zajęcia rysunku i malarstwa, piątek godz.11.00
– 13.oo

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”
ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44
IMPREZY
6.01 (środa), godz. 10.4o - Spotkanie literackie
z Miłoszem Manasterskim - poetą, prozaikiem,
animatorem kultury, laureatem wielu konkursów literackich. Wstęp wolny
6.01 (środa), godz. 17.oo - Warsztaty Ceramiczne dla dzieci - doskonała zabawa z
gliną. Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku
powyżej 3 lat. Warsztaty składają się z dwóch
etapów: wykonanie pracy ceramicznej oraz
szkliwienie, malowanie, zdobienie pracy po
wypale. Zapisy do dnia 4.01.2010r. Koszt - 30
zł za cykl 2 zajęć
8.01 (piątek), godz. 17.3o - Industrialne
warsztaty rytmiczne – Potencjał twórczy jest
w każdym z nas! Zapraszamy osoby chcące
spróbować gry na starych garnkach, kubłach,
rurach PCV... Wstęp wolny
13.01 (środa), godz. 17.oo - „Who can dance?”
- Warsztaty tańca nowoczesnego połączone z
zabawą taneczną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Wstęp wolny
13.01 (środa), godz. 17.oo - Warsztaty malowania na jedwabiu. Malarstwo na jedwabiu to
pełna wyzwań technika pozwalająca stworzyć
oryginalne i niepowtarzalne wzory. Podczas
warsztatów każdy uczestnik stworzy chustę
lub szal według własnego projektu. Ilość
miejsc ograniczona. Zapisy do dnia 8.01.2010r
Koszt: 40 zł od osoby
15.01 (piątek), godz. 18.oo - Wernisaż wystawy
fotografii Majki Jakubowskiej. Wstęp wolny
16.01 (sobota), godz.10.oo - „W karnawale
czas na bale” - Impreza z cyklu „Rodzinne Spotkania ze Sztuką” dla dzieci i rodziców. W programie:
o godz. 10.00 malowanie buziek i kolorowe
zajęcia plastyczne, natomiast o godz. 11.00 zapraszamy na zabawę karnawałową. Wstęp wolny
16.01 (sobota), godz. 17.oo - Zabawa taneczna dla Seniorów. Zaproszenia
18.01 (poniedziałek), godz. 14.00 - „50+ i co
jeść?” - Prelekcja dla seniorów na temat odżywiania osób starszych. Wstęp wolny

20.01 (środa), godz. 10.4o - Koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej. Koncert pt. „Z
gorącej Andaluzji” przeznaczony dla dzieci w
wieku szkół podstawowych. Wstęp wolny
20.01 (środa), godz. 17.oo - Fabryka kolczyka Warsztaty projektowania i tworzenia biżuterii.
Warsztaty przeznaczone dla osób dorosłych.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy do dnia
13.01.2010 r. Koszt: 40 zł od osoby
22.01 (piątek), godz.12.oo - Twórcza mama –
Warsztaty ceramiczne dla mam oraz opieka
nad dziećmi, czytanie bajek i zabawa z
doświadczonym animatorem-pedagogiem,
podczas gdy mamy uczestniczą w warsztatach. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy do dnia
14.01.2010 r. Koszt: 50 zł od osoby
22.01 (piątek), godz.19.oo - Wieczór kabaretowy- Kabaret Piosenki Jurka Raszkowskiego.
Spektakl muzyczny w wykonaniu aktorów
Sceny Pretekst. Wstęp wolny
26.01 (wtorek), godz. 10.3o - Poranki teatralne dla dzieci. Spektakl teatralny dla dzieci w
wieku przedszkolnym. Wstęp wolny
27.01 (środa), godz.10.4o - „W 45 minut dookoła
świata: Hiszpania i Portugalia” - spotkanie z podróżnikiem Borysem Niemczewskim.Wstęp wolny
27.01 (środa), godz. 17.oo - „Biżuteria z filcu”Warsztaty filcowania na mokro. Podczas
warsztatów wykonamy kulki-koraliki oraz
inne filcowe elementy z których powstaną kolczyki i naszyjniki. Zapisy do dnia
20.01.2010r. Koszt - 40 zł od osoby
30.01 (sobota), godz. 17.oo - Zabawa taneczna dla Seniorów. Zaproszenia
29.01 (piątek), godz. 18.oo - My i wszechświat pokaz nieba i prelekcja astronomiczna. Spotkanie
zorganizowane przy współpracy z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii. Wstęp wolny
UWAGA!
Istnieje możliwość poprowadzenia warsztatów artystycznych (ceramika, filcowanie,
batik, malowanie na jedwabiu) dla grup
zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Wynajmę pomieszczenie magazynowe 31m2, tel.22 835 33 59, 663 344 464

SZUKAM PRACY

• Remonty oraz wykończenia: glazura, terakota, gładzie, malowanie, elektryka,
hydraulika, zabudowy gips karton, szafy wnękowe, meble na wymiar, kowalstwo
artystyczne tel. 886 064 081.
• Wykonamy reklamę wewnętrzną i zewnętrzną - oklejanie samochodów, witryn
sklepowych, montaże i wiele innych; projektowanie. Kontakt: e-mail: barcisie@
gmail.com, tel. 0 662-500-936, 0 694-927-225
• Pracownia Protetyczna Prywatna. Ekspresowa reperacja protez szkieletowych,
korony i mosty, ul. Elbląska 67, Andrzej Surala Tel. 022 633 93 03. Przyjęcia:
wtorki, środy i czwartki, godz. 14-19
• Gładzie gipsowe, sufity, ścianki karton – gips, glazura, terakota, panele podłogowe, malowanie i osadzanie drzwi. Tel. 503 910 884.
• „Złota Rączka”, drobne naprawy domowe, malowanie, odnawianie mieszkań,
hydraulika. Tel. 501 763 758.
• Maria Fukś – Wynajem pokoi w Centrum Białki Tatrzańskiej. Pokoje z łazienkami,
TV, domowa kuchnia i atmosfera. Tel. 0 600-200-223

• Zatrudnię pracowników do prac remontowych, gładzie, malowanie, glazura
terakota, wymiana okien, tel. 514 960 510
• Zatrudnimy ekspedientkę do sklepu z bielizną. Praca na Bielanach. tel. 509
203 020
• Potrzebny emeryt lubiący pracę na działce w celach rekreacyjnych, tel. 22
848 04 34
• Zatrudnię fryzjera od zaraz (pływalnia przy ul. Conrada 6), tel. 503159068

• Małżeństwo w średnim wieku podejmie pracę w domu i w ogrodzie, z posiadaniem prawa jazdy, tel. 0 515 415 785
• Zaopiekuję się dzieckiem lub osobą starszą od rana do godz. 14 mam doświadczenie i referencje do wglądu tel. 506 930 248
• Emerytka zaopiekuje się dzieckiem – doświadczenie i referencje, tel. 022
835 11 84
• Księgowa na wagę złota z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość, tel. 022 834 08 68.
• Zaopiekuję się osobą starszą 4-5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Referencje. Tel. 693 656 191.

SPRZEDAM

• Przecena tkanin letnich, zasłonowych, podszewek. Wyprzedaż tkanin
ubraniowych, suwaków nici, serwetek itp. Hurtownia tkanin ACPOL-ABC, ul.
Żeromskiego 17b, z tyłu poczty, pon.-śr.-pt. godz. 10.00–16.00.
• Telewizor THOMSON 29 cali DF172 z kwietnia 2005 r. Niedrogo. Tel. 022
834-00-18, kom.: 0 508-74-35-35.
• Komplet garnków do gotowania na parze firmy Kochersena. Tel. 22 669
57 60.
• Sprzedam tanio opony zimowe MICHELIN ALPIN A2 175/65 R14 82T, Tel. 22
633 56 23, Broniewskiego 97 m. 105 WELEW

KUPIĘ

• Kupię lodówkę używaną za symboliczną opłatą, tel. 518 427 566, 22 848 04 34
• Samochód Opel Corsa lub Skoda Fabia po 2000 r. od pierwszego właściciela
tel. 022 841 39 50
• Kupę Matiza lub podobny (mały). Tel. 0 506 655 930

LOKALE

• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, tel. 022 669 11 44.
• Sprzedam garaż na Perzyńskiego 12, księga wieczysta, tel. 698 310 457
• Działkę w gminie Załuski pow. Płońsk 3200 m2, tel. 0 519 652 128
• Wynajmę pokój osobie pracującej bez nałogów na Bielanach, tel. 0 519
652 128

USŁUGI

NAUKA

• Angielski dla dzieci, młodzieży. Nowa matura plus konwersacje, możliwość
dojazdu. Tel. 022 864 02 31, po godz. 20.00.
• Matematyka, szkoła podstawowa i gimnazjum, niedrogo a skutecznie. Tel.
0506-930-248
• Reedukacja – j. polski prowadzi doświadczona reedukator-logopeda. Tel. 0
501 062 183 ( wieczorem).
• Matematyka, 8 lat doświadczenia, przystępny sposób tłumaczenia, dobre efekty,
szkoła podstawowa i gimnazjum. Tel. 506 930 248.
• Angielski tłumaczenia, pisanie prac, polski-angielski, angielski-polski solidnie,
szybko, poziom zaawansowany, mgr z doświadczeniem, międzynarodowy
certyfikat CAE uniwersytetu Cambridge, tel.: 022 633 75 66, 0 609 979 485.
• Chemia, matematyka. Tel. 022 864 21 04.
• Fortepian i flet prosty – nauka od podstaw bez limitu wieku. Doświadczony
pedagog. Tel. 0 507-969-802 lub 22 6631848.
• Angielski – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego. Tel. 519 101 702.
• Chemia – korepetycje dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich; absolwentka
UW; możliwość dojazdu do ucznia na terenie Warszawy. Tel. 791 993 799
• St. Szerm. Legia Warszawa Zaprasza chętne dzieci w wieku 9 – 14 lat na
zajęcia z szermierki sportowej. Zajęcia odbywają się przy ul. Powązkowskie
59. Dodatkowe informacje pod nr Tel. 668 594 894
• Studentka udzieli lekcji angielskiego. Dzielnica Bielany – 30 zł za godzinę.
Tel. 697 960 691
• Korepetycje z matematyki. Tel. 22 835 12 05.

INNE

• Zaginęła legitymacja studencka o nr a4738 na nazwisko Grzegorz Stańczuk,
tel. 0 601-545-152.
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prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
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MŁODZIEŻ
Drugą kadencję MRB czas zacząć! Niezwykli ludzie, tajemnicze miejsca

M

Fot. M. Lerczak

łodzieżowa Rada Bielan rozpoczęła
swoją drugą kadencję. MRB jest
apolityczną organizacją skupiającą
aktywną młodzież bielańską, która bierze
udział w działalności samorządu lokalnego jako
reprezentacja młodych mieszkańców Bielan.

26 listopada w nowej siedzibie Urzędu
Dzielnicy Bielany odbyła się inauguracja
drugiej kadencji działalności Młodzieżowej
Rady Bielan.
Na początku inauguracji wiceburmistrz
dzielnicy Grzegorz Pietruczuk, naczelnik wydziału kultury Jarosław Bobin oraz opiekunka
MRB Anna Grzybowska-Rysz podziękowali
radnym za działalność w pierwszej kadencji.
Było za co dziękować. Młodzi radni aktywnie propagowali wśród młodzieży postawę
„Aktywnego Obywatela”. Doradzali również
w organizowaniu akcji Lato i Zima w mieście.
Przez dwa lata radni z MRB zapraszani byli
do udziału w wielu szkoleniach. Sukcesem
MRB jest również program „Lokalny Fundusz
Młodych”. Jednym z największych sukcesów
MRB jest doprowadzenie do powstania Skate
Parku na terenie Gimnazjum nr 75 przy ulicy
Wrzeciono 24. Od ponad roku wydawany jest

baf
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Premiera filmy „Pekin Bielański” w BOK

października w Bielańskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta
premiera filmu ”Pekin Bielański”.
Jego reżyserem jest Łukasz Filipiak. Film jest
Polskim kandydatem na tegoroczny festiwal
Young European Film Forum for Cultural
Diversity w Szwecji.
Tomek i Piotrek po zdanej maturze postanowili przyjechać do Warszawy. Podczas gdy
Piotrek prze do przodu zgodnie z zasadą ”jakoś
to będzie!”, pełen wątpliwości Tomek obawia
się pozostawienia samotnie matki.
Obaj trafiają do miejsca, nazywanego
”Pekinem Bielańskim”. Ten rejon stanowi zamkniętą strefę społeczności, w której trudno o
znalezienie godnego miejsca w hierarchii.
W podróży bohaterów po Pekinie Bielańskim spostrzegamy ludzi reprezentujących
różne wartości i postawy, poznajemy ich
obyczaje i nawyki. Jest coś pociągającego w
tym środowisku, co sprawia, że przymykamy
oko na zachowania, które z reguły budzą w nas
konsternację czy nawet niechęć.
Zdaniem twórców filmu dla mieszkańców
Bielany to dzielnica, która przywodzi na myśl
wiele miłych wspomnień, ale też chwil pełnych
smutku, związanych głównie z brakiem perspektyw i możliwości samorealizacji.
- Jest to miejsce ciekawe chociażby ze
względu na występujący tam fort I Twierdzy
Warszawa, obecnie wykorzystywany do celów
sportowych, ”Las Bielański” będący pozostałością średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej
czy też zespół obiektów pokamedulskich, w
pobliżu których znajduje się punkt widokowy
z panoramą na Wisłę – wyliczają członkowie
ekipy filmowej.
W filmie dostrzegamy Bielany jako dzielnicę bogatą w historię ludzi, którzy tam żyją.

Bielański Dzień Wolontariusza

d 1986 roku 5 grudnia obchodzony
jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - święto wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i
energię pomagając innym. Jak powiedział
Kofi Annan – były Sekretarz Generalny
Organizacji Narodów Zjednoczonych i
laureat Pokojowej Nagrody Nobla Wolontariusze to „ludzie odważni i zaangażowani.
Są cennymi sojusznikami w tworzeniu
świata lepszego, bardziej sprawiedliwego i
bezpieczniejszego”.
Aby docenić ich trud i zaangażowanie w niesieniu pomocy
innym, Zarząd Dzielnicy Bielany
w 2006 roku ustanowił Nagrodę
Bielańskiego Wolontariusza Roku,
wręczaną co roku podczas Bielańskiej Gali Wolontariatu.
W roku bieżącym uroczystość
ta odbyła się w dniu 3 grudnia br.
w gościnnych progach Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej
99/103. W obecności przedstawicieli instytucji i organizacji
pozarządowych, władz Dzielnicy
oraz zaproszonych gości zaprezentowano sylwetki 49 wolontariuszy
nominowanych do nagrody.
Zgodnie z wnioskiem Kapituły
Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku przyznano 42 nagrody
indywidualne oraz 1 grupową.
Ponadto dwie wolontariuszki
Małgorzata Sadłek z Fundacji
Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową oraz Joanna Koniecz-

na-Wojcieszek z Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany zostały uhonorowane
nagrodą specjalną za szczególne poświęcenie,
wysiłek i trud, za wielkie serce i dobroć, którą
obdarzają swoich podopiecznych.
Gratulacje, życzenia i podziękowania
wszystkim Wolontariuszom za ich bezinteresowną pracę złożyli: Pełnomocnik Wojewody
Mazowieckiego ds. Organizacji Pozarządowych Andrzej Rybus-Tołłoczko, Burmistrz
Dzielnicy Bielany Zbigniew Dubiel, Zastępca
Burmistrza - Przewodniczący Kapituły Nagro-

Historie leżące odłogiem, oczekujące na ich
opowiedzenie.
Film powstał przy realizacji projektu
”Włącz kamerę na Bielanach!” realizowanym przez Centrum Inicjatyw Lokalnych w
przygotowaniu na tegoroczny festiwal Young
European Film Forum for Cultural Diversity w
Szwecji, jako film reprezentujący Polskę.
Skąd pomysł na film? - Grupa młodych
ludzi zafascynowanych kinem potrzebowała
miejsca, narzędzi i kogoś, kto ich poprowadzi,
aby złamać owe pokutujące założenie bierności
i braku widoku na przyszłość na Bielanach. Z
takiej potrzeby zrodził się pomysł stworzenia
warsztatów filmowych dla młodzieży, która
będzie chciała otwarcie mówić o rzeczywistości, o swoich spostrzeżeniach – wyjaśniają
organizatorzy warsztatów.
Reżyser filmu bardzo miło wspomina
prace z młodymi ludźmi. – Młodzi, którzy
brali udział w warsztatach, liczyli się z tym, że
nie stworzą arcydzieła, że przekażą tylko ułamek przemyśleń, a dialog z widzem i między
nimi samymi będzie jedynie nieudolną próbą
rozmowy, ograniczoną przez nieznajomość –
opisuje Łukasz Filipiak, reżyser filmu.
Stworzony przez Centrum Inicjatyw Lokalnych Wrzeciono projekt ”Włącz kamerę na
Bielanach!” jest pierwszym krokiem na drodze
rozwoju sztuki mówienia, rozwoju techniki
filmowej umożliwiającej jak najpłynniejsze
przekazywanie myśli. W rezultacie powstał
film, który dla części uczestników warsztatów
stanowił pierwszy kontakt z realizacją filmową.
Nad którym - przy samym etapie produkcji ekipa warsztatowa spędziła ponad 3 tygodnie
pracy, często śpiąc po dwie, trzy godziny
dziennie.
opr. baf

Podziękowania

dy Bielańskiego Wolontariusza Roku Marek
Keller oraz Przewodniczący Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany
Wojciech Borkowski.
Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny Karoliny Nowakowskiej, znanej m.in.
z programu telewizyjnego ,,Jak Oni Śpiewają”
oraz skromny poczęstunek.
Organizatorem spotkania był Wydział
Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Bielany.
WSZ
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miesięcznik „Projekt: Młodzież”, który trafia
do bielańskich gimnazjów i liceów.
Każda bielańska szkoła gimnazjalna i
ponadgimnazjalna wytypowała do drugiej kadencji MRB po dwóch przedstawicieli, którym
uczniowie danej szkoły będą mogli przedstawić
swoją inicjatywę oraz wizję
wymarzonych Bielan. Następnie członkowie MRB takie
pomysły będą przedstawiać na
posiedzeniach Rady.
Po zakończeniu inauguracji
odbyło się pierwsze posiedzenie
MRB, które otworzył Paweł Kruk.
Podczas posiedzenia odbyło się
głosowanie na Przewodniczącego MRB. Została nim Paulina
Świerczyńska. Każdy z nowo
powołanych radnych został
przydzielony do jednej z pięciu
Obrady MRB
komisji działających w MRB.
Komisja sportu i rekreacji będzie zajmować
się organizowaniem imprez sportowych, budową nowych i odnawianiem starych obiektów
sportowych. Członkowie komisji chcą nakłonić
bielańską młodzież do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Zadaniem komisji ds. kreowania wizerunku MRB będzie promowanie działalności Rady
w mediach i środowisku lokalnym.
Ładny wygląd Bielan, parkingi dla rowerów
przy każdej bielańskiej szkole, miejsca, gdzie
można miło spędzić czas – o to zadba komisja
infrastruktury.
Koncerty, wystawy, spotkania ze znanymi
osobami, ciekawe inicjatywy to zadanie komisji
kultury.
Komisja oświaty i wychowania zajmie się
szkoleniami oraz zajęciami pozalekcyjnymi dla
bielańskiej młodzieży.

Marek Keller w obecności pracowników WSZ i radnych wręcza nagrody

M

ija kolejny rok naszego uczestnictwa w programie „Senior – starszy,
sprawniejszy”. Wszystkie cele tego
programu są realizowane. Najważniejsze z nich
to podniesienie jakości życia i przeciwdziałanie
monotonii dnia codziennego.
Każdy z nas ma możliwość korzystania z
zajęć 4 razy w tygodniu (2 razy zajęcia gimnastyczne, 2 razy zajęcia na pływalni).
Wiemy, że te zajęcia są finansowane
przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.
st. Warszawy, któremu składamy serdeczne
podziękowania.
Ponadto dziękujemy:
- Burmistrzowi Dzielnicy Bielany panu
Zbigniewowi Dubielowi,
- Burmistrzowi Dzielnicy Bielany panu
Grzegorzowi Pietruczukowi,
- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany pani Ewie Flaszyńskiej
- Naczelnikowi Wydziału Sportu i Rekreacji Dzielnicy Bielany pani Elżbiecie Jaglewskiej – Romanowskiej,
- Prezesowi TKKF „Chomiczówka” panu
Jackowi Bączkowskiemu.
Za wzorowo zorganizowane zajęcia przez
TKKF „Chomiczówka”, które pozwoliły nam
na aktywne uczestnictwo. Bylibyśmy bardzo
wdzięczni za kontynuacje programu w 2010 r.
Dziękujemy także dyrektor gimnazjum nr
72 – Danucie Rozmus, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 133 – Annie Błaszczyk za nieodpłatne
udostępnienie sal gimnastycznych.
Z Okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego 2010 Roku składamy
serdeczne życzenia.
Seniorzy ze Starych Bielan
Grupa Grażyny Lewińskiej
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BIEG CHOMICZÓWKI

XXVII Bieg Chomiczówki
15km - Start: godz. 11:00

V Bieg o Puchar Bielan
5km - Start: godz. 10:00

17 stycznia 2010, Warszawa-Bielany, os. Chomiczówka, ul. Pabla Nerudy 1

Z a pisy : w w w.b ieg ch omiczowki.c o m
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