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Chomiczówka zaczęła sezon biegowy
IV Bieg o Puchar Bielan i XXVI Bieg Chomiczówki

Fot. Z. Morawski

J

ak co roku w trzecią
niedzielę stycznia, ponad 1100 biegaczy wystartowało 18 stycznia br.
w IV Biegu o Puchar Bielan
i XXVI Biegu Chomiczówki.
Zimno, ale atmosfera jak
zawsze wyśmienita, biegacze
z całego kraju oraz goście
z Litwy, Ukrainy i Mołdawii.
Trasa trudna i bardzo specyficzna prowadzi ulicami,
chodnikami przez osiedle
Chomiczówka. Każdy kto
brał kiedyś udział w naszym
biegu wie, że warto, bo tu
w środku zimy niezależnie
od pogody jest zawsze dobra
atmosfera do biegania.

Najmłodszy uczestnik biegu na Chomiczówce

Puchar dla Bielan

Raport z budowy ratusza

B

WOŚP na Bielanach

STR. 15

Zasłużona nagroda Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008

ielany zostały nagrodzone przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
I miejscem w grupie ponad
100 tys. mieszkańców w klasyfikacji wojewódzkiej Mazowieckiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2008.
Dzielnicę nagrodzono za
szczególne zasługi w dziele
zaktywizowania mieszkańców do uprawiania sportu.
Wręczając nagrodę marszałek
Adam Struzik podkreślił, że
nasza część Warszawy ma bardzo duże zasługi na tym polu
i szczególnie wyróżnia się na tle
innych stołecznych dzielnic.
Puchar za zajęcie I miejsca
odebrali osobiście zastępcy
burmistrza Grzegorz Pietruczuk i Kacper Pietrusiński.
M. D.

Fot. M. D.

W numerze:

STR. 4

dokończenie na str. 16

Grzegorz Pietruczuk, Kacper Pietrusiński i Adam Struzik
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URZĄD DZIELNICY
Z prac Zarządu Dzielnicy XXIX Sesja Rady Dzielnicy

W okresie od 18 grudnia 2008 r. do 26 stycznia br. Zarząd
Dzielnicy odbył 6 posiedzeń, w trakcie których omówił 49
spraw, w tym podjął 16 uchwał.
Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.
bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok.
211, tel. 022 663-02-09).

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
informuje,

iż wzorem lat ubiegłych Wydział BudżetowoKsięgowy organizuje doręczanie decyzji w sprawie
wymiaru podatków: od nieruchomości, rolnego i
leśnego na 2009 r. podatnikom mieszkającym na
terenie Bielan – przez pracowników Urzędu za pokwitowaniem.
Doręczanie decyzji odbywać się będzie we wszystkie dni tygodnia w godz. od 9:00 do 19:00.
Akcja roznoszenia decyzji podatkowych planowana jest od soboty 21 lutego br. i potrwa do niedzieli
15 marca 2009 r.
Podstawa prawna art. 148, 149 i 150 Ordynacja
podatkowa (Dz.U.z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.).

O

statnia XXIX sesja Rady Dzielnicy Bielany odbyła się
15 stycznia 2009 r. Obrady prowadził Przewodniczący
Rady Dzielnicy Michał Sikorski.
Radni pozytywnie zaopiniowali zasady ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, o którą zwróciła się Rada Warszawy. Wnioskodawcy w
uchwale zrezygnowali z inkasentów zewnętrznych na rzecz
ZGN i Dzielnic. Tym samym uznano, że przedstawiciele
urzędów będą skuteczniejsi i tańsi, od osób zatrudnianych
z zewnątrz. Uchwała zmienia także wysokość opłat targowych.
Podobnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady
Warszawy w sprawie zasad wynajmowania miejskich lokali
mieszkalnych.

Ostatnią kwestią był wniosek o zmiany w budżecie z przeznaczeniem na przebudowę ul. Gwiaździstej na odcinku do
Armii Krajowej. Wniosek ten był spowodowany protestami
ekologów z Zielonego Mazowsza, których działania stały się
powodem kolejnego opóźnienia tej inwestycji, a tym samym
konieczności wydatkowania następnych pieniędzy publicznych
na spełnienie ich żądań.
Zarząd wnioskował również o zwiększenie środków na
modernizację budynku przy ul. Lindego 20, w którym mieści
się XXXIX Liceum Ogólnokształcące, a które dzięki temu ma
uzyskać krytą pływalnię i salę gimnastyczną. Ostatnia poprawką
do budżetu była kwestia zabezpieczenia funduszów na wyposażenie nowego bielańskiego ratusza.
M. D.

Olimpiada na Bielanach? Czemu nie?!
Bielańskie inwestycje. A co tu będzie?

Od dnia 01.01.2008r. nastąpiła zmiana Banku.
Wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
gruntu oraz z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, należy dokonywać na
rachunek w CitiBanku 69 1030 1508 0000 0005
5002 2001.
Osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat również w kasie Urzędu przy ul. Przybyszewskiego
70/72 w poniedziałki w godz. 8:30 – 17:00, od
wtorku do piątku w godz. 8:30 – 15:00.

Fot. M. D.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy
przypomina o dokonaniu do dnia 31 marca
2009 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu.
Zgodnie z art. 238 k.c. użytkownik wieczysty
uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę
roczną w terminie do 31 marca każdego roku, z
góry za dany rok bez wezwania
Użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji
w sprawie corocznej opłaty. O ile opłata nie była
aktualizowana w roku poprzednim, płatna jest w
dotychczasowej wysokości.
Od niezapłaconej w terminie opłaty rocznej
naliczone są odsetki ustawowe.

A

rtykułem tym rozpoczynamy nowy cykl w miesięczniku
„Nasze Bielany”. Pragniemy w nim przedstawiać najciekawsze inwestycje na terenie naszej dzielnicy. Zaczynamy od prezentacji hali sportowej, przy Zespole Szkół nr 51 na
ul. Staffa 3/5, której budowa właśnie dobiega końca.
— Dlaczego w XXI wieku bielańczycy nie mogą trenować
na obiektach, na których można byłoby rozgrywać np. mistrzostwa świata? — pyta członek zarządu Dzielnicy Bielany
Ryszard Modzelewski.
— Do tej pory z obiektów tej
klasy mogli korzystać głównie
studenci bielańskich uczelni. Teraz będą mogli także uczniowie
naszych szkół. Kto wie, może
właśnie w tej sali swoją karierę
sportową rozpocznie przyszły
mistrz świata, czy olimpijski. Ja
bardzo w to wierzę — dodaje.
To nie żart, a całkiem bliska
perspektywa. W połowie 2009
roku Dzielnica Bielany kończy
rozpoczętą dwa lata wcześniej
budowę, realizowaną kosztem
ok. 15 mln zł. Inwestycja będzie
umożliwiać rozgrywanie zawodów sportowych rangi krajowej
i międzynarodowej dzięki zaprojektowanym w jej wnętrzu
pełnowymiarowym boiskom
do piłki ręcznej, koszykówki i
siatkówki, dodatkowo wyposażonym w profesjonalną sportową
podłogę o łącznej powierzchni

Ryszard Modzelewski i Kacper Pietrusiński

1353 m2. Hala w części sportowej posiada wymiary 28,20×48,0
m. Bez problemu więc będzie można wyznaczyć na tym obszarze boiska do koszykówki o wymiarach 28×15 m oraz do piłki
ręcznej o wymiarach 40×20 m. Jeżeli w przyszłości Warszawa
wygra rywalizację o organizację olimpiady w stolicy, hala na
Staffa, zaopatrzona we właściwy parkiet i sięgający 7 m pułap,
będzie jak znalazł.
— Zależy nam na tym, by kandydaci na przyszłych mistrzów
od początku swojej sportowej kariery ćwiczyli w jak najlepszych
warunkach. Dzięki temu szybciej uda się wychwycić prawdziwe
talenty. Wówczas z dumą będziemy mogli powiedzieć, że stało się
to właśnie dzięki takim obiektom sportowym, jak ta hala. Nie można też zapominać, że sama możliwość przeprowadzania zawodów,
czy turniejów międzyszkolnych w warunkach profesjonalnych
stwarzać będzie właściwy klimat dla rozwoju kultury fizycznej na
każdym poziomie — podkreśla Ryszard Modzelewski.
Na parterze i pierwszej kondygnacji przewidziane są trybuny dla kibiców. Dla amatorów siłownia, odnowa biologiczna,
klub fitness z profesjonalną obsługą instruktorów, kawiarnia.
Hala dostępna będzie dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich. Zapewniona będzie niezbędna
ilość miejsc parkingowych.
Zakończenie robót budowlanych przewidziane jest w sierpniu br., a korzystać z hali bez przeszkód będzie można już na
przełomie września i października.
— Wziąłbyś udział w zawodach rangi międzynarodowej?
— pytam jednego z uczniów podstawówki ze Staffa.
— A gdzie miałbym się do tego przygotować? — pyta
zaczepnie.
— Właśnie tu, w twojej szkole — mówię, pokazując mu
zasłonięte folią drzwi, prowadzące do budowanej sali. W jego
oczach widzę błysk i już szczery uśmiech — Pewnie, że tak!!!
M. D.
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Sen się ziścił

SAMORZĄD
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Zima amatorom sportu nie straszna. „Bielańska Syrenka” w Parku Olszyna została
niedawno otwarta i już ma pierwszych gości.
Obiekt ma być otwarty od kwietnia do
września. Oczywiście, jeśli pogoda na to
pozwoli, będzie można wydłużyć okres jego
funkcjonowania. Zresztą amatorom kopania
już się udało dostać na jego teren i rozegrać
kilka meczów.
— Prawdopodobnie na wiosnę postawimy wykończony drewnem lekki pawilon.
Będzie to miejsce dla instruktora środowiskowego, a także pomieszczenie socjalnomagazynowe. Zainstalujemy też monitoring.
Czegoś takiego Warszawa jeszcze nie miała
— mówi z dumą Pietruczuk.
„Syrenka” będzie miejscem, gdzie będzie
można organizować różnego typu imprezy
sportowo-rekreacyjne, które do tej pory — z
braku odpowiedniego miejsca — odbywały
się na boiskach przyszkolnych. To będzie
doskonała forma aktywizacji mieszkańców
Bielan, zachęcając do tak wszystkim potrzebnej aktywności fizycznej. Takie imprezy
na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni
Parku Olszyna z pewnością przyciągną wielu
uczestników i wielu kibiców oraz obserwatorów sportowych zmagań.
— Obiekty sportowe na Olszynie mają
służyć i zaspokajać potrzeby wszystkich
mieszkańców Bielan. Chcielibyśmy, aby z
obiektu mogli korzystać wszyscy zainteresowani. Pragniemy by SYRENKA była
otwarta od 9.00 rano do 21.00, przy czym
w godzinach przedpołudniowych obiekt
mógłby być wykorzystywany przez pobliskie
szkoły, które nie mają odpowiedniej bazy

sportowej. W godzinach poobiednich wstęp
byłby wolny dla wszystkich. Bierzemy także
pod uwagę — jeżeli zaistnieje takie zapotrzebowanie — możliwość rezerwowania
pojedynczych godzin na poszczególnych
boiskach dla klubów sportowych, które będą
chciały przeprowadzać treningi na naszym
obiekcie — recytuje niemal z pamięci Anna
Szymczak-Gałkowska dyrektor CRS, który
zarządza terenem.
M.D.

Fot. M. D.

— Nie za zimno na piłkę? — pytam wiceburmistrza Grzegorza Pietruczuka, kiedy
spotkaliśmy na „Bielańskiej Syrence”.
— Skoro młodym nie jest za zimno, to
mnie też — mówi z uśmiechem podbijając
piłkę.
Bielańska Syrenka to jedna z kilku inwestycji, którą Grzegorz Pietruczuk zalicza do
osobistych sukcesów. Jest bielańczykiem od
urodzenia. Jako młody chłopak narzekał, że
nie ma gdzie grać z kolegami. Śnił o takim
boisku, na jakim grają na Legii. Jako dorosły
i już doświadczony polityk zakasał rękawy i
zabrał się za budowę boiska z prawdziwego
zdarzenia.
— No, wcale nie sam, bardzo pomógł
mi zastępca burmistrza Kacper Pietrusiński,
ciężko pracowali nad tym też pracownicy
urzędu. Razem wystaraliśmy się o ponad
2 mln złotych na tę inwestycję ze środków
miejskich — podkreśla.
Budowa obiektu pod czujnym okiem
urzędnika, trwała wyjątkowo szybko. Budowlańcy uwinęli się w cztery miesiące.
Efekt jest imponujący. Na ponad połówce
hektara znalazło się ogrodzone boisko do
piłki nożnej, a także innych gier, wyłożone zawsze zieloną sztuczną nawierzchnią,
imitującą trawę, zwaną tartanem. Nie
zapomniano o miłośnikach koszykówki i
siatkówki. Można także zdobywać pierwsze
doświadczenia we wspinaczce na specjalnie
do tego postawionej ściance. Na koniec —
siłownia na wolnym powietrzu.

D

„Zima w Mieście 2009” w CRS

Fot. Arch. CRS

Podsumowanie akcji na pływalni i lodowisku

Zajęcia na basenia

obiegają końca ferie, a wraz z nimi
kończy się na Bielanach akcja „Zima
w Mieście 2009”, która była bardzo
bogata w ofertę sportowo-rekreacyjną.
W okresie ferii bielańskie Centrum
Rekreacyjno-Sportowe oferowało dla dzieci
i młodzieży szkolnej bezpłatny wstęp na
pływalnię CRS Bielany przy ul. Conrada
6 od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00-13.00 oraz na lodowisko przy ul. Broniewskiego 99a od godz. 10.00 do 14.00. Do
nieodpłatnego wejścia upoważnia ważna
legitymacja szkolna. W czasie zajęć nad
sprawną organizacją i bezpieczeństwem
dzieci i młodzieży przebywającej na basenie
i lodowisku czuwała wysoko wykwalifikowana kadra ratownicza i instruktorska.
W dniu 29 stycznia br. na zakończenie
akcji „Zima w Mieście 2009” na pływalni
CRS przy ul. Conrada 6 odbyła się impreza
rekreacyjno-sportowa skierowana do uczestników akcji. Przez 2 godziny kilkudziesięciu
uczniów z bielańskich szkół uczestniczyło w
sportowych zmaganiach. W trakcie imprezy
przeprowadzono wiele konkurencji, m.in.
rzut piłką do bramki, chodzenie po wodnej
kładce, sztafeta pływacka na 50 m i wiele innych. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali
upominki i słodkie nagrody oraz ogromne
brawa publiczności.
W ramach programu „Zima w Mieście
2009” oferowanego przez pływalnię CRS
zarejestrowaliśmy około tysiąca osobo-wejść,
a na lodowisku około 1,5 tysiąca. Cały program pozwolił setkom bielańskich uczniów
na bezpieczny i pełen atrakcji zimowy wypoczynek.
Anna Szymczak-Gałkowska
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INWESTYCJE

Niedługo woda w kranach
Raport z budowy Ratusza

wodno-kanalizacyjnego. Rozruch planowany
jest w pierwszych dniach lutego.
W tej chwili generalny wykonawca
otrzymał od Urzędu Dzielnicy listę osób,
które zostaną przeszkolone z zakresu obsługi i konserwacji wyżej wymienionych
instalacji.

W

tym roku doczekamy się
oddania nowego Ratusza do
użytku mieszkańców. Obecnie największa aktywność
robót skupia się wokół Wydziału Obsługi
Mieszkańców, zarówno w części instalacyjnej, jak i przy robotach wykończeniowych.
Kontynuowane są końcowe prace w pomiesz-

czeniach biurowych, m.in. montaż wykładzin
dywanowych.
Rozpoczęły się roboty przygotowawcze
pod zamontowanie balustrad szklanych w
holu wejścia głównego.
Trwają ostatnie roboty przygotowawcze
przed rozpoczęciem rozruchów instalacji
wentylacyjnych, elektrycznych czy płukania

Fot. K. Białczyk

Katarzyna Białczyk

Wykańczanie wnętrz budynku ratusza – styczeń 2009 r.

Dziecko na drodze
Będzie bezpieczniej na drogach

M.D.

Miejsce na
Twoją reklamę
Fot. M. D.

O

d przedszkola nr 306 na ul. Szegedyńskiej rozpoczęła się w Warszawie akcja wyposażania stołecznych przedszkoli w mini miasteczka
ruchu drogowego. Ich fundatorem jest
Prezydent Warszawy. Mini miasteczko
składa się nie tylko ze znaków, ale także
rozkładanych „zebr”, świateł, a co dla samych dzieci najważniejsze — rowerków,
na których będą mogły się uczyć bezpiecznego poruszania się po drodze.
W akcji przekazania przedszkolu
sprzętu w dniu 15 stycznia wzięli udział
funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policji, a także władz ratusza oraz dzielnicy.
Te ostatnie reprezentował zastępca
burmistrza Grzegorz Pietruczuk, który
w imieniu bielańskiego urzędu pogratulował zaangażowania wszystkim, którzy
zrealizowali ten wspaniały pomysł,
zaś samym przedszkolakom życzył
owocnej zabawy, a przede wszystkim
skutecznej nauki zasad bezpieczeństwa
na drodze.
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Wielka uroczystość na UKSW
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Fot. T. Olechowski

Nadanie tytułu doktora honoris causa ks. prof. dr. hab. Michałowi Hellerowi

Ks. prof. dr. hab. Michał Heller

U

roczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa UKSW ks. prof. dr.
hab. Michałowi Hellerowi odbyła się
22 stycznia 2009 r. w Auli im. Jana Pawła II, w
nowym gmachu przy ul. Dewajtis 5.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, Rektor
UKSW, powitał zebranych gości w imieniu
całej społeczności akademickiej. - Na początku chciałbym się zwrócić z powitaniem do
naszego dostojnego Laureata, ks. prof. Michała
Hellera, któremu dziś wręczymy dyplom doktora honoris causa. Serdecznie witam rodzinę
i przyjaciół księdza profesora. Słowa powitania
kieruję też do wszystkich uczestników konferencji „Zrozumieć Wszechświat. Wokół Myśli
Księdza Profesora Michała Hellera”.
Ks. Rektor powitał władze kościelne: ks.
abpa Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego i Wielkiego Kanclerza Uczelni, ks. bpa
Stanisława Budzika, Sekretarza Generalnego
Konferencji Episkopatu Polski, ks. abpa Józefa
Życińskiego, Metropolitę Lubelskiego, ks. dr
Wiesława Lechowicza, Biskupa Pomocniczego
Diecezji Tarnowskiej, ks. dr. Józefa Klocha,
Rzecznika Prasowego Konferencji Episkopatu
Polski oraz władze państwowe: Ministra Ryszar-

da Legutko z Kancelarii Prezydenta, Jana Świtałę, reprezentującego Marszałka Województwa
Mazowieckiego, prof. dr hab. Zbigniewa Marciniaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, Poseł Joannę Fabisiak.
Ks. Rektor powitał także władze miejskie:
Ryszarda Ścigałę, Prezydenta Tarnowa, władze
naszej Dzielnicy, Pana Kacpra Pietrusińskiego,
Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany.
Na uroczystość przybyli rektorzy i prorektorzy uczelni wyższych, m.in: prof. Alicja Przyłuska Fiszer, Rektor Akademii Wychowania
Fizycznego, prof. Andrzej Strzelecki, Rektor
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, prof. Janusz Stacewicz,
Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Handlowej, prof. Krystyna Gutkowska, Prorektor ds.
Dydaktyki Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, prof. Stanisław Zajas, Prorektor
ds. naukowych Akademii Obrony Narodowej,
prof. dr hab. Witold Bielecki, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego, ks. prof. Stanisław
Wszołek, Dziekan Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, dr
Paweł Polak z tego Wydziału, przedstawiciele
Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii

Wspomnienia Starego Bielańczyka
Bal w CIWF–ie
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grudnia 1928 r., w dziesiątą rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości, wmurowano akt erekcyjny pod
budowę Centralnego Instytutu Wychowania
Fizycznego (w skrócie CIWF), który zbudowano dzięki inicjatywie Marszałka Józefa
Piłsudskiego.
Powstanie tej Uczelni i jej wspaniała rozbudowa w znacznym stopniu miały wpływ na
„przeobrażenie się” piaszczystych, praktycznie
pustych, miejscami tylko zalesionych Pól
Bielańskich. Wszystkie większe inwestycje budowlane i komunikacyjne, jak też przesunięcie
granicy Warszawy w kierunku północnym, na
linię Lasu Bielańskiego, powstały przed wojną,
w dobie narodzin i rozbudowy CIWF-u.

Społeczność bielańska z dużym zainteresowaniem śledziła wydarzenia sportowe, a
zwłaszcza osiągnięcia sportu wyczynowego
pochodzące z CIWF-u.
Pamiętam, jak w słoneczny dzień, wraz
z ojcem Stanisławem, oglądaliśmy trening
wielkiego sportowca Janusza Kusocińskiego,
mistrza olimpijskiego na długich dystansach.
Odbywały się tu także wyścigi motocyklowe
z udziałem zagranicznych zawodników, na
okrężnej trasie biegnącej początkowo od
wjazdu do CIWF-u, ulicami Marymoncką,
Gdańską i Podleśną, następnie koło Klasztoru Kamedulskiego, przez Las Bielański i
z powrotem do Marymonckiej. W sezonie
zimowym podziwialiśmy biegi narciarskie,

Nauk: prof. Stanisław Janeczko oraz dr Piotr
Hajac i wielu innych znakomitych gości.
Na uroczystość nadeszło wiele życzeń: od
abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego
w Polsce, kard. Stanisława Dziwisza, Metropolity
Krakowskiego, ks. bpa Andrzeja Dziuby, Biskupa
Łowickiego, prof. Barbary Kudryckiej, Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Michała Kleibera, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, ks. prof.
Jana. M. Dyducha, Rektora Papieskiej Akademii
Teologicznej i ks. prof. Stanisława Wilka, Rektora
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ks. prof. dr hab. Jan Krokos, dziekan
Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej odczytał
uchwały Rady Wydziału: „Rada Wydziału
Filozofii Chrześcijańskiej UKSW (…) postanawia wystąpić do Senatu UKSW z wnioskiem o
nadanie Księdzu Profesorowi dr. hab. Michałowi Hellerowi tytułu doktora honoris causa za
całokształt osiągnięć naukowych, szczególnie
z zakresu fizyki współczesnej, a także, w szczególności, za podkreślanie interdyscyplinarnego
charakteru współczesnej filozofii przyrody,
wytyczanie nowych interdyscyplinarnych
kierunków badań naukowych w zakresie
nauk przyrodniczych (matematyka, fizyka,

przebiegające trasą wzdłuż ogrodzenia
Uczelni, ze startem i metą w pobliżu bramy
wjazdowej.
W roku 1938 zorganizowano w CIWF-ie
uroczysty bal z udziałem władz Warszawy.
Mój ojciec Stanisław Głosik, który zdobył
„ostrogi murarskie” przy budowie CIWF-u,
otrzymał również zaproszenie dla siebie i
małżonki. Mimo, że byłem siedmioletnim
chłopcem pamiętam, jaka powstała wtedy
panika w domu, ponieważ mama Janina „nie
miała co na siebie włożyć”, czyli sytuacja znana również współcześnie wielu paniom. Ja
oczywiście pozostałem w domu pod opieką
dziadka Józefa Głosika.
Bal w CIWF-ie zorganizowany przez
władze Zarządu Warszawy (Magistratu) miał
wyjątkowo uroczysty i patriotyczny charakter. Rozpoczął się od odegrania hymnu
państwowego i wygłoszenia przemówienia
powitalnego. Uczestniczyły w nim osoby

astronomia, biologia, chemia) oraz określanie
ich relacji do nauk teologicznych, a przede
wszystkim za konsekwentne budowanie dialogu między nauką a wiarą”. Odczytano także
uchwałę Senatu UKSW dotyczącą nadania
tytułu doctora honoris causa: „Senat pragnie
wyrazić szacunek i uznanie dla działalności
Księdza Profesora Michała Hellera, który jako
wybitny znawca teologii, filozofii oraz nauk
szczegółowych ukazał na nowo możliwość i
potrzebę racjonalnego dialogu między wiarą
a wiedzą. (…) Doceniona przez międzynarodowe gremia bogata działalność naukowa
Księdza Profesora i Jego postawa kapłańska,
głęboko zakorzeniona w wierze, w sposób
niekwestionowany potwierdzają jego autorytet.
W uznaniu jego zasług Senat postanawia nadać
Księdzu Profesorowi Michałowi Hellerowi
tytuł doktora honoris causa UKSW”.
Ks. prof. dr hab. Mieczysław Lubański,
promotor, wygłosił laudację, w której powiedział m.in.: „- Ks. profesor Michał Heller jest
nie tylko wielkim uczonym, m.in. zdobywcą
nagrody Templetona, ale zarazem bardzo
skromnym, tzn. niewyniosłym człowiekiem.
To jest ujmujące”. Odczytał łaciński tekst
dyplomu doctora honoris causa. Dyplom
Laureatowi wręczył J.M. Ks. Rektor.
Miała także miejsce ceremonia wręczenia
Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu
Odrodzenia Polski. Minister Ryszard Legutko
w imieniu Prezydenta RP wręczył księdzu
profesorowi Hellerowi to wysokie odznaczenie
państwowe oraz odczytał list Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego skierowany do Laureata.
Następnie zabrał głos abp Józef Życiński,
który wyraził radość i wdzięczność Uniwersytetowi za ten doktorat, za możliwość uszanowania
na tej uczelni tak wielkiego i zasłużonego profesora. Religia i nauka dopełniają się wzajemnie.
Za ten wysiłek włożony w konsekwentną analizę, która spotyka się z tak wielkim uznaniem
chcemy ks. profesorowi podziękować – mówił
abp J. Życiński. To poszukiwanie wiąże się z
ascezą naukową, samotnością. Ks. abp podziękował za to, że ks. prof. M. Heller podjął chłód
samotniczych wypraw ku szczytom. Dziękował
za holizm życiowy, gdzie bez resztówek poświęca się całkowicie nauce.
Na koniec uroczystości doktor honoris
causa UKSW, ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład pt. „Konieczność i przypadek w
ewolucji Wszechświata”. Całość uroczystości
uświetnił Chór UKSW.
Agnieszka Chodkowska,
rzecznik prasowy UKSW

związane z budową i rozwojem Uczelni
bielańskiej oraz przedsiębiorcy budowlani
i właściciele różnych firm, związanych z
ówczesnym stołecznym Magistratem. Podniosły nastrój nie trwał całą noc, były tańce
i szampańska zabawa. Tata nie chciał mi
opowiadać szczegółów. Natomiast mama
z przyjemnością długo wracała do wspomnień
Przed laty oglądałem pamiątkowe zdjęcie
moich rodziców i państwa Ostaszewskich,
stojących przed udekorowaną salą balową.
Pan Edmund Ostaszewski wraz z bratem
prowadzili na Słodowcu znaną w całej Warszawie firmę samochodową, specjalizującą
się w naprawie „dekawek”.
Nikt z uczestników tego słynnego balu w
CIWF-ie z pewnością nawet nie przypuszczał, że za rok rozpocznie się straszna wojna,
która pochłonie tyle ludzkich istnień.
Jerzy Głosik
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Zawał serca

Lek. med. Wojciech Borkowski

Z

awał serca jest jedną z najbardziej znanych postaci
choroby wieńcowej, zwanej
również chorobą niedokrwienną serca. Charakteryzuje
się niedostatecznym ukrwieniem
mięśnia sercowego, spowodowanym
znaczącym zwężeniem lub zamknięciem światła tętnic wieńcowych,
odżywiających ten mięsień.
Polega na nagłym zablokowaniu
dopływu krwi do danej części mięśnia
sercowego w wyniku skurczu tętnic
wieńcowych lub zatkania ich światła
najczęściej przez pękniętą blaszkę
miażdżycową i powstałą w tym
miejscu skrzeplinę. Niedokrwienie
spowodowane niedrożnością tętnic
wieńcowych może mieć różne przyczyny: miażdżycę tętnic, zator lub
zakrzepicę. W wyniku niedokrwienia dochodzi do niedotlenienia i
niedożywienia danej części mięśnia
sercowego oraz jego martwicy.
Zawał serca może wystąpić w
każdym obszarze mięśnia sercowego, może obejmować całą grubość
mięśnia (zawał pełnościenny) lub
warstwę podwsierdziową (zawał
niepełnościenny).
W Polsce z tego powodu hospitalizowanych jest około 100 tysięcy
chorych rocznie.

Najczęstsze przyczyny
zawału serca

Do zawału mięśnia sercowego najczęściej dochodzi na tle miażdżycy tętnic wieńcowych. Ognisko miażdżycy

w ścianie tętnicy wieńcowej nazywane
jest blaszką miażdżycową. Powoduje
ona zwężenie światła tego naczynia i
ograniczenie przepływu krwi - często
w tych przypadkach pacjent odczuwa
objawy dławicy piersiowej przy wysiłku czy zdenerwowaniu. Mechanizmem, który bezpośrednio prowadzi
do zawału jest pęknięcie blaszki miażdżycowej, wówczas na jej powierzchni
tworzy się zakrzep, który zamyka
całkowicie naczynie. Obszar mięśnia
sercowego zaopatrywany przez daną
tętnicę wieńcową zostaje niedokrwiony i w ciągu kilku-kilkunastu minut
rozpoczyna się jego uszkodzenie, które
w wypadku nie przywrócenia dopływu
krwi prowadzi do powstania ogniska
martwicy tego fragmentu.
Inne przyczyny mogące spowodować zawał serca to:
* kurcz tętnicy wieńcowej;
* wrodzona wada naczyń wieńcowych;
* zmiany zatorowo-zakrzepowe w
tętnicach wieńcowych;
* kardiomiopatia przerostowa
* wady zastawek serca
Czynniki ryzyka zawału:
• wiek: u mężczyzn 32-50 lat, u
kobiet 45-70 lat
• płeć męska
• palenie tytoniu
• stres
• nadciśnienie tętnicze
• wysoki poziom cholesterolu
• zaburzona proporcja pomiędzy
cholesterolem LDL i HDL
• wysoki poziom trójglicerydów
• brak aktywności fizycznej
• predyspozycje rodzinne i genetyczne (zawał w rodzinie w wywiadzie)
• otyłość (zwłaszcza brzuszna).

Objawy zawału serca

Najczęstszym objawem jest ból w
klatce piersiowej, który jest zlokalizowany za mostkiem w środkowej
części klatki piersiowej. Czujemy

wówczas w piersiach siłę rozrywającą, gniotącą oraz silne pieczenie. Ból
ten często promieniuje do żuchwy,
pleców, barków, lewej ręki, czasem
towarzyszy mu znaczne osłabienie,
poty, duszność, wymioty, a także
drętwienie kończyn górnych. Niekiedy objawem zawału może być także
ból w nadbrzuszu. Należy przy tym
pamiętać, że u chorych z cukrzycą
lub nadciśnieniem tętniczym objawy
są często nietypowe. W większości
przypadków zawał serca jest poprzedzony dolegliwościami bólowymi w
klatce piersiowej, lecz w co najmniej
25 % jest to pierwszy objaw choroby
wieńcowej. Zawał serca nie zostaje
rozpoznany około 30 % chorych.
W nietypowych, bezbólowych
postaciach zawału głównymi objawami są: zaburzenia rytmu pracy
serca, obrzęk płuc, wstrząs, osłabienie. Objawy te poznajemy jedynie w
badaniu EKG (elektrokardiogramie).
Zawał serca o przebiegu bezbólowym
zwykle występuje u osób chorych na
cukrzycę, ma wtedy przebieg utajony i
wykrywany jest przypadkowo. Zdarza
się, że zawał serca może też przebiegać
pod zasłoną innych chorób, np. ostrego żółciowego, zapalenia trzustki,
chorób żołądka lub bólów kostnych,
czy też bólów mięśniowych.
W leczeniu zawału mięśnia sercowego ważne jest postępowanie przedszpitalne i oczywiście szpitalne.
Postępowanie przedszpitalne
polega na przyjęciu 1 dawki Nitrogliceryny podjęzykowo oraz Aspiryny
300mg doustnie. Jeśli ból nie ustępuje
w ciągu 5 minut, należy jak najszybciej
wezwać pogotowie ratunkowe. Bardzo
ważnym elementem jest ograniczenie
aktywności ruchowej. Personel medyczny podaje tlen, ewentualnie leki
przeciwbólowe oraz kolejną dawkę nitrogliceryny. Podanie aspiryny pacjentowi z podejrzeniem zawału mięśnia
sercowego jest złotym standardem od
wielu lat. Działanie takie sprawia, że

Perły Medycyny 2008

listopada podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego
Konkursu Medycznego
PERŁY MEDYCYNY 2008
oraz Mazowiecka Firma Roku 2008
przyznano prestiżowe wyróżnienia.
Pierwszą nagrodę oraz tytuł Perła
Medycyny 2008 w kategorii poradnie
specjalistyczne zdobył Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
(SPZZLO), po raz kolejny zdobywając złotą statuetkę Perła Eskulapa.
W konkursie Mazowiecka Firma
Roku 2008 w kategorii medycyna
SPZZLO otrzymał III miejsce oraz
zdobył Brązowego Orła Mazowieckiego Biznesu.
Dla pacjentów jest to kolejne
potwierdzenie, że znajdują się pod
opieką dobrego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, a dla lekarzy, pielęgniarek i całego personelu administracyjno-gospodarczego, że pracują w
dobrze zarządzanej firmie.
Laureatów konkursu wyłoniła

Fot. Arch. SPZZLO
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Kolejne wyróżnienie dla naszej przychodni

Kapituła Konkursu, którą stanowili
przedstawiciele akademii medycznych,
środowiska lekarskiego, instytucji i organizacji patronujących Konkursowi.
Wyróżnione „Perłami Medycyny”
placówki to miejsca, które poprzez
zakres swojej działalności wpływają na
jakość i poziom świadczonych usług
na rynku medycznym, przy stałej
dbałości o bezpieczeństwo pacjentów
i klientów. Konkurs skierowany jest

Laureaci konkursu

do tych placówek, które osiągają coraz
wyższą sprawność funkcjonowania,
dzięki właściwym inwestycjom i zarządzaniu procesami, a także ciągłemu
podnoszeniu kwalifikacji personelu
medycznego i kadry kierowniczej.
Organizatorem konkursu są
PKPP Lewiatan, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz
Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.
Redakcja

Fot. Wikipedia

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

znamiennie obniża się ryzyko wystąpienia ponownego zawału lub udaru
mózgu oraz ryzyko zgonu.
Postępowanie szpitalne sprowadza się do jak najszybszego wykonania koronarografii i zabiegu udrożnienia zamkniętej lub zwężonej tętnicy
wieńcowej. Zabieg ten, wykonywany
w znieczuleniu miejscowym, polega
na wprowadzeniu przez wybrane
naczynie tętnicze cienkich cewników,
które pozwalają na podanie kontrastu
do naczynia wieńcowego. Dzięki temu
w badaniu radiologicznym możliwe
jest uwidocznienie zmian. Poprzez
ten sam dostęp można wprowadzić
także instrumenty pozwalające na
poszerzenie tętnic wieńcowych – tzw.
balonik oraz stent (swoiste rusztowanie, zabezpieczające światło naczynia
przed zamknięciem).
Istnieją również pewne okoliczności, które ograniczają możliwość wykonania udrożnienia tętnic
wieńcowych. Wówczas stosuje się
tzw. leczenie fibrynolityczne. Leki
fibrynolityczne mogą w krótkim
czasie doprowadzić do przywrócenia
drożności tętnicy wieńcowej i zapewnienia ukrwienia odpowiedniego
fragmentu mięśnia serca. W optymalnych warunkach bardzo wczesne
udrożnienie tętnicy może zapobiec
zawałowi. Czasami leczenie fibrynolityczne stosuje się przed skierowaniem
pacjenta do leczenia inwazyjnego,
kiedy spodziewane jest odroczenie tej
drugiej formy terapii, wynikające np.
z powodu długiego czasu transportu.
Oczywiście, leczenie w ostrej fazie
jest tylko elementem kompleksowego
postępowania. W kolejnym etapie
wprowadzane są do terapii przewlekłej leki, które istotnie zmniejszają
ryzyko ponownego zawału mięśnia
sercowego oraz ryzyko zgonu.
Podsumowując powyższe informacje, należy zaznaczyć, że w
leczeniu zawału mięśnia sercowego
najważniejsza jest wiedza pacjenta
o tej jednostce chorobowej oraz czas
rozpoczęcia leczenia.
W wyniku zawału serca dochodzi
do licznych powikłań. Najczęstsze to:
zaburzenia rytmu i przewodzenia. U
ponad 92% pacjentów ze świeżym
zawałem występują komorowe skurcze przedwczesne, u 8% migotanie
komór, u blisko 50% zaburzenia
nadkomorowe, zaś u około 30% zaburzenia przewodzenia przedsionkowokomorowego.

Rehabilitacja
pozawałowa

Jest ważnym elementem terapii.
Dobrze jest, jeżeli może być potem

kontynuowana przez kilka tygodni
w warunkach ambulatoryjnych lub
sanatorium. Powrót pacjenta do pracy
zależy od tego, w jakim stopniu zawał
serca uszkodził lewą komorę. Większość chorych podejmuje pracę zawodową w ciągu 3 miesięcy. Powinni być
objęci wówczas ambulatoryjną opieką
kardiologiczną, polegającą na odpowiednim leczeniu zapobiegającym
ponownemu zawałowi serca.
Pacjenci po zawale serca powinni
4-6 razy w tygodniu wykonywać co
najmniej 30 minutowy wysiłek fizyczny. Należy unikać ćwiczeń siłowych,
wykonywanych na bezdechu wymagających wysiłku w krótkim czasie
(sporty siłowe, sprint itp.).
Zdecydowanie przeciwwskazane są ćwiczenia wykonywane w
pochyleniu, co powoduje ucisk na
jamę brzuszną, a co za tym idzie
wzrost ciśnienia w klatce piersiowej. Wykonując ćwiczenia fizyczne
pamiętajmy, że jest to rehabilitacja
a nie trening wyczynowy. Zalecane
jest, aby tętno (puls) podczas wysiłku
fizycznego nie przekraczało 120 uderzeń na minutę.
W przypadku gdy pacjent przed
zawałem nie uprawiał żadnego sportu
(zdecydowana większość przypadków)
należy wyjątkowo ostrożnie, rozważnie i systematycznie przyzwyczajać
serce do wysiłku fizycznego.
Do ćwiczeń zalecanych osobom
po zawale należą dyscypliny, w
których wysiłek jest jednostajny,
bez gwałtownych zrywów. Jazda na
rowerze, pływanie i szybkie chodzenie podczas spacerów korzystnie
wpływają na wzrost wydolności
fizycznej. Do dyscyplin zaliczanych
jako korzystne w rehabilitacji po
zawale zalicza się także gimnastykę
i umiarkowany jogging.
Należy cały czas pamiętać, że
ćwiczymy dla zdrowia, a nie bicia
własnych rekordów. Ważną kwestią
jest regularność podejmowanego
wysiłku fizycznego. Tylko regularny wysiłek fizyczny (4-6 razy w
tygodniu przez minimum pół godziny) po pewnym czasie przyniesie
spodziewane rezultaty. Regularne
prowadzenie treningu powoduje,
ze jego korzystne wyniki pojawiają
się już po 4-6 tygodniach, a wzrost
wydolności organizmu pojawia się
po 6-9 miesiącach ćwiczeń.
Istnieje wiele sposobów zmniejszenia ryzyka zawału serca. Wymaga to jednak pewnej dyscypliny,
niezbędnej do przestrzegania
powyższych zaleceń. Czy warto?
Na to pytanie odpowiedzmy sobie
sami.
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Rok w pigułce

FELIETON

tej ostatniej odbyła się huczna feta z
udziałem władz miasta, dzielnicy, a
także licznie zgromadzonych warszawiaków.

Listopad

Minął rok. Budowa bielańskiego odcinka metra oraz ratusza zdominowały pozostałe tematy.
Najważniejsze odnotowaliśmy, inne umknęły pośród natłoku zdarzeń. Nadrabiamy tę zaległość.
Spójrzmy raz jeszcze na 2008 w skrócie.
Leszek Rudnicki

Styczeń

- W wiosennej aurze (+ 8º C)
odbył się jubileuszowy XXV Bieg
o Puchar Chomiczówki. Frekwencja dopisała wśród zawodników,
widzów oraz mediów: prasy, radia
i telewizji.
- Powtórka ubiegłorocznej wichury, dziwny przypadek! Dokładnie
rok temu identyczna była. Wiało, że
mało głowy nie urwało; tym razem
obeszło się bez większych szkód.
- Blokady tirów na granicach: protest przeciwko... protestowi celników
(sic!). Kierowcy zagrozili paraliżem
stolicy. Mieszkańcy Bielan i Łomianek
z niepokojem spoglądali na wylotową
gdańską „7”. Uff, na szczęście konflikt
„rozszedł się po kościach”.
- Nowa szata graficzna „Naszych
Bielan”. Począwszy od winiety tytułowej po całościowy layout: bardziej
przejrzysty i co tu dużo mówić - very
professional.

Luty

- Ależ chłopaki pracują przy
budowie bielańskiego ratusza. Normalnie 150 % normy! Fakt, brak zimy
sprzyja tempu robót. Jak tak dalej
pójdzie, skończą przed terminem.
- Znów jest przejezdne (częściowo) skrzyżowanie ul. Kasprowicza z
Aleją Zjednoczenia. „Metrowcy” zakończyli kolejny etap prac i nawet ziemię pod przyszłą trawę rozrzucili.
- Nad Bielanami przeszła nawałnica z piorunami! Po czym
szalało wietrzysko, na skutek czego
gdzieniegdzie wyrwane z korzeniami drzewa, uszkodziły kilkanaście
samochodów. Nikt nie ucierpiał, nie
licząc zerwanych tablic i billboardów,
które odfrunęły w siną dal.

Marzec

- Trwa przyłączanie stacji metra
„Słodowiec” i „Marymont”. Z tego
powodu zamknięto na krótko tę
ostatnią, a także „Plac Wilsona”. To
sygnał, że dosłownie lada chwila
metro dojedzie na Bielany.
- Ponownie otwarto skrzyżowanie ulic Oczapowskiego i Kasprowicza. W miarę postępu prac przy
metrze, zostaną przywrócone do
ruchu kolejne przecznice.
- Nadszedł ostatni moment,
by wymienić dowód osobisty. Od
1 kwietnia (to nie prima aprilis!)
stary, książeczkowy traci ważność.
Spóźnialscy mogą mieć kłopot w
bankach, urzędach, na pocztach i...
granicy unijnej też!

Kwiecień

- Otwarto (wreszcie!) pierwszą
bielańską stację metra „Słodowiec”.
Oj, duża wygoda dla mieszkańców
nastała. Teraz czekamy na kolejne:
„Stare Bielany” oraz „Wawrzyszew”.
- Zmiana w kolejności budowy
nowych przepraw przez Wisłę.
Wpierw powstanie „Most Północny”

łączący Bielany z Tarchominem i
Białołęką, po którym pomkniemy
wygodnie tramwajem z węzła „Młociny”. Jako drugi zostanie zbudowany
„Most Krasińskiego”.
- Tłok w Urzędzie Skarbowym na
Skalbmierskiej, czyli oddawanie Pitów na ostatnią chwilę. Wydłużono
godziny pracy w/w, uruchomiono
dodatkowy punkt przyjmowania
druków w Urzędzie Dzielnicowym
na ul. Przybyszewskiego.

Maj

- Długi świąteczny weekend. Pogoda dopisała. Kto żyw z bielańczyków,
umknął w plener na łono natury. Ci,
którzy pozostali, zdrowo przemieszczali się po dzielnicy rowerami.
- Utrudnienia w ruchu na Kasprowicza: zakończono kolejny etap
budowy metra. Trwa renowacja trawników i modernizacja jezdni wraz z
przebudową zatok przystankowych.
- „Bielańskie Dni Kultury”, czyli
festyny, koncerty i wystawy. W tym,
spektakularna: „Bielany w dawnej fotografii” zorganizowana na... ogrodzeniu zespołu szkół przy ulicy Żeromskiego 22/28, wzbudzająca prawdziwą
sensację wśród mieszkańców.

Czerwiec

- Dzień Dziecka upłynął radośnie w naszej dzielnicy. Latorośle
płci obojga (plus rodzice), szaleli
na wielu imprezach ku własnej czci.
Sympatyczna sprawa.
- Remont generalny ul. Nałkowskiej i fragmentu Lisowskiej (od
Żeromskiego do Staffa). Położono
asfalt, chodniki z kostki Bauma,
postawiono nowe latarnie. Niestety,
okoliczne resztki „trawników” fatalnie kontrastują z całością. Ciekawe,
co z tym fantem zamierza zrobić
ADM „WSM” z ul. Daniłowskiego?
- Rozbudowa węzła komunikacyjnego „Młociny”. Zawieszono (do
31 VIII) kursowanie tramwajów nr: 5,
22 i 33 od Huty do Reymonta. Wprowadzono linię autobusową: Z - 5.

Lipiec

- Ulica Kasprowicza, za sprawą
metra, nie do poznania! Od „Serka Bielańskiego”, aż do Lindego,

szykowna aleja wraz z nowymi
drzewami oko cieszy. Otwarto skrzyżowania, na których zamontowano
sygnalizację świetlną. Europejsko to
teraz wygląda :-)
- Przejazdy techniczne na trasie:
„Słodowiec” - „Stare Bielany” „Wawrzyszew”. We wrześniu zaplanowano ukończenie budowy I warszawskiej (i polskiej!) linii metra.

Sierpień

- Uroczyste obchody 64. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego.
Oficjalnie godzina „W” zaczęła się
o 17:00. W rzeczywistości walki
rozpoczął (wieloletni felietonista
„NB”) Zdzisław Sierpiński, oddając
pierwsze strzały już o 13:50 przy ul.
Krasińskiego.
- Węzeł komunikacyjny „Młociny” wciąż (niestety) jest w budowie.
Co blokuje nie tylko otwarcie całego
kompleksu, ale także powrót na dawne trasy tramwajów linii: 5, 22 i 33.
- W wielu bielańskich przedszkolach i szkołach, kończone są remonty: trwa generalne sprzątanie na
błysk. Rok szkolny już za chwilę...

Wrzesień

- 69 rocznica wybuchu II wojny
światowej. Na Bielanach odbyły
się uroczystości przy pomnikach:
Strzelców Kaniowskich (Wawrzyszew) i Warszawskie Termopile
(Huta).
- Próbne wjazdy pociągów na
stację metra „Młociny”. To standardowe procedury przed oddaniem do
użytku całej inwestycji, która „zaliczyła” już małe opóźnienie.
- Sprawne weekendowe frezowanie jezdni wraz z wymianą asfaltu na
ulicy Kasprowicza (od Oczapowskiego do Makuszyńskiego). Równo jak
po stole możemy teraz jeździć.
- Bielańskie pożegnanie lata, czyli piknik wielokulturowy na Chomiczówce: kiermasze, konkursy, pokazy
oraz występy, których zwieńczeniem
był koncert zespołu „Perfect”.

Październik

- Przywrócono (z miesięcznym
opóźnieniem) kursowanie tramwajów linii: 5, 22 i 33.

- Gruntowny remont uliczki
Szepietowskiej. Ułożono z gustownej kostki nową jezdnię i chodniki,
postawiono również stylowe latarnie.
Małe, a cieszy; nie tylko mieszkańców, ale też pacjentów pobliskiej
przychodni, tudzież apteki.
- Rozpoczęto renowację targowiska „Wolumen”. Usunięto część
szpetnych, wysłużonych straganów,
skuto lastrykowe blaty. Ostatni „zieleniak” z prawdziwego zdarzenia w
stolicy musi być the best.
- Wreszcie (po 25 latach!) zakończono budowę metra. Równocześnie
otwarto pozostałe stacje: „Stare Bielany”, „Wawrzyszew” i „Młociny”. Na

- Nowy ratusz rośnie dosłownie
„jak na drożdżach”. Gotowa jest elewacja zewnętrzna. Trwają intensywne prace wokół budynku (parking) i
wykończeniowe wewnątrz obiektu.
- W miejsce zburzonego pawilonu przy Perzyńskiego r. Broniewskiego zbudowano nowy komisariat
policji. Bryła budynku, hmm, została
niebanalnie zaprojektowana.
- „Epidemia” banków na Kasprowicza. Znikła drogeria, teraz działają:
jeden z reklamy Marka Kondrata,
drugi, który pyta: co jeszcze możemy
dla ciebie zrobić? Ponadto vis-à-vis
(w miejsce „Żabki”) kolejny funkcjonuje. Żeby się nie zrobiło jak na
Placu Wilsona!
- „Franciszek” ma się bardzo
dobrze! Osiołek nadal rezyduje
w gustownej zagrodzie, a raczej
stajence przy UKSW na ulicy Dewajtis. Ps. Uwielbia wcinać jabłka i
marchewki.

Grudzień

- Po deszczach, przymrozkach oraz śnieżycach, na moment
wróciła jesień. Temperatura + 10º
C o tej porze roku, to już lekka
przesada. Zmiany klimatyczne? Jak
widać - tak.
- MZA uruchomiły linię autobusową 203: Fort Wawrzyszew
- Księżycowa - Kwitnąca - Conrada
- Sokratesa - Kasprowicza - węzeł
komunikacyjny „Młociny”. Miła
wygoda.
- Przed ratuszem na ul. Przybyszewskiego stanęła dorodna, strojna
choinka. To znak, że nadchodzą już
Święta Bożego Narodzenia, Sylwester
oraz Nowy Rok. Hurra!

List otwarty

Marzy mi się piknik w parku
Kilka lat temu miałam okazję
zobaczyć, jak mieszkańcy zachodnioeuropejskich miast spędzają wśród
miejskiej zieleni swój wolny czas. Rodziny grają wspólnie w piłkę, grupki
przyjaciół wylegują się na skwerkach,
ktoś chodzi boso po trawie.
Pomyślałam wtedy z zazdrością:
u nas tak się nie da, u nas jest inny
klimat, zupełnie nie sprzyjający takiej miejsko-parkowej rekreacji.
W tym błogim przekonaniu i
usprawiedliwieniu dla ogółu Warszawiaków dotrwałam do wiosny. A
wiosna, jak co roku, roztopiła marne
resztki śniegu i moim oczom ukazały
się... No właśnie! Pytanie konkursowe, co wyszło spod śniegu? Podpowiem, że botanicy nie mieliby pola
do popisu, nie chodzi o krokusy!
Nie zatrzymuję wzroku na sprawach przyziemnych i rozglądam się
wokół. Tu i tam, powoli, z profesjonalną ostrożnością saperów przechadzają się Ci, którzy z ważnych przyczyn muszą zboczyć z alejek. Choć
i na nich trafiają się niespodzianki.
Zastanawiające, na co te osoby tak
bardzo uważają?
Dalej roześmiane dzieciaki kopią
piłkę między drzewami. Okrzykami
motywują się nawzajem do nietypowej dla swojego wieku rozwagi:

„nie kop za daleko, bo tam kończy
się boisko!”
Pytam samą siebie, a co jest za
boiskiem? Pole minowe? Najwyraźniej tak...
Pytania nie tyle trudne, co raczej
kłopotliwe...
Zwracam się zatem z bardziej konstruktywnym pytaniem do Szanownego Czytelnika – co musi się stać, żeby
mieszkańcy Bielan mogli wypoczywać
w naszych parkach, wśród zieleni,
która jest dla nas wszystkich?
Na nowy rok życzymy sobie
nawzajem spełnienia marzeń. Zatem
życzę sobie i Tobie, Drogi Czytelniku,
abyś w 2009 roku w pobliskim parku
znalazł miejsce i godne warunki na
swój piknik.
- Czy wiesz, że trawniki są dla
ludzi, nie tylko dla Twojego psa?
- To twoja sprawa, co twój pies
robi w domu. Na trawniku po nim
sprzątaj.
- Czy wiesz, że dzieci nie mogą
bawić się na trawie, bo jest tam mnóstwo psich kup?
- Czy potrafisz przejść po trawniku
bez patrzenia pod nogi? Dlaczego nie?
- Kupę swojego psa znajdziesz w
10 sekund. Spacerowicze będą cieszyć
się czystą okolicą godzinami ....
U. P.
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Urząd Dzielnicy Bielany prezentuje...
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Gospodarczej i Zezwoleń obejmuje
cztery główne segmenty, grupujące
następujące sprawy:
- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, w tym szczególnie udzielanie informacji o zasadach
wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej oraz o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności
gospodarczej, a także przekazywanie
wniosków o wpis do krajowego
rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej REGON
wraz z zaświadczeniem o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej do Urzędu Statystycznego w
Warszawie,
- przygotowywanie projektów
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wykonywanie
innych czynności wynikających z
ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym
przygotowywanie projektu budżetu
w zakresie opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej dzielnicy i monitorowanie jego realizacji
oraz współpraca z uprawnionymi
instytucjami i organami, w tym
jednostkami kontrolnymi, w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Fot. K. Białczyk

S

iedziba Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy znajduje się przy ul.
Skalbmierskiej 13, tel. (022) 669 58
73, (022) 669 95 98, fax. (022) 669 58
73. Wydział pracuje w godzinach 8 –
16, od poniedziałku do piątku.
Wszystkie wnioski i pisma kierowane do Wydziału należy składać
w Wydziale Obsługi Mieszkańców
przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w
okienkach nr 7 i 8. W uzasadnionych
i pilnych przypadkach przyjmujemy klientów w godzinach pracy
Wydziału.
Strukturę organizacyjną Wydziału Działalności Gospodarczej
i Zezwoleń tworzą komórki o następujących nazwach i liczbie pracowników:
- Naczelnik Wydziału, podlegający Członkowi Zarządu Dzielnicy
Bielany Ryszardowi Modzelewskiemu,
- referat handlu – 2 osoby,
- referat ewidencji – 3 osoby.
Nasz Wydział, posiadający 6
etatów, obsługuje 17 500 przedsiębiorców, co plasuje nas w czołowej
czwórce rankingu dzielnic o największej liczbie zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych.
Zakres zadań powierzonych do
realizacji Wydziałowi Działalności

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń (WDGiZ)

Ewidencja działalności gospodarczej

alkoholizmowi. Ważnym zadaniem
z tego zakresu jest prowadzenie
postępowań administracyjnych o
cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ujawnionych
przypadkach sprzedaży alkoholu
osobom nieuprawnionym.
- handel obwoźny i targowiska,
w tym szczególnie kontrola legalności zajmowania terenów miejskich i
pasów drogowych dróg publicznych

przez osoby prowadzące handel obwoźny, kontrola zasad prowadzenia
handlu obwoźnego, a także kontrola prawidłowości poboru przez
inkasentów opłaty targowej na targowiskach i w innych miejscach, w
których prowadzony jest handel. W
sprawach targowisk Wydział realizuje tylko sprawy niezastrzeżone dla
Biura Działalności Gospodarczej i
Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy.

Rozmowa z naczelnikiem WDGiZ Aliną Hulej

Z jakimi jednostkami współpracuje Pani Wydział ?
Wewnątrz Urzędu, Wydział
współpracuje z wieloma komórkami
organizacyjnymi: z Wydziałem Infrastruktury, w zakresie kontroli przestrzegania przez osoby prowadzące
handel obwoźny zasad i warunków
określonych w zezwoleniach na zajęcie
pasa drogowego, z Wydziałem Budżetowo – Księgowym w sprawach związanych z opłatą targową i opłatami za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przy
wykonywaniu zadań wynikających z
ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
najczęściej współdziałamy z Biurem
Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Urzędu m.st. Warszawy. W ramach
przeprowadzanych kontroli legalności
zajmowania terenów miejskich i pasów
drogowych dróg publicznych przez
osoby prowadzące handel obwoźny,
na co dzień kooperujemy z V Oddziałem Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
Współpraca z tą formacją porządkową
jest także szczególnie pomocna przy
postępowaniach administracyjnych
o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w przypadkach ujawnienia sprzedaży alkoholu
osobom nieuprawnionym.

Z jakimi problemami najczęściej
zwracają się do Państwa mieszkańcy
Bielan i przedsiębiorcy ?
Przede wszystkim staramy się zawsze służyć pomocą i radą w sprawach
udzielania informacji o zasadach wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej
oraz o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia
działalności gospodarczej. Przy dzisiejszym galopującym tempie zmian
legislacyjnych w tej materii, niezbędna
jest świetna merytorycznie i profesjonalna kadra pracownicza, dlatego
pracownicy Wydziału nieustannie
podnoszą swoje kwalifikacje i uważnie
śledzą wprowadzane zmiany, by móc
jeszcze lepiej służyć naszym przedsiębiorcom.
Druga grupa problemów pojawiająca się w codziennej pracy dotyczy
kwestii zasad prowadzenia handlu
obwoźnego, a także reguł poboru i
wysokości stawek opłaty targowej.
Te kwestie ciągle jeszcze budzą liczne
wątpliwości.
Na tym polu istnieją też zagadnienia, na których rozwiązanie bądź
realizację nie mamy wpływu. Do tej
grupy należą pytania dotyczące wydawania zezwoleń bądź to na zajęcie pasa
drogowego, bądź na udostępnienie
innych terenów miejskich osobom prowadzącym handel obwoźny. W takich
wypadkach, klientów Urzędu prosimy
o udanie się do właściwych zarządców
terenu, najczęściej do Zarządu Dróg
Miejskich, Wydziału Infrastruktury
czy Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami. Powszechne bowiem
jest przeświadczenie, że skoro Wydział
Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
zajmuje się kontrolą legalności zajmowania terenów miejskich przez osoby
prowadzące tego typu działalność
handlową i przestrzeganiem zasad

prowadzenia sprzedaży obwoźnej, to
w jego kompetencji leżą także sprawy
związane z wydawaniem zezwoleń, o
których była mowa wcześniej. Również
kwestie sanitarne nie leżą w kręgu
naszej właściwości. W tych sprawach
wszelkich czynności może dopełnić
Powiatowy Inspektor Sanitarny.
Trzecią grupą problemów, w których staramy się pomóc uporać naszym przedsiębiorcom, są wnioski
w sprawie wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Jakie wyzwania stoją przed Pani
Wydziałem w 2009 roku i nad czym
obecnie Państwo pracujecie ?
W 2009 roku czekają nas długo wypatrywane i w swojej istocie
rewolucyjne zmiany wynikające z
ostatniej nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Zmienione regulacje przewidują
znaczne uproszczenie procedury
zakładania działalności gospodarczej
poprzez prowadzenie tzw. jednego
okienka, będącego przejściową formą
rejestracji działalności gospodarczej
do momentu wprowadzenia wariantu
tzw. zero okienka (w lipcu 2011 r.). W
obecnym stanie prawnym gmina może
przyjąć od przedsiębiorcy wnioski w
przedmiocie NIP, REGON, a następnie
wysłać je do odpowiednich organów.
Fakultatywność tego rozwiązania
powoduje jednak, że w praktyce ono
nie funkcjonuje. Nowelizacja ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza taką procedurę jako
zasadę. Obsługa ewidencji działalności
gospodarczej dla takich procedur zostanie zlokalizowana w gminach, gdzie
przyszły przedsiębiorca będzie składał
jeden zintegrowany wniosek o wpis do
ewidencji zamiast obecnych czterech.
Będzie on zawierał dane niezbędne dla
różnych organów: fiskalnych, staty-

stycznych i ubezpieczeń społecznych.
Wniosek będzie też można przesłać
do urzędu gminy listem poleconym,
z tym że w tym przypadku podpis
przedsiębiorcy musi być poświadczony
notarialne. Pozostałe kwestie związane z rejestracją mają już załatwić za
przedsiębiorcę pracownicy Urzędu.
Zamiast wizyty w kilku urzędach:
gminy, skarbowym, statystycznym, a
także w ZUS, wystarczą odwiedziny
w Urzędzie Dzielnicy.
Ponadto z końcem tego roku
powinna dobiec końca procedura
przeklasyfikowania według PKD 2007
działalności podmiotów wpisanych do
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz
ewidencji działalności gospodarczej.
Realizacja tych dwóch, w swych
założeniach ogromnych zadań, będzie
wymagała zgodnej współpracy pracowników Wydziału z przedsiębiorcami, w
atmosferze wzajemnego zrozumienia
i poszanowania dla swojej pracy. Do
tego dochodzi realizacja wniosków o
zawieszenie działalności gospodarczej.
Instytucja ta znalazła swoje miejsce
w obrocie prawnym we wrześniu
ubiegłego roku. Jeśli w tym miejscu
poczynię uwagę, że na dzień dzisiejszy
do ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Prezydenta m.st.
Warszawy dla Dzielnicy Bielany wpisanych jest przeszło 17 500 przedsiębiorców, to dostrzegalny staje się zbyt mały
stan osobowy naszego Wydziału, który
nie jest skorelowany z zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed Wydziałem
Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.
Jednak na zakończenie powiem krzepiąco, że pomimo tych przeciwności
realizacja wniosków z zakresu ewidencji
działalności gospodarczej, zamiast
przewidzianych ustawowo 14 dni, obecnie trwa nie dłużej niż 7 dni.

- ewidencja innych obiektów, w
których są świadczone usługi hotelarskie oraz prowadzenie ewidencji
pól biwakowych.
Naczelnikiem Wydziału jest
Alina Hulej (e-mail: hulej_a@poczta.bielany.waw.pl). Przez większą
część swojej kariery zawodowej
związana z instytucjami samorządowymi lub administracją państwową.
Jakich praktycznych rad mogłaby
Pani udzielić przedsiębiorcom rejestrującym po raz pierwszy działalność
gospodarczą w Urzędzie ?
Moja rada będzie aktualna nie
tylko dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców, ale również
dla wszystkich klientów naszego
Wydziału. Niezmiennie zachęcam do
korzystania z Internetu, w celu uzyskania poszukiwanych, wstępnych informacji. Potrzebne do zarejestrowania
działalności zgłoszenia zmiany danych
firmy czy związane z zezwoleniami na
alkohol formularze można odnaleźć
na stronach Urzędu Miasta - http://
www.um.warszawa.pl/v_syrenka/bdg/
formularze.php oraz http://www.wom.
warszawa.pl/ - w zakładce działalność
gospodarcza. Osobom chcącym prowadzić sprzedaż obwoźną na terenie
naszej Dzielnicy polecam odwiedzić
stronę http://www.bielany.waw.pl/ odnośnik handel obwoźny, gdzie z
łatwością odnajdą wszelkie informacje
dotyczące wykazu miejsc, na których
dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego, a także procedur wydawania
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
na prawach wyłączności w celu prowadzenia handlu obwoźnego czy zawarcia
umowy w celu prowadzenia handlu
obwoźnego. Wybrane formularze
można pobrać i spokojnie wypełnić w
domowym zaciszu, posiłkując się przy
tym koniecznymi aktami prawnymi,
które również można odszukać w
podanym lokalizacjach. Z pewnością
pracę Wydziału ułatwi wcześniejsza
rozmowa telefoniczna, w trakcie której
można określić temat poszukiwanych
wiadomości. Z moich dotychczasowych doświadczeń wynika, że wykonanie podanych wyżej wskazówek
pozwala na zaoszczędzenie cennego
czasu naszych klientów, a także skraca
do minimum czas niezbędny do kompleksowej i kompetentnej obsługi.
Oprac. Katarzyna Białczyk
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Przykłady skutecznych działań bielańskiej policji

Zatrzymany
z czekoladami
i kosmetykami

Policjanci z Komendy na Bielanach zatrzymali 30-letniego Konrada S., który w jednym ze sklepów
przy ulicy Klaudyny dokonał kradzieży kilku czekolad i artykułów
kosmetycznych o łącznej wartości
329 złotych. Konrad S. wszystkie te
rzeczy schował pod kurtką, licząc,
że ujdzie to uwadze ochroniarzy.
Pracownicy sklepu okazali się
bardzo czujni i nie dopuścili do
kradzieży. Podczas przeszukania
mundurowi znaleźli również aparat
fotograficzny, który był poszukiwany przez policjantów z komisariatu
kolejowego. Teraz odpowie za kradzież i paserstwo.
Mężczyzna jest doskonale znany bielańskim funkcjonariuszom.
Do tej pory był notowany między
innymi za kradzieże, także z włamaniem, kierowanie pojazdem
w stanie nietrzeźwości. Konrad
S. trafił do policyjnego aresztu.
Dochodzeniowcy ustalają teraz,
w jaki sposób mężczyzna wszedł w
posiadanie aparatu cyfrowego.

Interwencja na czas

Dzięki informacji od jednej z
mieszkanek Warszawy, policjanci
z patrolówki uratowali pijanego
17-latka, który leżał na torach tramwajowych. Za około dwie godziny
miał nimi przejeżdżać pierwszy
tramwaj. Tuż po godzinie pierwszej w nocy, jadących radiowozem
policjantów zatrzymała młoda kobieta. Wskazała ona mundurowym
mężczyznę, który leżał na torach
tramwajowych, na skrzyżowaniu
Broniewskiego z ulicą Reymonta.
Na dworze było ciemno, gdy policjanci podeszli bliżej zauważyli leżącego na torowisku 17-latka. Okazał się nim Maciej G., uczeń jednej
z warszawskich szkół. Chłopak był
w stanie upojenia alkoholowego.
Został przewieziony do komendy
na Żeromskiego. Był tak pijany, że
nie potrafił podać numeru telefonu
do rodziców. Przeprowadzone badanie wykazało u 17-latka prawie 3
promile alkoholu.
Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo okoliczności
tego zdarzenia. Reakcja jednej z
mieszkanek, szybkie powiadomie-

nie Policji i przeprowadzona przez
funkcjonariuszy interwencja, prawdopodobnie uratowały chłopakowi
życie.
Maciej G. odpowie teraz za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w
ruchu drogowym.

Narzeczeni
trafili za kratki

Przypomnijmy. W połowie lutego bielańscy kryminalni zajmujący
się zwalczaniem przestępczości
narkotykowej weszli do jednego
z mieszkań na Ochocie. Posiadali
informację, że w lokalu od dłuższego
czasu produkowane są narkotyki.
Podejrzenia potwierdziły się. W
mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli kilogram amfetaminy,
pół litra polskiej heroiny oraz cały
arsenał półproduktów, odczynników, probówek, kolb, kuchenkę
elektryczną oraz garnek z odpadami,
służący do wytwarzania narkotyków.
Zatrzymano trzy osoby zamieszane
w produkcję i posiadanie narkotyków. Wśród tych osób znajdowała
się 37-letnia Agnieszka S. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niej
dozoru.
Miesiąc później do kryminalnych dotarła informacja, że po
likwidacji poprzedniej fabryki amfetaminy, osoby zajmując się tym procederem znalazły sobie inne miejsce.
Wspólnie z kolegami z Centralnego

Biura Śledczego Komendy Głównej
Policji, bielańscy kryminalni sfinalizowali sprawę. Najpierw została zatrzymana doskonale znana policjantom 37-letnia Agnieszka S., a chwilę
później Marcin B. ps. „Chemik”. W
mieszkaniu zabezpieczono około
80 kilogramów słomy makowej,
kilka litrów polskiej heroiny, pół
kilograma amfetaminy oraz sprzęt
i substancje do jej produkcji. Szacunkowa wartość czarnorynkowa
zabezpieczonego towaru to około
100 tysięcy złotych. W tym samym
czasie kryminalni i policjanci z CBŚ
KGP zatrzymali, w lokalu przy ulicy
Petofiego, 30-letniego Krzysztofa P.
ps. „ Kristof ”.
Całej trójce zostały przedstawione zarzuty posiadania i produkcji
środków odurzających. Wobec
nich sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania.
Okazało się, że to jeszcze nie koniec sprawy. Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności zmierzających do ustalenia kolejnych
osób zamieszanych w produkcję
narkotyków. Przesłuchania świadków i podejrzanych naprowadziły
policjantów na trop kolejnej osoby,
która trudni się tym przestępczym
procederem. Tym razem kryminalni z Bielan, w mieszkaniu przy ulicy
Opaczewskiej zatrzymali Macieja O.
31-latek też będzie odpowiadał za
produkcję środków odurzających.
W lokalu znajdowała się również
narzeczona Macieja O., 26-letnia
Patrycja B. Okazało się, że kobieta
jest poszukiwana w celu doprowadzenia jej do najbliższego aresztu
śledczego.
Wobec 31-latka sąd również zastosował 3-miesieczny areszt. Oboje
narzeczeni spędzą teraz najbliższe
dni i miesiące za kratkami.
(eb)

rudzień to jeden z
bardziej charakterystycznych i wyjątkowych miesięcy w roku.
Z jednej strony to początek
astronomicznej zimy, z drugiej zaś długo oczekiwane
święta Bożego Narodzenia.
Funkcjonariusze o tej porze
roku z większą częstotliwością kontrolowali miejsca gromadzenia
się osób bezdomnych. Stały kontakt z
tymi osobami pomaga im przetrwać
kolejne zimowe dni. Gorąca zupa,
często jedyny posiłek bezdomnego,
możliwość skorzystania z pomocy
przedmedycznej lub fachowej pomocy
lekarskiej, wezwanej za pośrednictwem
strażników, chwila rozmowy z funkcjonariuszami - to tak niewiele, ale dzięki
temu bezdomnym łatwiej przejść przez
ten trudny, zimowy okres.
W dniu 09.12.2008 r. do tragedii
nie doszło tylko dzięki skutecznemu
działaniu strażników. W rejonie ul.
Kasprowicza bezdomny mężczyzna
poprosił funkcjonariuszy o pomoc dla
swojego kolegi, który - jak twierdził
- był w stanie krytycznym. Strażnicy
niezwłocznie udali się pod wskazane
miejsce, którym był szałas w pobliskim
lesie i tam zastali ok. 60 letniego mężczyznę. Trudno było nawiązać z nim
kontakt, miał słabo wyczuwalne tętno
i spowolniony oddech. Natychmiast
na miejsce zostało wezwane Pogotowie Ratunkowe, a w oczekiwaniu na
jego przyjazd funkcjonariusze okryli
mężczyznę kocem termicznym i kontrolowali czynności życiowe. Załoga
pogotowia przewiozła bezdomnego
do Szpitala Bielańskiego.
Mniej szczęścia niestety miał
mężczyzna, któremu strażnicy próbowali przywrócić funkcje życiowe
w dniu 18.12.2008 r. w rejonie Al.
Zjednoczenia i ulicy Żeromskiego. U mężczyzny funkcjonariusze
stwierdzili brak wyczuwalnego tętna
i natychmiast przystąpili do resuscytacji. Przybyły na miejsce lekarz Pogotowia Ratunkowego po wstępnym
badaniu stwierdził zgon mężczyzny.
Na miejsce została wezwana Policja.
Teren zabezpieczono na czas pracy
techników policyjnych.
Pomocy strażników potrzebowała
również bezdomna kobieta, która w
dniu 08.12.2008 r. groziła, że odbierze
sobie życie. W trakcie rozmowy strażnicy ustalili, że kobieta leczyła się psychiatrycznie. Z rozmowy z bezdomną

jasno wynikało, że nie
widzi ona sensu życia.
Umiejętności negocjacyjne
funkcjonariuszy pozytywnie wpłynęły na jej nastrój.
Za pośrednictwem wezwanego na miejsce Pogotowia Ratunkowego kobieta
została przewieziona do
Szpitala Bielańskiego.
W dniu 09. 12. 2008 r. w rejonie
ul. Wrzeciono 16 strażnik z patrolu
wspólnie z policjantem dokonał ujęcia
nietrzeźwego mężczyzny, który odmówił uiszczenia opłaty za przejazd
taksówką. W trakcie interwencji mężczyzna zachowywał się agresywnie, w
stronę funkcjonariuszy kierował słowa wulgarne i próbował uderzyć jednego z nich. Wobec mężczyzny użyto
środków przymusu bezpośredniego w
postaci chwytu obezwładniającego i
kajdanek. Mężczyzna został zatrzymany za znieważenie funkcjonariuszy.
Lista zadań funkcjonariuszy z
Referatu Szkolnego uległa rozszerzeniu o kontrole salonów gier i kafejek
internetowych na terenie dzielnicy.
Potrzeba takich kontroli wynika ze
stałego kontaktu utrzymywanego
z dyrekcjami szkół, które zgłosiły
problem gromadzenia się w tych miejscach wagarującej młodzieży. Stałym
nadzorem objęto wiele placówek na
terenie dzielnicy Bielany.
W okresie przedświątecznym
funkcjonariusze prowadzili kompleksowe kontrole punktów sprzedaży fajerwerków na terenie naszej
dzielnicy. Prowadzone działania
ukierunkowane były w szczególności
na przestrzeganie przez sprzedawców
przepisów dotyczących wprowadzania
do obrotu wyrobów pirotechnicznych.
Nacisk położono na zakaz sprzedaży
fajerwerków osobom nieletnim oraz
na właściwym oznakowaniu w/w wyrobów i dołączaniu do nich instrukcji
w języku polskim.
Cykliczne kontrole stoisk nie
ujawniły nieprawidłowości w w/w
zakresie. Ponadto strażnicy w ramach prowadzonej akcji patrolowali
miejsca gromadzenia się młodzieży,
szczególnie w rejonach podwórek,
placów i parków oraz innych miejsc
publicznych pod kątem zapobiegania
ewentualnym wypadkom związanym
z niewłaściwym używaniem środków
pirotechnicznych.
Nina Pesta, V Oddział Terenowy
Straży Miejskiej

Naszej Koleżance

Naszej Koleżance

Dorocie Prusik

Aleksandrze Olejniczak

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

DZIADKA
składają

Koleżanki i Koledzy
z Delegatur Biura Gospodarki Nieruchomościami
i Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Bielany
Z żalem i smutkiem żegnamy

ŚP. Stefana Hoffmana
nauczyciela i byłego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 332
przy ul. Tołstoja 2, a następnie nauczyciela Zespołu Szkół nr 49
Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania,
Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
oraz dyrektorzy szkół bielańskich i placówek oświatowych

Mamy
składają

Koleżanki i Koledzy
z Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa Bielany
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie

ŚP. Stefana Hoffmana
długoletniego przyjaciela mieszkańców Wawrzyszewa
składa
Wiceprzewodniczący jednostki samorządowej Osiedla Wawrzyszew
Zygmunt Morawski
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KULTURA

Saksofonowa euforia

Koncert karnawałowy
na Wrzecionie

Wystąpi Kwartet saksofonowy

W niedzielę 1 lutego o godz. 19
zapraszamy do dolnego kościoła
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (ul. Przy Agorze
9) na koncert karnawałowy z cyklu „Muzyka na Wrzecionie”. W
koncercie pt. „Kolorowe piosenki”
wystąpią Karol Stępkowski – aktor Teatru Komedia (śpiew) oraz
Wiesław Kowalski – gitarzysta i
aranżer. W programie pojawią się
najbardziej znane i lubiane utwory
z minionych lat oraz popularne
piosenki współczesne.
organizatorzy: Wydział Kultury Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Parafia Niepokalanego
Poczęcia NMP, CELLO Studio
Artystyczne

W

niedzielę 22 lutego o godz. 19 w
kościele pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych (ul. Conrada 7)
wystąpi Kwartet saksofonowy SaksEuforia.
Zespół tworzą: Marcin Odyniec — saksofon
sopranowy, Maksymilian Młynek — saksofon altowy, Michał Kryński — saksofon
tenorowy, Ariel Lichaczewski — saksofon
barytonowy. Zespół został założony w roku
2007 przez studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, wydział
w Białymstoku. Prężnie działający kwartet,
mimo krótkiego stażu ma już szeroki repertuar, obejmujący utwory zarówno rozrywkowe czy jazzowe, jak i klasyczne. Ma na swoim
koncie również wiele koncertów. Został
wyróżniony przez uczelnię możliwością
udziału w dorocznym koncercie najlepszych
studentów Uniwersytetu Muzycznego im.
Fryderyka Chopina w roku 2008. Kwartet
SaksEuforia jest co roku zapraszany na występy w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki
i Sztuki. Tym razem zespół zawita na warszawskie Bielany. Serdecznie zapraszamy!
Wydział Kultury oraz Biuro Koncertowe
Haliny Promińskiej

Zapraszamy na
tradycyjne zapusty!
„Wieczory Muzyczne w św. Zygmuncie”

W

niedzielę 15 lutego o g. 20 w cyklu „Wieczory Muzyczne w św.
Zygmuncie” będziemy gościć Zespół Polski Marii Pomianowskiej.
Zapraszamy na koncert pt. „Zapusty w sztuce ludu polskiego”.
Maria Pomianowska – to kompozytorka, pedagog, wokalistka, z wykształcenia wiolonczelistka, instrumentalistka. Jej zainteresowania cechuje
niezwykła otwartość na różne formy i systemy muzyczne. Gra solowo oraz
jako akompaniator w wielu projektach płytowych i koncertowych. Pracuje z
kilkoma formacjami – folkowymi, jazzowymi, muzyki klasycznej i pop. Od
1981 r. prowadzi studia nad unikatowymi technikami gry na instrumentach
muzycznych Azji (podróżuje do Indii, Chin, Korei, Japonii, na Bliski Wschód).
W 1984 r. stworzyła zespół Raga Sangit, przedstawiając (w latach 1984-1992)
– jako jego solistka – publiczności polskiej i europejskiej podstawowe formy
muzyczne wielkich kultur Azji.
W 1994 r. Maria Pomianowska założyła Zespół Polski, którego jest
kierownikiem artystycznym. Myślą przewodnią zespołu jest sięgnięcie do
dawnej tradycji, instrumentów tzw. kolanowych, na których grano „techniką
paznokciową”. W składzie zespołu znalazł się zatem XVI-wieczny instrument
smyczkowy pochodzący z wykopalisk archeologicznych z Płocka oraz znana z
przekazów z końca XIX w. suka biłgorajska – zrekonstruowana na podstawie
materiałów ikonograficznych, jako że nie zachował się żaden egzemplarz instrumentu. Obok suki i fideli płockiej w zespole znalazły się skrzypce żłobione,
cymbały, basy, bębny i fujarki. Pragnąc kontynuować i propagować najstarsze
tradycje, muzycy zespołu poszukują repertuaru w źródłach historycznych i
dokumentacji naukowej. Z tego samego względu grają wyłącznie na autentycznych instrumentach ludowych. Łącząc walory poznawcze z doznaniami
estetycznymi, wzbogacają swoje granie o typowe maniery wykonawcze muzyki
ludowej, łącznie z improwizacją. Głównym założeniem zespołu jest sięganie do
korzeni muzyki polskiej i słowiańskiej, aby wydobyć i unaocznić słuchaczom
specyfikę muzyki polskiej od XVI- wieku przez dzieła F. Chopina, K. Szymanowskiego i W. Lutosławskiego aż po twórców współczesnych. W programie
zespołu znajdziemy ludowe mazurki, kujawiaki, oberki, polki, pieśni ludowe, a
także fortepianowe utwory Chopina w wersji na polskie instrumenty ludowe.
W latach 1995-2002 zespół koncertował w Polsce, Czechach, Bułgarii, Japonii,
na Tajwanie, w Niemczech, Belgii i Francji.
W latach 1997-2002 Maria Pomianowska mieszkała i tworzyła w Japonii,
zapoznając publiczność tego kraju z mazowieckimi pieśniami i tańcami. Suka
i fidel płocka były wielokrotnie prezentowane na dworze cesarskim Japonii.
A teraz... zobaczymy je i usłyszymy na Bielanach! Serdecznie zapraszamy!
Wydział Kultury oraz Agencja Artystyczna ARSIS

Marcin Odyniec

WSTĘP WOLNY
- ZAPRASZAMY!
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Wspólne kolędowanie
Ś

Choinka w Przedszkolu 307 „Wesołe Ekoludki”
piosenki o tematyce świątecznej. Dorośli z
ogromnym wzruszeniem oglądali i nagradzali
swoje pociechy gromkimi brawami.
Piękną niespodzianką dla wszystkich
był występ ludowego zespołu pieśni i tańca

Fot. Arch. Przedszkole

więta Bożego Narodzenia – to magiczny
czas pełen miłości i wzruszeń oraz rodzinnych spotkań. Tradycją Przedszkola
307 „Wesołe Ekoludki” przy ul. Księgarzy 9 jest
wspólne kolędowanie dzieci i Rodziców.

Agnieszka Borowa i Anna Tkaczyk

Dzieci z rodzicami ubierają choinkę

Fot. Arch. Przedszkole

W dniu 11 grudnia 2008 r. w trzech młodszych grupach dzieci i Rodzice spotkali się
przy świątecznej choince. Występy artystyczne
najmłodszych oraz wspólne śpiewanie kolęd
stworzyły szczególny i niepowtarzalny nastrój.
Niektórzy Rodzice po raz pierwszy mieli okazję
zobaczyć swoje pociechy w roli artystów.
Po części artystycznej i wspólnym śpiewaniu pięknych polskich kolęd i pastorałek dzieci
odwiedził długo oczekiwany gość z dalekiej
Laponii. Święty Mikołaj przywiózł wymarzone
prezenty. Okrzykom radości nie było końca.
Kiedy entuzjazm nieco przycichł, dzieci i
Rodzice zasiedli do wspólnej pracy, z przygotowanych materiałów powstały piękne ozdoby
choinkowe, karty świąteczne i bożonarodzeniowe aniołki, które z pewnością ozdobią
domowe choinki.
W dniu 16 grudnia na wspólnym wieczorze kolęd spotkali się Rodzice i dzieci z grup
starszych. Dzieci zaprezentowały wiersze i

„Mazowsze”. Artystki ubrane w ludowe stroje
zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy oraz
w ciekawy sposób zapoznały z tradycjami i
zwyczajami nadchodzących świąt.
Również starsze dzieci z niepokojem oczekiwały nadejścia Świętego Mikołaja
I tym razem Mikołaj nie zawiódł naszych
milusińskich. Dzieci z zachwytem oglądały
prezenty, które otrzymały w tym dniu.
Gospodyni obu spotkań, pani dyrektor
Wanda Zygmuntowicz, była pełna uznania
dla dzieci za ich wspaniałe występy oraz świąteczny wystrój sal przedszkolnych. W imieniu
własnym oraz całego personelu złożyła wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne
i noworoczne.
Wszystkim czytelnikom gazety bielańskiej składamy serdeczne życzenia świąteczne
oraz gorąco dziękujemy członkom zespołu
„Mazowsze” za piękny koncert świąteczny
oraz zapoznanie dzieci z polskimi tradycjami
świątecznymi.

W oczekiwaniu na przyjście św. Mikołaja

J
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Opłatkowe
spotkania

ak co roku w wigilijny wieczór Bożego
Narodzenia zbieramy się w rodzinnym
gronie, aby podzielić się opłatkiem,
złożyć sobie życzenia zdrowia, spełnienia
planów i marzeń. Często też w dni poprzedzające wigilię spotykamy się w różnych
środowiskach, aby wspólnie z kolegami i
przyjaciółmi uczcić zbliżające się święto.
Przykładem mogą być spotkania wigilijne
organizowane co roku w Klubie Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Chomiczówka” przy ul. Pabla Nerudy 1.
W grudniu ubiegłego roku odbyły się na
Chomiczówce aż trzy opłatkowe spotkania,
dzień po dniu. Prezesi Spółdzielni, Edward
Młynarczyk i Marian Szczepaniak oraz
instruktor Krystyna Żebrowska zaprosili
15 grudnia do wigilijnych stołów grupę 150
niezbyt zasobnych seniorów, których obdarowano świątecznymi prezentami. W dniu
następnym, 16 grudnia, zorganizowano kolejne spotkanie też dla 150 seniorów. Dzień
później, 17 grudnia, odbyło się w Klubie spotkanie opłatkowe przedstawicieli środowisk
kombatanckich, którym życzenia świąteczne
złożył przewodniczący Bielańskiego Klubu
Kombatanta Stanisław Kramarz.
W spotkaniu uczestniczyli, oczywiście,
kapłani: proboszcz Parafii Wspomożycielki Wiernych ksiądz Jan Szubka i kapelan
bielańskich kombatantów ksiądz Bogusław
Pasternak. Nie zabrakło przedstawicieli Rady
i Zarządu Dzielnicy Bielany. Po wspólnej
modlitwie i ceremonii dzielenia się opłatkami, uczestnicy spotkania zajęli się wigilijnymi potrawami, słuchając jednocześnie
koncertu grupy wokalnej Ogniska TKKF
„Chomiczówka”.
Mieczysław Pierzchała

Spotkania z tradycją Czar Świąt Bożego Narodzenia
duchu Świąt Bożego Narodzenia w
dniu16.12.2008 r. w Przedszkolu 340
„Kasztanowego Ludka” przy ulicy
Bogusławskiego 8a spotkali się rodzice ze swoimi
pociechami na warsztatach ludowych. Przy
dzwiękach kolęd dowiedzieliśmy się ciekawych
rzeczy o świątecznych zwyczajach wsi mazowieckiej. W ramach podtrzymywania tych tradycji,
wspólnymi siłami zagnieciono ciasto, z którego
zostały ulepione różne świąteczne przysmaki.
- Nasi tatusiowie brali w tej pracy czynny
udział, a mamy dokumentowały te chwile
(aby już nigdy nie mogli się wykręcić od prac
domowych).
Kiedy w całym przedszkolu pachniało pieczonymi piernikami, przedszkolaki pomagały

rodzicom w pracach plastycznych, które dla
dorosłych były wyzwaniem.
Nareszcie rodzice poświęcili uwagę tylko
swoim dzieciom. Nasze przedszkolaki są bardzo dzielne i wytrwałe, więc wspierały rodziców swoim plastycznym doświadczeniem, co
zaowocowało wspaniałymi pracami światecznymi. W nadchodzącym roku możemy sobie
życzyć większej ilości takich spotkań.
W przedszkolu odbył się również charytatywny kiermasz kart świątecznych oraz ozdób
choinkowych. Celem tego kiermaszu było
zebranie funduszy dla domowego hospicjum
przy ul. Tykocińskiej w Warszawie w ramach
ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”.
Krystyna Rożyńska, Urszula Mirowska

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej 273 ul. Balcerzaka 1 w dniu
16.02.2009 r. w godzinach 17.00 - 19.00 zaprasza na Dzień Otwarty wszystkich
Rodziców 6 i 7 latków.
Wszystkie sale lekcyjne beda udostępnione do oglądania, można będzie porozmawiać z nauczycielami klas młodszych i oddziałów „0”, również ze specjalistami
pracującymi w naszej szkole. Na dzieci czekają niespodzianki w świetlicy szkolnej.
W tym dniu prezentujemy osiągnięcia naszych uczniów, program wychowawczy
szkoły i dorobek dydaktyczny.

P

Fot. Z. Morawski

W

Szopka na Wawrzyszewie

Święta w Przedszkolu 340 „Kasztanowego Ludka”

o raz kolejny przy ul. Andersena na Wawrzyszewie pojawiła się szopka, ustawiana corocznie przez Czesława Mińkowskiego. I tak już od 1993 r.... W obórce widać mały żłóbek
z Dzieciątkiem pośrodku. Nad nim Święta Rodzina. Cała sceneria oświetlona jasnymi
lampkami. Szkoda, że nie znalazło się więcej naśladowców Czesława. Wszak takie właśnie rzeczy
przypominają nam o wyjątkowości Bożego Narodzenia.
Zygmunt Morawski
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GŁOS SENIORA

U seniorów

potem było dzielenie się opłatkiem
i pyszna Wigilia.
Nie dotarliśmy na dwa spotkania świąteczne „U Zbyszka”, czyli
w Klubie „Pod podłogą z jadłem”,
który prowadzi prezes Żoliborskiego
Zespołu Społeczno-Charytatywnego
Zbigniew Dolecki: dla seniorów
i w sam wigilijny wieczór - dla
samotnych, wśród których też jest
nas najwięcej. Ale w ciemno można
powiedzieć, że u Zbyszka, jak co
roku, pięknie było i dostatnio, bo
serce ma on wielkie oraz przyjaznych
seniorom sponsorów. Zabrakło też
„Głosu Seniora” na Wigilii Związku
Emerytów, na którą związkowcy stawili się licznie i chwalili sobie klimat
oraz jadło. Przepraszamy Zbyszka i
Zarząd Związku, a specjalnie Bogusia (Bogdana Brodackiego), który
nas nigdy nie zawodzi.

...i mniej życia w biegu

Irma WieczorkowskaBednarek

Fot. M. Pierzchała

J

ak co roku, grudzień przebiegł
pod znakiem Wigilii. Organizowano je w kołach, klubach,
a te najbardziej uroczyste odbywały się z udziałem przedstawicieli
władz dzielnicy i reprezentantów
wszystkich środowisk seniorskich
na Bielanach.
W przedświątecznym spotkaniu
członków Klubu Seniora przy Bielańskim Ośrodku Kultury uczestniczyło
ok. 200 osób, bo klub, prowadzony
przez Halinę Kondrat, jest wielki,
zżyty i na wszystkie imprezy „U
Halinki” ludzie się garną.
Bałwana ze śniegu,
i mniej życia w biegu
oraz tyle radości
ile karp ma ości
życzyła swoim pupilom dyrektor
BOK Wanda Ścieżyńska, a ks. Bogusław Pasternak, prałat wawrzyszewskiej parafii, w pięknych słowach
przypomniał, że te święta to nie
tylko choinka, jedzenie i prezenty, ale
przede wszystkim świąteczny klimat
radości i wzajemnej bliskości. Potem
długo i rozgłośnie śpiewaliśmy kolędę za kolędą.
Na spotkanie wigilijne w Klubie
WSBM „Chomiczówka” zaprosili
bielańskich seniorów: Przewodniczący Rady Dzielnicy Michał Sikorski,
burmistrz Zbigniew Dubiel i prezes
WSBM „Chomiczówka” Edward
Młynarczyk. Byli przedstawiciele
bielańskich władz i WSBM, radni. W
tej Wigilii też uczestniczyło ok. 200
osób, reprezentujących wszystkie
kluby i koła. Kolędował nam i barwnie snuł świąteczne wspomnienia Jan
Łochowski. Podniosłość uroczystości podkreślała obecność księdza
profesora Jana Szubki, proboszcza
chomiczowskiej parafii, z błogosła-

Wigilia na Chomiczówce

wieństwem, życzeniami i wspólną
modlitwą. Tajemnicą poliszynela
jest, że ksiądz profesor słynie z niebanalnego poczucia humoru, więc nie
odmówił prośbom o jakąś anegdotę
z Jego repertuaru i wyrecytował: „Za
mundurem panny sznurem, za sutanną emerytki się garną!”
A w sąsiedniej sali można było
obejrzeć wystawę pac malarskich
seniorek, które stworzyły kolejne
dzieła na warsztatach malarskich,
realizowanych w ramach programu
„Dodać życia do lat”, czyli aktywizacji metodą pedagogiki zabawy.
Jedną z form tego programu, którego
organizatorami są Biuro Polityki
Społecznej Urzędu m. st. Warszawy,
Ognisko TKKF Chomiczówka i
WSBM Chomiczówka jest malarstwo. W efekcie kilkuletniej pracy
pań powstało już siedem wystaw. Ta
nosiła tytuł w „W wodzie i nad wodą”.
Obrazy chomiczowskich seniorek
wzbudziły szczery podziw wigilijnych gości, także tych oficjalnych.
Dyrektor bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława
Puciłowska zaprosiła na Wigiliję
podopiecznych Ośrodków Wsparcia Nr 1 (przy al. Zjednoczenia) i

Nr 2 (przy ul. Wrzeciono). Członkowie oddziałów dziennych tych
ośrodków i działających przy nich
Klubów Seniora to w sumie też ok.
200 osób, więc spotkanie zorganizowano w CMKP Dom Nauki, który
dysponuje odpowiednio dużą salą.
Byli, oczywiście, wszyscy pracownicy obu ośrodków. Nie zawiedli
przedstawiciele władz dzielnicy i
radni. Na wszystkich spotkaniach
wigilijnych jedzenie było pyszne,
tu godna podkreślenia okazała się
jego obfitość: śledziki, ryby, pierogi,
kapustę z grzybami itp. przysmaki
serwowano do sytości i gdy nadeszła
pora ciast wielu gości „jadło je” oczami. Grał i śpiewał niepowtarzalny
nasz Mariusz Krakowski, kolędy i
własne utwory śpiewaliśmy razem z
nim. Róg sali zajęła wielka szopka z
gipsowym Dzieciątkiem ważącym,
jak się dowiedzieliśmy, 6 kg. Szopka
tonęła w zieleni, bo świerków i jedliny dostarczyła dyrekcja Kampinosu.
Każdy z gości dostał w prezencie
pięknego aniołka z gipsu i pozłoty
— rękodzieło pensjonariuszy.
Jak widać, bielańskie Wigilie
mają swoje znaki szczególne, także
ta którą zorganizowano „U Renaty”,

XXV-lecie STEFANA

W

Jubileusz Klubu Abstynenckiego

lutym bielański klub abstynencki STEFAN obchodzi
25-lecie działalności. Powstał 1 lutego 1984 r. przy Poradni
Odwykowej, mieszczącej się na Bielanach przy ul. Stefana Żeromskiego
55/67. Swoja nazwę przyjął od imienia
patrona ulicy, na której się znajduje.
Pomysłodawcą powołania klubu
przy Poradni była psycholog Bożena
Kośnik, pomysł przejął i wprowadził
w życie psychoterapeuta Włodzimierz
Truszewski a prezesem klubu został
Janusz Chmielewski.
Pierwszą siedzibą klubu była piwnica w budynku, na którego parterze
znajdowała się Poradnia Odwykowa.
Mimo trudnych warunków bytowania, członków klubu przybywało.
Ludzi łączyły wspólne problemy i idea
wzajemnej pomocy i wsparcia, jakie
daje przebywanie w grupie.
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych Poradnia Odwykowa

otrzymała obszerniejsze pomieszczenia
w przychodni zdrowia przy ul. Jana
Kochanowskiego 19. Klubowi groziła
likwidacja. Jednak dzięki aktywnej
postawie liderów klubu i pomocy dra
Przemysława Żaka, będącego wówczas
dyrektorem ZOZ, przy życzliwej postawie władz Dzielnicy Bielany, klub i jego
siedzibę udało się uratować. W piętnastym roku działalności klub wyszedł z
„podziemia” i przeniósł się do lokalu
na parterze tego samego budynku. W
lokalu tym mieściła się wcześniej Poradnia Odwykowa, a potem prywatna
firma, która zostawiła pomieszczenie
w opłakanym stanie. Lokal wymagał
generalnego remontu i przystosowania
do działalności klubowej. Prace adaptacyjne trwały kilka miesięcy i zostały
w całości wykonane przez klubowych
fachowców. Zakup niezbędnych materiałów sfinansowała Dzielnica Bielany.
Jesienią 1999 r. zespół ludzki i
siedziba klubu stały się zalążkiem

utworzonego wówczas Bielańskiego
Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich. Trudu opracowania statutu Stowarzyszenia, zarejestrowania w Sądzie
Gospodarczym i wypromowania tej samodzielnej i samorządnej organizacji,
współpracującej z Poradnią Odwykową i OPS, podjęły się koleżanki Alicja
Lesiuk i Joanna Zielińska. Zostały
też pierwszą prezeską i wiceprezeską
powołanego Stowarzyszenia. W swojej
działalności były wspierane przez Zarząd Gminy Bielany a szczególnie przez
wiceburmistrz Jolantę Wójcikiewicz.
W oparciu o opracowany wówczas
statut i formułę organizacyjną, Stowa-

czyli w Vis Major. Jest to stowarzyszenie pomocy seniorom, którym
kieruje nasza radna Renata Banasiak.
Spotkanie odbyło się w zaprzyjaźnionej szkole i miało część oficjalną
oaz konsumpcyjną. Przyjmowaliśmy
życzenia od gości (przedstawicieli
władz dzielnicy, radnych), a klimat
szczególny wprowadziła pani poseł
Joanna Fabisiak. Przyniosła bowiem
pełną torbę dwuzłotówek-numizmatów, wyemitowanych na pamiątkę
90. rocznicy odzyskania niepodległości, które zdobyła drogą wymiany
złotych polskich na te prezenty dla
seniorów. Rozdała każdemu po pieniążku, jak się rozdaje na szczęście i
rozmnożenie łuski z karpia do noszenia w portfelach. Pęknie dziękujemy
pani poseł!
Słuchaliśmy koncertu chóru
„Surma”, wierszy Anny Czachorowskiej, refleksji wyszukanych przez
Renatę w dziełach wybitnych, duetu
wokalno-instrumentalnego... A

Podwyższają nam

Przewidziano w tym roku dwie
podwyżki dla emerytów i rencistów.
Jedną, niewielką, już widać na kontach,
od 2009 r. weszły bowiem w życie nowe
stawki podatku PIT. Zamiast 19%, 30%
i 40% –18% lub 32%. Płacimy więc o
1% mniej. Na przykład świadczenie o
wysokości 1100 zł brutto wzrasta co
miesiąc o 11 zł brutto.
Druga podwyżka to marcowa
waloryzacja — w projekcie budżetu
na 2009 rok świadczenia mają wzrosnąć o 6,4% miesięcznie. Na przykład
emerytura o wysokości 1300 zł po
waloryzacji powinna wzrosnąć o
ponad 80 zł brutto.
Mają też zostać waloryzowane
wszystkie dodatki: pielęgnacyjny, dla
sierot zupełnych, kombatancki, za
tajne nauczanie, świadczenie przysługujące deportowanym do pracy
przymusowej, żołnierzom zastępczej
służby wojskowej przymusowo zatrudnianym.
Od marca 2009 najniższa emerytura ma wynosić 676,7 zł. Wzrosną
renty rodzinne, renty przy częściowej
i całkowitej niezdolności do pracy,
renty rolnicze itp.

Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, spokoju,
pieniędzy i czego tylko chcecie — wszystkim Babciom
i Dziadkom z okazji ich styczniowego święta
serdecznie życzy Redakcja
rzyszenie działa do dnia dzisiejszego.
Klub STEFAN, będący ważną częścią
struktury Stowarzyszenia, czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 13-21 a w soboty od 16-ej do
21-ej. Bywalcy klubu spędzają tu czas
wolny wśród ludzi, którzy mają takie
same problemy jak oni. Wiedzą, że tu
zostaną zrozumiani, a nie odtrąceni.
Miłą atmosferę mogą tu zastać i pomoc otrzymać nie tylko członkowie
klubu, lecz i wszyscy zmagający się z
nałogiem lub doznający przemocy.
W ofercie klubu znajdują się:
- Punkt informacyjno-konsultacyjny,
działający w godzinach otwarcia
klubu.
- Grupa wsparcia dla osób uzależnionych.
- Grupa wsparcia dla członków rodzin.
- Grupa treningu zachowań asertywnych.
- Indywidualne konsultacje psychologiczne.
- Mityngi AA.
- Mityngi Al-Anon.
- Kurs języka angielskiego dla członków.
- Filmowy klub dyskusyjny.
- Kółko miłośników teatru.

- Kurs nauki tańca towarzyskiego.
- Kolacje klubowe dla członków.
- Zbiór biblioteczny.
Ponadto organizowane są okazjonalne imprezy integracyjne, rocznicowe, wyjazdy na zloty abstynenckie,
grzyby itp. Raz w miesiącu ma miejsce
zebranie wszystkich członków klubu.
Na nim omawiane są wszystkie sprawy nurtujące członków klubu, oceniane dokonane działania i ustalane
poczynania przyszłościowe.
Ostatnio znaczną część czasu
na klubowych zebraniach zajmują
sprawy związane z 25-leciem klubu
STEFAN. Ustalono, że uroczystości
jubileuszowe, połączone z balem abstynenckim, odbędą się w dniu 7 lutego
2009 r. w gimnazjum nr 73 przy ul.
Conrada 6. Patronat nad obchodami
objął Zbigniew Dubiel, burmistrz
Dzielnicy Bielany. Organizatorzy
żywią nadzieję, że impreza będzie
dobrym przykładem propagowania
zdrowego trybu życia bez alkoholu i
zgromadzi wiele osób wspierających
ruch abstynencki i przedstawicieli
bratnich klubów z całego kraju.
Anna Kukieła, Zbigniew Zieliński
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DYŻURY RADNYCH W LUTYM
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
– 5 lutego.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 12 lutego.
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.
– 2, 9, 16, 23 lutego.
3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 10.00 – 11.00.
– 10, 24 lutego.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 10, 24 lutego.
4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 2, 16 lutego.

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.
– 3, 10 lutego.
5. Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 16.00 – 17.00
– 3 lutego, godz. 15.00 – 16.00 – 18 lutego
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 12 lutego.

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i
Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską,
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla
Anonima, ul. 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.
– 2 lutego.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 12 lutego.
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.

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.
– 13, 27 lutego.

3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych LiD
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalności
Gospodarczej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 17.30 – 19.00.
– 5 lutego.

Dyżury Radnych Okręgu nr II

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

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. 18.00-19.00.
– 4 lutego.

1. Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego; członek Komisji Skarbu
i Działalności Gospodarczej; członek Komisji ds.
Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00 – 18.00.
– 9, 23 lutego.

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.
– 12, 26 lutego.

2. Maria Mossakowska – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 16.30 – 18.00.
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej
Rady w czwarty poniedziałek miesiąca.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

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. 18.00-20.00.
– 2 lutego.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 18.00 – 19.00.
– 16 lutego.

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. 18.00-19.00.
– 4 lutego.
2. Anna Czarnecka – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00 – 17.00.
– 4 lutego.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 17, 24 lutego.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek
Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 18 lutego.
Przychodnia Zdrowia SPZZLO, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00 - 18.00.
– 4 lutego.
5. Michał Sikorski – PO
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady
w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 9, 23 lutego.

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
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 16.30-17.30.
– 2 lutego.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 9 lutego.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca
Koła Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i
Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.00 – 17.30.
– 9 lutego.
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.
– 2 lutego.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1,
godz. 18.00- 19.00.
– 2 lutego.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.00
– 18.00.
– 4, 11, 18, 25 lutego.
4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny;
członek Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS ul.Kasprowicza 15, godz. 16.00
– 18.00
– 3, 17 lutego.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 10.00-12.00
– 10 lutego.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady
112, godz. 10.00-12.00
– 24 lutego.
5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii; członek Komisji Inwestycji i
Gospodarki Komunalnej; członek Komisji
Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 3, 17 lutego.

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Pracownik fizyczny do pralni na Bielanach.Tel. 022/834-10-29
• Mała firma poszukuje kobiety lub mężczyzny w średnim wieku lub emeryta(łatwo nawiązujących kontakty) do prac biurowo-handlowych. Mile widziana
podstawowa znajomość obsługi komputera. Tel. 505 082 758
• Ekspedientka na etat lub 1/2 etatu do pralni na Bielanach. Tel. 022/79601-29
• Fryzjer potrzebny od zaraz, Bielany. Tel. 022 834 48 23.
• Redakcja miesięcznika zatrudni na pół etatu handlowca. Tel. (022) 864
34 78

SZUKAM PRACY

• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość w
pełnym zakresie od A do Z. Tel. 605 369 988
• Kobieta w średnim wieku podejmie się sprzątania mieszkań, biura itp. Tel.
(022) 428 55 33, 0505 296 790.
• Opiekunka do dziecka, 32 lata, uczciwa, zaradna, życzliwa, 8 letnie doświadczenia, referencje, odbiorę dziecko ze szkoły, pomogę w odrabianiu
lekcji i drobnych pracach domowych. Tel. 0506 930 248.
• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą, chętnie w niepełnym wymiarze godzin (zakupy, sprzątanie, gotowanie, spacery). Tel.
(022) 428 55 33, 0505 296 790.
• Zaopiekuję się starszą osobą od pon.-piąt., 4-5 godz/dziennie. Referencje.
Tel. 693 656 191.

SPRZEDAM

• Krzesła bogato stylizowane, wyściełane 4 szt., okap kuchenny trapezowy
szer. 60 cm, zegar podłogowy antyczny, sprawny Gustaw Becker. Tel.
0505 995 268.
• Grzejnik olejowy płaski 1000 W, piecyk elektryczny spiralny, farelkę
dmuchawę. Tel. 0505 995 268
• Okap kuchenny-trapez szer. 60 cm. Tel. 0505 995 268
• Ciśnieniomierz rtęciowy lekarski, lampę na podczerwień do nagrzewania
stawów. Tel. 0505 995 268.
• Sweter z owczej wełny, obszerny rozpinany, rozmiar: 3XL, korzuch męski
¾ beżowy rozmiar XL. Tel. 0 505 995 268.

KUPIĘ

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

LOKALE

• Wynajmę lokale na biuro o powierzchni 100 m2 lub 200 m2 na Bielanach.
Tel. 0608 477 588, 022 833 20 14.

• Wynajmę biuro i magazyn o pow. 40 m2 na Bielanach. Tel. 0608 477
588, 022 833 20 14.
• Kupię mieszkanie za 180 tys. zł., Bielany, Żoliborz. Tel. 0604 289 854.
• Kupię mieszkanie 2-3 pokojowe do 50m2, 1-5 p., lewobrzeżna Warszawa.
Tel. 0505 148 237.
• Sprzedam mieszkanie 64,6 m2, 4p. II p., winda, ul. Andersena Wawrzyszew. Tel. 0511744 985, 022 669 57 60.
• Zamienię 44m2,M3, 2/3p.,cegła,kwaterunek,metro Słodowiec, na większe
min. 3p. – spłacę zadłużenie, wyremontuję, dopłacę. Chętnie Żoliborz.
Tel. 0721 091 311.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia, kawalerki w dowolnej lokalizacji. Tel. 0696 219 475 po 19.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia, 2 p. z kuchnią, niedrogo w
dowolnej lokalizacji. Tel. 0696 219 475 po 19.
• Małżeństwo poszukuje do wynajęcia, niedrogo mieszkania w dowolnej
lokalizacji. Tel. 0696 219 475 po 19.
• Wynajmę lokal użytkowy 115 m2 przy ul. Kasprowicza, tel. 601 353 413.

USŁUGI

• Usługi księgowe - księgi handlowe i KPiR. Kadry, płace, ZUS. Licencja
MF. Tel. 667-897-480
• Angielski tłumaczenia, pisanie prac, tanio, solidnie, szybko, poziom
zaawansowany, mgr, międzynarodowy certyfikat, tel.: 022 633 75 66,
0 609 979 485

NAUKA

• Muzyczne Atelier - pianino, śpiew, rytmika dla dzieci, młodzieży , dorosłych;
Tel.(022) 864 53 97.
• Matematyka-profesjonalna pomoc w zakresie szkoły średniej i gimnazjum.
Tel. (022) 669 22 85.
• Poszukuję studentki, korepetytorki do nauki języka angielskiego dla dwóch
11-letnich chłopców. Tel. 0 606 91 96 55
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca,
przygotowywanie do klasówek i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 698
414 705.
• Angielski — Żoliborz, Bielany, dojazd, dzieci, młodzież, skutecznie, nauka,
korepetycje, przygotowania do matury i certyfikatu FCE, konwersacje,
pisanie prac, materiały gratis, mgr z doświadczeniem, certyfikat CAE, tel.:
022 633 75 66, 0 609 979 485

INNE

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

14

Nasze Bielany nr 1/2009

KULTURA

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

INNE

1. 02 (niedziela), godz. 17.00 - Karnawałowy
Bielański Fajf. Wstęp 12 zł
4. 02 (środa), godz. 18.00 - Koncert zespołu
DELAY. Zaproszenia
7. 02 (sobota), godz. 18.00 - Karnawałowy
wieczór „W saloniku artystycznym Hanny Rek”
z gościem specjalnym Katarzyną Pakosińską
(Kabaret Moralnego Niepokoju). Wstęp 25 zł
8. 02 (niedziela), godz. 12.30 - „Z najlepszymi
życzeniami z okazji dnia Babci i Dziadka” koncert przygotowany przez uczestników zajęć
stałych BOK. Zaproszenia
8. 02 (niedziela), godz. 17.00 - Karnawałowy
Bielański Fajf . Wstęp 12 zł
11. 02 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Kresy i
bezkresy” prelekcja multimedialna Tomasza
Kuby Kozłowskiego pt. Polesie – kresowa
„terra incognita”. Zaproszenia
14.02 (sobota), godz. 18.00 - Karnawałowy
wieczór „W saloniku artystycznym Hanny Rek”
z gościem specjalnym Jerzym Połomskim.
Wstęp 25 zł
15. 02 (niedziela), godz. 12.30 - Z cyklu „Dwie
godziny dla rodziny” - „Rodzinny Bal Kostiumowy”. Wstęp 10 zł dziecko, 5 zł dorosły
15. 02 (niedziela), godz. 17.00 - Karnawałowy
Bielański Fajf. Wstęp 12 zł
18.02 (środa), godz. 18.00 - Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” – „Patagonia, na krańcu
świata”, prelekcja multimedialna Bartosza
Malinowskiego. Zaproszenia
20.02 (piątek), godz. 18.00 - Z cyklu „Z Muzą w
tytule” spotkanie z Radosławem Antczakiem
autorem książki „Historia małżeńska dla dorosłych”, czyta Stanisław Banasiuk. Zaproszenia
21 / 22.02 (sobota), godz. 21.00 – 5.00 - Bielańskie Ostatki – Bal Karnawałowy. Informacje
w sekretariacie BOK
22.02 (niedziela), godz. 17.00 - Ostatkowy
Bielański Fajf. Wstęp 12 zł
28.02 (sobota), godz. 18.00 - „Podmoskiewskie wieczory” koncert Zespołu Estradowego
BIELANY. Wstęp 10 zł
1.03 (niedziela), godz. 16.00 - Z cyklu ”Impresje Bielańskie” spotkanie pod hasłem „Młodości - ty nad poziomy...” w programie koncert
Justyny Reczeniedi, gość specjalny poseł
Joanna Fabisiak. Zaproszenia
Zaproszenia można odbierać w sekretariacie
BOK (informacja telefoniczna 022 834 65 47).
Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

1.02 (niedziela), godz. 11.30 - Spotkanie z
uzdrowicielem Clivem Harrisem zorganizowane przez Fundację Clive’a Harrisa.

WYSTAWY

Zajęcia stałe
dla dOROSŁYCH

Do 23 lutego - Wystawa malarstwa Barbary
Bojanowskiej
Do końca lutego - Wystawa „Sandomierskie
pejzaże”

EDUKACJA KULTURALNA
7-8.02 (sob.- niedz.), godz. 9.00 – 17.00 - Akceptacja siebie – warsztaty rozwoju osobistego. Prowadzą Małgorzata Różycka i Agata
Teodorczyk (koszt 120 zł)
7-8.02 (sob.- niedz.), godz. 10.00 – 16.00 Warsztaty decoupage – metal, szkło, biżuteria.
Prowadzi Anna Michalak (koszt 180 zł, 165 zł
dla członków KKA Womanspace)
14-15.02 (sob - niedz.), godz. 9.00 – 16.00,
godz. 9.00 – 14.00 - Warsztaty muzykoterapii. Prowadzi Marta Piotrowska
(koszt 80 zł)
28. 02 – 1. 03 (sob – niedz.), godz. 9.00 –
17.00, godz. 9.00 – 13.00 - Warsztaty papieroplastyki „Papierowe fantazje – wiosna, święta”.
Prowadzi Elżbieta Szmydt (koszt 80 zł)
18. 02 środa, godz. 8.30, godz. 9.30 - Koncert
umuzykalniający Echa wielkich sal koncertowych, Muzyczne fajerwerki dla uczniów bielańskich szkół podstawowych w wykonaniu
artystów Filharmonii Narodowej (2 koncerty)
grupy zorganizowane w uzgodnieniu z BOK

Zajęcia stałe
dla dzieci i młodzieży
Warsztaty z Tygryskiem – zajęcia dla dzieci
2 – 3 lata. Prowadzi Dorota Klee – Adamowicz,
wtorek, 9.45 i 10.45, czwartek 10.00
„Koraliki i inne drobiazgi” - zajęcia plastyczne
dla dzieci od 4 lat prowadzi Irina Novikowa,
poniedziałek 17.00 – 18.00
„Teatr Tańca”. Prowadzi Lidia Zych - grupa starsza - wtorek 15. 30 - 17.00, czwartek 18.0019.30, grupa młodsza - wtorek 17.15 - 18.45
„Alba Rubens” - Zespół tańca nowoczesnego.
Prowadzi Kamila Sadowska,poniedziałek,
środa 18.00 – 19.00
„Make 8 Movez” - zespół hip hop liderzy Klaudia Byś - Kiniewicz, Artur Gałkowski, piątek
16.00 – 18.00, sobota 14.00 – 16.00
Zespół Break Dance - lider Damian Mazurek, poniedziałek 16.00 – 18.00, sobota 14.00 – 16.00
„BGGZ” – zespół tańca nowoczesnego, opieka
merytoryczna - Kamila Sadowska, środa 16.00
– 18.00, piątek 18.00 – 20.00
DELAY - Zespół wokalno-instrumentalny,
wtorek 18.00-20.00
„Teatr na Goldoniego”. Prowadzą: Krystyna
Wolańska i Krzysztof Wierzbiański, poniedziałek 16.30 - 18.30 i piątek 15.30 – 17.30
Studio Piosenki - zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15. Prowadzą: Hanna Rek i Benedykt
Rupiewicz, środa i piątek 18.00 -20.00
Gimnastyka Body Condition. Prowadzi Kamila
Sadowska, poniedziałek – środa 19.15-20.15
Klub Miłośników Matematyki - zajęcia dla
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Prowadzi
Zbigniew Policiewicz, piątek 15.30 – 18.30
Spotkania Klubu Młodzieżowego SREBRZYSTY MIECZ, sobota, godz. 14.00 – 17.00
WE WSPÓŁPRACY Z OGÓLNOPOLSKĄ FUNDACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia Warszawa-Bielany w ramach programu YEPP (raz
w miesiącu) – uczestniczą przedstawiciele
klubów młodzieżowych
2. Realizacja programu „Moje działanie”
U W A G A ! Kolejny termin składania wniosków mija 29 stycznia.

Rysunek i malarstwo - zajęcia dla dorosłych.
Prowadzi Renata Szymanowska, poniedziałek
16.00 – 17.30 i czwartek 18.00 – 19.30
Tkackie Koło Seniorek. Prowadzi Anna Kozłowska, wtorek 16.00 – 19.00
Zespół Estradowy „Bielany”. Prowadzi Benedykt Rupiewicz, poniedziałek 17.00 – 20.00 i
czwartki 18.00 – 20.00

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

WE WSPÓŁPRACY Z UNIWERSYTETEM III WIEKU
Gimnastyka dla seniorów - 4 grupy, wtorki i
piątki, od godz. 8.30
Klub Podróżnik, drugi wtorek miesiąca, godz. 13.30
Szkoła rysunku, wtorki, godz. 11.00-14.00

IMPREZY
Spotkania Klubu Seniora BOK
- poniedziałek 12.30 – 15.00
Wstęp dla członków Klubu
Klub gier towarzyskich ( brydż, szachy)czwartek, godz. 16.00 - 20.00
Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu(drugi wtorek
miesiąca) godz. 17.00
Spotkanie Związku Polskich Fotografów
Przyrody – Oddział Mazowiecki(trzeci wtorek
miesiąca) godz. 18.30
Grupa indywidualnego rozwoju, prowadzenie
Nina Węgrzecka - Giluń(wtorki 18.00 – 21.00)
Uniwersytet III Wieku w Bielańskim Ośrodku
Kultury. Uroczysta inauguracja 18 lutego 2009 r.
Zapisy prowadzi sekretariat BOK

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury
„Przy Estrady”
ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44
IMPREZY
28.02 (sobota), godz.11.00 - Impreza z cyklu
,,Rodzinne Spotkania ze Sztuką”. W programie:
zabawa z wyobraźnią i tańcem, gry intelektualne i ruchowe (Twister - Wigibajtus, Scrabble,
Smiki - zakręcone pisaki, Kreator mody, Zabawa w Mistrza), konkurs pod hasłem ,,Zagadka-pułapka”. Wstęp 5 zł

EDUKACJA KULTURALNA
3.02 ( wtorek), godz. 11.30 - Z cyklu ‚, W 45 minut
dookoła świata - Portugalia” spotkanie z podróżnikiem Borysem Niemczewskim dla uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 79. Wstęp wolny
4.02 (środa), godz.16.00 - ,,Książka – jaka jest?”
- warsztaty plastyczne dla dzieci i
młodzieży. Praca twórcza-tworzenie
treści, ilustracji oraz okładki książki.
Wstęp wolny
17-18.02 (wtorek-środa), godz. 17.00
- ,,Dwudniowe Warsztaty Ceramiczne”
- dla każdego! Wygniatanie, modelowanie i zdobienie małych elementów
- technika wałeczkowa. Koszt 50 zł
25.02 (środa), godz.17.00 - ,,Jednodniowe Warsztaty Malowania na
Jedwabiu” - dla każdego!
Przygotowanie projektu, rozpinanie
materiału na ramie, malowanie specjalistycznymi farbami. Koszt 30 zł

Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny
Gałązki, sobota 10.00 -13.00
Zespół muzyczny-wokalny Filii ,,Byle do wiosny ‘’. W trakcie organizacji

Zajęcia stałe
dla dOROSŁYCH
Zajęcia tkactwa artystycznego. Prowadzi
Marzena Kustra, wtorek 10.00 – 13.00
Zajęcia ruchowe dla dorosłych pod kierunkiem Kamili Sadowskiej, czwartek 9.30 – 10.30
i sobota 9.30 – 10.30
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych.
Czynny w godzinach pracy Filii BOK

Spotkania klubowe
21.02 (sobota), godz. 18.00 - Zabawa karnawałowa pod hasłem
,,Hejże cha, hejże hola” członków
Klubu Seniora Uśmiech. Zaproszenia

Zajęcia stałe
dla dzieci i młodzieży
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem Kamili Sadowskiej, wtorek
15.00 – 17.00 i czwartek 15.00 –17.00
Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa
Redakcja: ul. Przybyszewskiego 70/72, p. 210,
tel./fax (022) 639 85 18, e-mail: gazeta@poczta.bielany.waw.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk i Maciej Podczaski
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
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Zawody w Zespole Szkół nr 55 im. gen. Maczka

K

olejne sportowe wydarzenie
w Zespole Szkół nr 55 im.
Gen. Stanisława Maczka
zakończone sukcesem. 5 grudnia
2008 roku rozegrany został Przedświąteczny, Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. O puchar
Burmistrza Dzielnicy w kategorii
kobiet i mężczyzn rywalizowała
prawie setka zawodników.
Turniej rozpoczął się zgodnie
z planem o godzinie 17:00, na hali
sportowej spotkali się uczniowie,
nauczyciele, absolwenci oraz sympatycy szkoły. Oczy wszystkich
przykuwały nagrody ufundowane
przez wielu znakomitych sponsorów. Wśród nich znalazły się
takie firmy jak Decathlon i Electro
World. Tradycyjnie organizator
przedstawił zawodnikom krótką
historię turnieju, a słowa „XI
Przedświąteczny, Mikołajkowy
Turniej Tenisa Stołowego uważam
za otwarty” wypowiedziała dyrektorka Zespołu Szkół nr 55 mgr Ewa
Maniszewska.
Jak co roku organizacją turnie-

Fot. Arch. Organizator

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

ju zajął się mgr Jerzy Pychyński,
nazywany też nie bez powodu
ojcem chrzestnym imprezy. Na
wszystkich uczestników jedenastej
edycji zawodów czekała doskonale przygotowana hala sportowa,
wypełniona stołami do tenisa
stołowego. Uczniowie liceum, na

których pomoc organizator zawsze może liczyć, i tym razem nie
zawiedli. Zmęczeni i spragnieni
zawodnicy mogli znaleźć napoje
i przekąski w szkolnym bufecie.
Impreza jest organizowana co roku
od momentu powstania Zespołu
Szkół nr 55.

Sportowcy nie rozczarowali
i zaprezentowali bardzo wysoki
poziom gry w tenisa stołowego,
co niezwykle cieszyło widzów. W
rundzie finałowej aż ciężko było
nadążyć wzrokiem za piłeczką,
która była wprawiana w ruch przez
18 najlepszych zawodników i 4

zawodniczki. Po wielu zaciętych
pojedynkach wyłoniono medalistów: złoto przypadło Mateuszowi
Pawlikowi, srebro Arkadiuszowi
Rogulskiemu, a krążek brązowy
Edwardowi Zgudce. W kategorii
kobiet najlepsza okazała się Paulina
Bojarska, zaraz po niej Karolina
Pawlik, a ostatni stopień na podium
zajęła Monika Borewicz. Wszyscy
finaliści zostali nagrodzeni Pucharami Burmistrza i nagrodami ufundowanymi przez Makro-Bielany i
Praktikera. Brawom publiczności
nie było końca i to bardzo ucieszyło
zawodników i wszystkich zaangażowanych w powstanie turnieju.
Jedyne, co pozostało organizatorowi to serdecznie podziękować
uczestnikom i widzom za przybycie
oraz zaprosić za rok na dwunastą
już edycję imprezy.
Wielu sympatyków sportu
już dziś zapowiedziało, że będą
obecni za rok i jestem pewien, że
większość z nich już odlicza dni do
tego zdarzenia.
Jakub Puchacz

Człowiek jest tyle wart, ile da z siebie innym

Fot. Arch. MAT

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na Bielanach

B

ielański SZTAB WOŚP, którym kierował bielański Zespół M*A*T ma swoją siedzibę w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
przy ulicy Szegedyńskiej 9a na osiedlu „Wrzeciono”. Na tegorocznym
XVII Finale zajmował się obsługą
100 wolontariuszy, którzy podczas
kwesty w dniu 11 stycznia br.

Bielański Sztab WOŚP

zebrali wspólnie kwotę 34.113,09
zł. Wszystkie te pieniądze pochodzą od „Dobrych Aniołów” czyli
mieszkańców Bielan i Warszawy.
To jest Nasz wspólny wkład w ratowanie i ochronę najcenniejszego
daru, jakim jest Życie.
Jak działa Sztab WOŚP Zespołu
M*A*T i czym się zajmuje?

Przygotowania do Finału rozpoczynają się już w październiku.
Szef Sztabu składa wniosek o
rejestrację i zgodę na reprezentowanie Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w dniu kwesty. Obsługą 100 wolontariuszy
zajmuje się ok. 20 osób pracujących
w sztabie w dniu zbiórki.

Powoływana jest trzyosobowa
komisja finansów. Ok. 10 osób zajmuje się przeliczaniem pieniędzy
z puszek. 3 księgowe prowadzą na
bieżąco dokumentację finansową,
3 osoby ochraniają budynek, po
placówce kursuje 2 łączników oraz
działa 2 osobowy zespół kuchni.
Dzięki przychylności Dyrektora

OPP Antoniego Żalińskiego od
dwóch lat mamy dla wyziębionych
wolontariuszy, rozliczających się w
sztabie, sponsorowane ciepłe posiłki
w postaci tostów i gorącej herbaty.
Jak są liczone i pilnowane
pieniądze?
Każda puszka przed wydaniem jest plombowana i oklejana
taśmą. Osoba zdająca puszkę w
Sztabie ma prawo być obecna
podczas jej otwarcia i przeliczania
zawartości. Do przeliczania powołane są co najmniej 3- osobowe
zespoły które na bieżąco zapisują
na karcie ilość sztuk i nominały
banknotów oraz bilonu. Jedną
kartę otrzymuje wolontariusz,
druga wędruje do działu finansów
celem zaksięgowania. Przeliczone
pieniądze przekazane zostają do
pomieszczenia zwanego „skarbcem” i tam czekają na transport
do studia telewizyjnego.
Pieniądze to nie jest wszystko,
co zyskujemy w tym szczególnym
dniu.
- To jest dzień naszego Człowieczeństwa i Dobroci, która
mieszka w Nas.
- To czas dumnie noszonego na
piersi serduszka z napisem Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy,
jako symbolu jedności w niesieniu
pomocy innym ludziom, tym najmniejszym i bezbronnym.
- To szansa dla wielu uratowanych na zdrowe, dobre i szczęśliwe
ŻYCIE.
Serdecznie Dziękujemy Wszystkim którzy wsparli XVII Finał WOŚP
za okazane SERCE. Sie ma !!!
SZEF SZTABU WOŚP, Zespołu –
M*A*T Mariola Strukowska
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Fot. Z. Morawski

Fot. Z. Morawski

IV Bieg o Puchar Bielan i XXVI Bieg Chomiczówki

Bieg o Puchar Bielan rozpoczęty

Do biegu, gotowi, start!

dokończenie ze str. 1

Fot. Z. Morawski

Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale, ciepły
posiłek, a dla zwycięzców w kategoriach wiekowych puchary,
statuetki i liczne nagrody ufundowane przez sponsorów firmy
Decathlon Targówek, Alfar PC
Center, Pedros, FolcSport oraz
E.Leclerc. Naszemu przedsięwzięciu patronowały Radio Dla
Ciebie, TVP WARSZAWA oraz
Życie Warszawy.
Spośród 690 uczestników, którzy
ukończyli XXVI Bieg Chomiczówki
pierwszy raz w historii biegu zwycięzcami było małżeństwo - Paweł
Ochal MUKS Bydgoszcz mBank
Team z czasem 47:47 oraz Olga
Kalendorova-Ochal z czasem 56:09.

Fot. Z. Morawski

Na trasie biegu

Każdy z uczestników otrzymał na mecie pamiątkowy medal

Najlepszym Klubem okazał się Entre.pl Team Magdalenka.
W Biegu o Puchar Bielan zwycięzcą był Tomasz Czajkowski
12 BZ Szczecin z czasem 16:18,
a wśród kobiet Vaida Zusinaite z
Litwy z czasem 17:52.
Cieszy nas świetna postawa
bielańskiej młodzieży, w tym
bielańskiego UKS G-8 Bielany. Zawodnicy tego klubu podczas wyręczenia nagród za IV Bieg o Puchar Bielan trzykrotnie wychodzili
na podium (Agnieszka Cieslak II
m-ce kat. K-20, Mielnik Magda-

lena II m-ce w kat. K-16, Jekiełek
Maciej III m-ce kat. K-16).
Miłe słowa i ciepłe komentarze
uczestników to wynik pracy nie
tylko organizatorów. Bez zaangażowania funkcjonariuszy Policji,
Straży Miejskiej, służb medycznych
oraz harcerzy grupy RatowniczoMedycznej „Piaseczno” trudno by
było osiągnąć ten efekt.
Cieszymy się, że tradycję organizacji takich imprez rozumieją
mieszkańcy, dziękujemy im za
wyrozumiałość.
Elżbieta Iglewska - Romanowska

