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Ks. Wojciech Drozdowicz przekazuje burmistrzowi Zbigniewowi Dubielowi kamień węgielny i fragment dawnego białego habitu
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Kombatanci składają wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

W środę 7 listopada br. o godz. 
10.00 u zbiegu ulic Żeromskiego 
i Jarzębskiego, w obecności licznie 
przybyłych gości został poświęcony 
akt erekcyjny i wmurowany kamień 
węgielny pod budowę Ratusza Urzędu 
Dzielnicy m. st. Warszawy. 

Wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę bielańskiego ratusza

Wmurowany kamień to fragment muru 
najstarszej budowli na Bielanach – Ko-
ścioła Pokamedulskiego. Poświęcenia 
dokonał proboszcz parafii św. Zygmunta, 
ks. Krzysztof Kosk.

Władze Urzędu m. st. Warszawy na 
tej uroczystości reprezentował zastępca 

prezydenta m.st. Warszawy Jacek Woj-
ciechowicz i Wiceprzewodniczący Rady 
m.st. Warszawy Marek Rojszyk. W kom-
plecie stawiły się władze naszej dzielnicy, 
na czele z burmistrzem Zbigniewem 
Dubielem, jego zastępcami Kacprem Pie-
trusińskim, Markiem Kellerem, Rafałem 

Miastowskim i Grzego-
rzem Pietruczukiem, 
a przybyłym radnym 
naszej dzielnicy prze-
wodził Przewodniczący 
Rady Dzielnicy Michał 
Sikorski.

Na wstępie, po powi-
taniu gości, gospodarz 
uroczystości burmistrz 
Dubiel nawiązał do dzi-
siejszej sytuacji: „Obecny 
stan, gdy mieszkańcy mu-
szą chodzić do 9 budyn-
ków, żeby załatwić swoje 
sprawy, jest dla nich bar-
dzo kłopotliwy. W trak-
cie załatwiania spraw 
urzędowych mieszkańcy 
narażeni są na uciążliwe 
wędrówki między siedzi-
bami wydziałów.

dokończenie na str. 3

Powyborcze 
podsumowanie

Na Bielanach największą liczbę gło-
sów w październikowych wyborach do 
Sejmu RP zdobyła Platforma Obywa-
telska, uzyskując 41 964 głosów.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Spra-
wiedliwość uzyskując 24 477 głosów. 
Kolejne miejsca zajęły następujące par-
tie: Lewica i Demokraci – 9 236 głosów, 
Polskie Stronnictwo Ludowe – 1 974 
głosów, Liga Polskich Rodzin – 1 166 gło-
sów, Partia Kobiet – 1 035 głosów, Polska 
Partia Pracy – 429 głosów i Samoobrona 
– 353 głosów. 

WYBORY SENAT RP  
Borys-Damięcka Barbara – 41189 

głosów, Piesiewicz Krzysztof Marek 
– 37419, Rocki Marek Dariusz – 29033, 
Romaszewski Zbigniew – 25398, Grę-
ziak Anna – 21364, Krajewski Andrzej 
– 21044, Smoktunowicz Robert Maciej 
– 17516, Rakiel-Czarnecka Walentyna 
– 10961, Kaczmarska Maria Longina 
– 9832, Kuncewicz Agnieszka Agata – 
9605, Dominiak Bartosz Cyprian – 9253, 
Krzekotowska Krystyna – 2968.

Frekwencja wyborcza była bardzo wy-
soka i wyniosła ponad 73%. Na Bielanach 
pierwsze sygnały o potrzebie dowiezie-
nia kart do głosowania Urząd Dzielnicy 
otrzymał ok. godz. 15.30. Przystąpiono 
do ich rozwożenia. W rezultacie karty 
dowieziono do 41 z 65 Obwodowych 
Komisji Wyborczych, w tym do 5 po raz 
kolejny. Na terenie naszej dzielnicy tylko 
jedna Obwodowa Komisja Wyborcza nr 
776 przy ul. Marymonckiej 34 przedłużyła 
głosowanie do godz. 20.10. 

Generalnie wybory na Bielanach prze-
biegły spokojnie, bez zakłóceń i incyden-
tów łamania ciszy wyborczej.  

Więcej informacji o wynikach wyborów 
na Bielanach na stronie internetowej: 
www.bielany.waw.pl.

Katarzyna Białczyk

11 listopada 1918 r., po 123 latach 
niewoli ojczyzna znów stawała się wol-
na. Chociaż nikt nie ogłosił oficjalnie 
niepodległości i Polska nie istniała 
jeszcze formalnie, to  właśnie tego 
dnia, dzięki Józefowi Piłsudskiemu, 
który już wtedy stał się znany w całej 
Europie ze swej walki na rzecz wolnej 
Polski,  odzyskaliśmy wolność. 

Marszałek marsz ku wolności rozpo-
czął w 1914 r., kiedy utworzył Legiony 
Polskie. W 1917 r. został osadzony przez 
Niemców w więzieniu w Magdeburgu. 
Nieoczekiwanie, 10 listopada 1918 r., 
po rocznej niewoli, Piłsudski wraca 
do Warszawy. Przejęty wydarzeniami 
w Królestwie Polskim, gdzie narasta ruch 
rewolucyjny, spowodowany m.in. klęską 
Niemiec, gwarantuje niemieckim wojskom 
bezpieczną ewakuację. Następnego dnia, 
11 listopada 1918 r., oficjalnie kończy 
się  I wojna światowa. Rada Regencyjna 
przekazuje Piłsudskiemu naczelne do-
wództwo nad wojskiem polskim.

Dzień 11 listopada do 1936 r. był ob-
chodzony jako święto wojska. Dopiero 
w 1937 r. ustanowiony został świętem 
państwowym jako Dzień Niepodległości. 

Świętujemy dzień niepodległości
W latach wojny i okupacji Polacy na wo-
jennym wychodźstwie zachowali obyczaj 
świętowania 11 listopada. Na ziemiach 
okupowanych Polskie Państwo Pod-
ziemne starało się upamiętnić ten dzień 
na miarę swoich 
możliwości. Po 
zakończeniu II 
wojny światowej 
święto 11 listopa-
da było jeszcze 
obchodzone, ale 
już od 1946 r. za-
stąpiło je święto 
22 lipca. Dopiero 
w 1989 r. Sejm 
odrodzonej Rze-
czypospolitej Pol-
skiej restytuował 
dzień 11 listopada 
jako Narodowe 
Święto Niepodle-
głości.

Na Bielanach 
stało się już tra-
dycją, że obchody 
Święta Niepodle-
głości organizo-

wane są  na terenie Akademii Wychowa-
nia Fizycznego pod pomnikiem  Józefa 
Piłsudskiego, w asyście honorowej warty 
żołnierzy WP.

dokończenie na str. 2

Wymień dowód 
To ostatnia szansa na wymianę 

dokumentu bez kolejki. W Urzędzie 
Dzielnicy Bielany przy ul. Lipińskiej 
2 w sali WOM na parterze czeka na 
Państwa 7 stanowisk do przyjmowania 
wniosków i 3 do wydawania nowych 
dowodów osobistych. 

W poniedziałki, wtorki, środy i czwartki 
Urząd Dzielnicy Bielany, w zakresie wy-
miany dowodów, pracuje w wydłużonym 
czasie tj. w godz. 8.00-18.00. Dodatkowo  
urzędnicy pracują w sobotę 8 grudnia br. 
w godz. 9.00-13.00. Dowody książeczkowe 
tracą ważność do końca grudnia 2007. 

K.B.

Głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 825 przy ul. Andersena 4
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 16 października do 20 listopada br. Zarząd Dzielnicy odbył 7 posie-

dzeń, w trakcie których omówił 148 sprawy, w tym podjął 72 uchwały. Teksty uchwał 
są dostępne na stronie internetowej www.bielany.waw.pl oraz w Wydziale Organiza-
cyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

W dniu 30 września odszedł od nas
Nasz Przyjaciel i Kolega

Artur Wąsowski
lat 32

Kochał życie. Kochał ludzi i to, co dla nich robił. 
Zawsze pełen optymizmu i wiary. 
Pozostanie w naszych sercach.

Żonie, Dzieciom oraz całej Rodzinie
składamy wyrazy współczucia

pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany

W czwartek 18 października br. 
w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyła 
się XV sesja Rady Dzielnicy, którą 
prowadził Przewodniczący Michał 
Sikorski. W trakcie trwania obrad 
radni podjęli kilka uchwał.

Na wstępie radni wysłuchali wystą-
pień Zdzisława Brzezika z MPWiK oraz 
Roberta Chrzanowskiego i Roberta Bar-
tosińskiego z ZDM na temat ich planów 
inwestycyjnych dotyczących dzielnicy 
Bielany na 2008 r. i lata następne.

Później, po wysłuchaniu wprowa-
dzenia Głównej Księgowej Grażyny 
Pulkowskiej, radni podjęli uchwałę 
w sprawie zaopiniowania dzielnico-
wego załącznika nr III do wstępnego 
projektu uchwały budżetowej m.st. 
Warszawy na 2008 r. wraz z popraw-
kami przedstawionymi przez Zarząd 
Dzielnicy, dotyczącymi wydatków oraz 
wieloletniego planu inwestycyjnego.

Następne dwie uchwały przedstawił 
zastępca burmistrza Kacper Pietrusiński. 
Pierwsza dotyczyła sprawy wyrażenia 
zgody przez Radę m. st. Warszawy na 
zawarcie umowy dotyczącej sprawowa-
nia opieki weterynaryjnej nad bezdomny-
mi zwierzętami dzielnicy Bielany w latach 
2008-2011. Druga zaś wyrażenia opinii 
o projekcie wykazu lokali mieszkalnych 
przeznaczonych do sprzedaży bezprze-
targowej na rzecz najemców.

Ostatnie dwie decyzje radnych dotyczy-
ły podjęcia uchwał, które przedstawiła Gra-
żyna Pulkowska. Jedna dotyczyła zmian 
w załączniku dzielnicowym do budżetu 
m. st. Warszawy na rok 2007, która pole-
gała na zwiększeniu środków na wydatki 
bieżące dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Drugą z nich było podjęcie przez radnych 
uchwały w sprawie wniosku o zmiany 
w załączniku dzielnicowym do budżetu 
m. st. Warszawy na rok 2007, które obej-
mowało propozycję zwiększenia środków 
przeznaczonych na realizację programu 
wspólnoty europejskiej – Sokrates.

Tadeusz Olechowski

XVI sesja Rady Dzielnicy Bielany 
została zwołana na dzień 30 paź-
dziernika na wniosek radnych PiS. 
Na sesję zostali zaproszeni Prezes 
MPO - Andrzej Kiewiński, Dyrektor 
w MPO ds. inwestycji - Ewa Pia-
seczna, Dyrektor ZGN - Arkadiusz 
Przybylski, przedstawiciele jednostki 
samorządowej Radiowa oraz miesz-
kańcy bloków przy ul. Szegedyńskiej. 
W porządku obrad znalazły się nastę-
pujące punkty: 

1. Informacja i stanowisko Zarządu 
Dzielnicy odnośnie decyzji Prezydent 
m.st. Warszawy o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji polegającej na przebudowie 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych „Radiowo”. Dyskusja oraz 
opracowanie i przyjęcie przez Radę 
Dzielnicy stanowiska w tej sprawie.

2. Informacja Zarządu o stopniu 
wykorzystania komunalnych lokali 
mieszkalnych i innych  powierzchni 
w budynkach przy ul. Szegedyńskiej 13 
i 13a, kryteriach ich przydziału, a także 
o podjętych i planowanych działaniach 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom oraz właściwej eksplo-
atacji zasobów i niezbędnych remontów. 
Dyskusja oraz opracowanie i przyjęcie 
przez Radę Dzielnicy stanowiska w tej 
sprawie.

3. Informacja Zarządu Dzielnicy 
odnośnie decyzji i aktualnego stanu 
prac nad zagospodarowaniem terenu 
„Hutnika” przy ul. Marymonckiej 42 oraz 
wybudowaniem tam Centrum Sportu 
i Rekreacji. Dyskusja oraz opracowanie 
i przyjęcie przez Radę Dzielnicy stano-
wiska w tej sprawie.

Po dyskusji i wysłuchaniu zaintereso-
wanych stron, Rada Dzielnicy Bielany, 
spośród przedstawionych trzech punk-
tów, przyjęła jednogłośnie jedynie sta-
nowisko w sprawie lokalizacji inwestycji, 
polegającej na przebudowie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunal-
nych „Radiowo”. Treść przyjętego sta-
nowiska zamieszczamy obok.

Jolanta Went

XV i XVI sesja Rady Dzielnicy

Stanowisko 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 30 października 2007 r.

w sprawie: lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie Zakładu    
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  „Radiowo”.

1. Pomimo zaawansowanych prac, trwających już kilka lat, nad ustaleniem loka-
lizacji inwestycji polegającej na przebudowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych „Radiowo”, Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy negatywnie opiniuje 
obecny wybór lokalizacji oraz wnosi o wstrzymanie wykonania decyzji nr 298/BIE/07 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „RADIOWO” – budowie instalacji segregacji 
mechanicznej i ręcznej odpadów, budowie instalacji stabilizacji tlenowej odpadów, budo-
wie kompostowni odpadów zielonych, budowie stacji segregacji odpadów z selektywnej 
zbiórki odpadów, budowie stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych, budowie 
instalacji suchej fermentacji odpadów, budowie instalacji produkcji paliwa alternatywne-
go, budowie budynku socjalno – biurowego na działkach nr ew. 3/3,3/4,3/5,5,6/1 w ob-
rębie 7-12-12 oraz 15/1 w obrębie 7-12-11 przy ul. Kampinoskiej 1 z dnia 10.07.2007 
r.,  wydanej  z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy,  sugerując jednocześnie 
wybór miejsca na tego typu inwestycje z dala od granic miasta.

Niniejsze stanowisko jest kontynuacją stanowiska podjętego przez Radę Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy z dnia 09.11.2005 r., stanowisk i wniosków podejmowa-
nych przez merytoryczną komisję (Komisję Architektury, Urbanistyki Gospodarki 
Przestrzennej i Ekologii)  w dniach: 19.09.2005 r., 19.06.2006 r. i 04.09.2007 r. oraz 
stanowiska Samorządu Mieszkańców Radiowo z dnia 30 października 2007 r.

Rada Dzielnicy wnosi o podjęcie działań mających na celu likwidację Zakładu 
i rozpoczęcie prac rekultywacyjnych wysypiska i przekształcenia go w tereny spor-
towo-rekreacyjne.

 Niniejsze Stanowisko przekazujemy do:
 1. Prezydent m.st. Warszawy,
 2. Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy.
2. Realizację niniejszego Stanowiska powierza się Zarządowi Dzielnicy 

Bielany m.st. Warszawy.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Michał Sikorski

Urząd Stanu Cywilnego
Od 29 października 2007 r. (poniedziałek) została uruchomiona siedziba Urzędu 

Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przy ul. Lipińskiej 2 (budynek Urzędu Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy). W siedzibie można złożyć wniosek o wydanie odpisów 
aktów stanu cywilnego oraz odebrać wnioskowany dokument. 

Interesanci będą przyjmowani w poniedziałki od 10.00 do 18.00, od wtorku do 
piątku od 8.00 do 16.00. Tel. 022 864 55 84.

dokończenie ze str. 1
W bieżącym roku, po-

dobnie jak w latach po-
przednich, powitał zebra-
nych rektor AWF  prof. 
Henryk Sozański, a oko-
licznościowe przemówienie 
wygłosił Burmistrz Dzielnicy 
Bielany  Zbigniew Dubiel. 
W interesującym wystąpie-
niu zaakcentował fakt, że 
Naczelnik Państwa zawsze 
dążył  do łagodzenia kon-
fliktów, dzięki czemu udało
się obronić świeżo odzyska-
ną niepodległość. Poparł 
to stwierdzenie słowami 
Marszałka, skierowanymi 
do skłóconych słuchaczy 
szkół oficerskich Związ-
ku Strzeleckiego i Drużyn 
Strzeleckich: „Wszyscy, co 
tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami 
polskimi. Znoszę wszelkie odznaki spe-
cjalnych grup. Jedynym waszym znakiem 
jest odtąd orzeł biały (…) Patrzę na was 
jako na kadry, z których rozwinąć się ma 
przyszła armia polska i pozdrawiam was 
jako pierwszą kadrową kompanię”.

Świętujemy dzień niepodległości

Pani Ewie Makowskiej 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Męża
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Organizacyjnego (dawnego Biura Zarządu) 
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Życie miłość umniejsza
Znieważa odbiera
Śmierć ocala na zawsze i teraz”

ks. Jan Twardowski

„Śmierć miłości potrzebna
Jak sól ją utrwala
Ukochani umarli są z nami już blisko
W śnie na palcach podchodzą
Czytamy ich listy
Dopiero po rozstaniu
Pamięta się wszystko (...)

Uroczystość zakończyła się  złoże-
niem kwiatów  pod pomnikiem  Marszałka 
przez przedstawicieli Zarządu i Rady 
Dzielnicy, delegacje kombatantów oraz 
przedstawicieli  uczelni warszawskich 
i osoby prywatne.

Mieczysław Pierzchała
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Przemawia burmistrz Zbigniew Dubiel
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dokończenie ze str. 1
Także obieg dokumentów jest utrudnio-

ny i spowolniony. Taki stan rzeczy wpływa 
na większe koszty utrzymania obiektów 
(np. większe koszty ochrony). 

Dlatego bardzo się cieszymy, że po 
przeszło 10 latach planów związanych 
z budową nowego ratusza, doczekaliśmy 
się wreszcie realizacji tego zadania”.

W podobnym tonie brzmiały słowa 
Jacka Wojciechowicza, zastępcy pre-
zydenta m. st. Warszawy. „Dzisiejszy 
dzień to dla Bielan dzień wyjątkowy. 
Dzień, w którym będziemy wmurowywać 

kamień węgielny i akt erekcyjny pod 
budowę nowego ratusza. Budowa tej 
siedziby to przede wszystkim wygoda 
dla mieszkańców, bo to głównie z my-
ślą o nich budowany jest kolejny ratusz 

Wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowę bielańskiego ratusza

dzielnicy w Warszawie. Nie ma też co 
ukrywać, że warunki pracy urzędników 
ulegną poprawie, ale to też powinno nas 
wszystkich cieszyć, bo lepsze warunki 
pracy to lepsza 
praca, a lepsza 
praca to zadowo-
lenie petentów, 
m i e s z k a ń c ó w 
Warszawy”. 

Po kolejnych 
wystąpieniach m. 
in. Pawła Barań-
skiego, dyrektora 

Stołecznego Zarządu 
Rozbudowy Miasta 
– inwestora inwe-
stycji – Kryspina Ja-
rosza, wiceprezesa 
Zarządu firmy Eiffage

Budownictwo Mitex S.A., głos zabrali nasi 
księża, którzy wprowadzili do uroczysto-
ści treści religijne.

Najpierw ks. Wojciech Drozdowicz, 
poproszony przez burmistrza Zbigniewa 

Dubiela przybliżył zebranym pochodze-
nie kamienia węgielnego. „Wewnątrz 
jednej haubicy znajduje się kamień 
węgielny. Kamyczek wydłubałem kilka 

dni temu z najstarszej części, z kolebki 
naszej dzielnicy, czyli z kościoła pokame-
dulskiego w Lasku Bielańskim, którego 
historia sięga pierwszej połowy XVII w. 
Kamyczek jest wydłubany z posadzki 
najstarszej kaplicy, gdzie wieczny spo-

czynek znaleźli kameduli, gospodarze 
Bielan warszawskich. Przekazuję rów-
nież fragment habitu kamedulskiego, bo 
przecież Bielany wzięły nazwę właśnie 
od białego habitu kamedulskiego. Ostatni 
kameduła zmarł na początku XX 
w. Niech ten habit, wmurowany 
razem z kamieniem węgielnym, 
ciągle przypomina o białym obliczu 
naszej dzielnicy” – powiedział ks. 
Wojciech.

Z kolei ks. Krzysztof Kosk, jesz-
cze przed obrzędem poświęcenia 
kamienia węgielnego wyraził zado-
wolenie, że tak ważne dla miesz-
kańców Bielan wydarzenie posiada 
też elementy religijne. „Daremne 
jest nasze wstawanie o świcie, 
jeżeli Pana nie poprosimy o bło-
gosławieństwo. Cieszę się, że taki 
akcent religijny został przewidzia-
ny w programie tej uroczystości, 
że z Bożym błogosławieństwem 
tę budowę rozpoczniemy. Niech 
Chrystus błogosławi i wspoma-
ga budowniczych, pracowników, 
a później mieszkańców”.

Po zakończeniu przemówień 
dokonano poświecenia kamienia 

węgielnego i podpisano akt erekcyjny, 
a następnie goście udali się na plac 
budowy, gdzie w fundament nowego ra-
tusza zostały wmurowane w dwóch hau-
bicach: akt erekcyjny i kamień węgielny 
wraz z fragmentem białego habitu.

Oprócz wspomnianych osób świadka-
mi tego wydarzenia byli m.in.: posłanka 

Małgorzata Kidawa-Błońska, poseł Ry-
szard Kalisz, projektant Michał Jaworski, 
a także ks. Kazimierz Kalinowski, prze-
wodniczący rad i burmistrzowie warszaw-
skich dzielnic oraz pracownicy Urzędu 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

W radosnych nastrojach i spokoju 
poczekamy więc cierpliwie jeszcze 2 lata 
na oddanie do użytku naszego wymarzo-
nego ratusza.

Oprac. i fot. Tadeusz Olechowski

Burmistrz Zbigniew Dubiel odczytuje treść aktu erekcyjnego

Przemawia Jacek Wojciechowicz, obok Zbigniew Dubiel W tym miejscu wmurowano dwie haubice

Rafał Miastowski, członek Zarządu Dzielnicy pod okiem władz Warszawy i dzielnicy wmurowuje haubice Akt erekcyjny z podpisami
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Podziemną koleją na Młociny

W budowie parking na Młocinach

Węzeł komunikacyjny Młociny to no-
woczesny port przesiadkowy na miarę 
XXI wieku, który powstaje na końcu budo-
wanej linii metra. Nasz wzrok przyciąga 
swoją ogromną kubaturą gotowa kon-
strukcja parkingu. Zakończono również 
budowę nowego wjazdu do huty. Zaczyna 
się budowa budynku przesiadkowego, 
a wraz z nim pętli autobusowej i tram-
wajowej. Kontynuowana jest realizacja 
konstrukcji korpusu stacji. Na szlaku 
wiodącym od stacji Wawrzyszew do 
stacji Młociny wylewana jest konstrukcja 
podtorza. 

Od listopada mieszkańcy Bielan mogą 
napotkać trudności związane z budową 
nowej pętli tramwajowej. Ze względu na 
prace budowlane zamknięta została do-
tychczasowa pętla tramwajowa przy Hu-
cie Arcelor. Od momentu jej zamknięcia 
przez tydzień nie będą kursowały tram-
waje ulicami Nocznickiego i Marymoncką. 
W tym czasie zostaną wybudowane tym-
czasowe tory, które ominą pętlę. Zostanie 
wytyczony nowy tor, po którym składy 
będą zawracały przez najbliższe pół roku. 
By ułatwić komunikację, Zarząd Trans-
portu Miejskiego wyznaczył autobusowe 

linie zastępcze. A już w drugiej połowie 
przyszłego roku pasażerowie będą mogli 
się przesiąść na nowej pętli z tramwajów 
do metra na stacji Młociny.

Przypomnijmy: stacja Młociny będzie 
jednokondygnacyjna. Zejście z poziomu 
terenu będzie prowadziło od razu na dwa 
perony, między którymi będą zatrzymy-
wały się pociągi (podobnie jak na stacji 
Centrum). Perony będą miały standardo-
wą długość 120 m i 4,5 m szerokości, ale 
cała stacja będzie miała 140 m długości, 
a jej powierzchnia będzie wynosić około 3 
550 m2. Tuż za stacją 
powstanie kompleks 
torów odstawczych, 
których długość bę-
dzie ponad dwa razy 
dłuższa niż sama 
stacja (6 700 m2 
powierzchni i oko-
ło 290 m długości). 
W komorze torów 
odstawczych pocią-
gi będą zawracały 
w kierunku Kabat. 
Również w tym miej-
scu zlokalizowane 
będą specjalne pe-
rony technologiczne 
do mycia i sprzątania 
pociągów oraz usuwania ewentualnych 
usterek. Tutaj też pociągi będą mogły 
„parkować” na noc lub poza szczytem 
przewozowym, aby szybciej móc wy-

jechać na trasę metra. Stacja Młociny 
będzie częścią węzła komunikacyjnego, 
obejmującego zadaszoną pętlę auto-
busową, tramwajową, parking i punkty 
handlowo-usługowe. 

Metro przebite na wylot
18 października br. górnicy budujący 

metro na odcinku bielańskim przebili 
ostatni fragment tunelu na całej I linii! 
Pokonali ostatnie 80 cm ściany stacji Ma-
rymont. Był to ostatni odcinek budowany 
tarczą ręczną. Pozostałe tunele na Biela-
nach zostały wybudowane odkrywkowo. 

Metoda górnicza była stosowana przy 
budowie metra od samego początku. 
Przy zastosowaniu tej metody niezbędna 
była tarcza do drążenia tunelu. Tarcze 
stosowane dotychczas, pomimo swojej 
dokładności, były uciążliwe w obsłudze. 
Główny ciężar pracy spoczywał na gór-

nikach. Do budowy drugiej linii będą już 
wykorzystywane nowoczesne i wydaj-
niejsze tarcze zmechanizowane.

Metro Warszawskie

Od początku  września br. trwa rozbu-
dowa budynku Komisariatu Policji przy 
ul. Broniewskiego 58. Budynek zapro-
jektowano jako nadbudowę istniejącego 
parterowego z częściowym podpiw-
niczeniem. Część parterowa przezna-
czona jest do rozbiórki, natomiast na 
pozostałych ścianach piwnicznych mają 
powstać dwie nowe kondygnacje. 

Budynek zaprojektowano z funkcjonal-
nym podziałem na trzy części: l (piwnicz-
ną), II (parterową) i III (piętrową). Wejście 
główne do projektowanego budynku 
znajduje się od strony ul. Perzyńskiego 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Broniew-
skiego. Wjazd służbowy zaprojektowa-
no od strony ulicy wewnątrzosiedlowej 
z dojazdem od strony ul. Perzyńskiego. 
Dla interesantów przeznaczony będzie 
przebudowywany parking przy drodze 
osiedlowej w pobliżu ul. Perzyńskiego.

W podpiwniczeniu zaprojektowane są 
magazyny, pomieszczenia techniczne 
i szatnie pracowników. W części parte-
rowej mieści się strefa ogólnodostępna 
tj. wiatrołap, recepcja z poczekalnią i WC 
oraz pokoje przyjęć interesantów. Na 
parterze umieszczono również zespół 
oficera dyżurnego oraz pomieszczenie
dla osób doprowadzonych na przesłu-
chanie. Na piętrze zlokalizowano zespół 
komendanta i zastępcy z sekretariatem 
i aneksem socjalnym, toalety, archiwum 
oraz pokoje biurowe sekcji kryminalnej 
i dzielnicowych. – To będzie naprawdę 
estetyczny i funkcjonalny budynek – cie-
szy się Grzegorz Pietruczuk, członek 
Zarządu Dzielnicy Bielany.

Zakończenie budowy przewiduje się 

Rozbudowa budynku Komisariatu Policji przy ul. Broniewskiego 58
z początkiem grudnia 2008 r. Mł. insp. 
Andrzej Miksa, Komendant Rejonowy 
Policji Warszawa V: – Jestem przekona-

ny, że na otwarciu nowej siedziby komisa-
riatu przy ul. Broniewskiego skorzystają 
przede wszystkim mieszkańcy Bielan. 

Znacznie usprawni to bowiem obsługę 
interesantów. Poprawią się również 
warunki pracy policjantów z bielańskiej 
komendy.

– Obiekt realizowany jest na bardzo 
małym placu budowy. Sytuacja ta po-
woduje określone trudności dotyczące 
m.in. wywozu materiału z rozbiórki oraz 
dostarczenia materiałów i prowadzenia 
robót. Niemniej, jak dotychczas, tempo 
robót i stan zaawansowania realizacji 
jest właściwy. Okolicznych mieszkańców 
przepraszamy za utrudnienia powodowa-
ne przez budowę – wyjaśnia kom. Marcin 
Szyndler, rzecznik prasowy KSP.

Tadeusz Olechowski

Policjanci z bielańskiej komendy 
poszukują 31-letniego Waldemara 
Szafrańskiego, który od grudnia 2006 r. 

Poszukiwany ukrywa się przed organami ścigania. 
Mężczyzna jest poszukiwany dwoma 
nakazami doprowadzenia do zakładu 
karnego. Został też skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu za kradzieże 
i włamania.

Obecnie powinien odbywać karę po-
zbawienia wolności. Od grudnia 2006 r. 
ukrywa się przed organami ścigania. Po-
szukiwany mężczyzna ma około 170 cm 
wzrostu, sylwetkę krępą, twarz owalną, 
włosy jasny blond, ostrzyżone na jeża. 

Wszystkie osoby, które posiada-
ją jakiekolwiek informacje mogące 
pomóc w ustaleniu miejsca pobytu 
poszukiwanego przestępcy, proszone 
są o kontakt z komendą policji na Bie-
lanach, ul. Żeromskiego 7 osobiście lub 
telefonicznie pod numerami (0 22) 603 
71 61, (0 22) 603 19 54, (0 22) 603 71 
55, (0 22) 603 71 56, całodobowymi 

numerami 112 i 997 lub za pośred-
nictwem poczty elektronicznej policja.
warszawa5@op.pl.
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Przebicie tunelu do Marymontu

Elewacja południowo-wschodnia
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„Bo niczym jest Ojczyzna bez prze-
szłości” – te słowa Czesława Miłosza 
były myślą przewodnią wspomnień 
o historii związanej z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości, które 
miało miejsce 9 listopada br. w Szkole 
Podstawowej Nr 79. 

Młodzi aktorzy jako dumni rycerze, 
pazerni zaborcy, dzielni żołnierze, grając 
swoje role przybliżali nam dzieje związane 
z wydarzeniami z tamtego okresu. W tle 
prezentowanych scenek rozbrzmiewały sło-
wa „Bogurodzicy”, „Warszawianki”, piosenki 
żołnierskie „Rozkwitały pąki białych róż”, 
„Wojenko, wojenko”. Prawda historyczna 

Święto Niepodległości w SP Nr 79

Niewielki, ale prężnie działający Klub 
Kultury Seniora „Barka” na Rudzie, jak 
zawsze przepełniony jest muzyką, po-
ezją i śpiewem. Tym razem założycielka 
klubu, a jednocześnie radna dzielnicy 
Bielany - Teresa Renata Banasiak, wraz 
z zespołem wolontariuszy, zaprosiła 
swoich podopiecznych oraz gości do 
zaprzyjaźnionej szkoły nr 53 przy ul. 
Rudzkiej 6 na artystyczne spotkanie 
z okazji Święta Niepodległości. Dyrektor 

szkoły Jacek Grzybowski nie pierwszy 
raz użyczał gościny seniorom, więc nie 
pierwsza to ciekawa impreza kulturalna 
pod dachem rudzkiej podstawówki. Tym 
razem interesujący program artystyczny 
zaprezentował warszawski Chór Surma 
założony w pierwszych latach niepod-
ległej Polski oraz pełen uroku zespół 
ludowy Kujawy Bachorne z Osięcin. 
Pieśni patriotyczne, fragmenty przemó-
wień Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 
wspomnienia z pamiętnika jego żony, 
przeniosły uczestników spotkania w świat 
tamtych czasów. Nie zabrakło również 
mało znanych epizodów i tajemnic z jego 
prywatnego życia. Przez moment byliśmy 
żołnierzami, których wódz zagrzewał do 
walki, w chwilę później plotkowaliśmy na 
salonach warszawskich wyższych sfer. 
Poznaliśmy prawdy, które prowadzą nas 
na drogę uczciwości i umiłowania ojczy-
zny. Nie zabrakło także wzniosłych mo-
mentów, gdy stojąc śpiewaliśmy „Rotę” 
Marii Konopnickiej, która w czasach II 
Rzeczpospolitej była kontrkandydatem 
„Mazurka Dąbrowskiego” do rangi hymnu 
narodowego.

Dzień Niepodległości na Osiedlu Ruda
Druga część 

spotkania na-
leżała do ze-
społu z Kujaw. 
Dowcipne przy-
śpiewki i pełne 
werwy ludowe 
tańce rozbawi-
ły publiczność. 
Kolorowe re-
gionalne stroje, 

których u nas coraz mniej, stanowiły 
prawdziwą ucztę dla oka. Pełni aprobaty 
podziwialiśmy dwupokoleniowy ze-

spół, gdzie obok 
babci „wywijały” 
je j  wnuczęta. 
I to właśnie ta 
wspaniała więź 
pokoleniowa naj-

bardziej ujęła wszystkich, także poseł 
Joannę Fabisiak, honorowego gościa 
bielańskiej uroczystości.

Są wielkie wydarzenia, które łączą 
Polaków, są także krótkie i emocjonal-
ne chwile, gdy wyraźniej czujemy, kim 
jesteśmy. Dziękując gospodyni Renacie 
Banasiak, burmistrz Bielan Zbigniew 
Dubiel powiedział: „ Wszyscy na tej sali 
jesteśmy Polakami”.

Po występach artystów, które oklaski-
wali również ks. Robert Zalewski z Parafii
Świętych Wyznawców Ojca Rafała i Brata 
Alberta, zastępca burmistrza – Kacper 
Pietrusiński, Przewodniczący Rady Dziel-
nicy - Michał Sikorski oraz licznie przybyli 
radni Bielan, wszyscy mogliśmy skoszto-
wać prawdziwego kujawskiego chleba ze 
smalcem i regionalnych wypieków.

Wspominając wydarzenia sprzed 89 lat 
doceniamy ich wagę i czcimy pamięć tych, 
dzięki którym Rzeczpospolita po latach 
niewoli wróciła na mapę Europy i znalazła 
należne jej miejsce w świecie. Dziękujemy 
radnej Banasiak za stworzenie miłej at-
mosfery i świetną organizację imprezy.

Joanna Radziejewska, członek Komisji 
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej

Miesiąc listopad to czas szczegól-
nej pamięci o zmarłych, a także - z ra-
cji rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości - okres oddawania hoł-
du naszym bohaterom, którzy walczyli 
o tę wolność. Wzorem lat ubiegłych, 
wieczorem 1 listopada br. zostały 
złożone kwiaty oraz zapalono znicze 
pod Pomnikiem Pamięci Męczeństwa 
Polaków z okresu II wojny światowej.

Pomnik ten znajduje się u zbiegu ulic 
Palisadowej i Kabaretowej. W skromnej 
ceremonii, w miejscu gdzie podczas oku-
pacji Niemcy rozstrzelali kilku bezbronnych 
mieszkańców tutejszego Osiedla Placów-
ka, udział wzięła delegacja służb miejskich 
złożona z funkcjonariuszy Komendy 
Głównej Policji i Nadzoru Ruchu MZA. Po 
złożeniu kwiatów delegacja oddała chwilą 
ciszy hołd zamordowanym tu Polakom.

Pamiętamy o męczeństwie Polaków
W tym miejscu warto dodać, że od 

wielu lat inicjatorem spotkań pod po-
mnikiem jest Pan Juliusz Szymański, 
długoletni mieszkaniec tego osiedla. Na 
uwagę zasługuje nie tylko jego dbałość 
o zorganizowanie patriotycznego spo-
tkania przed pomnikiem, ale także jego 
ciągła troska o pomnik w okresie po-
przedzającym uroczystość. W ramach 
tych prac Pan Juliusz wraz z rodziną 
uprząta m.in. z mogiły zwiędłe liście 
i śmieci, uzupełnia ubytki ziemi, wy-
mienia uszkodzone kamienie okalające 
pomnik.

Panu Juliuszowi Szymańskiemu dzię-
kujemy za zaangażowanie i odświeżanie 
pamięci o naszych rodakach i liczymy 
na większy udział lokalnej społeczności 
w krzewieniu patriotyzmu.

Tadeusz Olechowski

przekazywana słowem i pieśnią, 
uzupełniana była równoczesną 
prezentacją multimedialną pt. 
„Polska w 4 odsłonach”.

Nad całością pokazu czuwały 
panie Katarzyna Janicka i Elż-
bieta Rzeźnicka, które przygo-
towały to barwne wystąpienie 
szkolnej młodzieży. Stojąc na 
baczność i śpiewając hymn pań-
stwowy zakończyliśmy naszą 
wędrówkę przez 123 lata zawi-
rowań historycznych Polski.

Katarzyna Janicka, 
Elżbieta Rzeźnicka

Co jeszcze było w Barce?
Ponieważ rok 2007 został ogłoszo-

ny rokiem Stanisława Wyspiańskiego 
w 100. rocznicę jego śmierci, w Klubie 
„Barka” odbyło się spotkanie redaktora 
Andrzeja Tokarczyka i młodzieży z 47 
Liceum im. Wyspiańskiego z miesz-
kańcami Osiedla Ruda. Zaproszona 
młodzież przedstawiła fragmenty „We-
sela” i „Wyzwolenia” autorstwa swojego 
patrona. Przyjemnie było ich wysłuchać 
w interpretacji młodych ludzi. Po wy-
stępach odbyła się ciekawa dyskusja 
z udziałem mieszkańców i artystów. 
Pan redaktor Tokarczyk opowiadał mało 
znane historie z życia pisarza.

A co jeszcze będzie?
To nie ostatnie w tym roku wydarze-

nie związane z Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim, zorganizowane w Klubie 
Barka. W dniu 6 grudnia br. odbędzie się 
kolejna impreza, tym razem związana 
z rocznicą urodzin wielkiego przywódcy. 
Tematem będzie życie Marszałka i jego 
wielka miłość do Ojczyzny.

 
Gospodarz  uroczystości 

radna  
– Teresa  Renata  Banasiak  

wita  przybyłych  gości

Śpiewa chór Surma

Tańczy i śpiewa zespół ludowy Kujawy Bachorne z Osięcin

Patriotyczna akademia w wykonaniu uczniów SP nr 79
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W nastrojowej jesiennej scenerii, 12 
października 2007 r., w Młodzieżowym 
Domu Kultury „Bielany” przy ul. 
Cegłowskiej 39 obchodzono Dzień 
Edukacji Narodowej –  polskie święto 
wszystkich pracowników oświaty. 

 Burmistrz  Dzielnicy Bielany Zbigniew 
Dubiel, członek Zarządu Rafał Miastow-
ski oraz  naczelnik  Wydziału Oświaty 
i Wychowania Zofia Gajewicz  spotkali
się z  wyróżniającymi się  nauczycielami 
i dyrektorami bielańskich szkół, przed-
szkoli i placówek oświatowych.  Gościem 

Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej
tegorocznej uroczystości była Joanna Fa-
bisiak,  posłanka  V kadencji na Sejm RP, 
związana od wielu lat z Dzielnicą Bielany. 
W swoim wystąpieniu podziękowała na-
uczycielom i dyrektorom za uwrażliwianie  
dzieci i młodzieży na problemy drugiego 
człowieka, zgodnie z ideą  wolontariatu 
szerzoną  przez Fundację „Świat na tak”, 
której jest założycielką. 

Burmistrz Dzielnicy pogratulował 
wyróżnionym nagrodą Prezydenta m.st. 
Warszawy, którą  otrzymali: Hanna Ja-
gnieża – nauczyciel Przedszkola nr 346 

przy ul. Klaudyny 8, Elżbieta Ponew-
czyńska - dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 80 przy ul. Aspekt 48, Małgorzata 
Zielińska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 przy 
ul. Kasprowicza 107, Danuta Rozmus 
- dyrektor Gimnazjum nr 72 przy ul. Przy-
byszewskiego 45, Włodzimierz Sacewicz 
- Dyrektor Zespołu Szkół nr 51 przy ul. 
Staffa 3/5.

Następnie  wręczył 57 nauczycie-
lom i dyrektorom bielańskich placówek 
oświatowych nagrodę Burmistrza  za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
na rzecz warszawskiej oświaty w roku 
szkolnym 2006/2007.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wycho-
wania Dzielnicy Bielany Zofia Gajewicz 
życzyła zebranym, aby  nauczanie 
i kształtowanie młodego człowieka było 
ciągłym wyzwaniem, przyjemnością 
oraz źródłem satysfakcji. Podziękowała 
za  współpracę z Wydziałem Oświaty 
i Wychowania oraz za  kreatywną pracę 
z  dziećmi  i młodzieżą. Uroczystość 
uświetniły pokazy taneczne duetów tańca 
nowoczesnego oraz występy wokalne so-
listek „Studia piosenki” z Młodzieżowego 
Domu Kultury „Bielany” pod kierunkiem 
Wojciecha Wielechowskiego.

Wydział Oświaty i Wychowania

Mamy 50 lat
Jubileusz na 
Twardowskiej

20 września br. nasze przedszkole 
świętowało podwójnie. Pierwszym 
powodem do świętowania były 50 
urodziny placówki, drugim zaś, równie 
dostojnym - nadanie imienia „Leśna 
Polanka”.  Powstanie naszego przed-
szkola łączy się z ważnymi wydarze-
niami w życiu mieszkańców dzielnicy 
Bielany. W latach 50-tych powstała 
Huta Warszawa i Szpital Bielański. 
Te dwa bardzo ważne obiekty dały 
ludziom miejsca pracy, zrodziła się też 
potrzeba wybudowania przedszkoli 
dla dzieci.  

Przedszkole Nr 97 przy ul. Twardow-
skiej 23  funkcjonuje od 1 września 1957 
r. Najbliższe otoczenie stanowią domy 
jednorodzinne i park leśny „Lasek Linde-
go”. Położenie przedszkola było inspira-
cją do wyboru nazwy, nasz teren bowiem 
wygląda jak swoista Leśna Polanka.

 Pierwszym  kierownikiem przed-
szkola była Alfreda Porejko, następnie 
dyrektorem została Halina Radek-Ob-
rocka. Od 1985 r. funkcję dyrektora do 
chwili obecnej pełni Danuta Litwińska, 
która była gospodarzem i prowadziła 
uroczystość.

Na wspólne świętowanie przybyli: 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 
Burmistrz  Dzielnicy Bielany, Naczelnik 
i Inspektor Wydziału Oświaty i Wy-
chowania Dzielnicy Bielany oraz Dy-
rektorzy zaprzyjaźnionych przedszkoli 
i szkół, a także przedstawiciele Rady 
Rodziców. Dyrektor po powitaniu gości 
przypomniała historię placówki oraz 
uzasadniła wybór nazwy dla przedszkola, 
a następnie oddała głos najważniejszym 
uczestnikom imprezy – dzieciom, które 
zaprezentowały program artystyczny 
pt. „Wśród Ptaków na Leśnej Polance”, 
napisany  specjalnie na tę uroczystość. 
Dzieci zakończyły prezentację odśpiewa-
niem hymnu  przedszkola,  zapraszając 
do śpiewania również zebranych gości. 
Jak na urodziny przystało, był również 
ogromny tort.

Na ręce Pani Dyrektor goście składali  
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów 
i kolejnych  równie owocnych lat. 

Mimo dostojnego jubileuszu w przed-
szkolu nie czuje się upływającego czasu. 
Kolejne pokolenia pracują najlepiej, jak 
potrafią, dla dobra dzieci. Pracownicy
podkreślają, że to ich obowiązek zawo-
dowy i przywilej wypływający z chlubnej 
tradycji przedszkola, które ma już pół 
wieku.

Urszula Pracz

„Dla małego dziecka świat jest 
czymś wielkim, a więc przerażają-
cym. Dzięki temu, że obok siebie ma 
dorosłych, których darzy miłością 
i zaufaniem, może stopniowo ten świat 
poznać i zdobywać”.

 J. Makowska
Adaptacja polega na przystosowaniu 

się do nowego środowiska społeczne-
go i jego warunków. Dla dziecka takim 
nowym środowiskiem, do którego musi 
się przyzwyczaić, jest Przedszkole. 
Chwila, gdy dziecko do niego idzie, jest 
bardzo ważna, gdyż to doświadczenie 
społeczne ma duży wpływ na jego dalsze 
życie. Trzeba więc sprawić, by adapta-
cja przebiegała w atmosferze ciepła, 
akceptacji, spokoju i poczucia pełnego 
bezpieczeństwa. Kiedy trzylatek idzie do 
przedszkola, jest to przełomowy moment 
w jego życiu. 

Maluch zmienia swoją bezpieczną 
oazę na nowe, zupełnie  nieznane śro-
dowisko, gdzie nie będzie ani mamy, ani 
taty, a on sam już nie będzie w centrum 
zainteresowania. Ze świata, który kręcił 
się wokół niego, przechodzi do rzeczywi-
stości, której nie potrafi kontrolować i to

Spotkania adaptacyjne 
w Przedszkolu 327 „Kolorowa Kraina”

go przeraża. Dziecko czuje się zagrożone 
i może reagować płaczem lub agresją 
– wyrzucając złe emocje, smutkiem 
– gdy wycofuje się, nie potrafiąc wyrazić
emocji, albo uśpioną akceptacją – gdy 
w przedszkolu sprawia wrażenie dobrze 
zaadoptowanego, natomiast odreagowu-
je to w domu, gdzie nie dają sobie z nim 
rady. W procesie adaptacyjnym najczę-
ściej spotykanymi problemami są:

- Kontakty z rówieśnikami i z osobą 
dorosłą, która na początku kojarzy się z  
oderwaniem od mamy

- Zaakceptowanie nowej, dużej prze-
strzeni, ilości pomieszczeń i nauczenie 
się korzystania z nich,

- Wdrażanie i przystosowywanie się 
do organizacji, norm i zasad panujących 
w większej grupie oraz do rytmu dnia 
przedszkolnego.

Rodzice oddając swoje pociechy 
do przedszkola, przeżywają niekiedy 
większy stres niż ich dzieci. Przedszkole 
kojarzy im się z tym, co  sami przeżyli 
będąc dziećmi. Więc zamiast dręczyć się 
myślami typu: będzie płakał, nikt go nie 
przytuli, nie będzie jadł, pani go skrzyczy, 
trzeba pomyśleć co zrobić, by ułatwić 

dziecku adaptację. Chcąc wyjść naprze-
ciw rodzicom, przedszkola wprowadzają 
programy adaptacyjne. Mają one pomóc 
dzieciom, rodzicom i nauczycielom zła-
godzić stres związany z pójściem dziecka 
trzyletniego do przedszkola. 

 W Przedszkolu 327 „Kolorowa Kra-
ina” przy ul. Conrada 10a spotkania 
adaptacyjne rozpoczynają się już od 
listopada. Podczas spotkań  organizowa-
ne są różne zabawy i zajęcia, w których 
uczestniczą dzieci, rodzice i nauczyciele. 
W ten sposób wszyscy integrują się przy 
wspólnej zabawie i poznają nowe naj-
bliższe otoczenie. Nauczyciele poznają 
dzieci w różnych sytuacjach, rodzice zaś 
mogą poznać nauczycielkę, która będzie 
opiekowała się ich pociechami.   

Rodziców zainteresowanych łagod-
nym wejściem swoich dzieci w życie 
przedszkolne zapraszamy do wspólnych 
zabaw w Przedszkolu 327 „Kolorowa 
Kraina” w dniach:
- 15 grudnia 2007 r. w godz. 10.00-12.00
- 12 stycznia 2008 r. w godz. 10.00-12.00
- 16 lutego 2008 r. w godz. 10.00-12.00
- 15 marca 2008 r. w godz. 10.00-12.00

Dyrekcja Przedszkola

16 października br. w Szkole Podsta-
wowej nr 293 pierwszoklasiści, zgodnie 
z tradycją, złożyli swe uroczyste ślubo-
wanie. W tym roku przygotowywało się 
do niego aż pięć klas pierwszych. Ubrane 
w odświętne stroje, dzieci przybyły na 
ten ważny moment wraz z rodzicami, 
dziadkami, często też z rodzeństwem. 
Na ich twarzach malowały się rozmaite 
uczucia: od niepokoju i podekscytowania 
z wypiekami na buziach po spontaniczną 
radość i szczery uśmiech. 

Uroczystość rozpoczęły słowa wyrecy-
towane przez starszych uczniów. Potem 
głos zabrała wicedyrektor Grażyna Ku-
charska, która powitała przede wszystkim 

Uroczyste ślubowanie w SP Nr 293
samych zainteresowanych, a następnie 
dyrektor Jolantę Kubalską, wicedyrektor 
Elżbietę Milej, wychowawców  klas i zgro-
madzonych w sali gości. 

Nasze spotkanie zaszczyciły swa obec-
nością dwie bardzo ważne osoby: dobra 
i zła wróżka. One to zainicjowały część 
artystyczną wieczoru. Okazało się, że 
zadaniem tej pierwszej było odczarowanie 
maluchów. Aby na zawsze zrzucić żółte 
dzioby, musiały zaprezentować zebranym 
swe umiejętności. Dobra wróżka zaprasza-
ła dzieci kolejno do Krainy Śpiewu, Krainy 
Miłości i Krainy Mądrości, uczniowie zaś, 
aby przekroczyć próg tych krain, wywiązy-
wali się z określonych zadań.  Wykonali je 

celująco i na dowód odniesionego sukcesu 
otrzymali symbole odwiedzanych krain: 
klucz wiolinowy, serce i sowę. Donośny 
śpiew i wiersze sprawiły, że zaklęcie stra-
ciło moc, a żółte dzioby odpadły. Zastąpiły 
je uczniowskie birety, w których dzieci 
wypowiedziały słowa ślubowania. 

Podniosłą chwilę uświetniło wspólne 
odśpiewanie hymnu narodowego i hym-
nu szkoły. Pięknymi słowami zwróciła 
się do dzieci dyrektor Jolanta Kubalska. 
Zachęciła uczniów do rozmowy o wraże-
niach z pierwszych tygodni spędzonych 
w szkole i poznania nowych kolegów 
i koleżanek, życzyła też wychowankom 
wzorowych świadectw na koniec roku 

szkolnego. Najważniejszy był oczywiście 
moment samego ślubowania. Dzieci przy-
rzekały dbać o dobre imię klasy i szkoły, 
być dobrym kolegą, dobrym Polakiem, 
pracować dla dobra swojej ojczyzny. Każ-
de dziecko zostało symbolicznie przez 
panią dyrektor pasowane na ucznia.

Z gratulacjami i  życzeniami sukcesów 
edukacyjnych i wychowawczych zwróciła 
się do gości  Ewa Michalska – przewod-
nicząca Rady Rodziców. 

Uroczystość zamknęło rozdanie 
uczniom upominków (zestawów przybo-
rów szkolnych) i pamiątkowe grupowe 
zdjęcie. W salach lekcyjnych dzieci 
otrzymały od wychowawców dyplomy 
i pierwsze szkolne legitymacje.

Ewa Mroziuk

W pierwszym rzędzie od lewej: Katarzyna Majdura, Zofia Gajewicz, posłanka Joanna Fabisiak,  
burmistrz Zbigniew Dubiel i członek Zarządu Dzielnicy Rafał Miastowski
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Już niebawem Uniwersytet Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego zainaugu-
ruje II edycję Bielańskich Wykładów 
Otwartych. 

Cykl tych bardzo ciekawych i stojących 
na wysokim poziomie wykładów rozpocz-
nie się w niedzielę 9 grudnia br. o godz. 
12.00 wykładem pt. „Fizyk o ordynacjach 
wyborczych”, które wygłosi prof. dr hab. 
Kazimierz Rzążewski. „Uprawnionych do 

II edycja Bielańskich Wykładów Otwartych na UKSW
głosowania są miliony, a wybrać trzeba 
jednego prezydenta i kilkuset parlamen-
tarzystów. O tym, jak to się w danym kraju 
robi, decyduje ordynacja wyborcza. Oczy-
wiście mamy tu do czynienia z liczbami, 
stąd przedstawiciele nauk ścisłych zwykle 
rozumieją znaczenie różnych szczegó-
łów istotnych dla działania ordynacji. 
Opowiem o przeciwstawnych cechach 
ordynacji: reprezentatywności z jednej 

strony, a stabilności z drugiej. Powiem jak 
się w tej chwili przelicza głosy na mandaty 
w Polsce. Zwrócę uwagę na pewne oczy-
wiste słabości naszej ordynacji” – zachęca 
do wzięcia udziału prof. Rzążewski.  

Drugi wykład w tym dniu będzie nosił 
nazwę „Podstawowy dylemat podróżnika 
- Jak stać w miejscu”, a zaprezentuje go 
prof. dr hab. Łukasz Turski. „Podróżowa-
nie jest męczące, bo jak dobrze wiemy, 

wszędzie gdzie się udajemy... musimy 
stać: w kolejce do odprawy na lotniskach 
(nie tylko w Warszawie!), w kolejce do 
autobusu, w kolejce do muzeum, do kasy 
w lokalach “szybkiego jedzenia” i tak 
dalej. Może warto więc przez chwilę za-
stanowić się nad tym, jakie podstawowe 
zjawiska fizyczne umożliwiają nam stanie
w miejscu” – mówi prof. Turski.
Anna Modrzejewska, Tadeusz Olechowski

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

poszukuje pracowników (Panie i Panów) 
do sprzątania obiektów i wykonywania 
prac gospodarczych na terenie otwartym 
(prace fizyczne).

Oferty prosimy składać listownie lub osobiście pod adre-
sem: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Dział Kadr i Spraw Socjalnych, pok. 321 

Budynek Rektoratu, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-

bowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą 
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dzien-
nik Ustaw Nr 133 Poz. 883)”.

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

poszukuje pracowników do obsługi 
sprzętu audio – video.

Kandydat powinien spełniać następują-
ce kryteria: 
 wykształcenie min. średnie techniczne 

(elektroniczne lub pokrewne),
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 znajomość najnowszych technik multimedialnych i rynku 

sprzętu AV,
 mile widziana umiejętność prostych napraw sprzętu AV.
Oferty prosimy składać listownie lub osobiście pod adresem: 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Dział Kadr i Spraw Socjalnych, pok. 321 

Budynek Rektoratu, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa 
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych za-

wartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobo-
wych z dnia 29.08.1997 r., Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)”.

Uniwersytet Kardyna�a Stefana 
Wyszy�skiego w Warszawie 
poszukuje pracowników (Panie i 
Panów) do sprz�tania obiektów  
i wykonywania prac 
gospodarczych na terenie 
otwartym (prace fizyczne).  

Oferty prosimy sk�ada� listownie 
lub osobi�cie pod adresem:  
Uniwersytet Kardyna�a Stefana 

Wyszy�skiego 
Dzia� Kadr i Spraw Socjalnych, 

pok. 321 Budynek Rektoratu 
ul. Dewajtis 5 

01-815 Warszawa 

W aplikacji prosimy zawrze� klauzul�:
„Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb�dnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustaw� o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., 
Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)”. 

Uniwersytet Kardyna�a Stefana 
Wyszy�skiego w Warszawie 
poszukuje pracowników (Panie i 
Panów) do sprz�tania obiektów  
i wykonywania prac 
gospodarczych na terenie 
otwartym (prace fizyczne).  

Oferty prosimy sk�ada� listownie 
lub osobi�cie pod adresem:  
Uniwersytet Kardyna�a Stefana 

Wyszy�skiego 
Dzia� Kadr i Spraw Socjalnych, 

pok. 321 Budynek Rektoratu 
ul. Dewajtis 5 

01-815 Warszawa 

W aplikacji prosimy zawrze� klauzul�:
„Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb�dnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustaw� o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r., 
Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)”. 

19 października 2007 r. po raz trze-
ci odbył się w Młodzieżowym Domu 
Kultury im. Marii Gwizdak przy ul. 
Andersena 4, III Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej – PATA 2007. 
Skład Jury Przeglądu: Bożena Strzał-
kowska  i Czesław Majewski.

W Przeglądzie wzięło udział 130 
uczestników w wieku od 6 lat do 25 
lat z różnych placówek z Warszawy. 
W tym z Bielan, Śródmieścia, Pragi Po-
łudnie, Żoliborza i Wilanowa. Program 
artystyczny prezentowało 12 zespołów 
wokalno-instrumentalnych, teatralnych 
i tanecznych. Poza tym do Przeglądu 
zgłosili się soliści.

Uczestników III Przeglądu powitała 
Pani Dyrektor MDK – Hanna Kocerka. 
Życzyła wszystkim 
uczestnikom sukce-
sów artystycznych 
o raz  wspan ia ł e j 
zabawy. Imprezę 
prowadziła nauczy-
cielka MDK, pani 
Krystyna Zaremba. 
Impreza miała na 
celu umożliwienie 
dzieciom i młodzie-
ży niepełnosprawnej 
pokazania swego 
dorobku artystycz-
nego, a także uświa-
domienie środowi-
sku lokalnemu istoty pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

Jury III Przeglądu Amatorskiej Twór-

III Przegląd Amatorskiej 
Twórczości Artystycznej

czości Artystycznej po obejrzeniu zapre-
zentowanych programów artystycznych, 
zgodnie podjęło decyzję o nagrodzeniu 
wszystkich występujących zespołów 
i solistów. Zespoły otrzymały Statuetki III 
Przeglądu oraz dyplomy. Każdy uczest-
nik otrzymał upominek. III Przegląd Ama-
torskiej Twórczości Artystycznej spotkał 
się z ogromnym aplauzem publiczności, 
która w czasie każdego wstępu włączała 
się, śpiewając, klaszcząc lub próbując 
poruszać się w rytm muzyki. Imprezę 
należy ocenić jako bardzo udaną oraz 
potrzebną zarówno występującym, jak 
publiczności. Było widać uśmiech i zado-
wolenie na wszystkich twarzach.

Wszyscy jednomyślnie umówili się, że 
IV PATA 2008 odbędzie się 18 paździer-

nika 2008 roku. Już teraz wszystkich 
serdecznie zapraszamy.

Andrzej Czyżewski 

W maju ubiegłego roku szkolne-
go gościliśmy w naszej szkole: LII 
Liceum Ogólnokształcącym im. Wła-
dysława Stanisława Reymonta, trzy 
uczennice z Rosji. 

Ksenia, Julia i Katia podczas swego 
pobytu w Warszawie, miały okazję w do-
borowym towarzystwie, czyli naszym 
i nauczycieli naszej szkoły, zwiedzić sto-
licę Polski. Zaproponowaliśmy dziewczy-
nom z Rosji wspólne wyjście do Teatru 
Buffo. Byliśmy również w Łazienkach, 
gdzie wysłuchaliśmy koncertu muzyki 
Fryderyka Chopina. Oprócz uroków War-
szawy młode Rosjanki mogły zobaczyć 
także zalety Torunia. Dziewczyny wraz 
z opiekunkami wyjechały zadowolone, 
zostawiając po sobie miłe wspomnienie 
i zaproszenie do Rosji.

Nasza zgrana ekipa wspólnie z opie-
kunami skorzystała z tego zaproszenia. 
W Moskwie byliśmy od 15 do 21 wrze-
śnia. Podróż rozpoczęliśmy na Dworcu 
Wschodnim, by zakończyć ją po 20 
godzinach na peronie w Moskwie. Tam 
już na nas czekały nasze koleżanki wraz 
z rodzicami. Po przyjeździe mieliśmy tro-
chę czasu dla siebie, a później udaliśmy 
się na Wystawę Osiągnięć Gospodarki 
Narodowej. Miejsce to wzbudziło nasze 
uznanie i szczery podziw. Każdego dnia 
mieliśmy napięty plan, gdyż w Moskwie 
jest wiele pięknych miejsc, które warto 
zobaczyć. Zwiedziliśmy m.in. Kreml, 
który obecnie stanowi rezydencję pre-
zydenta Rosji. Swymi monumentalnymi 
rozmiarami wywarł na nas olbrzymie wra-

Uczniowie z LII LO 
im. Reymonta w Moskwie

żenie. Spacerowaliśmy alejkami Ogrodu 
Aleksandrowskiego, słynną moskiewską 
ulicą Arbat oraz po prześlicznym parku 
carycyńskim. Mieliśmy również możli-
wość zobaczenia Placu Czerwonego, 
galerii Tretiakowskiej oraz spektaklu pt. 
„Życie i twórczość Puszkina”.

Każdego dnia widzieliśmy coraz 
więcej pięknych miejsc. Gdy przyszedł 
czas wyjazdu, bardzo się zasmuciliśmy. 
Ludzie w Rosji są bardzo mili, uczynni 
i kulturalni. Rodziny, u których spędzili-
śmy wolny czas, ugościły nas najlepiej, 
jak było można.

Z wielką chęcią powtórzylibyśmy tę po-
dróż, ale chcemy dać szansę innym. Bę-
dziemy wręcz namawiać naszych kolegów 
i koleżanki, by z tego skorzystali, bo jest 
to wspaniała okazja, by zobaczyć piękną 
Moskwę i uczyć się języka rosyjskiego. 

Agnieszka Kosińska, Michał Kosiński, 
Łukasz Czaja

Sześciolatkowie w krakowskich strojach



8 Listopad 2007

30 października 2007 r. w Ognisku 
Pracy Pozaszkolnej odbyły się obcho-
dy 25-lecia istnienia placówki.

Uroczystość zaszczycił swoją obec-
nością burmistrz Dzielnicy Bielany 
Zbigniew Dubiel. Obecni byli również: 
inspektorzy Wydziału Oświaty i Wycho-
wania – Alicja Junklewicz i Katarzyna 
Majdura, wizytator Kuratorium Oświaty 
– Dorota Chmurska, naczelnik Wydziału 
Sportu i Rekreacji – Elżbieta Iglewska-
-Romanowska, przedstawiciele radnych 
Dzielnicy Bielany, była dyrektor OPP 
– Hanna Klaude-Ler, dyrektorzy bie-
lańskich placówek oświatowych oraz 
pracownicy placówki, wychowankowie 
i rodzice.

Burmistrz Zbigniew Dubiel z okazji 
jubileuszu złożył na ręce dyrektora OPP 
życzenia dla całej społeczności Ogni-
ska. Życzenia w imieniu Mazowieckiego 
Kuratora  Oświaty przekazała wizytator 
Dorota Chmurska. Imprezę rocznicową 
uświetnili występami wokalno-instrumen-
talnymi aktualni wychowankowie OPP. 
Zebrani goście mogli również podziwiać 
ekspozycje prac artystycznych wykona-
nych przez dzieci i młodzież.

Prawie ćwierć wieku temu: 15 stycznia 
1974 r. ogród jordanowski został oddzielo-
ny od Młodzieżowego Domu Kultury przy 
ul. Cegłowskiej. Pierwszym dyrektorem 
placówki został Witold Kozłowski. Za jego 
kadencji 1 września 1982 r. powołano do 
życia Ognisko Pracy Pozaszkolnej – po-
pularnie zwane przez mieszkańców Jor-
dankiem. Zarówno Witold Kozłowski, jak 
i jego następcy – Krzysztof Woszczatyński 
i Hanna Klaude-Ler, jako dyrektorzy pla-
cówki byli organizatorami wielu ciekawych 
imprez oraz różnorodnych zajęć dla dzieci 
i młodzieży. Obecnie prowadzone są 
zajęcia plastyczne, muzyczne, wokalne, 
taneczne, teatralne, ortograficzne, ma-
tematyczne, ekologiczne, komputerowe, 
korekcyjne, aerobik, siłownia, modelar-
stwo, oraz haft i witraż. Dodatkowo jest 

25 lat Ogniska Pracy Pozaszkolnej prowadzona gimnastyka usprawniająca 
dla seniorów. Od lipca 2004 r. funkcję 
dyrektora OPP pełni Antoni Żaliński.

1 czerwca 2006 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie nowego budynku OPP. Obiekt 
składa się z trzech połączonych ze sobą 
pawilonów. Jest przestronny i nowo-
czesny, spełnia standardy europejskie. 
Ognisko tętni życiem od rana do późnych 
godzin wieczornych. Gromadzi na zaję-
ciach dzieci i młodzież od 3.  do 24. roku 
życia. Często jest to już drugie i trzecie 
pokolenie wychowanków. Dziadkowie, 
rodzice – byli wychowankowie - przypro-
wadzają swoje dzieci i wnuki. Ta zmiana 
pokoleniowa świadczy o utrwalonej po-
zycji placówki w środowisku.

Izabela Kamińska-Wasiak

Niebywały sukces odnieśli tance-
rze Caro Dance zdobywając w dniu 
5 X 2007 r. na Mistrzostwach Świata 
Hip Hop w Bremen Złoty Medal i tytuł 
Mistrzów Świata w kategorii formacje 
hip-hop dorośli II.

Jesteśmy młodą grupą zespołu Caro 
Dance. Trenujemy od 2 lat pod okiem 
choreografa Iwony Orzełowskiej i jej 
asystentów. Nasze zajęcia odbywają 
się w Klubie Mieszkańców WSBM 
„Chomiczówka” przy ul. Pabla Nerudy 1. 
W mistrzostwach hip hop grupa wiekowa 
„dorośli II” to osoby, które ukończyły 30 
lat. Większość z nas to rodzice tancerzy 
z grupy dzieci (do 11 lat), juniorów (do 15 
lat) i dorosłych (powyżej 15 lat).

Nasza Grupa od kilku tygodni przed 
mistrzostwami intensywnie przygotowy-
wała się do imprezy w Bremen pod okiem 
Iwony Orzełowskiej i jej asystenta Kuby 
Frydrychiewicza. Forma taneczna z każ-
dym treningiem była coraz lepsza. Kiedy 
zabrakło godzin w Klubie „Chomiczówka” 
- trenowaliśmy w klubie „Domino” przy 
ul. Bogusławskiego, gdzie Caro Dance 
znalazło również świetnie miejsce do 
pracy artystycznej na Bielanach. Do-

Mistrzostwo Świata dla tancerzy z Chomiczówki
datkowe treningi odbywały się również 
w gościnnych progach Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej, przy ul. Szegedyńskiej 
9a i Szkoły Podstawowej Nr 220, przy al. 
Jana Pawła II 26a (Śródmieście).

Do Bremen zjechało 3400 tancerzy 
z 34 państw świata. Impreza odbyła się 
w pięknej i nowoczesnej Stadthalle, wy-
pełnionej po brzegi widzami. Najwięcej 
emocji i wzruszeń przyniosła Polakom 
kategoria Hip Hop Formacje Dorośli II. 
Efekt sceniczny 
naszego  wy -
stępu był nie-
samowity. Jak 
burza przeszli-
śmy przez eli-
minacje. Finał to 
walka do końca 
z bardzo dobry-
mi niemieckimi 
i duńskimi for-
macjami. Mazu-
rek Dąbrowskie-
go, Złoty medal, 
t y t u ł  M i s t r za 
Świata, owacja 
publiczności na 

stojąco, gratulacje od tancerzy i trenerów 
innych formacji to wspaniałe chwile po 
ogłoszeniu wyników, zakropione łezką 
szczęścia i dumy, że kolejna grupa 
Caro Dance dołączyła do wielkich mi-
strzów naszego klubu. To 8 tegoroczny 
tytuł Mistrzów Świata dla Caro Dance, 
po 7 tytułach mistrzowskich zdobytych 
w Nowym Jorku w lipcu w kategorii Jazz 
Dance i Modern Dance.

Antoni Żalinski

Jednym z istotnych działań podej-
mowanych przez szkoły są różnorod-
ne projekty edukacyjne. W bielańskim 
XCIV LO im. gen Stanisława Maczka 
organizowane są międzynarodowe 
wymiany młodzieży,  a szczególną 
popularnością cieszy się projekt 
współpracy z Rosją. 

W listopadzie 2004 r. została podpisa-
na umowa o współpracy i wymianie mło-
dzieży między dyrektorem szkoły panią 
Ewą Maniszewską  a panią A. Putrową, 
dyrektorem jednej z moskiewskich szkół. 
Organizatorką i inicjatorką tego projektu 
jest pani profesor Elżbieta Łuksza-Palan-

Młodzi Rosjanie na Bielanach
kiewicz, nauczycielka języka rosyjskiego, 
współpracująca w wielu przedsięwzię-
ciach edukacyjnych z Ambasadą Federa-
cji Rosyjskiej. W realizacji projektu uczest-
niczy także pani Wioletta Paszkowska 
– nauczycielka języka polskiego.

Pomysł realizowania wymiany wywo-
łał, zgodnie z oczekiwaniami, ogromne 
zainteresowanie wśród uczniów klas 
uczących się języka rosyjskiego. Per-
spektywa wyjazdu do Moskwy, poznania 
zabytków, kultury i obyczajów wciąż ma-
łego znanego Polakom kraju, a przede 
wszystkim możliwość sprawdzenia 
w praktyce własnych umiejętności ję-

zykowych sprawiły, że bardzo szybko 
znalazła się grupa uczniów chętnych 
do wyjazdu i do przyjęcia u siebie gości 
z Moskwy. W ciągu trzech lat kolejne 
roczniki maturzystów wyjeżdżały do Mo-
skwy. Również trzy grupy uczniów i na-
uczycieli rosyjskich odwiedziły Warszawę. 
W czasie wspólnych spotkań wymieniano  
doświadczenia w zakresie dydaktyki i wy-
chowania, przybliżano kulturę, historię 
i tradycje obydwu krajów. Pani dyrektor 
E. Maniszewska jako osoba nie tylko bar-
dzo wspierająca realizację projektu, ale 
i aktywnie w nim uczestnicząca, w czasie 
pobytu w Moskwie wygłosiła referat na 
temat systemu edukacji w Polsce. Przed 
audytorium rosyjskim w czasie ostatniego 

pobytu w Polsce pani E. Łuksza 
– Palankiewicz prezentowała swo-
je wnioski na temat miejsca języka 
rosyjskiego wśród innych języków 
obcych nauczanych w Polsce, 
ze  szczególnym podkreśleniem 
znaczenia właściwej motywacji  do 
nauczania tego przedmiotu.

Jednym z istotnych celów pro-
jektu jest dialog kultur. Młodzież 
z obydwu szkół mogła przekonać 
się o tym w czasie zajęć poświę-
conych literaturze romantycznej. 
Twórczość Adama Mickiewicza 
i Aleksandra Puszkina była tema-
tem zajęć prowadzonych przez 
Wiolettę Paszkowską.

Jesienią br. realizowany był 

następny etap wymiany. W połowie 
października grupa gości z Rosji po-
znawała najważniejsze miejsca stolicy 
i uczestniczyła we wspólnych zajęciach 
dydaktycznych. 

12 października uczniowie z Maczka 
i grupa młodzieży z Moskwy wraz z na-
uczycielami i dyrektorami obydwu szkół 
uczestniczyli w spotkaniu z władzami 
Bielan – burmistrzem Zbigniewem Du-
bielem oraz jego zastępcą Markiem Kel-
lerem. W czasie spotkania wymieniono 
uwagi na temat realizowanego projektu 
i rozmawiano o tym, co dzieje się na 
Bielanach. Rosjanie mogli zapoznać się 
z historią dzielnicy, poznać współczesne, 
nowoczesne oblicze tej części miasta 
i usłyszeć o planowanych na najbliższe 
lata przedsięwzięciach. Spotkanie z wła-
dzami dzielnicy przebiegało w życzliwej, 
bardzo pogodnej atmosferze i wyraźnie 
pokazało, że Bielany i Sokolniki – dziel-
nica Moskwy, mają ze sobą wiele wspól-
nego. Młodzież podziękowała władzom 
dzielnicy za interesujące spotkanie.

Realizowanie tego projektu jest dowo-
dem na to, że można nie tylko poznać 
inną kulturę, ale i uczyć wzajemnej tole-
rancji oraz przełamywać funkcjonujące 
w obydwu narodach stereotypy. 

To tylko część powodów, dla których 
warto realizować takie jak ten projekty. 
Więcej informacji o nim znaleźć można 
na stronie www.maczek.pl.

WP

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości rocznicowych

Bielański zespół na podium

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości rocznicowych
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Rower padł mi niespodziewanie - 
łańcuch się zerwał, ze starości chyba. 
W parku na ławce wściekły usiadłem, 
by problem rozwiązać. I przy okazji 
nasłuchałem się rozmów rozmaitych.

Nie, żebym zaraz spółdzielnię „Ucho” 
założył. Nic z tych rzeczy. Chamem nie 
jestem, ale gdy człek klapnie na ławce, 
mimochodem różne teksty usłyszy. Prze-
cież uszu nie zatkam! Jeżdżę intensyw-
nie, więc czasem korzystam z siedzisk 
plenerowych. Takie moje polsko–bielań-
skie prawo. Doznałem olśnienia: ławka to 
ośrodek demokratycznej myśli! W nagłej 
inspiracji zacząłem notować urywki nie 
uczesanych refleksji mieszkańców Bie-
lan. Zasłyszane niechcący tu i tam. Co 
z tego wynikło?          

Szybko wyszła na jaw „ławkowa tema-
tyczna lista przebojów”. Zdecydowanie 
przodują trzy kategorie. 1. Polityka. 
2. Zdrowie 3. Plotki bieżące. Status 
społeczny, wiek czy płeć, nie grają tu 
większej roli. Przełom października i li-
stopada to ostatni moment, aby wygrzać 
się w słońcu przed zimą, a także potraj-
kotać na świeżym powietrzu. O czym? 
Posłuchajcie.    

Trzy kobiety, wiek średni. ...Mówię 
wam, prawie kwadrans stałam z mężem 
do urny. U nas puściutko było, zaraz 
z rana po kościele poleciałam i jeszcze 
obiad zdążyłam na drugą zrobić! Do 
mnie rodzina z Lublina przyjechała. 
I co, w domu zostałaś? Nie, razem kupą 
poszliśmy, chcieli zobaczyć jak u nas 
głosują. Myślisz, że u nich inaczej, urny 
w innych kolorach mają, czy jak?...

Emeryci, raczej podnieceni. ...Byłeś 
głosować? Pewnie, a czemu pytasz? Ja 
nie poszedłem, pies ich drapał, złodziej 
na złodzieju siedzi, same masony i żydo-
komuna. Kaziu, straszne głupoty gadasz. 
Co? Jeszcze ich bronisz? Ja prawdziwy 
Polak jestem! Ja też, ale... Obiecanki 
cacanki, jak co do czego przyjdzie, kto 
znów dostanie w d...? Noo, my. A widzisz 
i dlatego nie poszedłem... 

Dwóch chłopaków i nadchodząca 
dziewczyna. ...Siemka ziomy, z punktu 
śmigam. Ooo, patriotka, normalnie wy-
miękam. Świrujesz, poważka? Byłam, 
a wy liście liczycie? Bez beretu cię 
wpuścili? Idź, bo cię walnę, głąbie jeden. 
Sorki, wrzuć na luz. Idziesz? Dowodu 
nie wziąłem, zobaczę. Dobra, ja spa-
dam, prowadź mała, bo się boję, lokal 
w przedszkolu? A ty siedź i zakwitaj. 
Chyba korzenie zapuszczaj...             

Młoda matka z wózkiem plus koleżan-
ka towarzysząca. ...Wiesz, nie wiem co 
jest grane, ale ciągle mu się ulewa. Może 
za dużo z butli dajesz? Coś ty, najchętniej 
z cyca ciągnie. Aha, byłaś u pediatry? 
Tak, mówiła, że pewnie zbyt szybko łyka. 
Łakomczuszek mały, po tobie to chyba 
ma. Nie bądź wiśnia, gruba jestem? Nie 
majtaj tym wózkiem, bo znów ci pawia 
rzuci. Wiesz, nie pomyślałam, jakoś 
z nerwów go bujam. Masz, zapal sobie. 
Już nie palę, rzuciłam w drugim miesią-
cu! Fajnie, ja się dopiero odzwyczajam. 
Może w ciąży jesteś? Ha, ha, ciekawe 
z kim?...    

Mężczyzna i kobieta w sile wieku. 
...Cholera jasna, od wpół do siódmej sta-
łem po numerek na Conrada i zabrakło. 
Ja nie muszę, na Kochanowskiego mam 
znajomego stacza, zawsze załatwi. Patrz 
pani, nic się nie zmieniło. No, a rejestra-
torki takie milusie, że się chorować ode-
chciewa. Jakby sprywatyzowali, zaraz 
by im rura zmiękła, w pas by się kłaniali. 

Ławeczka pełna demokracji
A nigdy w życiu, płacić jeszcze mam? 
Nie, umowę z NFZ podpisują i już. Tak? 
Tak, byłem w takiej, grzecznie, szybko, 
radyjko gra, aż miło...           

Dwie panie, okolice sześćdziesiątki 
...Oj mówię ci kochaniutka, co ja się 
miałam z badaniami. Co się stało? 
Morfologię robiłam, do tego jeszcze na 
cukier i cholesterol. Ja też muszę zrobić. 
I ta małpa, nie mogę inaczej powiedzieć, 
cały czas z drugą gadała i w żyłę mi źle 
trafiła. O mój Boże! Dwa razy próbowała
i jeszcze mi garsonkę pobrudziła. Tą 
zieloną, cośmy razem w lumpeksie na 
Broniewskiego kupowały? Tak. I kto teraz 
za to zapłaci? Powiedziałam, że nie da-
ruję, pismo napiszę do kierownika przy-
chodni. Może ci pomóc? O, twój syn na 
komputerze by mi przepisał, żeby jakoś 
porządnie wyglądało? Wpadnij po „Kla-
nie” to ci sama wystukam. Umiesz??? 
Na kurs się zapisałam i nawet już maile 
wysyłam. Tak, a do kogo? Potem ci po-
wiem, za dużo ludzi tu się kręci... 

Dwóch „nurków”, wiek bliżej nieokre-
ślony. ...Schowaj wisienkę bo nas psy 

zwiną. Eee tam. Słyszysz co ja mówię 
do ciebie, no słyszysz? Eee tam. Wróci-
my na chatę to se kulturalnie wypijesz. 
Zostaw moje szkło, no zostaw, zabierz 
te gable. Chowaj, straż miejska jedzie. 
Dzie? A, nie, to energetyka. Kup se oku-
lary ślepaku i nie ruszaj bo cię walnę! 
Spróbuj, to ci wózek zabiorę. Eee tam. 
Nie wierzysz? A masz na niego prawo 
jazdy? Nie wnerwiaj mnie. Dobra, masz 
łyka. Ty mendo, wszystko wychlałeś! 
Eee tam...                         

Starsza pani, za chwilę druga się przy-
siada. ...Widziałam szanowną sąsiadkę 
na Wólce przedwczoraj. Zajrzałam do 
starego trochę posprzątać przed świę-
tem, niech ma. Kradną jeszcze u pani 
kwiaty? Już nie, podcinam im łodygi 
i stearyną polewam. Też tak chyba zro-
bię. Jemu i tak wszystko jedno, osiem lat 
mija jak sama zostałam. Nie był zły chłop, 
prawda? Oj, różnie bywało, czasem brał 
się do bicia jak wracał napity. Co też pani 
powie, a taki był grzeczny, pierwszy dzień 
dobry mówił i w ogóle. Pozory mylą...        

Grupa licealistów, chyba na wagarach. 
...Hej „Didżej”, montujesz jakąś imprezę? 
Nie mam czasu. Ty, co oni kombinują koło 

„Radka”? Ratusz budują ciemniaku, sama 
widziałam. Super! Mnie to wisi i powiewa. 
A kto „Garbusa” kupił i sterczał po tablice 
na Podczaszyńskiego? I co z tego? Aleś 
ty niekumaty, że szok. Nie łapię, głowa 
mnie boli. Będziesz miał total w jednym 
miejscu! To już mi nie wisi, wchodzę w ten 
temat. Zobaczcie jaki się bystry zrobił od 
razu. Za dwa lata mają skończyć. Może 
jeszcze metro puszczą pod Żeromskiego? 
Wiesz co, ty to się lepiej nie puszczaj 
z Marzeną, bo powiem Klaudii! Nie zrobisz 
mi tego. Ok., spoko, ale stawiasz ciacho 
w „Agatce”. Szantażystka! No masz, ucz 
się ode mnie, a wyjdziesz na ludzi...             

I tak, od słowa do słowa, toczyła się 
każda rozmowa. Zmieniłem jedynie 
imiona – ochrona danych osobowych. 
Powyższe treści wyartykułowano na 
ławkach parków i skwerów: Bielany III, 
Olszyna, Chomiczówka, Kępa Potocka, 
Stawy Brustmana oraz kilku innych 
miejscach. Które kryją też rozmowy 
nie nadające się do druku. Np.: ........, 
........, ........! Brzydkie. Szkoda papieru. 
Kończę więc i zmykam. Póki coś nie 
pada. Bye. 

Leszek Rudnicki

Wydarzenia, o których chcę opowie-
dzieć, rozegrały się latem chyba 1943 r. 
Był słoneczny dzień, razem z gromadką 
kolegów wracałem z naszej szkoły, 
mieszczącej się w prywatnym budynku 
przy ul. Hajoty. Niespodziewanie od 
strony CIWF-u rozległ się nagle huk 
i trzask. Kilku dorosłych zawołało do nas: 
„Uważajcie chłopcy, może to Niemcy 
wysadzają wasza dawną szkołę przy ul. 
Zuga.” (Okupanci zajmowali budynek 
naszej szkoły od początku wojny). 

Pobiegłem z chłopakami al. Zjednocze-
nia w kierunku CIWF-u, by zobaczyć co 
się dzieje. Na wysokości wylotu ul. Zuga 
kordon policji otaczał miejsce, na którym 
próbując awaryjnie lądować, upadł i roz-
trzaskał się na części niemiecki samolot 
transportowy oznaczony symbolem „JU 
-52”, a nazywany przez ludność cywilną 
z Bielan „Latającą krową”.

Te potężne i ciężkie samoloty, które 
wolno poruszały się w powietrzu mogły 
jak sądziliśmy, zabrać na pokład duży 

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA 
„Latająca krowa” spadła z nieba

oddział wojska oraz sprzętu. Dużo szczę-
ścia mieli mieszkańcy ul. Zuga, że samo-
lot przeleciał tuż nad dachami ich dom-
ków, nie wyrządzając większych szkód 
i opadł dopiero na pustym terenie.

Jeden z kolegów, mieszkający wówczas 
na ul. Chełmżyńskiej Janek Wesołowski 
zrobił nawet zdjęcie tego wypadku. Niemcy 
zebrali części rozbitego samolotu i zawieźli 
je na pobliskie lotnisko wojskowe. Teren 
tego lotniska rozciągał się wzdłuż ul. Ma-
rymonckiej, począwszy od ul. Samuela Bo-
gumiła Lindego (od tej strony było główne 
wejście na lotnisko) i dalej do Młocin, czyli 
do dzisiejszej ul. Tomasza Nocznickiego. 
Od strony zachodniej obszar lotniska był 
ograniczony mniej więcej ul. Jana Ka-
sprowicza, która w owych czasach na tym 
odcinku jeszcze nie istniała.

Zapewne nie wszyscy mieszkańcy 
współczesnego osiedla „Wrzeciono”, 
bądź Nowego Wawrzyszewa zdają 
sobie sprawę, że mieszkają na terenie 
dawnego wojskowego lotniska Luftwaffe, 

gdzie lądowały i skąd startowały samo-
loty transportowe, załadowane sprzętem 
wojskowym, przeznaczonym na front 
wschodni.

Trudno w tym miejscu nie wspomnieć 
o wspaniałej akcji bojowej polskiego pod-
ziemia, która miała miejsce w nocy z 3 
na 4 maja 1944 r., trzy miesiące przed 
wybuchem Powstania Warszawskiego.

Zadanie zniszczenia bielańskiego lotni-
ska przypadło w udziale oddziałowi specjal-
nemu o kryptonimie „Osjan”, jednemu z od-
działów „Kedywu” Komendy Głównej Armii 
Krajowej. Dowódcą akcji był podchorąży 
pilot Aleksander Wąsowicz, ps. „Spad”.

Zniszczono całkowicie pięć samolotów 
„Junkersów”, a dalsze trzy maszyny zosta-
ły poważnie uszkodzone. Uczestnicy akcji, 
poza jednym lekko rannym, nie ponieśli 
żadnych strat. Akcja „Bielany” zaliczana 
jest do najznakomitszych działań polskie-
go podziemia. Upamiętnia ją kamienny 
pomnik, wystawiony przy ul. Kasprowicza 
w pobliżu stacji benzynowej.

Bliższe informacje o tej akcji bojowej 
podałem w numerze kwietniowym 2005 
r. „Naszych Bielan”.

Jerzy Głosik

W niedzielny wieczór, 18 listopada 
br. Dom Dziecka nr 1, czyli „Nasz Dom” 
im. Maryny Falskiej tętnił życiem i ra-
dością. Tak jak każdego roku, zarówno 
obecni, jak i dawni wychowankowie 
uroczyście obchodzili już 88. rocznicę 
powstania placówki.

Wspólnie przeżywali wzruszenia i emo-
cje, słuchając przygotowanego przez 

Święto Naszego Domu
młodych wychowanków „Naszego Domu” 
programu poetyckiego, pełnego piosenek 
i wierszy, które przypomniały zebranym hi-
storię placówki. O przeszłości opowiadała 
również wystawa pt. „Nasz Dom na Biela-
nach”. Prezentowana była od 5 paździer-
nika 2007  r. w Bibliotece Publicznej im. 
Stanisława Staszica przy ul. Duracza 19. 
Pani Justyna Wencel z wielką znajomością 

rzeczy przybliżyła mieszkańcom 
Bielan historię „Naszego Domu”. 
Dzień dzisiejszy przedstawiła 
dyrektor Teresa Skudniewska, 
barwnie prezentując metamor-
fozy, jakim dom podlegał pod 
wpływem nowych koncepcji pe-
dagogicznych i wychowawczych 
w okresie ostatnich lat.  

Ważnym momentem wie-
czoru było odznaczenie osób 
wyjątkowo zasłużonych dla tego 
miejsca. Pani Teresa Skudniew-
ska – dyrektor domu oraz pan 
Jerzy Burdzy – Przyjaciel Dzieci 

z „Naszego Domu”, otrzymali z rąk prof. 
Jadwigi Binczyckiej, Przewodniczącej 
Polskiego Komitetu Korczakowskiego 
„Medal im. Janusza Korczaka”.

Po części oficjalnej wszyscy zebrali się
na tradycyjną kolację.  Od lat w „Naszym 
Domu” serwuje się na zjeździe wycho-
wanków specjalne „naszodomskie” menu: 
bigos i babkę piaskową. Poczęstunek był 
okazją do rozmów, wspomnień i wymiany 
życiowych doświadczeń. Dla wychowan-
ków takie spotkania są jak powrót do 
rodzinnego domu. Niektórzy przyjeżdżają 
nawet z odległych krajów, żeby odwiedzić 
dom swego dzieciństwa. 

„Nasz Dom” jest jedną z niewielu, 
a może jedyną w Polsce placówką o tak 
długiej i nieprzerwanej działalności. Na 
jego dziejach odcisnęła się niepowtarzal-
na indywidualność założycieli: dwojga 
wybitnych pedagogów – Maryny Falskiej 
i Janusza Korczaka.

W ciągu 88 lat „Nasz Dom” zastępo-
wał dom rodzinny ponad trzem tysiącom 
wychowanków.

J.W.

Fo
t. 

Z.
 M

or
aw

sk
i

Justyna Wencel oprowadza po wystawie Teresę Skudniewską 
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Dzielnica Bielany już od kilku mie-
sięcy prowadzi intensywną kampanię 
profilaktyczną pt. „Ciąża bez alkoholu”.
W jej ramach prowadzone są szkolenia 
dla grup zawodowych, przed którymi 
stoją wyzwania związane z przygotowa-
niem się do wczesnego rozpoznawania 
oraz pracy z dziećmi chorymi na FAS.

W listopadzie na terenie Dzielnicy 
Bielany odbyły się trzy debaty w środowi-
skach, które mogą przekazywać wiedzę 

Kampania „Ciąża bez alkoholu” nadal trwa
dziewczętom i kobietom – przyszłym 
matkom. Debaty odbyły się w gronie dy-
rektorów, psychologów i pedagogów, pra-
cowników socjalnych oraz pielęgniarek 
i położnych pracujących w bielańskich 
przychodniach. 

Podczas jednej z nich, zorganizowa-
nej 9 listopada br. w Urzędzie Dzielnicy 
Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72, 
w obecności burmistrza Zbigniewa Dubie-
la odbyła się projekcja filmu pt. „Wieczne

dziecko” porusza-
jącego problema-
tykę związaną 
z wychowywa-
niem dziecka cho-
rego na FAS. 

W trakcie mini-
-wykładów prezen-
towanych przez 
Małgorzatę Zała-
wę-Dabrowską - 
lekarza pediatrę, 
Andrzeja Tomec-
kiego - lekarza gi-
nekologa, Mariu-
sza Stelaszczyka 
– sędziego Sądu 
Rodzinnego oraz 

Roberta Lemańskiego i Krzysztofa Gór-
skiego - pracowników PARPA, uczestnikom 
debat przekazano wiedzę na temat Alkoho-
lowego Zespołu Płodowego oraz  lżejszych 
zaburzeń, które mogą wystąpić u dzieci 
po spożyciu alkoholu przez ciężarną ko-
bietę. Są nimi: Alkoholowy Efekt Płodowy, 
Uszkodzenie Płodu Spowodowane Alko-
holem, Poalkoholowe Zaburzenie Układu 
Nerwowego. 

Rodzaj uszkodzeń zależy od okresu ciąży, 
w którym spożywany jest alkohol. Spożycie 
alkoholu może prowadzić do uszkodzenia 
ośrodkowego układu nerwowego, którego 
objawami są upośledzenia intelektualne, 

fizyczne i społeczne, ponieważ alkohol
osłabia rozwój mózgu. Powyższe zespoły 
chorobowe objawiają się również uszkodze-
niem budowy ciała, układu kostnego, skóry 
oraz wadami układów wewnętrznych. 

FAS jest nową jednostką chorobową, któ-
ra od niedawna funkcjonuje w świadomości 
społecznej Polaków i wymaga zdobycia no-
wych umiejętności i wiedzy przez wszystkich 
specjalistów pracujących na rzecz rodziny. 
Dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym 
nie można wyleczyć, dlatego jakość ich ży-
cia zależy od uzyskanej pomocy i wsparcia 
odpowiednio przygotowanych służb.

Alicja Tyc, Koordynator Kampanii

Picie alkoholu przez kobiety ciężar-
ne wywołuje u dziecka płodowy zespół 
alkoholowy – PZA (w języku angiel-
skim FAS - Fetal Alcohol Syndrome). 
Jest  to  choroba  ujęta  w  międzyna-
rodowej  klasyfikacji chorób  i  proble-
mów  zdrowotnych ICD-10 jako Q86.0 
i obejmuje zaburzenia, jakie pojawiają 
się u dziecka w wyniku spożywania 
przez ciężarną matkę alkoholu.

Choroba ta często nazywana jest 
„ukrytą wadą”, gdyż dzieci z syndromem 
FAS są na ogół miłej powierzchowności, 
maskującej neurologiczne dysfunkcje. 
Nawet niewielka ilość alkoholu przenika 
przez łożysko do płodu, osiągając stęże-
nie takie jak u matki już po półgodzinie. 
Substancją toksyczną jest produkt prze-
miany alkoholu w aldehyd octowy, który 
zwłaszcza w dużym stężeniu może być 
przyczyną uszkodzenia wątroby i narzą-
dów wewnętrznych.

Przed działaniem szkodliwym matkę 
chroni sprawnie działająca wątroba. 
Płód - bez w pełni rozwiniętej wątroby, 
a zwłaszcza w okresie organogenezy 
(czyli powstawania narządów) - jest 
bezbronny lub w znacznym stopniu 
pozbawiony tej osłony. Niestety, istnieje 
społeczne przyzwolenie (ok. 32%) na 
picie alkoholu przez ciężarne, np. „na 
poprawę morfologii”, „dla rozluźnienia”, 
„celem działania rozkurczowego” „dla 
ugaszenia pragnienia”. Jednak mimo 
podobieństwa sytuacji, nikt przecież 
nie zaakceptowałby podania lampki 
wina niemowlakowi lub popijania przez 
czterolatka razem z matką piwa do 
obiadu.

Niestety, według statystyk, aż ponad 
33% Polek spożywa alkohol w ciąży. 
Zmiany, które wystąpiły w okresie pło-
dowym są nieodwracalne, więc aby ich 
uniknąć, trzeba całkowicie zrezygnować 
z picia alkoholu w ciąży. Nie ma żadnych 
badań, które pozwoliłyby określić, jaka 
jest bezpieczna ilość alkoholu dla kobiety 
ciężarnej.

Należy jednak podkreślić, że spo-
radyczne wypicie małego drinka nie 

„Płodowy zespół alkoholowy”
musi być powodem do strachu i stresu 
o rozwój płodu, co też może działać nie-
korzystnie. Czerwone wino w niewielkich 
ilościach podczas ciąży piją kobiety na 
południu Europy i rodzą zdrowe dzieci. 
Trzeba jednak takich sytuacji unikać (dla 
pełnego bezpieczeństwa).

Do zmian i uszkodzeń może docho-
dzić przez cały okres ciąży, ale najbar-

dziej narażony jest układ nerwowy, który 
powstaje na samym początku i rozwija 
się przez cała ciążę.

Można próbować zapobiegać obja-
wom, zwłaszcza psychicznym u dzieci 
z PZA/PEA, poprzez dawanie odpowied-
niej pomocy, wsparcie terapią i opieką, 
tak, aby mogły prawidłowo i samodzielnie 
uczestniczyć w życiu codziennym.

Ze względu na niewielką wiedzę 
i świadomość społeczną, pomoc kiero-

wać trzeba do wszystkich kobiet (szcze-
gólnie do nadużywających alkoholu), do 
rodzin wychowujących dzieci z FAS, do 
osób dotkniętych tą chorobą.

Na koniec trzeba podkreślić: zrezy-
gnowanie z alkoholu w ciąży nie daje 
pewności urodzenia zdrowego dziecka, 
ale daje pewność uniknięcia przez dziec-
ko powikłań poalkoholowych.

lek. med. Andrzej Tomecki
SPZZLO Warszawa Żoliborz

Odpowiadając na pytanie co rozumie-
my pod słowem „ofiara”, dość szybko
przywołujemy określenia typu: człowiek 
niezdarny, mało energiczny, fajtłapa, 
niedołęga, oferma, niezdara. Jest rzeczą 
oczywistą, że nikt z nas nie chce, by 
dotyczyły one  jego osoby. Ten powód 
między innymi decyduje o trudnościach 
w rozpoznaniu przemocy w rodzinie. 
Słowa z plakatu Bielańskiej Kampanii 
- „Przemoc w rodzinie dotyczy tylko śro-
dowisk patologicznych” są mocno w nas 
zakorzenione.

Kiedy zaczyna nas krzywdzić bliska 
osoba, trudno uwierzyć, że to już prze-
moc. Przyczyny agresywnego zachowa-
nia osoby bliskiej przypisujemy kłopotom 
w pracy, nerwom, a co gorsza szukamy 
winy w nas samych („gdybym go nie spro-
wokowała”). Na początku sytuacje takie 
są dość rzadkie i przeplatają je okresy, 
w których wszystko w związku układa 
się dobrze. Przychodzi jednak ten kolejny 
raz, w którym agresywne zachowanie 
przypomina poprzednie lub jest bardziej 
dotkliwe. To, co może ranić to nie tylko 
przemoc fizyczna, o której informowały
nas plakaty z hasłami o „zupie za słonej”. 
Istnieje również przemoc psychiczna, 
która zdaniem osób krzywdzonych jest 
nie mniej bolesna jak fizyczna. Polega
ona np. na wyśmiewaniu, poniżaniu, wy-
zywaniu, wmawianiu choroby psychicz-
nej, grożeniu itp. Oprócz tego należy 
wymienić również przemoc seksualną. 
Dość powszechne jest przekonanie, że 
w związku istnieje prawo przynależności. 
Nie ma więc możliwości, by jedna ze 

Być ofiarą przemocy
stron mogła odmówić pożycia. Wreszcie 
istnieje przemoc ekonomiczna, która 
charakteryzuje się wykorzystywaniem 
pozycji finansowej przez jednego z part-
nerów, by uzależnić od siebie drugą oso-
bę a tym samym mieć nad nią kontrolę. 
Przy podanym katalogu przemocy, która 
może wystąpić w każdym domu niezależ-
nie od pozycji społecznej, wykształcenia 
i sytuacji ekonomicznej warto określić, 
czym jest przemoc.

Przemoc jest to zamierzone, wyko-
rzystujące przewagę sił działanie skie-
rowane przeciwko członkowi rodziny, 
naruszające prawa i dobra osobiste, 
powodujące cierpienie i szkody.

Czytając powyższe słowa, trudno 
uwierzyć, że krzywdzące zachowanie 
osoby bliskiej może być celowe, zwłasz-
cza, że jak wcześniej wspomniano, 
przypisujemy je najczęściej przypadko-
wi lub okolicznościom. W tym, że ktoś 
jest od nas silniejszy, nie ma nic złego. 
W rodzinie ta przewaga może służyć do 
chronienia słabszych. Przemoc wystąpi, 
gdy ta przewaga zostanie wykorzystana 
przeciwko drugiej osobie w rodzinie za 
pomocą opisanych zachowań. Narusza-
nie praw i dóbr osobistych może dotyczyć 
zarówno naszej godności, np. gdy jeste-
śmy poniżani, jak i dóbr materialnych, 
gdy jesteśmy pozbawiani tego, co do 
nas należy. Cierpienie i szkody to bardzo 
dotkliwe konsekwencje przemocy. Mimo 
tego nie jest łatwo sięgnąć po pomoc. 
Przeszkadza w tym wstyd, poczucie 
winy i silne często przekonanie, że takie 
rzeczy zdarzają się w związkach, a to, co 

się dzieje u nas, nie jest jeszcze przemo-
cą. Tego typu myślom sprzyjają choćby 
seriale w telewizji, gdzie miłość między 
ludźmi przedstawia się w specyficzny
sposób. Ten przekaz można w zwięzły 
sposób sformułować następująco: praw-
dziwej miłości towarzyszy cierpienie. 

Szukanie pomocy nie jest łatwe, ale 
dopiero ten krok daje szansę na zmianę 
swojej sytuacji. Często trudno odpo-
wiedzieć sobie na pytanie „czy to już 
przemoc?”. Na terenie naszej dzielnicy 
są instytucje, które mogą pomóc w odpo-
wiedzi na to i inne pytania, a w przypadku 
stwierdzenia przemocy w rodzinie udzie-
lą wsparcia i pomocy. Wizyta w takiej 
placówce do niczego nie zobowiązuje, 
a może przerwać nasze cierpienie. Na 
koniec najważniejsze – nawet bliska 
osoba nie ma prawa nas krzywdzić i nic 
nie usprawiedliwia przemocy.

Piotr Antoniak

Na terenie Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy bezpłatną poradę i pomoc 
można otrzymać w poniżej wymienio-
nych placówkach:
 Punkt Informacyjno – Konsultacyj-

ny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. 
Z. Nałkowskiej 11, tel. 022 835-43-42
  Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. 
Przybyszewskiego 80/82, tel. 022 639-
-87-72 do 74 w. 112
 Specjalistyczna Poradnia Rodzin-

na Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy, Al. 
Zjednoczenia 11, tel. 022 864-73-06
 Poradnia Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Że-
romskiego 13, tel. 022 663-54-39.

Uczestnicy debaty w jednej ze szkół bielańskich

Zofia Gajewicz, Alicja Tyc, burmistrz Zbigniew Dubiel i Wojciech Borkowski
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Tradycyjnie, jak co roku, obcho-
dziliśmy w naszej dzielnicy Jubileusz 
Długoletniego Pożycia Małżeńskiego 
mieszkańców Bielan. Uroczystość odby-
ła się 6 października 2007 r. w bielańskiej 
czytelni Biblioteki Publicznej im. Sta-
nisława Staszica. W roku bieżącym to 
wyjątkowe święto obchodziły 63 pary.

Wspólnie przeżyte lata to dowód wierno-
ści i miłości rodzinnej, obopólnego zrozu-

Złote Gody 63 par
mienia istoty związku małżeńskiego, a także 
wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń 
wstępujących w związki małżeńskie.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za 
trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swych ro-
dzin założonych przed laty, za wychowanie 
dzieci, za noce przy nich nieprzespane, za 
cierpienia, łzy, radości, za każdy siły włos 
na ich skroni, Jubilaci zostali uhonorowani 
przez władze Dzielnicy Bielany.

Gospodarzami uroczystości byli Zbi-
gniew Dubiel, burmistrz Dzielnicy Bie-
lany oraz członkowie Zarządu Dzielnicy 
a także przewodniczący Rady Dzielnicy 
oraz przewodniczący Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej.

Gratulacje oraz życzenia z okazji 
Jubileuszu złożyła również Pani Joanna 
Fabisiak, posłanka na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Po wręczeniu przez Burmistrza oraz 
jego zastępcę, Marka Kellera, pamiąt-
kowych dyplomów i albumów „1000 
- Niezwykłych Miejsc” oraz wzniesieniu 

symbolicznej lampki szampana, Jubilaci 
zostali zaproszeni na uroczysty obiad 
oraz przygotowany z tej okazji koncert. 
Specjalnie dla naszych Czcigodnych 
Jubilatów zaśpiewały Sława Przybylska 
oraz Joanna Stefańska-Matraszek, na 
fortepianie grał Janusz Tylman, a ca-
łość koncertu poprowadził Wojciech 
Siemion.

Życzymy naszym Jubilatom dużo 
zdrowia, radości, trwałej dalszej miłości 
oraz wielu sukcesów we wspólnym życiu 
i wszystkiego najlepszego.

Michał Sejda

Pod hasłem „zdrowie piersi w na-
szych rękach”, rozpoczęło swoją 
społeczną działalność Bielańskie 
Stowarzyszenie Amazonek, zareje-
strowane 13.09.2007 r. Chcemy skupić 
wokół siebie zarówno kobiety zdrowe, 
jak i te, które już zetknęły się z rakiem 
piersi – mówi Roma Nawara, szefowa 
Stowarzyszenia. 

Na  spotkaniach klubowych w Bielań-
skim Ośrodku Kultury mówimy o tym, jak 
żyć, żeby zmniejszyć ryzyko choroby i jak 
sobie radzić, gdy już do niej doszło. Zapra-
szamy gości - lekarzy, psychologów, a tak-
że artystów i innych ciekawych ludzi. 

 Bielańskie Amazonki  współpracują  
z Fundacją „Światło”, warszawskim od-

Amazonki na Bielanach
działem Akademii Walki z Rakiem. Two-
rzymy grupy wsparcia psychologicznego 
oraz dzielimy się wiedzą o pokonywaniu 
raka ze wszystkimi kobietami, które tego 
potrzebują. 

 W celu dotarcia do jak najszersze-
go grona osób nasze wolontariuszki 
- ochotniczki  pełnią dyżury przy Telefonie 
Zaufania w każdy wtorek od godz.18.00 
- 19.30 - tel. (0-22) 834 65 47. 

Zapraszamy wszystkich w każdy 
ostatni wtorek miesiąca do Bielańskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Goldoniego 1. 
Najbliższe spotkanie - wigilijne odbędzie 
się 11.12.07 r.

 Wygrałyśmy z rakiem, więc służymy 
radą i wsparciem tym kobietom, które 

dopiero zaczynają 
swoją walkę z no-
wotworem. Nasz 
staż pooperacyjny 
jest różny: od 5 do 
25 lat. Jesteśmy 
dowodem na to, 
że walka jest do 

wygrania. Najtrudniejszy pierwszy krok. 
Nie każda kobieta, która zachorowała, 
chętnie przychodzi do nas. Być może 
z obawy, że wracamy ciągle do tematu 
choroby, a ona chciałaby zapomnieć.

Na co dzień o chorobie prawie w ogóle 

nie rozmawiamy - zapewnia prezes. - Nie 
mamy czasu na ciągłe wałkowanie tego 
tematu. Tyle innych zajęć... Ale każda ko-
bieta musi dojrzeć do tego, żeby przyjść 
do nas.

Roma Nawara

Samodzielny Publiczny  Zespó�  Zak�adów
 Lecznictwa Otwartego Warszawa-�oliborz

SS ZZ AA NN OO WW NN II PP AA CC JJ EE NN CC II !!
W zwi�zku ze zmianami wprowadzonymi przez

Narodowy Fundusz Zdrowia w 2007 r. uprzejmie prosimy o 

AKTUALIZACJ�
DDEEKKLLAARRAACCJJII WWYYBBOORRUU

lekarza, piel�gniarki i po�o�nej
podstawowej opieki zdrowotnej

Ponowne wype�nienie deklaracji jest konieczne w celu 
zweryfikowania danych zawartych w deklaracjach, uzupe�nienia

braków oraz skorygowania b��dów

Deklaracje wyboru dost�pne s� na stronie internetowej zak�adu
www.spzzlo.pl

oraz w rejestracjach przychodni SPZZLO Warszawa-�oliborz:

ul. Szajnochy 8,    tel. (022) 832 44 35 
ul. Conrada 15,    tel. (022) 663 21 54 
ul. Feli�skiego 8,   tel. (022) 839 24 40 
ul. Elbl�ska 35,    tel. (022) 633 42 77 
ul. Klaudyny 32,   tel. (022) 833 00 00 
ul. Kleczewska 56,   tel. (022) 834 83 28 
ul. Kochanowskiego 19,  tel. (022) 633 10 11 
ul. �eromskiego 13,   tel. (022) 834 24 31 
ul. Wrzeciono 10c,   tel. (022) 835 30 01 
Przychodnia �omianki, ul. Szpitalna 4, tel. (022) 7511055. 

Zapraszamy do naszych Przychodni! 

Nowa oferta terapeutyczna
Osoby mające problem z alkoholem mogą podjąć leczenie w Dziennym Oddziale Terapii Uzależ-

nienia od Alkoholu. Oddział mieści się w Przychodzi przy ul. Żeromskiego 13, tel. 022 663 54 39.
Intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) realizowany jest w ciągu siedmiu tygodni. 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30 z wliczoną półgodzinną przerwą 
na posiłek. Osoby chcące podjąć terapię w Oddziale, zgłaszają się bez skierowania do Poradni Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i  Współuzależnienia, gdzie prowadzona jest wstępna diagnoza uzależnienia 
i kwalifikowanie do Oddziału.

Zapisy odbywają się raz w tygodniu, podstawowym warunkiem przyjęcia jest trzeźwość. Przy rejestracji 
wymagane są następujące dokumenty:

- dowód osobisty
- dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (osoby ubezpieczone).
Podczas terapii pacjenta obowiązuje regulamin, który podpisuje w dniu przyjęcia. Pacjenci otrzymują  

ponadto informację o warunkach i zasadach lecenia, np.:
- nie są przyjmowanie osoby z esperalem,
- w Oddziale nie są leczone choroby współistniejące,
- obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania abstynencji od alkoholu i środków zmieniających 

świadomość.
W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia do Oddziału, uwzględniający m.in. potrzebę 

załatwienia ważnych spraw, które kolidowały z terapią.  W okresie ewentualnego oczekiwania pacjenci 
uczestniczą w terapii w Poradni i mityngach AA. Za okres leczenia w Oddziale Dziennym pacjent ma 
możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego.

Posłanka Joanna Fabisiak, burmistrz Zbigniew Dubiel i radny Wojciech Borkowski

Złoci Jubilaci
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Brawo, panie Marianie!
Pan Marian R. z Łodzi przepracował 

ponad 40 lat. Jego żona nie pracowała, 
ponieważ musiała opiekować się chorym 
synem państwa R., wymagającym stałej 
pielęgnacji. Niestety, przed dwoma laty 
pani R. zmarła i jednym opiekunem cho-
rego syna został pan Marian. Wystąpił 
więc o przyznanie wcześniejszej emery-
tury. Nic jednak nie zyskał, ponieważ nie 
pozwoliły na to obowiązujące przepisy. 
Stanowią one bowiem, że kobiety mogą 
przechodzić na wcześniejsze emerytury 
w wieku 55 lat po 30 latach pracy. Na-
tomiast mężczyźni – w wieku 60 lat po 
25 latach pracy, ale tylko wówczas, jeśli 
są do pracy absolutnie niezdolni. Pan 
Marian zaś, choć miał 61 lat i czterdzie-
stoletni staż, do pracy był zdolny.

Zdeterminowany, skierował sprawę do 
sądu – zajął się nią też Trybunał Konsty-
tucyjny. I oto 23 października br. Trybunał 
uznał przepisy dotyczące wcześniejszych 
emerytur za dyskryminujące mężczyzn, 
niezgodne z konstytucją i orzekł, że ko-
biety i mężczyźni powinni mieć pod tym 
względem absolutnie równe prawa.  Z wy-
boru Trybunału wynika, że pan Marian 
może przejść na wcześniejsza emeryturę, 
a rząd i  parlament ma rok na takie zmo-
dyfikowanie odnośnych przepisów, aby
nie dyskryminowały one mężczyzn. 

Precedens jest i panowie już dziś 
mogą powoływać się na wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 23 października br. 

W naszym Związku
W Statucie Polskiego Związku Emery-

tów, Rencistów i Inwalidów (przyjętym 15 
maja 2000 r.) powiedziane jest, że Zwią-
zek zrzesza emerytów w celu „poprawie-
nia ich warunków socjalno-bytowych oraz 
uczestnictwa w życiu społecznym przez 
współdziałanie z organami władzy i admi-
nistracji publicznej”. Na ile realizuje te cele 
bielańsko-żoliborski oddział PZERI?

Robi, ile może, a zdziwienie ogarnia, że 
tyle może, dysponując tak mizerną kasą. 
Związkowy fundusz składa się głównie ze 

GŁOS SENIORA składek, a statutowo określona składka 
opiewa raptem na jeden złoty pięćdziesiąt 
groszy miesięcznie od członka, a jest ich 
na dziś 1150. Przy czym wcale nie każdy 
płaci punktualnie. Niby najłatwiej pością-
gać pieniądze na zebraniu – w siedmiu 
bielańskich kołach zebrania odbywają się 
systematycznie. Ale nie wszyscy przecież 
przychodzą, bo – na przykład – często 
chorują, jak to emeryci. 

Musi też wystarczyć na zapomogi, na 
paczki świąteczne, na Wigilie, śniadania 
wielkanocne, imprezy okolicznościowe, i że-
by we nagłym przypadku pomóc członkowi, 
który ma tylko rodzinę związkową. Trzeba 
też odprowadzać do Zarządu Okręgu 20% 
uzyskanych z tych składek środków.

W tej sytuacji brzemieniem jest koniecz-
ność płacenia czynszu za niewielki lokal 
przy ul. Kasprowicza 15, a czynsz wynosi 
prawie 500 zł miesięcznie. Sprawa czynszu 
jest zresztą problemem, odkąd pamiętam. 
Do niedawna Związek miał siedzibę w lo-
kalu przy ul. Żeromskiego 14. Lokal był 
duży – odpowiedni dla licznego środowi-
ska. Mieścił się na parterze, z wejściem 
dogodnym dla inwalidy. W centrum Bielan 
– ludziom było blisko. Ale odpowiednio 
duży był czynsz. Ówczesny zarząd Związ-
ku próbował sobie radzić przez wynajęcie 
części pomieszczenia – ale podnajemca 
szybko przestał płacić i nie chciał się 
wynieść. Nolens volens, zaczęto starania 
o zmianę lokalu. Teraz czynsz za Kaspro-
wicza 15 to też majątek w związkowym 
budżecie, a w lokalu ciasnota.

Odkąd istnieje Głos Seniora, apelujemy 
do kolejnych władz Dzielnicy – Gminy – 
Dzielnicy – o zwolnieniu związku emerytów 
z konieczności płacenia czynszu. Nadzieja 
w tym, że radni obecnej kadencji żywo inte-
resują się sprawami emerytów, mamy wśród 
nich prawdziwych przyjaciół...

Działalność bielańskiego oddziału 
PZERI omawiana była na listopadowym 
posiedzeniu Rady Programowej Senio-
rów Bielańskich. Przewodnicząca oddzia-
łu Ewa Wójcik poprosiła o przygotowanie 
sprawozdania przewodniczącego Koła Nr 
6 – Bogdana Brodackiego.

Zorganizowano spotkania świąteczne: 
ubiegłoroczną Wigilię dla – bagatela – 270 
osób i śniadanie wielkanocne dla 2450 
osób. Paczki świąteczne otrzymało po  
100 najbardziej potrzebujących członków. 
W bieżącym roku przyznano zapomogi 
bezzwrotne na sumę 550 zł oraz wypłaco-
no zasiłki pogrzebowe na sumę 6500 zł. 
Z okazji Światowego Dnia Inwalidy urzą-
dzono ognisko z pieczeniem kiełbasek 
dla 50 osób. Współpracując z teatrami, 
wynegocjowano tanie bilety: do Teatru na 
Woli 475 biletów, do Teatru Polskiego 372, 
do Teatru Dramatycznego 295, do Teatru 
Wielkiego 18 i do operetki 198 biletów. 

Dla zamożniejszych członków Zwią-
zek zorganizował tanie wycieczki zagra-
niczne: Rzym – Wenecja – San Marino 
i dwie wycieczki Praga – Wiedeń. 

Sekretariat bielańsko-żoliborskiego 
oddziału PZERI, przy ul. Kasprowicza 
15, czynny jest w poniedziałki, środy 
i czwartki w godz. 9.00 – 11.00, tel. 022 
834 06 46.

Bielańskie Dni Seniora
Międzynarodowy Dzień Ludzi Star-

szych, potocznie zwany Dniem Seniora, 
świat obchodzi już szesnasty raz, każde-
go pierwszego października. Przypada 
wówczas rocznica inauguracyjnego 
posiedzenia Światowej Organizacji ds. 
Ludzi Starszych. Dla upamiętnienia tego 
wydarzenia w roku 1991, ONZ ustanowiła 
nasz Dzień. Jednak przeważnie senior-
skie święto ciągnie się długo – przez cały 

październik odbywają się różne uroczy-
stości, nieraz zahaczające i o listopad.

I w naszej dzielnicy te dwa miesiące 
to cykl imprez organizowanych dla bie-
lańskich seniorów. 12 października Urząd 
Dzielnicy i Klub „Domino” zaprosili nas 
na Bogusławskiego, na koncert artystów 
zespołu „Mazowsze” pt. „Na ludowo”. 23 
października Wydział Kultury Urzędu Dziel-
nicy i Warszawska Spółdzielnia  Budowla-
no-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zorgani-
zowali imprezę integracyjną ze świetnym 
koncertem „Humor i piosenki przedwojenne” 
w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka”. 
Drugą imprezę z tej okazji, pod patronatem 
Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. 
Warszawy, Ogniska TKKF „Chomiczówka” 
i WSBM „Chomiczówka” zaplanowano na 
Pabla Nerudy 20 listopada, z koncertem 
w wykonaniu Grupy Wokalnej Centralnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Bielański Ośrodek Kultury urządził 
uroczyste spotkanie  z poczęstunkiem 
i balem seniora. Filia BOK przy ul. Estrady 
zatytułowała seniorską imprezę „Życie jak 
z bajki”. Najpierw Witold Matulka wraz 
z innymi artystami dał piękny koncert pieśni 
i arii Jana Kiepury, a potem Klub Seniora 
z Wólki Węglowej i zaproszeni goście z za-
pałem tańczyli. Zaś w Ośrodku Wsparcia 
Nr 2  przy ul. Wrzeciono 5a, pod znakiem 
Dni Seniora przebiegł cały październikowy 
tydzień. Był pełen humoru skecz o seniorze 
aktywnym i biernym oraz wieczór poezji, 
z przypomnieniem wiersza Wisławy Szym-
borskiej pt. „Jak się czuję”...

Dobra rada dla tych/którzy się sta-
rzeją,/niech zacisną zęby,/i z życia się 
śmieją. 

Pod redakcją: 
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant: 
Rada Programowa Seniorów Bielańsklich

Dzień Seniora w Klubie Piaski W dniu 19 października, jak co roku 
obchodziliśmy na Piaskach Dzień Se-
niora. Administracja i Rada Osiedla PIA-
SKI zorganizowały samotnym osobom 
z osiedla wieczór z piosenkami, poczę-
stunek i tańce. Ozdobą Dnia Seniora był 
występ naszego chóru „Piaskowe Ba-
beczki”, który na ostatnim przeglądzie 
chórów seniora zdobył I miejsce.

W składzie chóru jest kilku panów, 
ale nazwa z tego powodu nie została 
zmieniona. Nie zabrakło prezentacji 
poezji, bo wśród naszych seniorów jest 
wiele osób piszących. Potem wszyscy 
śpiewali przy akompaniamencie akorde-
onu znane szlagiery i piosenki. Wieczór 
zakończył się tańcami. Seniorki, gdyż 
panie stanowiły większość, preferowały 
tańce cygańskie! Do następnego tak 
miłego spotkania!

Magdalena Żuk

18 października w piękny popo-
łudniowy wieczór, w Klubie Seniora 
na Wawrzyszewie odbył się wieczór 
„Seniora”. Klub Seniora został otwar-
ty w marcu 2000 r., a inicjatorem 
i sponsorem była prezes WSM mgr 
Kazimiera Szerszeniewska. Zada-
niem Klubu jest opieka nad miesz-
kańcami Osiedla w wieku emerytal-
nym, a bywalcami i klubem zajmuje 
się sympatyczna i miła Agnieszka 
Cupryjak. W Klubie organizowane są 
spotkania z ciekawymi ludźmi kultury 
i sztuki.

W ramach cyklu poświęconemu 
bezpieczeństwu klubowicze spotkali 
się z przedstawicielami Policji i straży 

Wieczór „Seniora”
miejskiej. Dowie-
dzieli się, na co 
zwracać uwagę 
w swoim najbliż-
szym otoczeniu 
i jak należy za-
chować się w ra-
zie zagrożenia.

Klub organizuje 
również wycieczki 
krajoznawcze, im-
prezy plenerowe, 
a także imprezy 
okolicznościowe i jubileuszowe. Miesz-
kańcy Osiedla mogą tu pograć w karty, 
warcaby, szachy, przejrzeć prasę czy 
spotkać się z sąsiadami, w czwartki 

odbywają się wieczorki taneczne. Klub 
zaprasza od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 13.00 do 19.00.

Z. M.

Wesołe Dni Seniora

Nastrojowy Wieczór Seniora 
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Dyżury radnych w listopadzie i w grudniu
Dyżury Radnych Okręgu nr I

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

1.

2.

Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; 
członek Komisji Oświaty, Kultury i Kul-
tury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej
Elżbieta Grabczak – przed. UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; 
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej

3.
Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Dzia-
łalności Gospodarczej; członek Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej

4.
Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej;  członek Komisji Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej

5.

Jan Zaniewski
– Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek  
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Siedziba Klubu Kultury „Barka”
ul. Klaudyny 18a
godz. 17.00-19.00

3,10,
17,31

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-11.00

13,27 11

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

5,19 3,17

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.30-19.00

13,27 11

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
XI XII

1.

2.

Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego, 
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej; członek Komisji ds.Rodziny

Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej; członek 
Komisji Architektury, Urbanistyki, Go-
spodarki Przestrzennej i Ekologii

3.

Waldemar Maciejewski – Koło 
Radnych Lewica i Demokraci
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalno-
ści Gospodarczej; członek Komisji Architek-
tury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej 
i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej

4.

Elżbieta Neska – PO 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdro-
wia i Pomocy Społecznej; członek Komisji 
Skarbu i Działalności Gospodarczej

5.

Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek 
Komisji Skarbu i Działalności Gospodar-
czej; członek Komisji Samorządowej, Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego

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)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30

5,12 3,10

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

27 -

Siedziba SLD 
ul. Żeromskiego 14
godz. 17.00-18.00

29 27

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

22 27

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
XI XII

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. Kochanowskie-
go, ul. Galla Anonima, ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)

1.

2.

Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego; członek 
Komisji Skarbu i Działalności Gospodar-
czej; członek Komisji ds. Rodziny

Mossakowska Maria – Koło 
Radnych Lewica i Demokraci
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodniczą-
ca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

3.

Ilona Soja-Kozłowska – PO 
Przewodnicząca Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej 
i Ekologii; członek Komisji Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej; członek Ko-
misji Rewizyjnej

4.
Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej; członek Komisji Rewizyjnej; 
członek Komisji ds. Rodziny

5.

Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej; członek Ko-
misji Mieszkaniowej; członek Komisji 
Architektury, Urbanistyki, Gospodarki 
Przestrzennej i Ekologii

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 115
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.30-18.30

5,19

Przychodnia Medycyny Rodzinnej
ul. Żeromskiego 13, pok. 7
godz. 13.00-14.00

6,27 4

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113 
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

6

w ramach dyżu-
ru Wiceprzewod-
niczącej Rady 
w czwarty ponie-
działek miesiąca

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
XI XII

4

12,26 10,24

1.

2.

Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej; członek Komisji Skarbu, 
i Działalności Gospodarczej; członek Ko-
misji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Anna Czarnecka – Koło Rad-
nych Lewica i Demokraci
e-mail: ancho@wp.pl
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia 
i Pomocy Społecznej; członek Komisji 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; 
członek Komisji Samorządowej, Bezpie-
czeństwa i Porządku Publicznego

3.

Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urba-
nistyki, Gospodarki Przestrzennej 
i Ekologii; członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej

4.
Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; 
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej; członek Komisji Mieszkaniowej 

5.

Michał Sikorski – PO
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodni-
czący Komisji Mieszkaniowej; członek 
Komisji Samorządowej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młociny (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. En-
cyklopedyczną, 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)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

22 27

Siedziba SdPl
ul. Cegłowska 19
godz. 17.30-18.30
Klub „Pod Zdrówkiem”
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-17.00

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.30-19.00
SP Nr 77
ul. Samogłoski 9
godz. 17.30-19.00

13 11

Przychodnia Zdrowia
SPZZLO Warszawa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00

7 5

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 115
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 17.00-18.00

29 27

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
XI XII

20 18

7 5

1.

2.

Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Samo-
rządowej, Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego; członek Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komi-
sji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Halina Szerszeń 
– Przewodnicząca Koła LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komi-
sji Skarbu i Działalności Gospodarczej

3.
Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej; członek Komisji Rewizyj-
nej; członek Komisji ds. Rodziny

4.
Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodzi-
ny; członek Komisji Mieszkaniowej

5.

Robert Wróbel – Przewodniczą-
cy Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektury, 
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Eko-
logii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki 
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej

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. Dzieka-
nowską, między osiedlem Młociny a granicą Huty od 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 z gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.40-12.00

3,10

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.00-17.30

12 10

BOK, ul. Goldoniego 1
godz. 18.00-20.00
FIlia BOK
ul. Estrady 112
godz. 16.00-18.00

5 3

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-11.00

6,20 4,18

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00

5,12

Miejsce
i godziny dyżuru

2007
miesiące
XI XII

5 3

5,12,
19,26

8,15, 
22,29

6,13, 
20,27

Siedziba Unii Pracy tel. 864 08 76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00

3,17

Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30

19,26 17

w ramach dyżu-
ru Przewodni-
czącego Rady 
w  p i e r w s z y 
i trzeci poniedzia-
łek miesiąca

19 17

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 
OGNISKO AWF-BIELANY

ZAPRASZA
na zajęcia w nowym roku szkolnym

PŁYWALNIA AWF
 Pływanie rekreacyjne  Pływanie korekcyjne 
 Nauka pływania  Doskonalenie stylu pływania 
Zajęcia w stałych grupach po 45 min.  – soboty godz. 18.00 i 18.45
     – niedziele godz. 7.45
ZAJĘCIA Z ZAKRESU KOREKTYWY
Dla dzieci od lat 7 prowadzone w grupach wiekowych,
w stałych zespołach ćwiczebnych, na terenie AWF.
SALA GIMNASTYCZNA: zajęcia w środy i piątki w godz. 16.00-19.00
PŁYWALNIA AWF: zajęcia w poniedziałki i czwartki godz. 16.00
INFORMACJE I ZAPISY: w sekretariacie ogniska na terenie AWF, budynek nr 

26, pok. 11 od 7.09.2007 r. w środy i czwartki w godz. 16.30-19.00, tel. 022 
834 13 06.
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Bielański Ośrodek Kultury w grudniu
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47

3,10.12
(poniedziałek)
godz. 12.30-15.00

SPOTKANIA KLUBOWE

l. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47
IMPREZY

Z cyklu „Kawiarnia bardów” – koncert – wstęp wolny5.12. (środa)
godz. 18.00

„Biesiada Bielańska” – III Bielański Przegląd Solistów Seniorów pod hasłem 
„Szukamy Idola Złotego Wieku”. Prowadzi Andrzej Brzeski – wstęp wolny

„Biesiada Bielańska” – koncert laureatów – wstęp za zaproszeniami9.12. (niedziela)
godz. 17.00
12.12. (środa) 
godz. 18.00

Z cyklu „Okno dla wrażliwych”- koncert piosenek Bułata Okudżawy w wyko-
naniu Anny Lenartowicz i Wiesława Kowalskiego – wstęp wolny

17.12.
godz. 13.00 Spotkanie opłatkowe Klubu Seniora – wstęp za zaproszeniami

Spotkanie mikołajkowe dla dzieci.Współorganizator - Specjalistyczna Porad-
nia Rodzinna Dzielnicy Bielany – wstęp za zaproszeniami
Z cyklu „Bielańskie impresje” - spotkanie piąte pt. „Czym skorupka za młodu 
nasiąknie...” poświęcone problematyce edukacji na Bielanach – wstęp za 
zaproszeniami

2.12. (niedziela)
godz. 11.00
godz. 16.00

7.12. (piątek)
godz. 18.00
godz. 19.00

Otwarcie wystawy rysunków i malarstwa Jacka Chrzanowskiego – wstęp 
wolny
„Arlekin w szkółce miłości” – spektakl w wykonaniu Teatru COLOMBINA. 
Reżyseria – Anna Dziedzic – wstęp wolny

Wystawa malarstwa Jacka Chrzanowskiego
WYSTAWY

do 15.01. 2008 Wystawa rysunków satyrycznych

8.12. (sobota)
godz. 11.00

16.12. (niedziela)
godz. 12.30

„Idą Święta”   W programie: spektakl „Biesiada z Mikołajem i Królową Śniegu” 
oraz zajęcia plastyczne w atmosferze przygotowań do świąt – wstęp wolny

Spotkania Klubu Seniora BOK – wstęp dla członków Klubu

18.12 (wtorek)
godz. 18.30

Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddział Mazowiecki 
– wstęp wolny

12.12. (środa)
godz. 8.30
godz. 9.30

EDUKACJA KULTURALNA

1-2.12. sobota
godz. 9.00-17.00
niedziela
godz. 9.00-13.00

Arteterapia w działaniach edukacyjnych – warsztaty dla nauczycieli i anima-
torów kultury. Prowadzenie – Grażyna Jezierska – koszt udziału 90 zł

Józef Elsner – Echo w lesie – przedstawienie operowe w kostiumach - koncert 
umuzykalniający dla uczniów bielańskich szkół podstawowych w wykonaniu ar-
tystów Filharmonii Narodowej – grupy zorganizowane w uzgodnieniu z BOK

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

Teatr Orchestra
pod kierunkiem Jacka Bereżańskiego

poniedziałek i piątek
godz. 19.00-21.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
poniedziałek i piątek
godz. 15.30-17.30

Kabaret „Pół – serio”
pod kierunkiem Wandy Stańczak

poniedziałek i środa
godz. 20.00-22.00 

Teatr „Colombina”
pod kierunkiem Anny Dziedzic

poniedziałek i środa
godz. 18.00-21.00 

Teatr Tańca (taniec współczesny)
pod kierunkiem Lidii Pracownik

Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Kamili Sadowskiej

wtorek i czwartek
godz. 17.00-18.30

Zespół Estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

poniedziałek godz. 17.00-20.00
środa godz. 14.30 - 17.00

Tańce etniczne w kręgu 
pod kierunkiem Barbary Żuchowskiej

czwartek
godz. 19.00-20.30

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
wtorek

godz. 15.15-16.45 (grupa starsza)  
i godz. 17.00-18.00 (grupa młodsza)  

czwartek
godz. 15.15-16.45 (grupa starsza) 

i godz. 17.00-18.00 (grupa młodsza)

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

środa i piątek
godz. 18.00-20.00

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

Tkackie Koło Seniorek
pod kierunkiem Anny Kozłowskiej

wtorek
godz. 16.00-19.00

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

środa
godz. 16.30-17.15

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

środa 
godz. 17.30-19.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA
poniedziałek godz. 16.00-17.30

czwartek godz. 18.00-19.30

Zajęcia plastyczne „Papieroplastyka” dla dzieci z klas 
1-3, pod kierunkiem Elżbiety Szmydt

(zajęcia organizowane
na zamówienie szkoły)

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

Gimnastyka dla pań po mastektomii pod kierunkiem 
Hanny Klaude-Ler

wtorek i czwartek
godz. 16.30-17.30

Gimnastyka Body Construction
pod kierunkiem Kamili Sadowskiej

wtorek i czwartek
godz. 20.15-21.15

Gimnastyka rekreacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek i czwartek
godz. 18.30-21.30

Qi-Gong chińska gimnastyka relaksująca
pod kierunkiem Joanny Madej

środa
godz. 19.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA
wtorek i czwartek
godz. 17.30-18.30

Klub Miłośników Matematyki
prowadzi Zbigniew Policiewicz

1-3, pod kierunkiem Elżbiety Szmydt na zamówienie szkoły)
ZAJĘCIA STAŁE – INNE

piątek
godz. 15.30-18.30

Informacje o zajęciach stałych w Bielańskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2007/2008 na 
stronie internetowej www.bok-bielany.art.pl oraz w sekretariacie BOK.
Nowa propozycja programowa BOK !!!
Prowadzimy zapisy na „Warsztaty z Tygryskiem” czyli zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lat prowadzone 
przez psychologa i pedagoga. Informacji udzielamy w sekretariacie BOK.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”
Warszawa, ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44

IMPREZY
„Zimowa wykapka ” – wycieczka z instruktorem Nordic Walking. W programie 
instruktaż Nordic Walking.Zgłoszenia do dnia 6.12 br. – odpłatność 10 zł

8.12 (sobota)
godz. 12.15-13.45

10.12. (poniedziałek)
godz.10.00

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Diabetyków. W programie 
prelekcja „Cukrzyca, cichy zabójca” oraz pomiar stężenia cukru we krwi 
– wstęp wolny
„W warsztacie świętego Mikołaja” – impreza dla dzieci. W programie spektakl „Wi-
zyta św. Mikołaja”, zajęcia plastyczne z motywami świątecznymi – wstęp wolny

15.12 (sobota)
godz.11.00

„Hej kolęda, kolęda...” – spotkanie wigilijne uczestników zajęć i instruktorów 
Filii BOK. W programie otwarcie wystawy plastycznej i wspólne kolędowanie 
z zespołem „Byle do wiosny” – wstęp za zaproszeniami

18.12 (wtorek)
godz.18.00-19.00

Zajęcia z tkactwa artystycznego
pod kierunkiem Marzeny Kustry

czwartek 
godz. 10.00-14.00

Gimnastyka usprawniająca dla dorosłych
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler

czwartek 
godz. 10.00-12.00

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych czynny w godzinach pracy Filii BOK

8.12 (sobota)
godz. 12.15-13.45 Klub Aktywnego Piechura pod kierunkiem Bartosza Kowalewskiego

SPOTKANIA KLUBOWE

3,10.12(pon.) 
godz.16.00-18.00
17.12 (pon.)
godz. 16.00-18.00

Spotkania Klubu Seniora – wstęp dla klubowiczów

Wigilijne spotkanie seniorów – wstep dla członków klubu

24.11 (sobota)
godz.12.30-14.00

Z cyklu „Rodzinne spotkania ze sztuką”,  w  programie: spektakl teatralny 
„Mam braciszka”  w wykonaniu Teatru FORMA – wstęp wolny

EDUKACJA KULTURALNA

Jesienne potyczki ze sztuką – warsztaty batiku dla animatorów kultury i na-
uczycieli, I edycja.Współorganizacja: Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”, 
Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

30.11-2.12(piątek)
godz. 17.00-20.00
(sobota)
godz. 10.00-18.00
(niedziela)
godz. 10.00-14.00

Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Kamili Sadowskiej

Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny Gałązki
sobota 

godz. 11.00-14.00

ZAJĘCIA DLA DZIECI
środa i piątek

godz. 16.30 – 17.30

Zespół muzyczny filii pod kierunkiem Andrzeja Perkmana 
(nauka gry na instrumentach, aranżacja tekstów)

wtorek i czwartek 
godz. 17.00-19.00

do 7.01.2008

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY
poniedziałek, wtorek, czwartek

godz. 18.00-21.00 (koszt 200 zł)

Wernisaż malarstwa Roberta Kowalczyka – wstęp wolny27.10 (sobota)
godz. 18.00-21.00

W cieniu Etny i Timanfaya – wystawa fotograficzna E. i M. Leibrandtówdo 4.01.2008

6.13.12. (czwartek)
godz. 16.00-20.00 Klub Gier Towarzyskich – wstęp wolny

11.12. (wtorek)
godz. 17.30 -19.00

Spotkanie wigilijne Bielańskiego Stowarzyszenia Amazonek – wstęp dla 
członków.
Telefon zaufania 022/834-65-47 wew.104, czynny w każdy wtorek w godz. 
18.00 – 19.30

14-16.12 piątek
godz. 17.00-20.00
(sobota)
godz.10.00-18.00
(niedziela)
godz. 10.00-14.00

Biżuteria artystyczna – warsztaty
Koszt udziału dla członków Klubu Kobiet

Aktywnych  „Womanspace” – 140 zł
Dla osób spoza Klubu – 150 zł

Grupa tańca średniowiecznego piątek
godz. 18.30-21.00

Warsztaty z Tygryskiem – Radosne Igraszki
prowadzi Dorota Klee - Adamowicz

wtorek godz. 9.45-10.30 (dzieci do 2 lat)
wtorek godz. 10.45-11.30
(dzieci powyżej 2 lat do 3)

Wystawa tkanin prof A.M. Bartczaka „Do wierszy Piotra Groblińskiego”
WYSTAWY

do 10.12.2007

Jesienne potyczki ze sztuką – warsztaty malowania na jedwabiu dla ani-
matorów kultury i nauczycieliWspółorganizacja: Stowarzyszenie „Akade-
mia Łucznica”, Urząd Dzielnicy Bielany M. st.. Warszawy

8-9.12(sobota)
godz. 10.00-16.00
(niedziela)
godz. 10.00-16.00

Józef Elsner – Echo w lesie – przedstawienie operowe w kostiumach 
- koncert umuzykalniający dla uczniów bielańskich szkół podstawowych 
w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej – wstęp wolny

12.12 (środa)
godz. 10.40

Zapisy do sekcji i zespołów prowadzone są w sekretariacie Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. 
Estrady 112. Informacje o działalności można uzyskać na stronie www.bok-filia.eu.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej  nr 79

Serdecznie zapraszają uczniów, absolwentów i ich 
rodziny do udziału w konkursie „Cudowne lata w naszej 
szkole”

Konkurs związany jest z jubileuszem 50-lecia naszej 
placówki.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie inter-
netowej: www.sp79arkuszowa202@republika.pl
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DAM PRACĘ
• Agentów ochrony, 40 lat, 7 zł/godz netto, Bielany, Żoliborz. Tel: 022 663 33 

55, 0 506 158 658.
• Pracowników (fryzjer męski, damski, manicurzystka, uczennice) do zakładu 

fryzjerskiego. Tel: 022 834 48 23 
• Poszukujemy do współpracy ( na terenie Warszawy lub bliskie okolice) 

właściciela dużej sali przystosowanej do organizowania wesel. Posiadamy 
dużo klientów. Tel: 604 405 155, 606 727 931. 

• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników na cały etat lub część etatu. 
Tel. 0 22 834 10 29.

• Panią w wieku 50-60 lat zatrudnię do sprzątania biura 2 razy w tygodniu po 
5 godz. Tel. 0 692 126 864, 022 834 12 25.

• Czeka praca w barku dla pani 45+, umiejącej gotować. Tel. 512 362 338.
• Sprzedawcom w dziale rybnym, bez nałogów. Tel. 022 639 81 02.
• Miłą panią do pomocy do 5 letnich chłopców. Tel. 0 665 695 005.
• Krawcowej - spokojne, wykwintne szycie. Tel. 022 825 37 83.

SZUKAM PRACY
• Zaopiekuję się starszą osobą. Referencje. Tel. 693 656 191.
• Opiekunka 32 lata, zaoczna studentka katolickiej uczelni, 12 lat doświadczenia, 

referencje; na około pół etatu. Tel. (0)506-930-248.
• Księgowa szuka pracy dodatkowej, książka przychodów, rejestr VAT, ryczałt, 

ZUS. Tel. 022 499 02 17, 0 695 587 806.
• Technik poligraf scanerzysta. Wieloletnie doświadczenie. Szuka pracy 

w zawodzie. Tel. 022 669 48 79.
• Kobieta 59 lat, posiadająca referencje, zaopiekuje się dzieckiem, Żoliborz, Bie-

lany, Bemowo. Chętnie w niepełnym wymiarze godzin. Tel. 022 669 29 64.
• Technik poligraf 33 lata, prawo jazdy kat. B, praktyczna znajomość różnych 

technik druku, produkcji opakowań i materiałów reklamowych itp. Tel. 022 
669 29 64 lub 0513 566 099.

• Mężczyzna 28-letni z autem. Doświadczenie w pracach kamieniarskich, 
w budowie kominków poszukuje pracy dodatkowej. Tel. 504 012 224.

• Technik rehabilitant podejmie pracę z osobą niepełnosprawną również 
z dzieckiem niepełnosprawnym z częściowym upośledzenie, czas i warunki 
do uzgodnienia. Tel. 0511 548 724 po 17.00.

• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi księgowość od A do Z. Tel. 
022 834 08 68, 0605 369 988.

• Rehabilitant podejmie pracę z osobą niepełnosprawną, warunki do uzgod-
nienia. Tel.511 548 724 dzwonić po 17.00

SPRZEDAM
• Działkę budowlaną w Dziekanowie Leśnym o pow. 960 m2, media, pozwolenie 

na budowę dwóch segmentów. Tel. 0 608 477 588.
• Biurko jasne, sosna za 50 zł. Tel. 022 834 25 50.
• Brązową kurtkę z nutrii, rozmiar 42 za 100 zł. Tel. 0 604 289 854.
• Futro karakułowe czarne, długie, rozmiar 44. Tel. 022 835 28 09.
• Sprzedam samochód osobowy Renault Thalia Alize 1,4 75 KM, przebieg 39 

km. Opony zimowe Michelin Alpin A2 175/65 R14 82T. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 022 633 56 23. 

• Kuchnię gazową używaną za 100 zł. Tel. 0 604 289 854.
• Sprzedam maszynę do pisania Casio, stan idealny. Cena 150 zł. Tel. 0 

604 289 854.

KUPIĘ
• Samochód osobowy, pierwszy właściciel  cena do 17 tys/zł. Tel: 0 506 

871 924
• Garaż w okolicy ul. Przytyk w osiedlu Wrzeciono. Tel: 604 405 155, 022 

835 32 81.
• Kupię Skodę lub Opla ok. 2000 r. produkcji, pierwszy właściciel. Tel. 0 887 

597 003.
• Auto marki Daewoo lub Fiat rocznik 1999 – 2002, chętnie od pierwszego 

właściciela. Tel. 0 511 815 796.

LOKALE
• Sprzedam segment 134 m2, garaż 18,40 m2, media, zabudowa jednorodzinna, 

cisza, spokój, ładna okolica, Dziekanów Polski. Tel: 0608 477 588.
• Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia na terenie War-
szawy lub w granicy strefy podmiejskiej MZA. Czynsz 700,00 – 800,00 zł 
miesięcznie. Tel: 0 696 219 475 po godz. 19.00.

• Kupię mieszkanie lub segment w Warszawie lub bardzo bliskiej okolicy, 
cisza, zieleń, garaż w budynku, ogródek (wysoki parter) powyżej 65 m², 3-4 
pokoje. Tel: 604 405 155.

• Zamienię 2 atrakcyjne mieszkania, Bielany 61 m2 i Saska Kępa 50 m2 na 
dom lub segment w Warszawie, cisza, zieleń do zamieszkania w idealnym 
stanie. Tel: 604 405 155.

• Na terenie Warszawy lub w strefie podmiejskiej młode małżeństwo wy-
najmie mieszkanie z czynszem 700.00 – 800.00 zł m-nie. Tel: 0 696 219 
475 po 19.00.

• Sprzedam siedlisko na Podlasiu 15550 m2, sad, dom murowany, garaż. Tel. 
022 833 37 72, 0 609 07 37 72.

• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe przy ul. Marymonckiej o pow. 26 m² , 
pokój z widną kuchnią , dużym balkonem, na trzecim piętrze z windą na lokal 
równorzędny w innej dzielnicy lub miejscu. Tel. 691-681-636.

• Pokój do wynajęcia, w czystym mieszkaniu, dla uczciwej i spokojnej pani. 
Bielany ul. Kiełpińska, cena 410 zł. za miesiąc. Tel. 506-930-248

• Zamienię 2 pokoje z kuchnią 45 m2 spółdzielcze własnościowe na 3 pokoje. 
Tel. 500 033 702.

• Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia(kawalerka lub pokój 
z kuchnią). Warszawa i okolice, cena 700,00 – 800,00 zł/m. Dzwonić po 
18.00, tel. 0696 219 475.

• Na terenie Warszawy i w okolicach, młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia 
kawalerki, 700,00-800,00 zł/m. Tel. 0696 219 475 po 18.00.

USŁUGI
• Chemia , matematyka wyrównywanie zaległości , pomoc bieżąca, przygotowa-

nie do klasówek i testów . Tel. 695-612-825 , lub (022) 839-32-07
• Chemia - korepetycje. Tel. (022) 864 21 04
• Angielski tłumaczenia, pisanie prac, tanio, solidnie, szybko, poziom zaawanso-

wany, magister, międzynarodowy certyfikat. Tel. (022) 633-75-66
• Angielski, dzieci, maturzyści, studenci; tanio, skutecznie, nauka, korepetycje, kon-

wersacje; gramatyka, przygotowanie do matury i egzaminu KET, PET, FC; materiały 
w cenie; 60 minut; magister z doświadczeniem; międzynarodowy certyfikat , poziom 
zaawansowany. Tel. (022) 633-75-66

• Język angielski, doświadczony lektor, dzieci i młodzież, korepetycje, nauka 
oraz nowa matura. Tel. (022) 864 02 31 po 20.00

• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość w pełnym 
zakresie. Tel. (022) 605 369 988

• Transport przeprowadzki solidnie, bezstresowo. Tel. (022) 833 65 19, 0601 
75 38 45.

• Matematyka, 7 lat doświadczenia, niedrogo a skutecznie. Szkoła podstawowa 
i gimnazjum .  Tel. (0)506-930-248.

• Korepetycji z matematyki i chemii - udziela mgr inż. Bielany, Bemowo 20zł/h + 
pisanie prac. Tel. 0 691 350 400.

• Poprawki krawieckie, szycie firan i zasłon, Warszawa ul. Dantego 7. Tel. 
022 835 92 76.

• Tani serwis komputerowy, szeroki zakres usług w konkurencyjnych cenach, 
usługi w domu klienta, str. www. Tel. 022 835 75 98, 0 698 844 055.

• Korepetycje z fizyki. Tel. 022 864 62 74.
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05.
• Muzyk z dyplomem udziela lekcji gry na gitarze. Tel. 022 835 24 83 lub 0 

691 88 51 40.
• Naprawa telewizorów u klienta. Tel. 0 505 924 334.
• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w języku rosyjskim); skład, 

łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach wydawni-
czych. Tel/fax: 0 22 833 13 42; tel. kom.: 0 508 849 667

• ROSYJSKI – tłumaczenia (nieprzysięgłe), ogólne i specjalistyczne – huma-
nistyczne; „biznesowe”; ogólnotechniczne, a także inne. Tel/fax: 0 22 833 33 
42; tel. kom. 0 508 849 667.

• Komputery, serwis, składanie, naprawa i modernizacje, instalacja oprogramo-
wań. Tanio, uczciwie. Tel. 606 403 914 lub pcdoktor@onet.pu

• Magiel ul. Kochanowskiego 18, Solidnie, Szybko. Tel. 0 694 548 262.
• Psycholog, psychoterapia dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców. Tel. 

0 603 858 282.
• Rosyjski nauka i konwersacja na każdym poziomie, tłumaczenia przysięgłe 

i zwykłe na każdym poziomie, język prawniczy i techniczny, umowy. Tel. 022 
833 89 28, 0 609 440 681.

• TELE – PRANIE, zadzwoń, a ja upiorę. Tel. 0 694 548 262.
• CV + (e-mail lub fax) + foto + list = 50 zł. Śródmieście - 0 502 050 397.
• Komputeropisanie - (prace, podania, CV, oferty reklamowe), e-mail, grafika, 

skanowanie - zdjęcia - 0 502 050 397.
• Poprawki krawieckie - 0 502 050 397.
• Kobieta posprząta mieszkanie lub dom - 0 502 050 397.
• Sprzątanie mieszkań i domów po remontach - 0 502 050 397

INNE
• Gimnastyka korekcyjna w domu ucznia. Wady postawy, wady stóp prowadzi 

wykwalifikowana nauczycielka WF i korektywy. Tel. 607 890 819.
• Szukam dostawcy ogórków kiszonych. Tel. 0 604 289 854.

Ogłoszenia drobne
Codziennie rano, gdy wychodzę 

z psem, spotykam małego Tomka, 
który śpieszy się do przedszkola. 
Za każdym razem krzyczy: Mamu-
siu! Nie zdążymy do przedszkola! 
Widzę jak biegnie w ręku trzymając 
czerwony samochodzik. – Tomek 
bardzo lubi chodzić do przedszkola. 
Czuje się w nim bezpiecznie. Jeździ 
na wycieczki. Ma doskonały kontakt               
z Paniami, które tam pracują – mówi 
jedna z mam.

Mowa o Przedszkolu nr 334 im. Jasia 
i Małgosi, które mocno wrosło w środo-
wisko osiedla Wrzeciono. Pod koniec 
października przedszkole obchodziło 30 
lecie istnienia. 

Wszystko zaczęło się w 1977 r. Pierw-

„Dzieci to my sami”
szym dyrektorem była Elżbieta Świderek. 
Na początku lat 80 przedszkole gościło 
ekipę Radia i Telewizji Włoskiej. Kręcono 
wtedy zdjęcia do filmu dokumentalnego 
”Wychowanie przedszkolaka w Europie”. 
W latach 1982 – 1984 dyrektorem była 
Krystyna Gawryś. Przez następne dwa 
lata funkcję tą pełniła Jadwiga Domań-
ska. W drugiej połowie lat 80 dyrektorem 
placówki była Jolanta Szubska. Kierowa-
ła przedszkolem prawie 20 lat! To dzięki 
jej pracy oraz całego zespołu przed-
szkole zaczęło odnosić wiele sukcesów. 
Jola była niesamowitą osobą. W pracę 
z dziećmi wkładała całą swoją energię. 
Miała wiele planów, które konsekwent-
nie realizowała – wspomina jedna z pań 
pracujących w przedszkolu.

Przedszkole było odwiedzane przez 
przedszkolaków z zagranicy – w 1991 r.                       
z Norwegii, a w 1998 r. z Niemiec. W la-
tach 2001 i 2002 nagrywano tam serial 
dokumentalny ”Przedszkolandia” emito-
wany w TVP 1, który cieszył się ogromną 
popularnością wśród widzów. W 2002 
roku placówka uzyskała certyfikat ”Ja-
kości Partnerskiego Przedszkola”. Udział 
w ogólnopolskim programie ”Kraina 
dzieci w Europie” przyniósł wyróżnienie 
i ”złota gwiazdę” programu.

Od 2005 roku dyrektorem jest Ka-
tarzyna Pawlik. W tym samym roku 
przedszkole przystąpiło do ogólno-
polskiego programu ”Optymistyczne 
Przedszkole”.

baf
„Dzieci to my sami” to tytuł piosenki 

z serialu dokumentalnego „Przedszko-
landia”.

Czytając gazetę, Marcin zauważył 
kolorowe ogłoszenie. Dużymi literami 
było napisane: Zaprojektujemy twoje 
życie!. Podany był numer telefonu. 
Zadzwonił…

W środę umówił się na spotkanie 
w sprawie wstępnego projektu życia.

Wszedł do dużej sali, na środku której 
stało drewniane krzesło. Dookoła białe 
ściany. Nagle, na jednej z nich pojawiło 
się pytanie: Jakie cele? Marcin nie wie-
dział, o co chodzi. Usłyszał tajemniczy 
głos: Zadaj sobie pytanie, co chcesz 
zrobić ze swym życiem. Jaki ślad po 
sobie pozostawisz? 

Chłopak był przestraszony. Po chwili 
namysłu odpowiedział: nie wiem. A mo-
że i wiem… tylko boję o tym głośno 
powiedzieć? Na pewno chciałbym być 
wiecznie młody. Nie chcę, aby moje 
życie było zmarnowane. Chcę je w peł-
ni wykorzystać… Kim będę, a raczej, 
kim chcę zostać…może politykiem. Ale 
przecież to bagno, głębokie bagno, które 
nie pochłonie tylko tych, którzy są mocni 
i potrafią wyczuć sytuację. Czy będę wy-
starczająco silny, żeby zostać politykiem? 
Przecież jest jeszcze tyle rzeczy, które 
mogę wykonywać. Myślałem też, żeby 
być specjalistą od kreowania wizerunku. 
Mógłbym wpajać ludziom, że firma XYZ 
jest tą jedyną, która zapewni usługi wy-
sokiej jakości.

Cisza… Marcin myśli dalej…
Tajemniczy głos pyta się: Czym kieru-

jesz się w swoich wyborach? Czy istnieje 
mężczyzna lub jakaś kobieta, do których 
chciałbyś się upodobnić?

Marcin na początku zaczął się śmiać, 
ale po chwili spoważniał i powiedział: może 
i jest osoba na której mógłbym się wzoro-
wać. Ale czy byłoby to dobre…  nawet jeśli 
osoba, na której chciałbym się wzorować, 
robiłaby dobre rzeczy i ja też bym chciał 
coś takiego robić… nie, na pewno nie 
chciałbym. Ja chcę być oryginalny w swo-
ich działaniach. Chcę zrobić lub stworzyć 
coś, czego jeszcze nikt inny nie zrobił i nie 
stworzył. Może jak zostanę Premierem, to 
stworzę Polskę, o jakiej wszyscy marzymy. 
I będę pierwszym Premierem w Polsce, 
który zreformował cały kraj! Albo stwo-
rzę kampanię reklamową, która zachęci 
wszystkich Polaków do kupna mydła tej 
samej marki. I będę pierwszym specjalistą 
od reklamy, który wcisnął wszystkim Pola-
kom mydło made in China!

Znowu odezwał się tajemniczy głos. 
A z kim to wszystko osiągniesz? Komu 
mógłbyś zaufać lub kto mógłby Ci pomóc 
w dokonaniu wyboru?

Projekt życia Chłopak pochylił głowę w dół: ludzie 
są dwulicowi! Przy Tobie są mili… przy-
jaciele, a za plecami… szkoda gadać. 
Oczywiście chciałbym mieć przy sobie 
grupę współpracowników, którzy służyliby 
mi 24 godziny na dobę. Ale ludzi przecież 
trzeba szanować! Ale jeżeli chce się osią-
gnąć sukces i to szybko,  niestety trzeba 
być tyranem… ale tylko na trochę… i nie 
dłużej! Bo gdy będziesz tyranem cały 
czas, to zostaniesz ze swoim sukcesem 

sam! A to byłoby nudne… bardzo nud-
ne. Po rozmowie z tajemniczym głosem 
Marcin stwierdził, że nie można zapro-
jektować swojego życia. Ani on, ani nikt 
inny nie może tego zrobić. Oczywiście są 
momenty, w których rozpoczynamy celo-
we działania, które mają w jakiś sposób 
kreować naszą przyszłość… ale zawsze 
wydarzy się coś, co zmieni całkowicie 
nasze plany. Na dobre lub złe!

baf

W niedzielę, 28 października 2007 r. 
odbyła się na Bielanach akcja Hono-
rowego Krwiodawstwa.

Całość zorganizo-
wana została przez 
harcerzy szczepu 305 
WDHiGZ przy Gimna-
zjum nr 73 (ul. Con-
rada). Już od godziny 
10.00 rano na autokar 
z Centrum Krwiodaw-
stwa czekała na terenie 
kościoła kolejka chęt-
nych do oddania krwi. 
Atmosfera była wesoła. 
Ludzie, którzy przyszli 
pomóc, czuli, że robią 
coś bardzo ważnego. 
Wszyscy doskonale 
zdawali sobie sprawę, że liczy się każda 
ilość oddanej krwi.

Przyszli ludzie w różnym wieku i z 
różnych części Bielan, jednak wszystkich 
łączyła wspaniała idea: chęć pomocy po-
trzebującym. Nikt nie spodziewał się, że 
akcja spotka się z takim odzewem ze strony 
mieszkańców Chomiczówki. Trzeba było 
nawet odesłać parę osób do domu z powo-
du braku woreczków na krew. Zaskoczony 
był również personel medyczny, który nie 
przewidział takiej ilości chętnych.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa
W akcję zaangażowało się prawie 

80 osób, z czego krew oddało 46 (nie 
wszyscy zostali zakwalifikowani ze 

względów zdrowotnych). Pobrano ponad 
20 l krwi. Każdy, kto miałby jeszcze chęć 
honorowo oddać krew, może udać się 
do najbliższego punktu krwiodawstwa, 
który na Bielanach mieści się w Szpitalu 
Bielańskim. Zachęceni sukcesem przed-
sięwzięcia, harcerze myślą o ponownym 
zorganizowaniu takiej akcji. Wszystkim, 
którzy honorowo oddali krew, serdecznie 
dziękujemy.

Paulina Górczyńska, instruktor szczepu 
305 WDHiGZ

Duży ruch przed autokarem z Centrum Krwiodawstwa

Na Zygmunta Morawskiego zawsze można liczyć
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Od połowy marca br. w Lasku  Bie-
lańskim prężnie działa ścieżka biegowa 
Nike. Ideą naszej ścieżki jest aktyw-
ne i miłe spędzenie wolnego czasu, 
a przez to podniesienie wydolności 
organizmu, ogólnej sprawności oraz 
kształtowanie idealnej sylwetki ciała. 

Oprócz wspólnego biegania trener 
uczy prawidłowego wykonywania ćwi-
czeń sprawnościowych, udziela porad 
na temat zdrowego trybu życia, żywie-
nia... Akcja ścieżek biegowych jest więc 
kompleksową inicjatywą prospołeczną, 
mającą na celu podniesienie poziomu 
kultury fizycznej wśród
mieszkańców.

Zajęcia na naszej 
ścieżce są bardzo uroz-
maicone, nie dopusz-
czamy, aby były mo-
notonne i powtarzalne. 
Kładziemy nacisk na 
rozwój całego organi-
zmu. W tym celu stosu-
jemy specjalne ćwicze-
nia ogólnorozwojowe 
z piłkami lekarskimi, 
laskami gimnastycz-
nymi, wykorzystujemy 
naturalne przeszkody 
lasku, korzystamy z płotków lekkoatle-
tycznych, no i oczywiście biegamy. 

W październiku z powodzeniem star-
towaliśmy w największej imprezie biego-
wej w tej części Europy – Run 
Warsaw pod szyldem LASEK 
BIELAŃSKI TEAM, dzięki czemu 
pokazaliśmy, że  Bielany mają 
silną reprezentację. W tym roku  
15 grudnia startujemy w Parku 
Skaryszewskim, a w styczniu 
będziemy walczyć w Biegu 
Chomiczówki, organizowanym 
przez naszą dzielnicę.

Już od 6 listopada br. na 
sali gimnastycznej dzięki po-
mocy Gminy Bielany i Szkoły 
Podstawowej przy ul. Rudzkiej, 
zaczynamy przygotowania. 
Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej 
biegaczy z Lasku Bielańskiego 
i tych, którzy chcą dopiero za-
cząć bieganie, dołączyło do nas. 
Spotykamy się w każdy wtorek 
o godz. 17.30 przy szlabanie 
na ul. Podleśnej (przystanek 
Klaudyny), skąd udajemy się na 
bieganie, a następnie przenosi-
my się na salę gimnastyczną.

Jedną z największych trud-

Lasek Bielański biega...
ności nie jest sam bieg, ale.... wyjście 
z domu. Wydaje nam się to monotonne 
i nieciekawe - natomiast w grupie sy-
tuacja przedstawia się trochę inaczej. 
Pozostali trenujący motywują nas  do 
systematycznego przychodzenia na za-
jęcia, a czasami i do zwiększenia tempa 
biegu. Poza tym rekreacyjne bieganie 
jest na tyle wygodnym sportem, że nie 
wymaga ani specjalnych predyspozycji, 
ani stroju - wystarczy dres, koszulka i po 
prostu chęć. Więc rusz się i przyjdź na 
naszą ścieżkę biegową Nike do Lasku 
Bielańskiego!!! Wszystkich, którzy chcą 

rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, 
a także „zawodowców”, serdecznie za-
praszamy.  

Łukasz Kalaszczyński

Na Bielanach od pięciu lat odbywa 
się harcerski turniej piłki nożnej. W tym 
roku do hali sportowej Zespołu Szkół nr 
55 im. gen. Maczka zjechało kilkadziesiąt 
zespołów harcerek i harcerzy z Polski. 

V Warszawski 
Memoriał Gene-
rała Stanisława 
Maczka Drużyn 
H a r c e r s k i c h 
w Piłce Nożnej, 
bo tak brzmi peł-
na nazwa impre-
zy, rozpoczął się 
apelem harcer-
skim. Ten turniej 
to nie tylko gra 
w piłkę nożną, ale 
przede wszystkim impreza, podczas któ-
rej każdy może poznać innych harcerzy, 
zobaczyć, w jaki sposób cieszą się ze 
zwycięstwa, a jak przeżywają przegraną 
– mówi Wojtek Puchacz, organizator 
Memoriału. Na turniej zgłosiły się zespoły 
z różnych organizacji harcerskich, co 
stanowi siłę imprezy. Wielokrotnie słyszy 
się, że harcerze ze Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej (ZHR) są gorsi od 
tych ze Związku Harcerstwa Polskiego 
(ZHP). I odwrotnie. – Poprzez Memoriał 
pokazujemy, że tak nie jest. Harcerze to 
jeden krąg. Do kręgu tego przystępują 
różni ludzie. Każdy z nas jest inny. Jest 
to okazja wzajemnego poznania się oraz 
umocnienia przyjaźni. – Po co bazować 
na fałszywych stereotypach, skoro 
można przyjść na Memoriał i zobaczyć 

Harcerze z całej Polski na Bielanach
jak jest w rzeczywistości – kończy druh 
Puchacz. 

Mecze turniejowe były rozgrywane 
w dwóch kategoriach wiekowych. W so-
botę, 17 listopada, zagrały zespoły w wie-

ku 10 – 15 lat”:
I miejsce – 7 ODSH 

„Burza” z hufca ZHP 
Otwock.

I I  miejsce –  4 
R D H S  „ Wa t a h a ” 
z hufca ZHP Radom-
-miasto.

III miejsce – 56 
SDH „Zielone Diabły” 
z hufca ZHP Woło-
min.

W niedzielę wystąpiły reprezentacje 
harcerzy starszych. Oto finaliści w kate-
gorii 16 lat i więcej:

I miejsce – 3 Mazowiecka Drużyna 
Harcerzy „Wilki” z Warszawskiego Hufca 
Harcerzy „Wawer” – ZHR.

II miejsce – Reprezentacja Piłkarska 
Stowarzyszenia Harcerskiego z hufca im. 
Powstania Warszawskiego.

III miejsce – Hufiec ZHP Warszawa
Wola i Hufiec ZHR „Klucz”.

Do wygrania były nowoczesne ko-
mórki LG, filmy DVD, płyty, książki, gry
komputerowe, maszynki Philipsa i sprzę-
ty sportowe firmy Decathlon. Pierwsze
trzy zespoły w obu kategoriach otrzymały 
ponadto piękne puchary ufundowane 
przez dyrektora ZS 55, mgr Ewę Mani-
szewską.

Zapraszamy dzieci i m�odzie� na otwarte zaj�cia sportowe. 
Udzia� w zaj�ciach jest nieodp�atny.

Uczniowie proszeni s� o zabranie ze sob� legitymacji szkolnej. 

Otwarte Obiekty Sportowe 

Wiod�ca dyscyplina 
sportowa adres i nr szko�y okres

realizacji

dni
prowadzenia

zaj��
sportowych

godziny
prowadzenia

zaj��
sportowych

Imi� i nazwisko 
instruktora/trener

a

telefon
informacyjno/

kontaktowy

poniedzia�ek 15.00-20.00
wtorek 15.00-20.00
�roda 15.00-20.00
czwartek 15.00-20.00

1 PI�KA
KOSZYKOWA

Szko�a Podstawowa Nr 263 
 im. Powsta�ców 

Wielkopolskich przy 
Zespole Szkó� nr 52,
ul. Szegedy�ska 11,  
01- 957 Warszawa 

10.09. - 
08.12.2007r.

pi�tek 15.00-20.00

Pawe� Gawryjo�ek
(022) 834-54-23 

 lub
(022) 835-24-60 

poniedzia�ek 15.00-20.00
wtorek 15.00-20.00
�roda 15.00-20.00
czwartek 15.00-20.00

2 LEKKA
ATLETYKA

Gimnazjum Nr 78  
przy Zespole Szkó� nr 52,

ul. Szegedy�ska 11,  
01- 957 Warszawa 

10.09. - 
08.12.2007r.

pi�tek 15.00-20.00

Witold Szadkowski, 
 Izabela Czos

(022) 834-54-23
lub

(022) 835-24-60 

poniedzia�ek 15.30-18.30
wtorek 15.30-18.30
�roda 15.30-18.30
czwartek 15.30-18.30
pi�tek 15.00-19.00

3 PI�KA
SIATKOWA

Zespó� Szkó� Nr 55 
 im. Gen. S. Maczka,
ul. Gwia�dzista 35,  
01-651 Warszawa 

10.09. - 
08.12.2007r.

sobota   8.00-12.00 

Karina Adamska,
Ma�gorzata

Zdzieszy�ska,
Urszula

Gruszczy�ska

(022) 833-02-58 

wtorek 15.00-17.00
�roda 15.00-17.00
czwartek 16.30-20.30
pi�tek 16.00-18.00

4 PI�KA
SIATKOWA

Gimnazjum Nr 73 
 im. J.H.Wagnera,  

ul. Conrada 6,
01-922 Warszawa 

10.09. - 
08.12.2007r.

sobota 10.00-15.00

El�bieta Lizi�czyk,
Micha� Lizi�czyk,
Maciej Lizi�czyk,

Arkadiusz Ruci�ski

(022) 669-75-81 

poniedzia�ek 16.00-19.00
wtorek 16.00-19.00
�roda 16.00-19.00
pi�tek 16.00-19.00

5 PI�KA
KOSZYKOWA

Gimnazjum Nr 72 
 im. A.B.Dobrowolskiego,
ul. Przybyszewskiego 45,  

01-849 Warszawa 

17.09.-
08.12.2007r.

sobota   8.00-11.00 

Micha� Wójcik 
(022) 834-06-73 

 lub
(022) 663-49-99 

Piłkarzom towarzyszyły cheerleaderki 
– zespół „Iskierki K 12”. W przerwach 
między kolejnymi meczami odbyły się 
konkursy wiedzy o patronie imprezy Ge-
nerale Maczku, a także konkurs wiedzy 
harcerskiej i ogólnej. W trakcie imprezy 
zorganizowano również loterie fantową. 

Organizator, druh Wojtek Puchacz 
z okazji pięciolecia Memoriału otrzymał 
podziękowania za organizację wszyst-
kich imprez. Dodajmy, że Wojtek ma 20 
lat. Przy organizacji turniejów pomagają 

mu przyjaciele oraz rodzice Iwona i An-
drzej Puchaczowie. W I Memoriale udział 
brało 15 zespołów z Warszawy. Obecnie 
jest już 57 ekip z całej Polski. Tym mło-
dym, a zarazem wielkim przez swoją 
pracę harcerzom udało się  pozyskać 
wielu sponsorów i partnerów medialnych, 
jednym z nich jest miesięcznik „Nasze 
Bielany”. 

W tym roku udało się zorganizować 
naprawdę dobrą imprezę, a najważniej-
sze, że uczestnicy wspaniale się bawili  
– cieszy się organizator. 

Oprac. i fot. Katarzyna Białczyk

Podziękowanie od dyrekcji szkoły dla druha Wojtka

Uroczysty apel

Grunt to dobra sprawność fizyczna


