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To już lato

Inwestycje
na Bielanach

„Lato
w mieście
2005”

Rozmowa z członkiem Zarządu
Dzielnicy Ryszardem Podczaskim
Kilka miesięcy temu wstępnie omawialiśmy stan realizacji inwestycji w 2004 r.
na terenie naszej dzielnicy. Teraz możemy już podsumować ubiegłoroczne
inwestycje.
Na wstępie pragnę przypomnieć, że
w 2004 r. na inwestycje w naszej dzielnicy
dostaliśmy z Urzędu Miasta ponad 22 mln
zł. Praktycznie jedną trzecią tej sumy, czyli
około 7,2 mln zł, stanowiły środki wykorzystane na inwestycje drogowe. Wybudowano
bądź zmodernizowano drogę dojazdową

towskiej, ul. Kościańskiej, ul. Słowiańskiej,
ul. Grochowiaka i ul.
Skalbmierskiej.
Drugą ważną grupę
inwestycyjną stanowiły placówki oświatowe,
na które w ubiegłym
roku przeznaczono
ponad 5,5 mln zł. Przypomnę więc, że wybudowano boisko przy
Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Szegedyńskiej

Ciąg pieszojezdny w rejonie ul. Przy Agorze i Wrzeciono

od ul. Szegedyńskiej do kościoła, a także
ul. Wygon i ul. Brązowniczą na odcinku od
ul. Kwitnącej do ul. Conrada. Zakończono
również modernizację ul. Lindego oraz ciąg
pieszo-jezdny w rejonie ul. Przy Agorze
i Wrzeciono. Wybudowano miejsca postojowe przy ul. Dzierżoniowskiej, a także
położono nakładki asfaltowe na ul. Opa-
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11, a także przeprowadzono kapitalny remont wraz z modernizacją Przedszkola Nr
346 przy ul. Klaudyny 8 i założono instalację
monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 80
przy ul. Aspekt 48 oraz w budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Conrada 6. W przedszkolach Nr 236 przy ul. Fontany 2, Nr 272
przy ul. Gajcego 9, Nr 327 przy ul. Conrada
10a, Nr 340 przy ul.
Bogusławskiego 8a,
Nr 341 przy ul. Wergiliusza 7 oraz Nr 364
przy ul. Gwiaździstej
27, przeprowadzono
prace modernizacyjno-remontowe.
Warto też przypomnieć, że w ubiegłym
roku została zakończona budowa basenu
przy ul. Conrada 6.
Są też inwestycje
rozłożone na dwa
lata.
Tak. Ze względu
na szeroki zakres
prac mamy zadania,

których realizacja jest rozłożona na dwa
lata. I tak dwuletnia inwestycja (2004-2005), jaką jest budowa ul.
Nocznickiego, na odcinku od
ul. Pstrowskiego do ul. Parola,
zostanie ukończona w tym
roku, podobnie jak montaż
dźwigu dla niepełnosprawnych
i modernizacja boiska w Szkole
Podstawowej Nr 214 przy ul.
Fontany 1. Z kolei w przyszłym
roku zakończymy dwuletnie
inwestycje (2005-2006), tj. budowę sali gimnastycznej przy
Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przybyszewskiego 45, a także budowę
boiska przy Zespole Szkół Nr 10
przy ul. Zuga 16. W tym czasie
planujemy zakończyć również
wykonanie I etapu Ogniska
Pracy Pozaszkolnej przy ul.
Szegedyńskiej 9a i przebudowę
ul. Kochanowskiego.
W ten sposób przeszliśmy
do omówienia inwestycji tegorocznych...
W tym miejscu chciałbym
poinformować, iż w 2005 r. ogółem na zadania inwestycyjne
otrzymaliśmy prawie 28 mln zł.
dokończenie na str. 3

Akcja „Lato w mieście 2005” jest
coroczną inicjatywą organizowaną
przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jej
celem jest zapewnienie różnorodnych
form wypoczynku dzieciom i młodzieży
pozostającej w czasie wakacji na terenie
miasta.
W dzielnicy Bielany akcja „Lato w mieście 2005” będzie prowadzona w 18
placówkach oświatowo-wychowawczych.
Koordynatorami akcji są Wydział Oświaty
i Wychowania tel. 639-87-54 oraz Wydział
Sportu, Turystyki i Wypoczynku tel. 834-60-95.
Wzorem lat ubiegłych w placówkach
odbywać się będą zajęcia edukacyjne,
artystyczne, rekreacyjno-sportowe oraz
różnorodne imprezy. Ponadto zaplanowano
wycieczki po Warszawie i okolicy.
Szczegółowy program jest dostępny
w placówkach organizujących akcję.
Listę tych placówek drukujemy na
stronie 14.

BIELAŃSKIE
DNI
KULTURY

Były to już X., a więc jubileuszowe
Bielańskie Dni Kultury, można więc śmiało powiedzieć, że weszły już do tradycji
naszej dzielnicy.
Rozpoczął je, jak zwykle w Zielone
Świątki, odpust przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
w Lasku Bielańskim. Niemal codziennie
(bywało, że po kilka w ciągu jednego dnia)
przez miesiąc, odbywały się różne imprezy,
współorganizowane przez Wydział Kultury
naszej dzielnicy. Opowiedzieć o wszystkich
nie sposób; wybraliśmy część z nich, dla
przykładu (str. 4-5).

Kapela „Ferajna z biglem”
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Z prac Rady i Zarządu Dzielnicy
XXXVII Sesja Rady Dzielnicy

W Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy
Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72,
9 czerwca br. odbyła się XXXVII Sesja
Rady Dzielnicy, na której radni przyjęli 13
uchwał.
Podjęcie dwóch uchwał w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym
do budżetu m. st. Warszawy na 2005 r.
We wprowadzeniu do treści pierwszej
uchwały główna księgowa Grażyna Pulkowska wyjaśniła, że zmiany te dotyczą
Oświaty i zostały przygotowane na podstawie wniosków złożonych przez trzy bielańskie przedszkola. Tak więc w Przedszkolu
Nr 308 trzeba odnowić szatnię dla dzieci,
w Przedszkolu Nr 340 należy zakupić stoliki
i krzesła, a w Przedszkolu Nr 268, zgodnie
z zaleceniem SANEPID-u, należy zakupić
zmywarkę z wyparzaczem. Łączna kwota
7.421 zł zostanie pokryta ze środków pozyskanych z tytułu wynajmu pomieszczeń
przedszkolnych i z wpływów z rozliczeń
z lat ubiegłych. Po wysłuchaniu tych wyjaśnień i krótkiej dyskusji radni proponowane
zmiany przyjęli jednogłośnie.
Najważniejszą zmianą w treści drugiej
uchwały, którą również przedstawiła główna
księgowa, była propozycja zwiększenia
planu wydatków o kwotę 3 mln zł, z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa
i modernizacja chodników”. Są to dodatkowe środki, dzięki którym na Bielanach
będzie można poprawić wiele chodników
i ciągów jezdno-pieszych. Zadanie to będzie
realizowane przez Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami – poinformował radnych
wiceburmistrz Maciej Więckowski. Również
i ta uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Podjęcie dwóch uchwał w sprawie inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy, dotyczącej nadania nazwy „Wesołe
Nutki” Przedszkolu Nr 181 przy ul. Pruszyńskiego 5 i „Zielony Zakątek” Przedszkolu Nr
318 przy ul. Kochanowskiego 9a.
Projekty tych uchwał przedstawił burmistrz Cezary Pomarański, a następnie
radni w dwóch głosowaniach jednomyślnie
przyjęli obie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu Juliusza Szymańskiego,
dotyczącego przebiegu wyborów do
Rady Samorządu Mieszkańców Wólka
Węglowa - Placówka.
Przedstawiając zagadnienie, przewodniczacy Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Czesław
Paweł Zalewski poinformował, że Komisja
na swoim posiedzeniu 23 maja br. wnikliwie
rozpatrzyła skargę Juliusza Szymańskiego.
Ostatecznie Komisja uznała, że zarzuty
podnoszone w proteście z dnia 6 kwietnia
2005 r. nie naruszyły istotnych punktów
dotyczących wyboru Rady Samorządu
Mieszkańców „Wólka Węglowa - Placówka”. Skoro więc podnoszone w skardze
kwestie nie miały wpływu na wyniki głosowania Komisja odrzuciła protest. Po dość
emocjonującej dyskusji, z udziałem Juliusza
Szymańskiego, radni w głosowaniu nad
uchwałą, opierając się na opinii Komisji,
uznali skargę za bezzasadną.

Podjęcie dwóch uchwał w sprawie
ogłoszenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa
- Placówka oraz do Rady Samorządu
Mieszkańców Radiowo.
W wyniku przeprowadzonych wyborów
do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka zostali wybrani:
Grzegorz Ćmielarz, Lucyna Gołąb, Urszula
Gutowska, Andrzej Jurczak, Jan Kołosowski, Tomasz Lendzion, Dariusz Miecznikowski, Grzegorz Miecznikowski, Robert
Miecznikowski, Stanisław Miecznikowski,
Agnieszka Płuciennik, Mirosław Siemieradzki, Celina Sucharska, Irena Szymańska
i Lech Ziemkiewicz.
Z kolei do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo zostały wybrane następujące
osoby: Andrzej Baran, Maria Brańska,
Magdalena Drapińska, Anna Fornalczyk,
Barbara Fornalczyk, Nina Janiak, Jadwiga
Janiak, Radosław Kowalewski, Jan Krysiuk,
Adam Martin, Anna Martin, Emilia Mielczarek, Kamil Rząp, Małgorzata Stopczyńska
i Kazimierz Zawadzki.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie opinii o projekcie wykazu lokali
mieszkalnych, przeznaczonych do
sprzedaży bezprzetargowej na rzecz
najemców.
Po przedstawieniu przez Zarząd Dzielnicy treści uchwały i po dyskusji radnych Rada
Dzielnicy w podjętej uchwale wyraziła pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu Wykazu nr 2 lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowych najemców.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji niektórych szkół,
wchodzących w skład Zespołu Szkół
Elektroniczno-Mechanicznych w Warszawie przy ul. Pstrowskiego 3.
Przedstawiając radnym treść uchwały,
burmistrz Cezary Pomarański wyjaśnił,
że w CXVII Liceum Ogólnokształcącym
w bieżącym roku szkolnym funkcjonował
już tylko jeden oddział - klasa maturalna
licząca 17 uczniów. Od roku szkolnego
2003/2004 nie prowadzi się naboru do
tego liceum. Natomiast Uzupełniające
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne
od chwili powołania tej szkoły nie zaczęło
działalności dydaktycznej. W związku z tym
Rada m. st. Warszawy 10 lutego br. podjęła
uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji tych
szkół wchodzących w skład ZSEM w Warszawie przy ul. Pstrowskiego 3 oraz zmiany
siedziby Zespołu.
Jest propozycja, aby ZSEM z dniem
31 sierpnia 2005 r. zmienił swoją siedzibę
i został przeniesiony do budynku, w którym
mieści się Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie przy ul. gen. Zajączka
7. W ten sposób dla 14 nauczycieli zatrudnionych w chwili obecnej w ZSEM będzie
istniała możliwość zatrudnienia w ZSEiL,
zaś dyrektorowi ZSEM zostanie przedłużona
kadencja do 31 sierpnia 2006 r., tj. do chwili
zadeklarowanego przejścia na emeryturę. Po
wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza i po dyskusji, radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę
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Rady m. st. Warszawy w sprawie likwidacji
tych dwóch szkół przy ul. Pstrowskiego 3,
wchodzących w skład ZSEM.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Zasadniczej
Szkoły Zawodowej Nr 36, wchodzącej
w skład Zespołu Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie przy ul.
Kolektorskiej 9/11.
Także treść tej uchwały przybliżył radnym burmistrz Cezary Pomarański, który
powiedział, że propozycja likwidacji szkoły
pojawiła się w związku z brakiem uczniów
i tym samym szkoła ta od kilku lat nie prowadziła kształcenia. Ponieważ szkoła nr 36
mieści się w budynku zespołu innych szkół,
likwidacja jej nie spowoduje konieczności
dokonywania zwolnień nauczycieli. Po
tych wyjaśnieniach i zapewnieniach burmistrza Rada Dzielnicy Bielany pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały Rady m. st.
Warszawy, dotyczący likwidacji z dniem
31 sierpnia 2005 r. Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 36 wchodzącej w skład
Zespołu Szkół Nr 10 w Warszawie, przy
ul. Kolektorskiej 9/11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji XXI Liceum
Proﬁlowanego, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Nr 18 w Warszawie ul.
Żeromskiego 81.
Według burmistrza Cezarego Pomarańskiego tak jak w przypadku poprzedniej
uchwały propozycja likwidacji XXI Liceum
Profilowanego pojawiła się w związku
z brakiem uczniów chętnych do nauki w tej
szkole. Także i w tej uchwale Rada Dzielnicy Bielany pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie

likwidacji z dniem 31 sierpnia 2005 r. XXI
Liceum Profilowanego w Warszawie ul.
Żeromskiego 81, wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Nr 18 w Warszawie ul. Żeromskiego 81.
Podjęcie uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy przeprowadzenia badania.
Z uwagi na przekroczenie końcowego
terminu przeprowadzenia badania, które
dotyczy zbadania wpływu, jaki miało powołanie uchwałą Rady m. st. Warszawy w budynku przy ul. Żeromskiego 22/28, dwóch
szkół dziennych, na odmowę przedłużenia
umowy najmu pomieszczeń szkole wieczorowej „Business School”, działającej pod
tym adresem od 13 lat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szewielow zwrócił
się do radnych z prośbą o przedłużenie
tego terminu. W związku z tym radni zgodzili się, aby w uchwale Nr 146/XXXVI/05 Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z dnia 27
kwietnia 2005 r. w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej Rady Dzielnicy przeprowadzenia
badania w § 1 wyrazy: „w terminie do 31
maja 2005 r.” zastąpić wyrazami: „w terminie
do 30 czerwca 2005 r.”.
***
Tuż przed zakończeniem obrad sesji
na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy
Aleksandra Kapłona wpłynął wniosek grupy
7 radnych, reprezentujących SLD-UP (5),
SdPL (1) i LPR (1) w sprawie odwołania
Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Cezarego Pomarańskiego, który
będzie rozpatrywany na następnej sesji
Rady Dzielnicy.
Redakcja

Z prac Zarządu Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy w maju 2005 r. odbył cztery posiedzenia, w trakcie których
omówił 94 sprawy, w tym w 60 przypadkach wyraził stanowisko w formie uchwał.
 zaakceptował propozycje zadań WyWśród zagadnień rozpatrywanych przez
Zarząd przeważały sprawy z zakresu go- działu Kultury dla Dzielnicy, przewidzianych
spodarki mieszkaniowej i zasobu nierucho- do realizacji w 2005 roku,
 przyjął program „X Bielańskich Dni
mości w Dzielnicy, które dotyczyły m.in.:
 przyjęcia harmonogramu działań Kultury”, które odbyły się w dniach 15 maja
windykacyjnych Zakładu Gospodarowania – 12 czerwca 2005 r. na terenie Dzielnicy
Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. Bielany m. st. Warszawy.
Podjęte przez Zarząd uchwały obejmost. Warszawy,
 zaopiniowania przedłożonych przez wały m. in. problematykę:
 zawarcia umów najmu lokali, udzielenia
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy kwaliﬁkacji do zawarcia umów najmu lokali
protokołów rozmów, przeprowadzonych i umieszczenia na liście osób oczekujących,
z najemcami w sprawie ratalnej spłaty przyspieszenia terminu zawarcia umów najmu lokali oraz wzajemnej zamiany lokali,
zadłużenia czynszowego,
 zmian w załączniku dzielnicowym Nr III
 wyrażenia zgody na przepisanie uprawnień do garażu samochodowego, położonego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2005,
 wyrażenia zgody na zwiększenie
w zespole garażowym przy ul. Gajcego 5,
 warunków sprzedaży nieruchomości za- powierzchni najmu lokalu użytkowego w budynku nr 6 przy ul. Wóycickiego 1/3,
budowanej położonej przy ul. Samogłoski 9a,
 wyrażenia zgody na zmniejszenie
 wyrażenia zgody Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego na dostawę powierzchni najmu lokalu użytkowego w buciepła z lokalnej kotłowni do budynku z au- dynku nr 6 przy ul. Wóycickiego 1/3.
 stawek czynszu najmu, obniżek stawek
lami przy ul. Wóycickiego 1/3,
 wystąpienia do prezydenta m. st. czynszu i ograniczenia należności za korzyWarszawy o podjęcie decyzji w sprawie stanie z lokali użytkowych w domach wiezwolnienia nieruchomości przy ul. Broniew- lolokalowych na terenie Dzielnicy Bielany,
skiego 58 z procedury przetargowej i ak- stanowiących własność m. st. Warszawy,
 wykazu lokali użytkowych przeznaczoceptację użyczenia przedmiotowego obiektu Komendzie Rejonowej Policji Warszawa nych do sprzedaży na rzecz najemców,
 wydzielenia lokali socjalnych z mieszV z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7,
 zaopiniowania zamiennego projektu kaniowego zasobu m.st. Warszawy w Dzielprzebudowy ul. Kwitnącej przy wjeździe nicy Bielany,
 podziału środków pieniężnych dla
w ul. Wólczyńską,
 wystąpienia mieszkańców w sprawie bu- szkół na realizację grantów edukacyjnych,
 wyrażenia zgody na zmianę w umodowy ogólnodostępnego parkingu dla samowie najmu lokalu użytkowego, położonego
chodów osobowych przy ul. Perzyńskiego,
 wystąpienia Bielańskiego Stowarzysze- w Warszawie przy ul. Kasprowicza,
 przeznaczenia na lokale socjalne nania Rodzin Abstynenckich „Stefan” o umorzenie zadłużenia czynszowego z tytułu najmu stępujących lokali mieszkalnych: nr 14 przy
ul. Rudzkiej 12/14, nr 8 przy ul. Lubomellokalu przy ul. Żeromskiego 55/67,
 propozycji renegocjacji porozumienia skiej 15, nr 2 przy ul. Pelplińskiej 39,
 podziału środków pieniężnych dla
pomiędzy b. Gminą Warszawa – Bielany
a Przedsiębiorstwem Usług Komunalno-So- szkół na stypendia za wyniki w nauce,
 wyrażenia zgody na podnajem części
cjalnych Sp. z o.o.,
 wniosków o rozłożenie na raty opłat lokalu użytkowego w nieruchomości przy ul.
z tytułu dzierżawy bądź użytkowania wie- Schroegera 72,
 wyrażenia zgody na zawarcie umowy
czystego gruntu,
 adaptacji projektu budynku „D” wcho- najmu lokalu użytkowego przy ul. Żeromdzącego w skład obiektu Ogniska Pracy skiego 17A w trybie bezprzetargowym.
Ponadto, Zarząd w przedmiotowym
Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a,
 wystąpień najemców lokali użytko- okresie przygotował i skierował do Rady
wych o rozłożenie na raty zaległości z tytułu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy cztery
projekty uchwał, które były przedmiotem
najmu lokalu,
 wniosku Zakładu Gospodarowania sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. WarszaNieruchomościami o zmianę kwaliﬁkacji wy w dniu 9 czerwca br.
lokalu użytkowego przy ul. Hajoty 25.
Iwona Stolarczyk
Ponadto w omawianym okresie Zarząd:
naczelnik Sekretariatu Zarządu
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Inwestycje

Inwestycje na Bielanach
dokończenie ze str. 1
Z czego na inwestycje drogowe i oświatowe zaplanowane są środki po około 10
mln zł oraz na realizację wspomnianego już
I etapu budowy OPP ponad 6 mln zł.
W tej kwocie, jeśli chodzi o inwestycje

Kępa Potocka

drogowe (oprócz inwestycji dwuletnich),
są zarezerwowane środki na modernizację ul. Bogusławskiego, ul. Krotoszyńskiej

i Lubomelskiej. Są też przewidziane środki
na budowę i przebudowę ul. Płatniczej, ul.
Pęcickiej i ul. Zabłocińskiej.
Jeśli chodzi o inwestycje oświatowe
(oprócz inwestycji dwuletnich), to planujemy
modernizację budynku Przedszkola Nr 301
przy ul. Staffa
7b oraz budowę boiska
przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących
Nr 22 przy ul.
Gwiaździstej
35. Ponadto jesteśmy
w trakcie projektowania
boiska Szkoły
Podstawowej
Nr 289 przy
ul. Broniewskiego 99a,
a także przygotowujemy
dokumentację
na modernizację budynku szkolnego i budowę basenu
przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXXIX
przy ul. Lindego 20.

Urządzamy również nasze bielańskie
parki. W zeszłym roku zakończyliśmy
modernizację parku Bielany III. Natomiast
w tym roku wykonujemy kolejny etap zagospodarowania parku Kępa Potocka i urządzamy skwer przy ul. Bogusławskiego.
Uzupełniając omawianie tegorocznych
inwestycji, chcę poinformować mieszkańców, że rozpoczęto już prace koncepcyjne
budowy mieszkań komunalnych (obecnie
ok. 600 rodzin jest na liście oczekujących).
Jesteśmy też na etapie aktualizacji projektu
nowej siedziby Urzędu Dzielnicy (róg ul. Żeromskiego i ul. Jarzębskiego). Z pewnością
jest to też bardzo ważna inwestycja, dzięki
której wszystkie sprawy mieszkańcy na-

szej dzielnicy będą mogli
załatwić w jednym miejscu. Mam nadzieję,
że w tym roku uda nam się zaktualizować
projekt, a w przyszłym pozyskać środki
i rozpocząć budowę.
Warto też dodać, że na terenie Bielan,
przy ul. Reymonta trwają już prace związane z budową linii tramwajowej, łączącej
Bemowo z Bielanami, a niedługo również
rozpocznie się budowa metra warszawskiego, która będzie realizowana metodą
odkrywkową w pasie między jezdniami,
dzięki czemu nie spowoduje to utrudnień
w komunikacji wzdłuż ul. Kasprowicza.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

„Przylądek Bielany”
Taką nazwę będzie miało nowe osiedla mieszkaniowe na Bielanach, którego
budowa ma rozpocząć się już na początku lipca.

i strzeżone. Placówki handlowe i usługowe
zostały zaprojektowane w miejscach łatwo
dostępnych także dla mieszkańców spoza
tego osiedla. Ceny kupna mieszkań będą

Widok na zespół wielorodzinny przy ul. Bogusławskiego w Warszawie od strony południowej

Plac budowy OPP przy ul. Szegedyńskiej

Na działce o powierzchni 9 tys. m kw
przy ul. Bogusławskiego róg Conrada zaprojektowano 3 wieżowce o 15. kondygnacjach
i 1 budynek niższy. W sumie powstanie tu
325 lokali, o powierzchni od 32 do 97 m kw.,
dla około tysiąca mieszkańców. W podziemiach budynków przewidziane są garaże,
a na wyznaczonym placu – miejsca parkingowe dla gości. Osiedle będzie ogrodzone

kształtować się w granicach od 3 800 do
4 400 złotych za 1 metr kwadratowy. Jak
powiedziała na konferencji prasowej Baﬁa
Dayan – prezes zarządu firmy Asbud,
realizującej ten projekt mieszkaniowy, o wyborze Bielan na miejsce kolejnej inwestycji
jej ﬁrmy zadecydowały przede wszystkim
walory przyrodnicze i dobra komunikacja.
W.B.

Uchwała Nr 137/XXXVI/05
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie: zarządzenia wyborów
do Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 19 ustawy z dnia 15
marca 2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z dnia 19.04.02 Nr 41
poz. 361 z późn. zm.) oraz § 18 Uchwały Nr 716/XXX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla Wrzeciono oraz określenia statutu (Dz. Urz.
Woj. Maz. Nr 202 poz. 4919), Rada Dzielnicy uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Wrzeciono i w tym celu zwołuje
się Zebranie Mieszkańców na dzień 20 września 2005 r. w lokalu Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 75 przy ul Wrzeciono 24 w Warszawie,
pierwszy termin o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
§2
Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Samorządu Mieszkańców Osiedla Wrzeciono w składzie:
1.
Tomasz Dudek
2.
Monika Gajowiak
3.
Małgorzata Gaweł
4.
Bogdan Jasiński
5.
Elżbieta Obłuska
6.
Dorota Pęczak
7.
Sylwia Rachwał
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń
Urzędu usytuowanych na terenie Samorządu Wrzeciono oraz w centralnych
punktach tego Osiedla nie później niż na 30 dni przed dniem 20 września
2005 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Aleksander Kapłon
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Bielańskie Dni Kultury
dokończenie ze str. 1

Oczywiście w programie koncertu
nie mogło zabraknąć pieśni i piosenek
ludowych, spopularyzowanych przez
„Mazowsze”, które od lat znamy, i których zawsze chętnie słuchamy. I tak jak
zawsze przeboje: „Ej przeleciał ptaszek”,
„Kukułeczka”, „Kawaliry”, „Cyt, cyt”, czy
„Furman”, w wykonaniu legendarnego już
solisty „Mazowsza” Stanisława Jopka,
wywołały burzę oklasków. Zachowana na
ﬁnał koncertu ulubiona pieśń Ojca Świętego
Jana Pawła II „Barka” spowodowała, że
w niejednym oku zakręciła się łza. I znów
była przedłużająca się burza oklasków.
A na zakończenie, zgodnie z propozycją
księdza proboszcza Józefa Górzyńskiego,
wszyscy razem zaśpiewali popularną pieśń
maryjną „Chwalcie łąki umajone”.

15 maja Zielone Świątki
Odpust na Bielanach

Tradycyjnie już Bielańskie Dni Kultury
zainaugurował 15 maja w Zielone Świątki
– odpust przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasku Bielańskim.
Święto rozpoczęła uroczysta msza święta,
wzbogacona o występ artystki z Izraela
śpiewającej a capella Psalmy Dawidowe
oraz muzykę w wykonaniu Orkiestry Dętej
z Zabuża.
Po mszy mieszkańcy Bielan z zainteresowaniem obejrzeli występ Zespołu Tańca
Ludowego „Warszawa” z AWF oraz pokaz
walk rycerskich w wykonaniu przedstawicieli Naukowego Koła Archeologicznego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do wczesnych godzin popołudniowych licznie przybyli mieszkańcy Bielan
oglądali ciekawe przedsięwzięcia o charakterze arytystyczno-kulturalnym, zrealizowane przez studentów warszawskich
szkół artystycznych – Akademii Muzycznej
i Akademii Teatralnej.
Wieczorem organizatorzy zaplanowali
start balonu na trasie Lasek Bielański
– Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.
Niestety warunki pogodowe uniemożliwiły
realizację tego przedsięwzięcia. Festyn
zakończył występ Wojciecha Waglewskiego
i Mateusza Pospieszalskiego, którego głównym punktem był – skomponowany przez
tego ostatniego – Hejnał Rzeczpospolitej
Jana Pawła II oparty na motywach pieśni
„Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud”.

Park Kultury na Bielanach

W środę 11 maja 2005 r. otwarto w gmachu Biblioteki Publicznej im. Stanisława

Eksponat wystawy

Jesteś wśród nas

Łomżyńska Orkiestra Kameralna pod batutą Jana Miłosza Zarzyckiego

Staszica, przy ul. Duracza 19, w ramach
Bielańskich Dni Kultury, wystawę pt. „Park
Kultury na Bielanach”, przygotowaną przez
Dział Zbiorów Specjalnych – Muzeum. Autorką wystawy jest Justyna Wencel – kierownik
Działu Zbiorów Specjalnych – Muzeum.
Wystawa została zrealizowana na
podstawie zdjęć, pochodzących z albumów fotograﬁcznych z lat 50. i 60., dokumentujących działalność kulturalną tego
nieistniejącego już dzisiaj ośrodka kultury
i rekreacji.
Ideą wystawy było przypomnienie tego
ważnego dla mieszkańców Bielan miejsca
wypoczynku i rekreacji. Prezentacja zdjęć
w formie wielkoformatowych wydruków,
miała sprzyjać wywołaniu w zwiedzającym
wrażenia: uczestnictwa
w zabawach w Parku
Kultury, „przeniesienia
się w czasie”, powrotu do lat młodości. Zaprezentowano również
tradycyjne i sportowe
ubiory damskie i męskie
z tamtych lat, a także
narty, sanki i łyżwy z tego okresu.
Specjalny program
otwarcia, nawiązywał do
tradycji zabaw na świeżym powietrzu w Parku
Kultury. Zarówno zaaranżowana w hollu
biblioteki, stylizowana
na lata 50. kawiarenka,
jak i starannie dobrany
repertuar, zaprezentowany przez kapelę
„Ferajna z biglem” oraz
dzieci i młodzież z Domu
Dziecka nr 1 im. Maryny
Falskiej pod kierownictwem Jerzego Burdzego,
zachęcały do zabawy
i relaksu.
Wystawę można będzie oglądać do końca
lipca w godzinach 10.00
– 16.00, w gmachu Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Staszica,
przy ul. Duracza 19.
Tw ó r c y w y s t a w y
zwracają się z apelem do
mieszkańców o przekazywanie wspomnień związanych z tamtymi czasami
i miejscem. Wspomnienia
zostaną opublikowane
w przyszłym roku, w kolejnym Zeszycie Historycznym wydawanym przez
Wydział Kultury w Dzielnicy Bielany.
Telefon kontaktowy:
835-43-55; e-mail: muzeum@bpgb.waw.ids.pl
– temat: Park Kultury

ważnej, odbywających się w ramach „Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach”.
15 maja w kościele p.w. św. Jozefata
wystąpiła Łomżyńska Orkiestra Kameralna pod batutą swojego nowego szefa,
znakomitego dyrygenta – Jana Miłosza
Zarzyckiego. Niezwykle ciekawy program,
poświęcony Ojcu Świętemu – Janowi
Pawłowi II, złożony z utworów Wojciecha
Kilara, Karola Szymanowskiego, Astora Piazolli oraz wyjątków z poezji i prozy Karola
Wojtyły recytowanych przez ks. Tomasza
Chludzyńskiego, wywarł bardzo głębokie
wrażenie na słuchaczach.
Natomiast drugi koncert muzyki kameralnej, zorganizowany w pierwszą
czerwcową niedzielę, wypełniła muzyka
wielkich kompozytorów – Chopina, Bacha,
Mozarta, Sibeliusa i Szymanowskiego.
Wykonawcami tego koncertu byli młodzi
artyści – świeżo upieczeni dyplomanci Państwowego Liceum Muzycznego im. Karola
Szymanowskiego w Warszawie – pianistka Julianna Falkowska i skrzypek Paweł
Krupski, którym towarzyszyła pianistka
Katarzyna Zadrożna. Niewątpliwym atutem
ich występu była niezwykła świeżość, temperament i spontaniczność wykonania, co
spotkało się z ogromnie ciepłym przyjęciem
publiczności.

Mazowsze

Zawodu nie było. W piątek 17 maja, na
wieczorną mszę w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
na Wrzecionie przyszło dużo wiernych.
Ksiądz proboszcz powiedział nawet, że „nie
ma nic przeciwko temu, żeby tak zawsze
było”. Tym razem dodatkowym magnesem,
który przyciągnął ludzi był zapowiedziany
po mszy koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Mazowsze”, zorganizowany w ramach
Bielańskich Dni Kultury.
W kościele wystąpił tylko chór w towarzystwie orkiestry (nie było tańców). Oko
cieszyła uroda dziewcząt i barwne stroje
zespołu, a ucho – jak zwykle – ciepłe
brzmienie głosów. Na początek usłyszeliśmy starą pieśń „Z dawna Polski tyś
królową”, a potem kilka innych pieśni do
Matki Boskiej. Z kolei „Rota” rozpoczęła
blok pieśni patriotycznych, zakończony
hymnem „Boże coś Polskę”, podczas którego wszyscy wstali z miejsc.

Koncerty

Ale dziwny słoń!
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Podczas tegorocznych Bielańskich Dni
Kultury mieliśmy także
okazję wysłuchać dwóch
koncertów muzyki po-

Mazowsze

W Bielańskim Ośrodku Kultury 18 maja,
w 85. rocznicę urodzin Jana Pawł II, odbył
się uroczysty wieczór zatytułowany – „Jesteś wśród nas”, który przypomniał sylwetkę
Karola Wojtyły jako papieża, a także jako
człowieka niebywale twórczego (aktora Teatru Rapsodycznego, poety i dramaturga).
Znakomity religioznawca prof. Grzegorz
Łęcicki przytaczał dowcipne, pełne ciepła,
anegdoty ze swoich spotkań z Ojcem
Świętym, podkreślając jego umiłowanie
przyrody i ﬁzyczną aktywność (narciarstwo,
wioślarstwo, górskie wędrówki).
Widzowie w skupieniu obejrzeli film
o początkach pontyfikatu, a następnie
wysłuchali piosenek skomponowanych do
wierszy Karola Wojtyły przez obiecującego
kompozytora i wokalistę – Marcina Stycznia. Zabrzmiały one pięknie i nowocześnie,
uzmysławiając licznie zgromadzonej widowni ponadczasową wartość tej prostej,
a jednocześnie pełnej głębokich treści
poezji.

Spotkanie z poetą

„Nić życia” – to tytuł tomiku poezji i płyty
Pawła Krupki – poety, tłumacza, pracownika
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie z poetą odbyło się 25 maja w Bielańskim
Ośrodku Kultury.
Paweł Krupka, to również poliglota,
władający biegle kilkunastoma językami;
miłośnik i znawca kultury śródziemnomorskiej. Starożytna Grecja, Włochy, Hiszpania
– to dla niego źródło niewyczerpanych
inspiracji. Wielokrotnie współpracował on
z Bielańskim Ośrodkiem Kultury, służąc
swoją pomocą przy organizacji Wieczorów
Międzynarodowych. Tym razem objawił
również swój talent muzyczno-wokalny,
promując tomik poezji i autorską płytę. Było
to jego ostatnie spotkanie ze stołeczną publicznością przed wyjazdem na placówkę
dyplomatyczną w Rzymie.

Cantigas de Santa Maria

W kościele p.w. św. Zygmunta przy pl.
Konfederacji, 22 maja odbył się koncert pieśni maryjnych „Cantigas de Santa Maria”.
Do udziału w nim zaproszono wyśmienitych
polskich muzyków – Kameralny Zespół Muzyki Dawnej oraz świetnie improwizującego
organistę Ireneusza Wyrwę. Na program
koncertu złożyły się – średniowieczne i renesansowe utwory, pochodzące z Polski
i Hiszpanii. Zwracało szczególną uwagę instrumentarium – ﬁdel, organetto, darabuka,
lutnia, oud, gitara mauretańska. Interludia
organisty to
improwizacje
na tematy
polskich pieśni zgłaszanych przez
słuchaczy
(„Bogurodzica”, „Już od
rana rozśpiewana”, „Po
górach dolinach”, „Apel
Jasnogórski”).
Koncert
był bardzo
udany, a publiczność
gromkimi
brawami podziękowała
artystom.
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Bielańskie Dni Kultury
Ognisko Pracy Pozaszkolnej

W Ognisku Pracy Pozaszkolnej przy ul.
Szegedyńskiej 9, w dniach 2 – 4 czerwca
odbyły się dni otwarte. Ponad setka dzieci
uczestniczyła w zajęciach plastycznych,
teatralnych, modelarskich, ekologicznych
i wokalnych. Większość dzieci uczestniczyło w zajęciach po raz pierwszy, a sądząc po
zainteresowaniu, będzie brała w nich udział
stale. Szczególnie dużą popularnością cieszyły się warsztaty plastyczne i teatralne.
Najważniejszą imprezą zrealizowaną
przez ognisko w ramach Bielańskich Dni
Kultury była pokonkursowa wystawa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tu,
gdzie mieszkam...”, na który nadesłano
około 600 prac z ponad setki ośrodków
kultury z całej Polski. Konkurs stał na wysokim poziomie artystycznym, a wystawa
wzbudziła duże zainteresowanie.

konkursowym 21 maja b.r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Tołstoja, 36
układów tanecznych Jury Przeglądu wytypowało do nagród 6 układów tanecznych,
a 9 układów otrzymało wyróżnienia. Eksperci tańca zasiadający w Jury podkreślali
bardzo wysoki poziom artystyczny większości prezentacji i perfekcyjną organizację
przeglądu, w którym wzięło udział łącznie
ok. 400 tańczących.
Nagrody otrzymały następujące zespoły:
„Chabry”, „Rex”, „Małe Mazowsze”, „Caro
Dance I”, „Mini Caro”, „Caro Dance Junior”.
Jury postanowiło także wyróżnić 8 innych
zespołów: „Rytm”, „Przedszkole nr 346”,

Była także dwudziestoosobowa grupa ze
świetlicy socjo-terapeutycznej Ośrodka
Pomocy Społecznej z ul. Krasnobrodzkiej
na Bródnie.
Wielki Turniej Tenisa Stołowego z medalami rozpoczął cały cykl atrakcji sobotniego
przedpołudnia. Równolegle w pracowni
komputerowej dla chętnych otwierał podwoje wirtualny świat. Nieco później można było odwiedzić pracownie plastyczne,
a w pracowni ceramicznej na młodych
artystów czekała mokra glina. Tu, często
po raz pierwszy w życiu, młodzi artyści
mogli wyczarować niepowtarzalne kształty
naczyń i zwierząt. Inni w pracowni witrażu,

Bielańskie Przeglądy
Ruchu Amatorskiego

Charakterystycznym rysem działalności
kulturalnej na Bielanach jest masowy ruch
amatorski. Każdego roku wiosną na terenie
naszej dzielnicy odbywają się przeglądy
mające charakter konkursów, ukazujące dorobek amatorskich zespołów muzycznych,
teatralnych, tanecznych i innych
Również i w tym roku, w ramach Bielańskich Dni Kultury odbyło się ich wiele. Warto
więc powiedzieć choćby o kilku z nich parę
słów ponieważ cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a także
ich rodziców
Bielański Ośrodek Kultury był organizatorem XI Bielańskiego Przeglądu
Muzycznego. W przeglądzie uczestniczyły
zespoły, chóry, zespoły instrumentalne z 8
szkół placówek kulturalno-oświatowych
z Bielan. Łącznie wzięło w nim udział
180 osób. Jury przyznało wyróżnienia dla
chóru ze Szkoły Podstawowej nr 289 pod
kierunkiem Elżbiety Moczulskiej, zespołu
„Świetliczek” ze Szkoły Podstawowej nr 289
pod kierunkiem Hanny Gawarskiej, chóru ze
Szkoły Podstawowej nr 77 pod kierunkiem
Grażyny Żak-Dulińskiej, duetu „Delay” pod
kierunkiem Marioli Strukowskiej..
Bielański Ośrodek Kultury był również
organizatorem 50 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Był to etap dzielnicowy
tego konkursu. Jury przesłuchało 7 osób
w kategorii – turniej recytatorski oraz 1
osobę do turnieju „Wywiedzione ze słowa”
(uczniowie LXXIV LO im. K. Pułaskiego
oraz studenci). Do dalszego, powiatowego
etapu zakwaliﬁkowały się 2 osoby: Katarzyna Flader i Krzysztof Lewenstam.
Warto także wspomnieć o innym bielańskim konkursie poetyckim pt. „Warszawska
Syrenka”, organizowanym przez Bielański
Ośrodek Kultury. Jak co roku, konkurs ten
cieszył się olbrzymim powodzeniem. Jury
przesłuchało 191 recytatorów z kilkunastu
szkół podstawowych i gimnazjów, wyróżniło 35 uczniów, 2 nagrodziło oraz wybrało
6 laureatów (po 2 recytatorów w każdej
kategorii wiekowej). Laureaci zaprezentowali Dzielnicę Bielany na eliminacjach
warszawskich gdzie troje z nich zostało
wyróżnionych.
W przeglądach ruchu amatorskiego
uczestniczą również najmłodsi mieszkańcy
Bielan. W dniach 24-25 maja po raz czwarty
na terenie Przedszkola nr 181 przy ul. Pruszyńskiego 5 obył się Przegląd Muzyczny
Bielańskich „Tańczę, Śpiewam, Gram”.
W imprezie brały udział dzieci w wieku 3-6
lat. Dzieci zaprezentowały się w 6 kategoriach: taniec nowoczesny, taniec ludowy,
muzyka i ruch, piosenka indywidualna,
piosenka grupowa. W imprezie uczestniczyło 26 przedszkoli razem około 390 dzieci.
Dzieci prezentowały umiejętności taneczne,
wokalne i ruchowe, ubrane były w piękne
kolorowe i pomysłowo wykonane stroje.
Pokazy odbywały się przy wielkim zaangażowaniu nauczycielek i instruktorów.
Bielany znane są z działalności wielu
młodzieżowych zespołów tanecznych Organizowany już po raz jedenasty Bielański
Przegląd Zespołów Tanecznych „Taneczny
Krąg” stał się prawdziwym festiwalem tańca
za sprawą znakomicie przygotowanych 26
zespołów z bielańskich placówek oświaty
i kultury od przedszkoli począwszy do
renomowanych prywatnych szkół tańca
włącznie. Z prezentowanych, na pokazie

Czerwiec 2005

i WSBM „Chomiczówka”.
W programie imprezy znalazły się występy
estradowe na scenie plenerowej: koncert
laureatów XI Bielańskiego Przeglądu Zespołów Tanecznych „Taneczny Krąg”, zespołu
muzycznego „Deja vu” (przeboje muzyki
rozrywkowej), Muzyczny Kogiel-Mogiel
(program dla dzieci), występ zespołu tańca
„Caro dance”, recital Danuty Błażejczyk.
Całość prowadziła Agnieszka Rosłoniak.
Podczas festynu można było uczestniczyć także w 25 konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. W imprezie uczestniczyli
głównie najmłodsi.
Trzeba podkreślić, że festyn miał bardzo
urozmaicony program, zgodnie z zasadą
– dla każdego coś miłego. Oprócz wymienionych atrakcji można było przejechać
się na koniu lub na kucyku, był też turniej
koszykówki ulicznej, pokazy straży pożarnej, pokazy karate kyokushin, promocja
zdrowego stylu życia, ścianka wspinaczkowa, nadmuchany zamek i zjeżdżalnia,
konkurs rysowania kredą na asfalcie, loteria
PKPS i fundacji ADER, stoiska handlowe
i gastronomiczne.
Podobne imprezy, zorganizowane z okazji Dnia Dziecka, odbyły się także w innych
placówkach.

VI Bielański Rajd Rowerowy
do Puszczy Kampinoskiej

Występ w plenerze

„Viva la musica”, „Skorp II”, „Malutkie Caro”,
„Fox”, „Gniazdo” „Planeta”.
Laureaci przeglądu zaprezentowali
swoje umiejętności na pokazie, który odbył
się 5 czerwca b.r. w ramach tradycyjnej
imprezy plenerowej „Dzień Dziecka na
Chomiczówce”. Tamże otrzymali dyplomy
i nagrody, przy ogromnym aplauzie licznie
zgromadzonej publiczności.
Po raz drugi Bielański Ośrodek Kultury podjął się organizacji Tygodnia Teatralnego, który stał
się integralną częścią
X Bielańskich Dni Kultury. Ideą przewodnią
tej imprezy była prezentacja przedstawień zrealizowanych
przez teatry amatorskie, działające
przy domach kultury.
Wybrano spektakle
nagradzane na przeglądach teatralnych,
warszawskich i ogólnopolskich. Wśród
zaproszonych teatrów znalazła się
również grupa teatralna z Wilna.
W sumie podczas II Bielańskiego Tygodnia Teatralnego zaprezentowało się
siedem teatrów z Warszawy i innych miast
mazowieckich.

Festyn rodzinny

Przed Klubem ,,Domino” przy ul. Bogusławskiego 6a, 4 czerwca zorganizowano
Festyn rodzinny z okazji ,,Dnia Dziecka”.
Dzieci oraz ich opiekunowie uczestniczyli w różnych konkursach i zabawach,
prowadzonych przez clowna. Za udział
w konkursach dzieci otrzymywały nagrody
ufundowane przez sponsorów.
Program artystyczny składał się z przedstawienia teatralnego pt. „Urodziny Baby
Jagi” oraz śpiewanych bajek „Piernika”.
Na czas imprezy udostępniona została dla
dzieci ogromna, dmuchana zjeżdżalnia
i zamek. Był też suchy basen z piłeczkami
i stanowisko do malowania twarzy.
Festyn zakończył pokaz Capoeiry (brazylijskiej sztuki walki) w wykonaniu uczniów
grupy Beribazu, której zajęcia odbywają się
w klubie ,,Domino”.

Dzień otwarty w MDK Bielany

Na „Dzień otwarty” w Młodzieżowym
Domu Kultury przy ul. Cegłowskiej przyjechały dzieci i młodzież nie tylko z Bielan.

buszując wśród tysięcy kolorowych kawałków szkła, układali swoje własne szklane
okna na świat.
W samo południe najmłodsi wychowankowie zespołu teatralnego MDK Bielany
„Bielańskie wiewiórki” zaprezentowali
w plenerze spektakl słowno-muzyczny pt.
„Koty”. Spontaniczność i wdzięk małych
artystów podbiły serca wszystkich.

Kolorowe wycinanki

Po przedstawieniu chętni mogli spróbować swoich sił przy sztalugach. Pod hasłem
„Kolorowy park” odkrył się dla nich magiczny świat barw.
Przyjemny nastrój
potęgowały dźwięki
gitar, dobiegające
z tarasu, na którym
znaleźli spokojną
przystań muzycy.
Wszyscy którzy
nie wzięli udziału
w zajęciach warsztatowych mogli
podziwiać w parku
wystawę malarstwa
lub oddać się najbardziej relaksującemu zajęciu na
świecie – puszczaniu baniek mydlanych.

Dzień Dziecka
na Chomiczówce

Rodzinny Festyn Rekreacyjny „Dzień
Dziecka na Chomiczówce” odbył się
w niedzielę 5 czerwca. Organizatorami
festynu byli: Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, Ognisko TKKF „Chomiczówka”

Po raz szósty grupa kilkudziesięciu kolarzy wzięła udział w rajdzie rowerowym po
Parku Kampinoskim.
Organizatorem rajdu (21 maja), podobnie jak poprzednio, były Dzielnica Bielany
m.st. Warszawy, Akademia Wychowania Fizycznego oraz Stowarzyszenie Narciarskie
„Klasyk”. Rajd rozpoczął się na terenie AWF
o godz. 9.00 i prowadził trzema trasami
rowerowymi Kampinoskiego Parku Narodowego do Rezerwatu Nart – odcinek 100
km, do Roztoki – odcinek 70 km i do Palmir
Pociechy i Sierakowa – odcinek 30 km.
Meta rajdu została wyznaczona na polanie w Opaleniu. Przy pięknej pogodzie,
po rozdaniu kolarzom kart uczestnictwa,
regulaminu i koszulek (które ufundowała
dzielnica), na trasy wyruszyło 52 uczestników, w tym 15 kobiet. Najliczniejszą grupę
stanowili mieszkańcy Bielan – 36 osób,
z Pragi Północ było 15 osób i z Mokotowa
1 osoba. Szczególnie dobrze organizacyjnie
prezentowała się grupa uczestników ze
szkoły nr 53 przy ul. Rudzkiej pod nadzorem
Marioli Pawlak (14 osób) oraz grupa kolarzy
z klubu rowerowego „Trybik” z Pragi Północ,
którą kieruje Paweł Paczek (15 osób). Najmłodszy uczestnik rajdu Mateusz Błaszczyk
miał 8 lat, najstarszy 71 lat.
Wszyscy kolarze przejechali wyznaczoną trasę, która została tak wybrana,
aby jego uczestnicy mogli poznać nie tylko
piękno i walory przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego, ale także zapoznać
się z jego historią.
Wyczynowo-sprawnościowy 10 km
odcinek jazdy na czas w Karpatach wygrał
Grzegorz Sadowski (reprezentujący klub
narciarski „Klasyk”), który swoją nagrodę

Gdzie dalej jedziemy?

przekazał jedynej kobiecie, uczestniczce
100-kilometrowego odcinka. Kolarze po dojechaniu do mety w Opaleniu uczestniczyli
w ognisku, pieczeniu kiełbasek, rozdaniu
dyplomów i losowaniu nagród wśród osób,
które wytrwały do zakończenia imprezy.
Wszystkich wytrwałych zapraszamy do
udziału w kolejnym VII Rajdzie Bielańskim
w maju 2006 r.
Opr. Redakcja
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Spółdzielczość i praca

ŚWIADCZENIA RODZINNE WSM na plusie
Aby otrzymać świadczenie rodzinne na
okres od 1 września 2005 r. do 31 sierpnia
2006 r. należy zgłosić się do pracodawcy
lub ośrodka pomocy społecznej:
1. do pracodawcy – jeśli zatrudnia co
najmniej 20 pracowników.
W zakładzie pracy można uzyskać wyłącznie takie świadczenia jak:
a) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami:
z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji, z tytułu rozpoczęcia
roku szkolnego
b) zasiłek pielęgnacyjny
2. we wszystkich pozostałych przypadkach osoby zamieszkujące na terenie
dzielnicy Bielany winny zgłaszać się do
Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy ul. Przybyszewskiego 80/82.

TERMINY

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy należy składać w okresie
lipiec – wrzesień 2005 r.
1) Wnioski (wraz z kompletem dokumentów) złożone w lipcu zostaną rozpatrzone
do końca września br.
2) Wnioski (wraz z kompletem dokumentów) złożone w sierpniu i wrześniu zostaną
rozpatrzone do końca października br.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Kryterium dochodowe stanowi kwotę
504 zł na osobę w rodzinie lub 583 zł, jeśli
w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne. Ustalając dochód rodziny pod
uwagę brany będzie dochód uzyskany
w 2004 r. przez każdego członka rodziny.

ZMIANY DOTYCZĄCE
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

1. Do świadczeń rodzinnych nie będą
mieć uprawnień:
a) osoby samotnie wychowujące dzieci,
których dzieci mają ustalone ojcostwo, a nie
mają zasądzonych alimentów prawomocnym wyrokiem sądu;

b) osoby samotnie wychowujące dzieci,
otrzymujące na nie alimenty.
2. Nowe świadczenia zyskają rodziny
wielodzietne, tj. posiadające co najmniej 3
dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego
(dodatkowo po 50 zł na trzecie i każde
kolejne dziecko).

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Od września 2005 r. można uzyskać
zaliczkę alimentacyjną stanowiącą nową
formę wsparcia samotnych rodziców,
którzy nie otrzymują zasądzonych alimentów.
Wnioski o zaliczkę alimentacyjną należy
składać u komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.
W przypadku braku możliwości ustalenia
miejsca zamieszkania dłużnika wnioski
należy składać u komornika właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania osoby
uprawnionej.
Świadczenia będą wypłacane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej na wniosek
przekazany przez komornika, po stwierdzeniu przez niego co najmniej 3-miesięcznej
częściowej bądź całkowitej bezskuteczności egzekucji alimentów.
UWAGA:
Do komornika można zgłaszać się już
w czerwcu br.; zaliczkę alimentacyjną
będzie można uzyskać najwcześniej od
września 2005 r.
KRYTERIUM DOCHODOWE
Kryterium dochodowe stanowić będzie
kwota 583 zł na osobę w rodzinie z dochodu uzyskanego w 2004 r. przez wszystkich
członków rodziny.
DODATKOWE INFORMACJE:
Więcej szczegółów na temat świadczeń
rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej znajdą
Państwo w następnym numerze „Nasze
Bielany” lub na tablicach informacyjnych
Ośrodka Pomocy Dzielnicy Bielany. Informacje na ten temat można też uzyskać
pod specjalnie uruchomionym numerem
telefonu 865-47-20 od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00 – 15.00.

Dla szukających pracy
Czwartek, 9 czerwca, przed kościołem
św. Zygmunta zbiera się coraz więcej
osób, tworzą się grupki, z każdej strony
napływają kolejne osoby. Magnesem
przyciągającym te osoby jest bielańska giełda pracy, zorganizowana przez
Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany,
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany, Urząd Pracy m.st. Warszawy
oraz Stowarzyszenie RIS „Praca”.
W giełdzie udział wzięło 36 wystawców.
Oferty wolnych miejsc pracy przedstawiali przedsiębiorcy
różnych profesji,
agencje

Najwięcej ofert pracy przygotowały warszawskie Urzędy Pracy, łącznie 112 ofert na
różne stanowiska. Bezrobotnym proponowano m.in. stanowiska: ochroniarza, sprzedawcy, opiekunki, pokojówki, kasjera, kierowcy.
Wieloma miejscami pracy dysponowała Komenda Stołeczna
Policji, a także Straż
Miejska.

Doroczne zebranie przedstawicieli
WSM w dniu 4 czerwca 2005 roku było
uwieńczeniem zebrań grup członkowskich z poszczególnych osiedli, które
w tym roku miały prawie wyłącznie
charakter spawozdawczy. W sali obrad
w klubie kultury przy ul. Próchnika
zebrali się delegaci dziesięciu wyodrębnionych organizacyjnie osiedli WSM,
aby zrealizować zaproponowany przez
Zarząd 17-punktowy porządek obrad.

Warto tu zaznaczyć, że przedstawiciele
osiedli otrzymali odpowiednio wcześniej
materiały, dotyczące zwłaszcza wykonania
planu kosztów zarówno działalności ogólnej
Spółdzielni, jak i wykonania planu kosztów,
przychodów i wyników gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w osiedlach. Tak więc można
przyjąć, przynajmniej teoretycznie, że uczestnicy byli dobrze przygotowani do obradowania.
Wystąpienie prezes WSM, mgr Kazimiery Szerszeniewskiej było, jak zwykle
perfekcyjnie przygotowane, przejrzyste i...
nie za długie. W porządku obrad miało to

być sprawozdanie Zarządu z działalności
w 2004 roku, a faktycznie było to omówienie
zjawisk ekonomiczno-ﬁnansowo-gospodarczych, ich wykładnia i komentarz do materiałów dostarczonych przedstawicielom
członków spółdzielni. Meisterstück!
Nic więc dziwnego, że podjęto w dalszej
części obrad ważne dwie uchwały: o udzieleniu absolutorium Zarządowi WSM oraz
o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
ﬁnansowego za 2004 rok.
Nie wdając się zbytnio w szczegóły
(bo nie wszyscy Czytelnicy „NB” są
mieszkańcami osiedli WSM) przytoczę,
dla zobrazowania skali realizowanych
w WSM działań, niektóre dane. Zasoby
WSM to 468 budynków o powierzchni
prawie 1,3 mln metrów kwadratowych,
przy czym realizowane są dalsze inwestycje w tym zakresie. W latach 2003
– 2005 zaplanowano docieplenie ponad 200 budynków, co w efekcie, poza
poprawą warunków zamieszkiwania,
obniży koszt zakupu energii cieplnej.
Wdrożono „sprawiedliwszy” system
rozliczeń eksploatacji, bo w podziale
na poszczególne nieruchomości, a nie
na osiedla, a także przyhamowano
tempo wzrostu zadłużeń czynszowych
(niezwykle trudne zadanie).
Nie chciałbym z tej informacji uczynić protokółu z zebrania. Zrekapituluję
tę relację następującym tylko stwierdzeniem: działalność prezes Szerszeniewskiej, Zarządu i Rady Nadzorczej
WSM oparta jest na podstawowym
prawie ekonomicznym: osiąganie równowagi pomiędzy ponoszonymi kosztami
a uzyskiwanymi wpływami. Cel ten został
osiągnięty. Dowodem na to są np. koszty
działalności operacyjnej, które w 2004 roku
były niższe (mimo inﬂacji) o 3 proc. niż w roku 2003. Efektem tego stało się obniżenie
opłat i zaliczek pobieranych od członków
Spółdzielni – również średnio o 3 proc.
I ostatnie dwa zdania: gratulacje dla
organizatorów za sprawne przygotowanie
i przeprowadzenie zebrania, dzięki czemu
mogło się ono zakończyć już o godz. 18.
A drzewiej różnie bywało...
Mieczysław Pierzchała
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TBS Warszawa – Bielany Sp. z o.o. ogłasza przyjmowanie wniosków o zawarcie
umowy najmu lokalu mieszkalnego w I etapie realizowanej inwestycji - budynek
A zawierający 42 mieszkania w zespole mieszkaniowym K-3 zawierającym 217
mieszkań połozonych przy ul. Libawskiej w Warszawie.
Miejsce i termin składania wniosków na 42 lokale mieszkalne o strukturze:
51,34 m2, 2 pokoje + kuchnia, dla 3 osobowej rodziny, sztuk 1
60,01 m2, 3 pokoje + kuchnia dla 4 osobowej rodziny, sztuk 1
68,73 m2, 3 pokoje + kuchnia dla 5 osobowej rodziny, sztuk 1
51,39 m2 lub 51,80 m2 dla 3 osobowej rodziny, sztuk 13
59,57 m2 lub 59,90 m2 dla 4 osobowej rodziny, sztuk 13
68,04 m2 dla 5 osobowej rodziny, sztuk 13
ul. Wrzeciono 63A, 01-950 Warszawa; od dnia 06.06.2005r. do dnia 01.07.2005 r.
Termin zakończenia realizacji I etapu, budynek A – 06.2006 rok
Wysokość partycypacji – 30% wartości mieszkania (ok. 1000 zł/m2)
Kaucja zabezpieczająca w wysokości 12 miesięcznych czynszów
Czynsz – 10,25 zł/m2 + media
Kontakt: tel: (0-22) 864-29-17;
Informacje szczegółowe: www.tbs-bielany.waw.pl
Kryteria: Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie ﬁzycznej,
jeżeli:
1) osoba ﬁzyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu
objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
w tej samej miejscowości,

Giełda praca cieszyła się wielkim zainteresowaniem

pracy czasowej, urzędy pracy oraz instytucje publiczne: policja, straż miejska. Nie
zabrakło także ofert szkoleniowych i kursów,
prezentowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego i Warszawskie Centrum
Kobiet. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się porady prawne, udzielane przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy.
Targom towarzyszyły prezentacje multimedialne pt. „Eures” – europejski rynek pracy, prezentacja przygotowana przez Martę
Blados z Urzędu Pracy m.st. Warszawy oraz
„Jak odnieść sukces? Sztuka aktywności…”,
prezentacja przygotowana przez Grażynę
Białopiotrowicz, trenera biznesu.
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Głównym celem giełdy było umożliwienie
osobom poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i ﬁrmami
szkolącymi, zapoznanie potencjalnych pracowników z wymaganiami pracodawców,
a także promocja środowiska lokalnego
Bielan wśród potencjalnych pracodawców.
Osoby poszukujące pracy miały możliwość
zapoznania się z ofertą Klubu Pracy, a pracownicy klubu zachęcali do uczestnictwa
w różnego rodzaju zajęciach pomocnych
w „poruszaniu” się po dzisiejszym rynku
pracy.
Szacuje się, iż w giełdzie pracy wzięło
udział 650 bezrobotnych.

2) dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie,
ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym
o większej liczbie osób.
3) Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład
gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej
miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez
członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów
towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
4) Warunki pierwszeństwa określone w § 41 ust. 3 Aktu Założycielskiego Spółki.
Złożenie wniosku nie zobowiązuje Spółki do zawarcia umowy w zakresie
zgodnym ze złożonym wnioskiem.
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Rozmaitości

Bardziej kochani

Z BIELAN,
Z DOBRĄ
NOWINĄ...

Od 2001 r. działa na terenie naszej umysłowo w społeczeństwie, takie jak te
dzielnicy Stowarzyszenie Rodzin i Opie- dotyczące akceptacji społecznej czy ubezkunów osób z zespołem Downa „Bar- własnowolnienia.
dziej Kochani”, zarejestrowane formalNa konferencje zapraszani są wybitni
nie w 2001 r., od stycznia 2005 mające specjaliści z wielu dziedzin nauki: lekarze
status organizacji pożytku publicznego. różnych specjalności, prawnicy, pedagodzy,
Stowarzyszenie to, jako chyba jedy- psycholodzy, socjolodzy, terapeuci i inni.
Jedna z konferencji – poświęcona przene w kraju, na taką skalę zajmuje się
problemami nie tylko osób z zespołem życiom matki rodzącej niepełnosprawne
Downa, ale także ich rodziców i opieku- dziecko – miała także charakter międzynów. Właśnie z myślą o nich, organizuje narodowy. Zorganizowana była w ramach
ogólnopolskie, dwudniowe konferencje Programu Wschód-Zachód i przestawiała
naukowe, połączone z częścią warszta- sytuację w Polsce i innych krajach Europy.
W dniach 21 – 22 maja br. odbyła się IX
tową, pod wspólnym tytułem „Czas dla
rodziców”.
Członkowie – założyciele Stowarzyszenia,
sami będąc
rodzicami
dzieci z zespołem Downa, na własnej skórze
odczuwają
jak ciężka
jest droga
przez życie
z dzieckiem
upośledzoUczestnicy konferencji naukowej
nym umysłowo. Mając za sobą już spory kawałek już konferencja z tego cyklu pt. „Nadzieje
tej drogi chcą podzielić się z młodszymi i złudzenia – konwencjonalne i alternatywrodzicami wszystkim tym dobrym i złym, co ne metody terapii i wspomagania rozwoju
osób z zespołem Downa”. Poświęcona była
ich na tej drodze spotkało.
Ale nie to jest głównym założeniem niekonwencjonalnym metodom leczenia
organizowanych konferencji. Ich tematyka oraz przydatności ich stosowania w przyjest bardzo różnorodna: od problemów padku osób z zespołem Downa w różnym
wieku niemowlęcego np. dotyczących wieku. Swoje wystąpienia mieli na niej bioleczenia i korygowania wad nabytych, energoterapeuci, przedstawiciele tradycyjrodzajów stosowanych terapii i wspoma- nej medycyny chińskiej, lekarze zajmujący
gania rozwoju, poprzez tematy dotyczące się analizą pierwiastkową włosów oraz
nauczania integracyjnego i specjalnego ci, którzy nad tradycyjne metody leczenia
na etapie przedszkolnym i szkolnym, po przedkładają leczenie homeopatyczne.
problemy związane z seksualnością osób Mówiono także o metodach wczesnej inniepełnosprawnych, z ich dorosłym życiem terwencji, kinezjologii edukacyjnej i innych
i funkcjonowaniem w społeczeństwie, wspomagających rozwój dzieci z zespołem
wreszcie starzeniem się i związanymi z tym Downa. Wszystkim wystąpieniom towarzyprocesem chorobami. Tematami konfe- szyła burzliwa dyskusja. Po wystąpieniach
rencji były także trudne tematy związane specjalistów głos zabrali rodzice, zwłaszcza
z funkcjonowaniem osób upośledzonych małych dzieci, którzy dzielili się z zebranymi

swoimi doświadczeniami w stosowaniu
różnych metod leczenia i stymulacji swoich
dzieci.
W Zespole Szkół nr 56, przy ulicy Fontany 1, który po raz dziewiąty gościł uczestników konferencji, można było zapoznać
się z bogatą oferta wydawniczą Księgarni
Wysyłkowej, prowadzonej przez nasze
stowarzyszenie. Powodzeniem cieszyło
się wiele pozycji. Do nabycia były także
aktualne i archiwalne numery wydawanego
przez stowarzyszenie już od 1997 r. kwartalnika „Bardziej Kochani”. W materiałach
rozdanych uczestnikom konferencji znalazł
się najnowszy numer czasopisma, jak również pozycja „Wieczne dzieci, czy dorośli”,
dotycząca trudnego i kontrowersyjnego
tematu seksualności osób upośledzonych
umysłowo, ze wstępem Zbigniewa Lwa-Starowicza.
Na sztalugach i ścianach wisiały plastyczne prace dzieci, zdjęcia z zajęć rehabilitacyjnych organizowanych przez stowarzyszenie dla dzieci z Warszawy i okolic,
szkoleń specjalistycznych dla rodziców,
konsultacji logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych, jak również grup
wsparcia dla rodziców małych i starszych
dzieci. W wyłożonych albumach obejrzeć
można było zdjęcia z kolonii i półkolonii dla
dzieci i młodzieży, z turnusów rehabilitacyjnych (rodzice i dzieci), a także z wycieczek
organizowanych przez stowarzyszenie.
Przy mały stoliku, w korytarzu, ustawiła
się kolejka uczestników. Leżała tam księga
pamiątkowa. Po przejrzeniu zamieszczonych w niej wpisów nie można mieć
wątpliwości, że działalność stowarzyszenia
„Bardziej Kochani” jest niezwykle potrzebna. Korzystają z niej nie tylko rodzice, ale
pedagodzy, psychologowie, terapeuci,
wszyscy ci, którzy w swojej pracy, bądź
życiu osobistym mają mniejszy lub większy
kontakt z osobami z zespołem Downa.
Wszyscy ci, którzy mieszkają w naszej
dzielnicy mają ten komfort, że pomoc
i wsparcie mają na wyciągnięcie ręki.
A oto adres naszej organizacji:
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
Osób z zespołem Downa „Bardziej Kochani”, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa,
tel. 663-40-43, tel./fax 663-10-13, tel. zaufania 663-43-90, www.bardziejkochani.
pl, e-mail: info@bardziejkochani.pl.
Ewa Kawalewska

DOROCZNE ŚWIĘTO
CZYLI KONCERT DLA RODZICÓW

Bajkowy Dzień Dziecka
w Przedszkolu nr 340

Tradycją Szkoły Podstawowej Nr 209
im. Hanki Ordonówny, od wielu lat są
koncerty dla rodziców, podsumowujące
pracę uczniów i nauczycieli w danym
roku szkolnym.

Żywiołowy taniec szkocki

Tegoroczny występ, którego tytuł brzmiał
„O Wielkiej Brytanii małe conieco” odbył się
21 maja 2005 r. Za całość odpowiedzialne
były nauczycielki języka angielskiego. To
za ich sprawą, konferansjerka prowadzona
była także w języku angielskim.
Główną ideą koncertu było zaprezentowanie tego, co najbardziej charakterystyczne dla kultury krajów wchodzących w skład
Wielkiej Brytanii, czyli Anglii, Szkocji, Walii
oraz Irlandii Północnej. Powrotem do korzeni kultury była prezentacja żywiołowych
tańców szkockich i irlandzkich, a także
przypomnienie bohaterów legend, takich
jak Robin Hood, król Artur i jego rycerze,
których historia ginie w mrokach dziejów.
Dreszcz emocji poczuli widzowie, gdy
na scenie pojawił się Nessi – tak pieszczotliwie został nazwany gad prehistoryczny,
bohater współczesnej szkockiej legendy,
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ulubieniec turystów. Jak w kalejdoskopie
przeszłość przeplatała się z teraźniejszością. Nie mogło więc zabraknąć – obok
Romea i Julii – współczesnych bohaterów:
Harrego Pottera, Hermiony i Rona, a także
Kubusia Puchatka
i jego przyjaciół.
Mieliśmy też okazję obserwować,
przy dźwiękach
muzyki Beatlesów
i Spice Girls, jak
przygotowuje się
angielską herbatę.
Wesołej zabawie towarzyszyły
poważne reﬂeksje
związane z II wojną światową. Przypomnieliśmy o bohaterskiej postawie
polskich lotników
z dywizjonu 303 w obronie Londynu.
Nasze koncerty, jak można wnioskować
choćby na podstawie tegorocznego, łączą
w sobie wartości nie tylko artystyczne,
edukacyjne, ale i wychowawcze. Każdego
roku dzieci dowiadują się wielu interesujących rzeczy związanych z tematem
uroczystości. Mają też ogromną radość, że
mogą współtworzyć przedstawienie i grać
przed widownią. To także świetna okazja
do integracji klas młodszych ze starszymi,
ponieważ wspólny cel jednoczy. Takie widowiska, to także wizytówka naszej szkoły.
Zapraszamy na kolejny koncert wszystkich
zainteresowanych, szczególnie zaś rodziców przyszłych uczniów klas pierwszych.
Będą mogli przekonać się, jak nasza szkoła
realizuje hasło: „Z zabawy nauka”.
Hanna Mozal-Skowrońska
Małgorzata Miller

Dzieci z Przedszkola Nr 340
miały w tym roku wspaniałą
niespodziankę, przygotowaną
z okazji ich święta. Rodzice czterolatków, pod kierunkiem nauczycielek, Uli Mirowskiej i Asi Siniuk,
wystawili baśń o Kopciuszku.
Na przedstawienie zostali zaproszeni m.in. panie z Klubu Seniora na Chomiczówce, dyrektor,
nauczycielki i dzieci z młodszych
klas Szkoły Podstawowej Nr 80
Radość była ogromna, gdy
zamiast aktorów dzieci ujrzały
swoich rodziców we wspaniałych
teatralnych strojach i w cudownej
baśniowej scenerii, którą sami
przygotowali.
Wszystkie dzieci oglądały baśń z przejęciem zaciskając mocno kciuki za rodziców.
Niektóre dzieci nie wytrzymały napięcia i pomimo ich święta popłynęły łzy wzruszenia.

– Przyjdź koniecznie, na dwunastą!
– zadzwoniła Ania, moja przyjaciółka
z Młocin, która jest członkiem Rady
Paraﬁalnej przy tamtejszej paraﬁi Matki
Boskiej Królowej Pokoju, więc zawsze
wie, co się w Przybytku Pańskim ciekawego dzieje. – Nie pożałujesz! – dodała
tajemniczo...
Była niedziela 29 maja, jeden z nielicznych tej wiosny upalnych dni. Do kościoła
przy ul. Dzierżoniowskiej ciągnęły całe
rodziny. Uganiały się gromady dzieci, grały
w słońcu barwne suknie pań i parasole
porozstawiane na trawniku; zaś na podeście schodów młociński proboszcz, ksiądz
doktor Henryk Małecki, witał wiernych jak
starych znajomych. A gdy już kościół zapełnił się do ostatniego miejsca stojącego,
zaintonował Bogurodzicę, snadź nie pierwszy raz śpiewaną w tej świątyni, bo grzmiała
niczym pod Grunwaldem.
Tak zaczęła się prymicja, czyli pierwsza
msza odprawiana przez nowo wyświęcanych
kapłanów – sama w sobie charyzmatyczna;
w dodatku, celebrował ją w bielańskim Domu
Bożym książ Hose David Albeza Asencio
z Hiszpanii rodem, zaś uczestniczyli w niej,
prócz mieszkańców Młocin: pani ambasador Kolumbii, goście z Litwy, Łotwy oraz
siedemdziesięcioro Hiszpanek i Hiszpanów,
czyli rodzina, przyjaciele prymicjanta i księża
z jego hiszpańskiej paraﬁi.
Od 2000 r. istnieje bowiem na Młocinach,
w sąsiedztwie kościoła, Archidiecezjalne
Seminarium Duchowne „Redemptoris Mater”, w którym studiują, otrzymując potem
święcenia kapłańskie, klerycy z 14 krajów;
na przykład z Italii, Portugalii, Peru, Kolumbii, Ekwadoru, Hiszpanii. Jest to uczelnia
zakonu założonego w 1732 r. przez św.
Alfonsa Liguori, którego łacińska nazwa
brzmi Congregatio Sanctissimi Redemptoris
(Kongregacja Najświętszego Odkupiciela),
a jej adepci pragną wypełniać nakaz misyjny Jezusa: „... Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody...”
Irma Wieczorkowska

Jedna ze scen przedstawienia

Zarówno goście, jak i personel przedszkola
byli pełni podziwu dla profesjonalizmu rodziców. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję z nadzieją na kolejne niespodzianki.
Krystyna Rożyńska

KONKURS CZYTELNICZY „HENRYCZEK”
Nauczyciele kształcenia zintegrowanego Szkoły Podstawowej Nr 289,
dostrzegając coraz mniejsze zainteresowanie czytelnictwem, zorganizowali
konkurs czytelniczy dla uczniów szkół
bielańskich.
Do konkursu przystąpiło 11 bielańskich
szkół, których pięcioosobowe zespoły
musiały wykazać się znajomością lektur
szkolnych i ich bohaterów. Spośród nich
7 drużyn, które zdobyły największą ilość
punktów zakwaliﬁkowało się do ﬁnału.
Uczniowie musieli wykazać się doskonałą znajomością lektur, piękną interpretacją
wierszy i zdolnościami aktorskimi.
Po pełnych wrażeń i emocji zmaganiach
na dzieci czekały niespodzianki w postaci

słodkiego poczęstunku i występu uczniów
klasy IIIa pt. ,,Przygoda z książką”. Pięcioosobowe jury wyłoniło trzech zwycięzców:
I miejsce zdobyli uczniowie SP nr 289
II miejsce zajął zespół SP nr 13
III miejsce zajęły dzieci ze SP nr 247
Wszyscy uczniowie, którzy zmierzyli
się w ﬁnale otrzymali nagrody książkowe,
a szkoły wyróżnienia. Najważniejsze jednak
było to, że dzieci przekonały się, iż czytanie może być pełną emocji zabawą, która
wzbogaca człowieka.
Mamy nadzieję, że w kolejnych edycjach konkursu będą brały udział wszystkie
szkoły bielańskie do czego serdecznie
zapraszamy.
Katarzyna Szkiełko
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Oświata i wychowanie

Program GLOBE w Szkole Podstawowej na Wrzecionie
Nasza szkoła otrzymała kolejny już
certyﬁkat międzynarodowego programu
GLOBE za wykonywane badania hydrologiczne. Wcześniejsze uzyskaliśmy za
obserwacje atmosfery i chmur.
Dyrektor szkoły mgr Danuta Bagdańska-Pękala otrzymała także kolejny list
z gratulacjami od głównego naukowca dr
Margaret LeMone, z podziękowaniem za
przekazanie 5047 pomiarów.
W programie GLOBE (Global Learning
and Observations to Beneﬁt the Environment) nasza szkoła bierze udział już od
dwóch lat. W ramach tego programu, w 100
krajach świata, funkcjonuje sieć ponad
10 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych zajmujących się problemami
ekologicznymi środowiska oraz dzielących
się informacjami z całą międzynarodową
społecznością.
Misją programu GLOBE jest: kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez
aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego, podnoszenie umiejętności
badawczych dzieci w zakresie matematyki,
biologii, chemii i geograﬁi, propagowanie
naukowego rozumienia świata.
Uczestnictwo w programie stwarza moż-

przez internet, tworząc w ten sposób społeczeństwo informacyjne.
Pierwszym krokiem, jaki musieliśmy
zrobić, aby uczestniczyć
w programie GLOBE było
przeszkolenie nauczycieli
oraz pozyskanie funduszy na założenie klatki
meteorologicznej i zakup
podstawowych urządzeń
pomiarowych.
W ramach programu
realizujemy dwa spośród
czterech obszarów naukowo-badawczych. Są to
badania atmosfery wykonywane na szkolnym stanowisku pomiarowym i badania
hydrologiczne Wisły.
Badania atmosfery polegają na codziennych
pomiarach i obserwacji
zjawisk atmosferycznych.
Mierzymy wielkość opadów
Uczniowie na badaniach hydrologicznych Wisły
deszczu i śniegu, badamy
i innych amerykańskich agencji rządowych. odczyn opadów atmosferycznych (pH),
Sprzyja też nawiązywaniu międzynarodo- temperaturę powietrza (minimalną i maksywych kontaktów i pozyskiwania danych malną), zachmurzenie i rodzaj chmur.

Natomiast badania hydrologiczne wykonywane są w wyznaczonym punkcie nad
Wisłą. Polegają one na badaniu podstawowych parametrów wody tzn. przeźroczystości, odczynu pH, przewodnictwa elektrycznego, które pozwala ocenić jakość wody
pod względem zawartości w niej wszystkich
obcych substancji (im większe zanieczyszczenie tym lepsze przewodnictwo).
Uzyskane wyniki uczniowie wysyłają
drogą elektroniczną do Waszyngtonu, gdzie
znajduje się główna siedziba programu.
Prowadzone badania wymagają od uczniów
systematyczności i sumienności, ale w zamian dają dużo satysfakcji. Uczniowie mają
okazję bez trudu nauczyć się prostych
metod badawczych oraz opracowywania
otrzymanych wyników np. w formie wykresów.
Zachęcamy wszystkie szkoły do przystąpienia do programu GLOBE. To nie tylko
nauka, ale także lepsze poznanie naszego
środowiska, zarówno lokalnego, jak i ogólnoświatowego. Szczegółowe informacje
znajdują się pod adresem: www.gridw.pl
lub bezpośrednio na globowskiej stronie:
www.globe.gov
Beata Zielińska

Społeczna Szkoła Podstawowa Nr
13 im. Lotników Amerykańskich mieści
się w Warszawie na Bielanach, przy ulicy Wóycickiego 1/3 bud. 13. Założona
została przez Polskie Stowarzyszenie
Promocji Oświatowych w 1990 r. Od
początku kieruje nią prezes dr inż. Maciej
Biernacki. W 1993 r. działalność rozpoczęło również liceum, a po reformie
oświaty także gimnazjum.
W sobotę 4 czerwca hucznie obchodziliśmy święto 15-lecia istnienia naszej placówki.
W godzinach od 10.00 do 14.00 na terenie
szkoły odbył się festyn, na którym bawili się
uczniowie z rodzicami, sympatycy szkoły,
absolwenci i nauczyciele. Uczniowie zaprezentowali między innymi sportowe osiągnięcia
szkoły i swoje prace plastyczne. W programie
były występy artystyczne, loteria fantowa oraz
grill. Pogoda nie spłatała nam ﬁgla i w doskonałych humorach wspominaliśmy najciekawsze wydarzenia z życia naszej szkoły.
Pochwaliliśmy się również wynikami
współpracy z państwami uczestniczącymi w
europejskim programie „Socrates”. W tym
celu przygotowaliśmy wystawę tematyczną
przybliżającą zwyczaje, tradycje oraz kuchnie naszych krajów partnerskich i innych
krajów należących do Unii Europejskiej.
Nasza podstawówka przystąpiła do tego
projektu we wrześniu 2004 r. Najmłodsi nasi
uczniowie mają możliwość korespondencji
i kontaktu internetowego z rówieśnikami ze
szkół w Niemczech, Anglii, Francji i Szwecji,
a nauczyciele regularnych kontaktów i wymiany doświadczeń z kadrą tych szkół.

Atutem naszej szkoły jest wysoki poziom
nauczania, a uczniowie mają możliwość
wszechstronnego rozwoju. Wymagania
dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia. Od ubiegłego roku
w szkole wprowadziliśmy indywidualne
programy nauczania dla zdolnych uczniów,
którzy poszerzają swoją wiedzę w różnych
dziedzinach. Począwszy od klasy V uczniowie realizujący program w tym sposobie
nauczania mają zajęcia z nauczycielami
gimnazjum, a młodzież z gimnazjum ma
zajęcia profesorami z liceum. Dzięki temu
systemowi uczniowie osiągają bardzo
dobre wyniki, czego efektem są pomyślnie
egzaminy do szkół średnich oraz na wyższe
uczelnie.
W szkole kładzie się również duży nacisk na edukację lingwistyczną – zajęcia
prowadzone przez szkołę językową (nauka
dowolnego języka) pozwalają na indywidualny dobór poziomu nauczania. Warto także
wspomnieć, że w tym roku szkolnym szkoła
zdobyła pierwsze miejsca zespołowo i indywidualnie w Mistrzostwach Dzielnicy Bielany
w pływaniu, w których rywalizowano nawet
ze szkołami sportowymi, a to dzięki temu, że
na terenie szkoły znajduje się kryty basen
i pełnowymiarowa sala gimnastyczna.
Od 15 lat kadra pedagogiczna stara
się spełniać oczekiwania uczniów i ich
rodziców. Wiemy, że szkoła to miejsce, do
którego uczeń powinien przychodzić z przyjemnością. W naszej szkole można spotkać
ludzi przygotowanych do tego, by nie tylko
nas uczyć, ale też kształtować nasze postawy pełne szacunku i tolerancji.
Samorząd uczniowski

liwości otrzymywania unikatowych danych,
dotyczących różnorodnych parametrów środowiska, pochodzących z zasobów NASA

55 lat Przedszkola nr 240
im. Polskich Olimpijczyków

Z okazji jubileuszu przedszkola
w ogrodzie, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego spotkali się starsi
i młodsi absolwenci oraz przedszkolaki
i ich rodzice. Gościliśmy także władze
dzielnicy Bielany i PKiOL.
Jesteśmy dumni z osiągnięć
przedszkolaków i absolwentów,
którzy zajmują czołowe miejsca
w zawodach sportowych, zdobywają
nagrody i wyróżnienia w przeglądach muzycznych, konkursach plastycznych i tanecznych. Najbardziej
cieszymy się, gdy absolwenci naszego przedszkola przyprowadzają
do nas swoje dzieci, a nawet wnuki.
Obecnie do przedszkola uczęszcza
wnuk byłej dyrektor Bogumiły Kostrzewy, która kierowała tą placówką
przez 19 lat. To dzięki jej staraniom
przedszkole rozbudowano i związano umową patronacką z Akademią
Wychowania Fizycznego w Warszawie.
W ciągu ostatnich 5 lat nasze przedszkole
zmieniło swoje oblicze. Wszystkie sale zostały wyremontowane, odnowiono elewację
budynku, unowocześniono wyposażenie.
Od lat tworzymy warunki do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
naszych podopiecznych. Opracowaliśmy
nowatorski program „Edukacja zdrowotna
przedszkolaków”, prowadzimy zajęcia metodą gimnastyki twórczej R. Labana, ruchu
rozwijającego W.Sherborne, kinezjologii
edukacyjnej P. Denisona. Poza tym szczególną uwagę zwracamy na rozwój inteligencji
emocjonalnej i umiejętności prospołecznych
dzieci. Uczymy dzieci szacunku, życzliwości,
wprowadzamy je w świat wartości uniwersalnych i pośredniczymy w przyswajaniu norm
postępowania etycznego.

duży wkład pracy, wysiłek wychowawczy
i dydaktyczny, a zwłaszcza za krzewienie
kultury ﬁzycznej, propagowanie zdrowego
stylu życia oraz wpajanie dzieciom zamiłowania do sportu i rekreacji.
Wszystkim bardzo podobały się występy
dzieci. Przedszkolaki tańczyły i śpiewały.
Największy aplauz otrzymali absolwenci przedszkola, a zwłaszcza: Maja Rzeczycka i Kuba
Cabak, którzy zaskoczyli widzów mistrzowskim
poziomem swoich tanecznych umiejętności.
Po pokazach artystycznych rozpoczął się
festyn sportowy na terenie ogrodu. Dzieci
szalały na wielkich nadmuchiwanych zabawkach, rodzice i dzieci brali udział w konkurencjach i loterii sportowej. Rodzice przygotowali wspaniałe ciasta. Można było obejrzeć
wystawę zdjęć i prac plastycznych.
Ewa Skwarka

Po raz kolejny bielańska SP Nr 53,
realizująca w ramach finansowanego
przez Unię Europejską programu Socrates-Comenius międzynarodowy projekt
edukacyjny: „Media-kluczowe miejsce
spotkania wszystkich Europejczyków”,
gościła u siebie nauczycieli z zagranicy.
Podczas takich wizyt, odbywających się
dwa razy w roku, omawiane są szczegóły
dotyczące realizacji zadań projektowych.
Uczestnicy spotkania wymieniają się doświadczeniami, spostrzeżeniami i uwagami;
planują pracę na następny okres.
Do tego spotkania przygotowywaliśmy
się bardzo starannie – powiedzieli uczniowie SP 53. W czasie zajęć z informatyki poznawaliśmy różne sposoby komunikowania
się i uczyliśmy się korzystać z poczty internetowej. Zredagowaliśmy gazetę w języku
angielskim, która szczególnie spodobała
się Holendrom; postanowili ją wydrukować
dla swoich uczniów. Nagraliśmy również
list video. Każdy z nas mógł powiedzieć

do rówieśników ze szkół partnerskich coś
o sobie.
Tym razem, oprócz pedagogów ze szkół
partnerskich z Holandii, Bułgarii, Hiszpanii
i Portugalii, na spotkanie projektowe przybył
z opiekunami dziecięcy zespół folklorystyczny z Turcji, który wystąpił także w Domu
Kultury przy ul. Estrady. Młodzi Turcy przez
6 dni mieszkali w domach naszych uczniów,
uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych oraz
poznawali Warszawę. Polskie dzieci nauczyły wszystkich przybyłych tańczyć poloneza.
Każde z takich spotkań przyczynia się
do poznawania różnych kultur, przełamywania stereotypów, uatrakcyjnia proces dydaktyczny, a także stanowi świetną okazję
do pokazania szerokiemu forum własnych
osiągnięć – mówią: dyrektor szkoły – Jacek
Grzybowski, koordynator projektu – Dorota
Gędziorowska oraz współorganizator spotkania – Aneta Balko-Dębska.
Aneta Balko-Dębska
Dorota Gędziorowska

Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami
i sojusznikami.
Podczas uroczystości zastępca burmistrza Dzielnicy Bielany Maciej Więckowski
odczytał list burmistrza Bielany Cezarego
Pomarańskiego, z podziękowaniem za

Radosne tańce i śpiewy przedszkolaków

Sokrates na Rudzkiej!
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Jubileusz szkoły

Konstytucja 3 Maja w Szkole
nr 187 im. A. Mickiewicza

„Witaj jutrzenko swobody” – widowiskowym spektaklem pod takim tytułem
uczciła rocznicę uchwalenia Konstytucji
3 Maja Szkoła Podstawowa Nr 187 im. A.
Mickiewicza.
Oryginalność widowiska polegała na specyﬁce języka mówionego. Mali aktorzy wygłaszali swoje
kwestie archaicznie brzmiącą
polszczyzną. Słuchacze nie mieli
kłopotu ze zrozumieniem treści,
ponieważ do odbioru spektaklu
przygotowała ich organizatorka
teatralnego przedsięwzięcia, będąca zarazem nauczycielką historii – T. Jarosińska. Wcześniej
podczas cyklu lekcji, uczniowie
zapoznali się ze znaczeniem słów
dawnych.
Spektakl nawiązywał do zdarzeń autentycznych, które miały miejsce w Warszawskim Ratuszu dzień po uchwaleniu
Konstytucji 3 Maja. Na tle stylowej scenograﬁi, pojawiały się kolejno postaci: król
Stanisław August Poniatowski, podkanclerz
H. Kołłątaj, biskup I. Krasicki i inni (aktorzy
przebrani byli w stroje z epoki). Po oﬁcjalnym powitaniu przybyłych gości wystawiono

znane i popularne bajki oraz satyry. Następnie poruszono pilne dla ówczesnych
Polaków sprawy polityczne. Szkolne przedstawienie zwieńczył polonez, odtańczony
przez uczniów z niebywałą gracją i werwą.

Aktorzy szkolnego przedstawienia

W trakcie widowiska chór szkolny śpiewał
pieśni patriotyczne.
Wszyscy obecni, zarówno aktorzy jak
i widzowie, ulegli nastrojowi i wspólnie
uczestniczyli w tej wyjątkowej lekcji historii,
lekcji wychowania w duchu tradycji i poszanowania kultury narodowej.
Jan Przedpełski, Stanisław Świdwiński
uczniowie klasy IVB
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Nasze zdrowie

Dom nieustannie otwartych ramion

Świetlica Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową przy ul. Przybyszewskiego 47 jest kolorowa, pełna zabawek
i rysunków. Każdy kawałek ściany zapełniony jest zdjęciami. Są ich setki! Z obozu, pikniku, spotkania z Ojcem Świętym... Na
każdym szczęśliwe, uśmiechnięte twarze dzieci i młodzieży. Wszyscy są chorzy, mają raka.
Siadamy przy drewnianym stole, który wysłuchał już niezliczonych ilości rozmów, pełnych żalu, buntu ale również, a może
przede wszystkim radości i nadziei. Dziś rozmawiamy z Anną Jankowską-Drabik – członkiem Zarządu tej fundacji.
Skąd wziął się pomysł, żeby pracować
z chorymi dziećmi?
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą
Nowotworową została utworzona w 1991 r.
przez grupę rodziców, którzy wraz ze swoimi
dziećmi przeszli leczenie choroby nowotworowej i jego skutki. Niektóre z tych rodzin
pokonały raka, innym nie było dane przeżyć
kolejnej wiosny ze swymi dziećmi.
Pracowałam jako pielęgniarka w Centrum Zdrowia Dziecka. Dzieci interesowały
mnie od zawsze, szczególnie te chore.
Rozmowy z nimi, krótkie spotkania, tajemnice mi powierzane uposażyły mnie
w taką wiedzę jakiej nie zdołałam posiąść
uczęszczając na uczelniane wykłady
uniwersyteckie. Elżbieta Pomaska, którą
poznałam podczas nadobowiązkowych
i nadprogramowych zajęć dla pielęgniarek
w moim Studium Medycznym, zaprosiła
mnie do współpracy przy organizowaniu na
warszawskich Bielanach Ośrodka Całodobowych Pobytów Dzieci Chorych na Raka
i Ich Rodzin. W tej ofercie współpracy nie
było żadnych konkretów, zapewnień, obietnic. Czekała mnie bardzo ciężka praca w olbrzymim, pełnym gruzu domu. Miałam 7 dni
na podjecie decyzji o przejściu z Centrum
Zdrowia Dziecka do fundacji. Zwróciłam
się wtedy do mojego ówczesnego szefa
w CZD z prośbą o rozmowę. Pamiętam co
powiedział, ponieważ te słowa pomogły mi
podjąć tę decyzję. Powiedział: „Pani Aniu,
jeśli tam pani coś nie wyjdzie, to czekamy tu
na panią. Dla pani zawsze będzie miejsce
wśród nas”.
Jakie były początki funkcjonowania
fundacji?
Przetrwaliśmy bez ogrzewania, instalacji kanalizacyjnej w prowizorycznych,
zagrażających życiu i zdrowiu warunkach.
W tych warunkach zaczęli pojawiać się
pierwsi rodzice dzieci chorych na nowotwory, leczonych w Warszawie. Żaden
z pięciu działających wtedy w Warszawie oddziałów onkologii dziecięcej nie
miał pomieszczeń przystosowanych do
całodobowych pobytów rodziców razem
z dziećmi. Z garstką ludzi staraliśmy się
w miarę skromnych możliwości realizować
swoje cele statutowe: pomagać dzieciom
z chorobą nowotworową i ich rodzinom.
Zaczynaliśmy od porad, konsultacji, zdobywania i rozdysponowywania najbardziej
potrzebnych artykułów codziennego użytku.
Jedynym wyposażeniem sali, w której nocowali pierwsi rodzice, były łóżka kanadyjskie,
śpiwory i sznurek nad głowami do suszenia
ubrań. Pamiętam zimę, podczas której
woda zamarzała w szklance.
Obecnie Ośrodek Całodobowych Pobytów dla Dzieci Chorych na Raka i Ich
Rodzin działa 24 godziny na dobę, przez
365 dni w roku, nie tylko doskonaląc formy
udzielanej pomocy, ale i obejmując coraz
szersze grono podopiecznych.
Ten Dom zaistniał w Warszawie dzięki
ogromnemu wysiłkowi i determinacji maleńkiej grupy zapaleńców, wspieranych
życzliwością i dotacjami wielu wspaniałych
ludzi i instytucji.
Czuje się Pani szczęśliwa?
Kocham swój zawód, bardzo lubię to co
robię. Choć ta praca nie jest łatwa, mogę
o sobie powiedzieć; szczęśliwa i spełniona.
To nie jest praca od – do. Towarzyszę chorym dzieciom, rodzicom, rodzinom rano,
w południe, wieczorem, a jeśli trzeba, to i w
nocy. Przez pięć lat mieszkałam w fundacji,
współtworząc ją razem z dziećmi i ich rodzicami. Wszystkiemu co robiłam i nadal robię,
towarzyszą: pasja i oddanie.
Ile znaczy dla chorych dzieci ta fundacja?
Pytając rodziców, jak dawali sobie radę
przed przyjściem do fundacji odpowiadali,
że spali w szpitalnych kotłowniach, na
dworcach kolejowych, w klatkach schodowych bloków w pobliżu szpitali. Dla dzieci
fundacja jest drugim domem. Miejscem,
gdzie czują się bezpiecznie i są szczęśliwe. Łatwiej im pogodzić się z wieloma
sytuacjami.
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Jak rodzice reagują na wieść o chorobie dziecka?
Spada to na nich jak grom z jasnego nieba. Mówią, że słyszeli o tej chorobie w telewizji, czytali w gazetach, współczuli innym,
ale przez myśl im nie przyszło, że kiedyś oni
sami będą przez to przechodzić.
A dzieci? Jak one reagują?
Każde dziecko choruje inaczej.
W ośrodku nie ma tematów tabu. Nie
szepczemy. Rozmawiamy z dzieckiem,
jeżeli ono tego chce. Bywa, że nie chce.
Na dobre relacje, czy kontakty z dzieckiem
pracuje się przez całe lata. Należy słuchać
dzieci, mądrze im doradzać, być szczerym. Nasza uczciwość buduje zaufanie
dziecka do dorosłych. Dzieci pytają: czy
wyzdrowieję?, dlaczego ja?, co się ze
mną stanie? Nikt nie oczekuje od nas, że
będziemy umieli odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Możemy odpowiedzieć „nie
wiem’’, ale zapewnijmy dziecko, że postaramy się uzyskać odpowiedzi.
A jak wyglądają relacje między podopiecznymi a wolontariuszami?
Bardzo często zaprzyjaźniają się, odwiedzają chore dzieci prywatnie, w domach.
Piszą do siebie listy. Ale naprawdę na takie
relacje ciężko się pracuje; to nie przychodzi
po jednym spotkaniu. Chore dzieci chcą
być traktowane normalnie. W szpitalu
są pacjentami, poza szpitalem chcą być
dziećmi takimi samymi jak ich rówieśnicy.
Nie chcą, aby się nad nimi litować i ulgowo
je traktować.
Oglądając zdjęcia zauważyłyśmy, że
było zorganizowane spotkanie z Ojcem
Świętym.
To była najważniejsza z naszych dotychczasowych podróży. Miała miejsce w 1998 r.
Wszyscy przeżywamy to bardzo głęboko do

dnia dzisiejszego. Dzieci wracają pamięcią
do tych chwil, kiedy mogły dotknąć Ojca
Świętego, uścisnąć Jego dłoń.
Czy więcej dzieci dochodzi do zdrowia
czy ...
Dzieci martwią się, że umrą. Boją się
mówić o tym. Oszczędzają nas dorosłych.
Ale każdy, kto podejmuje leczenie, wierzy
w jego powodzenie. Wierzą w to całe rodziny chorych dzieci i my, którzy im towarzyszymy. Bardzo dobrym przykładem zwycięstwa nad tą chorobą jest istnienie klubu „Ore
– Ore”, który zrzesza dzieci i młodzież po
przebytej chorobie nowotworowej. Mówią
o sobie „od nas można zarazić się jedynie
optymizmem” i dodają „widzimy więcej”,
„słyszymy głośniej”, „czujemy głębiej”, „Rak
– to nie wyrok, to wyzwanie”.
Jak wygląda przyszłe życie tych, którzy zwyciężyli?
Studiują, pracują, szukają pracy. Są
inteligentni, wrażliwi i świetnie wyglądają.
Realizują swoje plany i marzenia sprzed
choroby.
Jest Pani bardzo zaangażowana w to
co robi. A co poza fundacją? Czy znajduje
Pani wolny czas?
Jestem mamą 2,5 letniej Oleńki. Mam
wspaniałego męża. Rodzina, ta bliższa
i dalsza, wypełnia mi wolne chwile. Chodzę
również do kina, teatru. Jestem zdrowa. To
się docenia, jeśli większość czasu spędza
się z chorymi. Codziennie zamykając drzwi
fundacji dziękuję Panu Bogu za to, że jestem zdrowa, że mam dwie zdrowe ręce,
potraﬁę się sama umyć, ubrać, zjeść. Dla
wielu to nie jest tak oczywiste. To miejsce
uczy pokory. Nakłania do refleksji nad
życiem.
Gosia Kowalczyk, Monika Bańska
i Zuzia Hellich (kl.3c, gimnazjum nr 73)

SZLACHETNE ZDROWIE

„Biała sobota” na Kleczewskiej
Piąta już (spośród planowanych na
2005 r. czternastu) „Biała sobota” odbyła się 14 maja, tym razem w Przychodni
Rejonowej przy ul. Kleczewskiej 56. Z
badań, porad i konsultacji skorzystało
tu około trzystu pacjentów. Oczywiście
bezpłatnie i bez konieczności uprzedniego zapisywania się w rejestracji.
Pacjenci mieli możliwość uzyskania
porad: kardiologa Jana Gajewskiego, okulisty Piotra Michałowskiego, diabetologa
Ewy Gączarek-Belczyk, pulmonologa Aliny Lachmann-Fraj, internisty w zakresie
chorób płuc Julianny Majewskiej, a także
cieszącego się wyjątkową estymą pacjentek
specjalisty ginekologa-położnika Andrzeja
Tomeckiego (kierownika przychodni).
Największym zainteresowaniem pacjentów cieszyły się pomiary: ciśnienia tętni-

czego (210 pacjentów), cukru (200 osób),
cholesterolu (200 osób), a także badania
spirometryczne oraz EKG, bowiem wyniki
tych pomiarów rzutowały na ilość wizyt
u lekarzy specjalistów.
Nad przebiegiem akcji czuwała Irena
Komorek, przełożona pielęgniarek w przychodni (dodajmy przewodnicząca komisji
zdrowia Rady Dzielnicy).
Przypomnijmy jeszcze, że akcję „Biała
sobota/niedziela” zainicjowało kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz przy ul. Szajnochy 8 i Biuro
Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy. Istotne jest też to, że akcja ﬁnansowana jest
głównie ze środków własnych przychodni
rejonowych, uzupełnianych dotacją Urzędu
m.st. Warszawy.

Bezpłatne badania na Żeromskiego
Kolejną akcję bezpłatnych dla pacjentów badań i konsultacji specjalistycznych zorganizował w sobotę 21 maja 2005
r., tradycyjnie już, tandem bielańskich
radnych PiS, lekarze: Aleksander Kapłon
i Szczepan Szczepański. Akcja została
przeprowadzona w Przychodni Medycyny Rodzinnej przy ul. Żeromskiego 13.
Mówimy – bezpłatne badania. Jest takie
porzekadło, że w przyrodzie nie ma nic za
darmo. I tak jest w istocie – takie badania
też kosztują. Dlatego organizatorzy zadbali
o to, aby zainteresować akcją sponsorów,
przeważnie ﬁrmy farmaceutyczne, które
– biorąc udział w akcji – stosunkowo
niewielkim kosztem reklamują swoje wyroby. A zatem i wilk syty i owca niewiele
nadgryziona.
Teraz trochę statystyki.
Badanie cholesterolu sponsorowała
firma BIOFARM reprezentowana przez
Katarzynę Kempińską. Kontrolę ciśnienia
krwi sponsorowała ﬁrma GLAVO SMITH
KLINE (przedstawiciel Piotr Miazga).
Z obydwu tych badań, które przeprowadziły

pielęgniarki: Elżbieta Bogucka, Mariola
Sierańska i Bogusława Tereszczenko, skorzystało pięćdziesiąt osób.
Dr Maciej Mierzejewski udzielił konsultacji internistycznych piętnastu osobom.
Dr Arkadiusz Maj udzielił dziesięciu osobom porad gastrologicznych, a sponsorem
była tu ﬁrma BIOFARM, reprezentowana
przez Magdalenę Sawicką.
Dwadzieścia osób konsultowało się
z kardiologiem – dr Wiesławą Błaszak-Ciećwierską. Sponsor – ﬁrma EGIS, przedstawiciel Grażyna Papierzewska.
Z badań densytometrycznych (badanie
gęstości kości), które przeprowadził laborant
Marek Marowski, skorzystało 32 pacjentów,
a 25 z nich udało się na konsultacje reumatologiczne do dr Joanny Michałowskiej. Sponsorem tych badań była POLFA z Rzeszowa
reprezentowana przez Marię Wolską.
Dr Robert Dobosz udzielił pięciu pacjentom konsultacji urologicznych, a to dzięki
sponsorowi – firmie POLFA z Rzeszowa
z przedstawicielem Katarzyną Skoczyńską.
Mieczysław Pierzchała

LEKARZ RADZI

Ból głowy
Ból głowy
należy do
powszechnych dolegliwości.
Większość
ludzi w ciągu swojego
życia miewa
tę dolegliwość i tylko
nieliczni nie
wiedzą co to
jest ból głowy. Pomimo,
że jest to bardzo dokuczliwa dolegliwość,
rzadko bywa objawem groźnej choroby,
jakim jest na przykład guz mózgu. Silny
ból głowy, występujący przynajmniej raz
w roku, dotyczy prawie 50% ludzi. Ból
może być potęgowany stresem i niepokojem; mogą mu towarzyszyć nudności
i wymioty, światłowstręt i nadwrażliwość
słuchowa.
Dla rozpoznania przyczyny bólu głowy
ważna jest informacja o czasie trwania
i częstości występowania bólu oraz w jakich sytuacjach ból się pojawia i ustępuje.
Stopień nasilenia bólu głowy ma niewielkie znaczenie dla lekarza, natomiast dla
pacjenta bardzo duże. Dlatego częściej
szukają porady lekarskiej pacjenci z nasilonym bólem głowy niż pacjenci z lekkim
bólem głowy. Ocena nasilenia bólu głowy
musi być bardzo ostrożna, gdyż ludzie
różnie odbierają bodźce bólowe. Zdarza
się czasem, że bólowi głowy towarzyszą
zachowania teatralne, a w innych przypadkach, pomimo dokuczliwego bólu, pacjenci
zachowują zupełny spokój. Duże znaczenie
ma lokalizacja bólu. Osoby zgłaszające się
do lekarza często nie potraﬁą dokładnie
określić miejsc, z którego pochodzi ból
głowy. Jednak niektóre bóle głowy, na
przykład przy zapaleniu zatok przynosowych, zębów, oczu, kręgosłupa szyjnego,
zwykle umiejscawiają się w pobliżu chorego
narządu. Czas trwania i zmiana intensywności bólu, to także ważna wskazówka dla
lekarza. Bóle mogą narastać przez godziny
i utrzymywać się przez kilka dni na przykład
w migrenie. Powtarzające się bóle głowy
mogą być wywołane czynnikami z otaczającego nas środowiska. Takimi czynnikami
mogą być: picie czerwonego wina, głód,
drażniące zapachy, zmiana pogody i tym
podobne.
Ból głowy, występujący co najmniej 15
dni w miesiącu i utrzymujący się dłużej niż 4
godziny na dobę określa się jako codzienny
ból głowy. Ten rodzaj bólu występuje u około
5% ludzi. Ból głowy występujący w nocy,
szczególnie u osób po 50 - 60 roku życia,
to tak zwany śródsenny ból głowy. Ten ból
trwa od 2 do 3 godzin i powtarza się z różną
częstością. Bólowi nie towarzyszą żadne
inne dolegliwości. Mogą występować zaostrzenia i samoistne ustępowanie. W przypadku występowania bólów śródsennych
należy wykonać dokładne badania, gdyż
podobne bóle głowy mogą być objawem
groźnej choroby.
Codzienny uporczywy ból głowy może
występować u nastolatków. Ból zwykle
pojawia się nagle, jest obustronny i ma
charakter ucisku, nie towarzyszą mu nudności. Pacjenci zgłaszają, że żadne leki
im nie pomagają. Bóle tego typu po kilku
tygodniach, a w postaci opornej po kilku
miesiącach, ustępują samoistnie.
Niepokojącym sygnałem przy bólach
głowy jest pierwszy w życiu atak bólu głowy
oraz nasilanie się bólu w ciągu dni i tygodni.
Także występowanie bólu zaraz po obudzeniu, gorączka, wymioty, nasilanie się bólu
przy schylaniu, kaszlu i podnoszeniu ciężarów, to objawy, które mogą być sygnałem
groźnej choroby.
Pomimo, że bóle głowy często nie
bywają objawem groźnej choroby, należy
zgłosić się do lekarza, który zdecyduje
o stosownych badaniach. Na pewno nie
należy leczyć się samemu przyjmując ogólnodostępne leki przeciwbólowe.
dr Szczepan Szczepański
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Seniorzy i kombatanci

Głos Seniora

W „Podleśnej” przy Podleśnej

Stało się tradycją, że każdego miesiąca
kolejny klub urządza sesję Rady Programowej Seniorów Bielańskich. Spotykamy
się wówczas w siedzibie klubu i wiodącym
tematem obrad jest działalność goszczącej
nas placówki. Ma to, wśród innych, i tę zaletę, że wizje lokalne ułatwiają porównawczą
analizę osiągnięć, niedociągnięć i potrzeb
seniorskich środowisk. W maju br. Rada obradowała w Klubie Seniora przy Spółdzielni
Mieszkaniowej „Podleśna”, przy kawie,
herbacie i stole zastawionym słodkościami
– były wyborne, pięknie dziękujemy za miłe
przyjęcie. O działalności klubu opowiedziała
jego kierowniczka – Maria Prószyńska,
a nasz artykuł oparty jest o jej referat.
Klub Seniora „Podleśna” istnieje od
września 2000 r., kiedy to – o czym wówczas informowaliśmy – spółdzielnia zakończyła remont dwupokojowego (plus toaleta)
lokalu wygospodarowanego z piwnicy, zakupiła wyposażenie i uroczyście przekazała
go miejscowym seniorom. Od tej pory – mówiła pani Prószyńska – wytrzymały próbę
czasu i utrwaliły się następujące formy
działalności: brydż, wycieczki autokarowe,
prace związane ze stworzeniem i rozwojem biblioteki oraz udostępnianie lokalu
na promocyjną sprzedaż np. garnków lub
kosmetyków, czasem łączoną z loterią.
Na brydża przychodzą gracze miejscowi, którzy tworzą dwa zespoły, jednemu
przewodzi Barbara Dzieran, drugiemu
Lucy Hyndle oraz gracze spoza osiedla
– z Bielan, Żoliborza i nawet z centrum
Warszawy. Elżbieta Milczarek przeprowadziła rozpoznanie, z którego wynikało, że
klub jest swego rodzaju azylem dla osób
zamiejscowych; na przykład grają tu, gdy
w ich własnych klubach odbywają się
hałaśliwe imprezy. Latem chcą korzystać
z pomieszczeń klubu brydżyści z ogródków
działkowych przy ul. Promyka, bo tam trwać
będą seniorskie wczasy w mieście.
Wycieczek klub nie organizuje we własnym zakresie, bo jest zbyt mało amatorów,
by zapełnić autokar – tylko uzyskuje miejsca
wyjazdowe. W bieżącym sezonie członkowie
„Podleśnej” dołączają do Koła PTTK „Renciści” oraz Klubu Seniora z Wrzeciona i Wawrzyszewa, i mają do wyboru 26 wycieczek.
Jak wiadomo, bielańskie kluby mają
swoją specyﬁkę i bywalcy wiedzą, gdzie
można przyjść na tańce, gdzie na gimnastykę itp. „Podleśna” biblioteką słynie.
Księgozbiór istnieje 4 lata, mieści się dziś
w osobnym pomieszczeniu o powierzchni
25 m2 i liczy prawie 5.000 tomów. Rocznie
przybywa około 1.000 książek, wyłącznie
z darów. Jedyne zakupy to 20-tomowa
Encyklopedia PWN i Gazeta Wyborcza,
sﬁnansowane przez spółdzielnię.
Zbiory mają książkę inwentarzową,
katalog alfabetyczny, rzeczowy, katalog
noblistów, osobny dział literatury dziecięco – młodzieżowej. Zapoczątkowano też
katalog książek napisanych przez byłych
i obecnych członków spółdzielni. Katalogi
długo gnieździły się w pudełkach po lodach,
ostatnio awansowały na należne im miejsce, w prawdziwych szuﬂadach oﬁarowanych przez bibliotekę przy ul. Duracza 19.
Bibliotekarstwem zajmują się, z pasją
i profesjonalizmem, cztery panie: Danuta
Paruszewska, Maria Prószyńska, Elżbieta Rudzińska, Krystyna Wawrzeniecka.
Apelują do osób, które pragną pozbyć się
niepotrzebnych książek – o przekazanie
ich klubowi przy ul. Podleśnej. Przyjmują
wszystkie rodzaje książek, a dublety posyłają sołtysowi wsi Rodzone na Pojezierzu
Brodnickim. Tam, między innymi dzięki
współpracy z naszym Klubem Seniora,
rośnie druga biblioteka.
Biblioteka przy ul. Podleśnej 40, I klatka, domofon 100, czynna jest w środy
i piątki w godz. 17.00 – 20.00. Książki
przyjmowane są w godzinach otwarcia lub
– ewentualnie – w godzinach przyjmowania
interesantów w Zarządzie Spółdzielni u pani
Krystyny Olszewskiej. Telefon do Zarządu:
834-50-26, adres: ul. Marymoncka 32B,
lokal 20, I piętro, domofon 20.

Brawo Unio!

Teoretycznie, nie można zwolnić z pracy
Polki lub Polaka, którym brakuje czterech
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lat do emerytury. Gdy jednak mają mniejszy
staż pracy, w praktyce nic ich nie chroni. Co
prawda, istnieje u nas program „50 plus”,
w ramach którego ﬁrma angażująca starszych ludzi może liczyć na poparcie przez
państwo... ale nie jest on zbyt skuteczny,
skoro Polska ma najniższy wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 lat ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wystarczy
zresztą poczytać ogłoszenia typu „Dam
pracę”, by przekonać się, że pracodawców
interesują głównie kandydaci „młodzi i z
doświadczeniem”.
Tymczasem – Unia postanowiła skończyć z dyskryminacją człowieka związaną
z jego wiekiem i opracowała odnośne przepisy, które obowiązywać zaczną od jesieni
przyszłego roku. Będą one chronić przed
zwolnieniami z pracy z powodu wieku:
jeśli osoba zwolniona udowodni sądowi,
ze dlatego rozwiązano z nią umowę, może
dostać wysokie odszkodowanie. Ale – jak
informuje brytyjski „The Times” – proseniorska dyrektywa Unii w ogóle zabrania
wytykania komukolwiek, że jest stary, bo
to też przejaw dyskryminacji niezgodnej
z prawami człowieka.
Prawnicy z krajów unijnych burzliwie
dyskutują o sensowności przepisów, w myśl
których urodzinowy telefon do sześćdziesięciolatka jubilat może uznać za obrazę. A my
ciekawi jesteśmy, czy za rok jakikolwiek
polski pracodawca odważy się wyznaczyć
granicę wieku w ogłoszeniu „Dam pracę”,
albo jawnie powiedzieć kandydatowi: czterdziestolatka nie chcemy, jest pan za stary!

Kącik kombatanta

W kombatanckich szeregach maj to
obchody święta 3 Maja i rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem – w tym roku
sześćdziesiątej. Obie uroczystości na Bielanach obszernie opisał nasz macierzysty
miesięcznik, podkreślmy tylko jeszcze raz
udział Bielańskiego Klubu Kombatanta
w ich przygotowaniu i przebiegu. Bo na
przykład, podczas mszy św. w kościele
p.w. św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie
(z okazji Dnia Zwycięstwa) z satysfakcją
obserwowałam wzruszenie, z jakim wierni
powitali wprowadzane do kościoła sztandary. A było ich dziewięć, i dziewięć pocztów
sztandarowych, złożonych z weteranów,
których nie oszczędza upływający czas.
Znając kombatancką codzienność, wyobrażałam sobie starania, z jakimi Zarząd
Klubu dobierał ludzi zdolnych udźwignąć
ciężkie sztandary i stać na baczność przez
całą mszę. Dobrze, że pomogła młodzież,
bo dwa sztandary miały również asystę
uczniów bielańskich szkół. Nie pierwsza to
uroczystość patriotyczna, podczas której
uczniowie wspierają najstarszych żołnierzy.
Bardzo im tej pomocy potrzeba.
Kombatanckiej codzienności poświęcone są comiesięczne spotkania przedstawicieli poszczególnych środowisk

z rejonu Żoliborza – Bielan – Łomianek,
które zrzesza Bielański Klub Kombatanta
z siedzibą w bibliotece przy ul. Duracza.
Omawiane jest wówczas to, co trzeba robić
na bieżąco, od organizacji obchodów po
pomoc ludziom. Szczególnym akcentem
tych zebrań jest to, że pozostają w pamięci
snute podczas nich okolicznościowe gawędy o meandrach polskiej historii. Na majowe
zebranie Zenobia Klepacka przygotowała
pogadankę o Konstytucji 3 Maja, a Krystyna
Kołodziejska przywołała odległą przeszłość
skrawka dzisiejszych Bielan, przez wszystkich zapomnianą.
Działo się w okresie insurekcji Kościuszkowskiej. Na terenie obecnego Parku Olszyna przy ul. Broniewskiego, wówczas dużego
lasu olchowego na przedpolach Warszawy,
Polacy pod wodzą generała Dąbrowskiego
zmagali się z nawałą nieprzyjaciela. Dąbrowski pchnął gońca do Królikarni, do Kościuszki,
po posiłki. Naczelnik wojsk gotowych nie
miał, ale wskoczył na konia i popędził na
Rynek Starego Miasta, Na okrzyk: „Ojczyzna
w niebezpieczeństwie!” stanęło tysiąc czeladników zbrojnych w co kto miał i gotowych
zginąć za wolność lub zwyciężyć. Poprowadził ich w olchowy las – i zwyciężyli. To był
spory sukces polskich sił okresu insurekcji.
Zdaniem bielańskich kombatantów – godny
obelisku lub tablicy pamiątkowej.

Dziecko zapamięta

18 maja w szkole im. Hanki Ordonówny
miała miejsce uroczystość dekoracji Krzyżem Zesłańców Sybiru kolejnych członków
naszego oddziału Związku Sybiraków. Relację z dekoracji pierwszej tury w lutym br.
zamieściliśmy w numerze marcowym „Naszych Bielan”. W lutym w „Ordonówce” trwały
ferie zimowe, nie było więc na sali uczniów.
Tym razem kierownictwo szkoły zadbało, by
dzieciarnia stawiła się licznie. Choć to szkoła
podstawowa i najmłodsi uczestnicy uroczystości nawet nie słyszeli o gułagach – będą
się o nich uczyć. Dziecko przypomni sobie, że
widziało byłych zesłańców i kartka z podręcznika historii stanie się prawdziwsza.
Pod redakcją
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Wczasy
dla seniorów

Urząd Dzielnicy Bielany, Ośrodek Pomocy Społecznej i Polski Komitet Pomocy
Społecznej informują, że od dnia 4 lipca
2005 rozpoczynają się wczasy dla bielańskich seniorów na terenie B.K.S. „Hutnik” ul.
Marymoncka 42. Jeśli czujesz się samotny
– zadzwoń tel. 864 – 27 – 55 (do 1.07.2005,
w późniejszym terminie informacja na
wczasach).
Grażyna Parkot

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Zapomniane kaplice bielańskie
W połowie lat trzydziestych dwudziestego wieku, przy ul. Bogusława Zuga
powstała Publiczna Szkoła Powszechna
stopnia trzeciego, nr 21, im. podpułkownika Artura Oppmana Or-Ota.
Nowoczesny, trzykondygnacyjny budynek szkoły był funkcjonalnie rozplanowany,
posadowiony na obszernym placu, w kwadracie ulic: Zuga – Babicka – Rytelska
i Granowska.
Szatnia znajdowała się w suterenie, do której prowadziło wejście od ulicy Zuga. Szeroka
klatka schodowa, obszerne klasy z dużymi
oknami, przestronne korytarze z rozbudowanym zapleczem sanitarnym, stwarzały doskonałe warunki dla uczącej się młodzieży.
Na pierwszym piętrze była duża sala,
w której odbywały się zajęcia rekreacyjne,
ćwiczenia gimnastyczne, apele i różne
uroczystości szkolne. W wydzielonej części
tej sali zbudowano kaplicę, w której kapelan
szkolny ksiądz Piotr Mika odprawiał nabożeństwa. Kaplicą szkolną opiekowała się
katechetka Sabina Trzaskówna.
Moim zdaniem, było to pierwsze na
Polach Bielańskich publiczne miejsce
modlitwy, udostępniane w dni świąteczne
dla ogółu wiernych. W owych czasach
Bielany nie miały bowiem własnej paraﬁi,
ani kościoła.

Wierni z Pół Bielańskich najczęściej chodzili na msze nad Wisłę, do pokamedulskiego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
Tutaj też, w dniu 3 września 1938 roku
odbyła się uroczysta msza z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1938/39, w której
uczestniczyłem wraz z grupą innych siedmiolatków, pod opieką wychowawczyni
Marii Szubińskiej.
W początkach okupacji Niemcy zajęli
szkołę na koszary wojskowe.
Dzięki patriotycznej postawie dyrektorki
Józefy Niemczykowej, grona pedagogicznego oraz rodziców udało się rozmieścić klasy
szkolne w domach jednorodzinnych po
obu stronach ulicy Hajoty (numery 32 i 33).
Zorganizowano również pomieszczenie dla
kaplicy szkolnej. Powstała ona w jeszcze
niewykończonym prywatnym budynku
mieszkalnym przy alei Zjednoczenia 38.
Po adaptacji pomieszczeń na parterze,
powstała kaplica mogąca pomieścić kilkadziesiąt osób; była to obszerna, podłużna
sala, do której wchodziło się od strony ulicy
Barcickiej
Na ścianach wisiały święte obrazy, wnętrze wypełniały szeregi ław i krzeseł, ołtarz
stał na trzystopniowym podwyższeniu i był
nakryty białą kapą. Ksiądz (podobno ksiądz

APEL

W imieniu własnym i Zarządu
Głównego Stowarzyszenia Kręgów
Wszędobylskich, którego jestem przewodniczącym, zwracam się z prośbą
o pomoc w niżej opisanej sprawie.
Jestem członkiem honorowym Klubu
Przyjaciół Muzeum Powstania Warszawskiego. Z tego tytułu posiadam prawo
organizowania wspólnie z muzeum
spektakli poświęconych tematyce powstańczej.
Jestem poetą, dziennikarzem, a nade
wszystko społecznikiem. W sześćdziesiątą rocznicę Powstania wspólnie z Muzeum Stowarzyszenie zorganizowało
w Hotelu Warszawa koncert przygotowany przez moich wychowanków i przyjaciół
pt. „Krystyna Krahelska, Syrenka Warszawska”. Po wakacjach mamy zamiar
otworzyć wystawę ilustracji jej wierszy.
Obecnie przygotowuję spektakl poświęcony tragedii zwierząt podczas
Powstania. Proponuję tytuł spektaklu:
“Niechciane pożegnania, porażone
odloty”. Losy zwierząt, to i nasze losy,
wspólne cierpienia, a sierpień 1945 roku
był jak zwykle miesiącem odlotów ptasich
w ciepłe, zda się spokojniejsze strony.
Stąd w tytule spektaklu umieściłem przymiotnik: porażone.
Zwracam się z prośbą o nadsyłanie na
adres stowarzyszenia faxem, pocztą lub
e-mailem relacji dotyczących wspomnianej tematyki, a także wyrażenie ewentualnej zgody na pomoc przy realizacji
mojego projektu.
Witold Kozłowski

Lecznica Stomatologiczna

JOLAN

w Przychodni Rejonowej
• ul. Conrada 15, tel. 663 21 52 gab. nr 4,
pn.-pt.: 9-13, 15-19, sob. 9-12.
• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19.

Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:

 stomatologia zachowawcza
 protetyka
 chirurgia


– resekcja
– hemisekcja
ortodoncja
– aparaty stałe i ruchome

 RTG

Promocja! Wypełnienia od 60 zł

Więckowski) wychodził na mszę z bocznego pomieszczenia.
W kaplicy panował półmrok stwarzający
podniosły nastrój. Wierni śpiewali pieśni
religijne i patriotyczne, a ksiądz udzielał
komunii.
Dobrze pamiętam te szczegóły, albowiem pewnej niedzieli wraz z kolegami
ministrantami służyłem do mszy św.
Głównym ministrantem był kolega Irmin
Kiszko z ulicy Kleczewskiej. Pamiętam, że
do mszy służyli również koledzy: Krzysztof
Eisler, Jurek Szcześniewski i Andrzej Tatarski. Organizacją ministrantów zajmował się
nasz katecheta szkolny, ksiądz Mika, który
wyznaczał znanych mu uczniów na niedzielną mszę. Nasza kaplica była cząstką
polskości w tamtych okrutnych dla naszej
ojczyzny czasach.
Dopiero w 1951 roku Prymas Stefan
Wyszyński erygował paraﬁę bielańską, przy
prowizorycznej świątyni pod wezwaniem
św. Zygmunta. Powstała ona z poniemieckiego, składanego baraku przy ulicy Daniłowskiego, w miejscu gdzie obecnie jest
zlokalizowana studnia oligoceńska.
W latach 1980/81 ukończono przy placu Konfederacji budowę nowoczesnego
kościoła paraﬁalnego p.w. św. Zygmunta
i wtedy przestał istnieć jego poprzednik,
drewniany kościółek przy ulicy Daniłowskiego.
Jerzy Głosik

Czerwiec 2005

Komunikacja i bezpieczeństwo

Alkohol
– młodzieży mówimy NIE

Kolejne pozwolenie
W zeszłym miesiącu informowaliśmy
o otrzymaniu pierwszych pozwoleń na
budowę stacji i tuneli odcinka bielańskiego metra. W ostatnich dniach Metro
Warszawskie otrzymało kolejne pozwolenie – na budowę tunelu prowadzącego
do stacji Wawrzyszew.
Ostatnie tygodnie upłynęły w metrze na
przygotowaniach do ogłoszenia przetargów
na kolejne etapy realizacji odcinka bielańskiego. Do uzgodnienia zostały już tylko
ostatnie szczegóły.
Początek czerwca, to okres rozpoczęcia
sezonu letniego, a co za tym idzie sezonu
pikników i festynów. W sobotę, czwartego
czerwca, Metro Warszawskie miało okazję
na zaprezentowanie się podczas Pikniku
Naukowego Radia Bis. Przez nasz namiot
wystawienniczy przewinęło się kilka tysięcy osób. Śledziły one dokładnie plany
i zdjęcia lotnicze bielańskiego odcinka
metra i właśnie tej inwestycji dotyczyły
najczęściej rozmowy zwiedzających z pracownikami metra. Musimy przyznać, że
wiedza mieszkańców dzielnicy na temat
planowanej inwestycji jest bardzo duża i,
co cieszy, zdecydowana większość z nich
bardzo przychylnie nastawiona jest do tego
przedsięwzięcia. W tych rozmowach byliśmy wielokrotnie przekonywani o tym, że
metro jest naprawdę potrzebne w dzielnicy
Bielany, i że jej mieszkańcy nie mogą się już
doczekać jego uruchomienia.
Kilka dni wcześniej, 1 czerwca, pracownicy metra uczcili Międzynarodowy Dzień
Dziecka akcją „Balon dla dzieciaka”. Przez
cały dzień pracownicy podziemnej kolejki
na wszystkich stacjach rozdawali najmłodszym pasażerom baloniki z logiem metra.
Nie zapomnieliśmy również o bielańskich
dzieciach. Hostessy, przebrane w stroje
budowniczych metra, odwiedziły szkoły,
przedszkola i domy dziecka na terenie przyszłego przebiegu metra na Bielanach. Ich
pojawienie się wzbudzało wszędzie sporą
sensację, a dzieciakom, oprócz balonów,

najbardziej podobały się kaski robocze
z charakterystyczną „emką”.
Budowa bielańskiego odcinka metra
nabiera już realnych kształtów. Kończą się
fazy projektów i przygotowania inwestycji.
W ciągu ostatnich tygodni Metro Warszawskie otrzymało od Wojewody Mazowieckiego aż cztery pozwolenia na budowę. W najbliższych tygodniach ogłoszone zostaną
przetargi na budowę tych odcinków.
W piątek, 6 maja, Wojewoda Mazowiecki
przekazał pozwolenie na budowę tunelu
B21 (między stacjami Park Kaskada i Bielany) oraz samej stacji A21 Bielany. Wcześniej 4 maja Metro Warszawskie otrzymało
pozwolenie na budowę tunelu łączącego
stacje Park Kaskada i Bielany, a 18 kwietnia
na budowę samej stacji Park Kaskada.
Cały bielański odcinek pierwszej linii metra,
ze względu na współﬁnansowanie jego budowy
z funduszy Unii Europejskiej, jest traktowany
jako jedna inwestycja i podlega odpowiednim
dla takiego traktowania procedurom. Jednak,
aby ułatwić i przyspieszyć budowę kolejnych
stacji, inwestycja ta podzielona została na trzy
etapy. Dla każdego z nich rozpisywany będzie
osobny przetarg i wybierany w nim osobny
wykonawca. Pierwszym etapem inwestycji na
Bielanach będzie odcinek od stacji Marymont
do stacji Park Kaskada, czyli tunel je łączący
i stacja Park Kaskada. Kolejnym etapem będą
stacje Bielany i Wawrzyszew wraz z prowadzącymi do nich tunelami. Ostatnim, tunel do
stacji Młociny i sama stacja. Pierwszy z tych
etapów powinien zakończyć się jesienią
2006 r., a pozostałe do końca 2007 r.
Mieszkańców Bielan zapraszamy na
spotkanie, poświęcone budowie bielańskiego odcinka pierwszej linii metra,
przede wszystkim tunelu łączącego
stacje: Bielany i Wawrzyszew, które
odbędzie się 30 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany przy
ul. Przybyszewskiego 70/72.
Początek spotkania o godz. 16.00.
Grzegorz Żurawski

POLICJA 997

Wykaz dzielnicowych, opiekujących się terenem objętym działaniem
Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany”
Ulica

Imię i nazwisko

Grębałowska 1-27,14
Przybyszewskiego 57-77
Post.
Twardowska 3-23, 20
Grzegorz Kochaniec
Cegłowska 27-37, 52-80
Kasprowicza 87-103
Lipińska 1-11,2-8
Daniłowskiego 35-51, 32-64
Asp.
Żeromskiego 36-52/62,72
Wojciech
Miszczuk
Przybyszewskiego 51-55,
26-80/82
Post. Beata Kacprzyk
Żeromskiego 4-4e

Nr tel. sta- Nr tel. komór- Nr
kowego
cjonarnego
pok.
603-10-70

603-71-76

0-600-997-773

0-600-997-696

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V poszukuje
32-letniego Marcina Górczyńskiego, który już w 2004 r.
powinien odbywać karę pozbawienia wolności.
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ostrzegawczej” i 13 wniosków o tzw. „certyﬁkat rzetelnego sprzedawcy”.
Podsumowując kampanię „Alkohol
– nieletnim dostęp wzbroniony” można
stwierdzić, że osoby niepełnoletnie mają
łatwy dostęp do zakupu alkoholu. Pomimo
że skontrolowano tylko cześć placówek handlowych sprzedających napoje alkoholowe,
wyniki tej akcji wskazują, że przestrzeganie
prawa w tym zakresie pozostawia wiele do
życzenia. Wielu sprzedawców było gotowych sprzedać alkohol osobom wyglądającym na nieletnie i nie widziało konieczności
sprawdzania dokumentów potwierdzających
wiek kupującego. Osoby obecne w sklepach
w trakcie próby dokonania zakupu alkoholu
w przeważającej większości nie wykazywały
żadnego zainteresowania i nie interweniowały. Wyraźnie ujawniło się przyzwolenie
społeczne na sprzedawanie alkoholu nieletnim, co budzi największy niepokój.
W wyniku kampanii „Alkohol – nieletnim
dostęp wzbroniony”, spośród skontrolowanych placówek handlowych wyłoniono 13,
w których młodzież nie ma możliwości dokonania zakupu alkoholu. Nie jest to liczba
znacząca, ale daje nadzieję, że następne
pójdą za ich przykładem. Kampania pokazała, że same przepisy prawa nie rozwiążą
problemu, dopóki my sami nie będziemy
reagować na zachowania sprzedawców
i jawnie przeciwstawiać się sprzedawaniu
alkoholu nieletniej młodzieży.
Sprzedawcy, którzy przestrzegają prawa
i nie sprzedają alkoholu osobom nieletnim
zasługują na nasze uznanie. Mam nadzieję, że w kolejnej kampanii ta liczba będzie
nieporównywalnie wyższa.
Ambasador Trzeźwości
Katarzyna Krupowicz-Kuzińska

JEŻELI:

 Bliska Ci Osoba pije, powodując szkody w Twoim życiu
 Ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi
 W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do przemocy
 Ty sam(a) doznajesz lub czujesz się oﬁarą przemocy
 Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
 Twoje Dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
 Masz poczucie, że stoją przed Tobą trudne wybory życiowe, a nie potraﬁsz wybrać
 Masz kłopoty w szkole
 Czujesz się osamotniony
 Twoje życie jest szare i nudne

PRZYJDŹ DO NAS.

TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE OTRZYMASZ KOMPETENTNĄ I FACHOWĄ POMOC

BIELAŃSKI PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

603-71-47 0-600-997-670
St.
post.
Żeromskiego 6-28
603-71-76 0-600-997-784
Robert Pietrusiński
St.
sierż.
Cegłowska 1-19, 2-34
603-10-70 0-600-997-340
Grzegorz Zieniuk
Siedziba dzielnicowych mieści się w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V
ul. Żeromskiego 7.

Mężczyzna ostatnio
mieszkał przy ulicy Conrada
w Warszawie. Skazany prawomocnym wyrokiem sądu
na karę dwóch lat pozbawienia wolności – od marca
2004 r. ukrywa się przed organami ścigania. Marcinowi
Górczyńskiemu postawiono
zarzuty oszustw i wyłudzeń.
Od jednej z „ofiar” swojej
przestępczej działalności
na zakup sprzętu komputerowego pobrał kwotę około
100.000 złotych. Nigdy jednak nie przekazał zakupu
i nie zwrócił pieniędzy.
Poszukiwany ma około 180-185 cm wzrostu,
jest średniej budowy ciała,

Pod koniec listopada 2004 r. ruszyła
druga edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej „Alkohol – nieletnim
dostęp wzbroniony”. Celem kampanii
było zmniejszenie rozmiarów zjawiska
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim.
Organizatorami kampanii była Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Związek Pracodawców
Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie. Kampania trwała do marca 2005 r.
Na terenie Bielan patronat nad kampanią
przejął Zespół Konsultacyjno-Opiniujący,
powołany przez burmistrza Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy, do pomocy Ośrodkowi Pomocy Społecznej w realizacji Dzielnicowego
Programu Proﬁlaktyki Uzależnień. Powołano
Ambasadora Trzeźwości, którym została Katarzyna Krupowicz-Kuzińska. Działały też trzy
dwuosobowe zespoły kontrolno-interwencyjne, składające się z osób pełnoletnich, z których jedna z nich swoim młodym wyglądem
mogła uchodzić za niepełnoletnią.
Próby zakupów były prowadzone w formule „tajny klient”. Dokonywano pozorowanych
prób zakupienia alkoholu, w sklepach działających na terenie dzielnicy Bielany, ze szczególnym uwzględnieniem sklepów z terenu
Wrzeciona, Wawrzyszewa i Chomiczówki.
Przeprowadzono 81 kontroli w placówkach handlowych, mających w ofercie
sprzedaży wyroby alkoholowe. Skontrolowano zarówno małe sklepy, jak i duże supersamy i markety. Kontrolowane placówki
należały do indywidualnych właścicieli i do
znanych sieci handlowych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli,
wystosowano do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 35
wniosków o przyznanie tzw. „żółtej kartki
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waży około 90 kilogramów.
Prawdopodobnie ma obecnie włosy koloru blond,
jednak systematycznie
je farbuje, mógł zapuścić
brodę. Na nosie po lewej
stronie posiada ciemny
pieprzyk.
Jeśli ktoś rozpoznał
mężczyznę lub posiada informacje na temat miejsca,
w którym może obecnie
przebywać proszony jest
o kontakt z Sekcją Kryminalną KRP Warszawa
V pod numerami telefonów
603-71-55; 603-12-24;
603-10-17 lub całodobowymi telefonami Policji
112 i 997.

UL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. 835 – 43 – 42
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Dyżury:
– terapeuta uzależnień: poradnictwo dla rodzin z problemem alkoholowym – wtorek,
środa, czwartek, piątek od 16.00 do 20.00
– prawnik: porady prawne zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego – wtorek, czwartek
od 16.00 do 20.00
– psycholog: konsultacje dotyczące kryzysów, problemów rodzinnych oraz trudnych
sytuacji życiowych – wtorek, czwartek od 10.00 do 14.00
– psycholog: pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej
– poniedziałek od 15.00 do 18.00, piątek od 16.00 do 20.00
– pedagog: konsultacje dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami oraz konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych – wtorek, piątek od 16.00 do 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

Drogiej Koleżance

Beacie Kipiel

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

TATY

składają koleżanki i koledzy
z Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany

Urszuli Sałacińskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
składają Główna Księgowa oraz koleżanki i koledzy
z Wydziału Budżetowo-Księgowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
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Sport

Gwiazdy „królowej sportu” na AWF
51. Memoriał Janusza Kusocińskiego
Dobra pogoda i zapowiedzi udziału
w 51. Memoriale Janusza Kusocińskiego wielu gwiazd, ponad 300 lekkoatletów
z 40 krajów spowodowały, że 12 czerwca
br. na stadionie bielańskiej AWF zgromadziło się wielu kibiców, działaczy
i byłych sportowców, wśród których
można było dostrzec m.in. Irenę Szewińską, Jacka Wszołę, Teresę Sukniewicz.
Obecny był także rektor uczelni prof.
Andrzej Wit.
W gronie wspomnianych gwiazd zaprezentowali się medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Swoją
mistrzowską klasę potwierdziły i wygrały
swoje konkurencje m.in. Rosjanki Natalia
Sadowa – mistrzyni olimpijską z Aten w rzucie dyskiem i Irina Simagina – wicemistrzyni
olimpijska w skoku w dal, a także Łotysz
Vadims Vasilevskis – wicemistrz olimpijski
w rzucie oszczepem.
Dla polskich lekkoatletów memoriał był
ostatnim sprawdzianem przed zawodami
Superligi Pucharu Europy, a także okazją
do szlifowania formy i osiągnięcia minimum

na mistrzostwa świata, które odbędą
się w Helsinkach. Chociaż polscy
sportowcy nie zanotowali zbyt wielu
spektakularnych osiągnięć, to kilkoro
z nich uzyskało przyzwoite wyniki.
Najlepszy tegoroczny rezultat osiągnął zwycięzca konkursu pchnięcia
kulą Tomasz Majewski (20,62 m).
Bardzo dobry wynik uzyskał Michał
Bieniek wygrywając skok wzwyż
(2,30 m).
Swoje konkurencje z niezłym
wynikiem wygrali również Aurelia
Trywiańska w biegu na 110 m przez
płotki (13,15 s), Anna Jesień w biegu
na 400 m przez płotki (55,40 s), Anna
Rogowska w skoku o tyczce (4,50 m)
i Szymon Ziółkowski w rzucie młotem
(77,96 m).
Do udanych może zaliczyć także
swój występ Marzena Wysocka, która
w rzucie dyskiem przegrała jedynie
z Natalią Sadową, bijąc rekord życiowy (64,57 m).
Tadeusz Olechowski

Aurelia Trywiańska z pucharem i kwiatami

GOSPODARZE WYWALCZYLI PUCHAR

Zakończenie turnieju siatkówki męskiej na Piaskach

BIEG PO ZDROWIE

VI BIELAŃSKI BIEG
PRZEDSZKOLAKÓW

Ponad 200 bielańskich przedszkolaków w wieku od 3 do 6 lat spotkało się 8
czerwca na bieżni Akademii Wychowania
Fizycznego podczas VI Bielańskiego Biegu Przedszkolaków. Tym razem deszcz
uniemożliwił rozgrywanie zawodów na
stadionie, więc impreza odbywała się
w hali lekkoatletycznej uczelni.
W bojowym nastroju zawodnicy i kibice
oczekiwali na rozpoczęcie imprezy, którą oﬁcjalnie w imieniu Rektora AWF otworzył prof.
dr hab. Krzysztof Klukowski. W sumie odbyły się 24 biegi eliminacyjne oraz 8 biegów
ﬁnałowych. Najszybsze dzieci z każdej kategorii wiekowej otrzymały nagrody i medale
z rąk zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany
– Macieja Więckowskiego oraz polskiego
olimpijczyka Zenona Licznerskiego.
Najbardziej podekscytowani zawodami
byli rodzice, którzy zaciskali kciuki za swoje
pociechy i dopingowali je najgłośniej.
W imprezie wzięło udział 25 publicznych i 2
niepubliczne bielańskie przedszkola. W klasyﬁkacji drużynowej pierwsze miejsce zajęło
Przedszkole Nr 409 z ul. Tołstoja 2. Dzieci z tej
placówki aż 5 razy stanęły na podium.
Ewa Skwarka

Dzień Sportu

w Przedszkolu nr 272

Paweł Pyziak, Konrad Woźniak, Jacek Małecki, Olaf Weker (kapitan), Piotr
Brzostek, Adam Falkowski, Łukasz Łyżwa
i Ryszard Waniek, to zwycięzcy XXV Warszawskiego Turnieju Piłki Siatkowej i Mistrzowie Warszawy 2005. Reprezentują oni
Ognisko TKKF „Piaski” III, a w minimalnie
zmienionym składzie grają od wielu lat. Na
wyróżnienie zasłużył cały zespół, a szczególnie Paweł Pyziak. W imprezie uczestniczyło 21 zespołów (ponad 300 zawodników)
liczących się w świecie siatkarskim stolicy
i okolic, reprezentujących najlepsze zespoły
amatorskie. Dalsze miejsca zajęli: 2. Professional TTW Opex, 3. TMC, 4. Gniazdo,
5. TKKF “Piaski” II, 6. Elmag.
W ﬁnale wystąpiły Elmag z Pragi Płd.,
TMC z Legionowa, Professional TTW Opex
z Mokotowa i trzy zespoły z Bielan: Gniazdo, TKKF „Piaski” III i TKKF „Piaski” II.
O ile można było być pewnym gry w ﬁnałach zespołów TKKF „Piaski” III, Elmag
i TMC, to niespodziewanie awans wywalczyły Gniazdo i TKKF „Piaski” II, a Professional TTW Opex, dzięki przewadze
czterech małych punktów w eliminacjach
(25:23; 26:24), także znalazł się w ﬁnale,
pokonując TKKF „Piaski” I w walce o pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej.
Faworytem turnieju był TKKF „Piaski”

III. Zawodnicy tego zespołu bezapelacyjnie
i zasłużenie wywalczyli I miejsce, pokonując
Gniazdo (27:25, 25:20), Professional TTW
Opex (25:17, 25:16), TMC (26:24, 25:12)
i TKKF „Piaski II (25:21, 25:13). W pierwszych setach przeciwnicy stawiali duży opór,
ale w drugich setach rywale byli bezsilni.
Do drugiego miejsca pretendowały
TMC, Gniazdo, Elmag i Professional TTW
Opex, a także TKKF „Piaski” II. Ostatecznie
2. miejsce wywalczył Professional TTW
Opex, ale musiał wykazać się wysokimi
umiejętnościami gry, bowiem inne zespoły
łatwo nie rezygnowały z wicemistrzostwa
Warszawy, np. wygrał 2:0 (25:23), 27:25)
z TMC, 2:1 (21:25, 25:16, 15:6) z Gniazdem
i 2:0 (25:18, 30:28) z TKKF Piaski II.
Miłą niespodziankę sprawił zespół
Gniazdo, a także TKKF „Piaski” II, swoimi
wynikami w eliminacjach i w ﬁnale. Niespodzianką in minus był Elmag, który wygrał
cały turniej w ubiegłym roku, a tym razem
wszystkie mecze przegrał po 0:2.
W imprezie brało udział wielu zawodników
występujących swego czasu na arenach
krajowych i zagranicznych. Do nich należą
np. Witold Poinc, Witold Roman, Cezary
Jaźnicki, Tomasz Stefański, Józef Sobolewski, Ryszard Koziara i Tomasz Sikora.
Poziom sportowy turnieju, w ﬁnałach, jak

też i częściowo w eliminacjach, był wysoki;
zawodnicy wykazali maksimum swoich
umiejętności gry, wiele ambicji i woli walki. Na
imprezie obecny był Witold Roman – prezes
M.W.Z.P.S. i członek Zarządu PZPS. Reprezentował on Professional TTW Opex.
Organizatorzy wyróżnili wielu zawodników za ich wyjątkowo przyjemną dla oka
i skuteczną grę. Za najlepszego wszechstronnego zawodnika uznano Pawła
Pyziaka, za najlepszego rozgrywającego
– Konrada Woźniaka, a serwującego – Jacka Małeckiego (wszyscy z TKKF „Piaski”
III). Najlepszym w ataku był Bartłomiej Taranko z Gniazda, przyjmującym – Krzysztof
Ściechowski z TMC, blokującym – Tomasz
Stefański i Witold Roman (niespodzianka),
obaj z Professional TTW Opex, libero – Sławomir Dobrowolski z TKKF „Piaski” II.
Cały turniej odbył się w dni weekendowe, w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr
293 przy ul. Kochanowskiego 8. Składowi
sędziowskiemu przewodniczył Marek Wiśniewski. Organizatorem, po raz 25. był
Bogusław Nader – bez przerwy szefujący
imprezie i Ognisku TKKF „Piaski”. A pomocy w różnej postaci udzielili: dzielnica
Bielany m.st. Warszawy, Nexte-am-Opel,
Klimatex i PLS.
Stanisław Petka

Siatkarki TKKF „Piaski” z Bielan
odniosły zwycięstwo w V Warszawskim
Turnieju zespołów 4-osobowych. Impreza miała rangę Mistrzostw Warszawy
Amatorów 2005.
Występowały w składzie: Małgorzata
Chmielewska – pod wodzą której zespół
zwyciężył, Edyta Doniek, Dorota Moroz,
Marta Nowińska, Sylwia Stamm, Anna
Łasica i Agnieszka Białek. Tak więc, tytuł Mistrzyń Warszawy pozostał na Bielanach.
Kolejne miejsca zajęły: 2. Polonezki I z
Targówka, 3. Katarzynki z Bielan, 4. LO Dąbrowski ze Śródmieścia. W turnieju wzięło
udział 8 zespołów, co jest rekordem
i dobrą prognozą na kolejne lata.
Zespół TKKF „Piaski” zwyciężył
we wszystkich meczach, a w ﬁnale
w meczu o pierwsze miejsce pokonał
Polonezki I 2:1.
W imprezie wzięło udział wiele
zawodniczek znanych swego czasu
z ligowych parkietów: Edyta Doniek,
Dorota Moroz, Ludmiła Taciak czy
Sylwia Stamm.
Organizator wyróżnił kilka zawodniczek. I tak: wszechstronną została
Edyta Doniek, w ataku najlepszą
– Dorota Moroz, obie z TKKF „Piaski”.
Najlepszą rozgrywającą – Ludmiła
Taciak, Miss Turnieju została Aneta
Nowakowska, obie Polonezki I, a na
nagrodę niespodziankę zasłużyła

Marta Fomienko z LO Dąbrowski – wzrostem niska, ale bardzo waleczna – „żywe
sreberko” turnieju. Zaskoczeniem i miłą
niespodzianką było również ufundowanie
i wręczenie okolicznościowych pucharków
publiczności przez Jacka Nowakowskiego,
który obserwował imprezę.
Zespoły ﬁnałowe i najlepsze zawodniczki
otrzymały ładne i okazałe puchary, dyplomy,
a także nagrody rzeczowe. Impreza odbyła się
w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 293
przy ul. Kochanowskiego 8. Składowi sędziowskiemu przewodniczył Marek Wiśniewski.
Bogusław Nader

się 25 maja br. w parku Młocińskim.
Wystartowało ponad sto biegaczek
i biegaczy w tym 20 kobiet.
Biegacze pokonywali 3-krotnie pętlę
o długości 3,5 tys. m czyli łącznie 10,5 km.
Oto wyniki biegu:
Wśród kobiet pierwsze 3 miejsca zajęły:
Maria Cześnik, Akwedukt Kielce – czas
39 min. 48 s, Agnieszka Sypek, Wilanów
– 40,08, Dorota Kamień, AWF Warszawa
– 43,06, a wśród mężczyzn: Paweł Grygo,
Łomżyński Klub Biegowy – 34,34, Jacek
Gardener, Art. Proﬁ Warszawa – 35,01,
Mariusz Slężak, Entre Team pl – 36,21.

Puchar Warszawy. Wśród wszystkich uczestników pikniku rozlosowano wiele upominków
ufundowanych przez sponsorów. Każdy biegacz na mecie otrzymał paczkę kawy.
Rewelacją zawodów była grupa młodych
biathlonistów z Bielan Grupa G8, która
w klasyﬁkacji drużynowej uległa tylko renomowanemu zespołowi TKKFKB Reebok,
który zwyciężył zespołowo. Zwyciężczyni
wśród kobiet Maria Cześnik, to aktualna
mistrzyni Polski w triathlonie.
Następny bieg Pucharu Warszawy zaplanowano 22 czerwca w Parku Moczydło.
Tadeusz Andrzejewski

Na kortach tenisowych przy ul. Balaton na Młocinach odbyły się kolejne,
tradycyjne już Mistrzostwa Dzielnicy
Bielany Szkół Podstawowych w tenisie.
Uczestnicy zostali podzieleni grupy
rocznikowe: klasy I-III oraz IV-VI.
W pierwszej grupie wiekowej rozgrywano Mistrzostwa w mini-tenisie tj. na kortach
o wymiarach 3 na 12 m. przedzielonych
siatką o wysokości 90 cm. W szkoleniu
oraz w zawodach używa się miękkich piłek (soft-ball), a dzieci rozgrywają mecze
systemem każdy z każdym w grupach,
do wygrania jednej lub dwóch partii do 7
punktów (tie-break). Wszyscy uczestnicy
turnieju otrzymali upominki, a zwycięscy
puchary oraz nagrody od sponsorów.

Turniej klas IV-VI odbywa się zgodnie
z przepisami PZT. Głównym organizatorem i sponsorem mistrzostw jest burmistrz
Dzielnicy Bielany. Wsparło go też pięciu
fundatorów.
W zawodach wystartowało 61 reprezentantów z 11 szkół podstawowych.
Wśród dziewcząt ze szkół podstawowych z klasy IV – VI zwyciężyła Urszula
Szymankiewicz – SP 289, a wśród chłopców Maciej Buze – SP 3. W klasyﬁkacji
drużynowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa
Nr 77 zdobywając 46 punktów.
W mini-tenisie najlepsza wśród dziewcząt
była Olga Majkrzak – SP 3, a wśród chłopców
Cezary Chojnacki – SP 77.
Zbigniew Klukowski

Gwarno i wesoło było 10 maja br.
w ogrodzie Przedszkola Nr 272 im. Misia
Uszatka. A wszystko za sprawą zorganizowanego w nim Dnia Sportu. Oprócz dzieci
z naszego przedszkola z symbolami Unii
Europejskiej, przybyły dzieci z najstarszych grup z Przedszkoli nr 39, 268, 306,
334. Zebranych przywitała dyrektor Anna
Lipińska. Gospodarze odśpiewali hymn
swego przedszkola, a wszyscy – jedną
zwrotkę „Ody do radości”. Nie zabrakło
też sportowca ze zniczem olimpijskim.
Losowanie konkurencji przez przedstawicieli zaproszonych placówek, rozpoczęło wspólną
zabawę. Raz po raz odzywały się gwizdki, które
sygnalizowały udział poszczególnych grup
dzieci w różnych konkurencjach.
Najwięcej radości sprawiły dzieciom
skoki na piłkach „uszatkach”. Siedzące na
nich dzieci, niczym piórka niesione przez
wiatr, w mgnieniu oka pokonywały wyznaczoną odległość. W tym spotkaniu nie
było zwycięzców i zwyciężonych. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, a przedszkola, które reprezentowali – „Statuetkę małego
sportowca” od gospodarzy i puchar od
przedstawiciela TKKF „Muranów”.
Bogumiła Dzięgielewska

SIATKÓWKA ŻEŃSKA NA BIELANACH Elite Cafe Puchar Warszawy 2005
Zwycięskie trójki otrzymały puchary burmiTrzeci bieg Pucharu Warszawy zwany
ZWYCIĘSTWO GOSPODARZY
Bielańskim Piknikiem Biegowym odbył strza Bielan, który już od trzech lat wspomaga
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W akcji Małgorzata Chmielewska

Tenisowe mistrzostwa
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Dyżury radnych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2005
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

(linia rozdzielająca biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką,
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego, ul. Oczapowskiego,
ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, do rzeki
Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

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

Lp.
1.
2.

3.

4.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Mazurek Piotr – PO

2005
miesiące
VI

Sekretariat Rady
6
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15-18.15
Sekretariat Rady
Pietrusiński Kacper – PO
20
Przewodniczący Komisji Architektury, ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej godz. 18.00-18.30
Siedziba SDPL
Rutkowski Władysław – SdPL ul. Cegłowska 19
8,22
Członek Komisji Architektury,
(wejście od al. Zjednoczenia)
Inwestycji
godz. 17.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 53
22
ul. Rudzka 6, godz. 17.00-19.00
Zaniewski Jan – PiS
Sekretariat Rady
Wiceprzewodniczący Klubu PiS ul. Przybyszewskiego 70/72
8
Członek Komisji Architektury,
godz. 17.00-19.00
Skarbu, Inwestycji
Dyżury w Sekretariacie Rady do czasu

Przewodniczący Komisji Skarbu,
Członek Komisji Architektury

VII

VIII

4

1

Borkowski Jan – SLD-UP
18

-

13

5.

Barbara Tarnowska – PiS
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej, Zdrowia

1
15

1.

24
2.

27

24

13

10

3.
4.

otwarcia nowej siedziby PiS.

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-12.00
godz. 10.00-11.00

6
20

3
17

Dyżury Radnych Okręgu nr II

5.

Osiedla: Piaski, Olszyna

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

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię
radnego

Kapłon Aleksander – PiS

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Miejsce
i godziny dyżuru
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Mossakowska Maria – SLD-UP Sekretariat Rady

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Szadurski Karol – PiS
godz. 18.00-19.00
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Biblioteka ul. Duracza 19
Członek Komisji Skarbu
godz. 10.00-11.00
(669-39-23)
Szczepański Szczepan – PiS Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
Zastępca Przewodniczącej
ul. Żeromskiego 13
Komisji Zdrowia,
godz. 13.00-14.30
Członek Komisji Rewizyjnej
Unia Pracy, tel. 864-08-76
Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
Przewodniczący Komisji
Mieszka niowej, Członek Komisji Szkoła Podstawowa Nr 187
ul. Staffa 21, tel. 834 03 87
Architektury, Inwestycji
godz.16.00-18.00

VI

VII

w ramach dy żu ru
Przewodniczących
Rady w pierw szy
poniedziałek miesiąca
w ramach dy żu ru
Przewodniczących
Rady w drugi poniedziałek miesiąca
6

4

1

4

2

6

7

5

2

6,13, 4,11, 1,8,
20,27 18,25 22,29

1.

2.

3.

4.

5.

Barylak Aleksandra
Sekretariat Rady
– Przewodnicząca Klubu PiS ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Samorządowej, godz. 17.00-18.00
Inwestycji, Oświaty

Białowąs Bogusław
– Skarbnik PiS

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty, godz. 17.00-18.00
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

Maciejewski Waldemar – SLD-UP Siedziba SLD

Zastępca Przewodniczącego
ul. Żeromskiego 14
Komisji Skarbu, Rewizyjnej, Czło- godz. 16.30-18.00
nek Komisji Architektury
Sekretariat Rady
Wąsik Jarosław
ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Oświaty,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej

Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Czerwiec 2005

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30

Członek Komisji ds. Rodziny,
Oświaty

Unia Pracy tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-17.00
Gimnazjum Nr 5
ul. Wrzeciono 24
godz. 17.10-18.10
Siedziba SDPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 18.00-19.00

2005
miesiące
VI

VII

VIII

6,20

4,18

1

20

18

-

2,23

7,28

4,25

6,20

3,17

5,19

2,16

19

23

-

24

24

-

Komorek Irena – PiS

Przychodnia Rejonowa
1,15
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00
Członek Komisji Mieszkaniowej
Szkoła Podstawowa Nr 247
Wawer Stanisław – LPR
7,21
ul. Wrzeciono 9
Członek Komisji Skarbu,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej
Filia Bibl. Publ.
7
ul. Wrzeciono 48, tel. 835-48-39
godz. 17.00-19.00
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
Marek Świderski – PiS
Starszych Nr 2,
Tel. 0-501-367-772
ul. Wrzeciono 5a, tel. 865-77-26, 22
marek.swiderski@wp.pl
Członek Komisji Samorządowej, godz. 17.00-19.00
Sekretariat Rady
Oświaty, Rodziny
ul. Przybyszewskiego 70/72
12
tel. 669-19-91
godz. 17.00-19.00

Dyżury Radnych Okręgu nr V

(linia podziału biegnie od granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem
leśnym, ul. Dziekanowską, 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)

Paleczny Robert – PO
1.

2.

VI

VII

VIII

27

25

22

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

Miejsce
i godziny dyżuru
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP Siedziba SLD
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

2005
miesiące
VI

VII

VIII

6

4

1

13

-

-

1

6

3

20

18

-

13,20

-

-

Szewielow Andrzej
– Sekretarz Klubu PiS
3.

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Przewodniczący Komisji
godz. 18.00-19.00
Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący lub indywidualnie:
Komisji Rodziny, Członek Komisji tel. 0-602-373-001
Samorządowej,

Szypulski Piotr – PO
4.

2005
miesiące

Nazwisko i imię
radnego

Lp.

9,23 14,28 11,25

(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)

Miejsce
i godziny dyżuru

Czarnecka Anna – SdPL

Miejsce
i godziny dyżuru

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka

VIII

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Nazwisko i imię
radnego

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Inwestycji,
Członek Komisji Mieszkaniowej

2005
miesiące

Dyżury Radnych Okręgu nr III

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Lp.

5.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Samorządowej,
Członek Komisji Inwestycji

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.15-19.15

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu – PiS Sekretariat Rady
Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00

LIPIEC-SIERPIEŃ 2005

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1, tel. 834 65 47,

www.bok-bielany.art.pl, e-mail: bok_bielany@op.pl
13

11

IMPREZY

8
31.07 (niedziela)
godz.18.oo

7

23

5

28

2

25

w ramach dy żu ru
Przewodniczących
Rady w trzeci poniedziałek miesiąca

1 – 13.08
16 -30.08
29.08 (poniedz.)
godz. 18.oo

Koncert z okazji 61 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie: ﬁlm dokumentalny „Decyzja” w reż. (spotkaniem z reżyserem),
koncert pieśni powstańczych, wspomnienia o Tadeuszu Gajcym.
wstęp wolny
Warsztaty teatralne zespołu Polskiego Studia Teatralnego z Wilna.
Instruktorzy: Krystyna Wolańska, Krzysztof Wierzbiański, Gerard
Połozyński.
Warszawa-Wisła
Polsko-Niemiecki Warsztaty Teatralne.
Warszawa - Łucznica
Spektakl teatralny „Pentesilea”.

wstęp wolny

Wszystkim czytelnikom „Naszych Bielan” życzymy fantastycznie słonecznych wakacji...

13

Lato w Mieście 2005

14
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Ogłoszenia drobne
SZUKAM PRACY

• 25-letni, dyspozycyjny, zmotoryzowany - doświadczenie
w pracach wykończeniowych - poszukuje stałej pracy
lub dodatkowej. Tel. 504 012 224.
• Pracująca podejmie dodatkowe zajęcie (opieka, sprzątanie), codziennie od godz. 17.00 i w weekendy. Tel.
504 188 844.
• Błyskotliwa, lat 36, inteligentna, komunikatywna, pozytywnie nastawiona do ludzi i życia, umiejąca pracować pod
presją stresu, z doświadczeniem w handlu zagranicznym
w branżach technicznych (telekomunikacja, gazownictwo),
znajomość procedur unijnych w budownictwie, angielski,
komputer, szuka interesującej i satysfakcjonującej pracy
biurowej na stałe, tel. 508-361-405.
• Nauczycielka emerytka zaopiekuje się dwojgiem dzieci
lub dwoma osobami starszymi. Tel. 834 26 48.
• Podejmę pracę w małej gastronomii. Tel. 834 26 48.
• Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą. Irena – tel.
633 48 92.
• Młoda emerytka (53 lata) zaopiekuje się dzieckiem,
najchętniej w wieku przedszkolnym lub szkolnym lub
osobą starszą. Posiadam doświadczenie i referencje.
Tel. 834 02 30, 0-505 148 232.

DAM PRACĘ

• Dam pracę w salonie fryzjerskim na Woli - z umową
o pracę. Tel. 0 696 219 475.
• Poszukuję opiekunki do 11-letniej dziewczynki (przyprowadzanie ze szkoły, odrabianie lekcji, zabawa). Codziennie
poniedziałki-czwartki w godz. 13.30-16.30. Najlepiej młodą
emerytkę, pedagoga, psychologa, nauczyciela, pielęgniarkę
lub studenta. Tel. 663-36-19 (prosić p. Jolantę).
• Zatrudnię fryzjera męsko-damskiego lub fryzjerkę męsko-damską i manikiurzystkę. Tel. 503 82 75 09.
• Emerytkę kulturalną, sprawną zatrudnię na ¼ etatu do prac
domowo-ogródkowych. Tel. 834 94 00 (wieczorem).
• Praca dla aktywnych – sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i innych. Tel. 606 690 529.

SPRZEDAM

• Odkurzacz ogrodowy do liści na gwarancji. Tel. 864-97-36.
• Telewizor turystyczny 5,5 cala 230 i 12V na gwarancji.
Tel. 864-97-36.
• Sprzedam dwa fotele tapicerowane + ławę rozkładaną.
Tel. 669-94-39.
• Maszynę do szycia SINDER (nożna). Szyje tkaniny
cienkie i grube.Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.
• Komputer DESKOP DELL PENTIUM I 120 MHz, Ram
64 MB, HDD 6 GB + monitor kolor, mysz, klawiatura,
jojstick, głosiniki. Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.
• Sprzedam kuchnię gazową. Tel. 633 00 86.
• Sprzedam żaglówkę rozkładaną z żaglem. Tel. 633 00 86.
• Wózek spacerowy ﬁrmy Baby Dreams, mało używany,
pokrowiec na nóżki, kosz na zakupy. Cena 170 zł. Tel.
669-05-39.
• Sprzedam niedrogo suknię ślubną - rozmiar 38. Tel.
663 65 52.
• Rolki dla chłopca, rozmiar 40, w bardzo dobrym stanie,
cena: 50 zł, Bielany, proszę telefonować wieczorem
tel. 633-01-81.
• Kożuch damski brązowy, licowany 3/4 z odpinanym kapturem, rozmiar 42/44, w bardzo dobrym stanie cena: 400 zł,
Bielany, proszę telefonować wieczorem tel. 633-01-81.
• „Wersalkę (120/190 (po rozłożeniu) w dobry stanie,
beżowo – brązowa – czarna tapicerka, jasne, meblowe
boki, z pojemnikiem na pościel, cena: 195,- zł Bielany,
proszę telefonować wieczorem: tel. 633-01-81
• Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki. Tel. 502
057 579.
• Sprzedam śpiwór dla dziecka dł. 110 cm – 25 zł oraz
komplet do chrztu dla dziewczynki 74 cm – 50 zł. Tel.
500 255 712.
• Sprzedam lutownicę gazową na naboje 190 g z dwuletnią
gwarancją – 60 zł. Tel. 504 155 208.
• Sprzedam suknię do komunii z wianuszkiem – 180 zł.
Tel. 663 54 82.
• Sprzedam tanio pralkę „Poral”. Tel. 834 87 07.
• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania SAMSYNG
SQ 1000 – taśma, korektor. Tel. 833 37 72.
• Sprzedam zielony działkowy kwiat pnący po ścianie (ok.
2m). Tel. 833 37 72.
• Sprzedam kuchnię gazową z elektrycznym zapalnikiem
gazu i zamrażarkę. Tel.633-00-86
• Sprzedam stół rozsuwany na 8 osób, wysoki połysk, ciemny
oraz maszynę do szycia SINGER. Tel. 663 44 14.
• Sprzedaż poduszek ortopedycznych, Warszawa, ul. Marii
Kazimiery 20 lok. 9, tel. 833 48 53, godz. 9-17.
• Firanki (białe na żabki - do kuchni i pokojów) i zasłony
w kolorach ciepłych, z likwidowanego mieszkania
- bardzo tanio cena 100 zł , tel. 6330181
• Telewizor PANASONIC, 28 cale, rok. 1999, w bardzo
dobrym stanie, cena: 1000, Żoliborz tel. 6330181
• Dwie stylowe komody (120 wysokości /90 cm szerokości), jedna z barkiem, tworzące zgrabny kredens
w dębie rustykalnym (tylko przody drewniane), w bardzo
dobrym stanie, do niedużego pokoju stołowego, salonu
lub jadalni - 1200 zł, Żoliborz tel. 6330181
• Sprzedam szafki kuchenne wiszące, mało używane: dwie
„30”, jedna „80” i jedna „40”. Tel. 833 37 72.
• Sprzedam niedrogo kredens z lat 60-tych drewniany dł.
150 cm, wys. 125 cm z barkiem i zaszklonym bufetem,
cztery szuﬂady i półki. Ciemny mahoń. Tel. 833 37 72.
• Sprzedam suknię ślubną, długą, białą – rozmiar 42/44.
Tel. 663 44 14
• Skóry naturalne, odzieżowe, meblowe i samochodowe w ciągłej sprzedaży. Garbarnia, ul. Farysa 10. Tel. 834 35 08.
• Przecena i wyprzedaż tkanin sukienkowych, wiskozowych i ze sztucznego jedwabiu, podszewek. Sprzedaż
detaliczna i hurtowa tkanin ubraniowych, zasłonowych,
ocieplanych, pikówki, ﬂizeliny, surówki, pościelowych,
skayów i ortalionów w różnych kolorach. Acpol ABC
sklep z tkaninami, ul. Żeromskiego 17b (z tyłu poczty),
tel. 669-99-41.

Czerwiec 2005

• Maszyna do szycia SINGER. Stół z nagami na pedały
oryginalny – cena 300 zł. Tel. 835 30 84.
• Wyprzedaż różnych tkanin po działalności produkcyjnej
od 5 zł. Tel. 835 30 84.

LOKALE

• 4 pokojowe, wysoki parter, Bielany, hipoteka, atrakcyjne,
widna kuchnia, parkiet, metro, cisza, zieleń, cena 200
tys. zł lub zamienię na 3 lub 4 pokojowe powyżej 60 m2
wysoki parter z ogródkiem i garażem w budynku. Cała
Warszawa lub segment, dom w Warszawie, bliskiej
okolicy (dopłacę). Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.
• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Kasprowicza
68a. Tel. 639-85-09.
• Poszukuję do wynajęcia niedrogiej kawalerki albo pokoju
z kuchnią (niekoniecznie Żoliborz). Tel. 0 696 219 475.
• Pokój do wynajęcia na Wrzecionie. Tel. 864-04-77.
• Kupię 3 lub 4 pokojowe, cała Warszawa, wysoki parter
z ogródkiem, garażem w budynku, cisza, zieleń, piwnica
do 270 tys. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.
• Sprzedam lub wynajmę lokal biurowo-usługowy 50 m2.
Tel. 0-506-147-640.
• Do wynajęcia lokal 80 m2 na magazyn lub produkcję.
Siła, telefon, strzeżone. Łomianki – Buraków. Tel.
0-602-399-762, 832-12-11 lub 751-12-11.
• Wykupię zadłużone mieszkanie za dodatkową opłatą.
Tel. 833-93-43 po godz. 17.00.
• Sprzedam ładne, po remoncie i z hipoteką mieszkanie
105 m2 na Ochocie. Tel. 659 58 48.
• Kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną kuchnią,
balkonem, około 40 m2, może być zadłużone lub do
remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. W rozliczeniu
sprzedam mieszkanie własnościowe, hipoteczne 27
m2, rozkładowe, wysoki parter, okratowane, 3 schowki,
bliskie Bielany. Tel. 603 109 236.
• Wynajmę dwupokojowe umeblowane mieszkanie przy
Dworcu Marymont. Tel. 864 73 77.
• Sprzedam mieszkanie – ul. Kochanowskiego przy
przychodni. Tel. 633 13 45, 501 340 502.
• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Marymonckiej.
Woda, co. Tel. 751-18-86 wieczorem.
• Mam do wynajęcia 2 pokoje z kuchnia. Niedrogo. Tel.
0-696-219-475.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 na Woli przy
ul. Góralskiej bez pośredników. Tel. 0 600 108 958 lub
0 603 675 401.
• Kupię mieszkanie bezpośrednio 2 lub 3 pokojowe na
Bielanach. Tel. 0 501 772 090.
• Bezpośrednio kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną
kuchnią, balkonem, ok. 40 m2, może być zadłużone lub do
remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. Tel. 603-109-236.
• 35 m kwadratowych na magazyn/pracownie na ul.
Lektykarskiej. Tel. 833-72-13
• Wynajmę dom – pensjonat: ul. Farysa 8. Tel. 834 35 08.
• Mieszkanie spół/lokatorskie 2 pok. 38 m2 zadbane,
winda – Bielany, zamienię na 3 pokojowe spółdzielcze
z dopłatą. Może być do remontu. Bielany lub okolice.
Tel. 669 24 39, 834 20 24 (po godz. 16.00).
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe pomiędzy ul. Przybyszewskiego a osiedlem PIASKI w 2006 r. W rozliczeniu M-4,
M-4 63 m. kwadratowe |||\|V PLUS garaż we Włocławku na osiedlu POŁUDNIE/ KOKOSZKA TEL.054
2348282 e-mail: bogumilpawlak@op.pl
• Działka budowlano-letniskowa 1293 m2 w Młynarzach,
gm. Zabrodzie 25 zł za m2. Tel. 835 30 84
• Sprzedam działkę budowlaną – Kiełpin – 2100 m2. Tel.
833-20-14, 0-608-466-588
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze-lokatorskie (51,5 m2)
na mniejsze. Tel. 669-10-16, 0-604-163-107.
• Kupię 3-pokojowe od 60 m2 z garażem podziemnym
i ogródkiem (wysoki parter), cisza, zieleń – cała Warszawa, chętnie Praga Południe do 280 tys. zł; lub segment
– w rozliczeniu ewentualnie mieszkanie 4-pokojowe,
atrakcyjne 61 m2, Bielany lub 2-pokojowe 50 m2 Saska
Kępa. Tel. 835 32 81, 604 405 155.

• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości,
pomoc bieżąca, przygotowania do testów i klasówek.
Tel. 839-32-07.
• Renowacja wanien, brodzików, zlewozmywaków. Gwarancja. Tel. 0-507-932-183.
• Wesela tanio, najlepiej, atrakcyjne sale, kompleksowo
z najwyższej klasy orkiestrą i kamerzystą. Posiadamy
prezentację na video z całych wesel w różnych salach.
Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.
• Zespół muzyczny. Wesela, bale, studniówki. Wysoki poziom, wszechstronność repertuaru, wodzirej, prezencja,
stroje. Posiadamy prezentację na video z przebiegu całych
wesel. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.
• Suknie ślubne, pracownia „Ewa”. Ceny od 600 do 900 zł.
Warszawa Bielany ul. Dantego 7. Tel. 835-92-76.
• Poprawki krawieckie. Warszawa Bielany ul. Dantego
7. Tel. 835-92-76.
• Montaż anten telewizji naziemnej i satelitarnej. Tel.
05-501-725-132.
• Remonty, przebudowa wnętrz – kompleksowo, solidnie.
Tel. 0 501 725 132.
• Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości mieszkania, działki, domy, itp.Tel. 0605-32-44-09.
• Korepetycje - język niemiecki - tanio, solidnie - studentka
linqudydaktyki. Tel. 607 998 635 (po godz. 17.00).
• Stolarstwo, wyrób, naprawa. Tel. 833 46 74, 834 96 68.
• Korepetycje z fortepianu - solidnie i tanio. Tel. 669 45 41.
• Szkło. Nietypowe usługi szklarskie: zabudowy, blaty,
schody, drzwi, meble, witraże - wszystko wykonane ze
szkła. Lustra srebrne i kolorowe. Konsultacje bezpłatne.
Tel. 0 602 852 537.
• Cyklinowanie, układanie, naprawy - szybko, solidnie,
tanio. Tel. 864 18 26, 864 06 58.
• Korepetycje z matematyki. Tel. 835 12 05.
• Pracownia Artystyczna „BERKANAN” prowadzi warsztaty: malarstwa, graﬁki rzeźby, ceramiki dla młodzieży
i dorosłych. Przygotowanie do egzaminu na ASP
i Architekturę. Tel. 0-504-858-253, ul. Wyspiańskiego
7/90, klatka nr VII.
• AUTO – MOTO – MAX kursy samochodowe, kursy
motocyklowe, szkolnie na kartę motorowerową
– ukończony 13 rok życia. Tel. 834-64-04, 0-604-636-390 Max Redel.
• Złota rączka wykonuje usługi: malowanie, hydraulika,
elektryka, ślusarstwo, czyszczenie wertikali, dywanów,
tapicerki. Tel. 633-48-92.
• Pralnia Alicja wykonuje usługi: pranie sukien ślubnych,
kurtek puchowych, skórzanych, kożuchowych, futer,
kapeluszy, beretów, krawatów i każdej garderoby. Tel. 839-27-27. Al. Wojska Polskiego 58 za salonem Fiata.
• Przeprowadzki, transport bagażowy, kraj i zagranica,
faktury VAT. Tel. 833-65-19, 0-601-753-845.
• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie, bezpiecznie, bezzapachowe preparaty. Tel. 642-96-16.
• Korepetycje z języka niemieckiego u egzaminatora
państwowego z najwyższymi kwalifikacjami (także
przygotowanie do matury). Tel. 0-609 93 92 40.
• Angielski dla początkujących i zaawansowanych
- młodzież, dorośli. Możliwy dojazd - dyplomowana
nauczycielka. Tel. 669-66-04.
• Naprawa telewizorów. Tel. 505 924 334.
• Poligraf 30 lat, obsługa komputera, prawo jazdy, wykształcenie średnie poligraﬁczne, znajomość różnych
technik druku szuka pracy w drukarni lub agencji
reklamowej itp. Tel. 835 96 97
• Matematyka - korepetycje na wszystkich poziomach
nauczania. Tel. 0505-592-849
• Niemiecki, pomoc szkolna. Tel. 669-45-41
• Korepetycji z matematyki i chemii udziela mgr inż. Bielany, Bemowo 20 zł/h - pisanie prac tel. 0691350400,
6636293 po 17.00
• Lekcje języka niemieckiego dla początkujących i zaawansowanych (także przygotowanie do matury) u mgr.
ﬁlologii germańskiej. Tel. 633-86-37, 0-609 93 92 40.

• Fizyka, korepetycje, student PW.
Tel. 0-603-884-332.
• Wulkanizacja, u. Bogusławskiego 21. Tel. 663-21-97.
• MASAŻ: leczniczy, relaksacyjny, odchudzający, akupresura. Likwiduje stawowo-mięśniowe dolegliwości
bólowe, usprawnia pracę stawów, również w domu
u pacjenta. Tel. 602 197 150, 669 61 23.
• Fotograﬁk z długoletnim doświadczeniem oferuje usługi
foto i videoﬁlmowanie: ślubów, wesel, chrzcin oraz
innych uroczystości. Tel. 834 52 27.
• BIURO RACHUNKOWE ”AMAG”, księgi rachunkowe,
księgi przychodów, ryczałt, ZUS elektronicznie. Licencja
MF od 1991 r., ceny promocyjne. Tel. 663-80-89.
• Zawiozę do ślubu białym volvo – tanio. Tel. 663 70 96,
604 420 482.
• Dla osób niepełnosprawnych i starszych drobne naprawy
domowe. Jerzy Denisiuk – złota rączka. Tel. 834-05-03
• Tenisowe szkolenie, obozy – wakacje. Tel. 834-33-22,
0-501-761-791.
• www.abcgitary.pl. Tel. 448 11 66, 601 373 401
• Fortepian, korepetycje. Tel. 669-45-41
• Chemia, przygotowanie do egzaminów wstępnych na
studia. Tel. 864 21 04 (po 19-ej).
• Matematyka przez dydaktyka – dojeżdżam. Tel. 864
21 04 (po 19-ej).
• BHP, profesjonalna obsługa ﬁrm, szkolenia. Tel. 601
34 88 21.
• Części zamienne do żaluzji, rolet, verticali. Serwis
– sprzedaż, ul. Bogusławskiego 6a. Tel. 423-44-13.
• Serwis okien z PCV na okuciu WINKHAUS i ROTO.
Sprzedaż – montaż. Tel. 425-40-88.
• Domowa opieka dla starszych i niepełnosprawnych.
Rehabilitanci, pielęgniarki, opiekunki. Gwarancja jakości
usług. Tel. 695936892, 6631894 ul. Conrada 7, paraﬁa
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
• Transport – tanio. Meble, AGD, RTV, inne – Fiat Ducato
Maxi. Tel. 604 704 193.
• Francuski – kursy przedwyjazdowe. Tel. 869 45 60,
www.elea.com.pl.
• Klimatyzacja samochodowa. Serwis, naprawy. Profesjonalnie. Tanio. Tel. 833-20-14, 0-501-160-500.
• Matematyka i chemia. Nauczycielka przygotuje do
egzaminu poprawkowego – skutecznie i bezstresowo;
doświadczenie. Tel. 603 162 542.
• Nauczycielka przygotowuje do poprawki gimnazjalistów
z matematyki i chemii. Tel. 698 414 705.
• Pedagog, reedukator zaopiekuje się dzieckiem w godzinach
popołudniowych lub pomoże w nauce. Tel. 509 625 928.
• Wesela – Tanio – Najlepiej. 90 zł od osoby przy bogatym,
pełnym menu, atrakcyjne sale, wysoki poziom. Posiadamy prezentację przebiegu całych wesel na kasetach
video i płytach DVD. Możliwość atrakcyjnej orkiestry
oraz kamery video. Tel. 835 32 81, 604 405 155.

UWAGA!

Poszukuję świadków wypadku, który
miał miejsce dnia 27 listopada 2004 r. na ul.
Arkuszowej przy ul. Jowisza – samochód WV
czerwony potrącił pieszego na chodniku.
Proszę o kontakt kierującego zielonym Renault Laguna, który powiadomił policję o ww.
wypadku. Proszę o informacje – ul. Arkuszowa 54, tel. 835 40 61, kom. 0-693 028 985.

Zespół ds. Pomocy Oﬁarom Przestępstw udziela bezpłatnej pomocy
prawnej i psychologicznej osobom
pokrzywdzonym w wyniku przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu.
Adres: ul. Zakroczymska 6, 00-225
Warszawa, Tel. 635-77-05, 635-77-62.
Godziny otwarcia: pon. – 10.00-18.00
wtorek – piątek 8.00-16.00

INNE

• Oddam kotkę w dobre ręce. Tel. 835 31 49.
• Nieodpłatnie, wiosną przyjmę ziemię z wykopów na działkę
w okolicy Białobrzegów n/Pilicą. Tel./fax (022) 663 85 66.
• 29 grudnia 2004 r. zaginął na ul. Podleśnej, przy Lasku
Bielańskim 12-letni kundelek – Koksik, gładko – czarny,
sierść falująca, ogon długi puszysty, siwa mordka, nie
duży. Prosimy o zatrzymanie i wiadomość. Tel. 835-10-96, 0-504-835-810. Nagroda.
• Oddam czystą i dobrze utrzymaną kotkę po sterylizacji.
Tel. 835 31 49.
• Opieka nad grobami w Warszawie – tanio i solidnie. Tel.
818 57 87, 500 336 607.
• Zaginął rudy kot – miał obrożę, w okolicach ul. Kasprowicza / Przy Agorze. Nagroda. Tel. 606 386 407.
• Oddam duże oszklone okna w dębowych ramach (bez
futryn). Tel. 835 33 59

USŁUGI

• Dom Opieki w Łomiankach, całodobowa opieka pielęgniarska, opieka lekarska, bezpłatny transport, własna
karetka. Pokoje 1, 2 i 3 osobowe. Cena od 1100 zł do
1500 zł miesięcznie. Tel. 751-30-72, 0-502-09-11-77.
• Emeryt – spawacz – ślusarz – malarz – kamieniarz.
Tel. 663-10-85
• Absolwentka ﬁlozoﬁi i ekonomii. Tel. 0-507-643-160.
• Korektorka. Tel. 0-504-792-786
• Redakcja i korekta publikacji (w tym elektronicznych),
artykułów, dokumentów. Tel. 0-504-792-786.
• Niemiecki – korepetycje udziela studentka ekonomii po
szkole w Niemczech. Tanio. Tel. 0-691-390-016
• Język rosyjski – tłumaczenia profesjonalne. Tel./fax
833-13-42, 0-508-849-667.
• Przepisywanie komputerowe – wszelkie teksty +
e-mail, fax (także w języku rosyjskim z korektą). Usługi
wydawnicze – skład, łamanie, przygotowanie do druku.
Tel./fax 833-13-42, 0-508-849-667.
• Zabiegi pielęgniarskie – zastrzyki, kroplówki, bańki, masaż
leczniczy u pacjenta w domu. Tel. 669-52-29.
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Majówka ekologiczna

Gwiazda festynu – zespół Trebunie Tutki

To była typowa
majówka na Bielanach. Wprawdzie karuzeli nie było, ale były
inne atrakcje i przez
cały dzień przygrzewało słońce. Tak było
w sobotę 21 maja na
festynie, zorganizowanym z okazji „Dnia
Ziemi 2005”, na polanie w Lasku Bielańskim. Kto nie był,
niech żałuje. Jak było
– pokazują przykładowo wybrane zdjęcia.
W.B.

Za zwrócone opakowanie szklane można było dostać sadzonki kwiatów i krzewów

Indianie na Bielanach

Doroczny Festyn Rodzinny, przy
stawach Brustmana na Wawrzyszewie,
miał w tym razem wyjątkową oprawę.
12 czerwca gościliśmy Zespół folklorystyczny pieśni i tańca indiańskiego
„Catawba”. Indianie w swoich przepięknych, ręcznie wykonywanych strojach,
zaprezentowali oryginalne indiańskie
tańce rytualne. W wiosce stworzonej
nieopodal zapraszali do zwiedzania
indiańskich szałasów zwanych „tipi”.
Wiele zabaw animacyjnych rozbawiało
tłumy naszych milusińskich.
Przez wiele godzin mogliśmy podziwiać
twórczość dziecięcych i młodzieżowych
zespołów działających na Bielanach.
Specjalnymi gośćmi festynu, zaproszonymi przez Bielański Ośrodek Kultury, była
polska młodzież z Litwy z zespołu tańca
towarzyskiego „Kaprys” z Wilna.
Atrakcją festynu były stoiska straży miejskiej, straży pożarnej i policji. Strażnicy miejscy

zorganizowali konkurs na plakat proﬁlaktyczny,
strażacy zaprezentowali swoje wozy bojowe
natomiast policjanci pokazali motocykle policyjne i tresurę psów tropiących.
Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku
Dzielnicy Bielany zajął się programem rekreacyjnym. Były gry i zabawy: mini hokej,
koło fortuny, rzutki do celu, kręgle i tor
przeszkód. Najlepsi otrzymali atrakcyjne
nagrody. Administracja i Rada Osiedla
Wawrzyszew ufundowała drzewka, które
zasadzone zostały nieopodal.
Najwięcej mieszkańców kłębiło się przy
stoiskach plastycznych, gdzie animatorki
z Bielańskiego Ośrodka Kultury tworzyły
„balonowe ludziki” i malowały twarze dzieciom. Dla najbardziej skupionych było stoisko z łamigłówkami i grami planszowym.
Fantastyczna pogoda była naszym
sprzymierzeńcem i gościliśmy tłumy bielańczyków.
Łukasz Kula

Diabły w Bielańskim
Ośrodku Kultury
Diabły, uznane w niektórych religiach
za strącone przez Boga do czeluści
piekielnych anioły, kuszące ludzi do
grzechu, czyli mieszkańcy Muzeum
Diabła Polskiego „Przedpiekle” Wiktoryna Grąbczewskiego, 25 maja punktualnie o godzinie
14 stawiły się – na
zaproszenie Witolda Kozłowskiego
– w BOK-u przy ul.
Goldoniego 1.
Pretekstem tej
niecodziennej wizyty diabelskich
postaci był pełen
poezji, onirycznych
opowieści spektakl zatytułowany
„Kwartet Diabelski”.
Spektakl stanowił
część jubileuszu
65-lecia pracy literackiej i społecznej
druha Witolda Kozłowskiego – poety, dziennikarza, instruktora harcerskiego, pedagoga, organizatora
Stowarzyszenia Kręgów Wszędobylskich,
przewodniczącego Zarządu Głównego
tej organizacji. W 1952 r. uzyskał on tytuł
członka honorowego Stowarzyszenia Autorów Polskich, członka Rady Warszawskiej
SAP i Związku Zawodowego Dziennikarzy.
Odznaczony wieloma medalami m.in.
Orderem Odrodzenia Polski, Medalem Jordana, Złotą „Syrenką” Warszawy, Oznaką
Zasłużonego Działacza Kultury, Orderem
Uśmiechu, wyróżniony prestiżowymi nagrodami m.in. Nagrodą Specjalną Ministra
Kultury, jest wciąż aktywny, zaangażowany, pomocny, współpracuje też ze Szkołą
Podstawową Nr 289. Pan Witold wraz
z młodzieżą organizuje plenery plastyczne,
wystawy, koncerty, spotkania autorskie
młodych poetów. Wciąż pisze. W ostatnich
latach wydano kilka jego pozycji literackich:
„Rzeczywistość snem malowana” (1998),
„Ocalić ślady odchodzenia” (2004) oraz
„Ocalić ślady przyjaciół skrzydlatych i bezskrzydłych” (2005).
Zaledwie maleńką część
z tak rozległego dorobku
twórczości druha mogli obejrzeć, na majowym spektaklu, zebrani na widowni
przyjaciele Stowarzyszenia

Kręgów Wszędobylskich i zaproszeni
przez dyrekcję BOK-u goście. Po bardzo
serdecznym przywitaniu publiczności
przez reżysera inscenizacji – młodziutką
i utalentowaną studentkę Wydziału Historii
Uniwersytetu Warszawskiego – Aleksandrę

Na scenie

Ośko, widzowie wysłuchali przepięknej
deklamacji wiersza dedykowanego Wiktorynowi Grąbczewskiemu pt. „Od przedpiekla przez ziemię do nieba” w wykonaniu
uczniów Technikum Ekonomicznego Nr 5
w Warszawie: Anetę Barej, Paulinę Wojcieską, Pawła Boczulę. W dalszej części
spektaklu wystąpili uczniowie klas IV i V
ze Szkoły Podstawowej nr 289 przy ul.
Broniewskiego 99a. Młodzi aktorzy, z niezwykłym wyczuciem słowa, przedstawili
„Opowieść iście diabelską” autorstwa Witolda Kozłowskiego. Barwne stroje, niezwykła
sceneria i diabelska (nie pozbawiona nuty
melancholii) muzyka, przygotowana przez
Barbarę Konopkę (nauczycielkę z SP Nr
289) oraz przepiękne ilustracje i rzeźby
diabłów, stworzyły niepowtarzalny, baśniowy klimat przedstawienia, a radosny taniec
baśniowych stworzeń zakończył spektakl.
Oprócz gorących braw, młodzi artyści zostali nagrodzeni maskotkami ufundowanymi
przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski.
Anna Gibki

PKPS

przy ul. Kasprowicza 41
(piwnica)
przyjmuje i wydaje
z magazynu dary
w następujące dni:
poniedziałki, środy,
czwartki, piątki
od godz. 9.00 do 15.00.
Gorąco i serdecznie
zapraszamy.
JEŚLI MASZ 14 – 19 LAT
WOLNY CZAS
- PASJE, KTÓRYMI CHCIAŁBYŚ PODZIELIĆ SIĘ Z INNYMI
- ZAINTERESOWANIA, KTÓRE CHCIAŁBYŚ ROZWIJAĆ
- CHĘĆ ZDOBYCIA NOWEGO HOBBY
- LUBISZ MUZYKĘ, SPORT, FOTOGRAFOWANIE
ZOSTAŃ WSPÓŁORGANIZATOREM
NOWEGO KLUBU
KLUB JEST MIEJSCEM BEZ AGRESJI
BEZ ALKOHOLU I NARKOTYKÓW
WSPÓLNIE OPRACUJEMY ZASADY
OBOWIĄZUJĄCE W KLUBIE
PRZYJDŹ CZEKAMY NA CIEBIE
DZIAŁAMY OD 1 CZERWCA 2005
ZAPRASZAMY OD PON. DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 15.30 DO 20.30
ORAZ W SOBOTY OD 11.00 DO 15.00
UL. BOGUSŁAWSKIEGO 6A, I PIĘTRO
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