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GAZETA BEZPŁATNA

Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Nr 12 (80) Rok VII – Grudzień 2005
„Do Betlejem pełni radości
Spieszmy powitać Jezusa małego,
Który dziś dla nas cudem miłości
Zstąpił na ziemię z nieba wysokiego”.

Oby w Święta Bożego Narodzenia miłość i pokój
zagościły we wszystkich bielańskich domach,
a Nowy Rok przyniósł jak najwięcej radosnych chwil
Przewodniczący Rady Dzielnicy

życzą

Cezary Pomarański

Aleksander Kapłon

Będzie ratusz

Ratusz bielański stanie u zbiegu ulic:
Żeromskiego i Jarzębskiego, w miejscu
od lat przewidzianym na tę inwestycję.
Jest to działka miejska, więc nie będzie
problemów własnościowych.
W styczniu 1996 roku został rozstrzygnięty konkurs SARP na projekt bielańskiego ratusza. Spośród 18 zgłoszonych
prac, wybrany został projekt mgr inż.
arch. Michała Jaworskiego z ﬁrmy „Plan”.
Niestety, przez następne lata trudno było
uzyskać środki na budowę i dokumentacja
się zdezaktualizowała.
Burmistrz Cezary Pomarański od początku swojej kadencji, jako jeden z głównych celów swojej
działalności stawiał budowę dzielnicowego ratusza
i konsekwentnie
zabiegał o umieszczenie jej w planie
inwestycyjnym.
I doczekaliśmy się
wreszcie pomyślnych decyzji. Zlecono adaptację starej
dokumentacji, polegającą m. in. na
dostosowaniu do
aktualnych przepisów i potrzeb.
Budynek będzie
nieco mniejszy od
przewidywanego
w pierwotnym planie. W tym roku
wyasygnowano
na ten cel środki
w wysokości 500
tys. złotych. Uaktualniony projekt
ratusza ma być
gotowy do końca
tego roku. „Wystąpiliśmy do władz
Warszawy o środki
na tę budowę do
2008 roku – powiedział „Naszym
Grudzień
2005
Bielanom” członek

Burmistrz

Zarządu Dzielnicy Ryszard Podczaski
– i zostały one dla nas zarezerwowane
w zadaniach ogólnomiejskich. Tak więc
inwestycja ta nie obciąży budżetu dzielnicy,
bo będzie realizowana przez miasto”.
W nadchodzącym roku będą prowadzone prace przygotowawcze, a pod koniec
roku wykonawca wejdzie na plac budowy.
Na prace przyszłoroczne przewidziano 5
mln złotych, a na całą budowę zaplanowano
wstępnie 40 milionów złotych.
Dotychczas – o czym wiedzą i odczuwają to mieszkańcy Bielan – urząd nasz
mieści się w 8 budynkach. Nowy ratusz ma
być gotowy w 2008 roku. Wydział Obsługi

Tak będzie wyglądał ratusz bielański

Mieszkańców będzie mógł przyjmować około
700 osób dziennie.
Bielański ratusz stanie na działce o powierzchni 13 tys. metrów kw. Będzie to
budynek w większości 3-piętrowy, z 5-piętrową dominantą od strony ul. Żeromskiego. Pomieści wszystkie wydziały urzędu,
delegatury miejskie, a także Urząd Stanu
Cywilnego, którego dotychczas u siebie nie
mieliśmy. Zaprojektowana została również
duża sala wielofunkcyjna (spotkania, narady,
imprezy kulturalne) oraz stołówka, która po
godzinach pracy urzędu będzie mogła pełnić
funkcję baru, czy ogólnie dostępnej restauracji. Dla zmotoryzowanych ważne jest
również to, że w podziemiach zaplanowano
garaż, a od ul. Staffa miejsca parkingowe.
Włodzimierz Borkowski

Polskie
Betlejem

Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, wykładający obecnie na
Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, wiele czasu spędził
w Ziemi Świętej, gdzie przewodniczył
polskim grupom pielgrzymkowym. Jak
powiedział w rozmowie z przedstawicielem „Naszych Bielan”, w czasie
Świąt Bożego Narodzenia, jego myśli
zawsze będą biegły do Betlejem.
Pielgrzymka do Betlejem
w czasie Świąt
Bożego Narodzenia, to dla
wielu tylko marzenie. Ksiądz
jest szczęśliwcem...
Już gdy byłem dzieckiem
atmosfera
Świąt Bożego
Narodzenia budziła we mnie marzenia o Betlejem. Bardzo pragnąłem zobaczyć prawdziwe Betlejem, ale wyobrażałem je sobie
tak, jak było przedstawiane w paraﬁalnym
kościele. To marzenie nie opuszczało mnie i w
czasie dalszej nauki i w czasie studiów w seminarium duchownym. Pragnąłem zobaczyć
miejsca związane z narodzeniem i dzieciństwem Pana Jezusa, tak jak one wyglądają
po dwóch tysiącach lat. To moje pragnienie
spełniło się po raz pierwszy podczas studiów
w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie,
które rozpocząłem jesienią 1978 roku, czyli
wraz z początkiem pontyﬁkatu Jana Pawła
II. Do Ziemi Świętej pojechałem w lipcu następnego roku na studia i byłem tam przez 2
semestry. Właśnie wtedy spędziłem Święta
Bożego Narodzenia w Betlejem.
To chyba było dla Księdza wielkie
przeżycie.
Ogromne. To była konfrontacja marzeń
z rzeczywistością. Najpierw była Wigilia
w Jerozolimie u sióstr Elżbietanek, w której
brały udział dzieci arabskie, osierocone podczas wojny żydowsko-arabskiej, a wychowywane przez siostry. Po wieczerzy wigilijnej,
w kilkunastoosobowej grupie udaliśmy się
pieszo z Jerozolimy, z Góry Oliwnej do Betlejem. Była to swego rodzaju pielgrzymka;
o tyle niezwykła, że odbywana w noc Bożego Narodzenia. Co prawda nie dostaliśmy
się do Bazyliki Bożego Narodzenia (względy
bezpieczeństwa), ale poszliśmy na tzw. Pole
Pasterzy i tam odprawiłem mszę świętą.
O ile wiem, potem bywał Ksiądz w Betlejem wielokrotnie...
Od tamtej pory byłem w Ziemi Świętej
ponad 40 razy – oprowadzałem pielgrzymki,
ale nigdy w czasie Bożego Narodzenia. Jednak bez względu na to o jakiej porze roku
tam byliśmy, zawsze mieliśmy mszę św.
w Bazylice Narodzenia. Świątynia ta została
wzniesiona w IV wieku po Chrystusie, nad
grotą w której przyszedł na świat Zbawiciel.
W swoim obecnym kształcie pochodzi z VI
wieku (czasy rządów cesarza Justyniana).
Ma charakter twierdzy, a mieści się w niej
hospicjum dla pielgrzymów.
dokończenie na str. 3
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XLIII sesja Rady Dzielnicy

Wszystkie uchwały na sesji 7 grudnia br. radni dzielnicy przyjęli jednogłośnie.
W sumie podjęto tego dnia 6 uchwał.
W pierwszej z nich „wnosi się o podjęcie przez Radę m. st. Warszawy uchwały
w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Nr 49
przy ul. Skalbmierskiej 12 na Przedszkole
Nr 49 „Pluszowy Miś”, a w drugiej „opiniuje
się pozytywnie projekt uchwały Rady m. st.
Warszawy w sprawie nadania nazwy Kasjopei ulicy zlokalizowanej w dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy znajdującej się w rejonie
ulic Arkuszowej, Perseusza i Jowisza”.
W trzeciej uchwale przedstawia się
Radzie m. st. Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym
do budżetu Warszawy na 2005 rok. W dokumencie tym znalazły się propozycje
zmian w planie dochodów, przychodów
i wydatków m. in. w gospodarce mieszkaniowej, gospodarce gruntami i nieruchomościami, a także w dziedzinie oświaty
i wychowania. Między innymi przyznano
brakującą kwotę na zakup kserokopiarki
dla XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego
przy ul. Lindego 20.
Radni rozpatrzyli projekt i przyjęli uchwałę w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.
W uchwale tej „wnioskuje się o przesunięcie
na rok 2006 środków niewygasających,
niezbędnych do pokrycia zobowiązań
z tytułu umów już zawartych”. Nie może
to spowodować obniżenia planowanych
środków na rok 2006 na poszczególne zadania inwestycyjne. Dotyczy to modernizacji
boiska w Szkole Podstawowej Nr 214 przy

ul. Fontany i budowy boiska przy ZSO Nr
22 przy ul. Gwiaździstej 35.
W następnej uchwale, przyjętej przez
radnych na sesji 7 grudnia przedstawia się
Radzie m. st. Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym,
planów przychodów i wydatków zakładów
budżetowych na 2005 rok. Na przykład
łączna kwota zwiększenia wydatków w 26
bielańskich przedszkolach wynosi 313.922
zł. Przeznaczona ona będzie na zakup
niezbędnych środków czystości, zakup
komputerów w związku z obowiązkiem
prowadzenia przez placówki Systemu
Informacji Oświatowej oraz zakup wyposażenia kuchni zgodny z normami HACAP
i zaleceniami Sanepidu.
W ostatniej z uchwał przyjętych na
grudniowej sesji radni dzielnicy zatwierdzili
projekt wykazu nr 17 lokali mieszkalnych,
przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców. Warto dodać, że
dzielnica już wykonała plan w tej dziedzinie
– sprzedano 200 lokali.
Redakcja

* * *

W listopadowym numerze „Naszych
Bielan” błędnie podano nazwisko jednego
z nowo wybranych członków okręgu wyborczego Nr 2 Rady Samorządu Mieszkańców
Wrzeciono. Jest nim Krzysztof Sabbo.
Przepraszamy

Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy Bielany w listopadzie odbył 6 posiedzeń, w trakcie których
omówił łącznie 88 spraw, w tym podjął 31 uchwał.
Najliczniejszą grupę stanowiły sprawy
z zakresu gospodarki zasobem mieszkalnych lokali komunalnych oraz lokali socjalnym, a także czynności związane z zarządzaniem lokalami użytkowymi w dzielnicy.
Dotyczyły one przede wszystkim spraw
indywidualnych takich jak:
 udzielenie bądź przywrócenie kwaliﬁkacji do zawarcia umów najmu lokali
z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy;
 skreślenie z listy osób oczekujących
na zawarcie umowy najmu;
 zawarcie umów najmu, w tym i lokalu
socjalnego;
 umorzenie bądź rozłożenie na raty
kaucji zabezpieczającej;
 wzajemna zamiana lokali mieszkalnych;
 odstąpienie od żądania zwrotu boniﬁkaty udzielonej przy wykupie lokalu;
 zaopiniowanie protokołów z rozmów
ZGN z najemcami w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego w ratach.
Sprawy związane z zarządzaniem
lokalami użytkowymi dotyczyły wniosków
użytkowników o:
 wyrażenie zgody na ratalną spłatę
zadłużenia z tytułu najmu lokalu użytkowego;
 zastosowanie okresowej obniżki czynszu w związku z wykonywanym remontem
lokalu;
 zmianę w umowach najmu.
Poza wymienionymi sprawami indywidualnymi Zarząd:
 zaakceptował sposób rozliczenia
kosztów zużycia energii cieplnej w nieruchomości przy ul. Wrzeciono 30 oraz
wody i kanalizacji w nieruchomości przy ul.
Przybyszewskiego 28;
 przychylił się do wniosku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w sprawie
wyłączenia z wynajmu oraz zdjęcia z ewidencji zasobów lokalowych ZGN dwóch
pomieszczeń użytkowych usytuowanych
w nieruchomości przy ul. Pęcickiej 23;
 wyraził poparcie w sprawie zasadności przekazania nieruchomości przy ul. Anny
Jagiellonki 6 jej prawnym właścicielom;
 odmownie rozpatrzył wniosek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski D”
o nadanie kategorii „drogi publicznej gminnej” ulicy Zgrupowania „Żmija”, posiadającej
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aktualnie status drogi wewnętrznej;
 zajął stanowisko w sprawie wystąpienia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o nieodpłatne przekazanie w wieczyste
użytkowanie terenu położonego wzdłuż
budynku przy ul. Szegedyńskiej 5a;
 postanowił wystąpić do Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy
z propozycją budowy nowej przychodni na
terenie dzielnicy, wskazując teren przy ul.
Przy Agorze 16/18.
Ponadto Zarząd, w formie uchwał, zatwierdził:
 zmiany w załączniku dzielnicowym do
budżetu m.st. Warszawy na 2005 rok;
 podział środków pieniężnych dla szkół
i przedszkola na sﬁnansowanie zniżek godzin oraz dodatku funkcyjnego nauczycieli
doradców metodycznych;
 podział środków budżetowych ujętych
w projekcie budżetu na 2006 rok dla szkół
i placówek oświatowych dzielnicy Bielany;
 podział środków budżetowych ujętych
w projekcie budżetu na 2006 rok dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami,
Ośrodka Pomocy Społecznej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy oraz Bielańskiego
Ośrodka Kultury i Biblioteki;
 podział środków pieniężnych dla
przedszkoli na zakupy inwestycyjne oraz
zmiany przedmiotu zakupów inwestycyjnych w szkołach podstawowych;
 wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na
rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
oraz podania w/w wykazu do publicznej
wiadomości;
 zorganizowanie przetargów pisemnych nieograniczonych na wyłonienie
najemców lokali użytkowych z zasobu m.
st. Warszawy, usytuowanych na terenie
dzielnicy Bielany;
 zorganizowanie konkursów ofert na
wyłonienie najemców lokali użytkowych
z zasobu m. st. Warszawy, usytuowanych
na terenie dzielnicy Bielany.
Wśród pozostałych spraw omawianych przez Zarząd Dzielnicy w okresie
sprawozdawczym znalazło się m.in. 7
projektów uchwał Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, które były prezentowane
podczas Sesji Rady w dniu 9 listopada i 7
grudnia br.

Mieszkańcy pytają
– władza odpowiada

Mieszkańcy mogą spotykać się z radnymi na ich dyżurach, posiedzeniach komisji
i sesjach, a z Zarządem na interwencjach
poniedziałkowych. Dodatkową formą są
spotkania w okręgach wyborczych. I tak
na przełomie października i listopada
odbyło się pięć takich spotkań z udziałem
radnych, członków Zarządu dzielnicy.
Omawiano sprawy budownictwa, bezpieczeństwa, remontów dróg, zieleni. Pierwsze
z tych spotkań odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej 6. Poniżej
przedstawiamy przykładowe problemy,
które były omawiane z mieszkańcami.
Zieleń w parku przy ul. Gwiaździstej.
40% roślin uległo zniszczeniu z powodu nie
przeprowadzanych konserwacji. Mieszkaniec pyta: czy w budżecie dzielnicy zostały
uwzględnione konserwacje zieleni przez cały
sezon? Odpowiedzi na to pytanie udzielił członek Zarządu Ryszard Podczaski: obowiązują
nas procedury przetargowe, w tym również
na utrzymanie zieleni, umowy podpisywane
są na 3 lata. W związku z przedłużeniem
procedury przetargowej prace pielęgnacyjne
nie były w tym czasie wykonane.
Zgodnie z zaleceniem Sanepidu powinna
być poprawiona nawierzchnia trawiasta
boiska i przeprowadzony remont ogrodzenia
Szkoły Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudzkiej.
Odpowiedzi udzielił również R. Podczaski:
na terenie Bielan jest wiele boisk szkolnych,
które wymagają remontu. Remonty te są
systematycznie wykonywane i na niektóre
boiska została przygotowana dokumentacja.
Takich szkół jest dużo, więc remonty są
przeprowadzane według kolejności.
Czy w planie zagospodarowanie przestrzennego Bielan, na Potoku oprócz supermarketu Globi przewidziana jest budowa
dużego supermarktetu?
Odpowiedź radnego Jana Zaniewskiego
brzmiała: Marymont II ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Większość
obszaru przeznaczona jest pod budownictwo
mieszkaniowe i usługowe. Plan ten nie zabrania budowy większych sklepów, o ile właściciel
wyrazi na to zgodę. Globi nie jest supermarketem i nie zalicza się do usług uciążliwych.
Natomiast supermarkety nie mieszczą się
w funkcji usługowej i radny nie przypuszcza,
aby była wyrażona zgoda na budowę.
W okręgu nr 2, w Szkole Podstawowej
Nr 187 przy ul. Staffa 21, rozmawiano
o konieczności zwiększenia patroli policji
i straży miejskiej w godzinach wieczornych
i nocnych z powodu dewastacji Parku Olszyna i potrzebie likwidacji żyjących w parku
szczurów. Pytano też kiedy nastąpi wymian
latarni na terenie parku, ponieważ są one
skorodowane i łamią się. Krótkiej odpowiedzi
udzielił burmistrz Cezary Pomarański: środki
na modernizację Parku Olszyna zostały zarezerwowane w budżecie na 2006 rok.
Jeden z mieszkańców zwrócił uwagę na
konieczność wymiany przestarzałych wind
w dużych budynkach przy ul. Reymonta.
Odpowiedzi udzieliła wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Maria Mossakowska:
w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
jest wydzielony specjalny fundusz na remont dźwigów. Windy w osiedlu Piaski są
wymieniane sukcesywnie.
W okręgu nr 3 na Chomiczówce podziękowano Zarządowi za realizację remontu
ulicy Kochanowskiego i ulicy Bogusławskiego. Ale mówiono również o innych ulicach,
na których występują kłopoty. Np. zakorkowana ulica Conrada. Informacji na ten temat
udzielił radny Rady m. st. Warszawy Antoni
Gut, który stwierdził, że problem korków
na ul. Conrada zostanie rozwiązany przy
budowie Trasy Mostu Północnego.

Mieszkańcy protestują przeciwko opłatom za wykonanie remontu ul. P. Nerudy.
Członek Zarządu R. Podczaski odpowiedział, że ulica Nerudy jest wewnętrzną
ulicą spółdzielni i to ona ponosi koszty
remontu.
Oto przykłady tematów rozmów w okręgu nr 4 na Wrzecionie. Zaniedbany teren
przy Ośrodku Pracy Pozaszkolnej, zdewastowany teren i budynek szkoły przy
ul. Lindego 20, samochody parkujące na
trawnikach wzdłuż ul. Lindego, wraki samochodowe porzucone na terenie osiedla,
brak patroli policji i służb miejskich na Wrzecionie. Głos zabrał burmistrz C. Pomarański: placówka oświatowa przy ul. Lindego
20 została niedawno przejęta przez Urząd
m.st. Warszawy. Zapewnił, że są środki
na remont szkoły w tym boiska i basenu.
Poinformował, że rozpoczęto budowę OPP
przy ul. Szegedyńskiej i teren wokół tej placówki zostanie uporządkowany. W sprawie
bezpieczeństwa mieszkańców, dodał, że
wyniki badań wskazują na poprawę bezpieczeństwa na terenie osiedla Wrzeciono.
Rada Dzielnicy Bielany uchwaliła Program
Rewitalizacji Osiedli Wrzeciono i Radiowo,
który upoważnia do ubiegania się o środki
ﬁnansowe z Unii Europejskiej na poprawę
warunków życia mieszkańców.
Padła też propozycja zainstalowania
sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy bazarze Wolumen. Odpowiedź
brzmiała: bezzasadne jest wykonywanie
sygnalizacji świetlnej na przejściu przy
bazarze, w sytuacji gdy na tym terenie
planowana jest budowa metra.
Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę
na brak połączeń komunikacyjnych na
odcinku ul. Marymonckiej do ul. Broniewskiego i poprosiła o wykonanie przystanku
autobusowego linii Nr 121 pod kładką dla
pieszych przy ul. Marymonckiej. Burmistrz
C. Pomarański obiecał, że sprawa ta zostanie rozpatrzona przez Zarząd Dzielnicy.
Podnoszono też sprawę remontu ulicy Frygijskiej. Radny Jan Borkowski
poinformował, że ulica Frygijska została
zakwaliﬁkowana do remontu, ale z powodu braku środków ﬁnansowych zadanie
zostało odrzucone przez Radę Warszawy.
Zaproponował, żeby remont tej ulicy został wykonany ze środków pochodzących
z przeszacowania innych przetargów.
W ostatnim z okręgów w Zespole Szkoł
przy ul. Tołstoja 2, pytano m.in. o garaże,
które znajdują się za bazarem na Wolumenie. Członek Zarządu R. Podczaski wyjaśnił,
że podejmowane są działania w tej sprawie
i systematycznie garaże są likwidowane.
Obecnie zostały już tylko 3.
Padło też pytanie o możliwość uporządkowania tras spacerowych i rowerowych
wokół Fortu Wawrzyszew, włączenie fortu
w plan zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Bielany z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową. R. Podczaski wyjaśnił, że
teren fortu nie jest terenem miejskim tylko
jest mieniem wojska. W związku z tym,
aby teren ten mógł być rewitalizowany,
zarządzający nim podmiot musi wystąpić
o doﬁnansowanie do Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Mieszkańcy prosili o informację na temat
wykupionych budynków przy ul. Szegedyńskiej i zasiedlenia ich przez osoby, które
miały problemy z opłatami za lokale mieszkalne. Burmistrz C. Pomarański wyjaśnił,
że budynki przy ul. Szegedyńskiej będą
przerobione na mieszkania komunalne, ale
nie będą tam mieszkali ludzie, którzy mieli
zadłużenia lokalowe.
Redakcja

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
Błogosławieństwa Bożej Dzieciny i
samych szczęśliwych dni w Nowym Roku
Mieszkańcom Dzielnicy Bielany
życzą
Radni Ligi Polskich Rodzin
Antoni Gut, Stanisław Wawer i Jędrzej Dmowski
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Trzy świątynie pełne muzyki
Melomani na Bielanach nie mają
powodów do narzekań. Wartościowa artystycznie muzyka na stałe zadomowiła
się w naszej dzielnicy. Choć nie ma u nas
specjalnej sali koncertowo-widowiskowej, ale jest wiele miejsc, gdzie sztuka
dźwięków brzmi na wysokim poziomie.
Domy kultury na Bielanach nastawione
są głównie na czynne uczestnictwo
określonych, jak to się mówi, „grup
docelowych”, np. dzieci, młodzieży,
seniorów. Jakże to ważna działalność.
Dzięki niej, gust i upodobania ludzi nabierają określonych kształtów. Widza
i słuchacza można „prowadzić”, podpowiadać mu, gdzie leży świat wartości
estetycznych.
Ogromną rolę odgrywają także kościoły.
Warto pokazać na konkretnych przykładach
trzech bielańskich świątyń, w których od
dawna rozbrzmiewa muzyka. Dwie pierwsze są bardzo dobrze znane. Mam na myśli
pokamedulski kościół przy ul. Dewajtis
i kościół św. Zygmunta przy pl. Konfederacji. Trzecia z nich, kościół św. Jozafata,
mieści się już po drugiej stronie granicznej
ulicy Powązkowskiej, ale to właśnie tam
znalazł siedzibę Bielański Festiwal Muzyki Kameralnej – cykl, w ramach którego
odbył się, opisywany przeze mnie, recital
skrzypcowy.

Świątynia Lasu
Bielańskiego

Wielki duch, wielka sztuka, czyli: piękno,
uroczysty charakter, wzniosłość. To można
powiedzieć o dziełach baroku. W samo
południe 16 października w Dni Papieskie
w bielańskim kościele pokamedulskim
usłyszeliśmy właśnie muzykę z tego okresu,
w znakomitym wykonaniu orkiestry solistów
warszawskich Concerto Avenna pod kierunkiem Andrzeja Mysińskiego. Zespół powstał
z inicjatywy m.in. obecnego szefa oraz
słynnego klawesynisty Władysława Kłosiewicza. Zdobył uznanie specjalizując się
w wykonaniach muzyki dawnej i barokowej.
Cechami charakterystycznymi tej kapeli są:
stałość wysokiego poziomu interpretacji
i walory brzmienia. Wśród niezliczonych
nagrań, szczególną sympatią darzę zapis
koncertów Vivaldiego, Albinoniego, Marcello (z solowymi partiami oboju, wiolonczeli
i gitary) z grudnia 1997 roku.
W świątyni Lasu Bielańskiego zagrali
krótki, zaledwie godzinny, koncert. Usłyszeliśmy Concerti grossi Corellego i Haendla,
fragment Koncertu a-moll skrzypce solo)
Vivaldiego. Nie zabrakło J.S.Bacha. Jego
słynną Arię z III Suity orkiestrowej D-dur,
znaną jako „Arię na strunie G”, wykonano
zgodnie z regułami stylu, bez sztucznie podwojonych wartości rytmicznych, z kroczącym, wyraźnym pulsem akompaniamentu.
Okazuje się, ile temat Arii w takim ujęciu
bardzo zyskuje.
Orkiestra zaprezentowała to, co jest w tej
muzyce rzeczą bardzo ważną: umiejętność
współzawodnictwa muzyków i zespołowego
zgrania w ramach ściśle określonych reguł.
W tym celu nie wystarczy dobra znajomość
zapisu nutowego poszczególnych partii.
Trzeba jeszcze mieć świadomość kulminacji, do których prowadzi gra melodii.
Wejścia linii były wyraźnie zarysowane, a w
polifonicznym „gąszczu” panowała logika.
Orkiestra dobrze brzmiała, szkoda tylko,
że słabo słyszalny był klawesyn.
Program został dobrany ze smakiem
i stosownie do okazji. Wykonane utwory
można nazwać na wzór dawnych mistrzów,
królewskimi.

U św. Zygmunta

Tego samego dnia w kościele św. Zygmunta odbył się inny „królewski” popis ku
czci Jana Pawła II. Gwiazdą wieczoru stał
się chór UKSW. Śmiało można rzec, iż ten
zespół jest wizytówką naszej dzielnicy. Istnieje 37 lat. Koncertuje w całej Europie (byli
nawet w Mołdawii), zdobył mnóstwo nagród
nie tylko w Polsce, ale i we Włoszech. Specjalizuje się, jak przystało na chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
w katolickiej muzyce religijnej, ale ma też
w swoim repertuarze inne. Pasją szefa
artystycznego zespołu ks. prof. Kazimierza
Szymonika, jest chorał gregoriański. Nic
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więc dziwnego, że usłyszeliśmy przykłady
tej formy muzycznej na koncercie. Chorał
zabrzmiał jako intrada (Tu es Petrus)
i epilog (Christus vincit). Stworzono w ten
sposób klamrę, która współtworzyła nastrój
niepowtarzalnego spotkania.
Utwory współczesnej polskiej muzyki
religijnej były przedzielone tekstami Jana
Pawła II. Przed ostatnim chorałem, zabrzmiały słowa Benedykta XVI o polskim
Papieżu. Czytała je Alicja Ogrodzińska,
specjalistka od emisji głosu w zespole
UKSW, a tym samym główny architekt
gatunku dźwięku w chórze. Mówi się nieraz
o znikomym wpływie jednostek na zjawiska
grupowe. Chór UKSW jest zaprzeczeniem
tej tezy. Mimo zmieniającego się składu charakterystyczne, pełnowartościowe w zróżnicowanej dynamice brzmienie pozostaje. To
efekt pogłębionej świadomości opiekunów
chóru i, oczywiście, ciężkiej pracy. Nie od
dzisiaj wiadomo, że na podopiecznych ks.
Kazimierza można liczyć.
Modlitewność, kontemplacyjny nastrój
– oto cechy utworów Juliusza Łuciuka:
Oremus i O ziemio polska. To samo, ale
i coś więcej, można powiedzieć o utworach
Henryka Mikołaja Góreckiego: Święty oraz
Totus Tuus (znakomite subito piano chóru)
Są one znakomitym przykładem nawiązania w nowoczesnej formie do muzyki
liturgicznej i maryjnej.
Na koncercie została wykonana też
Missa Claromontana Mariana Sawy na
chór, organy (Michał Sławecki) i kotły (Leszek Lorent). Została napisana w styczniu
2005 roku, ale kompozytor nie doczekał
się prawykonania. Ojciec Święty odchodził
do Pana, a twórcy Mszy pozostawało
wówczas niewiele ponad trzy tygodnie życia. Zmarł 27 kwietnia. 1 maja w Bazylice
Jasnogórskiej zaprezentowano jego dzieło
po raz pierwszy.
Missa Claromontana jest owocem
optymistycznej wiary chrześcijanina. Odnajdujemy w tej kompozycji to, do czego
nas przyzwyczaił kompozytor: wierność
tradycji (chorał gregoriański) przy równoczesnej innowacyjności myślenia (rozwiązania harmoniczne). Organom twórca
powierzył rolę partnera chóru. Wszyscy
stanęli na wysokości (trudnego) zadania.
Bardzo emocjonalny śpiew,
umiejętnie zrealizowane napięcia dramaturgii przekonały
słuchaczy, którzy, jak to na
październikowych koncertach
u „Zygmunta” bywa, mocno
zmarznięci, nagrodzili artystów gorącymi brawami.
Koncert doszedł do skutku
dzięki zaangażowaniu i pomocy Urzędu Dzielnicy Bielany
oraz paraﬁi św. Zygmunta.
Warto też podkreślić, że nie
były to jedyne inicjatywy artystyczne ku czci Papieża-Polaka na Bielanach w tym dniu.

Polskie Betlejem

dokończenie ze
str. 1
Jak reagują pielgrzymi?
Ja, choć byłem
przewodnikiem, zawsze bardzo przeżywam pobyt w Ziemi
Świętej. Obserwuję też pielgrzymów,
jak odbierają pobyt
w tych świętych miejscach. Niezwykłe jest
to, że bez względu
na porę roku, nasi
pielgrzymi w Bazylice
Bożego Narodzenia
zaczynają śpiewać
kolędy. Polskie kolędy brzmią tam niezwykle. Początkowo wydaje się, że nie
przystają do atmosfery tego miejsca. Po
chwili przekonujemy się, że przyjeżdżając
do Betlejem, przywozimy ze sobą polskie

towy tego kompozytora). Mam wrażenie,
że W. Promiński szczególnie lubi imprezy,
które odbywają się w pięknych, ale daleko
położonych od miejskich ośrodków, miejscach: pałacach, dworach. W jego drodze
artystycznej widać wyraźny estetyzm, który
w przypadku tego artysty budzi szacunek
i zainteresowanie.
Być mistrzem dźwięku. Skrzypkowie
wiedzą, jak trudna to sprawa i ile jest
czynników, od których jakość brzmienia
zależy. Promiński udowodnił, że można
w tej dziedzinie osiągnąć znakomite efekty.
Już w I Sonacie g-moll Bacha usłyszeliśmy,
na czym to polega. Dla mniej wtajemniczonych wyjaśniam. Otóż „jazda” smyczkiem
po strunach tylko z pozoru ma charakter
zwykłego odruchu. W rzeczywistości jest
to wielka umiejętność, w której liczy się
wiele elementów, między innymi, położenie
smyczka. W grze Promińskiego przemawiała do nas struna instrumentu. Oznaczało
to, że smyczek całą swoją powierzchnią,
ciężarem do niej przylegał. Prawdziwa
muzyka struny.

Wnętrze Bazyliki Narodzenia

Betlejem, które żyje w naszych rodzinach,
głęboko w nas.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski
Solista zaimponował techniką. Porywająco zagrał motoryczne Presto z sonaty
Bacha od początku części myśląc o ostatniej nucie. Promiński świetnie wyczuwa
dramaturgię muzycznej akcji, umiejętnie
posługuje się kontrastem dynamicznym,
słucha swojego instrumentu.
Można to było obserwować także w II Sonacie z op. 27 Eugéne Ysaÿe’a i w ostatnim
utworze koncertu, Recitativo e Scherzo z op.
6 Fritza Kreislera. Tam także nie obyło się
bez czarowania pięknym dźwiękiem w rozłożonych akordach i długich nutach. Sprzyjała
temu przyjazna akustyka świątyni.
Nie był to popis bez skazy, ale darmo
szukać w żywej muzyce doskonałości
wystudiowanego zapisu. Urozmaicenia koncertu były dwa. Pierwsze: niezaplanowane
oklaski między częściami utworów. Drugie:
zaplanowane losowanie płyt z nagraniem
zespołu „Camerata”. Recital odbył się
w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej na
Bielanach, a do jego realizacji przyczyniły
się władze naszej pięknej dzielnicy.
Lech Koczywąs

Na Powązkowskiej

W niedzielny wieczór, 20
listopada, kusił dźwięk skrzypiec.
Z początku nawet nie myślałem o dźwięku, jedynie
chciałem posłuchać recitalu
Włodzimierza Promińskiego,
znanego kameralisty, twórcy
„Kwartetu Camerata”, laureata
nagród w Tokio, Monachium
i Paryżu, uczestnika wielu
nominacji i zdobywcy „Fryderyka” (w 1999 r.). Postać
artysty jest bardzo dobrze
znana na Bielanach . Wielokrotnie tu występował, a warto
dodać, że należy on do tych
muzyków, którzy pracy się nie
boją. Chociaż ma stałe zajęcie
(jest adiunktem w Akademii
Muzycznej w Białymstoku),
bardzo intensywnie koncertuje, bierze udział ze swoim
kwartetem w różnych ciekawych przedsięwzięciach
w kraju, które sięgają także do
jazzu. Nagrał ze Zbigniewem
Namysłowskim płytę „Mozart
goes jazz” (kwartet klarne-
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ORAZ BEZPIECZNEGO PODRÓŻOWANIA
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Spotkanie z Kawalerami

Niezwykle miłe, chwilami wzruszające, było spotkanie z dwunastoma kombatantami, zorganizowane po południu
15 listopada 2005 roku, z inicjatywy
wiceburmistrza Janusza Warakomskiego oraz naczelnika Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy
– Alicji Tyc w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Wrzeciono.
Asumptem do spotkania były przysłane
na adres Urzędu Dzielnicy Bielany zawiadomienia następującej treści:

podkreślał zasługi kombatantów w obronie
Ojczyzny, a także przeżyte cierpienia i represje ze strony władz komunistycznych
w okresie powojennego zniewolenia. Akcentował też fakt docenienia przez obecną
władzę zasług dzisiejszych kombatantów
w walce i pracy dla kraju, a także zrozumienia ich niejednokrotnie ciężkiej sytuacji
bytowej, czego skromnym dowodem jest
przyznanie im pomocy ﬁnansowej.
Po przemówieniu Janusz Warakomski
wręczał cytowane wyżej zawiadomienia,

Głos Seniora
Horoskop

Koniec roku to dobra pora na reﬂeksję, co
nas czeka. Horoskop wysnuty z prognoz demograﬁcznych przepowiada, że za dziesięć
lat ponad siedem milionów Polaków będzie
po sześćdziesiątce. W dodatku, dużo szybciej niż obecnie przybywać będzie osób sędziwych, po 80. roku życia. Wszelka władza
powinna więc zadbać, by schorzenia gnębiące starsze osoby leczyć metodami i środkami
dostępnymi medycynie XXI wieku.
Jak dotąd, nic na to nie wskazuje. Przez
ostatnie 30 lat specjalizację drugiego stopnia z geriatrii uzyskało około 150 polskich
lekarzy – niespełna 50 z nich pracuje bezpośrednio z seniorami.
Tymczasem 2 procent polskich seniorów
to ludzie przykuci do łóżek, 6 procent nie
jest w stanie poruszać się samodzielnie,
pozostałych dopadają różne choroby, a ceny leków porażają. Drodzy Czytelnicy! Idą
święta, więc życzmy sobie zdrowia, zdrowia
i jeszcze raz zdrowia! Ufając, że Dzieciątko
naszych próśb wysłucha.

Nie dla ciebie drogi lek?

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych decyzją z 31
sierpnia 2005 roku postanowił przyznać pomoc pieniężną z Państwowego Funduszu
Kombatantów – Kawalerów Orderu Wojennego „Virtuti Militari” w kwocie …. złotych,
z przeznaczeniem na zakup lekarstw i drobnego sprzętu rehabilitacyjnego…..
W każdym zawiadomieniu wymieniona
była kwota (jednakowa dla wszystkich)
oraz imię i nazwisko uhonorowanego
kombatanta.
Podczas spotkania Janusz Warakomski

a Alicja Tyc – kwiaty. Były gratulacje, życzenia i podziękowania.
A później Remigiusz Arden, Tadeusz
Cybulski, Zdzisław Kamiński, Leon Krzeszowski, Zdzisław Kwieciński, Zoﬁa Łazor,
Leon Łyczkowski, Zygmunt Maguza, Antoni
Matuszewski, Kazimierz Piechotka, Gustaw
Raczyński i Lucjan Wiśniewski wspominali
przy herbacie i ciastach dawne czasy,
śpiewali przy akompaniamencie pianisty
żołnierskie i partyzanckie piosenki.
Mieczysław Pierzchała

U kombatantów uroczyście
Tradycyjnie już, w każdą trzecią środę miesiąca mają swoje spotkania członkowie Bielańskiego Klubu Kombatanta.
Tak też było 16 listopada, tyle że nie miało ono przebiegu tradycyjnie roboczego,
a wprost przeciwnie – było odświętnie
i uroczyście, a to z racji odznaczeń
przyznanych kombatantom i osobom
zasłużonym dla kombatantów.

I tak, odznaczeniem „Za zasługi dla
Związku Kombatantów” zostali uhonorowani: ksiądz prałat Bogusław Pasternak
(proboszcz paraﬁi św. Marii Magdaleny,
kapelan kombatantów, major WP w st.
spocz.), Marianna Deska (kombatantka
z koła nr 3), kombatant Jan Marczak oraz
pracownicy Wydziału Kultury w Urzędzie
Dzielnicy Bielany – Jarosław Bobin i Ta-

ul. Estrady 9, Warszawa Bielany
tel. (022) 796-01-29

PIERZEMY
I CZYŚCIMY
W S Z Y S T K O
w tym
DYWANY, FIRANY, ZASŁONY
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Pon.-pt. 8-18 sob. 8-14
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deusz Ender (nieobecny na uroczystości).
Aktu dekoracji dokonał prezes Związku
Kombatantów i Osób Represjonowanych
RP Rejonu Żoliborz-Bielany – ppłk w st.
spocz. Józef Listopadzki.
Z kolei Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa nadała medale „Opiekuna
Miejsc Pamięci Narodowej” Marianowi
Domagale (kpt. w st. spocz. dr nauk humanistycznych), Hannie
Sikorskiej-Domagale oraz
Józefowi Listopadzkiemu (ppłk w st. spocz.).
Odznaczenia wręczała
Wanda Górska (naczelnik
Wydz. Kultury w Urzędzie
Dzielnicy Bielany).
Dalszy ciąg spotkania przebiegał w kameralnej atmosferze, przy
napojach i słodyczach.
Odznaczeni byli wyraźnie
usatysfakcjonowani. A my
gratulujemy wyróżnień
i życzymy zdrowia.
Mieczysław Pierzchała

KLUB DOMINO
ul.Bogusławskiego 6A
tel. 669-69-80
e-mail klubdomino@wp.pl
www.klubdomino.com

Zajęcia bezpłatne:
Klub Seniora
każdy wtorek 16.00 – 18.30
Kółko komputerowe
Kółko tenisa stołowego
Na terenie klubu działa Klub Młodzieżowy HOMEIK
Zajęcia płatne:
Gimnastyka wyszczuplająca dla pań
– poniedziałki i środy w godz. 19.30-20.30
Capoeira - Brazylijska sztuka walki – wtorki
i czwartki w godz. 18.00-19.30 (grupa dzieci)
Szermierka – trwa nabór (dzieci
i młodzieży)
Imprezy:
9 listopada 2005 r. (środa) wieczór
historyczny w związku rocznicą odzyskania Niepodległości – wstęp wolny.
Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00.

Z badań rynku farmaceutycznego wynika, że w Polsce aż 70 procent kosztów leków
pokrywają pacjenci. Tylko 30 procent refunduje państwo. Tymczasem unijni eksperci
alarmują, że im niższy procent refundacji,
tym więcej chorych przestaje kupować leki.
W naszym kraju co piąta recepta realizowana jest tylko częściowo, zaś 3 procent
przepisywanych recept ludzie wyrzucają zamiast wykupić. Nie dlatego, że bagatelizują
własne zdrowie. Po prostu wielu chorych,
zwłaszcza emerytów, nie stać na leczenie.
Tymczasem drogie, zagraniczne leki mają
tańsze odpowiedniki, o czym lekarz często
zapomina poinformować pacjenta. Warto więc
zapytać w aptece, czy istnieje tańszy, równie
skuteczny odpowiednik tego, na co opiewa
recepta. Jeśli pracownik apteki odpowie twierdząco, to albo nam sprzeda, wyjaśniając jak go
przyjmować, albo powie, że musimy wrócić do
lekarza po wskazówki. I warto usłuchać takiej
rady, bo możemy zaoszczędzić pieniądze.
Bywa jednak, że lekarz wpisze w receptę
skrót „NZ” (nie zamieniać). Wtedy nie ma
sensu pytać o zamiennik, bo farmaceuta
go nie sprzeda.

Jak wybrać się do wód?

Najprostsza i najkrótsza droga do sanatorium jest taka: pytamy lekarza rodzinnego,
jakie borowinki, wody, mikroklimaty etc. najlepiej nas podreperują i bierzemy od niego
zaświadczenie o stanie zdrowia, by okazać
w uzdrowiskowej przychodni. Następnie
udajemy się do banku po równowartość

około trzech niezłych emerytur. Ze dwie wydajemy w Biurze Podróży na skierowanie,
trzecią chowamy do portfela... Kurorty tylko
czekają na takich pacjentów.
Ale to nie jest droga na kieszenie
większości bielańskich i w ogóle polskich
seniorów. Pozostają więc starania o wyjazd
dotowany. Jest szansa, że uzyskamy przydział, trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, zdając sobie sprawę, że poczekamy
dwa lub więcej lat.
Najpierw lekarz rodzinny orzeka, czy dane
borowinki niezbędne są na nasze dolegliwości
i wystawia wniosek o przyznanie sanatorium.
Do kwestionariusza należy dołączyć załączniki
– wyniki badań serca, moczu, krwi, płuc etc.,
których wykonanie w laboratoriach publicznej
służby zdrowia też potrwa. Dokumenty składa się w siedzibie Narodowego Funduszu
Zdrowia. Tym sposobem zapisujemy się do
tasiemcowej kolejki, w której czekają najrozmaitsi ubezpieczeni – zatrudnieni na umowę
o pracę, emeryci, renciści, pobierający zasiłki,
renty socjalne itp. Fakt, że jesteś np. seniorem
w bardzo podeszłym wieku i możesz się nie doczekać, nie ma żadnego wpływu na przyśpieszenie działań funduszu. Ma natomiast wpływ
rodzaj choróbska. Skraca czekanie schorzenie
osobliwe i rzadkie. Wydłuża – najczęściej
nękające seniorów, jak np. reumatyzm, nadciśnienie, cukrzyca. Kurorty nastawione na
ich leczenie cierpią przecież na chroniczny
brak miejsc dotowanych. Mimo wszystko,
złożyć wniosek warto, bo fundusz może pokryć
znaczną część naszego pobytu. Łaski nam nie
robiąc, bo przecież regularnie odtrącają nam
składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Seniorskie Wigilie

Ledwie zaliczyliśmy Andrzejkowe bale
w Klubie Mieszkańców Chomiczówka i w
Bielańskim Ośrodku Kultury, a już zaczęły
się seniorskie Wigilie. Opiszemy je po kolei
w następnym odcinku „Głosu Seniora”. Dziś
podkreślmy tylko, że jak co roku – urządzają
nam Wigilie rozliczni mecenasi i opiekunowie:
władze dzielnicy, zarządy osiedli mieszkaniowych, Klub Kombatanta, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Bielański Ośrodek Kultury, Ośrodki Wsparcia przy ul. Wrzeciono i al. Zjednoczenia, a także lokalnie – koła i kluby. Klimat
tych spotkań uatrakcyjnia PKPS, zdobywając
dla nas prezenty Jeśli pominęliśmy kogoś
z organizatorów, serdecznie przepraszamy,
a wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom
i ludziom, którzy tyle czasu, pracy i serca
wkładają w przygotowanie tych uroczystości
– gorąco dziękują bielańscy seniorzy. W ich
imieniu składamy Wam najserdeczniejsze
życzenia: Wesołych Świąt, pogodnych dni,
zdrowia, szczęścia, pomyślności.
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bendarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Boże Narodzenie mego dzieciństwa
Urodziłem się na Starych Piaskach
przy ul. Ogólnej 5, w małym parterowym
domku, pozbawionym bieżącej wody
i kanalizacji.
Na Piaskach przy ul. Gombińskiej (obecnie
pisze się Gąbińskiej) mieściło się przedszkole
w jednopiętrowym, murowanym budynku, którego właścicielem był lokalny społecznik pan
Stanisław Galas. W roku 1934 jako trzyletni
malec zacząłem tam uczęszczać.
Do przedszkola u Galasa, jak to się powszechnie mówiło, chodziły dzieci nie tylko
z Piasków, obejmujących ulice Ogólną, Żelazowską, Giżycką, Kiełpińską, wspomnianą
Gąbińską, bądź Rochulewską, lecz również
z pobliskiego Burakowa, zwłaszcza z ulicy
Włościańskiej. Tereny te należały do XXVI
Komisariatu Policji Państwowej, którego siedziba mieściła się przy ul. Włościańskiej 45.
Do kościoła paraﬁalnego pod wezwaniem św.
Jozefata chodziło się na odległe Powązki.
Przedszkole na Piaskach znane było
z urządzania, na miarę swych możliwości,
różnych imprez kulturalnych z udziałem
swych wychowanków, na które przychodzili
nie tylko rodzice lecz i okoliczni mieszkańcy,
zasilając swymi składkami jego fundusze.
Takim szczególnym okresem organizowania tych imprez były Święta Bożego
Narodzenia.
Mimo upływu wielu lat, nadal pamiętam
Święta Bożego Narodzenia z 1935 roku. Otóż
jako czteroletni szkrab miałem wziąć udział

w przedstawieniu organizowanym w przedszkolu. Cała rodzina była ze mnie dumna,
a ja przygotowywałem się do „występów”.
Miałem w pewnym momencie wypowiedzieć
zdanie: „jestem baj, stary baj”. Mama ubrała
mnie w czerwony kubraczek, piękną czapkę
z przymocowaną długą białą brodą, a pani
Florentyna Galasowa (nasza wychowawczyni)
wypchnęła mnie na scenę. Na widok zgromadzonych na sali rodziców i gości „zamurowało”
mnie. Nie mogłem wydobyć z siebie głosu. Po
kilku bezskutecznych próbach podpowiedzenia mi tekstu, sprowadzono mnie ze sceny.
W taki oto sposób zakończyłem swoją „karierę
artystyczną” w przedszkolu.
Minęło wiele lat, ale nadal pamiętam
o „Przedszkolu u Galasa”, jak powszechnie
nazywano, tę pożyteczną i bardzo potrzebną
dzieciom i okolicznym mieszkańcom placówkę wychowawczą.
Państwo Galasowie, jakkolwiek mieszkali
w innym ze swych domów, wszechstronnie
opiekowali się przedszkolem. Było ono ich
przysłowiowym „oczkiem w głowie”. Szczególnie pani Florentyna, znacznie młodsza
od swego męża Stanisława, wytrwale pomagała w pracy przedszkola, nazywanego
też ochronką.
Pan Stanisław Galas dożył 94 roku życia
i został pochowany w 1978 roku na cmentarzu wawrzyszewskim obok swej żony,
zmarłej równo rok wcześniej.
Jerzy Głosik
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PODATKI

Urząd Skarbowy Warszawa – Bielany
przypomina !

Skarbówka w szkołach

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany informuje, że na terenie
dzielnicy został przeprowadzony program akcji edukacyjnej „Skąd mamy na
te wydatki? – Wszyscy płacimy podatki”,
adresowany do uczniów V i VI klas szkoły podstawowej.
Zajęcia realizowane były
przez pracowników Urzędu
Skarbowego
Warszawa –
Bielany. Miały
charakter
pogadanek,
w których wykorzystano
wiele materiałów dydaktycznych, m.in.
plakat „drzewko podatkowe”, rebus,
krzyżówkę
– planszę, tzw.
wykreślankę.
Sposób prezentacji materiałów został
dostosowany
do możliwości
odbiorczych
tej grupy wiekowej.
Zakres tematyczny zajęć obejmował
informacje o tym, w jaki sposób podatki

kształtowały się w wybranych okresach
historycznych oraz jak duży miały wpływ na
proces tworzenia i umacniania się struktury
państwa. Dyskutowano na temat roli, jaką
pełnią podatki obecnie. Uświadamiano
również młodzież jakie są skutki unikania
płacenia podatków.

Akcja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak
i nauczycieli.

Rada m. st. Warszawy w listopadzie i grudniu 2005 r. podjęła uchwały w sprawie podatków oraz wzoru formularza deklaracji i informacji
podatkowych na 2006 r.
W celu ułatwienia podatnikom dostępu do wzoru deklaracji podatkowych
obowiązujących na terenie m. st. Warszawy oraz stawek podatkowych
uchwalonych przez Radę m. st. Warszawy na poszczególne lata podatkowe
utworzona została strona internetowa.
Adres strony: www.um.warszawa.pl/podatki

PKPS

Rok 2005 jest ostatnim rokiem, w którym mieszkalnego lub jego części. Prawo do
można skorzystać z „ulgi remontowej”.
zwrotu będzie dotyczyło tych materiaSkorzystać z niej mogą podatnicy, którzy łów budowlanych, które do 30 kwietnia
zajmują remontowany lokal lub budynek, 2004 r. były opodatkowane stawką 7%,
na podstawie tytułu prawnego, przy czym a od 1 maja 2004 r. zostały opodatkowane
nie musi być to akt własności, może być stawką 22%.
Bliższe informacje można uzyskać
to inny dokument, z którego wynika prawo
podatnika do korzystania z wybudowanego w Urzędzie Skarbowym Warszawa – Bielajuż lokalu lub budynku np. umowa najmu, ny, ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa,
dzierżawy, użyczenia lub dokument po- tel. kontaktowy 022 569 33 89, kierownik
twierdzający przejęcie danego lokalu np. Mirosława Rosińska.
protokół odbioru.
Limity odliczeń od podatku „ulgi remontowej” dotyczą wydatków poniesionych w latach 2003 – 2005. Odliczeniu
podlega 19% poniesionych wydatków,
nie więcej jednak niż:
- 4.725,00 zł. w przypadku remontu
lokalu mieszkalnego,
- 5.670,00 zł. w przypadku remontu
budynku mieszkalnego lub wpłaty na
wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.
Wskazane limity można podwyższyć
o kwotę 945,00 zł. w przypadku remontu lub modernizacji instalacji gazowej,
urządzeń gazowych lub urządzeń eksplozymetrycznych.
Odliczenie jest możliwe, jeżeli suma
wydatków poniesionych w latach 2003
– 2005 przekroczyła
przy ul. Kochanowskiego 23
kwotę 567,00 zł.
(róg ul. Rudnickiego), tel. 669-09-70
Od 1 stycznia
2006 r. zaczną obozaprasza:
wiązywać przepisy
pon-pt: 8.00 - 21.00, sobota: 9.00 - 16.00
umożliwiające skorzystanie ze zwrotu Oferujemy:
części wydatków · leki gotowe i recepturowe
p o n i e s i o n y c h n a · import docelowy leków
z a k u p m a t e r i a - · artykuły sanitarno-higieniczne refundowane przez NFZ.
łów budowlanych · kosmetyki VICHY, LA ROCHE, SVR, ERIS, AVENE, DERMEDIC
w związku z budową · sprzęt medyczny
i remontem budynku
KARTY RABATOWE. RABAT 5% na kosmetyki

ul. Kasprowicza 41 (piwnica), tel. 834 25 13
przyjmuje i wydaje z magazynu dary w następujące dni:
poniedziałki, środy, czwartki, piątki
od godz. 9.00 do 15.00.
Gorąco i serdecznie zapraszamy.

APTEKA
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Piszę pod wpływem chwili

Bielańska poetka Jurata Bogna Seraﬁńska zdobywa coraz to nowe nagrody na
konkursach poetyckich. Teraz może już uważać, że jest prawdziwą literatką.
Powiedziała o tym w rozmowie z przedstawicielem „Naszych Bielan”.

Nasze Bielany – Została pani przyjęta
do Stowarzyszenia Autorów Polskich. Co
to dla Pani oznacza?

roku tomików wierszy. Więcej informacji na
temat mojej twórczości można przeczytać
na stronie http://seraﬁnska.w.interia.pl.

INTERAKCJE ARTYSTYCZNE

– CZYLI SPOTKANIA ZE SZTUKĄ

19 – 20 listopada 2005 r. odbyły się
w Bielańskim Ośrodku Kultury warsztaty
dla nauczycieli i animatorów pod nazwą
„Interakcje artystyczne, czyli spotkania
ze sztuką”. Prowadziła je Beata Arabska
– animator działań edukacyjnych z Łodzi.
W warsztatach wzięło udział 25 osób.
Uczestnicy warsztatów poznali wstępne
metody aktywizujące – metody ułatwiające
nawiązywanie kontaktów w grupie, metody
ułatwiające komunikację, różne działania
plastyczne z wykorzystaniem muzyki
„Krajobrazy Mazowsza”, „Puzzle rysunkowe”. Zapoznali się z prostymi technikami
plastycznymi na cztery pory roku oraz
metodami aktywnej percepcji dzieła sztuki
– „Zaproszenie do pracowni malarza”. Były
tańce integracyjne, kącik poezji, ekspresja
ruchowa przy muzyce oraz ecco – galeria.
Panie poznały wiele ciekawych propozycji
działań plastycznych, atmosfera była twórcza i miła.

„DWIE GODZINY
DLA RODZINY”

J. B. Seraﬁńska w domowych pieleszach

Jurata Bogna Seraﬁńska – Bardzo
się z tego cieszę, ponieważ oznacza to dla
mnie następny krok do przodu, uznanie dla
mojej twórczości. Wszystko zaczęło się od
III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
pn. „Warszawa – Wisła – Mazowsze”, zorganizowanego przez Radę Główną i Radę
Warszawską Stowarzyszenia Autorów
Polskich oraz portal www.gazetaautorów.
pl, pod patronatem Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego. Wysłałam zestaw wierszy
na ten konkurs i zdobyłam jedną z nagród.
Złożyłam wszystkie wymagane formularze, dokumenty, przedstawiłam cały swój
dorobek literacki i czekałam na rozpatrzenie mojego podania przez Radę Główną
Stowarzyszenia SAP. Decyzja okazała się
dla mnie pomyślna. Otrzymałam zawiadomienie, że Rada Główna Stowarzyszenia na
swym posiedzeniu zdecydowała o przyjęciu
mnie w poczet członków Stowarzyszenia
Autorów Polskich.
N.B. – Działa Pani – o ile wiem – na
niwie poetyckiej od niedawna, a już odnosi sukcesy...
J.B.S. – Rzeczywiście, zaczęłam pisać
stosunkowo niedawno – latem 2002 roku
(po tragicznych dla mnie wydarzeniach).
Nie przewidywałam wtedy i nie planowałam
tego, co będę robić. Po prostu odczułam
przemożną potrzebę pisania – potrzebę,
której nie mogłam się oprzeć. Wydawało
mi się wtedy, że nie będę pisać wiele i że
jeden gruby zeszyt w zupełności mi wystarczy. Kupiłam sobie więc brulion i długopis.
Pisanie wciągnęło mnie jednak, z siłą jakiej
nawet nie podejrzewałam. Kupiłam więc
maszynę do pisania, papier, kalkę i przebitkę. Ale i to okazało się niewystarczającym
rozwiązaniem; po kilku miesiącach „przesiadłam się” na komputer i drukarkę.
N.B. – Pisze Pani nie tylko dla siebie,
do szuﬂady. Zauważono Panią na konkursach poetyckich...
J.B.S. – Tak, nie lubię pisać do szuﬂady. Chciałabym jak najwięcej publikować.
Dlatego zaczęłam wysyłać swoje utwory
na konkursy literackie. Kiedy zdobyłam
po raz pierwszy nagrodę, utwierdziło mnie
to w przekonaniu, że jestem na właściwej
drodze. Dotychczas zauważono mnie na
jedenastu konkursach. Zdobyłam siedem
nagród. Najbardziej cenię sobie nagrodę
przyznaną przez Radę Główną Stowarzyszenia Autorów Polskich, a także nagrody
Oﬁcyny TAD-AD w Jastrzębiu, Kwartalnika
Wrzesińskiego, Magazynu KOT (nagroda
za prozę) i miesięcznika Ex Libris 43. Moje
wiersze były też parokrotnie wyróżnione
drukiem w almanachach pokonkursowych
Klubu Sił Powietrznych „Ikarowe Strofy” i w
almanachu pokonkursowym Stowarzyszenia Ekologicznego w Barcinie. W ostatnim
czasie miesięczniki literackie „Akant”,
„Własnym Głosem” i „Radostowa” zamieściły recenzje wydanych przeze mnie w tym
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N.B – Myślę , że większość Pani
wierszy powstaje pod wpływem chwili,
nastroju...
J.B.S. – Tak, wiersz – to zapis nastroju, chwili, które są ulotne. Moje wiersze
powstają bardzo szybko. Nie ma na to
jednak żadnej reguły. Piszę spontanicznie,
z własnej potrzeby, wtedy kiedy tę potrzebę
odczuwam. Zdarza mi się wstać np. o trzeciej nad ranem i usiąść do komputera, albo
zrezygnować z zaplanowanych uprzednio
zajęć, na przykład wyjazdu do rodziny
z powodu „nastroju” do pisania. Nie mam
laptopa, więc to bardzo niekomfortowa
sytuacja dla pisarza.
N.B. – Nad czym pracuje Pani teraz?
J.B.S. – W tym roku wydałam tomiki
wierszy: „Królowa Nocy”, ”Pełnia lata”,
„Aż znajdę” i tomik „Bajeczki o kotkach”.
Odczułam potrzebę spróbowania swych sił
także w innych formach literackich. Obecnie
piszę opowiadania i felietony publicystyczne. Moje felietony ukazały się drukiem na
łamach ostatnich trzech numerów pisma
społeczno-kulturalnego „Własnym Głosem”.
Napisałam też kilka żartobliwych utworów
prozą, które zostały opublikowane w ostatnich dwóch numerach miesięcznika „Kocie
Sprawy”. Na łamach magazynu „Kot” ukazał
się mój utwór prozą, nagrodzony na konkursie zorganizowanym przez ten magazyn. Chciałabym w najbliższej przyszłości
napisać powieść. Na razie się jednak tylko
do tej myśli „przymierzam”. Zdaję sobie
sprawę, że do tego potrzebny jest spokój,
który obecnie trudno mi osiągnąć. Więcej
nie powiem. Nie chcę zapeszać.
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski

WARIACJE NA TARASIE
(wiersz nagrodzony w konkursie SAP)

Słońce i deszcz,
Zielona trawa…
A mnie boli ramię,
Dlaczego?
Deszcz, słońce w tle.
Pracy jest nawał.
Poproszę coś dla mnie
Dobrego.
Zerwał się wiatr,
Słoneczny taras
Wciąż czeka.
Leżakiem mnie kusi.
Mój koci brat
W torbie coś znalazł,
Chce mleka
Dla siebie i Kiciusi.

20 listopada (niedziela) o godz. 12.30
rozpoczęła się impreza z cyklu „Dwie
godziny dla rodziny”. W tym miesiącu
obejrzeliśmy spektakl teatralny „Przygody
lisa i gąski Dorotki”, w wykonaniu teatru
„Złoty Dukat”. Przedstawienie podobało się
zarówno maluchom, jak też ich rodzinom.
Po spektaklu dzieci mogły się pobawić
wspólnie z Anią Torebko, która przygotowała zabawy muzyczno–ruchowe oraz zrobić
drzewko szczęścia pod opiekuńczym okiem
Ewy Panasiuk – pedagoga i artysty plastyka. W imprezie uczestniczyło 60 dzieci
i opiekunowie.

KONCERT ZESPOŁU
„WOLNA GRUPA
BUKOWINA”

Również 20 listopada, o godz. 18.00 gościliśmy w naszych progach kultową grupę
muzyczną z Krainy Łagodności – zespół
„Wolna Grupa Bukowina”. Zespół niczym
magnez przyciągnął wrażliwą publiczność,
która wypełniła naszą salę widowiskową po
brzegi. Zespół zagrał stare, dobre kawałki
oraz nowe utwory z płyty „Słoneczniki”.
Przybyli goście przenieśli się z Warszawy
w Bieszczady, na łąki, pola, spotkali piekarza Cześka, Majsterbiedę, a na koniec
rozgościli się
w „sielankowym domu”.
Po koncercie
członkowie zespołu rozmawiali z fanami,
rozdawali autografy. Można było kupić
najnowszą
płytę zespołu.
Ty m k o n c e r tem rozpoczął
się Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Autorskiej, który
potrwa do 28
listopada br.
Cieszymy się,
że nasz ośrodek miał możliwość udziału w tej imprezie,
że gościliśmy wspaniały zespół i wspaniałą
publiczność.

„NORWIDOWE
ROZUMIENIE
PATRIOTYZMU”

19 listopada 2005 r. Bielański Ośrodek
Kultury i Zespół Animatorów Kultury przy
Radzie Programowej Wydziału Kultury
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
zorganizował spotkanie połączone z wystawą pt. „Norwidowe rozumienie patriotyzmu”
z okazji 184. rocznicy urodzin Cypriana
Kamila Norwida. Spotkanie poprowadzili
Piotr Rotkiewicz – przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Poety oraz Eugeniusz

Kozak – artysta rzeźbiarz.
W imprezie wzięło udział ponad 170
osób.

Pro Arte

W roku 2005 w Bielańskim Ośrodku Kultury zrealizowano cykl imprez i koncertów
pod nazwą Pro Arte umożliwiając prezentacje artystyczne osób niepełnosprawnych
i dla osób niepełnosprawnych na zasadzie
integracji poprzez sztukę.
16 listopada br. w koncercie „Brawo
dla muzycznych marzeń” wystąpili Zespół
„Brawo” z Młodzieżowego Domu Kultury
im. M. Gwizdak, przy ul. Andersena 4
oraz młodzież z Domu Pomocy Społecznej
w Wilanowie. Prezentowano popularne
melodie grane na kaeboardach oraz piosenki z akompaniamentem, wykonywane
przez młodzież. Twórcą koncepcji merytorycznej oraz dyrygentem koncertu była
Anna Cegielska wspierana przez Andrzeja
Czyżewskiego
Jako gość specjalny wystąpił ze swoimi
utworami Zygmunt Łakomy „Whaco”.
Justyna Gębska

KRESOWIACY
W WARSZAWIE

Tegoroczne Dni Kresowe, organizowane
przez BOK po raz piąty, przyciągnęły na
imprezy rekordowo dużo widzów. Główną
tego przyczyną był koncert zespołu „Wilia”, który odbył się w Sali Kongresowej.
Sala, która liczy prawie 3 tys. miejsc była
wypełniona po brzegi. Zespół „Wilia” w tym
roku obchodzi swój jubileusz 50–lecia. Był
i jest nadal instytucją kultury polskiej, która
skupia najświatlejszych przedstawicieli
rodaków żyjących na Litwie, kochających
język polski, obyczaje i tradycje narodowe.
Zespół składa się z grupy dziecięcej, młodzieżowej, dorosłych i seniorów (łącznie ok.
150 osób), który kontynuuje polskość na
Litwie. Zaprezentował 3-godzinny występ,
na który złożyły się pieśni i tańce polskie.
Wszyscy, którzy przybyli na koncert, a gościliśmy publiczność z całej Polski i zagranicy, na stojąco odśpiewali jubilatom gromkie
„Sto lat”. Ta uroczystość mogła być tak
wspaniała dzięki specjalnej dotacji Urzędu
miasta stołecznego Warszawy, staraniom
i zaangażowaniu Biura Kultury.
W ramach „Dni Kresowych” zostały
otwarte dwie wystawy „Współczesne zwy-

Tak tańczy „Wilia”

czaje pogrzebowe na Wileńszczyźnie”, do
której wstęp wygłosił dr Krzysztof Braun
oraz „Kultura Wileńszczyzny na starej
fotograﬁi” uzyskana z Wydziału Kultury
i Sportu Rejonu Wileńskiego. Otwarcie wystawy poprzedziło spotkanie autorskie
z Jerzym Surwiło prowadzone ze swadą
przez Mariana Stefaniaka oraz koncert
pieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu
Janiny Norkuniene przy akompaniamencie
Wiesławy Sulżyckiej .
Dni Kresowe zakończył pokaz przedstawienia „Krawiec” Sławomira Mrożka
w wykonaniu Polskiego Studia Teatralnego
z Wilna.
Patrząc wstecz możemy powiedzieć, że
ludzie z Bielan kochają „kresowiaków” i życzą im wszystkiego najlepszego. Już teraz
mówimy – do zobaczenia za rok!
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ŚWIĘTO INTEGRACJI
W Zespole szkół nr 56

„ Największą mądrością jest umieć
jednoczyć, nie rozbijać ”
Kardynał Stefan Wyszyński

Gdy emocje trochę opadły, zaprosiliśmy
zebranych na wyjątkowy spektakl teatralny
pt. „Krzyż i Miecz”, przygotowany przez
uczestników koła języka migowego, które
w naszej szkole prowadzi Krzysztof Walicki.
Członkowie tej grupy artystycznej w ubiegłym roku szkolnym prezentowali swój
dorobek artystyczny w Zamku Królewskim,
podczas Festiwalu Canaletta. Przedstawienie przyjęte zostało gromkimi brawami
i niektórych wzruszyło do łez.
Na koniec Magda i Łukasz – uczniowie
prowadzący uroczystość na sali gimna-

Wreszcie nadszedł ten dzień – 2 grudnia 2005 r. Po tygodniach przygotowań,
wszystko zostało dopięte na ostatni guzik.
Na korytarzu, na zaproszonych gości: naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania
Dzielnicy Bielany Zoﬁę Gajewicz, dyrektorów, nauczycieli i uczniów bielańskich szkół
podstawowych czekali odświętnie ubrani
uczniowie, przepasani kolorowymi szarfami. Pewnie ktoś zapyta
co to za święto? Otóż to!
Dzień 3 grudnia na świecie obchodzony jest jako
Międzynarodowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych,
a w Zespole Szkół nr 56
przy ul. Fontany 1, która
jest szkołą z oddziałami integracyjnymi, w tym
dniu obchodziliśmy Święto Integracji. W tym roku
postanowiliśmy z naszym
świętem wyjść poza mury
naszej szkoły i zaprosić do jego obchodów
uczniów klas szóstych
z bielańskich szkół podwykonaniu Rafała Ziomka (z prawej) z klasy IIa gimnazjum
stawowych. Uroczystość Pokaz szermierki w
i jego trenera Sebastiana Koziejowskiego.
przebiegała w dwóch etapach: I etap – część artystyczna na sali stycznej – podziękowali za wspólną zabawę
gimnastycznej, część II – spotkania uczniów i zaprosili gości do sal lekcyjnych, gdzie
czekały na nich kolejne niespodzianki,
naszej szkoły z gośćmi w klasach.
Na sali gimnastycznej gości przywitali- przygotowane przez uczniów naszej szkoły
śmy piosenką integracyjną, w wykonaniu i nauczycieli.
Mamy nadzieję, że cała uroczystość
uczennicy klasy IIa gimnazjum – Marty
Wajzner oraz chóru szkolnego, prowadzo- przyczyniła się do lepszego poznania
nego przez Ewelinę Lachowicz. Następnie naszej szkoły i przełamania istniejących
pani dyrektor ciepło przywitała wszystkich w społeczeństwie stereotypów na temat
zebranych i przedstawiła idee funkcjono- osób niepełnosprawnych.
Uroczystość przygotowała J. Zduńczyk
wania naszej szkoły. Po części oﬁcjalnej
przyszła kolej na występy. Na początek wraz z zespołem nauczycieli: M. Zagubień,
zaprosiliśmy wszystkich gości do obejrzenia R. Czyżewską, S. Krępskim, J. Mielniczuspecjalnego pokazu szermierki na wózkach, kiem oraz B. Szustakiem.
Korzystając z okazji chcielibyśmy pow wykonaniu wicemistrza Polski w kategorii
juniorów – Rafała Ziomka – ucznia klasy dziękować prezesowi Integracyjnego Klubu
IIa gimnazjum i jego trenera Sebastiana Sportowego T. Nowickiemu za wypożyczeKoziejowskiego. Ale jak przystało na nie sprzętu do szermierki na wózkach.
Więcej zdjęć ze „Święta Integracji” możprawdziwe zawody sportowe, nie mogło zabraknąć cheerleaders (uczennic z klas VI) na obejrzeć na stronie internetowej naszej
zagrzewających swoim tańcem kibiców do szkoły: www.zsz56.prv.pl
Jolanta Zduńczyk
dopingu – układ przygotowała i dziewczynki
poprowadziła A. Wiaderna.

W szkole Podstawowej Nr 77

Dzień integracji odbył się pod hasłem
„Gorąca linia przyjaźni”. Dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 155 zostały zaproszone,
a następnie bardzo gorąco przyjęte przez
uczniów szkoły na Młocinach.

na słodki poczęstunek do biblioteki szkolnej,
który sponsorowali rodzice uczniów naszej
szkoły.
W przygotowaniach tego dnia brali
udział uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Jest to bardzo
cenna inicjatywa, uwrażliwiająca na potrzeby i problemy
innych. Dzięki
niej każdy mógł
w tym dniu być
św. Mikołajem.
Będziemy na
stałe organizować takie spotkania w naszej
szkole. O tym
jak cenne są takie akcje świadczą wypowiedzi
uczniów, którzy
wzięli udział ww.
imprezie.
Spotkanie ze św. Mikołajem
„Spotkanie
Goście brali udział w rozgrywkach z niepełnosprawnymi dziećmi było dla
sportowych, obejrzeli przedstawienie o św. mnie wielkim przeżyciem. Nigdy nie brałem
Mikołaju, przygotowane specjalnie dla nich udziału w czymś takim, ale byłem szczęśliprzez uczniów klas 0 i I. Potem nastąpiło wy, że widziałem radość na twarzach tych
spotkanie ze św. Mikołajem, który wręczył dzieci i ja mogłem się do tego przyczynić”.
„Spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi
każdemu z uczniów paczkę świąteczną.
Paczki zostały przygotowane przez uczniów było dla mnie wyzwaniem. Początkowo czui rodziców Szkoły Podstawowej Nr 77.
łam się niepewnie, ale potem przekonałam
W trakcie spotkania zaproszone dzieci się, że te dzieci cieszą się z najprostszych
wysłuchały koncertu kolęd, przygotowane- zadań, a ja razem z nimi”.
go przez uczniów klasy VI. Następnie goPrzygotowały:
ście wraz z opiekunami zostali zaproszeni
G. Ciecierska, K. Raczkiewicz
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EUROPEJSKA
WSPÓŁPRACA SZKÓŁ

W bieżącym roku szkolnym Szkoła
Podstawowa Nr 289 rozpoczęła współpracę z sześcioma szkołami zagranicznymi w ramach Programu Socrates-Comenius. Projekt jest ﬁnansowany
z funduszu Unii Europejskiej. W grupie
partnerskiej znajdują się szkoły z Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Włoch i Polski.
Projekt nosi tytuł: „Życie w Europie – jak
widzą je nasze dzieci?” W trakcie jego
realizacji uczniowie będą mogli poznać
i porównać styl życia rówieśników w innych
krajach, zaprezentować dorobek kultury
polskiej oraz własne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Będą również mieli
możliwość nawiązania kontaktów z dziećmi
z innych państw.
W dniach 15 – 20 listopada nasza szkoła
gościła 14 nauczycieli i dyrektorów z zaprzyjaźnionych szkół zagranicznych.
Zasadniczym celem spotkania było opracowanie szczegółowego planu realizacji
projektu oraz formularza aplikacyjnego na
drugi rok. Rozstrzygnięto także konkurs
na logo projektu, którego propozycje przygotowały dzieci. Ważny punkt spotkania
stanowiła również wymiana doświadczeń
metodyczno-pedagogicznych. Goście
obserwowali lekcje języka angielskiego,
polskiego, techniki, nauczania zintegrowanego, wychowania ﬁzycznego oraz zajęcia
świetlicowe. Nasi nauczyciele zaprezentowali stosowane na co dzień nowoczesne
metody nauczania. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się gry językowe, me-

tody aktywizujące, metoda Denisona oraz
różne sposoby ewaluacji osiągnięć uczniów.
Po wysłuchaniu krótkiego wykładu z historii
Polski, gościom zaprezentowano uroczysty
apel, przygotowany z okazji Święta Niepodległości. Wspaniale zaprezentowały się także „maluchy” z klasy IIa w przedstawieniu
o jesieni. Podziękowaniom i gratulacjom ze
strony gości nie było końca.
Serdeczność, otwartość oraz spontaniczność przybyłych nauczycieli podbiły
serca naszych dzieci. Na każdej przerwie
wokół gości gromadziło się bardzo wielu
uczniów, by porozmawiać i zdobyć wpis
do pamiętnika. Nauczyciele wyjechali zachwyceni dziećmi, szkołą oraz stosowanymi
metodami pracy. Obecnie trwa wymiana albumów, prezentacji multimedialnych, listów
i e-maili między uczniami naszych szkół.
Organizatorzy przedsięwzięcia są przekonani, że udział w projekcie wyzwoli wśród
uczniów postawy aktywne, doda pewności
siebie, umocni poczucie własnej wartości
uczestników oraz nauczy mądrze pojętej
tolerancji. Wewnętrzna mobilizacja do nauki
języków obcych i nowoczesnych technologii
informacyjnych, jako niezbędnego środka
komunikacji, będzie naturalnym rezultatem
podejmowanych wspólnie działań.
Na marzec zaplanowana jest wystawa
prac uczniów biorących udział w projekcie.
Renata Sujka,
nauczyciel języka angielskiego SP 289

Wojaże burmistrza Hieronima

czyli V edycja Dyktanda Bielańskiego
Dyktando Bielańskie „O pióro gżegII m. Krystyna Zaremba – MDK ul. Anżółki i długopis burmistrza” wpisało dersena 4,
III m. Janusz Pakuła – nauczyciel historii
się już na trwałe w tradycję dzielnicy.
Z roku na rok coraz więcej młodzieży G 71.
Wyżej wymienionym osobom dyrektor
chce zmagać się z trudnościami ortograﬁcznymi.
Aleksandra Malik wręczyła nagrody w poJak zawsze organizatorem jest Gimna- staci piór i długopisów. Było to odwołanie
zjum nr 71 im. K. K. Baczyńskiego przy ul. do tytułu dyktanda „O pióro gżegżółki
Perzyńskiego 10. Podstawowa i obowiązująca i długopis burmistrza”.
Uroczystość zakończenia V edycji Dyklektura to „Słownik ortograﬁczny z zasadami
pisowni i interpunkcji” E. Polańskiego i P. Żmi- tanda Bielańskiego wypadła szczególnie
grodzkiego wydawnictwa „Znak”. Od pięciu lat miło. Młodzież z Gimnazjum nr 71 przyautorkami tekstów dyktand są polonistki E. gotowała pod kierunkiem Elżbiety KmieKmiecińska-Pawłowska i E. Wilczyńska.
cińskiejPawłowskiej sympatyczną sztukę,
W tym roku drugi etap
dyktanda odbył się w połowie listopada w szkole
przy ulicy Perzyńskiego,
a ogłoszenie wyników miało miejsce na początku
grudnia. Burmistrz Hieronim planował w tym roku
wiele zagranicznych wojaży. W towarzystwie Beduinów, Zulusów i Indian
chciał pływać po Bałtyku, Morzu Śródziemnym
i wodach Zatoki Perskiej.
Burmistrz marzył, żeby
zobaczyć, jak Arab jedzie
na koniu arabie.
Wszystko to oczywiście zmuszało piszących
dyktando do zmagania się
z niełatwą pisownią nazw
geograﬁcznych. Dodatkową trudnością była ﬂetnia
Pana – instrument, któreFragment przedstawienia „Zagubione literki”
go Hieronim lubił słuchać.
napisaną specjalnie na tę okazję. Była to
A oto lista nagrodzonych:
Szkoły podstawowe:
krótka historia o chaosie, który zapanował
I m. Bartłomiej Murawski SP 209 – opie- w Warszawie po zaginięciu ze wszystkich
kun Małgorzata Miller,
źródeł pisanych liter Ó, RZ, H oraz Ż.
II m. Mariusz Karczmarek SP 79 – opie- Dziennikarka ze szkolnego radia „Urwis”
kun Katarzyna Janicka,
odwiedziła urząd gminy, Teatr Polski oraz
III m. Marta Budziszewska SP 293 przeprowadziła wywiady z przypadkowymi
– opiekun Elżbieta Milej.
przechodniami m. in. z miłą dziewczynką
Walerką Chrabąszcz. W końcu literki się
Gimnazja:
odnalazły i cała historia zakończyła się
I m. Marta Podbielska G. 71 - opiekun pomyślnie. Scenograﬁą i kostiumami do
Renata Czupryniak,
przedstawienia zajęły się Bożena MalinowII m. Marta Przychodzka G. 73 – opiekun ska i Monika Chodacz.
Anna Zielińska,
Organizatorzy Dyktanda Bielańskiego
III m. Agnieszka Szumidło G.71.
już dziś zapraszają na jego VI edycję
w przyszłym roku.
Dorośli
Elżbieta Kmiecińska-Pawłowska,
I m. p.Iwona Jankiewicz psycholog G.75,
nauczycielka języka polskiego
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Stacja metra Słodowiec, następna stacja Stare Bielany

Metrem na Bielany
W ostatnich tygodniach odbyły się
spotkania mieszkańców Bielan z osobami
zaangażowanymi w budowę metra na terenie dzielnicy. Zwołano również specjalne
posiedzenie Rady Dzielnicy, poświęcone
wyłącznie temu tematowi, na które zaproszeni zostali przedstawiciele podziemnej
kolejki. Podczas tych spotkań padło wiele
pytań, na które odpowiedzi udzielali projektanci poszczególnych odcinków, pracownicy i zarząd Metra Warszawskiego.
Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej
zadawanych pytań wraz z odpowiedziami.
W kolejnych miesiącach zaprezentujemy
pozostałe odpowiedzi.
- Czy ze względu na perturbacje
związane z doﬁnansowaniem budowy
z funduszy Unii Europejskiej, termin jej
zakończenia się wydłuży?
Nie. Nadal obowiązuje nas termin
– koniec 2007 roku. Do tego czasu ukończone mają być prace na całym odcinku
bielańskim, wliczając w to węzeł komunikacyjny Młociny. Inwestycja ta jest mocno
zaawansowana. Rozpisane zostały już
wszystkie trzy przetargi na wykonanie
poszczególnych odcinków. Jeden z nich
jest już rozstrzygnięty i, gdyby nie protesty
ﬁrmy Hydrobudowa – 6, budowa odcinka
ze stacją Słodowiec trwałaby już od kilku
miesięcy. Drugi przetarg jest w trakcie
oceny złożonych ofert, a w trzecim oferty
będą składane do połowy grudnia. Jest to
inwestycja priorytetowa dla komunikacji
w Warszawie, dlatego pieniądze na nią na
pewno się znajdą. Urząd m.st. Warszawy
przeznaczył na nią w swoim budżecie na
2006 r. aż 288 milionów złotych.
- Czy jednocześnie z budową metra,
poszerzona zostanie ulica Kasprowicza?
- W projekcie budowlanym metra pozostawiona jest rezerwa gruntowa na wykonanie drugiej nitki Kasprowicza. Jednak
budowanie dróg nie leży w gestii Metra
Warszawskiego, więc prace związane
z budową jezdni nie zostały ujęte w planach
budowy metra. Tym zajmuje się Zarząd
Dróg Miejskich i leży to w zakresie jego
kompetencji.

- Wyjścia ze stacji metra są zaplanowane w ciągu pasa zieleni rozdzielającego
jezdnie Kasprowicza. Zachodzi obawa, że
przechodzenie pasażerów przez jezdnie
spowoduje duże niebezpieczeństwo.
- Zamiarem ZDM, architektów jak
i Urzędu m.st. Warszawy było, aby ul. Kasprowicza stała się ulicą spokojnej jazdy,
przyjazną dla pieszych. Stąd też, zaplanowano wprowadzenie sygnalizacji świetlnej
w dodatkowych miejscach, tak, aby znalazła się ona przy wszystkich skrzyżowaniach
w pobliżu każdej ze stacji. Skutkować to
będzie częstym i długim postojem samochodów na światłach. Spowodować ma to
zniechęcenie kierowców przejeżdżających
przez dzielnicę do korzystania z ulicy
Kasprowicza i skierowanie ich na ulicę
Marymoncką.
- Czy nie lepszym rozwiązaniem byłaby budowa tuneli dla pieszych pod ulicą
Kasprowicza?
- Po pierwsze nie przy każdej stacji
byłaby możliwość budowania wyjść przy
budynkach ze względu na zbyt małą ilość
miejsca, po drugie ulica Kasprowicza ma
być ulicą dedykowaną pieszym, a nie
ruchowi samochodowemu i to piesi mają
mieć tu pierwszeństwo, po trzecie wszelkie
podziemne przejścia dla pieszych stanowią
zagrożenie dla mieszkańców, poprzez
możliwość dokonywania tam napadów i kradzieży, a poza tym taka budowa radykalnie
zwiększyłaby koszty inwestycji.
Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy
Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Stacja metra na serku bielańskim,
u zbiegu ulic Kasprowicza i Duracza,
będzie nazywać się „Słodowiec” - tak
postanowiła w piątek, 9 grudnia Rada
Warszawy. Jej robocza nazwa „Park
Kaskada” nie znalazła, bowiem aprobaty wśród mieszkańców. Zdecydowano

Stowarzyszenie Przyjaciół Huty
„Warszawa”
Od rozpoczęcia budowy Huty „Warszawa”, największego na Bielanach zakładu
przemysłowego, upłynęły 53 lata, od rozpoczęcia produkcji – 48 lat. W bielański krajobraz Huta wpisała się nie tylko widocznymi
z daleka kominami; także szkołą, szpitalem,
osiedlem mieszkaniowym, stadionem
sportowym.
Łączna liczba osób, zatrudnionych od
początku istnienia Huty, sięga 50 tysięcy.
Bardzo wielu z nich, oprócz pracy, łączyła
działalność społeczna lub twórcza, m.in.
w hutniczych organizacjach i klubach:
krwiodawców, racjonalizatorów, turystów,
wędkarzy, robotników piszących. Dla wielu
z nich „Przeszłość zachowana w pamięci
jest częścią teraźniejszości” – jak pisał prof.
Tadeusz Kotarbiński.
Latem bieżącego roku w gronie byłych
pracowników powstała inicjatywa utworzenia organizacji, której celem będzie
utrwalenie pamięci o Hucie „Warszawa”.
29 września w Biurze Administracji i Spraw
Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy
zostało zarejestrowane Stowarzyszenie
Przyjaciół Huty „Warszawa”. Tymczasowej
siedziby użyczyło mu Stowarzyszenie
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Najlepsze życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2006
składa wszystkim obecnym
i przyszłym pasażerom
Metro Warszawskie

IDZIE NOWY ROK, NA BARANI SKOK

Tą ludową przypowiastką chciałbym
podsumować kończący się rok.
Cztery pory roku śmignęły, jak batem
strzelił. Co zmieniło się przez ten czas na
Bielanach? O wielu sprawach pisaliśmy
obﬁcie, niektóre umknęły naszej uwadze.
Wybaczcie, proszę, nie możemy być wszędzie naraz.
Na dobry początek, o nieco przyziemnych rzeczach wspomnę. Ładnie wyglądają
po remontach ulice nasze, co poniektóre.
Przykładowo – na ul. Broniewskiego nowy
asfalt położono w wielu zużytych miejscach.
To samo zdarzyło się na ul. Żeromskiego,
gdzie zmieniono całą nawierzchnię, na
odcinku od ul. Reymonta do ul. Duracza.
Gładziutka jest jak stół. Mniejsze uliczki też
narzekać nie mają powodu. Ulica Fukierów
przypomina teraz paryski zaułek, za sprawą
urokliwych latarń, które tam postawiono.
Natomiast dwie przecznice dalej, rzeczy się
działy niesłychane. Ulica Płatnicza zmieniła
się nie do poznania. Zyskała gustowny bruk,
z kamiennych kostek mozolnie ułożony.
Wypada również zauważyć szybki remont
ul. Bogusławskiego, czyli jak Polak chce,
to potraﬁ. A co!
Także kolejny przykład jest tego potwierdzeniem. Komunikacyjne nowinki, tak mocno przez nas oczekiwane. Pisałem o nich
w marcowym numerze „Naszych Bielan”.
Pora na podsumowanie. Zakończono już
budowę nowej trasy tramwajowej z Bemowa na Bielany. W tzw. międzyczasie (tytułem próby) przejechała tam tzw. hybryda,
czyli... drutu nie ma, tramwaj jedzie. Jednym
słowem: cuda na kiju! To taki sprytny pojazd
czerpiący energię z sieci trakcyjnej lub
(po opuszczeniu pantografu) z własnych
akumulatorów. Nowe torowisko zdało
egzamin. Przy okazji przebudowano pętlę
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przy ul. Jarzębskiego. Jest większa, nowocześniejsza, z dodatkowymi rozjazdami.
Otwarcie wspomnianej trasy przewidziano
na 20 grudnia (gazeta w druku). O ile nie
zaistnieją wyższe okoliczności. Np. zima
stulecia. W naturze wszystko jest możliwe.
Pozostał tylko dylemat dla statystycznego
mieszkańca. Jak będziemy jeździć przez
Reymonta? Już odpowiadam. Planowane
są trzy linie: 2 (Koło – Żerań Wschodni), 13
(Huta – Kawęczyńska) oraz 35 (Nowe Bemowo – Banacha). Całkiem miłe połączenia
z miastem. I to mi się podoba.
Teraz o budownictwie; temat nośny
społecznie i aktualny. Nastąpiły czary mary.
Zniknął (dosłownie) pawilon handlowy przy
ul. Przybyszewskiego róg ul. Księgarzy.
Doszczętnie go rozebrano. Przez lata działał
w nim sklep spożywczy i kiosk “Ruchu”, potem nastał klub ﬁtness. Obecnie wznoszony
jest budynek mieszkalny. W innych rejonach
naszej dzielnicy, też się mury pną do góry,
a prace są w różnym stadium zaawansowania. Przy ul. Literackiej (Piaski E), ul. Powstańców Śląskich róg ul. Generała Maczka,
ul. Kwitnącej róg ul. Brązowniczej, ul. Bogusławskiego (Przylądek Zielone Bielany),
czy wreszcie przy ul. Przy Agorze róg ul.
Kasprowicza. Ten ostatni stanął w owianym
złą legendą miejscu. Kiedyś działał tam bar
„Hutnik”, słynna w okolicy mordownia.
Jeszcze ciąg dalszy powyższego akapitu. Jest coś, co nie podoba mi się wcale,
czyli ciut słusznego dziegciu dorzucić
muszę. Kiedyś panowała szarzyzna, teraz
kwitnie niczym nieskrępowana „radosna
twórczość” tynkarsko-malarska. Budynki na
Piaskach przy ul. Broniewskiego barwy miłe
mają, pastelowe, nie gryzące się. Ale po co
te pasy z góry na dół idą? Jak na łowickiej
kiecce. Na Starych Bielanach bywają białe,

również o zmianie nazwy stacji „Bielany”
na „Stare Bielany”, która będzie bardziej
wskazywała na położenie stacji. Oczywiście te decyzje są wiążące dla przewoźnika, jakim jest Metro Warszawskiego Sp.
z o.o., i nowe nazwy będą odtąd używane
jako oﬁcjalne.

sine, beżowe, brązowe itd. Z kolei Wawrzyszew jedną wielką lodziarnię przypomina.
Długaśne bloki mają nawet po kilkanaście
odcieni. Króluje: truskawka, brzoskwinia,
jagoda, pistacja, cytryna, czekolada i kiwi.
Nic tylko lizać mury! Chomiczówka też niby
ładna jest, kolorowa, ale brak w tym harmonii i całościowej koncepcji. Jak widać, każdy
sobie, rzepkę skrobie.
Na deser pozostawiłem bardziej osobiste
reﬂeksje, bo czas (przed) świąteczny urok
swój rzuca. Jeszcze po opłatek wzorem
zdobiony, do kościoła pójść wypada. Posiadacze stworzeń rozmaitych, kolorowy
niech dla nich kupią. Toż one ludzkim głosem w noc wigilijną mówić będą! Zgodnie
z tradycją, a jakże. Już karp wystany na
bazarku osiedlowym, wannę okupuje. Teraz
on ma pierwszeństwo, póki co, w umywalce będziemy się kąpać. Święta wymagają
wyrzeczeń. Tymczasem kapusta na bigos
przeznaczona, cicho pyrka na fajerce, a ciasto powoli „dochodzi” w gorącym piekarniku.
Ten zapach cudowny po całym domu się
rozchodzi, na klatkę wędrując. A niech tam,
dziś mu wolno. Przy okazji sianko „zabezpieczyć” wypada, a i jemiołę po drodze dopaść
by trzeba. Umieścić ją wysoko pod suﬁtem,
lub powałą, jeśli ktoś willą stosowną dysponuje – na Dąbrowie, Starych Bielanach, czy
Marymoncie. Niech wisi sobie na szczęście.
Serdecznie, po staropolsku!
W tej gonitwie, o choince bym zapomniał.
Bez niej święta są nieważne. Dostojna być
musi, zgrabna, żywicą mocno pachnąca. Nie
jakaś tam chińska plastikowa atrapa. Argument, że w ten sposób chronimy przyrodę jest
bałamutny. Sprzedawane drzewka pochodzą
ze specjalnych plantacji i tyle. À propos: czy
pamiętacie jak dawniej bywało? Wionący tanimi promilami typek, wielką łaskę nam robił:

– jedna z organizacji, mających swe korzenie w Hucie „Warszawa”.
Grono założycielskie stowarzyszenia
zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy
chcieliby przekazać w formie darowizny lub
też depozytu wszelkiego rodzaju pamiątki
związane z działalnością Huty „Warszawa”.
Od stycznia do czerwca 2006 roku, w każdą środę w godz. 8.00 – 20.00 w Dziale
Zbiorów Specjalnych Muzeum Biblioteki
Publicznej im. Stanisława Staszica, przy
ul. Duracza 19 w Warszawie, przyjmowane
będą, za pokwitowaniem zdjęcia, dokumenty i inne elementy dotyczące historii Huty
„Warszawa”. Justyna Wencel – pracownik
muzeum (tel. 022 835 43 55) i Halina Szerszeń – wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury w Radzie Dzielnicy Bielany – to
osoby odpowiedzialne za przyjmowanie
i inwentaryzację pamiątek. Materiały te
można również przekazywać radnemu Karolowi Szadurskiemu podczas jego dyżurów.
Chcemy ocalić od zapomnienia i pozostawić
w pamięci prawdziwy obraz życia huty i jej
pracowników. Chcemy zgromadzić te materiały dla przyszłych pokoleń, a poprzez
okresowe eksponowanie – przypominać ten
ważny etap życia naszej dzielnicy, naszego
miasta, a także polskiego hutnictwa.
Najbliższą okazją do kontaktów w tej
sprawie i zgłoszenia chęci współpracy będzie spotkanie członków Stowarzyszenia
Przyjaciół Huty „Warszawa” 28 grudnia
o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
przy ul. Rydygiera 8 (Instytut Chemii Przemysłowej). Pod numerem 022 633 84 82
informacji telefonicznych udzieli zainteresowanym Marek Szulbiński.
Przedstawiciel, reprezentujący
Stowarzyszenie, Zoﬁa BieguszewskaKochan

brać, nie przebierać, nie cudować, zaraz i tak
nie będzie! Wybór był żaden, chyba drapaki
tylko rosły. Łyse toto było, wyleniałe, płaskie,
jakby walec po nich przejechał. Więc dwie
się brało, plecami składając do siebie, żeby
choinka jakoś normalnie wyglądała. Dziś
obﬁtość wielka panuje i każdy znajdzie coś
na własną kieszeń. Potargować się można,
a nawet wypada. Potem przez tubę ją przeciągną, w siatkę owinąwszy, na odchodne
wesołych świąt nam życząc.
Tylko jedno mnie martwi w tym miłym
ambarasie. Że niektórzy tradycję za nic
mają. Bielańskie hipermarkety stroją się
nieprzytomnie, aby przeprowadzić drenaż
naszych portfeli. Niektórzy mieszkańcy
nie wytrzymują tej presji. Już na początku
grudnia ściągali z pawlaczy bombki, lampki
i „choinki”. Stawiają je tak jakoś sprytnie,
by pół osiedla widziało, jacy to są akuratni.
Bez przesady, obywatele mili, bez przesady.
Nikt tu ortodoksyjnie do sprawy nie podchodzi i nie każe jej stroić, kiedy pierwsza
gwiazdka na niebie zaświeci. Wskazany jest
jednak umiar, zdrowy rozsądek oraz zasada
„złotego środka”. Jak we wszystkim.
To samo odnosi się do zakupów dóbr
konsumpcyjnych; od jedzenia począwszy,
na prezentach skończywszy. Jak się kiedyś
ładnie mówiło: zapomniał wół, jak cielęciem był. Więc przypomnijcie sobie dawne
radosne wieści, rodem z nieistniejącego
„Expressu Wieczornego” czy „Kuriera Polskiego”. Że oto: statek „Karpaty” 22 grudnia
do Gdyni zawinął, przywożąc cytrusy na
święta. To nic, że traﬁły do sklepów pod
koniec stycznia. Kto tego nie przeżył, „nie
czuje bluesa”. Może więc warto pewien
dystans do spraw teraźniejszych nabrać?
Bo w tym wszystkim, co teraz czynimy,
przecież o wymiar duchowy chodzi, nie
materialny.
Leszek Rudnicki
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Oddział chirurgii naczyniowej w Szpitalu Bielańskim
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej został powołany w Szpitalu
Bielańskim w sierpniu 2002 roku. Wówczas
na jego bazie rozpoczęła funkcjonowanie
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii,
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. We wcześniejszym okresie w Szpitalu Bielańskim istniał
Oddział Chirurgii Ogólnej, w którym nie
wykonywano żadnych zabiegów z zakresu chirurgii naczyń. Do czasu utworzenia
oddziału, północna część Warszawy oraz
podmiejskie okolice były pozbawione wysokospecjalistycznej opieki naczyniowej.

Utworzenie nowego Oddziału Chirurgii
Naczyniowej jest wyrazem unowocześnienia jedynego tak wieloproﬁlowego szpitala
miejskiego jakim jest Szpital Bielański.
W swojej strukturze szpital posiada nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy i 18
wysokospecjalistycznych oddziałów, z których połowa to oddziały kliniczne – Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
Akademii Medycznej, Polskiej Akademii
Nauk, Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz
Instytutu Kardiologii.
Dotychczas Kliniczny Oddział Chirurgii
Ogólnej i Naczyniowej posiadał 60 łóżek

Kolejna „Biała Sobota”
Czas na résumé

Mamy za sobą kolejną, ostatnią już
w mijającym roku „Białą Sobotę” na Bielanach, przeprowadzoną tym razem, zgodnie
z harmonogramem 19 listopada w przychodni przy ul. Kochanowskiego 19. Jak
przystało na największą (po Szajnochy)
przychodnię, już pierwsze wrażenie, przy
wejściu, zachęciłoby nawet Hipokratesa
do skorzystania z możliwości pogadania
o swoim zdrowiu z fachowcami, zwłaszcza
że bezpłatnie i bez konieczności wcześniejszego zapisywania się na wizytę.
Oto już na drzwiach wejściowych wisi
czytelna, widoczna z daleka tablica informująca o tym, co tu się dzieje i tym samym
zachęcająca potencjalnych pacjentów.
Z moich obserwacji wynika, że z zachęty
skorzystało tego dnia może nawet około
trzystu kandydatów do uzyskania porady
i diagnozy lekarskiej.
Na tym nie koniec. Gdy człek wchodzi do
środka, rozgląda się chwilę na prawo i lewo
– wszystko już wie. Rozwieszone napisy
i strzałki informują, gdzie i co. Na parterze
w końcu korytarza laboratorium analityczne.
Na piętrze po lewej spirometria, a obok,
jeśli potrzeba, konsultacja pulmonologa,
w końcu korytarza badanie densytometryczne i (jeśli ubywa kości) konsultacja
obok. Na prawo zaś, w końcu korytarza
urolog, który po niemal błyskawicznym
odczycie przez laborantkę pomiaru PSA
zapyta jeszcze: A jak tam z siusianiem?
I przepisze np. pastylki prostatic, albo powie, co robić dalej.
Najwięcej roboty (jak zazwyczaj w takich
akcjach) miały laborantki, które wyciskały
człowiekowi krew z palca i rozmazywały ją
na analitycznych płytkach, by po paru minutach zapisać wyniki pomiaru trójglicerydów,
cholesterolu i glukozy. Były też badania EKG
i RR (ciśnienie tętnicze krwi). Oto nazwiska
osób, które brały udział w akcji.
Lekarze: kardiolog Jan Gajewski, okuliści
B. Piedos-Sotirow i Małgorzata Sikora (która udziela się niemal we wszystkich „białych
sobotach/niedzielach”) oraz internista Irena
Bodowska (kierownik przychodni).
Zespół pracowitych pielęgniarek stanowiły: Wanda Gałązka, Wanda Gliwicka,
Urszula Wyrzykowska i Grażyna Zaufal.
Głównym sprawcą niezwykle udanej
akcji „Biała sobota” na Kochanowskiego
była przełożona pielęgniarek – mgr Maria
Włodowska. Jej dziełem były wspomniane
wyżej tablice i strzałki, pozornie mało
znaczące, ale sprawiające, że nikt z przychodzących o nic nie pytał, tylko szedł od
razu tam, gdzie potrzebował. Oczywiście
pani Maria cały czas czuwała nad przebiegiem akcji, na zasadzie „pańskie oko…”
i cały czas była bardzo przejęta, choć nie
musiała.
Sprawdziła się jedna z podstawowych
zasad organizacji pracy, zwłaszcza w sytuacji świadczenia usług – dobra informacja.
Zadbała o nią Maria Włodowska. Reszta
była już samograjem. Tak trzymać!

* * *

Minął rok niewątpliwie bardzo potrzebnej
i bardzo w sumie udanej akcji zainicjowanej
przez kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Żoliborz, we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej m.st.
Warszawy, które wspomaga dotacjami
przychodnie rejonowe.
Miałem okazję uczestniczyć, głównie
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jako obserwator, ale też jako pacjent, niemal
we wszystkich „białych sobotach/niedzielach” w przychodniach bielańskich. A to co
widziałem i o czym rozmawiałem z wieloma
pacjentami i z personelem przychodni starałem się możliwie wiernie relacjonować na
łamach „Naszych Bielan”. Były to z reguły
zasłużone pochwały i superlatywy.
Jestem jednak przekonany, że przy tej
okazji pożyteczniejsze dla sprawy będzie
przekazanie organizatorom akcji „Białych
sobót/niedziel” (tu ukłon do lek. med. dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz, Małgorzaty Zaława-Dąbrowskiej) kilku przykładów
zjawisk, wymagających modyﬁkacji lub
nawet zmiany. Oto one.
Po pierwsze – sposób liczenia pacjentów
korzystających z akcji „Biała sobota/niedziela”. W sprawozdaniach przesyłanych
przez przychodnie do SPZZLO wymaga się
podawania, obok liczby poszczególnych pomiarów i konsultacji, co jest bardzo proste,
także ogólnej liczbie pacjentów przybyłych
do przychodni. Przypuszczam, że przy
tej metodzie liczenia nie jest to możliwe,
bo na przykład pacjent Abacki był tylko
u jednego lekarza i miał dwa lub trzy pomiary laboratoryjne. Natomiast pacjentowi
Babackiemu wykonano całą serię pomiarów
i analiz, które nie wskazywały na potrzebę
konsultacji lekarza. Jeszcze inny, pacjent
Cabacki, skorzystał z wszystkich analiz
i pomiarów i konsultował się z kilkoma
lekarzami. Wszystkie te pomiary, analizy
i konsultacje wykonywane były bezimiennie.
A zatem trudno uwierzyć w prawidłowość
obliczenia ogólnej liczby pacjentów, podawanej w sprawozdaniach. Myślę, że
jest stosunkowo prosty sposób na takie
obliczenie. Można by na przykład wręczać
pacjentom, przy wejściu do przychodni,
ulotki informacyjne. Po zakończeniu akcji
wystarczy policzyć ile ulotek pozostało
i wszystko jasne.
Po drugie – nazewnictwo stosowane
przez SPZZLO w zaproszeniach do udziału
w „białych sobotach/niedzielach”. Pisze się
w nich, że proponuje się pacjentom: „Proﬁlaktykę przewlekłej obturacyjnej choroby
płuc”, albo „Proﬁlaktykę osteoporozy”, czy
też „Proﬁlaktykę raka gruczołu krokowego”.
Trudno sobie wyobrazić przeprowadzenie
jakiegokolwiek skutecznego działania
proﬁlaktycznego (a więc zapobiegawczego), w czasie jednej, czy dwóch „białych
sobót/niedziel”. Czy nie trafniejsze byłoby
określenie „Diagnozowanie ewentualnego
występowania (tu nazwa choroby)”?
Po trzecie wreszcie – ograniczenie zainteresowania się służby zdrowia niektórymi
chorobami pacjenta w zależności od jego
wieku, np. „pochp” do 65 lat, a prostata do
69 lat. Pytanie: a co z 70-latkami? Jest to
problem wykraczający prawdopodobnie
poza kompetencje SPZZLO, ale…
Są jeszcze inne pytania i wątpliwości,
dotyczące problematyki funkcjonowania
placówek służby zdrowia w ramach SPZZLO, a w tym zasady rozliczania kosztów
zabiegów specjalistycznych, wystawiania
recept itp. Czasem metody takie wiążą ręce
lekarzom pierwszego kontaktu (mam przykłady), ale one wykraczają poza temat tej
publikacji. Jestem gotów je przedstawić.
Rekapitulując – inicjatywa prowadzenia
akcji „Biała sobota/niedziela” jest ze wszech
miar traﬁona, realizacja coraz poprawniejsza, czasem nawet wzorcowa. Pacjenci
zadowoleni, oczekują kontynuacji.
Mieczysław Pierzchała

oraz Poradnię Chirurgii Ogólnej i Poradnię
Chirurgii Naczyniowej, Poradnię Proktologiczną i jedną z niewielu Poradnię dla
Chorych ze Stomią. Ponadto ma własną
Pracownię Diagnostyki Naczyniowej i Mikrokrążenia. W oddziale zatrudnionych jest
23 lekarzy, w tym 6 posiadających specjalizację z zakresu chirurgii naczyniowej, 12
specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej,
oraz 5 w trakcie specjalizacji z chirurgii
naczyniowej. Ordynatorem jest prof. dr
hab. n. med. Walerian Staszkiewicz, który
jednocześnie pełni funkcję Konsultanta
Wojewódzkiego ds. Chirurgii Naczyniowej
dla woj. mazowieckiego.
W ciągu roku leczono w oddziale
łącznie 3.260 pacjentów. Główne kierunki
działania oddziału chirurgii naczyniowej
to chirurgiczne i endowaskularne leczenie
zwężeń tętnic szyjnych w ramach prewencji udarów mózgu. W 2004 roku takich
zabiegów wykonano 146, co stawia oddział
w czołówce w Polsce. W oddziale leczono
również 72 pacjentów z tętniakami aorty,
zarówno metodami chirurgii klasycznej,
jak również metodami implantacji tzw.

stentgraftów. Oddział zajmuje się również
leczeniem chorób żył, w tym najnowszymi
metodami endoskopowymi tzw. SEPS
– tzn. operacjami pod kontrolą monitorów
telewizyjnych, u pacjentów z czynnymi
i nie gojącymi się od wielu lat ranami żylnymi goleni.
Wychodząc naprzeciw wielkiemu społecznemu zapotrzebowaniu na świadczenia
zdrowotne z zakresu chirurgii naczyń, dzięki
wydatnej pomocy władz miasta stołecznego Warszawy, w Szpitalu Bielańskim
utworzono nowy, nowoczesny 18 łóżkowy
Oddział Chirurgii Naczyniowej z własną
salą zabiegową. Będą w nim wykonywane
m.in. planowe zabiegi stentowania tętnic
szyjnych, angioplastyki i stentowania tętnic
kończyn górnych i dolnych, wewnątrznaczyniowe udrażniania przetok tętniczo-żylnych.
Leczone będą powikłania jatrogenne.
Uruchomienie nowego oddziału pozwoli
na zwiększenie liczby zabiegów oraz skróci
czas oczekiwania pacjentów z chorobami
naczyń krwionośnych.
dr n. med. Ewa Żydowicz-Mucha,
dyrektor Szpitala Bielańskiego

GRUPA WSPARCIA
DLA OSÓB PO STRACIE BLISKIEGO

Z inicjatywy osób skupionych wokół stowarzyszenia Vis Major, które
boleśnie przeżywają okres żałoby po stracie swoich najbliższych, powstała
grupa wsparcia działająca pod kierunkiem psychologów ze Specjalistycznej
Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany.
Spotkania grupy odbywają się na osiedlu „Ruda”, w każdy poniedziałek
w godzinach 16.30-18.00, w klubie seniora „Barka” (ul. Klaudyny 18A,
budynek SM „Ruda”, wejście obok kawiarni).
Bliższych informacji udziela Jolanta Wójcikiewicz, tel. 0506136482.

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 FACHOWĄ POMOC.
BIELAŃSKI PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. 835 – 43 – 42.
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 Porady prawne – wtorki, czwartki godz. 16.00 – 20.00
 Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, środy, czwartki, piątki godz.
16.00 – 20.00
 Porady pedagogiczne – środy, piątki 16.00 – 20.00
 Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw
rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00
 Porady psychologiczne (dotyczące przemocy w rodzinie) – poniedziałki 15.00
– 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

Nowoczesny
gabinet okulistyczny
oferuje:

- kwaliﬁkacje do bezpłatnej operacji
zaćmy – NFZ
- badanie dna oka
- badanie pola widzenia
- diagnostykę jaskry
- angiograﬁę ﬂuoresceinową
- laseroterapię
- krioterapię
- plastykę powiek i zmian skórnych
Żoliborz, ul. Cieszkowskiego 1/3,
tel. 869-41-19 – śr.czw.pt.,
kom. 0693-722-448

Lecznica Stomatologiczna

JOLAN

w Przychodni Rejonowej

• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19.
Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza
• ul. Conrada 15, tel. 663 21 52 gab. nr 4,
pn.-pt.: 9-13, 15-19, sob. 9-12.

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:

 stomatologia zachowawcza
 protetyka
 chirurgia



– resekcja
– hemisekcja
ortodoncja
– aparaty stałe i ruchome
RTG
– wybielanie zębów – 20%
– piaskowanie – 20%
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Aby Święta były bezpieczne

REAGUJ. POWIADOM. NIE TOLERUJ

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.
Dla wielu z nas jest to czas zakupów, wyjazdów z domu oraz związanego z tym zamieszania. W tej wielkiej gorączce świątecznej
zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich.
Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni
minęły nam w spokojnej atmosferze.
Grudzień, to miesiąc szczególny. Ogarnia
nas szaleństwo zakupów. Jesteśmy w jednym miejscu, a myślami już w kolejnym.
Wszędzie tłok, ścisk, pełno ludzi. Dźwigamy
kolejne torby z zakupami, kolejny raz płacimy, kolejny raz wyciągamy portfel, kluczyki
do samochodu itd. Nasze zachowania stają
się machinalne, rutynowe. Do momentu, kiedy zadajemy sobie pytanie… „Gdzie jest mój
portfel? Przecież przed chwilą trzymałem go
w ręku, wkładałem do kieszeni i co dalej?”.
Niestety okres gorączki świątecznych zakupów, to doskonała okazja dla złodziei kieszonkowych. Dla nich te dni są bardzo „pracowite”.
Wykorzystują tłok, bądź też sami go umiejętnie
tworzą. Korzystają z naszego pośpiechu i rozkojarzenia. Spośród otaczających osób wybierają
swoją oﬁarę. Obserwują ją przez pewien czas.
Patrzą, gdzie chowa pieniądze. Podchodzą
blisko, przypadkowo dotykają. W ten sposób
sprawdzają, czy jest „elektryczna”, tzn. czy będzie reagować w sytuacji opróżniania kieszeni.
Jeśli mamy na sobie grubą kurtkę, kożuch czy
płaszcz, to ich zadanie jest ułatwione.

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, profesjonalizm, partnerstwo, współpraca i pomoc społeczeństwu, wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa na terenie całej Warszawy, to
najważniejsze cele, jakie postawiła sobie
stołeczna policja wprowadzając w życie
nowy program „Reaguj. Powiadom. Nie
toleruj.”. Nowa akcja warszawskich funkcjonariuszy rozpoczyna się w grudniu.
Celem strategicznym dla policji jest
poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie
porządku publicznego. Dlatego funkcjonariusze opracowują nowe, skuteczniejsze
i efektywniejsze programy prewencyjne,
które mają zapewnić obywatelom bezpieczeństwo na ulicach. Dzięki tym posunięciom policjanci są w stanie poszerzyć grono
adresatów i współpracowników tego typu
akcji. Program „Reaguj. Powiadom. Nie
toleruj” ma na celu wykształcenie w społeczeństwie poszanowania prawa, poprzez
reakcję mieszkańców na przestępstwa
oraz akty chuligaństwa. Efektem tego
programu będzie wzrost wzajemnego zaufania pomiędzy policją a społeczeństwem.
Akcja „Reaguj. Powiadom. Nie toleruj” ma
długofalowy zasięg, będzie trwała do 2007
roku.
Główne założenia akcji „Reaguj. Powiadom. Nie toleruj.” to:
REAGUJ
- uświadomienie społeczności lokalnej
szczególnej roli reakcji obywateli celem
zmniejszenia zagrożenia wykroczeniami,
przestępstwami oraz patologiami społecznymi.
- propagowanie wśród mieszkańców idei
nie pozostawania obojętnym na łamanie
prawa, zwracania uwagi na popełniane
przestępstwa i wykroczenia.

Jak sobie z tym radzić?

Poważną przeszkodą dla złodzieja, będzie
schowanie pieniędzy do wewnętrznej kieszeni.
Jeżeli włożyliśmy portfel, telefon komórkowy
do reklamówki, torebki, plecaka, to pamiętajmy, by je zamykać i nosić przed sobą.
Łupem złodziei kieszonkowych nie padają
tylko drobne przedmioty, ale czasami także
samochody. Ktoś pomyśli, „mnie to na pewno
nie dotyczy, bo po pierwsze moje auto ma
doskonały alarm”. Zatem jedziemy na zakupy, zostawiamy auto na parkingu, włączamy
alarm, chowamy kluczyki… właśnie, gdzie
my je chowamy? Najczęściej do zewnętrznej
kieszeni kurtki, czy marynarki. Następnie
robimy zakupy, wracamy i okazuje się, że
naszego samochodu nie ma. Sięgamy do
kieszeni po kluczyki i cóż. Ich także nie ma.
W ten sposób działają grupy złodziei kieszonkowych. Policjanci szacują, że ich łupem
mogło paść nawet kilkaset pojazdów. Kradzież
każdego auta jest poprzedzona właśnie kradzieżą kieszonkową. Nawet najlepszy alarm
nie zadziała, jeżeli został dezaktywowany
oryginalnym pilotem. Nie zadziała także immobiliser, gdyż kluczyk był także oryginalny.

Włamywacze nie świętują

Wiele osób ograniczy szaleństwo świątecznych zakupów jedynie do kupna prezentów. Wyjadą na święta do rodziny. Pamiętajmy
wówczas o właściwym zabezpieczeniu
mieszkania lub domu. Włamywacze do
mieszkań nie świętują, wykorzystując kilkudniową nieobecność domowników. Idealnego
zabezpieczenia nie ma, ale możemy ograniczyć ryzyko włamania do minimum. Dobre
zamki to jedno, jednakże nie spełniają one
swej roli, jeżeli zamocowane zostaną do
słabych drzwi. A zatem dobre drzwi wejściowe do mieszkania to drugie. Można jeszcze
inwestować w alarm, monitoring itp. Jednakże
chyba najlepszym rozwiązaniem jest czujny
sąsiad. Warto poinformować go o tym, że nie
będzie nas kilka dni i poprosić, żeby w tym
czasie zwrócił uwagę na nasze mieszkanie.
W wielu krajach Europy Zachodniej
obowiązują pewne standardy w zakresie
zabezpieczenia mieszkania. W większości
są one uregulowane przepisami krajowymi.
Zgodnie z tymi przepisami istnieje obowiązek wyposażenia drzwi w zamek, który nie
pozwoli dostać się włamywaczowi do mieszkania przez minimum trzy minuty. Ponadto,
na przykład u naszego zachodniego sąsiada
wysoko rozbudowana jest inicjatywa pomocy
sąsiedzkiej. Na drzwiach budynków mieszkaniowych widać naklejki o treści: „Uważaj,
mojego mieszkania strzeże mój sąsiad”.

Nie znamy swoich sąsiadów

Warszawa, a co za tym idzie dzielnica
Bielany jest – można powiedzieć – wielkim
osiedlem. Mieszka w niej kilkaset rodzin.
Niejednokrotnie nie znamy swoich sąsiadów,
nie interesuje nas to, kim oni są, co robią.
W sytuacji, kiedy coś się wydarzy, mimo że
mieszkanie jest splądrowane, że wyniesiono
z niego bardzo ciężkie przedmioty, okazuje
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się, że nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał.
Aż trudno w to uwierzyć. Pojęcie „wścibstwa” mylimy z pomocą dobrosąsiedzką.
A ta jest jak najbardziej wskazana.

Bezpieczeństwo jazdy zimą

Święta i choinka są najpiękniejsze wówczas,
jeżeli sprzyja temu zimowa aura. Oszronione
drzewa, śnieg za oknem, mróz na szybach. To
wszystko nie sprzyja jednak tym, którzy wybierają się w podróż, by spędzić te szczególne
dni poza domem. Takich osób jest jak zwykle
w dzień wigilijny i ostatni dzień świąt znacznie
więcej. Musimy zrobić wszystko by bezpiecznie
dojechać do celu i bezpiecznie wrócić. Należy
zatem wcześniej właściwie przygotować auto do
zimy. Na szczęście wymiana opon na zimowe
dla dużej części kierowców stała się już normą.
Droga hamowania, przyczepność - nawet tych
najgorszych opon zimowych są zdecydowanie
lepsze niż najlepszych tzw. opon wielosezonowych. Bezpieczeństwo jazdy w zimę, to także
odpowiedni styl jazdy, to dalece rozwinięta umiejętność przewidywania tego, co może wydarzyć
się na drodze, ale najważniejszym czynnikiem
jest kierujący. Ten powinien być przede wszystkim trzeźwy. Mimo że to święta, mimo że to
doskonała okazja do świętowania z najbliższą
rodziną, siadając za kierownicą pamiętajmy, że
chodzi o bezpieczeństwo tych, których wieziemy
i wszystkich użytkowników dróg, którzy chcą
bezpiecznie i radośnie spędzić te dni.

Jak postępować
w sytuacjach zagrożenia
incydentem bombowym?

Gorączka świąteczna to czas, kiedy powinniśmy zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo
ważną sprawę. W tym całym zamieszaniu
związanym z zakupami i wyjazdami, często
kilkaset kilometrów od naszego miejsca zamieszkania, nie możemy zapomnieć o zagrożeniu terrorystycznym. Żadnej informacji tego
rodzaju nie można bagatelizować, ani lekceważyć. W przypadku, kiedy zauważysz przedmiot
niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz,
że może on stanowić zagrożenie dla ludzi,
należy natychmiast ten fakt zgłosić służbom
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo (policji,
straży miejskiej, straży pożarnej, administratorowi lub ochronie obiektu itp.). W żadnym
wypadku nie należy dotykać podejrzanych
przedmiotów. Nasza ciekawość może stanowić
ogromne niebezpieczeństwo. Po otrzymaniu
informacji o groźbie podłożenia ładunku, pamiętajmy, aby jak najszybciej odejść z takiego
miejsca, a po drodze informować o zagrożeniu
jak największą liczbę osób. W przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji, trzeba
niezwłocznie udać się do wyjścia i słuchać komunikatów. Gdy na przykład parking znajduje
się w streﬁe zagrożonej, nie „ratujmy” swojego
samochodu – życie jest ważniejsze! Podczas
działań związanych z neutralizacją ładunku,
należy stosować się do poleceń wydawanych
przez policjantów. W żadnym wypadku nie
wolno utrudniać akcji ratowniczej!
W tej pogoni za świątecznymi prezentami,
nie możemy zapomnieć o tych podstawowych
zasadach dotyczących bezpieczeństwa.
Uwzględniając opisane wyżej rady, dbamy
nie tylko o bezpieczeństwo nas samych, ale
i naszych bliskich. Zróbmy więc wszystko, aby
te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
upłynęły nam bezpiecznie i w spokojnej atmosferze. Również my ze swojej strony zrobimy
wszystko, aby te święta były dla mieszkańców
bezpieczne. Do osiedli i na parkingi zostanie
skierowanych więcej patroli, które będą szczególnie pilnować mienia mieszkańców, zarówno
mieszkań jak i samochodów. Specjalne programy prewencyjne, które zostały stworzone
i są prowadzone przez policjantów – niektóre
z nich już od wielu miesięcy – pozwolą na
zminimalizowania, a niekiedy i wyłączenie
otaczającego nas niebezpieczeństwa. Dla
policjantów z Komendy Rejonowej Policji
Warszawa V, bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest sprawą priorytetową, staramy się
zawsze działać w taki sposób, aby zapewnić
im należyty spokój i porządek publiczny.
Na koniec chcielibyśmy złożyć Państwu
serdeczne i ciepłe życzenia z okazji Świąt
Bożego Narodzenia. Życzymy abyście te
Święta spędzili szczęśliwie i bezpiecznie
w radosnym rodzinnym gronie.
Policjanci i pracownicy cywilni Komendy
Rejonowej Policji Warszawa V.
Wykorzystano część materiałów KSP, st.
sierż. Monika Jamka, KRP Warszawa V

POWIADOM
- aktywizacja społeczności lokalnych do
podejmowania działań na rzecz poprawy
stanu bezpieczeństwa we własnym otoczeniu poprzez zachęcanie do przekazywania
informacji policji i innym odpowiedzialnym
służbom o wszelkich zauważonych przestępstwach i patologiach w najbliższym
otoczeniu.
NIE TOLERUJ
- podniesienie świadomości społeczeństwa o zagrożeniach i wiedzy na temat skutecznych możliwości przeciwdziałania im,
a także edukacja społeczności lokalnej;
- nawiązanie współpracy z podmiotami
działającymi w tym zakresie oraz zainteresowanych tematyką działań na rzecz
bezpieczeństwa i porządku publicznego na
szczeblu lokalnym;
- identyﬁkowanie potrzeb mieszkańców
w zakresie bezpieczeństwa i dążenie do
odpowiedniego kształtowania porządku
publicznego;
- dążenie do przekonania obywateli,
że brak ich tolerancji na łamanie prawa
spowoduje poprawę ładu i porządku publicznego;
Program „Reaguj. Powiadom. Nie
toleruj” adresowany jest do wszystkich
mieszkańców Warszawy. Zapraszamy do
współpracy przedstawicieli mediów.
Nowa akcja policji będzie prowadzona
równolegle z wcześniej rozpoczętymi
programami prewencyjnymi, jak chociażby
„Bez tolerancji”, „Bezpieczna szkoła”, czy
też „Zapnij pasy”, o których pisaliśmy już
w „Naszych Bielanach”.
Zapamiętaj: Reaguj. Powiadom. Nie
toleruj.
st.sierż. Monika Jamka,
KRP Warszawa V – mat. KSP.

List otwarty do mieszkańców
małych społeczności lokalnych dzielnicy Bielany
Szanowni Państwo,
Polskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych „Potrzeba”, mając na uwadze niekorzystną sytuację ekonomiczną wielu rodzin na terenie naszej dzielnicy, apeluje do
wszystkich ludzi dobrej woli o uruchomienie dyskusji nad naprawą obecnej sytuacji
– „pro publico bono”.
Apelujemy o dzielenie się z nami Waszymi bolączkami i niesprawiedliwościami
dnia codziennego. Apelujemy o żywy głos w ogólnospołecznej dyskusji nad problemami życia codziennego.
Proponujemy:
- uruchomić Społeczną Kasę Zapomogowo-Pożyczkową dla mieszkańców naszej
dzielnicy;
- uruchomić różnorodne formy aktywnego wypoczynku;
- uruchomić Bank Drugiej Ręki rzeczy zbytecznych;
- uruchomić Klub Integracji Społecznej Osób Przedsiębiorczych;
- uruchomić dialog społeczny poprzez wydanie Biuletynu Informacji Społecznej;
- uruchomić nieodpłatnie warsztaty psychologiczno-zawodowe dla długotrwale
bezrobotnych mieszkańców Bielan;
- wypracować konstruktywny program ogólnospołeczny dla dobra ogółu i jednostki.
Prosimy o kontakt z nami mając nadzieje na ożywiona dyskusję.
W imieniu Zarządu Ryszard Jabłoński, Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie „POTRZEBA”, ul. Heroldów 7, 01-991 Warszawa
Tel. 0 600 641 071, e-mail: psob_potrzeba@wp.pl

Śmierdząca sprawa
Uciążliwości, jakie niesie ze sobą Potok
Bielański są znane w szczególności
mieszkańcom osiedla Chomiczówka.
Najbardziej „pokrzywdzeni” to mieszkańcy budynku przy ul. Conrada 10,
zlokalizowanego wzdłuż odkrytej części
potoku. Mniej więcej raz w miesiącu
podnosi się poziom wody, i w strumieniu
pojawia się cuchnąca ciecz, która po
spłynięciu pozostawia po sobie ohydny,
ciemny osad. Zjawisko to występuje po
opadach deszczu, przeważnie nocą,
w dni wolne od pracy. Forma i czas występowania opisanego zjawiska pozwalają domniemywać, że są to nielegalne,
świadome działania.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu m.
st. Warszawy Dzielnicy Bielany informacje
o „ładunku” w Potoku otrzymuje po paru
dniach (najczęściej w poniedziałki), wtedy,

kiedy są to wiadomości mocno zdezaktualizowane. W takiej sytuacji jest zupełnie
niemożliwe złapanie sprawcy na „gorącym
uczynku”.
W porozumieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Wydział Ochrony Środowiska bardzo uprzejmie
prosi wszystkich (mieszkańców, przechodniów, administrację osiedla, zarząd spółdzielni itd.) o natychmiastowe, bez względu
na porę, zawiadomienie o zanieczyszczeniu
wód w potok, pod numer telefoniczny
pogotowia MPWiK – 994. Jest to numer
darmowy, czynny przez całą dobę. Błyskawiczne zawiadomienie o zanieczyszczeniu
wody umożliwi podjęcie stosownych działań
identyﬁkujących sprawcę i w rezultacie doprowadzi do jego ujęcia i ukarania.
Mirosława Włodek, naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
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Grajmy – nie ćpajmy

Młodzieżowy Ośrodek Piłkarski
„Bielany” 1999-2005 r.

MOP – „Bielany” rozpoczął działalność w 1999 r. Celem było przyciągnięcie
do uczestnictwa w ogólnodostępnych,
bezpłatnych zajęciach sportowych piłki
nożnej, jak największej liczby dzieci
i młodzieży z bielańskich szkół.
Dzięki władzom Urzędu Gminy, a obecnie Dzielnicy możemy zaoferować najmłodszym mieszkańcom możliwość brania
udziału w treningach – zajęciach piłki
nożnej, jako alternatywę dla nudy, narkotyków, chuligaństwa, alkoholu i innych
zagrożeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież każdego dnia. Obecnie prowadzimy
zajęcia w siedmiu grupach – kategoriach
wiekowych. Pod okiem wykwaliﬁkowanej
kadry szkoleniowej uczestnicy poprawiają
nie tylko swoją sprawność ﬁzyczną, ale
również umiejętności piłkarskie. Uczą się
tolerancji, współżycia w grupie, dyscypliny,
walki sportowej na boisku.
Dzieci uczestniczące systematycznie
w zajęciach szkoleniowych mają również
możliwość rywalizacji sportowej, biorąc
udział w rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki
Nożnej. Mecze rozgrywane są na boiskach
przy ulicy Marymonckiej 42. Wszystkie
zespoły grają w najwyższych klasach rozgrywkowych w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
Po rundzie jesiennej sezonu 2005/2006,
rywalizując z drużynami całego Mazowsza, zespoły zajmują następujące miejsce
(grupy wiekowe): r. 90 – XI miejsce, r. 91
– II miejsce, r. 92 – VII miejsce, r. 93 – IV
miejsce, r. 94 – III miejsce, r. 95 – I miejsce
(lider).
Obecnie zajęcia odbywają się w salach
szkół bielańskich, które dyrektorzy udostępniają bezpłatnie. W zajęciach uczestniczy około 200 dzieci. Na zajęcia może
przyjść każde dziecko – spróbować swoich
sił, poprawić swoją sprawność i umiejętności piłkarskie, które później pozwolą na
uczestnictwo w zawodach mistrzowskich.
Udział w meczach mistrzowskich, to mo-

bilizacja dla dzieci do systematycznego,
zaangażowanego udziału w zajęciach
– treningach.
Nagrodą dla naszych chłopców są powołania do reprezentacji Mazowsza.
W bielańskich drużynach wyróżniają
się:
w roczniku 90 – Mateusz Lewicki, Janusz Sobczak, Mateusz Świgoń
w roczniku 91 – Damian Gołaszewski,
Bartosz Walkowskim Michał Bogut, Daniel
Mikołajczyk, Sebastian Królikowski,
w roczniku 92 – Michał i Karol Grudniewscy, Artur Stępiń, Paweł Siwiński,
w roczniku 94 – Jakub zieliński, Mariusz Kozłowski, Jakub Kucharski, Łukasz
Kukaszewicz,
w roczniku 95 – Piotr Basiuk, Adam Kozłowski, Dominik Tomiak, Piotr Kucharski,
Dominik Makowski, Przemek Skobel.
Działalność MOP-u, prowadzącego
pozalekcyjne otwarte zajęcia dla dzieci, to
przysłowiowy strzał w „10”. Dzięki Zarządowi Dzielnicy, Wydziałowi Sportu i Turystyki, dzieci mają możliwość spędzenia na
sportowo wolnego czasu, ucieczki przed
nudą, czy błądzenia po osiedlach bez celu.
W imieniu dzieci i rodziców – dziękuję.
Dziękuję również dyrektorom szkół, którzy
udostępniają dzieciom sale: Wandzie Staniszewskiej z SP nr 209, Urszuli Przybylskiej-Zioło z SP nr 133, Renacie Sobczak
z SP nr 187, Danucie Bogdańskiej -Pękała
z SP nr 247, Małgorzacie Staniszewskiej
z SP nr 289, Stanisławowi Lizińczykowi
z Gimnazjum nr 75, Janowi Orłowskiemu z
Zespołu szkół nr 52, Bogdanowi Mackielowi
z Zespołu szkół nr 49, Ewie Maniszewskiej
z Zespołu szkół nr 55 oraz Ryszardowi Ładyńskiemu z Liceum Ogólnokształcącego
nr XXXIX.
Zapraszamy na zajęcia wszystkich
chętnych, nikomu nie mówimy: ty się nie
nadajesz.
Trener koordynator MOP,
Mieczysław Bicz, telefon 0 601 083 335

Nasi w Czechach
W Pruchonicach koło Pragi w Republice Czeskiej odbyły się otwarte
halowe mistrzostwa Republiki Czeskiej
w futbolu amerykańskim. W mistrzostwach wzięło udział 11 zespołów
z Czech, Słowacji Polski i Węgier.
Polskę reprezentował zespół Warsaw
Eagles z Bielan.
Nasi zawodnicy nawiązali równorzędną
walkę z o wiele bardziej doświadczonymi
zawodnikami, przegrywając zaledwie
jednym punktem kolejne dwa spotkania
w eliminacjach, z Havirov Devils (Eagles
6, Devils 7) i Pilzno Tornadoes (Eagles
13, Tornadoes 14). W 1/8 ﬁnału ulegli
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silnemu zespołowi Pilsen Bulldogs 6:20.
W odróżnieniu od normalnych rozgrywek
futbolu amerykańskiego, w turnieju halowym każde spotkanie trwało 24 minuty
i grało w nim po siedmiu zawodników
z każdej strony.
Zespół Warsaw Eagles istnieje od
pięciu lat. Treningi odbywają się w każdą
niedzielę od 9.30 do 12.30 na północnym
boisku treningowym AWF.
Więcej informacji o futbolu amerykańskim w Polsce na witrynie Polskiego
Związku Futbolu Amerykańskiego www.
pzfa.pl. Więcej o Warsaw Eagles www.
warsaweagles.com.

Turniej im. A. Gołasia

W XXXIX Liceum Ogólnokształcącym
w Warszawie im. Lotnictwa Polskiego
12 grudnia 2005 r. odbył się I Turniej
im. Arka Gołasia w Piłce Siatkowej. Celem turnieju było uczczenie tragicznie
zmarłego w wypadku samochodowym
w Austrii 16.09.2005 r. ucznia tejże szkoły
w latach 1996-1999, złotego medalistę
Mistrzostw Polski Juniorów, olimpijczyka i wielokrotnego reprezentanta Polski
Arkadiusza Gołasia. Naszym celem
była także popularyzacja i upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży
szkolnej.
Pomysłodawcą i organizatorem turnieju
jest obecny nauczyciel wychowania ﬁzycznego i trener szkolnej drużyny DWLOT II
w piłce siatkowej i zarazem były wychowawca Arka, prof. Zbigniew Zemka.

Ostrołęka - DWLOT II 0:2 (23-25/24-26),
ASPS ,,Net’’ Ostrołęka - DWLOT I 1:2 (20-25/27-25/11-15).
Narodami były puchary, dyplomy i pa-

Uczestnikami imprezy były trzy drużyny:
zaproszona reprezentacja szkół ponadgimnazjalnych ASPS ,,Net’’ Ostrołęka z trenerem Andrzejem Dudźcem, I Reprezentacja
XXXIX LO DWLOT I z trenerem Marią Hołozubiec, II Reprezentacja XXXIX LO DWLOT
II z trenerem Zbigniewem Zemką.
Pierwszy z meczów został rozegrany
o godz. 10.00 pomiędzy dwoma zespołami
XXXIX LO i zakończył się wynikiem 2:0
(26-24/25-20) dla I DWLOT-u. Następnie
o godz. 11.45 i 12.45 zostały rozegrane
dwa kolejne mecze. Drużyna gości z Ostrołęki zagrała z gospodarzami DWLOT-em
I i DWLOT-em II. Spotkania zakończyły
się następującymi wynikami: ASPS ,,Net’’

miątkowe koszulki. Za najlepszego zawodnika turnieju uznany został Tomasz
Jabłoński z ASPS ,,Net’’ Ostrołęka.
Wśród zaproszonych gości znalazł się
ojciec Arka Tomasz Gołaś. Nie zabrało
również trenerów i opiekunów Arka. Zaproszenie przyjął również Witold Roman
z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który
oﬁcjalnie otworzył turniej, a także absolwenci – koledzy z klasy Arka: Łukasz Kutra
i Piotr Przybylski.
Dyrektor XXXIX LO Ryszard Ładyński
serdecznie podziękował gościom i organizatorom imprezy i zaprosił na następny II
Turniej im. Arka Gołasia za rok.
Aleksandra Grzegorzewska.

PIŁKA NOŻNA PO HARCERSKU
Na hali sportowej Zespołu Szkół Nr
55 im. gen. Stanisława Maczka odbył się
harcerski turniej piłki nożnej. Impreza
ta przyciągnęła na Bielany, gdzie rozgrywany był turniej, harcerskie zespoły
z najodleglejszych zakątków Warszawy
i jej okolic.
W ciągu dwóch dni rozgrywek, harcerze
rywalizowali o tytuł mistrza stolicy w piłce
halowej harcerzy. Wśród uczestników pojawili się reprezentanci wszystkich funkcjonujących obecnie
środowisk harcerskich. W trakcie
turnieju rozegranych zostało wiele pasjonujących
konkursów, nie
obyło się bez loterii fantowej. Jedno
z wydawnictw prezentowało swoje
mangi, a prowadzący prelekcję
na temat kultury
japońskiej, zachęcałi młodych
do otwarcia się
na świat. Niezaprzeczalnie dodatkową atrakcją
obu dni memoriału były występy
tańca nowoczesnego. W sobotę swój program
zaprezentowała grupa „Luz”
z Egurrola Dance
Studio, natomiast

w niedzielę zaprezentowały się cheerleaderki
z Gimnazjum 56 z Żoliborza. W tym miejscu
należy podziękować tegorocznym sponsorom, którzy zapewnili uczestnikom naprawdę
fantastyczne nagrody.
III Warszawski Memoriał Generała
Maczka Drużyn Harcerskich w piłce nożnej,
to jedna z niewielu tego rodzaju imprez dla
harcerzy z Warszawy. Zainteresowanie turniejem z roku na rok rośnie. W tegorocznej
edycji udział wzięło kilkadziesiąt zespołów,
które rywalizowały nie tylko o cenne nagrody, ale także o piękne puchary.
Tegoroczny turniej w odróżnieniu od
dwóch poprzednich odbył się w ciągu
dwóch dni; podzielony został ze względu
na kategorie wiekowe: 10 – 15 lat oraz
16-wzwyż. Początki memoriału generała
Maczka sięgają roku 2003, gdy odbyła się
pierwsza tego rodzaju impreza. A za rok
– 18 listopada 2006 roku IV Memoriał, na
który już teraz gorąco zapraszam. Szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście
na www.memorial.maczek.prv.pl.
dh Wojtek Puchacz
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Dyżury radnych w grudniu 2005 i w styczniu 2006
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.

5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15-18.15
Sekretariat Rady
Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący Komisji Architektury, ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej godz. 18.00-18.30
Sekretariat Rady
Rutkowski Władysław
ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Architektury,
godz. 16.00-17.00
Inwestycji

Mazurek Piotr – PO

Przewodniczący Komisji Skarbu,
Członek Komisji Architektury

2005/2006
miesiące
XII

I

5

2

19

16

14,28

11,25

Zaniewski Jan – PiS

Siedziba PiS
Wiceprzewodniczący Klubu PiS ul. Kasprowicza 16
Członek Komisji Architektury,
godz. 18.00-20.00
Skarbu, Inwestycji
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Barbara Tarnowska – PiS
godz. 10.00-11.00
Członek Komisji Oświaty,
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
Mieszkaniowej, Zdrowia
godz. 18.00-20.00

4,28

11,25

7

5

-

23

Dyżury Radnych Okręgu nr II

Lp.

Borkowski Jan – SLD-UP

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Inwestycji,
Członek Komisji Mieszkaniowej

1.

3.

4.

Lp.

1.

Kapłon Aleksander – PiS

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.15-18.00

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

2.

3.

Mossakowska Maria – SLD-UP Sekretariat Rady

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Szadurski Karol – PiS

Przewodniczący Komisji Inwestycji,
Członek Komisji Skarbu

Szczepański Szczepan – PiS
4.

Zastępca Przewodniczącej
Komisji Zdrowia,
Członek Komisji Rewizyjnej

Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP

5.

Przewodniczący Komisji
Mieszkaniowej, Członek Komisji
Architektury, Inwestycji

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
Biblioteka ul. Duracza 19
godz. 10.00-11.00
(669-39-23)
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00
Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
ul. Żeromskiego 13
godz. 13.00-14.30
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00
Unia Pracy, tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 187
ul. Staffa 21, tel. 834 03 87
godz.16.00-18.00

2005/2006
miesiące
XII
I

5.

w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w pierwszy poniedziałek miesiąca
-

5

2

3

7

-

16

6

3

-

23

5,12,
19

2,9,16,
23,30

8,22

19

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

12

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Barylak Aleksandra
PiS
– Przewodnicząca Klubu PiS Siedziba
ul. Kasprowicza 16

Członek Komisji Samorządowej,
godz. 18.00-20.00
Inwestycji, Oświaty
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
Białowąs Bogusław
godz. 18.00-20.00
– Skarbnik PiS
Sekretariat Rady
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty, ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Rodziny, Skarbu godz. 17.00-18.00

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,
Mieszkaniowej
godz. 16.40-17.40

Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

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

2005/2006
miesiące
XII
I
-

18

-

11

12

11

6

10

22

26

w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w trzeci poniedziałek miesiąca

5,19

2,16

19

-

1,22

5,26

7

4

19

16

6,20

3,17

8

12

14

3

-

4

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Paleczny Robert – PO
1.

2.

3.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

4.

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

2005/2006
miesiące
XII

I

5

2

12

9

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

Szewielow Andrzej
– Sekretarz Klubu PiS

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-19.00
lub indywidualnie:
tel. 0-602-373-001

7

4

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

19

16

5

2

12

9

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Członek Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Samorządowej,
Członek Komisji Inwestycji

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu PiS
5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP Siedziba SLD

Szypulski Piotr – PO

(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)

I

(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)

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka

XII

Dyżury Radnych Okręgu nr V

18

w ramach dyżuru Przewodniczących Rady w drugi poniedziałek
miesiąca

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
Członek Komisji ds. Rodziny,
(wejście od al. Zjednoczenia)
Oświaty
godz. 18.00-19.00
Przychodnia Rejonowa
ul. Wrzeciono 10c
Komorek Irena – PiS
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, godz. 16.00-18.00
Siedziba PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00
Szkoła Podstawowa Nr 247
Wawer Stanisław – LPR
ul. Wrzeciono 9
Członek Komisji Skarbu,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej
Filia Bibl. Publ.
ul. Wrzeciono 48, tel. 835-48-39
godz. 17.00-18.00
Marek Świderski – PiS
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
tel. 0-501-367-772
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a,
e-mail: marek.swiderski@wp.pl tel. 865 77 26,
Członek Komisji Samorządowej, godz. 17.00-18.00
Oświaty, Rodziny
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-19.00

Osiedla: Piaski, Olszyna

Miejsce
i godziny dyżuru

2005/2006
miesiące

Miejsce
i godziny dyżuru

Czarnecka Anna – SdPL
e-mail: ancho@wp.pl

2.

(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)

Nazwisko i imię
radnego

Nazwisko i imię
radnego

Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-19.00

Dyżur Radnego m. st. Warszawy
Antoni Gut – Klub Liga Polskich Rodzin, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska – Pałac Kultury i Nauki, XX piętro, środa
w godz. 15 – 17 w sali 2006 (pokój radnych) wejście od ul Marszałkowskiej.
W czasie dyżuru można dzwonić pod numer 656 70 79. W sprawach pilnych proszę dzwonić w godz. 10.00 – 18.00 tel. 0 504 138
768, antoni.gut@wp.pl
Zapraszam, osoby zainteresowane problematyka ochrony środowiska do współpracy. Zebrania Komisji Ochrony Środowiska w II i IV
poniedziałek miesiąca godz. 17 00. Zapraszam XX p. PKiN.
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ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

Zajęcia szachowe
pod kierunkiem Piotra Staniszewskiego

wtorek
godz. 18.00 – 19.00

Bielański Ośrodek Kultury

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

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

Gimnastyka rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek, czwartek
godz. 17.00 – 17.45
wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 18.45
wtorek, czwartek
I gr. godz. 19.00 – 19.45
II gr. godz. 20.00 – 20.45
środa
godz. 19.00 – 20.00

ul. Goldoniego 1, tel. 834 65 47,
IMPREZY

4.01 (środa)
godz. 18.00
6.01 (piątek)
godz. 18.00
7.01 (sobota)
godz.18.00

Koncert Gwiazdkowy w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej
wstęp wolny
Otwarcie wystawy Wandy Skowron „Kolory życia”
wstęp wolny
Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”
bilet wstępu – 20 zł

8.01 (niedziela)
godz. 16.00

„Złoty Podwieczorek”

11.01. (środa)
godz. 18.00
13.01. (piątek)
godz. 19.00
14.01.(sobota)
godz. 18.00
15.01. (niedziela)
godz. 12.30
15.01. (niedziela)
godz. 16.00
18.01. (środa)
godz. 18.00
21.01. (sobota)
godz. 18.00
22.01. (niedziela)
godz. 17.00
25.01. (środa)
godz. 18.00
27.01. (piątek)
godz. 19.00
28.01. (sobota)
godz. 19.00
29.01. (niedziela)
godz. 18.00

2,9,16,23,30.01
(poniedziałek)
godz. 12.30-15.00
5,12,19,26.01
(czwartek)
godz. 16.00-20.00
6,13,20,27.01
(piątek)
godz. 15.30-18.30

bilet wstępu – 10 zł
„Gdy się w ziemi ukorzenisz” - program poetycko-muzyczny w wykonaniu
grupy „A MY TACY”.
wstęp wolny

Pożegnalny spektakl „Zwiastowanie” w wykonaniu SCENY OFF w reżyserii Anny Dziedzic.
wstęp wolny
Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”
bilet wstępu – 20 zł
„Dwie godziny dla rodziny” – bal karnawałowy dla dzieci
bilet wstępu dla dziecka – 10 zł
„Złoty Podwieczorek”
bilet wstępu – 10 zł
„Warszawskie impresje” - program poetycko-muzyczny poświęcony
Warszawie
wstęp wolny
Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”
bilet wstępu – 20 zł
Premiera programu „Raz na ludowo” w wykonaniu zespołu estradowego
„Bielany” pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza.
bilet wstępu 10 zł
Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem”: „Byłem w Sudanie” – pokaz slajdów
Ryszarda Czajkowskiego
wstęp wolny
„Wyspy Galapagos” – spektakl w wykonaniu SCENY OFF, w reżyserii
Anny Dziedzic.
wstęp wolny
Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”
bilet wstępu – 20 zł
Koncert Leszka Długosza z zespołem poety, pieśniarza związanego
z Piwnicą pod Baranami w Krakowie.
bilet wstępu – 15 zł

SPOTKANIA KLUBOWE
Karnawałowe spotkania w Klubie Seniora

Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem Aleksandra Wiatra
Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku
Fitness dla młodzieży (gimnazjum, szkoła średnia,
studenci) pod kierunkiem Malwiny Mazik
i Magdaleny Morelowskiej

wtorek - piątek
godz. 9.00 –13.00
wtorek - czwartek
godz. 20.00 –21.00

WYSTAWY

Wystawa wycinanek Wandy Skowron „Kolory życia”
od 8.01
do końca miesiąca Wystawa poplenerowa „Cztery pory roku na Bielanach”.

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
Zajęcia taneczne dla przedszkolaków
pod kierunkiem Lidii Pracownik
Teatr Tańca (taniec współczesny) grupa młodsza
(szkoła podstawowa) pod kierunkiem Lidii Pracownik
Teatr Tańca (taniec współczesny) grupa starsza
(gimnazjum) pod kierunkiem Lidii Pracownik

czwartek
godz. 15.45 – 16.30
wtorek godz. 16.45 – 17.45
czwartek godz. 16.45 – 18.15
wtorek godz. 18.00 – 19.30
czwartek godz. 18.30 – 19.30
środa godz. 12.00 – 12.45
piątek godz. 17.00 – 17.45

Ruch, taniec i zabawa dla najmłodszych (3-6 lat)
pod kierunkiem Beaty Bieleckiej
Tazaro BOK – zespół tańca dyskotekowego
dla dzieci (szkoła podstawowa, gimnazjum)
pod kierunkiem Kamili Guzowskiej

poniedziałek, środa
godz. 18.30 – 19.30

Zespół estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

wtorek, czwartek
godz. 14.00 – 16.45

Studio Piosenki – zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem
Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza
Studencka grupa wokalna
„Raz a dobrze”

środa - piątek
godz. 18.00 – 20.00
wtorek - czwartek
godz. 19.00 – 21.00

Do wszystkich sekcji (poza gimnastyką rehabilitacyjną) przyjmujemy zapisy.

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

Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich
Klub Miłośników Matematyki (dla młodzieży z gimnazjów i szkół średnich). Prowadzenie Zbigniew Policiewicz.

EDUKACJA KLUTURALNA
3.01 (wtorek)
„Terapia przez sztuki plastyczne” – prowadzenie Grażyna Jezierska.
godz. 9.00 – 13.00
grupy wg zgłoszeń
7-8.01 sobota
Warsztaty plastyczne cz. II „KOMPOZYCJA” - dla nauczycieli i animagodz. 10.00-18.00
torów kultury. Prowadzi Urszula Gawrońska.
niedziela
Koszt uczestnictwa 75 zł
godz. 10.00-14.00
„Na jedwabnym szlaku. Co opowie nam gadułka” - koncert umuzykal11.01 (środa)
niający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej
godz. 11.00
wstęp wolny
14-15.01 sobota
„Jak to w karnawale – metody aktywizujące w edukacji regionalnej
godz. 10.00-18.00 i nie tylko”. Warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury. Prowadzi
niedziela
Beata Arabska.
godz. 10.00 -14.00
Koszt uczestnictwa 60 zł
„Dodać życia do lat – program aktywizacji kulturalnej osób starszych”
28-29.01 sobota
godz. 10.00-18.00 cz. III – Dialog między generacjami – łączymy pokolenia. Organizacja
imprez dla dużych grup seniorów. Prowadzi Zoﬁa Zaorska.
niedziela
Koszt uczestnictwa 90 zł
godz. 10.00-14.00

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 21.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

„Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic
„Koktajl teatralny” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-21.00
poniedziałek, piątek
godz. 15.30 – 17.30

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

IMPREZY

8.01 (niedziela)
godz. 16.00
15.01 (niedziela)
godz. 16.00
21.01 (sobota)
godz. 18.00
28.01 (sobota)
godz. 18.00

Spotkanie noworoczne.W programie występy i prezentacje dorobku
artystycznego zespołów i sekcji ﬁlii BOK (Promyk Mazowsza, grupa
teatralna, sekcja plastyczna).
wstęp wolny
Z cyklu „Rodzinne spotkania ze sztuką” - bal karnawałowy dla dzieci.
wstęp wolny
Z cyklu „Wieczór z balladą”
wstęp wolny
Z cyklu „Wieczór z Gwiazdą” - program Janusza Tylmana.
wstęp wolny

SPOTKANIA KLUBOWE
7.01 (sobota)
godz. 16.00
14.01 (sobota)
godz. 18.00

Spotkanie noworoczne Koła Bialczan
Karnawałowe spotkanie seniorów

EDUKACJA KULTURALNA
„Na jedwabnym szlaku. Co opowie nam gadułka” - koncert umuzykal14.12 (środa)
niający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej
godz. 12.15
U w a g a!
W okresie ferii szkolnych w dniach 16 - 27 stycznia 2006 r. w Ośrodku prowadzone będą
w godz. 10.00-16.00 zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Zima w mieście”.

ZAJĘCIA STAŁE

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny. „Promyk Mazowsza” pod kierunkiem Barbary i Piotra Rucińskich
Plastyka dla dzieci i młodziży
pod kierunkiem Joanny Gałązki
Tkactwo artystyczne
pod kierunkiem Marzenny Kustry

Rysunek i malarstwo. Zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej

poniedziałek godz. 16.00 – 17.30
czwartek godz.18.00 – 19.30

Tkackie Koło Seniorek
pod kierunkiem Anny Kozłowskiej
Maluchy malują. Zajęcia plastyczne dla dzieci (3-5 lat)
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej
Zajęcia plastyczne – „malowane fantazją...” dla
dzieci 6-9 lat pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

wtorek
godz. 16.00 – 19.00
wtorek
godz. 16.30 – 17.15
wtorek
godz. 17.30 – 19.00

Zespół teatralny
pod kierunkiem Danuty Owsińskiej
Gimnastyka dla seniorów
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler
Gimnastyka pilates pod kierunkiem Joanny
Baracikowskiej – grupy w trakcie organizowania

Zajęcia z papieroplastyki dla dzieci (szkoła podstawowa) pod kierunkiem Elżbiety Szmydt

środa
godz. 11.45 – 13.15

Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych
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Język angielski

środa godz. 16.00-18.00
piątek godz. 16.00-18.00
sobota
godz. 10.00 – 16.00
czwartek
godz. 11.00 -16.00
wtorki i czwartki
godz. 16.00-20.30

wtorki i czwartki
godz. 17.00 -18.30
czwartki
godz. 10.00-11.30
poniedziałek – 10.30, wtorek – 18.30
środa – 9.30, czwartek – 19.30
poniedziałek, środa i piątek
godz. 13.00-19.00
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pon. i czwartki
dzieci do 11 lat
godz. 16.00-17.30
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej
15 lat
godz. 19.00-20.30
środy i piątki
dzieci do lat 11
godz. 16.00-17.30
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej
15 lat
godz.19.00- 20.30

EDUKACJA KULTURALNA
Szkoła Tańa CARO DANCE
Zaawansowani, średnio zaawansowani
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
Zajęcia odpłatne

Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
Zajęcia odpłatne

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki wg. zgłoszeń w ﬁliach.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel. 835-43-55
Sztuka Fotograﬁi. Warsztaty prowadzi Zbigniew Dubiel.
wtorki
godz. 17.30-19.00 Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05.
W pracowni artysty rzeźbiarza. Warsztaty w swojej pracowni prowadzi
Andrzej Renes. Terminy w uzgodnieniu.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
W pracowni artysty malarza. Warsztaty tworzenia witraży w swojej
środy
pracowni prowadzi Hanna Dubiel.
godz. 17.00
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka, ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
W pracowni artysty malarza. Warsztaty malowania portretów w swojej
pracowni prowadzi Małgorzata Renes. Terminy w uzgodnieniu.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
Modelarstwo – zajęcia prowadzi Waldemar Mozer.
czwartki
godz. 15.00-18.00 Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka, ul.Petoﬁego 3Tel. 865-18-05

IMPREZY DLA SENIORÓW
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styczeń

Szkoła Tańa CARO DANCE
Zaawansowani, średnio zaawansowani

Zajęcia - warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne)
wtorki i czwartki
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.
godz. 18.30-20.30 Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
poniedziałki
Zajęcia - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne).
godz. 17.30-19.00 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
wtorki i środy
Nerudy 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.
godz.17.00-18.30 Warszawy
Warsztaty – instrumenty klawiszowe i gitary
styczeń
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Zajęcia umuzykalniając dla dzieci 4-6 letnich
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub „Złotego Rondelka”. Zajęcia warsztatowe obejmujące m.in. zasady
zachowania się przy stole, dekorowania stołów na uroczystości rodzinne,
poznania potraw kuchni regionalnych i międzynarodowych.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub Turystyczny. W działalności klubu m.in. wycieczki kulturoznawcze po
Warszawie i okolicy, zdobywanie Warszawskiej Odznaki Turystycznej.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub Miłośników Poezji. Praca nad wierszem i z wierszem (nauka analizy i interpretacji utworu literackiego, własne próby poetyckie, wieczory poezji).
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
poniedziałki
godz. 14.00-18.40
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi Barbara
środy
Czarnecka. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
godz. 15.00-19.40
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
piątki
godz. 14.00-18.40
Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT”. Zajęcia prowadzi Mariola
poniedziałki, środy, Strukowska. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
czwartki, piątki
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Wolontariat młodzieżowy. Zajęcia prowadzi Mariola Strukowska.
środy
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy).
wtorki i czwartki
godz. 16.00-19.00 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Modelarstwo lotnicze – klub „Śmigiełko”.
soboty
godz. 8.00-15.45 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Koło Ekologiczne. Zajęcia prowadzi – Jolanta Giers.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
wtorki
godz.13.10-15.00 Gitara i keyboard. Zajęcia prowadzi – Robert Pardela.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
czwartki
godz. 13.10-20.05
Muzykoterapia – nauka gry na ﬂecie. Zajęcia prowadzi Krystyna Ośko.
wtorki
godz. 14.00-17.00 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
poniedziałki
godz. 9.30-11.00
środy
Zajęcia z tańca towarzyskiego. Zajęcia prowadzi – Antoni Żaliński.
godz. 10.40-15.20 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59 (zajęcia
czwartki
w Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1).
godz. 9.00-10.30
piątki
godz. 8.00-9.35
środy
Klub miłośników języka esperanto. Zajęcia prowadzi – Alina Mozer.
godz. 12.00-15.30 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
pon., wtorki
Pracownia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi – Grażyna Ciegodz. 8.00-9.00
cierska (witraż).
środy
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
godz. 11.30-13.00
środy
Pracownia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi Izabela Kamińgodz. 9.00-12.55 ska-Wasiak (haft).
czwartki
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
godz. 9.00-10.35
„A na Bielanach czytamy dzieciom”. Każda środa miesiąca godz. 17.00,
zajęcia w siedzibie biblioteki oraz w ﬁliach: ul. Duracza 19, ul. Bogusławskiego 6a, al. Zjednoczenia 19, ul. Perzyńskiego 3, al. Reymonta 6, ul.
Wrzeciono 2, ul. Wrzeciono 48, ul. Petoﬁego 3.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19 tel. 835-43-55
(miejsce: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Duracza 19).

18.01.06
godz. 13.00

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA

Spotkanie bielańskich kombatantów. Biuro Polityki Społecznej Urzędu
m. st. Warszawy. Ognisko TKKF „Chomiczówka”, Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1

11.01.06
godz. 17.00

16-27.01.06

Wystawy „gombrowiczowskie”
- wystawa pt. „Ja – Gombrowicz”
- wystawa „Z „Dziennikiem” w Argentynie” – fotograﬁe Jacka Milera
W programie otwarcia spektakl teatralny Witolda Gombrowicza „Biesiada
u hrabiny Kotłubaj”. Wystawy czynne do 28 lutego 2006 roku (pon.-pt.)
godz.10.00-20.00 (sob. – niedz.) godz. 9.00 -14.00. Grupy zorganizowane
– terminy do uzgodnienia
wstęp wolny
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel.: 835-43-55.
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Wieczór kolędowy” – otwarta impreza muzyczna dla dzieci i młodzieży
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
„Zima w mieście”
Otwarte zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży
w wielu 7-15 lat z bielańaskich szkół oraz stałych uczestników MDK
„Bielany”.
W programie: gry i zabawy na terenie parku, turnieje tenisa stołowego,
konkursy plastyczne, zajęcia muzyczne, otwarte zajęcia z graﬁki komputerowej.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

KONCERTY

14.01.06
godz. 20.00

15.01.06
godz. 18.00

Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne”. Koncert kolęd w wykonaniu
zespołu Mazowsze.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55, Agencja Artystyczna Arsis,
współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78
wstęp wolny
Koncert z cyklu „Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach”. Koncert
kolęd w wykonaniu kapeli góralskiej „Beskid”.
Kościół Św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny
Promińskiej, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel.
669-01-78.
wstęp wolny

* O szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych imprez i zajęć kulturalno-edukacyjnych
– w tym o możliwości uczestnictwa – prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury.

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie naszej dzielnicy do zamieszczania w „Naszych Bielanach” swoich ogłoszeń
i reklam. Koszt (netto) opublikowania ogłoszeń i reklam przedstawia się
następująco:
– ogłoszenia drobne bezpłatne
– moduł reklamowy podstawowy (5,6 cm x 6 cm): 100 zł
– dwa moduły reklamowe (11,6 cm x 6 cm):
200 zł
Rabaty
– 2 emisje
5%
– 3 emisje
7%
– 6 emisji
10%
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Maciej Podczaski w redakcji „Naszych Bielan”, ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 210, tel. 639 85 18
w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz wtorek-piątek w godz. 8.00
- 16.00.
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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.
• Kobieta na wcześniejszej emeryturze, od września zaopiekuje się
dzieckiem w wieku szkolnym lub przedszkolnym /przyprowadzanie
ze szkoły lub przedszkola, pomoc przy odrabianiu lekcji, zabawa/.
Tel. 834-30-51.
• Mgr ekonomii przyjmie pracę na komputer WORD, EXCEL lub
podejmie pracę biurową. Tel. 833 36 96.
• Zaopiekuję się osobą starszą, referencje. Tel. 0 693 619 857.
• Podejmę się opieki nad starszą, chorą osobą – gotowanie, sprzątanie,
zakupy. Tel. 423 70 50.
• Zaopiekuję się dzieckiem, może być w niepełnym wymiarze godzin.
Tel. 0 505 296 790.
• Księgarz, 25 lat – do biblioteki, księgarni, antykwariatów (w tym
muzycznych). Tel. 864 14 81.
• Przyjmę sprzątanie 3 razy w tygodniu po godz. 17.00. Tel. 504 540
684, 669 41 22 (po godz. 20.00).
• Zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem – może być w niepełnym
wymiarze godzin. Tel. 695 936 877.
• Poprowadzę biuro małej ﬁrmy – łącznie z małą księgowością – wieloletnie doświadczenie, mgr ekonomii. Tel. 833 36 96, 609 247 060.
• Sprzątanie, mycie okien, dokładnie. Tel. 834 79 54 lub 629 95 24.
• Opiekunka – studentka katolickiej uczelni z doświadczeniem i referencjami podejmie pracę. Tel. 834 74 54 lub 629 95 24.
• W sklepie na ½ etatu między godz. 9.00 – 13.30 lub sprzątnie biur
rano lub popołudniu. Tel. 864-10-14.
• Mężczyzna 26-letni, dyspozycyjny, zmotoryzowany, z doświadczeniem przy produkcji i montażu kominków poszukuje pracy. Tel. 0
504 012 224.
• Układam krzyżówki. Tel. 864 14 83.
• Inżynier sprzedaży z działalności gospodarczej podejmie współpracę
z solidną ﬁrmą. Tel. 693 619 857.
• Księgowa podejmie pracę dodatkową – księga przychodów i rozchodów, ryczałt, VAT i ZUS. Tel. 022 499 02 17, 695 587 806
• Podejmę pracę dodatkową po godz. 17.00 i w weekendy. Sprzątanie
biur, mieszkań lub opieka nad dzieckiem. Tel. 022 624 75 24, 694
857 095.
• Podejmę dodatkową pracę w handlu na ½ etatu lub sprzątanie, najchętniej na Bielanach luz Żoliborzu. Tel. 0-511 525 035 Danuta.

DAM PRACĘ

• 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.
• AVON – konsultantki, wpisowe gratis. Tel. 669 66 07 (wieczorem),
0 607 052 650.
• Zatrudnię do sprzedaży i montażu: okien, drzwi, żaluzji, rolet. Tel.
602 274 292.
• Zatrudnię młodą dziewczynę do rozdawania ulotek i rozlepiania
ogłoszeń. Tel. 696 219 475 (po godz. 21.00).
• Poszukuję osoby do opieki nad starszym panem (samodzielnym) - gotowanie, sprzątanie, zakupy w wymiarze 3-4 godziny dziennie z okolic
ulicy Magiera.Tel. 0-691-42-90-40 lub 753-02-02 (wieczorem).

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.
• Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki. Tel. 502 057 579.
• Sprzedam śpiwór dla dziecka dł. 110 cm – 25 zł, komplet do chrztu dla
dziewczynki 74 cm – 50 zł, ubranka po dziecku 4 - 5 lat – 5 do 10 zł,
łyżwy dziecięce (dł. stopy 16-17 cm) – 35 zł, łyżwy ﬁgurowe damskie
(rozm. 39) – 30 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. 2 m). Tel.
833 37 72.
• Sprzedam kuchnię gazową z elektrycznym zapalnikiem gazu i zamrażarkę. Tel.633-00-86
• Sprzedam 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.
• Telewizor PANASONIC, 28 cale, rok. 1999, w bardzo dobrym stanie, do
naprawy (wymiana procesora) cena: 500, Żoliborz tel. 6330181
• Dwie pakowne komody (120 wysokości /90 cm szerokości), jedna
z barkiem, tworzące zgrabny kredens w dębie rustykalnym (tylko
przody drewniane) lub moga stać oddzielnie, w bardzo dobrym stanie, idealne do pokoju stołowego, salonu lub jadalni - 550 zł/każda,
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.
• Maszyna do szycia SINGER. Stół z nagami na pedały oryginalny
– cena 300 zł. Tel. 835 30 84
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• Wyprzedaż różnych tkanin po działalności produkcyjnej od 5 zł.
Tel. 835 30 84.
• Oryginalna hulajnogę dla dziecka do lat 11, skrętna, zwrotną, lekką,
1 sezon użytkowania, w bardzo dobrym stanie, Żoliborz, wieczorem,
tel. 633 01 81.
• Maszynę do szycia Singer – oryginalna z nogami na pedał – 300
zł. Tel. 835 30 84.
• Wyprzedaż różnych tkanin: wełna, bawełna, tiul czarny, koronka
czarna, biała i inne po działalności produkcyjnej. Tel. 835 30 84.
• Wyprzedaż nowej konfekcji francuskiej – tanio. Tel. 835 30 84.
• Sprzedam rodowodowe szczeniaki Goldenratriever. Tel. 501 555 185.
• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako
strój ministranta bardzo tanio sprzedam (50 zł), stan bardzo dobry,
telefon wieczorem, Bielany 633-01-81
• Szafkę w kolorze olcha 119/78/39 cm, z trzema małymi szuﬂadkami, na
nóżkach, z systemu XXI meble Black and White, cena do uzgodnienia
(160 zł), w bardzo dobrym stanie, wieczorem tel. 633-01-81
• Kurtkę puchową, ciepłą, z odpinanym kapturem (H&M) na 158/164 cm
wzrostu dla chłopca, w bardzo dobrym stanie, 1/2 sezonu użytkowania,
cena do uzgodnienia, Bielany, tel. wieczorem 6330181
• Ciemne spodnie w kancik z kamizelką, z niegniecącego się materiału,
w bardzo dobrym stanie, idealne na komunię pod komżę, ewentualnie
jako strój galowy, na wzrost 152/158 cm), cena 100 zł (do uzgodnienia),
Bielany, telefon wieczorem 6330181.
• Sprzedam tanio nowy wózek inwalidzki z basenem higienicznym.
Tel. 834 15 95.
• Telewizor Otake 21” kolorowy, cena do uzgodnienia. Tel. 663 44 14.
• Kurtka jasna z lisa, nowa, rozmiar 3XL i czapka od kompletu. Tel.
833 37 72.
• Płaszczyk damski pikowany, jasny, rozmiar 42/44 - idealny na zimę,
spodnie różne rozmiar 42, garsonka damska ze spódnicą w kolorze
lila rozmiar 42, bluzki rozmiar 42. Półbuty w czuby czarne w dobrym
stanie, rozmiar 39 - wszystko czyste, w dobrym stanie, za symboliczną
kwotę, Bielany, tel. wieczorem 6330181.
• Buty mokasyny ﬁrmy Lasocki, ciemno - granatowe na podeszwie
gumowej, rozmiar 39 - nowe w pudełku - cena do uzgodnienia,
Bielany, tel. 6330181.
• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako
strój ministranta bardzo tanio sprzedam (50 zł), stan bardzo dobry,
telefon wieczorem, Bielany 633-01-81
• Szafkę w kolorze olcha 119/78/39 cm, z trzema małymi szuﬂadkami, na
nóżkach, z systemu XXI meble Black and White, cena do uzgodnienia
(160 zł), w bardzo dobrym stanie, wieczorem tel. 633-01-81
• Dwie szafko - komody z drzwiczkami w dębie rustykalnym, kolor
orzech, stan bardzo dobry, wymiary: (120/90/60 cm), jedna z barkiem,
Bielany, wieczorem. Tel. 633-01-81.
• Kurtkę puchową, ciepłą, z odpinanym kapturem (H&M) na 158/164 cm
wzrostu dla chłopca, w bardzo dobrym stanie, 1/2 sezonu użytkowania,
cena do uzgodnienia, Bielany, tel. wieczorem 6330181.
• Ciemne spodnie w kancik z kamizelką, z niegniecącego się materiału,
w bardzo dobrym stanie, idealne na komunię pod komżę, ewentualnie
jako strój galowy, na wzrost 152/158 cm), cena do uzgodnienia,
Bielany, telefon wieczorem 6330181
• Spodnie typu dzwony, żakiety, bluzki, płaszczyk zimowy 3/4 w rozmiarach 42-44, buty 39 (nowe mokasyny CCC) i z czubem niezniszczone,
modne, cena do uzgodnienia, tel. wieczorem 6330181
• Słownik polsko-angielski i angielsko-polski 4 tomy – 80 zł. Tel. 833
01 69.
• Palto męskie, spód barany – 100 zł. Tel. 833 01 69.
• Dwie komodo-szafki z drzwiczkami w dębie rustykalnym (jedna
z barkiem), wymiary: wysokośc: 120 cm, szerokość: 90 cm, głebokośc: 60/40 cm), cena: 500 zł/szt, w bardzo dobry stanie, Bielany,
tel. wieczorem 6330181
• Kurtkę puchową, ciepłą, z odpinanym kapturem (H&M) na 158/164 cm
wzrostu dla chłopca, w bardzo dobrym stanie, 1/2 sezonu użytkowania,
cena do uzgodnienia, Bielany, tel. wieczorem 6330181
• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako
strój ministranta bardzo tanio sprzedam (50 zł), stan bardzo dobry,
telefon wieczorem, Bielany 633-01-81
• Szafkę w kolorze olcha 119/78/39 cm, z trzema małymi szuﬂadkami, na
nóżkach, z systemu XXI meble Black and White, cena do uzgodnienia
(160 zł), w bardzo dobrym stanie, wieczorem tel. 633-01-81
• Sanki drewniane, bez oparcia, ze sznurkiem, w dobrym stanie, cena
30 zł, Bielany, telefonowac wieczorem tel. 6330181
• Damskie ubrania - tanio, w dobrym stanie, rozmiar 40-42 (bluzki, żakiety, spodnie, spódnice), płaszczyk zimowy jasny (42/44), buty czarne
mokasyny CCC (100 zł) - nowe, buty czarne z wydłużonymi noskami
(100 zł), rozmiary 39, sprzedam pilnie, Bielany, tel. 6330181
• Playstation Sony – 1, przerabiane + 2 joystiki. Tel. 0-508 295 484.
• SKODA typ 120L, stan idealny, 1988 r., poj. silnika 1174cc, przebieg
65 tys. km, kolor zielony, przegląd techniczny ważny do 06.2006 r. Tel.
0 501 025 222 lub 0 508 295 484.
• Sprzedam ławę rozkładaną ciemną z szybą – cena 100 zł. Tel. 022
499 02 17, 695 587 806.
• Wyprzedaż mebli i sprzętu biurowego. Tel. 661 400 867.

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.
• 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.
• D o w y n a j ę c i a l o k a l 8 0 m 2 n a m a g a z y n l u b p r o d u kcję. Si ł a, telefon, str zeżone. 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 garaż własnościowy przy ul. Marymonckiej. Woda, co. Tel.
751-18-86 wieczorem.
• 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
• 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.

• Sprzedam działkę zagospodarowaną 300 m2 z domkiem drewnianym
w Ogrodach działkowych „Klaudynek”. Tel. 0 607 719 167.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 60 m2 na mniejsze ok. 40 m2 typu
własnościowego, może być z zadłużeniem – Żoliborz – Bielany. Tel. 835 42
74 (w godz. 17.00-21.00), 0 601 294 125.
• Uczciwemu od zaraz wynajmę miejsce w garażu podziemnym w nowym
bloku przy ul. Literackiej 13A najchętniej z pobliskich bloków (ul. Literacka,
Kochanowskiego), tel. 508 361 405.
• Mieszkanie 51 m2 3 pokoje, piętro 4/10, spółdzielcze lokatorskie,
zamienię na 2 pokojowe ostatnie piętro w tej dzielnicy lub innej. Tel.
0502 918 923.
• 1290 m2 działka rekreacyjno-budowlana nad Bugiem w Młynarzach,
gmina Zabrodzie 40 km od Warszawy – pilnie sprzedam 20 zł/m2.
Tel. 835 30 84.
• 40 m2 ul. Wrzeciono piętro3/4, ciche, rozkładowe, po remoncie, podłoga
mozaika, terakota, glazura, szafy wnękowe, nowe okna, balkon. Blisko
szkoły, przedszkola, las i planowana linia metra. Budynek po wymianie
wszystkich instalacji. Bezpośrednio cena 163000 zł. Tel. 604 093 125.
• Poszukuję kawalerki do wynajęcia na Bielanach. Tel. 663 59 79.
• Sprzedam działkę 300 m2 zagospodarowaną z domkiem – Ogrody
„Klaudynek”. Tel. 607 719 167.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe przy ul. Rodziny Połanieckich – 73
m2, piętro 3/11, 2000 r., kuchnia (meble + AGD), balkon, garaż, piwnica,
ochrona – 330 tys. zł. Tel. 601 202 110.
• Zamienię dwupokojowe mieszkanie kwaterunkowe na Bielanach
– ciemna kuchnia, 3 piętro na trzypokojowe na Bielanach – może być
zadłużone. Tel. 501 625 952.
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe – 55 m2, 3 pokoje
z widną kuchnią, 5 piętro na Chomiczówce na mniejsze do 35 m2.
Tel. 864 73 76.
• Kawalerka do wynajęcia 20 m2, czysta, umeblowana, nowy sprzęt
AGD. Pruszków Centrum. Tel. 834 26 48.
• Wynajmę pomieszczenie na magazyn lub garaż na ul. Kwitnącej.
Tel. 669-79-53.
• Sprzedam garaż własnościowy – woda, CO, światło – tanio. Tel.
751 18 86.
• Zamienię mieszkanie spółdzielcze – lokatorskie (43m2) Gocław na
podobne lub większe na Bielanach. Tel. 669-29-04 w godz. 16 – 20,
0-509-973-845.
• Garaż własnościowy kupię, okolice al. Zjednoczenia. Tel. 834 03 74.
• Kupię mieszkanie na Bielanach. Najchętniej Kasprowicza i okolice.
Bezpośrednio. Tel. 0-501 300 368.
• Zamienię mieszkanie własnościowe o pow. 37 m2 z loggą o pow.
7 m2, wyremontowane – na większe trzypokojowe na Bielanach
(z możliwością spłaty zadłużenia). Tel. 0-600-997-282.
• Do wynajęcia mieszkanie – pokój z kuchnią na Bielanach. Tel.
864-63-63.
• Zapraszamy do nowo otwartego baru róg ul. Magiera i ul. Perzyńskiego. W ofercie baru smaczne jedzenie, piwo, napoje. Gry i bilard.
Możliwość wynajęcia sali. Otwarte do ostatniego klienta przez 7 dni.
Tel. 669-38-34.

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. 500 336 607.
• Zaginął rudy kot – miał obrożę, w okolicach ul. Kasprowicza / Przy
Agorze. Nagroda. Tel. 606 386 407.
• Gruz, piasek, ziemię przyjmę nieodpłatnie na działkę w okolicy
Białobrzegów n/Pilicą. Tel. 695 461 312.

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.
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca,
przygotowania do testów i klasówek. Tel. 839-32-07, 0 695 612 825.
• 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, toczenie na kole garncarskim dla młodzieży
i dorosłych. Przygotowanie do egzaminu na ASP i Architekturę. Tel.
0-601-130-006, ul. Wyspiańskiego 7, klatka nr VII. Domofon nr 90.
• 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.
0-889-947-275.
• 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.
0-889-947-275.
• 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
• 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. 695 936 892, 663
18 94 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.
• Terapia normalna kręgosłupa i schorzeń odkręgosłupowych. Tel. 0
510 600 800.
• Korepetycje z języka angielskiego - tanio. Tel. 600 807 750, 834 21
86 (po godz. 20.00).
• Angielski – dzieci i młodzież (m.in. przygotowanie do nowej matury)
– dojazd. Absolwentka PSSJiO. Tel. 864 02 31.
• Matematyka, ﬁzyka – korepetycje na Wawrzyszewie. Tel. 504 204
449.
• Nauczyciel języka niemieckiego - germanista z Bielan podejmie
się korepetycji, tłumaczeń, konwersacji, pomocy w odrabianiu lekcji
z języka niemieckiego. Inne propozycje! Chętnie również pracy stałej
na umowę. Tel. 0 887 397 868.
• Matematyka – korepetycje, zakres szkoły podstawowej i gimnazjum.
Nie drogo, a skutecznie, doświadczenie. Tel. 834 79 54 lub 629
95 24.
• Korepetycje – niemiecki (podstawowa, gimnazjum, liceum), studentka linquodydaktyki, 2 godz. lekcyjne – tanio. Tel. 669 11 51 (po
godz. 17.00).
• Korepetycje – rosyjski (podstawowa, gimnazjum) tanio, solidnie, 2
godz. lekcyjne. Tel. 669 11 51 (po godz. 17.00).
• Kancelaria – prawo lokalowe, administracyjne, budowlane, cywilne,
rodzinne, karne. Tel. 825 74 28, 604 203 122.
• Cyklinowanie, lakierowanie – solidnie, tanio. Tel. 751 96 01, 0 694
142 660.
• Dezynsekcja HACCP – skutecznie, bezpiecznie, gwarancja. Tel. 751
96 01, 0 694 142 660.
• Tapicerskie usługi u klienta. Tel. 0 880 262 225.
• Reedukacja – udziela specjalistka. Tel. 0 509 625 928.
• Korepetycje z języka niemieckiego - pomoc w odrabianiu lekcji z języka
niemieckiego. Magister ﬁlologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne
propozycje! Kontakt: tel. 0 887 397 868.
• Korepetycje z ﬁzyki. Tel. 864 62 74.
• Wykonuję masaże: leczniczy, relaksacyjny, akupresura, terapia
kręgosłupa. Tel. 603 750 947.
• Angielski – dzieci i młodzież, tanio i skutecznie, studentka, certyﬁkat,
doświadczenie. Tel. 633 75 66.
• Matematyka w gimnazjum, przystępne ceny (ewentualny dojazd do
ucznia). Tel. 864 21 04.
• Chemia – korepetycje (profesor LO). Tel. 864 21 04.
• Lekarskie Wizyty Domowe – lekarz chorób wewnętrznych Ewa
Niegowska. Tel. kom. 0-608-056-821.
• Biuro Rachunkowe METIS, pełny zakres usług księgowych i kadrowo-płacowych. KpiR, ryczałt, pełne księgi. Pomoc w rejestracji
ﬁrmy. Atrakcyjne rabaty. Tel. 320 54 17, 0 880 494 941, e-mail:
biuro@metis.com.pl.
• Francuski – korepetycje, nauka, matura. Osoba po ﬁlologii francuskiej
i po pobycie we Francji. Tel. 503 648 001.
• Organizujemy wesela, bale, studniówki, mikołajki oraz imprezy
okolicznościowe również u klienta – atrakcyjne sale i profesjonalna
obsługa. Tel. 834 16 28, 605 787 412.
• Udzielę korepetycji języka angielskiego z zakresu szkoły podstawowej
– certyﬁkat. Tel. 697 960 691.
• Reklamy świetlne, neony, kasetony, plansze informacyjne i wolnostojące
konstrukcje aluminiowe, stal nierdzewna, stalowe barierki. Projektowanie,
montaż, konserwacja. Tel. 509 981 918.
• Transport: meble, AGD, RTV i inne... Tel. 0 604 704 193 Jacek
Strzębała.
• RM Auto - ul. Księżycowa 24. Tel. 0 501 025 222.
• OKNA i DRZWI ul. Kochanowskiego 23 lok. H3, tel. / fax. 669-48-20,
tel. 669-52-63, www.astol.com.pl e-mail: warszawa@astol.com.pl
• MATEMATYKA - skutecznie, doświadczenie, negocjacja ceny.
Możliwy dojazd do ucznia. Bielany, Żoliborz, okolice. Tel.: 833-82-80,
0510-279-733.
• Mgr rehabilitacji – wizyty domowe – bóle krzyża, zmiany zwyrodnieniowe. Tel. 501 158 828.
• Francuski – korepetycje, nauka wszystkie poziomy, romanistyka.
Tel. 022 834 31 33.
• Narty – sprzedaż, serwis. Przechowalnia rowerów – 0,80 gr dziennie.
ul. Lisowska 22. Tel. 864 23 93.
• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w języku rosyjskim);
skład, łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach
wydawniczych. Tel. /fax 0 22 833 13 42, kom. 0 508 849 667.
• Rosyjski – tłumaczenia (nieprzysięgłe), ogólnie i specjalistyczne
– humanistyka: ﬁlozoﬁa, socjologia, literatura i inne; „biznesowe”,
ogólnotechniczne.
• Tel./fax 0 22 833 33 42, kom. 0 508 849 667.

Zainteresowanych zamieszczaniem na łamach
„Naszych Bielan” drobnych bezpłatnych ogłoszeń
informujemy, że po wydaniu grudniowego numeru zostaną usunięte wszystkie dotychczasowe
ogłoszenia.
Począwszy od 27 grudnia będziemy przyjmować nowe ogłoszenia do styczniowego i następnych numerów miesięcznika w 2006 r.
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KIERMASZ ŚWIĄTECZNY W SP NR 80
Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej
Nr 80 odbył się, w sobotę 10 grudnia 2005
r., kiermasz świąteczny po hasłem: „Podziel
się sercem”. Organizatorem kiermaszu
były Rada Rodziców i Samorząd Szkolny.
W przygotowaniu kiermaszu, na który sporządzono dużą ilość przedmiotów związanych ze świętami Bożego Narodzenia m.in.
okolicznościowe karty, stroiki, świeczniki,
obrazki, haftowane serwetki, szopki oraz
ozdoby choinkowe, brali udział rodzice
i uczniowie wszystkich klas.
Świątecznie udekorowaną salę gimnastyczną odwiedziło wielu gości, którzy
oprócz zakupu upominków świątecznych
mogli posłuchać kolęd
w wykonaniu chóru
szkolnego pod kierownictwem pani Olczak
oraz występu uczniów
kl. Va, a po udanych
zakupach mogli miło
spędzić czas w świątecznej kawiarence.
Smakowite wypieki
przygotowały mamy,
babcie i ciocie naszych
uczniów. To wszystko
sprawiło, że przez kilka godzin w szkole
panował świąteczny
i uroczysty nastrój.
Organizatorom
udało się osiągnąć
zamierzony cel. Dzięki
hojności przybyłych na
kiermasz gości zgromadzono ogromną
kwotę 5.450 zł, która
zostanie wykorzystana na doﬁnansowanie
wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły.
Na szczególne

podkreślenie zasługuje zaangażowanie
w przygotowanie i przebieg kiermaszu
rodziców m.in. M. Plucińskiej, U. Krajewskiej – prowadzenie licytacji przedmiotów
do sprzedaży, D. Lakhiani, M. Miszczyk,
D. Górskiej, A. Karkosy – kawiarenka.
Nad całością szkolnego kiermaszu czuwały dyrektor szkoły B. Sinicyn i opiekun
samorządu szkolnego J. Tomaszewska.
Duży wkład w projekt i wykonanie dekoracji
wniosły wychowawczynie świetlicy szkolnej
panie B. Charkot i B. Pilaszek.
Joanna Tomaszewska,
Tadeusz Olechowski

Taką nazwę przyjęło Przedszkole nr 340.
Uroczystość nadania nazwy odbyła się we
wtorek 22 listopada.
Panie nauczycielki z panią dyrektor
szczególną uwagę przykładają do ekologicznej edukacji dzieci. Nazwa „Kasztanowego Ludka” kojarzy się z pięknem
i bogactwem drzewostanu przedszkolnego
ogrodu, więc wychowankowie będą ją chyba długo pamiętać.

W pierwszej części spotkania dyrektor
Krystyna Rożyńska zapoznała gości z historią przedszkola. Następnie zastępca burmistrza dzielnicy Maciej Więckowski przekazał
akt nadania nazwy dla przedszkola. Część
artystyczną rozpoczęło przedstawienie
„Kopciuszek” w wykonaniu rodziców.
Następnie dzieci odśpiewały hymn, skomponowany na tę uroczystość przez nauczycielkę Danutę Przygodę. Kolejnym punktem

Pomysł nadania nazwy „Kasztanowego
Ludka” powstał na jednym ze spotkań
rodziców z Radą Pedagogiczną. Nazwa
została zaakceptowana przez władze
dzielnicy i miasta.
Na uroczystość nadania nazwy przedszkola zostali zaproszeni przedstawiciele
władz bielańskich, Szkoły Podstawowej nr
80, z którą współpracują, a także członkowie Klubu Seniora.

programu był taniec nowoczesny wykonany
przez dzieci wspólnie z nauczycielką grupy
V. Pozostali wychowankowie przedszkola
wystąpili z krótkim programem artystycznym,
przybliżającym gościom postać „Kasztanowego Ludka”. Całość dopełniły kolorowe
stroje i radosne uśmiechy na twarzach.
Zaproszeni goście zwiedzili przedszkole
i wpisali się do Księgi Pamiątkowej.
Urszula Mirowska, Marta Kordel

Mikołajki

i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Tańce przeplatane były konkursami z nagrodami. Największą radość sprawił św.
Mikołaj, który wjechał na salę z wózkiem
wypełnionym wielkimi workami z prezentami, które otrzymały wszystkie dzieci.
Michał Sejda

6 grudnia br. od godziny 16 w sali gimnastyczno-balowej w Szkole Podstawowej
nr 247 przy ul. Wrzeciono 9 rozbrzmiewały:
śpiew, muzyka i śmiech.
200 dzieci zrzeszonych w organizacjach
działających na
rzecz dzieci na
terenie dzieln i c y B i e l a n y,
w towarzystwie
przedstawicieli
Rady i Zarządu
Dzielnicy oraz
organizatora – Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia
hucznie obchodziło corocz ne „Mikołajki”.
Prowadzący
imprezę: Pani
„Zima”, Pan
„Pasikonik” i Elfy wprowadzili
dzieci w atmosferę zimowych
Św. Mikołaj rozdaje prezenty
zabaw, przygód

Kasztanowy Ludek

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i spełnienia nadziei w Nowym Roku
wszystkim Czytelnikom
„Naszych Bielan”
życzy
Redakcja
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POŻEGNANIE JESIENI

Gwarno i wesoło było 29 listopada
w Szkole Podstawowej nr 289. A wszystko za sprawą przedstawienia teatralnego,
przygotowanego przez dzieci ze świetlicy szkolnej, pod kierunkiem Katarzyny
Bieleckiej i Hanny Gawarskiej.
Młodzi aktorzy żegnali złotą jesień spektaklem pt. „Jesienne
niespodzianki”, pełnym
barwnych dekoracji
i kostiumów. Uczniowie
zaprezentowali, oprócz
gry aktorskiej, umiejętności gry na ﬂecie,
śpiewu i tańca. Ciekawe
scenograﬁe do widowiska również wykonali
własnymi rękoma, pod
kierunkiem swoich opiekunek.
Zrobiło się naprawdę
miło, kiedy do szkoły,
po raz pierwszy w tym
roku, zawitały przedszkolaki z zaprzyjaźnionych placówek bielańskich. Przyszli uczniowie z zaciekawieniem

oglądali popisy swych niewiele starszych
kolegów.
Owacjom nie było końca, bo mali aktorzy świetnie zagrali swe role, przekazując
nie tylko wartości estetyczne, ale również
poznawczo-wychowawcze.
Katarzyna Szkiełko
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