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ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA

Ul. Kasprowicza – tędy będzie przebiegało metro

Czas radosnych, nierzadko wzruszających spotkań wigilijnych w gronie rodziny, przyjaciół, kolegów mamy już za
sobą. Na Bielanach odbywały się takie spotkania w różnych środowiskach. W większości uczestniczyli przedstawiciele miejscowych władz: przewodniczący Rady Dzielnicy i radni, burmistrz i członkowie Zarządu. Boże Narodzenie
w Polsce ma swój specyﬁczny charakter. Nigdzie na świecie nie są organizowane i nie są tak przeżywane wieczerze
wigilijne, poprzedzone dzieleniem się opłatkiem i życzeniami. Klimatu dopełniają najpiękniejsze na świecie kolędy.
Chętnie wracamy pamięcią do tych chwil.

Środowisko oświaty,
kultury i sportu

Fot. W. Borkowski

W dolnym kościele św. Zygmunta odbyło się spotkanie opłatkowe środowisk

oświaty, kultury i sportu miasta stołecznego
Warszawy, którego gościem honorowym był
ksiądz kardynał Józef Glemp prymas Polski.
Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego
reprezentowała Ewa Krawczyk zastępca

Życzenia Prymasa Polski kard. Józefa Glempa dla bielańczyków przyjmuje burmistrz Cezary Pomarański

dyrektora Biura Edukacji. Gościliśmy także
posła na Sejm Bartłomieja Szrajbera, przedstawicieli Rady Warszawy, burmistrzów
dzielnic, przewodniczących komisji merytorycznych Rad w dzielnicach, naczelników
Wydziałów Oświaty i Wychowania, Kultury,
Sporu, Turystyki i Wypoczynku Dzielnic, jak
również dyrektorów, nauczycieli placówek
oświatowych, instytucji kultury, uczniów
i ich rodziców.
W magię Świąt Bożego Narodzenia
wprowadziła nas młodzież teatru „Drama”
Karolina Kopińska i Kacper Nosarzewski
fragmentem wiersza księdza Jana Twardowskiego. Potem wysłuchaliśmy koncertu
pt. „Z Narodzenia Pana Dzień Dziś Wesoły”
w wykonaniu chóru „Wiwat” pod dyrekcją Alicji Mossakowskiej działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii Gwizdak.
Spotkaniu towarzyszyła niezwykle interesująca wystawa prac plastycznych dzieci
i młodzieży wykonanych podczas zajęć pozalekcyjnych w bielańskich szkołach, przedszkolach i młodzieżowych domach kultury.
Zoﬁa Gajewicz
Relacje z innych spotkań na str. 3

ZNÓW ZAGRAŁA WIELKA ORKIESTRA

Już po raz XIII zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie niemal ze wszystkich szkół bielańskich kwestowali
po całej Warszawie. A cel – jak zwykle – był szczytny. Tym razem zebrane datki przeznaczone są na rozwój nowoczesnych
metod diagnostyki i leczenia w dziedzinie neonatologii i pediatrii. Przewiduje się też wsparcie dla oﬁar tsunami w Azji. W naszej dzielnicy działało 5 sztabów WOŚP.
Jakie były efekty?...

DOMEYKO

Gimnazjaliści i licealiści z Zespołu
Szkół Nr 51 im. Ignacego Domeyki przy
ulicy Leopolda Staffa już po raz trzeci
wystąpili w charakterze wolontariuszy.
Do kwestowania zgłosiło się aż trzystu
dwudziestu chętnych. Akcję koordynowała profesor Grażyna Pacholak oraz
przewodniczący Samorządu Szkolnego
Paweł Dziekański, pomagali również
nauczyciele.
Zbiórkę pieniędzy uczniowie rozpoczęli
o godzinie 9.00, po otrzymaniu puszek,
identyﬁkatorów oraz znanych chyba większości Polakom, serduszek. Wtedy to
kilkuosobowe grupy wyruszyły na podbój
hojności i serc warszawiaków. Zespoły
przemieszczały się nie tylko po terenie
Bielan i Żoliborza. Udawały się także do
innych dzielnic Warszawy. Przechodnie,
a zwłaszcza starsze osoby troszczyły się
o młodych wolontariuszy z powodu wietrznej pogody. Pojawiły się nawet propozycje
gorącej herbaty. Przeważało życzliwe
nastawienie, a niesprzyjająca pogoda nie
popsuła humorów i pozytywnego nastawienia kwestujących uczniów. Na szczęście
żadne chuligańskie incydenty nie zakłóciły
sprawnego przebiegu akcji.
Po około sześciu pracowitych godzinach
wolontariusze wrócili do budynku szkoły,
gdzie pod nadzorem dyrekcji i nauczycieli
odbyło się liczenie pieniędzy. W puszkach
znalazły się nie tylko złotówki, ale też
obce waluty. Szkolni wolontariusze zebrali
w sumie 53 2005
405, 46 zł oraz kosztowności.
Styczeń

Super! Będzie dużo liczenia...

Takim oto wynikiem ﬁnansowym mogą się
pochwalić uczniowie zespołu szkół. Oprócz
wymiernych korzyści, akcja dostarczyła
wolontariuszom satysfakcji wynikającej

z włączenia się do aż studwudziestotysięcznej grupy ochotników kwestujących
w słusznej sprawie.
Marta Wieczorek

Dla oﬁar
tsunami

Podobnie jak w całej Polsce, paraﬁe
bielańskie włączyły do akcji niesienia
pomocy dla oﬁar trzęsienia ziemi i tsunami w Azji.
W niedzielę 9 stycznia, po mszach
świętych zbierano do puszek datki na ten
cel. Wierni i tym razem nie zawiedli. Oto
przykładowe dane, jakie uzyskaliśmy w kilku paraﬁach: paraﬁa św. Zygmunta – 25,5
tys. zł, paraﬁa św. Marii Magdaleny – 15
tys. zł, paraﬁa Niepokalanego Poczęcia
na Wrzecionie – 8 tys. zł, paraﬁa Zesłania
Ducha Świętego – 17,3 tys. zł. Akcję tę
koordynuje Caritas Polska.
W.B.

Kameralny
sylwester

Sylwestra mieszkańcy Bielan spędzali
na ogół kameralnie. Nie mamy wielkiego placu, gdzie można by organizować
większe imprezy plenerowe, więc tę
przełomową noc większość spędziła na
mniejszych, prywatnych imprezach, lub
w domach wśród bliskich i przyjaciół.

W „Bramce”

Ale były też i tradycyjne bale. Na przykład
na terenie AWF, w stołówce studenckiej
„Bramka”. Zabawa odbywała się w nowo odrestaurowanej, stylowej sali, udekorowanej
balonami, zawieszonymi pod suﬁtem. Goście zasiadali przy okrągłych stołach, a do
tańca przygrywała 5-osobowa kapela.
dokończenie na str. 4

Nasze metro
– nasz wybór

Pracownia Badań Środowiskowych
Wydziału Psychologii Uniwersytetu
Warszawskiego, na zlecenie Dzielnicy
Bielany, prowadzi konsultacje społeczne
w sprawie nadania nazw stacjom metra,
które zostaną zbudowane na Bielanach.
Ambicją władz dzielnicy jest rekomendacja
nazw wybranych w procesie konsultacji społecznych. Budowa metra jest inwestycją, której
kibicują niemal wszyscy mieszkańcy Warszawy. Wydaje się jednak, że dotychczas żadna
z dzielnic Warszawy nie potraﬁła wykorzystać
siły „promocyjnej” metra i nadać stacjom i ich
okolicom mocnego, atrakcyjnego wizerunku.
A wizerunek zaczyna budować się od wyboru
dobrej, znaczącej nazwy. Dziś np. widzimy,
że tę szansę zaprzepaścił Ursynów. Decyzje
dotyczące wyboru nazw metra na Bielanach są
okazją do budowania wizerunku i tożsamości
stacji, związanych z lokalnym „bielańskim”
charakterem. Jednocześnie nazwy stacji
powinny: spełniać funkcję informacyjną, być
zrozumiałe dla mieszkańców, jak też wszystkich użytkowników metra oraz nawiązywać do
konkretnych miejsc, wydarzeń, historii.
W najbliższych dniach mogą zgłosić się
do Państwa studenci-ankieterzy, z prośbą
o wypełnienie krótkiej ankiety. Prosimy
o udzielenie im stosownych informacji.
Pytania zadawane przez ankieterów zamieszczamy na str. 16. Ankieta znajduje
się również w internecie na stronie www.
bielany.waw.pl i można ją wypełnić.
Anna Wieczorek
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Z prac Rady i Zarządu Dzielnicy
XXX Sesja Rady Dzielnicy Z prac Zarządu Dzielnicy

W środę 15 grudnia odbyła się ostatnia w 2004 sesja Rady Dzielnicy, na której
radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała w sprawie
wydatków, które nie
wygasają z upływem roku
budżetowego 2004

W imieniu Zarządu z tematem uchwały
zapoznała radnych główna księgowa Grażyna Pulkowska, która wyjaśniła, iż przekazanie środków ﬁnansowych w kwocie
4.537.658 zł na rachunek wydatków niewygasających na specjalny rachunek bankowy
ma na celu zapewnienie realizacji zadań
inwestycyjnych w 2005 r. Wspomniana
kwota przewidziana jest na cztery zadania,
w realizacji których – z różnych przyczyn
– wystąpiły niewielkie opóźnienia. Są to:
modernizacja budynku Urzędu związana
z organizacją Wydziału Obsługi Mieszkańców, montaż dźwigu dla niepełnosprawnych
w Szkole Podstawowej Nr 214 przy ul.
Fontany 1, budowa sali gimnastycznej na
terenie Gimnazjum Nr 2 przy ul. Przybyszewskiego 45, budowa Ogniska Pracy
Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej.
Po tych wyjaśnieniach i przedstawieniu
na ogół pozytywnych opinii komisji i klubów Rady Dzielnicy, radni jednogłośnie
poparli propozycję Zarządu.

Uchwała w sprawie
wniosku o zmiany
w załączniku
dzielnicowym Nr III
do budżetu m. st.
Warszawy na 2004 r.

zadawano pytania i wypowiadano się krytycznie na temat sposobu zarządzania ZBK.
Na zakończenie dyskusji, burmistrz Cezary
Pomarański zgodził się z uwagami radnych
i poprosił, aby przyjąć propozycje Zarządu,
a na jednej z najbliższych sesji odbyć merytoryczną dyskusję zakończoną konkretnymi
wnioskami na temat działalności naszego
ZBK. Radni przyjęli uwagę burmistrza i jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Uchwała w sprawie nadania
nazwy ulicy w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy

Z wnioskiem o nadanie imienia Krzysztofa Klenczona drodze dojazdowej od ul. Arkuszowej do stacji paliw „PORT” oraz ﬁrmy
„BETA” wystąpił do Rady m. st. Warszawy
właściciel tej drogi Grzegorz Grzybowski.
Wnioskodawca uzasadnia swoją
propozycję chęcią uhonorowania artysty - swego idola. Wniosek został poparty podpisami
mieszkańców
Warszawy, a ponadto uzyskał
pozytywną opinię
Podkomisji ds. Nazewnictwa Ulic w Radzie
m.st. Warszawy oraz Komisji Samorządowej Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Po dyskusji, która
dotyczyła głównie wyjaśnienia wątpliwości natury formalno-prawnej Rada Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy pozytywnie zaopiniowała ten
projekt uchwały.

Także założenia tej uchwały przedstawiała Grażyna Pulkowska, która wyjaśniła,
***
że propozycja Zarządu dotyczy zmian planu
Ponadto radni przekazali
ﬁnansowego w Zarządzie Budynków Komudo Zarządu i komisji samonalnych. Potrzeba tych zmian wynika z zapirządowej wniosek o skiesu Ustawy o rachunkowości, który nakłada
rowanie do konsultacji
obowiązek urealnienia należności. Jest to
społecznej propozycji
także okazja do uporządkowania spraw
nazw wszystkich stacji
związanych z urzeczywistnieniem nametra na terenie Bieleżności. Stąd propozycja Zarządu,
lan, wykorzystując
aby zmniejszyć fundusz należności
Statuetka Krzysztofa Klenczona
przekazana Radzie Dzielnicy
przy tym aktywność
wraz z odsetkami o kwotę 3.508.700
przez Grzegorza Grzybowskiego
jednostek samorzązł, których wpłata jest niepewna.
Większość radnych propozycję Zarządu dowych i możliwości badań opinii w okresie
poparła, jednak korzystając z obecności nie przekraczającym jeden miesiąc.
Redakcja
na sesji dyrektora Edmunda Świderskiego,

Podziękowanie

Ksiądz proboszcz Józef Górzyński paraﬁi N.P. N.M.P. przy ul. Przy Agorze 9, Stanisław Wawer radny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wraz z wiernymi ww. paraﬁi
oraz z mieszkańcami osiedla „Wrzeciono” składają Aleksandrowi Kapłonowi przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, wszystkim radnym Dzielnicy Bielany, Zarządowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz na ręce Pana Ryszarda Podczaskiego całemu podległemu Wydziałowi serdeczne, gorące podziękowania
za wspaniałe wykonawstwo dojść, dojazdów, oświetlenia do kościoła N.P. N.M.P.
przy ul. Przy Agorze 9 oraz innych obiektów na terenie osiedla Wrzeciono: od ul.
Szegedyńskiej, od ul. Wrzeciono, od ul. Przy Agorze. Dziękujemy. Bóg zapłać.

Zarząd Dzielnicy w grudniu 2004 r. odbył pięć posiedzeń, w trakcie których
omówił 89 spraw, podjął 48 uchwał.

Rozpatrywane przez Zarząd sprawy
związane z gospodarką mieszkaniową
i zasobem nieruchomości w Dzielnicy
dotyczyły m.in.:
– rozwiązania umowy najmu lokalu przy
ul. Broniewskiego 56a oraz skierowania na
drogę postępowania sądowego sprawy o wyegzekwowanie zaległości czynszowych z tytułu użytkowania przedmiotowego lokalu,
– skierowania na drogę postępowania
sądowego sprawy przeciwko Zakładom
Przemysłu Odzieżowego „Modena” S.A.
o wyegzekwowanie należności z tytułu
najmu lokalu użytkowego przy ul. Perzyńskiego 5,
– wniosku najemcy lokalu użytkowego
w pawilonie przy ul. Przy Agorze 6, o obniżenie czynszu na okres remontu,
– rozwiązania umowy najmu garażu przy
ul. Lisowskiej 21,
– wyjaśnienia sposobu rozliczenia
zużycia wody i odprowadzenia ścieków
w budynku przy ul. Broniewskiego 56a,
– wystąpienia Polskiego Stowarzyszenia
Promocji Oświatowych, najemcy budynków
nr 13 i 18 przy ul. Wóycickiego 1/3, w sprawie naliczania odsetek za nieterminowe
wnoszenie czynszu,
– współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Domhut” i Warszawską Spółdzielnią
Budowlano-Mieszkaniową „Chomiczówka” w sprawie realizacji eksmisji rodzin
zamieszkujących w zasobach spółdzielni,
którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego,
– wyrażenia zgody na podnajem części
lokalu użytkowego przy ul. Schroegera 72
na działalność protetyczną,
– wniosków ZBK Bielany o ratalną spłatę
zaległości czynszowych,
– nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń
w budynku przy ul. Grębałowskiej 14 dla
organizacji pozarządowej,
– zaopiniowania, opracowanej przez
ZBK Bielany, procedury wszczynania postępowań komorniczo-egzekucyjnych,
– wystąpienia najemcy lokalu użytkowego w pawilonie przy ul. Wrzeciono 48, o odcięcie przedmiotowego lokalu od zasilania
w ciepłą wodę, rozliczanie poboru ciepła
wg wskazań zainstalowanego na własny
koszt licznika oraz zaliczenie 50% kosztów
instalacji licznika na poczet czynszu,
– zaopiniowania wniosku najemców
garaży w zespole przy ul. Pruszyńskiego
6a o sprzątanie przez służby miejskie
terenu przynależącego do w/w zespołu
garażowego,
– projektu zarządzenia prezydenta
m.st. Warszawy w sprawie powierzenia
w administrowanie ZBK Bielany nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul.
Spartakusa 9,
– wniosku Społecznego Towarzystwa
Oświatowego, najemcy budynku przy ul.
Sieciechowskiej 4, o zgodę na rozbudowę tego budynku, z przeznaczeniem na
dodatkowe sale lekcyjne dla Społecznego
Gimnazjum nr 4,
– rozwiązania umowy najmu garażu przy
ul. Schroegera 93/97,
– wniosku byłego użytkownika lokalu
przy ul. Wrzeciono 5A, o przedłużenie
okresu spłaty zadłużenia z tytułu czynszu
za najem w/w lokalu,
– wniosku Społecznego Towarzystwa
Oświatowego o umorzenie części długu

oraz o przedłużenie terminu opuszczenia
lokalu przy ul. Wóycickiego 1/3, ze względu
na ewentualną konieczność przeprowadzenia poprawkowych egzaminów maturalnych
w sierpniu 2005 r.
Ponadto w omawianym okresie Zarząd:
– zaakceptował, przedłożony przez I Żoliborską Spółdzielnię Mieszkaniową, projekt
czasowej organizacji ruchu drogowego,
– uznał za zasadne i konieczne podjęcie wszelkich działań, mających na celu
sﬁnalizowanie inwestycji, polegającej na poszerzeniu ul. Kwitnącej o jeden pas ruchu,
której inwestorem będzie E’Leclerc,
– wyraził zgodę na reﬁnansowanie opłat
z tytułu przynależności w roku 2005 do Izby
Inżynierów Budownictwa, ponoszonych
przez pracowników Wydziału Infrastruktury
pełniących funkcje inspektorów nadzoru
z ramienia Dzielnicy.
Podjęte przez Zarząd uchwały obejmowały m. in. tematykę:
– zawarcia umów, udzielenia bądź cofnięcia kwaliﬁkacji do zawarcia umów oraz
przyspieszenia terminu zawarcia umów
najmu lokali,
– przeznaczenia lokali mieszkalnych
nr 11 w budynku przy ul. Marymonckiej 16
i nr 3 w budynku przy ulicy Pelplińskiej 3 na
lokale socjalne,
– podania do publicznej wiadomości wykazu 60 lokali mieszkalnych, stanowiących
własność m.st. Warszawy, przeznaczonych
do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym,
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu,
– podziału środków ﬁnansowych dla
jednostek budżetowych – szkół i zakładów
budżetowych – na szkolenia nauczycieli
oraz na działalność doradców metodycznych,
– wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu m.st. Warszawy
na 2004 r.,
– przekazania zaliczkowo środków
pieniężnych na działalność bieżącą dla jednostek budżetowych – Zarządu Budynków
Komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej
i Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na: styczeń,
luty, marzec 2005 r.,
– przekazania zaliczkowo środków pieniężnych na działalność bieżącą dla instytucji kultury – Bielańskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki na: styczeń, luty, marzec 2005 r.
Zarząd w omawianym okresie opracował i skierował do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy trzy projekty uchwał,
które były przedmiotem obrad Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Sekretariat Zarządu

OGŁOSZENIE

Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Bielany informuje, że osoby ﬁzyczne oraz
podmioty gospodarcze zainteresowane otrzymaniem faktur VAT za użytkowanie wieczyste za rok 2005, proszone są o składanie wniosków wraz
z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT w kancelarii Wydziału
Obsługi Mieszkańców (WOM) przy
ul. Przybyszewskiego 70/72 (parter,
stanowisko 2) w nieprzekraczalnym
terminie do 28 lutego 2005 r.

DELEGACJA Z BIAŁORUSI

Spotkanie z członkami Rady Osiedla Wawrzyszew
Na zaproszenie Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego,
w dniach od 13 do 18 grudnia 2004 r.
przebywała w Warszawie delegacja
członków Zarządów Spółdzielni Mieszkaniowych z Białorusi. Na czele delegacji
stał Wiktor Nikołajewicz Krawczenia
dyrektor Miejskiego Związku Spółdzielni
Mieszkaniowo-Budowlanych z Mińska.
15 grudnia goście zza wschodniej
granicy spotkali się z przedstawicielami
Rady Osiedla Wawrzyszew Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pokazaliśmy im nasze osiedle (największe w zasobach WSM). Gościom
szczególnie podobały się stawy Brustmana
i pływające po nich ptactwo. Po obejrzeniu
osiedla, odbyło się spotkanie w Bielańskim
Ośrodku Kultury, na którym prezes WSM
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Kazimiera Szerszeniewska zapoznała delegację z Mińska z historią i działalnością spółdzielni.
Członkowie tej
kilkunastoosobowej delegacji
interesowali się
metodami pracy naszej Rady
Osiedla i funkcjonowaniem administracji.
Jerzy Kropacz
członek
Rady Osiedla
Wawrzyszew

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

WYSOKA JAKOŚĆ
PEŁEN ZAKRES
WYKONYWANYCH USŁUG

Rabat
Od 5 sztuk
do 31.03.2005
Podczas roboczego spotkania spółdzielców

Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Pon.-pt. 8-18 sob. 8-14
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Tradycje świąteczne

Betlejemskie Światło Pokoju na Bielanach

Podczas minionych świąt, tak jak co roku, harcerze roznieśli Betlejemskie Światło Pokoju – świece z ogniem symbolizującym pokój, życzliwość dla ludzi i pomoc
potrzebującym. Zapalony w Betlejem płomień dotarł także na Bielany. Otrzymały go dzieci z Domu Dziecka przy al. Zjednoczenia, podopieczni Środowiskowego Domu
Samopomocy nr 2 oraz burmistrz Dzielnicy Bielany Cezary Pomarański.

W czasie świąt w Domu Dziecka im.
Maryny Falskiej działo się dużo. Wychowankowie, pracownicy i przyjaciele wzięli
udział w “ogólnodomowym” spotkaniu.
Dzieci wystawiły jasełka, a 24 grudnia
dwadzieścioro dzieci wraz z wychowawcami zasiadło do wieczerzy wigilijnej.
Wszystkim tym uroczystościom towarzyszył lampion z Betlejemskim Światłem Pokoju. Otrzymali je od swoich rówieśników,
harcerzy ze 120 WDH działającej w Szkole
Podstawowej Nr 133 – tuż obok Domu
Dziecka. Harcerze z tej drużyny przekazali
światełko także podopiecznym i pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 przy ul. Grębałowskiej.
O to właśnie chodzi w idei niesienia
Betlejemskiego Światła Pokoju. Akcja ta,
organizowana co roku przed świętami Bożego Narodzenia, została zapoczątkowana
w 1986 r. w Austrii. Radio i telewizja w Linzu
oraz austriaccy skauci podarowali wtedy
niepełnosprawnym dzieciom oraz osobom
potrzebującym pomocy niezwykły prezent
– ogień zapalony w Grocie Narodzenia
Pańskiego w Betlejem. W następnych latach
akcja rozwijała się, obejmując dzięki skautom z poszczególnych krajów całą Europę.
Austriacy dzielą się ogniem z Betlejem ze

skautami z sąsiednich krajów, a ci przekazują je coraz dalej, przez kolejne granice.
Polscy harcerze z ZHP co roku odbierają
światło od skautów słowackich na przejściu
granicznym na Łysej Polanie w Tatrach.
W ciągu kilku dni roznoszą je po całej Polsce oraz przekazują je naszym wschodnim
sąsiadom – na Litwę, do Rosji, na Ukrainę
i Białoruś. W Polsce Betlejemskie Światło
Pokoju otrzymują osoby potrzebujące
i podopieczni instytucji charytatywnych,
przedstawiciele władz państwowych, kościelnych i samorządowych oraz rodziny
chcące by na ich wigilijnym stole płonął ten
symboliczny ogień.
Tak było też na terenie naszej dzielnicy.
23 grudnia ub. roku grupa harcerzy reprezentujących działający na terenie Bielan
Huﬁec ZHP Warszawa - Żoliborz przekazała
na ręce burmistrza Dzielnicy Bielany Cezarego Pomarańskiego Betlejemskie Światło
Pokoju dla Zarządu i Rady Dzielnicy oraz
pracowników Urzędu Dzielnicy.
Harcerze z Bielan brali także udział
w przekazywaniu Betlejemskiego Światła
Pokoju przedstawicielom innych instytucji
państwowych. 254 WDH “Matecznik”,
działająca przy Szkole Podstawowej nr
293 przy ul. Kochanowskiego, przekazała

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA
dokończenie ze str. 1

W święta dzieciom

Jako pierwsze miały okazję poczuć
ciepłą i życzliwą atmosferę świąt te chyba
najbardziej zainteresowane nimi osoby, czyli
dzieci. Już we wtorek 14 grudnia w hali sportowej XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego przy
ul. Lindego zorganizowano koncert wigilijny
o charakterze edukacyjno-wychowawczym
dla około 300 dzieci, objętych opieką wielu
społecznych organizacji rządowych (Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Bielany, „Nasz

bliczności. Imprezę zorganizowano z myślą
o starszych mieszkańcach Bielan. Przyszło
około 200 zaproszonych osób. To był pierwszy
taki koncert na Bielanach i mamy nadzieję,
że na stałe zapisze się w kalendarzu imprez
naszej dzielnicy – mówi Alicja Tyc, naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
współorganizator tej imprezy.
I.Ł.

Młodzież seniorom

Również tego dnia, w samo południe
w Szkole Podstawowej Nr 53 przy ul. Rudz-

Dzieci były zachwycone występem

Dom”, Ognisko Wychowawcze Dziadka Lisieckiego) i pozarządowych (TPD, Bardziej
Kochani, Stowarzyszenie Maraton, Oratorium, Stowarzyszenie „Stefan”). Świąteczną
dekorację hali młodzi uczestnicy koncertu
przygotowali już wcześniej pod okiem swych
opiekunów w ramach zajęć artystycznych.
Uroczystość otworzyli świątecznymi życzeniami ksiądz Jan Maciejewski oraz radni
naszej dzielnicy.
Dla dzieci koncert był okazją do wspólnego śpiewania kolęd i uczestnictwa w rozmaitych konkursach z nagrodami. Na koniec
św. Mikołaj każdemu z dzieci osobiście
wręczał prezenty.
I.Ł.

Hej, kolęda…

W sobotę 18 grudnia, odbyły się aż dwa wigilijne spotkania. Niezwykle podniosły nastrój
miał koncert kolęd i pastorałek „W kolędowy
czas” zorganizowany w dolnym kościele św.
Zygmunta przy pl. Konfederacji. Wystąpili
Joanna Białek, Sylwia Knap – obie sopran,
Witold Malutka – tenor, Andrzej Seroczyński
– kompozytor, pianista oraz Teresa Siewierska
– aktorka m.in. z teatrów Roma i Wielkiego.
Koncert spotkał się z gorącym przyjęciem pu-
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kiej 6, odbyło się spotkanie wigilijne osób
starszych z Domów Pomocy Społecznej
Stowarzyszenia „Vis major”. Obecni, przy
obﬁcie zastawionych stołach, śpiewali kolędy wspólnie z zaproszonymi na tę uroczystość aktorkami Hanną Chojnicką i Dorotą
Dobrowolską, które na co dzień występują
w Dzienniku Telewizyjnym Jacka Fedorowicza. Wszyscy obecni, a wśród nich radny
Bielan Piotr Mazurek, po modlitwie księdza
misjonarza Mariana Wnuka, podzielili się
wspólnie opłatkiem. Stowarzyszenie „Vis
major”, działa od czterech lat wspomagając
organizacje pomocy społecznej m.in. poprzez zbieranie żywności dla seniorów.
I.Ł.

U kombatantów

Każde spotkanie grupowe kombatantów
jest dla nich dużym przeżyciem. Czas swoje
robi, przerzedzają się ich szeregi... ale zawsze jest kogo i co powspominać, zawsze
jest okazja do podzielenia się kłopotami
i radościami dnia codziennego. Najbardziej
nastrojowe są jednak spotkania opłatkowe,
zwłaszcza z udziałem świętego Mikołaja.
Tak było podczas ostatniego spotkania
opłatkowego kombatantów w bibliotece

Delegacja harcerzy wręcza burmistrzowi Betlejemskie Światło Pokoju

światło Rzecznikowi Praw Obywatelskich,
Rzecznikowi Praw Dziecka oraz radnym
Rady Warszawy.
Harcerze przekazujący Betlejemskie

Światło Pokoju wszędzie gdzie dotarli przynosili przesłanie pokoju, braterstwa między
ludźmi i wzajemnej życzliwości.
pwd. Michał Piotrowski

przy ul. Duracza, podczas którego członek
Zarządu Dzielnicy Janusz Warakomski,
radny Dzielnicy Stanisław Wawer i naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Alicja Tyc otrzymali odznaczenie Za Zasługi
dla Kombatantów i Ich Opiekunów.
Na spotkaniu pojawił się też św. Mikołaj,
niezwykle podobny do Leona Łochowskiego, lubianego aktora i wokalisty, który zwykle prowadzi imprezy kombatanckie. Tym
razem śpiewał on ze wszystkimi kolędy.
W.B.

czek przygotowanych przez Polski Komitet
Pomocy Społecznej.
W.B.

Wigilia na Wrzecionie

W miłej, rodzinnej atmosferze odbywały
się wieczory wigilijne w Środowiskowym
Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych
Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5a. Jedno z nich
miało miejsce 15 grudnia, a wzięło w nim
kilkudziesięciu podopiecznych Ośrodka.
Seniorzy nie tylko udekorowali wnętrze,
ale także sami przygotowali i wystawili
jasełka. Po takim artystycznym wprowadzeniu, zebrani łamali się opłatkiem i składali
sobie życzenia, a następnie zjedli wigilijną
wieczerzę.
Podobny radosny i rodzinny charakter
miał wieczór wigilijny zorganizowany 17
grudnia 2004 r. dla ponad 60 członków
Klubu Seniora, na którym obecni byli radni
Irena Komorek, Stanisław Wawer, Jan
Borkowski i Marek Świderski.
Kierującej ośrodkiem Marii Dąbeckiej
należą się gorące podziękowania za okazaną z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielką troskę i wrażliwość na potrzeby ludzi
starszych.
T.O.
O innych wigiliach seniorskich piszemy
w „Głosie Seniora”.

LO im. Lotników Polskich

Około 200 osób zostało zaproszonych
na spotkanie wigilijne samotnych, niepełnosprawnych i nisko uposażonych,
zorganizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego
przez Wydział Spraw Społecznych
i Zdrowia oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej. Świąteczna dekoracja na
ścianach, świece na stołach i płynące
z głośników kolędy grane i śpiewane
przez Mariusza Krakowskiego wprowadzały wchodzących w miły nastrój.
Ksiądz Jan Maciejewski z paraﬁi p.w.
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych
swoje życzenia poprzedził krótką homilią. Potem był moment kulminacyjny,
czyli łamanie się opłatkiem i życzenia.
Na stołach czekały już tradycyjne potrawy wigilijne.
Każdy z zaproszonych otrzymał
świąteczną paczkę żywnościową.
Warto też dodać, że w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, OPS przygotował, dzięki wsparciu ﬁnansowemu
ze strony władz bielańskich i Banku
Żywności SOS i rozdał potrzebującym
1200 paczek świątecznych i 500 pa-

W Urzędzie Dzielnicy

Przedstawiciele Rady Dzielnicy z przewodniczącym Aleksandrem Kapłonem
i Zarząd Dzielnicy z burmistrzem Cezarym
Pomarańskim spotkali się z pracownikami
na spotkaniu opłatkowym w środę 22 grudnia, tuż po zakończeniu pracy.
Gośćmi specjalnymi byli: ks. Kazimierz
Kalinowski, honorowy obywatel Bielan i nowy (od kilku miesięcy) proboszcz paraﬁi św.
Zygmunta ks. Jarosław Piłat, który odczytał
fragment Ewangelii i pobłogosławił zebranych. Potem już było łamanie się opłatkiem
i życzenia, życzenia, życzenia...

Spotkanie samorządowców
z prymasem

Samorządowcy mazowieccy, wśród
nich przedstawiciele władz bielańskich:
burmistrz, przewodniczący Rady Dzielnicy
i kilku radnych, wzięli udział w dorocznym
spotkaniu opłatkowym z prymasem, zorganizowanym w sobotę 15 stycznia w paraﬁi
św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą
w miejscowym kościele; z koncertem kolęd
wystąpił bielański chór „Wiwat”.
Następnie wszyscy zebrani przeszli do
Domu Pielgrzyma „Amicus”, gdzie dzielono
się opłatkiem. Podczas spotkania, ksiądz
prymas otrzymał kryształowy puchar, z wyrytym herbem prymasowskim i napisem:
„Jego Eminencji Józefowi kardynałowi
Glempowi, z okazji 75. rocznicy urodzin,
z wyrazami uznania i najgłębszego szacunku samorządowcy Warszawy i Województwa
Mazowieckiego”. Składano również oﬁary na
budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
W.B.

Poseł Bartłomiej Szrajber i radny Jan Zaniewski
na jednym ze spotkań opłatkowych
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Muzyka dobra na wszystko

Michał
kolędnik

Skaldowie na Bielanach

Słynny i tak lubiany przez wszystkich
zespół Skaldowie wystąpił na Bielanach.
W kościele św. Zygmunta 16 stycznia zespół zaprezentował Misterium pt. „Moje
Betlejem”.
Teksty utworów przygotował Leszek
Aleksander Moczulski, zaś muzykę napisał
i całość zaaranżował nie kto inny jak lider
Skaldów – Jacek Zieliński. Misterium, powstałe 10 lat temu, prezentowane w okresie
bożonarodzeniowym w kraju i w ośrodkach
polonijnych zagranicą, cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Na program Misterium składają się melodyjne kompozycje,
piosenki o tematyce bożonarodzeniowej,
odwołujące się do polskiej muzyki ludowej,
wykorzystujące jej charakterystyczną rytmikę i harmonię. Występ Skaldów: Jacka
Zielińskiego, Jana Budziaszka, Konrada
Ratyńskiego i Grzegorza Górkiewicza wspomagała grupa muzyków m.in. córka i syn
lidera – Gabriela Zielińska i Bogdan Zieliński
oraz chór przyjaciół, występujący pod nieformalna nazwą Schola Warszawska.

Koncert dostarczył publiczności niezapomnianych wrażeń, zarówno artystycznych
jak i duchowych. Sądzę, że przybyłym w ten
niedzielny wieczór do kościoła św. Zygmunta na długo zapadnie w pamięci, wykonywany wspólnie z artystami, utwór pt. „Złota
Jerozolima i biedne Betlejem” czy też inny
utwór „Z gór zejdziemy”, nawiązujący do
góralskiego folkloru i brawurowo zaśpiewany przez Jacka Zielińskiego. Nota bene
znakomita forma wokalna lidera przypominała czasy świetności zespołu, który – co
warto wspomnieć – w tym roku obchodzi
swoje 40-lecie. Program zapowiadał Jan
Budziaszek przywracając świąteczną atmosferę i magię świąt . Trzeba powiedzieć,
ze słowo mówione odgrywało w programie
niebagatelną rolę.
Na zakończenie, niejako z obowiązku
informuję, że koncert zorganizowała paraﬁa
św. Zygmunta, Agencja Artystyczna ARSIS
Emilii Dziubińskiej oraz Wydział Kultury
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Jarosław Bobin

Kolędy w kościele
pokamedulskim

Chór COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Borzyma wystąpił w niedzielę 9 stycznia br. w pokamedulskim kościele
w Lesie Bielańskim z koncertem kolęd.

Michał Kaczmarczyk członek zespołu wokalnego M*A*T
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej
przy ulicy Szegedyńskiej 9a,
został laureatem eliminacji wojewódzkich w kategorii solistów
na Ogólnopolskim Konkursie
Kolęd i Pastorałek i reprezentował Mazowsze.
Michał wielokrotnie zdobywał
nagrody i wyróżnienia na konkursach i przeglądach organizowanych na terenie Warszawy.
Jest założycielem duetu gitarowego DELEY w składzie (Michał
Kaczmarczyk, Tadeusz Delman),
który jest zapraszany do oprawy
artystycznej imprez kulturalnych
organizowanych na terenie Dzielnicy Bielany.
Opiekun Artystyczny zespołu
M*A*T
Mariola Strukowska

Michał na konkursowej estradzie

ZNÓW ZAGRAŁA
WIELKA ORKIESTRA

dokończenie ze str. 1

M*A*T

Młodzi Adepci Twórczości M*A*T z Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ulicy Szegedyńskiej 9a pracowali na rzecz WOŚP już po raz 10. W tym roku w kweście wzięło udział
50 wolontariuszy.
Praca w sztabie w dniu zbiórki rozpoczęła się już o godzinie 7 rano. Wolontariusze
odbierali przygotowane wcześniej puszki oraz identyﬁkatory i pod opieką dorosłych udawali się na miejsce kwesty (tradycyjnie jest to teren giełdy elektronicznej „WOLUMEN”).
Ochrona giełdy jest zaprzyjaźniona z nami i dba o bezpieczeństwo kwestujących. Wszyscy
zbierający datki do puszek rozliczyli się do godziny 15 w sztabie zespołu M*A*T.
Zebrano łącznie 22 712 zł i 78 groszy. Pieniądze te, pod eskortą ochrony, zawieziono do studia telewizyjnego nr 5 przy ulicy Woronicza i przekazano o godzinie 23.45 dla
fundacji WOŚP. Rozmawialiśmy z Jurkiem Owsiakiem. Śpiewaliśmy wraz z Golcami
i zespołem Voo – Voo. Nasza wizyta w studio była relacjonowana „na żywo” i widziała
nas cała Polska. Zjedliśmy tort przygotowany dla wolontariuszy.
Mariola Strukowska

LELEWEL

Około 100 wolontariuszy ze sztabu WOŚP zorganizowanego w XLI LO im. Joachima
Lelewela wyruszyło w niedzielę 9 stycznia na podbój serc warszawiaków. Krążyli po całym
mieście do godziny 17. Po podliczeniu dochodu z aukcji gadżetów przeprowadzonej w piątek
7 stycznia i pieniędzy zebranych do puszek, okazało się, że uzbierali w sumie ponad 15
tysięcy złotych. Wieczorem po godz. 20 delegacja sztabu (który prowadziła Marta Kiljańczyk
pod opieką pedagogiczną Agnieszki Nowowiejskiej) zawiozła pieniądze do Telewizji.
Chór śpiewał, a echo grało

Obok znanych i popularnych utworów
zabrzmiały staropolskie i współczesne pastorałki oraz kolędy z innych krajów Europy.
Po koncercie słuchacze mieli możliwość na-

bycia płyt zespołu – album „Kolędy” został
nagrany we wrześniu 2004 r. właśnie w tej
bielańskiej świątyni
Piotr Bocian

„TROLLĄTKO”

Kamil w roli łowcy
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Świat magii i czarów opanował 11
grudnia Bielański Ośrodek Kultury. To
młodzież z Klubu Miłośników Fantastyki
„Srebrzysty Miecz” organizowała swoją
imprezę „TROLLĄTKO”.
Poubierani we własnoręcznie wykonane stroje, „zakuci
po zęby” w czarodziejską broń,
podążali za Przygodą. W każdej z sal napotykali na innego
bohatera: Błazna, Wojownika,
Upiora, Strzygę bądź Duszka.
A wokół nich przez cały czas
krążyło tytułowe Trollątko!
Cała zabawa została zorganizowana w ramach projektu „Dobre pomysły” Polskiej
Fundacji Dzieci i Młodzieży
oraz fundacji J&S Pro Bono
Poloniae. Pomysłodawcą i reżyserem fantastyczno-magicznego zamieszania był Rafał
Komisarz.
Podziękowania za bezinteresowną pomoc należą
się grupie wolontariuszy –
Agnieszce, Mili, Sylwii, Kubie
i Wojtkowi.
Są już pomysły kolejnych
czarodziejskich imprez w nowym roku.
Łukasz Kula

SP Nr 77

Szkoła Podstawowa Nr 77 przy ul. Samogłoski 9 od sześciu lat bierze udział w zbiórce
pieniężnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Głównymi organizatorami
tych akcji są nauczycielki: Grażyna Ciecierska i Marzena Siejka.
W tym roku na terenie szkoły odbyła się aukcja gadżetów WOŚP, z której uzyskano
832 zł. Natomiast z kwesty ulicznej, w której uczestniczyli uczniowie z klasy V i VI zebrano
1789 zł. Dwóch przedstawicieli naszej szkoły zostało zaproszonych przez Jurka Owsiaka do studia telewizyjnego na XIII Finał WOŚP przy ul. Woronicza. W latach ubiegłych
szkoła zebrała: 2630 zł (2000 r.), 2956 zł (2001 r.), 3154 zł (2002 r.), 2756 zł (2003 r.),
3468 zł (2004 r.).
G. C.

Kameralny sylwester
dokończenie ze str. 1
O północy – oczywiście – strzelały korki
od szampana. Potem wszyscy uczestnicy
balu wyszli na pokaz sztucznych ogni. Zapowiedzią lepszej, słodszej przyszłości był
tort z fajerwerkami. Zabawa trwała do białego rana. Tańce przeplatane były konkursami. A było o co walczyć – trzy najlepsze
pary w konkursie tanecznym dostały jako
nagrody: koc z wielbłądziej wełny, obrus
haftowany i i album do zdjęć.
M.R

Zabawa
na „cztery fajerki”

Tak bawiono się w ostania noc roku
2004 w Domu Pomocy Społecznej „Leśny”
z siedzibą na Bielanach. Nadejście Nowego
Roku wspólnie świętowali mieszkańcy i
personel, którzy już w czwartek rozpoczęli przygotowania sali balowej, w którą
na tę jedyną noc w roku przeobraziła się
jadalnia.
Kolumny, ściany jadalni, drzwi przystroiliśmy balonami w kolorze złota i dojrzałej wiśni.
Późnym wieczorem oczom naszym ukazał się
widok, jaki możemy oglądać w kolorowych

czasopismach. Z sufitu zwisały girlandy
balonów, a atmosfery dodawały świąteczne
lampki, które zawiesiliśmy u okien.
O godz. 20.00 nastąpiło uroczyste
otwarcie balu sylwestrowego przez dyrektor
Marię Wysocką. I ruszyliśmy w tany... Rozpoczęliśmy tańcem, który znają wszyscy
– ustawieni w parach cwałem po kole zatańczyliśmy polkę. Wszystkie tańce w czasie
balu prowadziła Magda Marczyńska – terapeutka, dyplomowany wodzirej.
Zmęczeni, ale zadowoleni zasiedliśmy
do suto zastawionego stołu, a zaspokoiwszy głód powróciliśmy do zabawy.
Nawet nie zauważyliśmy kiedy na zegarze wybiła godzina 23.55 – rozpoczęło się
uroczyste odliczanie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1... jest Nowy Rok. Szczęśliwego Nowego
Roku! Do Siego Roku!
Pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia, wodzirej obsypał sylwestrowiczów
ryżem na szczęście. Pokaz sztucznych
ogni był niespodzianką dla gości, a już
prawdziwą sensacją był gigantyczny tort
– dzieło naszego mistrza kuchni pana
Krzysia. A potem znów były tańce i różnego
rodzaju konkursy.
M.W.
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Zdrowie i bezpieczeństwo

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW
Każdy kiedyś pierwszy raz poczuł
smak alkoholu w ustach. Niektórzy dobrze pamiętają tę sytuację, mogło to być
przyjemne, ekscytujące lub przeciwnie
przykre, a czasami nie było w tym nic
szczególnego poza faktem, że zrobiło się
coś po raz pierwszy w życiu i przeżyło
nowe doświadczenie. Ten pierwszy kontakt z alkoholem może mieć jednak duże
znaczenie dla dalszego życia, sposobu
w jaki będzie traktowany alkohol przez
tę osobę.
Jest mało prawdopodobne takie wychowanie dziecka, aby nigdy nie spróbowało
alkoholu. Jednak warto pamiętać, że im
później się to stanie tym lepiej. Najczęściej przed ukończeniem 13-15 roku życia
większość osób ma już za sobą inicjację
alkoholową. Jednak bez wątpienia najlepiej
poczekać z tym do pełnoletności. Prawo
zabrania sprzedawania alkoholu osobom
do lat 18 (w Polsce), a w niektórych krajach
nawet do 21 lat. Nie bez powodu, ponieważ
nawet niewielkie ilości alkoholu, nieszkodliwe dla dorosłych, mogą być groźne dla rozwoju dzieci i młodzieży, procesów, które się
wtedy toczą (biologicznych, emocjonalnych,
intelektualnych, osobowościowych itd.).
Niestety coraz powszechniejszym zjawiskiem jest picie piwa wśród młodzieży
(mocniejsze trunki przychodzą później)
i taktowanie go jako napoju orzeźwiającego
(tylko 18% młodzieży uważa piwo za alkohol). To my dorośli jesteśmy w dużej mierze
za to odpowiedzialni: ci którzy im ten alkohol
sprzedają, ci którzy dla nich ten alkohol
kupują, ci którzy nie reagują na to.
Młodzi ludzie sięgają po alkohol z wielu
powodów i w różnych okolicznościach, najczęściej robią to: z ciekawości, aby poczuć
się dorosłym, dostosować się do innych
którzy piją, aby poczuć luz, doświadczyć
ryzyka i przygody, zapomnieć o kłopotach,
przestać być nieśmiałym, dobrze się bawić,
okazać swój bunt przeciw dorosłym, bo
łatwo go kupić mimo zakazu sprzedaży.
Co można robić, aby pomóc dziecku
nie pić? Oto wskazówki dla rodziców
i wszystkich dorosłych:
– nie częstuj dziecka alkoholem i nie
pozwalaj, aby robili to inni dorośli,
– rozmawiaj z dzieckiem o alkoholu
– należy robić to umiejętnie, nie straszyć,
nie mówić z pozycji belfra, przekazać rzetelną wiedzę (klarownie, zrozumiale), wyjaśnić
wątpliwości, sprawdzić jej zrozumienie
przez dziecko,

– naucz się uważnie słuchać swoje
dziecko – słuchaj tego co mówi i patrz na
nie gdy mówi, pozwól mu na powiedzenie
swego zdania, nie wyśmiewaj, spróbuj
przyjąć jego perspektywę widzenia świata,
okaż zrozumienie i daj wsparcie, zamiast
pouczać, zwłaszcza w sytuacjach trudnych
dla niego,
– pomóż dziecku dobrze czuć się ze
sobą – młodzi ludzie bywają niepewni
siebie, jest dla nich wtedy ważne, gdy
wiedzą, że rodzice darzą ich zaufaniem
i wierzą w ich wartość, liczą się z ich zdaniem, cenią ich umiejętności. Należy wobec
tego w stosownych momentach okazywać
aprobatę dziecku, chwalić je oraz liczyć się
z jego zdaniem,
– pomóż dziecku stworzyć jasny system
wartości – klarowne poczucie co jest dobre,
a co złe. Jasny, silny system wartości, pomaga dziecku przy podejmowaniu własnych
decyzji (na podstawie swojego zdania, a nie
presji kolegów) i obronie przed negatywnym
wpływem otoczenia,
– bądź dobrym modelem i przykładem
– dzieci dobrze się orientują, jakie są
postawy i obyczaje rodziców wobec picia
alkoholu, doskonale wiedzą jak rodzice piją,
nie da ich się wobec tego oszukać głosząc
zasady, których samemu się nie przestrzega. Ponadto jeśli rodzic nadużywa alkoholu,
to jego dzieci są również bardziej narażone
na podobne kłopoty z alkoholem,
– pomóż dziecku radzić sobie z naciskiem ze strony rówieśników i kolegów
– dzieci, dla których rówieśnicy są podstawowym punktem oparcia i odniesienia,
oraz te, które uczono, aby być miłym
i sympatycznym, mogą mieć większe trudności w opieraniu się naciskom ze strony
kolegów, dotyczącym picia alkoholu. Warto
podsunąć im kilka pomysłów na skuteczne
odmawianie,
– określ jasne zasady dotyczące alkoholu – zasady te powinny być spójne i jasne,
należy powiedzieć dzieciom, że nie wolno
im pić, oraz robić innych rzeczy, na które
się nie zgadzasz. Należy być stanowczym
w egzekwowaniu tych zasad. Ustalić konsekwencje za ich nieprzestrzeganie. Konsekwencje te muszą być znane dzieciom
i dostosowane do ich wieku,
– zachęcaj dziecko do twórczych i zdrowych zajęć – czy twoje dziecko ma dużo
możliwości ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu, robienia czegoś
przyjemnego, rozwijającego? Jeśli nie,

postaraj się zachęcić dziecko do tego,
zorganizować mu ten czas. Czasami warto
robić to razem z nim,
– rozmawiaj z rodzicami innych dzieci
- inni rodzice mają też te doświadczenia,
warto z nimi porozmawiać. Gdy dziecko
idzie na prywatkę, należy upewnić się, że
nie będzie tam żadnego alkoholu i będzie
ktoś z dorosłych (dotyczy to młodszych
dzieci), ustalić godzinę powrotu i mieć
numer telefonu tego miejsca,
– bądź przygotowany na sytuację kiedy

W Szpitalu Bielańskim otwarta została nowa jednostka – Centrum Diagnostyki Jednego Dnia (CDJD), w skład
której wchodzą pracownie: endoskopii
przewodu pokarmowego oraz urodynamiki. Uroczystość otwarcia połączona
została ze spotkaniem opłatkowym – 20
grudnia br.
Dla Pracowni Endoskopii Przewodu
Pokarmowego, w której wykonywane są
badania diagnostyczne oraz
niektóre zabiegi śródendoskopowe, np. polipektomia śródendoskopowa, przygotowano
dwa gabinety lekarskie. Jeden
do badań górnego, a drugi
dolnego odcinka przewodu
pokarmowego. Pracownia posiada wysokiej klasy sprzęt
medyczny – dwa wideogastroskopy i dwa wideokolonoskopy
oraz diatermię z argonem, pozwalającą m.in. na skuteczne
tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego. Nowe
Centrum Diagnostyki będzie
spełniać wszystkie wymogi
infrastruktury, przewidziane dla
tego typu jednostek, co pozwoli
podjąć starania o uzyskanie
certyﬁkatu ISO.
Aparaturę, bez której nie
sposób stworzyć nowoczesnego zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego dla gastroenterologii Szpital Bielański kompletował przez dwa lata. Ponieważ
w tym roku dysponował już taką
aparaturą, mógł po raz pierwszy przystąpić
do konkursu na realizację „Programu badań
przesiewowych dla wczesnego wykrywania
raka jelita grubego”, ﬁnansowanego przez

Ministerstwo Zdrowia. Jako jeden z pięciu
ośrodków w Warszawie wygrał ten konkurs.
W następnych latach szpital będzie mógł
nadal uczestniczyć w programach proﬁlaktycznych wykrywania raka jelita grubego,
który zajmuje obecnie drugie miejsce wśród
wszystkich występujących – u kobiet po
raku sutka, zaś u mężczyzn po raku płuc.
Jest to niezwykle ważne, ponieważ zwiększenie wykrywalności tego nowotworu we

Oddziału Gastroenterologicznego, który
po gruntownej modernizacji został udostępniony pacjentom na początku tego
roku, oznacza, że na Bielanach powstaje
centrum kompleksowego diagnozowania
i leczenia schorzeń przewodu pokarmowego.
Dla Pracowni Urodynamiki, jednej z niewielu w Warszawie, w której wykonuje się
badania oceny czynnościowej układu mo-

dziecko wypije, lub to podejrzewasz – należy umieć rozpoznawać oznaki świadczące
o tym, że dziecko zaczęło eksperymentować z alkoholem i nie bagatelizować tych
sygnałów. Warto na przykład wiedzieć na co
dziecko wydaje pieniądze. Rozważnie należy ustalać sankcje. Warto poszukać pomocy
i fachowej rady, gdy się to powtarza.
Powyższe wskazówki przydają się też,
gdy chodzi o palenie przez młodzież papierosów i branie narkotyków.
Włodzimierz Truszewski

JEŻELI:

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

PRZYJDŹ DO NAS.

TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE OTRZYMASZ
KOMPETENTNĄ I FACHOWĄ POMOC

BIELAŃSKI PUNKT
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
uL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. 835 – 43 – 42.
Czynny: poniedziałki w godz. 15.00 – 18.00,
wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00 – 20.00

Dyżury:
– Terapeuta uzależnień –
Poradnictwo dla rodzin z problemem alkoholowym – wtorek, środa, czwartek, piątek
od 16.00 do 20.00
– Prawnik (porady prawne zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego) – wtorek i czwartek od 16.00 do 20.00
– Psycholog –
Pomoc psychologiczna dla osób znajdujących się w kryzysie życiowym i rodzin z problemem alkoholowym – wtorek, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 12.00 do 16.00
– Psycholog –
Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej – poniedziałek od 15.00 do 18.00, piątek od 16.00 do 20.00
– Pedagog –
Konsultacje dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami oraz konsultacje
dla rodziców w sprawach wychowawczych – wtorek, piątek od 16.00 do 20.00

WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

Nowe pracownie badań w Szpitalu Bielańskim
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Elżbieta Zaręba, pielęgniarka w prawcowni endoskopii przewodu pokarmowego

wczesnych stadiach zaawansowania daje
szansę całkowitego wyleczenia.
Utworzenie Pracowni Endoskopii
Przewodu Pokarmowego, a następnie

czowego za pomocą wysokiej klasy aparatu
do badań urodynamicznych, przeznaczono
obszerny gabinet. Pacjentami będzie się
zajmował zespół zadaniowy złożony z le-

karzy ginekologów, urologów, pediatrów,
neurologów i neurochirurgów oraz pielęgniarki wyspecjalizowanej w urodynamice.
Pracownię utworzono wychodząc naprzeciw poważnemu problemowi społecznemu,
jakim jest nietrzymanie moczu.
Struktura funkcjonalna Centrum Diagnostyki Jednego Dnia, jego wyposażenie,
a zwłaszcza sprzęt najnowszej generacji
oraz wszechstronnie wyszkolona kadra
medyczna umożliwiają niesienie pacjentom szybkiej, skutecznej pomocy nie tylko
ambulatoryjnej. Pozwalają szpitalowi na
rozwijanie hospitalizacji jednodniowych.
A ten tryb leczenia jest korzystny dla
chorych. Nie muszą bowiem przebywać
w szpitalu dłużej niż jest to konieczne ze
względu na ich stan zdrowia.
Koszty prac projektowych, adaptacyjno-budowlanych oraz wyposażenia centrum
wyniosły około 950 tys. zł. Szpital uzyskał
doﬁnansowanie w wysokości około 700
tys. zł. (490 tys. z dawnej Gminy Bielany,
160 tys. z funduszu ochrony środowiska
i 50 tys. z Ministerstwa Zdrowia). Resztę
wydatków pokrył ze środków własnych
oraz darowizn.
Również 20 grudnia 2004 r. oﬁcjalnie
otwarto zorganizowaną w nowym miejscu
Poradnię Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
Poradnia funkcjonuje w Szpitalu Bielańskim
od początku jego istnienia. Przyjmuje
pacjentów kontynuujących leczenie po
urazach kostno-stawowych oraz pacjentów
potrzebujących pomocy w zakresie ortopedii. Każdego roku leczy się tutaj około
25 tys. osób. Poradnia usytuowana teraz
w innej niż poprzednio części szpitala, jest
łatwiej dostępna dla chorych, często ludzi,
mających wskutek doznanego urazu trudności lokomocyjne.
Barbara Lis-Udrycka
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Głos seniora
Mamy piąte urodziny!

Wydaje się, że to było wczoraj, a tymczasem pierwszy „Głos Seniora” ukazał
się w styczniowym numerze 2000 roku. Tak
więc w styczniu 2005 r. przypadają piąte
urodziny rubryki, którą – jak obliczyliśmy
– czytali Państwo już czterdzieści cztery
razy, a ten jest po raz czterdziesty piąty.
„Redagujmy ją wspólnie!” i przez cały
miniony czas nie opuszczało nas uczucie
radości, że rubryka zyskuje popularność,
bowiem nie tylko jej mecenas - Rada
Programowa Seniorów Bielańskich – ale
i czytelnicy podpowiadali nam tematy.
Pamiętam na przykład, że z inicjatywy
Rady „Głos Seniora” zaczął publikować
wspomnienia pt. „Byli wśród nas” – o wybitnych bielańczykach: Edwinie Kowaliku
– niewidomym pianiście o międzynarodowej
sławie, prof. dr med. Halinie Szwarc – założycielce Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i wielu innych. Zadzwonili wczasowicze
z „Hutnika”: Dlaczego nie piszecie o tych,
którzy wciąż jeszcze są wśród nas? I zaczęli być gośćmi seniorskiej rubryki ludzie
– legendy: Halina Mancewiczówna – jedna
z najpopularniejszych w Polsce tancerek
estradowych minionego wieku, która mieszka na Żoliborzu, ale jest bardzo związana
z Bielanami; bracia Budzyńscy – kombatanci (AK – Kampinos) i malarze, których
obrazy wiszą w kampinoskich szkołach i w
siedzibie Episkopatu, a wystawiane były
w warszawskich Łazienkach, w Niemczech
i Szwecji; żyjący jeszcze wówczas Zdzisław
Sierpiński – wybitny dziennikarz–muzykolog
(współpracownik „Naszych Bielan”), który
mawiał o sobie, że najpierw jest bielańczykiem, potem warszawiakiem, a potem
Polakiem...
Cieszy to, co udało się ocalić od zapomnienia, a smuci, że nasze boje o emeryckie interesy nie znajdują oddźwięku wśród
decydentów. Któż z nich liczyłby się z opinią
skromnej rubryki w lokalnej gazecie? Mimo
to, jako jedyny bodaj głos seniorów w kraju,
niestrudzenie przypominamy, że pół życia
pracowaliśmy płacąc podatki na poczet
przyszłych emerytur, a dziś państwo znów
nam odtrąca podatki i wychodzi na to, że
polskim emerytem będąc, płacisz podatek
od uiszczanego w okresie pracy podatku
– co jest ewenementem w skali światowej.
W dodatku – co kryzys, to nowe zakusy
na nasze portfele, bo każda niemal kolejna
władza usiłuje łatać dziury w budżecie kosztem emerytów, nie bacząc, że pomysły typu
– zamrażanie rewaloryzacji, utrudnianie
nam możliwości dorabiania itp. itd. bywają
często niezgodne z prawem.
Sumiennie też odnotowujemy, co się
w środowisku dzieje, a dzieje się dużo, bo
i bielańska władza i administracje osiedli
o seniorów dbają jak rzadko gdzie. Sponsorują działalność klubów, organizują nam
imprezy, łożą na rekreację, aktywizację i integrację seniorskiej społeczności, dodając
nam życia do lat.
Drodzy Czytelnicy! Piąte urodziny „Głosu
Seniora”, to okazja nie tylko do pochwał,
których nie szczędziliśmy dziś sobie.
Także do twórczej krytyki. Piszcie o tym,
o czym my nie piszemy, a wy chcielibyście
przeczytać. I o sprawach, które co prawda
poruszamy, ale nie tak, jak oczekujecie.
Współredagujcie nadal rubrykę. Będziemy
publikować listy i uwzględniać zawarte
w nich uwagi.

Seniorskie Wigilie

Co rok, jak Bielany długie i szerokie,
w grudniu odbywają się seniorskie Wigilie, urządzane przez naszych rozlicznych
mecenasów i opiekunów: przez władze
dzielnicy, koła i kluby, zarządy osiedli mieszkaniowych, Klub Kombatanta, Ośrodek Pomocy Społecznej, Bielański Ośrodki Kultury,
Ośrodek Wsparcia dla Osób Starszych,
stołówkę OPS, Zespół Pomocy Bliźniemu.
Jeśli kogoś zabrakło na liście amﬁtrionów
– przepraszamy, a wszystkim organizatorom pięknie dziękujemy.
W minionym roku 14 grudnia na spotkaniu wigilijnym uczestników Środowiskowego
Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Nr
1, do stołu w kawiarni kościoła pw. św. Zygmunta zasiadło około 100 osób, a w dzień
później, w lokalu ośrodka, zorganizowano
wieczerzę Grupy Wsparcia dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera i ich Rodzin.
Goście, w odświętnych strojach, doskonale
wyczuwali podniosły klimat uroczystości
i byli wyraźnie wzruszeni, a przecież rozbudzanie uczuć to element terapii w tej
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chorobie. Podziwialiśmy dekorację sali
– bożonarodzeniowe stroiki już od połowy
listopada przygotowywały pensjonariuszki
ośrodka w ramach zajęć manualnych,
pod kierunkiem szefowej Grażyny Parkot
i młodych terapeutek – Magdy i Sylwii. Po
zasłonach fruwały aniołki, ze ścian i suﬁtu
zwieszały się zielone girlandy, a najbardziej
zdumiewały mozaiki „utkane” z sosnowych
igieł. Wszystko to wyczarowała grupa seniorów, w której średnia wieku przekracza
80 lat.
Do wieczerzy, tradycyjnie już urządzanej
w klubie mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, staraniem władz dzielnicy i zarządu
tego osiedla, zasiada zwykle przeszło sto
osób, reprezentujących wszystkie środowiska seniorów bielańskich. Jest to wielka
uroczystość, na którą rozsyła się, poprzez
opiekunów klubów i kół, specjalne zaproszenia. Goście są w strojach wizytowych,
na stołach – tradycyjne potrawy, artyści
scen warszawskich dają okolicznościowe
koncerty. Wytwarza się nastrój wzajemnej
życzliwości i ciepła, jak w prawdziwy wieczór wigilijny.
Organizatorzy przygotowali dla wszystkich gości bożonarodzeniowe paczki.

W wawrzyszewskim klubie

Do 2000 roku w suterenie bloku przy
ul. Czechowa 2 ( klatka VII), mieścił się
magiel. Najemca zrezygnował, bo interes
nie szedł. Wtedy ówczesny dyrektor osiedla
Wawrzyszew, zainspirowany przez naszą

Radę Programową, postanowił urządzić tu
osiedlowy Klub Seniora. Po generalnym remoncie powstały dwa piękne pokoje (nawet
z eleganckim WC), klub dostał nowiutkie
meble, telewizor, radio i wideo. Uroczyste
otwarcie, w którym uczestniczył „Głos Seniora” odbyło się w marcu 2000 r.
Dziś wawrzyszewski klub nadal jest
oczkiem w głowie władz osiedla i ma zarejestrowanych 150 członków w wieku od 60
lat. Codziennie, od poniedziałku do piątku
włącznie, w godz. 15.00 – 20.00, można
tu przyjść, pograć w brydża, w szachy lub
warcaby, wypić herbatę, obejrzeć ﬁlm na wideo, poczytać prasę. Administracja osiedla
podpisała umowę z sąsiednim kioskiem na
dostawę sześciu tytułów prasowych: Życia
Warszawy, Gazety Wyborczej, Super Ekspresu, Tiny, Przyjaciółki i Haftów Polskich.
Dzienniki są więc świeżutkie, periodyki
dostarczone na bieżąco, duża to atrakcja
dla właścicieli chudych portfeli.
W czwartki odbywają się wieczorki taneczne przy magnetofonie, organizowane
są spotkania okolicznościowe, wycieczki
turystyczne z pieczeniem kiełbasek, a także
wycieczki krajoznawcze. Kierowniczka klubu Agnieszka Cuprjak serdecznie zaprasza
na ul. Czechowa.

Babcia to jest KTOŚ

Godzi się podkreślić z okazji Święta
Babci, że jej znaczenie rośnie, i w rodzinie,
i nawet w społeczeństwie oraz w coraz bardziej rozpędzonym świecie. Synowa mojej

Mały harcerzyk
Pewnego słonecznego dnia 1937 roku
stałem wraz z mamą Janiną na nowo
zbudowanym przystanku tramwajowym
przy pętli na ul. Potockiej, który znajdował się na wysokości Hali Marymonckiej.
Wybieraliśmy się do mieszkającej na
Woli koleżanki mamy.
Byłem ubrany odświętnie. Miałem na
sobie mundurek harcerski: bluzę i krótkie
spodenki oraz czapkę z „lilijką”, a na pasku
„ﬁnkę” w skórzanej pochwie.
Zbliżało się południe, pogoda była wręcz
upalna. Potężne dęby z rozłożystymi konarami, rosnące wzdłuż jednopasmowej
ulicy Słowackiego, rzucały trochę cienia na
stojących na przystanku ludzi.
Słyszałem opinie wypowiadane przez
ludzi starszych, że dęby te były pozostałością po dawnej alei prowadzącej do pałacu
Brühla w Młocinach.
Na torach były prowadzone roboty.
Układano nowe torowisko na pętli tramwajowej. Obserwowałem pojazdy poruszające
się ulicą Słowackiego. Ruch był niewielki.
Najwięcej było konnych wozów, czasem
pojawił się rowerzysta, rzadko jeździły
dorożki. Widziałem też autobus „Z”, kursujący z placu Wilsona na Bielany do placu
Konfederacji.
W pewnej chwili spojrzałem w lewo i zobaczyłem nadjeżdżający od placu Wilsona
wspaniały kabriolet, z odsłoniętym dachem.
Widok wprawił mnie w zdziwienie. Miałem
dopiero 6 lat jednak już interesowałem się
samochodami. Wcześniej oglądałem „Fiata”, produkowanego w Polsce na włoskiej
licencji, ale takiego samochodu jeszcze
nie widziałem.
Przy kierownicy siedział kierowca
w granatowej letniej kurtce, obok niego
młody, wyprostowany oﬁcer w mundurze.
Z tyłu siedziała elegancja pani w pięknym
kapeluszu z dużym rondem, chroniącym ją
przed promieniami słonecznymi.
Kiedy samochód znalazł się na wysokości przystanku tramwajowego, usłyszałem
głos kobiecy: „jaki piękny harcerzyk”. Samochód zatrzymał się na końcu przystanku.
Pani uniosła się na siedzeniu i pomachała
ręką abym podszedł. Wkrótce znalazłem
się blisko samochodu. Pani powiedziała:
„witaj mały harcerzyku” i otworzyła przede
mną duże pudło częstując mnie czekoladkami. Speszyłem się i stałem bez ruchu.
Sytuację uratowała moja mama, która cicho
szepnęła: „poczęstuj się synku”. Wziąłem
garść słodyczy, a przy okazji zobaczyłem,
że na tylnym siedzeniu samochodu obok
nieznajomej pani leżały zabawki i różne
kolorowe paczuszki.
Wkrótce samochód odjechał w kierunku
Bielan; patrzyłem za nim aż zniknął mi
z oczu na Słodowcu. Nadjechała z Bielan
(nowa pętla przy CiWF-ie) oczekiwana
„17-stka”.
Kiedy wsiedliśmy do tramwaju, mama
powiedziała mi, że była to pani Aleksandra

Piłsudska, która często jeździła do „Naszego Domu” na Bielanach, z podarkami dla
mieszkających tam sierot.
Sierociniec ten wybudowano w roku
1928 (według projektu inż. Zygmunta Tarasina), na Polach Bielańskich, będących
w tym czasie poza granicami miasta.
Budynek był zlokalizowany przy nowo zaprojektowanej alei Zjednoczenia.
„Nasz Dom” był kierowany przez Marynę

sąsiadki zna cztery obce języki i pracuje
w ﬁrmie współpracującej z zagranicą. Ma
jednak przedszkolaka, który komplikuje
życie mamie, tacie i ﬁrmom ich zatrudniających – ciągłymi chorobami. Przedszkole
zadzwoniło do synowej, że pociecha jest
osowiała, a termometr wskazuje 38oC. Ta
pobiegła do szefa, by uprzedzić, że będzie
miała zwolnienie lekarskie. Pani Jolu – przeraził się szef – przecież mamy na kolacji
Hiszpanów i Włochów! Pani gdzieś upchnie
dziecko i wraca!
Ciekawe, co by zrobił, gdyby Jola nie
miała pod ręką mojej sąsiadki, czyli babci.
Mamy, których dzieci często chorują, pracodawcy zwalniają w pierwszej kolejności.
Ale mamę władającą biegle angielskim,
niemieckim, hiszpańskim i włoskim nie tak
łatwo kimś zastąpić, nawet przy panującym
bezrobociu. Im trudniejsza do wymiany jest
pracująca matka, tym większa wartość
rynkowa babci, która to zależność zasługuje na uwagę socjologów, ekonomistów
i innych badaczy meandrów naszej rzeczywistości.
I co z tego, że babcia nie ma pojęcia
o komputerze, obywa się bez depilatora
i nie umie wysłać SMS? Ale ma czas, a w
dzisiejszym świecie czas to pieniądz.
Wszystkiego najlepszego – drogie babcie, i uszy do góry. Jeszcze nas docenią!
Pod redakcją
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich
Falską, wielce zasłużonego pedagoga,
działaczkę Towarzystwa Opieki nad bezdomnymi dziećmi – dziećmi ulicy. Pani
Aleksandra Piłsudska brała udział w pracach Zarządu Towarzystwa. Pieniądze na
utrzymanie dzieci dawała społeczna opieka
miejska. Były to jednak sumy niewystarczające na utrzymanie bursy dla dzieci w wieku
szkolnym i przedszkola. Pani Aleksandra
Piłsudska inicjowała wiele akcji społecznych
i charytatywnych, wspierających ﬁnansowo
„Nasz Dom”.
Jerzy Głosik

Zapraszamy 10 lutego 2005 r. o godz. 10.00 do czytelni naukowej
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Duracza 19, gdzie
odbędzie się seminarium pt.: „Jarosław Iwaszkiewicz w ukraińskim
okresie życia i twórczości”, towarzyszące wystawie „Ukraina – kraj
lat dziecinnych – fotograﬁe z albumów rodzinnych Heleny, Anny,
Jadwigi i Jarosława Iwaszkiewiczów”.
Seminarium przygotował Dział Zbiorów Specjalnych – Muzeum
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy i Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów w Stawisku.
HARMONOGRAM USTAWIENIA KONTENERÓW KP-7 DO ZBIÓRKI
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (sprzęt RTV, AGD, meble)
Lp.

LOKALIZACJA
(ulica)
Muzealna x Farysa

1. Prozy x Farysa
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dankowicka 17
(przy nieczynnym sklepie)
Wójcickiego na odc. Pasterskiej i Jamki
Ostaszewska x Radecka
Estrady x Groteski
Linotypowa 8-13
Wólczyńska x Estrady
Opłotek 34-36
(po stronie niezabudowanej)
Estrady 142 – 144
przy ciągu pieszo-jezdnym
Akcent x Loteryjki
Rokokowa x Tytułowa
Twardowska x Karska
Schroegera 82 x Kleczewska
(obok ogrodzenia)
Schroegera
(pomiędzy al. Zjednoczenia a ul. Fontany)
Pelplińska x Pęcicka
Tczewska
Kolektorska x Słowiańska
(przy pojemnikach trójkolorowych)
Staffa x Duracza
Arkuszowa x Księżycowa
Ok. Bajana lub Fortowa
Nocznickiego x Parola
Rodziny Połanieckich x Bogusławskiego
Przybyszewskiego x Rydla
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Policja informuje 997

Dbajmy o bezpieczeństwo naszych samochodów
W pośpiechu codziennego życia
często zapominamy, że drobiazgi przesądzają o przyszłych zdarzeniach. Oto
kilka dobrych rad dla właścicieli i użytkowników samochodów, które pomogą
nam wszystkim w walce z przestępczością samochodową.
W ostatnich czasach można zaobserwować wzrost liczby kradzieży samochodów z parkingów hipermarketów i dużych
sklepów. Złodzieje wykorzystują nasze
zaaferowanie zakupami, trwającymi przez
dłuższy czas. Obserwują wysiadających
kierowców i już na terenie sklepu kradną
im kluczyki do samochodu i dokumenty.
Zanim ktokolwiek się zorientuje co się stało,
złodziej odjeżdża samochodem. Zwracajmy
więc szczególną uwagę na to co dzieje się
z naszymi torebkami i saszetkami w sklepie
i utrudniajmy zaglądanie do naszych kieszeni. W podobny sposób można utracić
samochód w pubach i barach szybkiej
obsługi. W takich miejscach zazwyczaj nie
ma szatni i w okresie zimowym wieszamy
ubranie beztrosko na oparciu krzesła,
pozostawiając w kieszeni kluczyki do samochodu. Ta beztroska może nas drogo
kosztować.
Wciąż zdarzają się kradzieże dokonywane podczas wprowadzania samochodu na
parkingi, gdzie kierowca sam musi otworzyć
bramę. Nie spieszmy się!!! Wysiadając
z pojazdu wyjmijmy kluczyki, zamknijmy
drzwi i dopiero wtedy otwierajmy wjazd na
parking. W ten sposób nie zaskoczy nas
„przypadkowy przechodzień”, wskakujący
za kierownicę naszego samochodu i znikający za zakrętem.
Zwracam się również z prośbą do
kierowców, aby nie pozostawiali w samo-

Kto widział
sprawców
kradzieży?
Sekcja Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa V prowadzi
działania mające na celu ustalenie
sprawców kradzieży pieniędzy z lokalu
Janiny S. zamieszkałej na Bielanach
w Warszawie.
Na podstawie zeznań pokrzywdzonej
ustalono, że kradzieży dokonały dwie
osoby; mężczyzna - wiek około 20-25
lat, wzrost 180 cm, dobrze zbudowany,
ubrany na jasno, oraz kobieta - wiek około
20 lat, wzrost 158 cm, sylwetka szczupła,
kształt twarzy owalny, wysokie czoło, włosy
ciemne, proste, uczesane gładko do góry
i związane w kucyk na prawym boku, brwi
ciemne, wąskie, średnio umiejscowione,
oczy duże, nos prosty, wąski, krótki. Kobieta
ubrana była w spodnie dżinsowe koloru
niebieskiego, białą bluzę i kurtkę dżinsową. Posiadamy tylko portret pamięciowy
kobiety.

chodzie dokumentów w postaci dowodu
rejestracyjnego, opłat ubezpieczeniowych,
zapasowych kluczyków czy rachunków za
naprawę. Gdy w skradzionym pojeździe
złodziej znajdzie te rzeczy, ułatwiamy mu
życie. Nie musi martwić się o załatwienie
dowodu rejestracyjnego, a gdy sprzedaje
pojazd może uwiarygodnić jego pochodzenie, przedstawiając rachunki za naprawy itp.
Na tym nie koniec! Zaczynają się problemy
z ubezpieczycielami. Zakłady ubezpieczeniowe w przypadku kradzieży pojazdu żądają od właścicieli oryginalnej i zapasowej
pary kluczy. Brak dokumentów również
jest przesłanką do odmowy wypłacenia
ubezpieczenia.
Miejmy również otwarte oczy i uszy
podczas stłuczek. Okres zimowy sprzyja
drobnym zdarzeniem drogowym i potraﬁą
to wykorzystać złodzieje, którzy powodując
drobną stłuczkę tylko czekają, aż zdenerwowany kierowca wyskoczy z samochodu
z awanturą zostawiając kluczyki w stacyjce
lub wymachując nimi. Proszę więc, aby po
kolizji nie dać się ponieść nerwom. Zgaśmy
silnik, wyjmijmy kluczyki, zamknijmy drzwi
i schowajmy klucze do kieszeni. W ten sposób utrudnimy ewentualnemu złodziejowi
kradzież naszego samochodu.
Kolejną plagą są włamania do samochodów. Włamywacze wybijają szyby i niszczą
nasze mienie, aby zabrać radioodtwarzacze (nawet te bez przednich paneli) i inne
przedmioty, które jest łatwo spieniężyć.
Wielokrotnie mówi się o tym na łamach
gazet, w telewizji, lecz dopiero zwracamy
na to uwagę, gdy problem dotknie nas bezpośrednio. Bądźmy przewidujący. Niech
nie zwiedzie nas poczucie bezpieczeństwa
nawet, gdy parkujemy samochód na par-

kingu podziemnym budynku strzeżonego
osiedla. W ostatnim czasie zdarzyło się
na terenie Bielan wiele przypadków włamań do samochodów zaparkowanych na
parkingach podziemnych nowych osiedli.
Właścicielom samochodów wydaje się, że
do takich miejsc parkingowych nie mają
dostępu złodzieje i często pozostawiają
w pojazdach wartościowe przedmioty,
teczki z dokumentacją, laptopy. Niestety
w tych przypadkach poczucie bezpieczeństwa jest złudne. Do parkingów pod
budynkami mieszkalnymi mają dostęp nie
tylko mieszkańcy.
Wielokrotnie w wiadomościach napotykali się państwo na informacje o kradzieżach torebek i teczek z samochodów
podczas postoju na światłach. Aby zapobiec
takim zdarzeniom starajmy się wsiadając do
samochodu kłaść torby między przednimi
siedzeniami lub za siedzeniem kierowcy.
Nigdy na przednim fotelu pasażera. Najwięcej takich przypadków zdarzyło się na
skrzyżowaniach: ulicy Pułkowej i Wóycickiego, Marymonckiej i Pstrowskiego oraz
Rudnickiego i Kochanowskiego. Ukształtowanie terenu i natężenie ruchu w tych
miejscach sprzyja złodziejom.
Pomysłowość złodziei nie ma granic.
Ostatnio wymyślili kolejny sposób na odebranie nam naszej własności. Podczas,
gdy kierowca pozostawia w okolicy banku
samochód i udaje się do bankomatu, przebijają oponę. Po powrocie kierowca odjeżdża by, po ok. 200 m zorientować się, że nie
może dalej jechać. Gdy dokonuje wymiany
koła sprytny złodziejaszek wykorzystuje
jego nieuwagę i z wnętrza samochodu
kradnie torbę lub saszetkę. Często zdarza
się, że kierowca nie zdaje sobie sprawy

z tego co się stało. Zwróćmy więc uwagę
i jeżeli niespodziewanie musimy dokonać
takiej naprawy schowajmy leżącą na wierzchu torbę lub teczkę, zamknijmy drzwi na
klucz, a kluczyki do samochodu schowajmy
do kieszeni.
Nie ma sposobu, aby zabezpieczyć na
100 procent samochód przed kradzieżą
czy włamaniem, ale możemy zmniejszyć
ryzyko. Starajmy się o montowanie jak
największej ilości zabezpieczeń antykradzieżowych. Autoalarm, immobilajzer,
domowej produkcji urządzenia odcinające
dopływ paliwa, czy energii, laski na kierownicy i na pedałach – każde z nich stanowi
kolejną przeszkodę dla złodzieja i wydłuża
czas jaki musi on poświęcić na dokonanie
kradzieży. W tym czasie może zdarzy się,
że przypadkowy przechodzień wystraszy
złodzieja i ocali nasze mienie.
Dla przykładu podam, że 28.11.2004 r.
przy ul. Klaudyny przypadkowo przechodzący mieszkaniec Bielan natknął się na
złodzieja usiłującego włamać się i może
ukraść Cinquecento. Wezwał policję, lecz
sprawca zdołał zbiec. W wyniku intensywnych czynności operacyjnych i pomocy
świadka udało się naszym funkcjonariuszom zatrzymać rabusia, w stosunku do
którego Prokuratura Rejonowa Warszawa
Żoliborz zastosowała sankcję w postaci
dozoru policyjnego. Również kilka dni
wcześniej bo 15.11.2004 r dzięki pracownikom operacyjnym Komendy Rejonowej
Warszawa V udało się zatrzymać poszukiwanego od dłuższego czasu mężczyznę
podejrzewanego o załatwianie legalizacji
kradzionych pojazdów i współpracę ze
złodziejami samochodów.
Katarzyna Fuksiewicz

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
zatrudni młodych ludzi
w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie

Wymagania:
– obywatelstwo polskie
– wykształcenie min. średnie
– niekaralność i nieposzlakowana opinia
– bardzo dobry stan zdrowia
– wysoka sprawność ﬁzyczna i psychiczna
– uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn)
– stałe zameldowanie na terenie Warszawy lub w najbliższych okolicach

Osoby spełniające warunki proszone są o kontakt z Sekcją d/s Doboru Wydziału Kadr KSP.
– 603 65 68
– 603 75 38

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA V
01-887 WARSZAWA UL. ŻEROMSKIEGO 7

Oferta Pracy
Mieszkańców Warszawy i najbliższych okolic informujemy, że Komenda Rejonowa Policji
Warszawa V ogłasza nabór kandydatów do służby w policji.
Oferujemy ciekawą i dającą możliwość rozwoju zawodowego pracę w pionach: kryminalnym,
dochodzeniowo-śledczym oraz prewencji (służba patrolowo-interwencyjna i dzielnicowi).

Wszystkich, którzy posiadają informacje
o aktualnym miejscu pobytu sprawców
kradzieży prosimy o kontakt telefoniczny
pod całodobowymi numerami telefonów
60-371-55 lub 60-371-56.
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Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
- stałe zameldowanie i zamieszkanie na terenie Warszawy lub najbliższych okolic
- wysoka sprawność ﬁzyczna i psychiczna
- wykształcenie minimum średnie (mile widziane osoby z wykształceniem wyższym prawniczym)
- niekaralność i nieposzlakowana opinia
- wiek do 35 lat
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
Informacji na temat warunków rekrutacji udzielają pracownicy zespołu kadr Komendy Rejonowej Policji Warszawa V pod numerami telefonów: 603-15-48, 603-10-10.
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Współczesna armia

NOWA ARMIA – NOWE WYZWANIA
– NOWE MOŻLIWOŚCI – ciąg dalszy

W dniu 6 grudnia 2004 r. w Wiadomościach TVP 1, podana została informacja
o powołaniu w Siłach Zbrojnych RP
nowego korpusu szeregowych zawodowych oraz prowadzonym naborze
kandydatów do tejże służby.
Fakt przedstawienia danych o około 4.5
- 5 tys. etatach oraz ich obsadzie zaledwie
w granicach 50 %, zapewne dodał pikanterii informacji. Jednakże nie zadano sobie
trudu, aby bliższe dane w przedmiotowej
sprawie przekazał przedstawiciel wojska,
chociażby z Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych Sztabu Generalnego
WP.
Zaprezentowany materiał spowodował
spore zainteresowanie wśród żołnierzy rezerwy i to nie tylko tzw. młodych roczników.
Jednocześnie niepełna informacja wywołała
szereg nieporozumień. Przede wszystkim
chodzi tu o przyjęty przez MON plan realizacji powołań w korpusie szeregowych
zawodowych w jednostkach wojskowych,
ze względu na ich zadania i umiejscowienie
w strukturach NATO.
Do końca 2004 r. zaplanowano i zrealizowano powołanie około 2.5 tys. szeregowych zawodowych. Zgodnie z przyjętymi
priorytetami, w pierwszej kolejności rozpoczęto obsadzanie stanowisk w korpusie
szeregowych zawodowych w następujących jednostkach:
10 Brygada Kawalerii Pancernej - Świętoszów;
12 Brygada Zmechanizowana - Szczecin;
17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana - Międzyrzecz;
1 Brzeska Brygada Saperów - Brzeg;
1 Pomorska Brygada Logistyczna - Bydgoszcz;
10 Opolska Brygada Logistyczna Opole;
1 Pułk Specjalny - Lubliniec;
4 Brodnicki Pułk Chemiczny - Brodnica;
5 Batalion Chemiczny - Tarnowskie
Góry;
7 Batalion Kawalerii Powietrznej - Tomaszów Mazowiecki;
18 Batalion Desantowo-Szturmowy Bielsko Biała;
Grupa Działań Psychologicznych - Bydgoszcz.
Po realizacji zadań etatowo-kadrowych
w tych jednostkach oraz zapewnieniu
stu procentowej obsady, podjęte zostaną
działania w celu „uruchomienia” etatów
szeregowych zawodowych w innych jednostkach.
Istotą naboru do służby zawodowej jest
pozyskanie jak najlepszych specjalistów,
ludzi kreatywnych, odpowiedzialnych
o nieposzlakowanej opinii. Realizując te
zamierzenia, akcja naboru do wskazanych
jednostek objęła cały kraj i w dalszym ciągu
będzie realizowana w celu zatrudnienia
„wybrańców”.
Pomimo, że zasady rekrutacji są jednakowe, kwaliﬁkacje (sprawdziany i testy) prowadzone w poszczególnych jednostkach
wojskowych są zróżnicowane.
Sytuacja taka wynika przede wszystkim
ze specyfiki zadaniowo-organizacyjnej
jednostek wojskowych. Zdecydowanie
najostrzejsze kryteria specjalistyczne i zdrowotno-odpornościowe stawiane są przed
kandydatami do 1 Pułku Specjalnego,7
Batalionu Kawalerii Powietrznej oraz 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego. Dotychczasowa praktyka w zakresie prowadzenia
naboru do służby zawodowej wskazuje, że
spora rzesza zainteresowanych - niestety
- nie spełnia podstawowych kryteriów,
zwłaszcza kryterium wykształcenia.
Przypominam, że kandydat do służby
w korpusie szeregowych zawodowych
musi mieć ukończone co najmniej gimnazjum, natomiast kandydat do korpusu
podoﬁcerów zawodowych - legitymować się
świadectwem dojrzałości. Ponadto zdecydowana większość kandydatów zainteresowana jest podjęciem służby w jednostkach
stacjonujących na terenie miejscowości
zamieszkania lub w niedalekiej odległości.
Bez wątpienia jest to poważny argument
dla młodego człowieka, który staje przed
podjęciem życiowej decyzji.
W Warszawie i rejonie przyległym, proces „uruchomienia” korpusu szeregowych
zawodowych z przedstawionych wyżej
powodów jeszcze nie nastąpił.
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Niewątpliwie fakt ten, niejako dystansuje
zainteresowanych od dezycji zdecydowania się na służbę wojskową. Jednakże
potencjalni kandydaci do służby wojskowej
w korpusie szeregowych zawodowych
winni zdawać sobie sprawę, że stary model
funkcjonowania armii bezpowrotnie odszedł
w zapomnienie. Pojęcie „cała służba – jeden garnizon” zostało włożone do lamusa.
Ustawa z dnia 11 września 2003 r.
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz. U. Nr 179, poz. 1750) jednoznacznie
określa uwarunkowania i przebieg służby

żołnierza zawodowego. Fakt wprowadzenia
kontraktów na pełnienie służby stałej i terminowej na określonych stanowiskach służbowych, w ustawowych nieprzekraczalnych
terminach, wymusi na żołnierzach w czasie
upływu terminu kontraktu, podejmowanie
decyzji o zmianie miejsca służby. Stąd
każdy żołnierz zawodowy, chcąc się piąć
po szczeblach kariery zawodowej w czasie
swojej służby wojskowej, będzie wypełniał
obowiązki na różnych stanowiskach, niekoniecznie w tym samym korpusie osobowym
i rodzaju wojsk oraz w innej jednostce, co

związane jest ze zmianą miejsca. Należy
zauważyć, że od kilku lat w naszym kraju,
trend do częstej zmiany pracy związanej
również ze zmianą miejsca zamieszkania
uwidocznił się na gruncie cywilnym. Badania amerykańskich socjologów wskazują, że
we współczesnych społeczeństwach staje
się praktyką, iż każdy pracownik, w czasie
swojego życia zawodowego, w celach
pracowniczych będzie zmieniał miejsce
zamieszkania średnio 20 razy.
Tak więc potencjalni kandydaci do
służby wojskowej w korpusie szeregowych
zawodowych, winni przed podjęciem decyzji
służby w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej wziąć pod uwagę przedstawione
argumenty.
Opracował Janusz Sobolewski

KRAJOBRAZ FRASOBLIWY

Zbiorowa wystawa fotograﬁczna
Ta, licząca ponad 70 prac, wystawa
zorganizowana w sali akademickiej kościoła św. Zygmunta jest efektem wspólnego działania bielańskich miłośników
fotograﬁi, związanych ze Stowarzyszeniem Ruch Inicjatyw Społecznych “PRACA”. Autorami zdjęć są: Michał Bogucki,
Krzysztof Chmarra, Jarosław Gozdecki,
Wojciech Górecki, Stanisław Mysiak,
Jakub Narojczyk, Agata Polakowska,
Ewa Soczyńska, Katarzyna Tomaszewska i Tomasz Wójcik. 8 stycznia br. wystawę otworzył ks. prof. dr hab. Michał
Janocha, mający w swoim dorobku wiele
świetnych prac fotograﬁcznych.

technika fotograﬁczna oraz
zaawansowana „cyfra”
– wszystko to połączyła nostalgiczna tematyka
oraz wspólne, poważnie
traktowane hobby.
Wystawa „Krajobraz
frasobliwy” jest jednocześnie pierwszym, bardzo
ważnym wydarzeniem dla
kilkunastu osób z dzielnicy.
Osób, które spotkały się
przypadkowo i które chcą
razem pogłębiać swoje
zainteresowania. Osób

Ta trochę nietypowa, „zadumana” wystawa zainspirowana została znakomitym
albumem Andrzeja Różyckiego i Piotra
Szczegłówa pt. „Pejzaż frasobliwy”. Dziesiątka autorów potraktowała temat jako
swoiste wyzwanie i przedstawiła bardzo
zróżnicowane prace: nastrojowe krajobrazy, zdjęcia dokumentacyjne (wręcz już
archiwalne) oraz estetyzujące fotogramy
wykorzystujące efekty „ziarna”, pseudosolaryzacji, a także wydrukowane na
papierze akwarelowym stylizacje komputerowe. Czerń i biel, „full color”, klasyczna

mających stałe zatrudnienie i osób, które
go bardzo potrzebują. Wystawa ma zapoczątkować funkcjonowanie Otwartego
Bielańskiego Centrum Fotograﬁi i Technik
Multimedialnych – tworząc w lokalnym
środowisku kilka nowych miejsc pracy. Centrum zapewni wszystkim zainteresowanym
warunki: poszerzenia wiedzy i umiejętności,
doskonalenia warsztatu, uczestniczenia
w plenerach fotograﬁcznych oraz współpracę przy organizowaniu wystaw. To taka
życiowa przygoda dla zafascynowanych
fotograﬁą. „Otwarte” – ponieważ zaprasza

A jednak coś łączy obie te fotograﬁe

Pani

Annie Czarneckiej
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają

główna księgowa, koleżanki i koledzy z Wydziału
Budżetowo-Księgowego Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany

Pani

Anecie Przyłuskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

koleżanki i koledzy z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
i Sekretariatu Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

wszystkich, którym fotograﬁa jest bliska i do
nas mają blisko.
A to wszystko umożliwił odchodzący
świat starych kapliczek i krzyży, tak charakterystycznych dla polskiego krajobrazu,
stawianych z potrzeby serca, o swoistym
wdzięku i kolekcje świątków w przydomowych ogródkach.
Odwiedzając wystawę “Krajobraz frasobliwy”, można zobaczyć nie tylko zdjęcia
wiejskich i miejskich kapliczek oraz krzyży,
ale dotknąć głębszej warstwy - “krajobrazu
zafrasowanego”... i może niech tak zostanie...
Jeszcze jedno... maleńka perełka - wystawie towarzyszy miniekspozycja prac
twórcy polskiej fotograﬁi artystycznej Jana
Bułhaka – siedem fotogramów z cyklu
„Litwa 1916-1917”, udostępnionych przez
galerię Art New Media.
Izabela Borowska

Wystawę można zwiedzać do końca
stycznia w soboty w godz.: 10.00-14.00
i niedziele w godz.: 8.30-14.00

PKPS

przy ul. Kasprowicza 41
(piwnica)
przyjmuje i wydaje
z magazynu dary
w następujące dni:
poniedziałki, środy,
czwartki, piątki
od godz. 9.00 do 15.00.
Gorąco i serdecznie
zapraszamy.
Styczeń 2005

Sport na Bielanach

Jubileusz Zespołu Szkół Nr 52
Rok szkolny 2004/2005 jest bardzo
ważny dla Zespołu Szkół nr 52 przy ul.
Szegedyńskiej 11. Mija bowiem 20 lat
od chwili nadania szkole proﬁlu sportowego.
Z tej okazji dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska gościli 17
grudnia 2004 r. wielu szacownych gości.
Pośród nich byli: przedstawiciele władz
Dzielnicy Bielany: Bogusław Białowąs
– przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej Dzielnicy Bielany (absolwent naszej szkoły), Zoﬁa Gajewicz – naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania
Dzielnicy Bielany, Ryszard Doniek – naczelnik Wydziału Sporu, Turystyki i Wypoczynku
Dzielnicy Bielany; Zbigniew Pacelt – prezes
Polskiej Konfederacji Sportu, Piotr Śliwiński
– dyrektor Warszawsko-Mazowieckiego
Stowarzyszenia Związków Sportowych.
Gościem honorowym był Zbigniew Kuciewicz, bez którego nie świętowano by 20.
rocznicy. To właśnie jemu, jako założycielowi szkoły sportowej w roku 1984, dwadzieścia kolejnych roczników rozpoczynających
przygodę ze sportem, zawdzięczać może
bardzo wiele. Zbigniew Kuciewicz był
pierwszym w naszej placówce dyrektorem
ds. sportu. Kolejnym pełniącym tę funkcję

był obecny dyrektor ZS nr 52 Jan Orłowski.
W tym gronie nie mogło oczywiście zabraknąć obecnego dyrektora ds. sporu – Dariusza Czerwonki, prężnie rozwijającego dziś
sportowe oblicze szkoły.

multimedialny pokaz, ilustrujący działalność
sportową naszej szkoły. Jednak najlepszym,
bo żywym tego dowodem, byli obecni na
uroczystości absolwenci szkoły – a wśród
nich olimpijka Paulina Boenisz oraz wielu
medalistów ogólnopolskich
i międzynarodowych zawodów w pięcioboju nowoczesnym. Szkolny chór
odśpiewał „We are the
champions”. Zgromadzeni
goście mogli obejrzeć pokazy walki szermierczej.
Po części oﬁcjalnej uroczystości nastąpił poczęstunek, którego największą
atrakcją był tort w kształcie
„ 20”.
W miłej atmosferze, oglądając wystawę prac plastycznych o tematyce sportowej oraz zdjęcia ilustrujące
działalność Uczniowskiego
Klubu Sportowego „G-8
Przemawia radny Bogusław Białowąs, absolwent szkoły
Bielany”, byli zawodnicy
Uroczystość rocznicowa rozpoczęła się wspominali „dawne” dobre czasy, a młodzi
zaprezentowanym przez uczniów progra- zawodnicy poznawali historię szkoły i pewnie
mem słowno-muzycznym. Słuchając kon- marzyli, żeby się w niej także zapisać.
feransjera mogliśmy jednocześnie oglądać
Ewa Kijewska i Sylwia Czerwonka

PUG Bielany liderem
Po pierwszej rundzie jesiennej sezonu 2004/2005 rozgrywek MZPN grający
w A klasie szkolny zespół piłki nożnej

Zespołu Szkół Elektroniczno-Mechanicznych – PUG Bielany I prowadzi w swojej
grupie z 31 punktami.

Drużyna w komplecie

Mini-tenis

11 i 12 grudnia 2004 r. na kortach przy
ul. Balaton na Młocinach odbył się tradycyjny VI Mikołajkowy Turniej Mini-Tenisa
dla dzieci do klas III. W grach eliminacyjnych do turnieju głównego wzięło udział
40 chłopców i 30 dziewczynek z trzech
bielańskich szkół podstawowych: SP3,
SP77 i SP289. W turnieju głównym wystąpiło 12 dziewcząt i 15 chłopców.
Wyniki turnieju dziewcząt:
I miejsce Dominika Śliwińska – SP77, II
m. Katarzyna Mazur – SP77, III m. Olga
Majkrzak – SP3, IV m. Katarzyna Siennicka
SP3.
Wyniki turnieju chłopców:
I miejsce Czarek Chojnacki – SP77, II
m. Kuba Tymiński – SP77, III m. Jan Wasilkowski – SP3, IV m. Marek Lengiewicz
– SP77.

Z roku na rok udaje nam się
pozyskiwać przychylność zarówno rodziców jak i dzieci dla
tej formy szkolenia. Mini-tenis
to połączenie zabawy ze zdrową rywalizacją dostosowaną
do wieku i możliwości dzieci.
Turniej jest uwieńczeniem systematycznej wielomiesięcznej
pracy na treningach i uatrakcyjnieniem trudnego sezonu
zimowego.
Już dzisiaj zapraszamy
wszystkie dzieci do klas III
szkół podstawowych, dobrze
grające w mini-tenisa, na turniej
o Mistrzostwo Dzielnicy Bielany, który odbywa się w maju
na kortach przy ul. Balaton na
Młocinach.
Zbigniew Klukowski

Gwiazdkowe zawody w gimnastyce artystycznej odbyły się 23 grudnia 2004 roku
na sali gimnastycznej w Akademii Wychowania Fizycznego.

Prawda, że gimnastyka arystyczna, to piękna dziedzina sportu?
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W dniach 6 – 20 grudnia ub.r. rozgrywano turniej ﬁnałowy XXXVIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w piłce
koszykowej. Zespół Szkol Elektroniczno-Mechanicznych przy ul. Pstrowskiego 3
po zdobyciu prymatu w dzielnicy – reprezentował Bielany w tych rozgrywkach po
raz czwarty z rzędu.
W kolejnych występach zdobywaliśmy:
2001 r. – IV miejsce, 2002 r. – IV miejsce,
w roku 2003 – III miejsce i medal brązowy,
wreszcie w obecnych ﬁnałach wywalczyliśmy złoto, pokonując w ﬁnale zespół szkoły
Mistrzostwa Sportowego – LXII LO im.
Władysława Andersa wynikiem 64:55.
Nasza drużyna grała w składzie: Dariusz
Janiczek, Piotr Makowski, Robert Goliński,
Robert Karolak, Rafał Dunajski, Adam
Majkowski, Tomasz Gołąb, Michał Stando,
Paweł Dawidczyk, Piotr Witczak, Grzegorz
Dawidczyk.
Sukces ten świadczy o wysokim poziomie
sportowym i wytrwałości w pracy z młodzieżą w naszej szkole, która wkrótce obchodzić
będzie 50-lecie swojego istnienia. Jednocześnie chciałbym podziękować dyrektorowi 39
LO Ryszardowi Ładyńskiemu i nauczycielom
WF za umożliwienie korzystania z sali przy
ul. Lindego i rozegrania szeregu sparingów.
To właśnie nasza „odwieczna” rywalizacja
o prymat na Bielanach przyczyniła się do
osiągnięcia tak wysokiego poziomu sportowego. Niewątpliwy wpływ na poziom drużyny
miały również obozy letnie dla uzdolnionej
sportowo młodzieży, organizowane przez
władze dzielnicy, przy udziale Jacka Bączkowskiego i TKKF „Chomiczówka”.
Wojciech Zieliński

Bielańscy
sportowcy
zwyciężają
za granicą
W dniach 3-4.12.2004 zawodnicy
klubu UKS Taebaek Bielany i UKS G8
Bielany uczestniczyli w międzynarodowym turnieju taekwondo w Stuttgardzie
(Niemcy). Poziom zawodów był bardzo
wysoki. W turnieju wzięły udział kadry narodowe wielu państw. W sumie
uczestniczyło w nich ponad 900 zawodników z 22 krajów.
W kategorii młodzików złote medale
wywalczyła Dominika Rudnicka i Urszula
Ciostek, pokonując bardzo silne rywalki.
Zdobyliśmy również srebrne i brązowe
krążki. Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni
z wyników i za rok znowu startujemy.

Od lewej: Kasia Mazur - II miejsce i Dominika Śliwińska - I miejsce

Gimnastyka artystyczna

Gwiazdkowe zawody w gimnastyce

Przez całą rundę zespół prezentował wysoką formę grając również nowoczesny szybki futbol. Wielu zawodników dzięki wytężonej
pracy na treningach osiągnęło wysoki poziom
sportowy. Doskonale grała linia obrony kierowana przez Artura Rutkowskiego, oraz
napastnicy Adam Zych, Sławomir Omilion
i Radosław Ciechanowicz. Najlepszy gracz
rundy to zawodnik pomocy Łukasz Szymański. Trener Marek Jakubowski skompletował
drużynę, która rozumie się na boisku i poza
nim. Ma też wspólny cel – wygrywać mecze.
Jest jednak dużo braków, drużyna musi
poprawić grę zespołową, kombinacyjną i wykonywanie stałych fragmentów gry.
– Runda wiosenna będzie niezwykle
ciężka. Mimo prowadzenia, przewaga nad
przeciwnikami nie jest duża. Wiele zespołów będzie chciało się zrewanżować za
mecze jesienne. – Jesteśmy jednak optymistami i postaramy się obronić pozycję lidera
sprawiając sobie i naszym kibicom radość
– dodaje trener Marek Jakubowski.
Oprac. Tytus

Koszykarze
z Bielan górą!!!

Startowały zawodniczki wszystkich klas
sportowych w tej dyscyplinie, w wieku 7
– 17 lat. W klasie młodzieżowej dziewczynki
prezentowały układ taneczno-akrobatyczny; pierwsze miejsce zajęła Aleksandra
Kaźmierska.
W klasie trzeciej, oprócz układu taneczno-akrobatycznego, zawodniczki
wykonały także układy ze skakanką i obręczą; miejsce pierwsze zajęła Ewa Gałwa.
W klasach drugiej, pierwszej i mistrzowskiej
zawodniczki rywalizowały się w programach
ze skakanką, obręczą, piłką, maczugami
i wstążką.
Najlepiej swoje układy wykonały w klasie
II – Monika Gałwa, w klasie I – Katarzyna
Kondrusiewicz, w klasie mistrzowskiej najwyższymi notami za układy podzieliły się
dwie zawodniczki: Karolina Zmaczyńska
i Barbara Blicharska.
Zawody odbywały się w atmosferze
świątecznej. Była przystrojona choinka,
prezenty w nagrodę za całoroczną pracę
i udział w zawodach i oczywiście życzenia.
Nagrody wręczał przedstawiciel Dzielnicy
Bielany, radny Bogusław Białowąs.
Beata Rybek

Pamiątkowe zdjęcie z turnieju

Zaledwie dwa tygodnie po turnieju
w Niemczech, bo już 18-20.12.2004 wzięliśmy udział w międzynarodowym turnieju
w Mińsku na Białorusi. W zawodach brało
udział 8 państw (Białoruś, Ukraina, Rosja,
Polska, Armenia, Mołdawia, Litwa, Łotwa).
Poziomem zawody nie odbiegały od turnieju
w Niemczech. W kategorii juniorów (14-16
lat) bohaterką została Dominika Rudnicka,
która zdobyła złoto i pokonała cztery bardzo silne rywalki. Ostatnią walkę wygrała
nokautując przeciwniczkę. Oprócz Dominiki
złote medale wywalczyli Michał Łoniewski,
Kasia Wieczorek i Beata Duda. Z naszego
klubu startowały również młodsze dzieci
i poradziły sobie bardzo dobrze. Tak więc
2004 r. zakończyliśmy dobrym wynikiem.
Olga Baraniak
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Oświata i edukacja

Nowa edycja projektu
Socrates Comenius

Podróżnicy ze SP Nr 293
w Pałacu Prezydenckim

Szkoła Podstawowa Nr 53 im. gen.
Mariusza Zaruskiego uzyskała kolejną
akceptację Agencji Narodowej Socratesa, na realizację w roku szkolnym
2004/2005 projektu “Media – kluczowe
miejsce spotkania wszystkich Europejczyków”.

W Szkole Podstawowej Nr 293 na
Piaskach, jak co roku realizowanych
jest wiele cennych inicjatyw nauczycielskich. Nikt jednak nie przypuszczał,
że te działania zostaną zauważone, a co
najważniejsze docenione przez Jolantę
Kwaśniewską.
A wszystko zaczęło się od ciekawego
pomysłu nauczycielki plastyki, Mirosławy
Jeziorskiej, która postanowiła rozbudzić
w swych uczniach twórczą wrażliwość na
piękno przyrody ojczystej, w myśl zasady:
„cudze chwalicie, swego nie znacie, sami
nie wiecie, co posiadacie”. Stworzyła ona
nowatorski program nauczania, realizowany
podczas zajęć pozalekcyjnych. O tym, na
jakie treści położyła szczególny nacisk,
najdobitniej świadczy tytuł wspomnianej
innowacji: „Zachowajmy dla przyszłych pokoleń skarby naszej przyrody – konik polski
z Roztocza”. By osiągnąć cel, przygotowała
dla uczestników spotkań wiele ciekawych
zadań rozwijających ich zdolności artystyczne, ale też zmuszających do reﬂeksji nad
koniecznością ochrony dóbr naturalnych.
Nie bez powodu uznała, że swoistym dopełnieniem tych szkolnych warsztatów mógłby
być wyjazd na Roztocze. Napisała zatem
szereg pism do różnych instytucji z prośbą
o wsparcie ﬁnansowe dla dzieci, które ze
względów ﬁnansowych nie mogły uczestniczyć w tej wycieczce. Jeden z jej listów
przeczytano w Pałacu Prezydenckim i... nie
pozostawiono bez odpowiedzi. Pod koniec
listopada dzieci dowiedziały się, że zostały
zaproszone przez Jolantę Kwaśniewską na

spotkanie pod hasłem: „Mali podróżnicy”.
Zaskoczone, ale też bardzo zadowolone od
razu rozpoczęły przygotowania do wizyty
w Pałacu Prezydenckim. Pod kierunkiem
Mirosławy Jeziorskiej przygotowały dla
Pani Prezydentowej oryginalne upominki,
takie m.in. jak: aniołek z serwetki, świecznik
z makaronu czy piękna karta świąteczna.
Pierwszego grudnia 2004 r. sześcioosobowa reprezentacja uczestników zajęć
pozalekcyjnych wraz z panią Jeziorską
przekroczyła gościnne progi pałacu. Nasi
uczniowie znaleźli się w licznym gronie
rówieśników z różnych stron Polski. Czuli
się wyjątkowo dobrze wśród chłopców
i dziewcząt tak jak oni kochających podróże
i przygody. Zostali też bardzo serdecznie
przyjęci przez gospodynię tego spotkania,
która okazała się osobą, doskonale znającą
potrzeby i oczekiwania dzieci. Zaproszeni
goście mogli wysłuchać pasjonujących
opowieści znanej podróżniczki, Elżbiety
Dzikowskiej i oczyma wyobraźni zobaczyć
wiele interesujących zakątków świata. Po
tych przeżyciach gospodarze zaproponowali dzieciom przepyszne, kruchutkie
naleśniki z bakaliami i słodką śmietanką.
Po powrocie uczniowie bogatsi o nowe
doświadczenia, a przede wszystkim niezapomniane wrażenia zgodnie przyznali, że
warto mieć pasje. One zbliżają do siebie
ludzi w różnym wieku, z różnym bagażem
doświadczeń, a przede wszystkim skłaniają
do twórczego działania.
Elżbieta Milej
Mirosława Jeziorska

Okres świąteczny należy w przedszkolu do szczególnie przyjemnych i uroczystych. Dla dzieci z Przedszkola nr 306 przy
ul. Szegedyńskiej 13, święta trwały nie
tylko trzy dni. Świąteczny nastrój
odczuwały przez cały miesiąc.
Już 6 grudnia pojawił się u nich
prawdziwy Mikołaj. Ho! Ho! Ho!
– takim okrzykiem witał wszystkie
dzieci już od samego wejścia. Przybył w pięknych saniach, które przez
zaspy śnieżne ciągnął ogromny
renifer. Tego dnia było jeszcze wiele
niespodzianek. Okazało się, że Mikołaj gdzieś zniknął, ale zostawił list
ze wskazówkami jak go odnaleźć. Po
śniadaniu wszystkie przedszkolaki
ruszyły na poszukiwania. Zabawa
zakończyła się odnalezieniem miłego gościa, który ukrył się w przedszkolnym ogrodzie. Radości nie było
końca. W nagrodę dzieci otrzymały
paczki ze słodkościami i obietnicę na
ponowne, grudniowe spotkanie, l rzeczywiście, Mikołaj dotrzymał słowa. 20 grudnia
przybył z wielkim workiem prezentów,
którymi wszystkich obdarował.
Nasze dzieci bardzo lubią takie niespodzianki i prezenty, ale potraﬁą również
sprawiać radość innym. Najlepszym na
to przykładem była przeprowadzona
w przedszkolu akcja charytatywna „Święta

pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom „GNIAZDO”. To z całą pewnością
nie będzie nasza ostatnia, taka akcja.
Tradycyjnym, świątecznym akcentem

Grzybowski oraz nauczycielki: Dorota Gędziorowska i Agnieszka Ptaszyńska.
Również w ramach realizacji projektu,
w dniach 20-22 grudnia 2004 r. naszą szkołę
odwiedzili goście ze szkoły tureckiej, którzy
mieli dzięki temu okazję do porównania
systemów oświatowych, programów szkol-

Spotkanie uczestników projektu Socrates Comenius w Bredzie

W projekcie uczestniczy kilka szkół z:
Holandii, Bułgarii, Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Szwecji oraz z Polski – jako
partnerzy w projekcie. Holendrzy są koordynatorami tego projektu.
22-24 listopada 2004 roku w Bredzie
odbyło się spotkanie robocze, w ramach
współpracy międzynarodowej szkół w programie Socrates Comenius. W konferencji
wzięli udział: dyrektor SP nr 53 Jacek

nych, warunków w jakich zdobywają wiedzę
uczniowie w obu krajach oraz do uczestnictwa
w lekcji otwartej, prowadzonej przez Anetę
Balko-Dębską. Oba spotkania przyczyniły
się do przełamania stereotypów, wymiany doświadczeń na polu współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, a także pokazania
szerokiemu forum własnych osiągnięć.
Aneta Balko-Dębska
Dorota Gędziorowska

ZIELONY CERTYFIKAT
Dostrzegając wokół nas postępującą degradację środowiska naturalnego, brak szacunku do przyrody
i umiejętności korzystania z jej darów
nauczycielki z Przedszkola Nr 318
przy ul. Kochanowskiego 9a, postawiły w swej pracy na edukację ekologiczną. Za priorytetowy cel uznały
stworzenie dzieciom warunków sprzyjających pobudzeniu świadomości
ekologicznej.
W ciągu dwóch lat podejmowanych
działań ekologicznych, dzięki przedsiębiorczości i gospodarności personelu oraz
pomocy rodziców, udało się nam przenieść
do naszego przedszkola troszeczkę przyrody i umożliwić dzieciom codzienny kontakt
z nią. Ogród Botaniczny PAN w Powsinie
przekazał nam 50 donic z kwiatami, a Biuro Ochrony Środowiska m. st. Warszawy
doﬁnansowało dwa przedsięwzięcia – renowację i adaptację ogrodu przedszkolnego
od strony frontu oraz doposażenie przedszkolnej oranżerii.
W holu głównym stworzyłyśmy „zielony
zakątek”. Jesteśmy jedynym w Warszawie
przedszkolem, które posiada profesjonalną oranżerię. Znajdują się w niej akwaria
z rybkami, żółwiem, krabami i patyczakami, a także rośliny z deszczowych lasów
tropikalnych. Oranżeria spełnia rolę miejsca
dydaktycznego. Dzieci z naszej placówki

mają możliwość uczestniczyć w codziennych ekologicznych zajęciach edukacyjnych
na miejscu w przedszkolu.
Pielęgnowanie roślin w przedszkolu
sprawia dzieciom dużą przyjemność. Można opiekować się swoimi zielonymi przyjaciółmi przez cały rok, nawet w zimie. Dzieci
każdego ranka po wejściu do przedszkola
uważnie obserwują swoje rośliny, witają
się ze zwierzętami, a wychodząc żegnają
swoje zwierzaki.
Wszystkie działania ekologiczne, prowadzone na terenie przedszkola, jak wycieczki
edukacyjne, zbiórka surowców wtórnych:
makulatury, puszek, baterii, a także udział
w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Święto
Ziemi”, a przede wszystkim powstanie
oranżerii przyczyniły się do tego, że 3 grudnia 2004 r. Przedszkole Nr 318 otrzymało
„Zielony certyﬁkat” I stopnia .
Jest to znak jakości pracy placówki
oświatowej, przyznawany za działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju przez
Ośrodek EKO-OKO i Fundację Ośrodka
Edukacji Ekologicznej pod patronatem
ministra Środowiska, ministra Edukacji
Narodowej i Sportu oraz prezesa Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy
z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli.
Beata Michalec

Mikołaj nie zawiódł

Prawdziwy Mikołaj przyjechał z reniferem

w Przedszkolu 306 są też spotkania, podczas których dzieci wspólnie z rodzicami
wykonują ozdoby choinkowe. W tym roku
piękne, oryginalne zabawki z papieru
ozdobiły świąteczne drzewka znajdujące
się w salach.
Uwieńczeniem świątecznych obchodów
było spotkanie opłatkowe. Uświetniły je
Jasełka przygotowane przez grupę czterolat-

Rówieśnik w potrzebie
Święta Bożego Narodzenia to czas
szczególny, czas przebaczania win, obdarowywania się prezentami. To najmilszy okres w roku, tak dla dzieci, jak i dla
dorosłych. Najmłodsi z niecierpliwością
wypatrują pierwszej gwiazdki i nasłuchują dzwonków u sań św. Mikołaja. Mają
nadzieję, że pod kolorowym drzewkiem
znajdą wymarzony podarek.
Pamiętając o tej tradycji, uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 209 przygotowali dary dla najmłodszych mieszkańców
Centrum Samotnych Matek „Bajka” na
Białołece.
Oprócz przedmiotów codziennego użytku, ubrań, środków spożywczych i środków
czystości, każda klasa – jak co roku – przy-
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gotowała wigilijne ciasta. Te skromne dary
naszych uczniów to wyraz solidarności
z rówieśnikami, którym nie dane było spędzić tegoroczne święta we własnym domu.
Symboliczne wręcz znaczenie mają dary
od najmłodszych dzieci z klas I-III (akcję
w tych klasach koordynuje, kolejny rok,
pani Barbara Winiarska), które postanowiły
obdarować swoimi ukochanymi maskotkami
rówieśników z ,,Bajki”.
Słowa uznania należą się też Andrzejowi
Godlewskiemu, który nie szczędząc środków i sił, pomógł – po raz kolejny – zorganizować transport darów do Centrum
Samotnych Matek.
Hanna Mozal-Skowrońska
Małgorzata Miller

Każdy taki występ to wielkie przeżycie

z misiem”. Przedszkolaki przyniosły mnóstwo pięknych, kolorowych pluszaków.
Z ogromną radością przekazaliśmy wszystkie zabawki dla dzieci z ubogich rodzin, za

ków. Dzieci przebrane w piękne stroje wspaniale odegrały sceny z narodzin Chrystusa,
zaśpiewały znane kolędy, złożyły życzenia.
M.Mośkiewicz, A.Rudowska
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Strona młodych

Młodzieżowa Rada
Działamy już od 5 lat. Mamy swojego
przewodniczącego – Piotra Kołomyckiego i komisje Rady: Kultury, Pomocy Społecznej i Wolontariatu, Sportu, Turystyki
i Ekologii i Współpracy
W komisjach mogą działać uczniowie
wszystkich szkół bielańskich, a także
młodzież z naszej dzielnicy ucząca się
w innych szkołach. Łączy ich wspólna
pasja społecznikowskiego działania oraz
podobne zainteresowania, odpowiadające
danej komisji.
Spotkania komisji odbywają się co dwa
tygodnie. Radzie pomaga w działaniach
Zarząd, składający się z burmistrza Pawła
Iwanowskiego i jego zastępców. Opiekunem naszej Rady jest od trzech lat Jurek
Wartenberg.
Raz w miesiącu spotykają się przedstawiciele samorządów wszystkich szkół
bielańskich i poprzez nich docieramy z naszymi pomysłami do dzieci i młodzieży.

Terminarz spotkań przedstawicieli
samorządów szkolnych w najbliższym
miesiącu:
samorządy gimnazjów:
1 lutego godz. 13.00
samorządy szkół ponadgimnazjalnych:
2 lutego godz. 13.00
samorządy szkól podstawowych:
3 lutego godz. 13.00.
Terminarz spotkań komisji MRSB:
Komisja współpracy: 1 i 15 lutego
Komisja sportu: 2 i 16 lutego
Komisja kultury: 3 i 17 lutego
Zarząd Rady: 8 i 22 lutego
Komisja pomocy społecznej i wolontariatu: 9 i 23 lutego.
Komisja turystyki i ekologii: 10 i 24
lutego.
Początek spotkań godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Andersena 4.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych do działania w komisjach.

TALENTOMANIA
W ramach Młodzieżowej Rady Samorządowej Bielan działa Komisja Pomocy
Społecznej i Wolontariatu. Od września
przeprowadziliśmy już kilka akcji. Zaczęło się od zbiórki ubrań zabawek i sprzętu
zimowego dla kilku zaprzyjaźnionych
z nami domów dziecka.

programu „Talentomania”. Co to takiego? To
cykl konkursów plastycznych, fotograﬁcznych i literackich dla podopiecznych domów
dziecka. Opracowaliśmy sami regulamin,
wysłaliśmy go do naszych przyjaciół i czekamy na prace.
Jeśli kogoś to zainteresowało – zapra-

FESTIWAL SZANTOWY
Dużym przedsięwzięciem naszej Komisji Kultury MRSB było zorganizowanie
I Młodzieżowego Tygodnia Piosenki
Żeglarskiej.
W pięknej scenerii wnętrza korsarskiego okrętu (Tawerna „Gniazdo Piratów ul.

Ogólna 5 na Bielanach) ponad 900 dzieci
i młodzieży próbowało swoich sił w śpiewach i zabawach żeglarskich. Wszyscy od
przedszkola, poprzez młodzież wszystkich
poziomów szkół, osoby niepełnosprawne,
harcerze – bawiliśmy się świetnie. Poziom
naszych występów
był różny, ale przecież „śpiewać każdy
może”.
Za to koncerty
zespołów prowadzących poszczególne
dni były super. Zaczął
„Zejman i Garkumpel” dla przedszkolaków, potem „Włodek Trzeci Dębski”,
„Latjący Holender”,
Fajer, Romek Roczeń, „Mordewind”
i gwiazda koncertu
ﬁnałowego naszego
festiwalu „Orkiestra
Dni Naszych”.
Mamy nadzieję, że
za rok znowu spotkamy się przy muzyce
szantowej w „Gnieździe Piratów”. Będzie
nas jeszcze więcej
i zaśpiewamy jeszcze
lepiej.
Zejman rozbawił przedszkolaków

Wspólne ognisko z dziećmi z Julina

Następnie rozpoczęliśmy akcję zbiórki
pieniędzy na wakacyjny wyjazd kilkorga
dzieci z domów dziecka w Kazimierzy Wielkiej, Łodzi, Julina i Kozienic. W tym roku
dzieci pojadą z nami na wakacje w ramach

szamy do współpracy z nami. Najlepiej
kontaktować się bezpośrednio z przewodniczącą komisji (tel. 505909671) lub z MDK
przy ul. Andersena 4. Podziałaj w naszej
komisji. Może masz jakiś nowy pomysł?

WOŚP
Sztab WOŚP założony przez Młodzieżową Radę Samorządową Bielan mieścił
się w Młodzieżowym Domu Kultury przy
ul. Andersena 4. W tym roku samorządy
szkolne z ponad 30 szkół bielańskich
złożyły zamówienia na 400 identyﬁkatorów dla swoich wolontariuszy.

W zaprzyjaźnionej z nami Tawernie
Szantowej „Gniazdo Piratów” odbyły się
koncerty i licytacja różnych upominków
związanych z Orkiestrą. Z licytacji uzyskano
prawie 7 tys. zł. Dziękujemy wszystkim za
hojność i liczymy, że za rok znowu spotkamy się w jeszcze większym gronie na

Pieniądze liczyliśmy przez 10 godzin

Śpiewają harcerze ze Szczepu 305

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
Udało się! Po wielu przygotowaniach
– załatwianiu sal gimnastycznych, szukaniu sponsorów itp., przeprowadziliśmy
I Turniej Siatkówki „Jeziorski K2 Cup”.
W Gimnazjum Nr 73 grało 6 drużyn gimnazjalnych, a w Zespole Szkół Nr 49 przy ul
Tołstoja grały 4 drużyny z liceów. Drużyny
według naszego regulaminu musiały być
koedukacyjne. Była świetna zabawa, a o

to przecież głównie chodziło. Zwyciężyły
reprezentacje Gimnazjum Nr 73 i Lelewela.
Gratulujemy!
Do zobaczenia na następnym, organizowanym przez naszą Komisję Sportu turnieju
– tym razem turnieju warcabowym, który odbędzie się w lutym. Szczegółów szukajcie
na tablicach samorządowych w Waszych
szkołach.

WSPÓLNE ZIMOWISKO
Komisja Turystyki oraz Komisja
Sportu MRSB serdecznie zaprasza
na zimowisko organizowane przez
Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Andersena 4.
Będzie można pojeździć na nartach
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i sankach, popływać w basenie, pochodzić
po górach i zwiedzić ciekawe miejsca.
Zimowisko organizowane jest w Zawoi,
w dniach 12-26 lutego (15 dni). Koszt 850 zł.
Zgłoszenia i informacje w MDK przy ul.
Andersena 4, tel. 835 98 45.

Komisja współpracy MRSB
zajmująca się organizacją
sztabu dobrze przygotowała
się do obsługi tak wielkiej
liczby kwestujących. Potem
w liczeniu pieniędzy pomagali
wolontariusze – pracownicy
banku, dzięki temu najbardziej
czasochłonne liczenie bilonu
trwało tylko 3 godziny.
A było co liczyć. W samych
monetach uzbieraliśmy ponad
70 tys. zł. Dodając do tego 65
tys. zł w banknotach – mamy
nasz tegoroczny wynik – ponad 135 613,96 zł – najwięcej
w Warszawie!
Przedstawiciele naszego
sztabu, konwojowani przez patrol policji, dotarli wieczorem do
sztabu WOŚP w telewizji i wręczyli worki z pieniędzmi Jurkowi
Owsiakowi. Udało im się przy
okazji powiedzieć co nieco
o naszej Radzie Młodzieżowej
na antenie programu 2 TVP.
Nasz tegoroczny wynik
zbiórki pieniędzy jest lepszy
Przed chwilą oddaliśmy pieniądze Jurkowi Owsiakowi
od ubiegłorocznego, ale nie
to jest dla nas najważniejsze. Cieszymy kolejnym Finale Wielkiej Orkiestry Świąsię, że tak wiele szkół bielańskich znowu tecznej Pomocy w sztabie Młodzieżowej
zjednoczyło się wokół wspólnego celu, Rady Samorządowej Bielan.
że poradziliśmy sobie z rozliczeniem tak Młodzieżowa Rada Samorządowa Bielan
wielkiej liczby wolontariuszy.
Materiały zebrał Wojtek Puchacz
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Dyżury radnych w styczniu i w lutym 2005
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

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

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

Lp.
1.
2.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Mazurek Piotr – PO

Przewodniczący Komisji Skarbu

Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący
Komisji Architektury

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15-18.15
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-18.30

2005
miesiące
I

II

3

7

17

21

Lp.

1.

Siedziba SLD

Rutkowski Władysław – SdPL tel. 834-77-46
3. Członek Komisji Architektury,
ul. Żeromskiego 14
Inwestycji

4.

Zaniewski Jan – PiS

Członek Komisji Architektury,
Skarbu, Inwestycji

godz. 16.30-17.30
Szkoła Podstawowa Nr 53
ul. Rudzka 6, godz. 17.00-19.00
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00

12

-

26

23

12

9
3.

Dyżury w Sekretariacie Rady do czasu
otwarcia nowej siedziby PiS.

5.

Barbara Tarnowska – PiS
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej, Zdrowia

2.

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

5

2

godz. 10.00-11.00

19

16

4.

Dyżury Radnych Okręgu nr II
Osiedla: Piaski, Olszyna

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

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

1. Kapłon Aleksander – PiS

Przewodniczący Rady Dzielnicy

2.

3.

4.

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

Mossakowska Maria – SLD-UP Sekretariat Rady

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
Szadurski Karol – PiS
Przewodniczący Komisji Inwestycji Biblioteka ul. Duracza 19
godz. 10.00-11.00
(669-39-23)
Przychodnia
Szczepański Szczepan – PiS Medycyny Rodzinnej
Zastępca Przewodniczącej
ul. Żeromskiego 13
Komisji Zdrowia
godz. 13.00-14.30
Unia Pracy, tel. 864-08-76

5.

Marymoncka 35
Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP ul.
godz. 16.00-18.00
Przewodniczący
Komisji Mieszkaniowej

2005
miesiące
I
II
w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w pierwszy poniedziałek miesiąca
w ramach dyżuru Przewodniczących Rady w drugi po nie dzia łek
miesiąca

2.
3.
4.

5.

Barylak Aleksandra – PiS

Sekretariat Rady
godz. 17.00-18.00
Sekretariat Rady
Białowąs Bogusław – PiS
ul. Przybyszewskiego 70/72
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty godz. 17.00-18.00
Maciejewski Waldemar – SLD-UP Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
Zastępca Przewodniczącego
godz. 16.30-18.00
Komisji Skarbu, Rewizyjnej
Sekretariat Rady
Wąsik Jarosław
ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Oświaty,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej
Członek Komisji Samorządowej

Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

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

Dyżur Radnego m. st. Warszawy

3,17

7,21

17

21

6

3

27

24

5

2

4,18

1,15

11

8

12

9

10

14

Dyżury Radnych Okręgu nr V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka
(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)

Lp.
1.

Nazwisko i imię
radnego

Paleczny Robert – PO

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury

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

2005
miesiące
I

II

3

7

10

14

2.

4

1

Szewielow Andrzej
ul. Przybyszewskiego 70/72
3. – Przewodniczący Klubu PiS godz. 18.00-19.00

5

2

4.

17

21

-

-

10,20

7,22

3,10,17, 7,14,
24,31 21,28

5.

2005
miesiące
I
II

Szerszeń Halina – Przewod- Siedziba SLD
nicząca Klubu SLD-UP
ul. Żeromskiego 14
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Oświaty

godz. 16.30-17.30

Sekretariat Rady

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

10,24

lub indywidualnie:
tel. 0-602-373-001
Sekretariat Rady
Szypulski Piotr – PO
ul. Przybyszewskiego 70/72
Zastępca Przewodniczącego
godz. 18.15-19.15
Komisji Samorządowej
Zalewski Czesław Paweł – PiS Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Zastępca Przewodniczącego
godz. 16.00-17.45
Komisji Mieszkaniowej;
Sekretariat Rady
Przewodniczący Komisji
godz. 17.00-19.00
Samorządowej

KLUB DOMINO

UL. BOGUSŁAWSKIEGO 6A, TEL. 669-69-80

24

28

e-mail: klubdomino@wp.pl, www.klubdomino.com

10

14

4

1

Zajęcia bezpłatne:
Klub Seniora – każdy wtorek 16.00-18.30
Grupy wsparcia dla osób starszych
Pogotowie lekcyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów:
– środy w godz. 14.30-16.30, czwartki w godz. 15.30-17.30

27

24

w ramach dyżuru Pr ze wod niczą cych Rady
w trzeci po niedziałek miesiąca

ANTONI GUT – Klub Liga Polskich Rodzin, przewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska – Szkoła Podstawowa 133 przy ul. Fontany 3 w I i III poniedziałek miesiąca
w godz. 16.00-18.00 – Pałac Kultury i Nauki, XX piętro, środa w godz. 16.00-17.00 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, lub wysłać e-mail: antoni.gut@wp.pl.
Zapraszam, osoby zainteresowane problematyką ochrony środowiska do współpracy. Zebrania Komisji Ochrony Środowiska w II i IV poniedziałek godz. 17.00.
Zapraszam XX p. PKiN.

12

II

5

(od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską,
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego,
po granicy Dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)

1.

I

-

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Miejsce
i godziny dyżuru

Unia Pracy tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
Borkowski Jan – SLD-UP
godz. 16.00-17.00
Zastępca Przewodniczącego
Gimnazjum Nr 5
Komisji Inwestycji
ul. Wrzeciono 24
godz.17.10-18.10
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Czarnecka Anna – SdPL
godz. 17.00 -18.00
Przewodnicząca Komisji
Zespół Szkół Nr 2
ds. Rodziny
ul. Szegedyńska 11
godz. 18.00-19.00
Przychodnia Rejonowa
Komorek Irena – PiS
ul. Wrzeciono 10c
Przewodnicząca Komisji Zdrowia godz. 16.00-18.00
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
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
Marek Świderski – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a,
Komisji Oświaty oraz Komisji ds. tel. 865 77 26, godz. 17.00-18.00
Sekretariat Rady
Rodziny
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15 -18.15

7

Szkoła Podstawowa Nr 187 ul.
Staffa 21, tel. 834 03 87
13,27
godz.16.00-18.00

Nazwisko i imię
radnego

2005
miesiące

Miejsce
i godziny dyżuru

3

Dyżury Radnych Okręgu nr III

Lp.

5.

Nazwisko i imię
radnego

Zajęcia płatne:
Gimnastyka wyszczuplająca dla pań: poniedziałki, środy w godz. 19.30
– 20.30
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci: wtorki, czwartki w godz. 17.20-17.50
(zapisy do nowej grupy od lutego)
Capoeira - brazylijska sztuka walki: wtorki, czwartki w godz. 18.00-19.30
i 19.35-21.05
Imprezy:
05 lutego w godz.13.00-15.00 (sobota): bal karnawałowy dla dzieci
– ilość miejsc ograniczona, wstęp wolny (zapisy w sekretariacie klubu)
07 lutego w godz. 15.00-17.00 (poniedziałek): bal ostatkowy dla seniorów – ilość miejsc ograniczona, wstęp wolny (zapisy w sekretariacie
klubu).
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Ogłoszenia kulturalne

LUTY 2005

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

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

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

IMPREZY

- Koncert integracyjny „Pro Arte”

2.02.(środa)
godz. 18.oo

19.02 (sobota)
godz. 17.oo

wstęp wolny
- Wieczór kolumbijski w ramach cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje
różnych narodów”
wstęp wolny
- „Ostatkowy Wieczór w Saloniku Hanny Rek”
wstęp 15 zł
- „Ostatkowy Złoty Podwieczorek” – zabawa taneczna dla dorosłych
wstęp 10 zł
- Spotkanie literackie z prof. Barbarą Otwinowską. Promocja tomu poetyckiego „Zamyślenia”.
wstęp wolny
- Otwarcie wystawy fotograﬁcznej „Bielańskie drzewa”
wstęp wolny
„Mit i Kit” wieczór II Kabaretu „Z BOK-u”
wstęp wolny
- Otwarcie wystawy Bielańskiej Grupy Twórczej.
wstęp wolny
- „Grupa Laokoona” – spektakl Tadeusza Różewicza w wykonaniu SCENY OFF. Reżyseria Anna Dziedzic.
wstęp wolny
- Kabaret POMIMOCHODEM z „Programem Drugim” wystąpi w cyklu
Kabaretowa Scena Młodych.
wstęp wolny

20.02 (niedziela)
godz. 18.oo

- Spotkanie z bioenergoterapeutą Jerzym Mrugałą.
wstęp tylko za zaproszeniami

23.02 (środa)
godz. 18.oo

- Kawiarnia Bardów.

4.02. (piątek)
godz.18.oo
5.02. (sobota)
godz. 18.oo
6.02 (niedziela)
godz. 16.oo
9.02 (środa)
godz. 18.oo
11.02. (piątek)
godz. 18.oo
godz. 19.oo
16.02. (środa)
godz. 18.oo
godz. 19.oo

wstęp wolny
- Dwie godziny dla rodziny – impreza rodzinna. Zabawy plastyczne
z Urszulą Gawrońską, gry i zabawy ze Zbigniewem Kosimem, widowisko
teatralne.
wstęp 10 zł

27.02 ( niedziela)
godz. 12.3o

SPOTKANIA KLUBOWE

7,14,21,28.02
- Spotkania w Klubie Seniora
(poniedz.)
godz. 12.3o-15.oo
2,9,16,23.02
(środa)
godz. 17.oo-20.oo
3,10,17,24.02
(czwartek)
godz. 16.oo-20.oo
22.02 (wtorek)
godz. 18.3o

- Klub Miłośników RPG „Srebrzysty Miecz”
- Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich
- Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warszawski.Przegląd
i ocena prac konkursowych.

WYSTAWY

od 16.02 do 25.03 - Bielańska Grupa Twórcza – wystawa zbiorowa
- „Konie, dzikie konie…” – wystawa rysunków Justyny Jaszczewsiej

od 19.01 do 7.02

od 11.02 do 25.03 - Wystawa fotograﬁczna „Bielańskie drzewa”

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

Gimnastyka dla pań po mastektomii
pod kierunkiem Ewy Rafał
Gimnastyka TBC dla pań
pod kierunkiem Ewy Rafał

wtorek, czwartek
godz. 17.oo – 17.45
wtorek, czwartek
godz. 18.oo – 18.45

Gimnastyka dla osób ze schorzeniami kręgosłupa
pod kierunkiem Edyty Doniek
Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem Aleksandra Wiatra

wtorek, czwartek
godz. 19.oo – 20.oo
środa
godz. 18.oo i 19.15

Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku

wtorek - piątek
godz. 9.oo – 13.oo

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA
Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej
Zajęcia plastyczne dzieci z opiekunami
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

poniedziałek godz. 16.00 – 17.30
czwartek godz. 18.00 – 19.30
środa
godz. 17.00 – 18.00

ZAJĘCIA STAŁE – KLUBY
Klub Seniora
Klub Gier Towarzyskich
Klub Gier Fabularnych RPG „Srebrzysty Miecz”
Sekcja szachowa
Klub Fotograﬁków Przyrody

poniedziałek
godz. 12.3o – 15.oo
czwartek
godz. 17.oo – 20.oo
środa
godz. 17.oo-20.oo
wtorek
godz. 17.oo – 19.oo
czwarty wtorek miesiąca
godz. 18.3o

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY
Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska
Nauka języka angielskiego
Nauka języka niemieckiego

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.oo – 21.oo
wtorek, czwartek
godz. 16.25 – 19.4o
piątek
godz. 17.oo – 18.25

ZAJĘCIA STAŁE – INNE
Mad Science czyli „Nauka na wesoło”

Styczeń 2005

wtorek
godz. 16.oo - gr. starsza

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

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

Teatr „Z BOK-u” (kabaret)
pod kierunkiem Tadeusza Ciągardlaka

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

Zespół tańca nowoczesnego - grupa starsza
pod kierunkiem Lidii Pracownik
Zespół tańca nowoczesnego – grupa młodsza
pod kierunkiem Lidii Pracownik (4-7)
Ruch, taniec i zabawa dla najmłodszych (3-6)
pod kierunkiem Beaty Chmielowiec
Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci
(7-14) pod kierunkiem Kamili Guzowskiej
Rock and roll zajęcia taneczne dla młodzieży
i dorosłych pod kierunkiem Beaty Szymańskiej

wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 19.30
czwartek
godz. 17.00 – 17.45
poniedziałek
godz. 15.30
poniedziałek, środa
godz. 18.00
poniedziałek, piątek
godz. 19.15 –20.15

Ognisko muzyczne, nauka gry na instrumentach
klawiszowych pod kierunkiem Sylwii Matulewskiej
Zespół estradowy „Bielany” (d. „Senior”)
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem
Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

środa godz. 14.00 – 17.15
sobota godz. 10.00 –13.15
wtorek, czwartek
godz. 14.00 – 16.45
środa - piątek
godz. 18.00 – 20.00

Prowadzimy nabór do wszystkich sekcji i zespołów.
Ogłaszamy nabór młodzieży i dorosłych do nowo powstałej sekcji Rock and rolla.
Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Ogłoszenia drobne
SZUKAM PRACY

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

DAM PRACĘ

• Dam pracę w salonie fryzjerskim na Woli - z umową
o pracę. Tel. 0 696 219 475.
• Poszukuję opiekunki do 11-letniej dziewczynki (przyprowadzanie ze szkoły, odrabianie lekcji, zabawa). Codziennie
poniedziałki-czwartki w godz. 13.30-16.30. Najlepiej młodą
emerytkę, pedagoga, psychologa, nauczyciela, pielęgniarkę lub studenta. Tel. 663-36-19 (prosić p. Jolantę).
• Opiekunki (również emerytki, rencistki), pielęgniarki na
dyżury opiekuńczo-pielęgniarskie na terenie Bielan
zatrudnię. Tel. 663-99-65.
• Koordynatora usług opiekuńczych z dobrą znajomością
komputera, z doświadczeniem w pracy środowiskowej
zatrudnię. Tel. 663-99-65.

SPRZEDAM

• Sprzedam niedrogo lodówkę „Mińsk”. Tel. 835 31 49.
• 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 garaż własnościowy przy ul. Kasprowicza
68a. Tel. 639-85-09.
• 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 zamrażarkę i kuchnię gazową. Tel. 633 00 86.
• Sprzedam kawalerkę przy ul. Kasprowicza. Tel. 502
054 669, 864 04 61.
• Wózek spacerowy ﬁrmy Baby Dreams, mało używany,
pokrowiec na nóżki, kosz na zakupy. Cena 170 zł.
Tel. 669-05-39.
• Sprzedam niedrogo suknię ślubną - rozmiar 38. Tel.
663 65 52.
• Rolki dla chłopca, rozmiar 40, w bardzo dobrym stanie,
cena: 50 zł, Bielany, proszę telefonować wieczorem
tel. 633-01-81.
• Kożuch damski brązowy, licowany 3/4 z odpinanym kapturem, rozmiar 42/44, w bardzo dobrym stanie cena: 400 zł,
Bielany, proszę telefonować wieczorem tel. 633-01-81.

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.
• Do wynajęcia lokal 80 m2 na magazyn lub produkcję.
Siła, telefon, strzeżone. Łomianki – Buraków. Tel.
0-602-399-762, 832-12-11 lub 751-12-11.
• Wykupię zadłużone mieszkanie za dodatkową opłatą.
Tel. 833-93-43 po godz. 17.00.

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. 0-691-390-061
• 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.
• 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.

INNE

• Odstąpię miejsce na cmentarzu Wawrzyszewskim.
Tel. 423-55-83.
• Oddam kotkę w dobre ręce. Tel. 835 31 49.
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Ogłoszenia kulturalne*
EDUKACJA KULTURALNA

1,2,8,9,15,16,22,
23.02.05
godz.17.00-18.30
1,3,8,10,15,17,22
24.02.05
godz.18.00-20.00
1,22.02.05
godz. 17.30
4.02.05
godz. 17.00
5.02.05
godz. 10.00
5.02.05
godz. 11.00
10.02.05
godz. 10.00
12.02.05
godz. 11.00
12.02.05
godz. 12.00
16.02.05
godz.17.30
każdy
pon,wt,śr, czw,
godz. 17.00-18.40
pon.
godz14.25-19.05
środa
godz. 15.00-18.05
piątek
godz. 14.25-19.05

Zajęcia - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne)
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy
Zajęcia - warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży – gitara i perkusja
dla początkujących (zajęcia bezpłatne)
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy
Slajdowisko – pokazy przezroczy połączone z prelekcjami krajoznawczymi
1.02 – Karelia i Wyspy Sołowieckie
22.02 – Krajobrazy Maroka
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
Retoryka, czyli sztuka pięknego mówienia – wykład z elementami warsztatowymi – zajęcia prowadzi Olgierd Annasiewicz
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
„Gitara dla każdego” – otwarte zajecia dla młodzieży
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
„Ulubione sporty zimowe” – otwarte zajęcia malarskie
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
Papieroplastyka zabawki, maskotki, kompozycje czyli papierowe fantazje
- warsztaty dla dorosłych prowadzi Elżbieta Szmydt
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
„Anioły Polskie na szkle malowane” otwarte zajęcia plastyczne
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
„Gitara klasyczna” – otwarte zajecia dla młodzieży
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży nt. „Kolorowe balony” - prowadzi Kinga Berłowska
wstęp wolny
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98. Współpraca:
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Zajęcia graﬁki komputerowej dla młodzieży w wieku od 12 lat
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzi Barbara Czarnecka.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
Zajęcia dla dzieci cztero- i pięcioletnich. W programie: wychowanie
estetyczne, zajęcia teatralne, integracja kulturalna, nauka tańca, zajęcia
ruchowe. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej , ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT”. Zajęcia prowadzi Mariola
Strukowska. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej , ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

wtorki i czwartki
Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy).
godz. 16.30-18.00 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
Taniec artystyczny i nowoczesny z elementami akrobatyki. Zajęcia prowtorki i czwartki
godz. 16.40-17.40 wadzi Hanna Mosakowska.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
Modelarstwo lotnicze – Klub „Śmigiełko”
soboty
godz. 8.00-15.40 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
„A na Bielanach czytamy dzieciom”. W każdą środę m-ca, godz. 17: ul.
Bogusławskiego 6a, ul. Duracza 19, al. Zjednoczenia 19, ul. Perzyńskiekażda środa
go 3, al. Reymonta 6, ul. Wrzeciono 2, ul. Wrzeciono 48, ul. Petoﬁego
godz. 17.00
3, Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel.: 835-43-55.
Miejsce: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży ul. Duracza 19

wtorki
godz. 17.30

każdy czwartek
godz. 15.00

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.
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 pracowni prowadzi Hanna Dubiel. Terminy w uzgodnieniu.
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.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul.Petoﬁego 3, tel. 865-18-05

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
14.02 – 25.02
godz. 8.00-16.00

„Zima w mieście” – zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z bielańskich szkół podstawowych oraz stałych uczestników.
MDK „Bielany” (od poniedziałku do piątku)
W programie:
gry i zabawy sportowe na terenie parku, turnieje tenisa stołowego, konkursy plastyczne, zajęcia muzyczne, wycieczki, basen kąpielowy
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

KONCERTY

6.02.05
godz. 20.00

20.02.05
godz. 18.00

„Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne”. Wieczór karnawałowy rytmy
latynoskie południowo-amerykańskie. Chór Collegium Musicum, Leszek
Potasiński – gitara, Andrzej Borzym - dyrygent.
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”. Kwartet
gitarowy „Bolero”.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny Promińskiej, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.
wstęp wolny

IMPREZY DLA SENIORÓW

3,10,17,24.02.05
godz. 15.00
7,14,21,28.02.05
godz. 15.00
16.02.05
godz. 13.00
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Spotkania czwartkowe dla seniorów (spotkania bezpłatne, wstęp wolny).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka” tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1
Warsztaty manualne dla seniorów (spotkania bezpłatne).
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chomiczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka” tel. 834-76-98,
ul. Pabla Nerudy 1
Zebranie Klubu Kombatanta.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel.: 835-43-55

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA

Wystawa malarstwa dzieci i młodzieży –„Tęczowym pędzlem”. Uczestniczących w zajęciach – warsztatach plastycznych
wstęp wolny
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1
Wystawa malarska obrazów i rysunków seniorów uczestniczących w
1.02 – 28.02.05
warsztatach manualnych „W pełni lata”
(pon.- pt.)
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chogodz.14.00-20.00 miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka” tel. 834-76-98,
ul. Pabla Nerudy 1
Seminarium pt. „Jarosław Iwaszkiewicz w ukraińskim okresie twórczości”.
10.02.05
Miejsce: Czytelnia Naukowa, ul. Duracza 19, I piętro, Biblioteka Publiczna
godz. 10.00
im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel.: 835-43-55. Współpraca: Wydział
Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Wystawa „Ukraina lat dziecinnych Jarosława Iwaszkiewicza” - czynna
(pon.-pt.)
do 15.02.05 r.
godz.10.00-20.00 Grupy zorganizowane – terminy do uzgodnienia
(sob –niedz.)
wstęp wolny
godz. 9.00 -14.00 Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel.: 835-43-55. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
1.02 -28.02.05
(pon.- pt.)
godz.14.00-20.00

Wystawa „Kamedulskie Bielany” - wystawa prezentowana w przestrzeni
kościoła Pokamedulskiego na Bielanach.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel.: 835-43-55. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
* O szczegółowe informacje dotyczące wymienionych imprez – w tym o możliwości uczestnictwa
prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury

DZIELNICA BIELANY M.ST. WARSZAWY
ORGANIZUJE

„DARMOWE PŁYWANIE”
NA PŁYWALNI PRZY GIMNAZJUM NR 73
PRZY UL. J.CONRADA 6

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ BIELAŃSKICH W:

SOBOTY W GODZ.12.00-14.15 (SZKOŁY PODSTAWOWE)
NIEDZIELE W GODZ.12.00-14.15
(SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)
WSTĘP CO 45 MINUT TYLKO ZA OKAZANIEM
LEGITYMACJI SZKOLNEJ. TEL. 633 86 80

DZIECI I MŁODZIEŻ SZKÓŁ BIELAŃSKICH
W OKRESIE FERII ZIMOWYCH (14.02-25.02)
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 10.00-13.00

MAJĄ WSTĘP WOLNY
NA PŁYWALNIĘ PRZY UL. J.CONRADA 6
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAJĄ PAŃSTWO
NA PŁYWALNI. TEL. 633 86 80

Pływalnia przy Gimnazjum nr 73
ul. J. CONRADA 6, TEL. 633 86 80
ZAPRASZA NA:
– AQUA AEROBIK (GIMNASTYKA W BASENIE)
– SAUNĘ
– NAUKĘ PŁYWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W SZKOLE PŁYWANIA ”REKINEK”
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W DNI POWSZEDNIE
OD GODZ. 17.00
INFORMACJE I ZAPISY DO SZKOŁY PŁYWANIA
POD NUMERAMI TEL.: 501 583 008 / 502 438 655
Stowarzyszenie RUCH INICJATYW SPOŁECZNYCH „PRACA” zaprasza
wszystkich do współpracy - otwarte spotkania Koła odbywają się w każdą
pierwszą środę miesiąca. Proponujemy dostęp do pracowni komputerowej:
(Internet, indywidualne zajęcia z zakresu obsługi programów biurowych)
poniedziałki, wtorki, środy, czwartki: w godz. 18.00-20.00, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, dyżur informacyjny: wtorki w godz. 18.00-20.00,
dyżur prawnika: czwartki w godz. 18.30-20.00.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach, rozmową na
tematy związane z pracą, współpracą z Zespołem ds. pracy zapraszamy
do siedziby w kościele św. Zygmunta przy pl. Konfederacji 55 (wejście od
ulicy Płatniczej).
RIS „PRACA” współpracuje m.in. z : Wojewódzkim Urzędem Pracy, Warszawskim Urzędem Pracy, Urzędem Dzielnicy Warszawa-Bielany, Paraﬁą
św. Zygmunta w Warszawie, Bielańskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Fundacją „Nadzieja”, Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza,
Zakładem Doskonalenia Zawodowego.

Styczeń 2005

Zima w mieście 2005

Program zajęć podczas akcji „Zima w mieście 2005”
w Dzielnicy Bielany 14-25 II 2005 r.

Dni i godziny
prowadzenia zajęć

Lp.

Organizator zajęć

1.

Szkoła Podstawowa Nr 53
im. M. Zaruskiego
ul. Rudzka 6
Tel. 833 65 65
Koordynator: Zdzisława Chwiszczuk

2.

Szkoła Podstawowa Nr 77
im. W. Zieleńczyk
ul. Samogłoski 9
Tel. 834 09 92
Koordynator: Jerzy Młynek

W placówce odbywać się będą tylko zajęcia sportowe.
Gry i zabawy sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, uni-hock, ping-pong.
Zajęcia pływackie na basenie. Zawody i rozgrywki.

Od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-16.00

3.

Szkoła Podstawowa Nr 79
ul. Arkuszowa 202
Tel. 835-00-75
Koordynator: Wanda Molik

Zajęcia z informatyki.

Od poniedziałku do piątku
w godz.9.00-12.30

4.

Szkoła Podstawowa Nr 80
im. M. Kownackiej
ul. Aspekt 48
Tel. 669 79 37
Koordynator: Jadwiga Sztern

Zajęcia sportowe: basen, tenis stołowy, uni-hock, mini piłka nożna, gra w kręgle, koszykówka, zabawy
i gry zespołowe. Wycieczki: autokarowa do granicy w Kampinowskim Parku Narodowym, autokarowa do
Kawęczyna, do kina ”IMAX”, do Muzeum Techniki, do parku rozrywki „Kolorodo”, do Muzeum Sportu, do Od poniedziałku do piątku
pracowni rzeźbiarza. Zajęcia plastyczno-techniczne: origami, malowanie farbami na folii, lepienie z masy w godz. 8.00-16.00
solnej, plasteliny, modeliny. Konkursy z nagrodami. Czytanie i słuchanie bajek. Dyskoteki.

5.

Szkoła Podstawowa Nr 247
z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. Lisieckiego ”Dziadka”
ul. Wrzeciono 9
Tel. 834 -12 -49
Koordynator Elżbieta Wrzesień

Zajęcia sportowe: turnieje koszykówki, siatkówki, kometki, piłki nożnej, tenisa stołowego, pływalnia.
Zabawy terenowe: gry, sporty zimowe, wycieczki.
Zajęcia kulturalno-oświatowe: teatr, kino, wyjścia do muzeum, zajęcia plastyczne, wycieczki do centrum Od poniedziałku do piątku
rozrywki.
w godz. 8.00-16.00
Gry integracyjne: zabawy ruchowe, gry towarzyskie, kalambury, dyskoteki.
Edukacja zdrowotna: higieniczny tryb życia, zasady ruchu drogowego, pierwsza pomoc.

6.

Szkoła Podstawowa Nr 293
im. J. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego 8
Tel. 633 13 77
Koordynator: Marzena Bryjak

Zajęcia sportowe: mini piłka nożna halowa, mini siatkówka, mini koszykówka, dwa ognie – forma usportowiona, tenis stołowy, gry i zabawy ruchowe na wesoło, szachy (przepisy, podstawy gry, turnieje) „BULLE”
– zasady gry, wspinaczka halowa – trawersowanie (nauka wiązania ”8”, zakładania uprzęży), zespołowe
Od poniedziałku do piątku
gry sportowe (kręgle polskie, ringo zespołowe, biegi, uni-hock), tory przeszkód.
Wycieczki do Wieży Maga, kina Ciemna City, sali zabaw dla dzieci „Fit-Miś”, sztuczne lodowisko – Tor w godz. 8.00-16.00
Stegny, stok igielitowy Szczęśliwice, kręgielni Hokus-Pokus. Wyjścia na pływalnię. Zajęcia plastyczne
oraz informatyczne. Turnieje i zawody.

Proponowany program zajęć

Gry i zabawy integracyjne. Zajęcia dziennikarskie. Konkursy plastyczne. Zajęcia sportowe: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna, uni-hock, tenis stołowy, Fitnes Club.
Od poniedziałku do piątku
Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia relaksacyjne. Gry i zabawy kształtujące koordynację słu- w godz. 8.00-16.00
chowo-ruchową. Wycieczki do kręgielni, kina, PKiN, muzeum, kulig po Puszczy Kampinoskiej.

7.

Gimnazjum Nr 71
W czasie trwania akcji przewidziane są następujące zajęcia: - świetlicowe (gry planszowe, poranek z bajim. K.K. Baczyńskiego
ką, projekcja ﬁlmów, kolorowanki) - internetowe - wycieczki po Warszawie - kulig (w zależności od pogo- Od poniedziałku do piątku
ul. Perzyńskiego 10
w godz. 8.00-16.00
dy). Zajęcia sportowe pod opieką instruktorów sportowych (wyjścia na basen, kręgle, gry sportowe).
Tel. 633 39 48
Koordynator: Barbara Kończyk

8.

Gimnazjum Nr 73
im. J.H. Wagnera
ul. Conrada 6
Tel. 669 -75 –81
Koordynator Monika Grabowska

Zajęcia sportowe: pływalnia, tenis stołowy, gry zespołowe, zajęcia na siłowni.Spotkania z przedstawicielami policji i straży miejskiej - „Bezpieczne ferie”. Zajęcia uczące radzenia sobie ze stresem - „Jak poko- Od poniedziałku do piątku
nać stres”. Zajęcia plastyczne. Zajęcia muzyczne. Wycieczki: kino, wystawy, kręgielnia, kulig, kawiarenka w godz. 8.00-16.00
internetowa. Spotkania z ciekawymi ludźmi. Dyskoteki.

9.

Gimnazjum Nr 75
z Oddziałami Integracyjnymi
im. A. Fredry
ul. Wrzeciono 24
Tel. 835 -17 –50
Koordynator: Hanna Ziejewska

Zajęcia terenowe: m.in. zwiady ekologiczne, gry terenowe, zajęcia warsztatowe pozwalające na poznanie
przyrody w najbliższej okolicy. Zajęcia sportowe: m.in. turnieje koszykówki, kometki, piłki nożnej, tenisa
stołowego, siatkówki. Gry i zabawy świetlicowe – gry planszowe, konkursy zręcznościowe, zajęcia plastyczne, quizy tematyczne, nauka piosenek, zajęcia z dramy. Dyskoteki. Wycieczki. Edukacja zdrowotna Od poniedziałku do piątku
- pogadanki na temat higienicznego trybu życia, zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, proﬁlaktyka w godz. 8.00-16.00
społeczna, proﬁlaktyka zdrowotna, zasady udzielania „pierwszej pomocy”. W miarę możliwości i warunków pogodowych, zajęcia przedpołudniowe będą odbywały się poza budynkiem szkoły (lodowisko, ba-

10.

Zespół Szkół Nr 49
ul. Tołstoja 2
Tel. 835-95-58
Koordynator Bogumiła Pilaszek

Warsztaty z rzemiosła artystycznego - witraże, rzeźba, malowanie na szkle i tkaninie. Zajęcia sportowe
elementy sztuki walk wschodu, rozgrywki sportowe, aerobik, ściana wspinaczkowa, rozgrywki na kręgiel- Od poniedziałku do piątku
ni, tenis stołowy, piłka siatkowa i koszykowa, bilard. Udział w imprezach organizowanych przez instytucje w godz. 8.00-16.00
kulturalne – kino, teatr, muzea oraz sportowe - basen, lodowisko, kulig. Gry stolikowe.

11.

Zespół Szkół Nr 52
z Oddziałami Sportowymi
ul. Szegedyńska 11
Tel. 834-54-23, 835-24-60
Koordynator: Paweł Gawryjołek

W placówce odbywać się będą tylko zajecia sportowe. Zajęcia sportowe w 3 grupach wiekowych: klasy
1-3 szkoły podstawowej – gry i zabawy ruchowe (zbijak, mini piłka nożna-halowa); klasy 4-6 szkoły pod- Od poniedziałku do piątku
stawowe - tenis stołowy, piłka nożna halowa, piłka koszykowa uni-hock, wyjścia na basen. Gimnazjum w godz. 10.00-16.00
- piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka nożna halowa, tenis stołowy, uni-hock, wyjścia na basen.

12.

Zespół Szkół Nr 56
z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Fontany 1
Tel. 834 -65 –68
Koordynator: Katarzyna Krupnik

Zajęcia plastyczne: lepienie z gliny, robienie witraży, plenery malarskie, zajęcia kronikarskie i dziennikarskie, rozgrywki gier planszowych, zajęcia teatralne, dyskoteki, bal kostiumowy. Zajęcia sportowe: zajęcia na
basenie, judo, łucznictwo, uni-hock, tenis stołowy, piłka nożna, piłka halowa, aerobik, bowling, zajęcia na Od poniedziałku do piątku
lodowisku, rozgrywki sportowe i turnieje, zabawy na śniegu. Wycieczki: kulig i ognisko w Puszczy Kampino- w godz. 8.00-16.00
skiej, muzeum Archeologiczne, wyjścia do kina i na wystawy, zwiedzanie Wieży Maga, zajęcia w sali zabaw
„Fit-Miś”, wycieczka do ZOO. Zajęcia integrujące grupę „Poznajmy się”. Cykl spotkań ze Strażą Miejską.

13.

Młodzieżowy Dom Kultury
„Bielany”
ul. Cegłowska 39
Tel. 834-13-47
Koordynator: Renata Sabak

Zajęcia sportowe: „Funny judo”- gimnastyka, akrobatyka, biegi, skoki, podstawy judo – rozwijamy sprawność ﬁzyczną aerobik, ścieżka zdrowia, nauka tańca towarzyskiego, wyjścia na basen. Edukacja - zachowanie bezpieczeństwa w zimie. Gry i zabawy - ćwiczenie spostrzegawczości, gry stolikowe, konkursy
ze skakanką, wyjścia do kina. Wycieczka do sali zabaw dla dzieci „Fit & Miś”. Konkurs piosenki „Śpiewać Od poniedziałku do piątku
każdy może”. Turnieje: warcaby, szachy, gry planszowe, tenisa stołowego. Zajęcia na powietrzu. Zajęcia w godz. 8.00-16.00
i konkursy plastyczne: „Malujemy nasze twarze”, wyroby z masy solnej - „Bohaterowie bajek – ﬁgurki”,
„Zima w piosence, ilustracja do obejrzanego ﬁlmu”, „Zima tego roku”, moje wrażenia z uczestnictwa
w akcji „Zima w mieście”, malowanie farbami na szkle, lepienie z plasteliny.

14.

Młodzieżowy Dom Kultury
im. „Marii Gwizdak”
ul. Andersena 4
Tel. 835-98-45
Koordynator:
Bożenna Strzałkowska

Wycieczki: bielańskie wędrówki „Las w zimowej szacie” – wycieczki: piesza do Lasku Bielańskiego, Muzeum Sportu, autokarowa do Muzeum Motoryzacji w Otrębusach, spacer po lesie w okolicach Kań Helenowskich. Wyjścia na lodowisko. Zajęcia informatyczne - kawiarenka internetowa. Spotkania z przed- Od poniedziałku do piątku
stawicielami Straży Miejskiej i Policji. Zajęcia plastyczno-malarskie. Zabawy sportowe z piłką i kołami, w godz. 8.00-16.00
wyścigi, turnieje tenisa stołowego, olimpiada sportowa. Muzyczne zabawy: konkursy, zagadki, teatr, kalambury. Turniej o tytuł Mistrza Gier Stolikowych. Quizy matematyczne. Dyskoteki, bal kotylionowy.

15.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej Gry i zabawy dydaktyczne stolikowe i przestrzenne. Wycieczki turystyczne. Konkursy plastyczne, sporul. Szegedyńska 9a
towe, quizy. Zajęcia sportowe na basenie - wyjścia do obieków sportowych. Uczestnictwo w programach Od poniedziałku do piątku
Tel. 834-52-59
w godz. 8.00-16.00
organizowanych przez inne instytucje kultury (muzea, teatry, kina).
Koordynator: Jerzy Adamczyk

16.

Filia Bielańskiego Ośrodka
Kultury „Przy Estrady”
Gry i zabawy świetlicowe: plastyka, szachy, taniec towarzyski. Gry i zabawy w cyrk. Pogadanki i pokazy
Od poniedziałku do piątku
ul. Estrady 112
ﬁlmów na temat wspinaczki wysokogórskiej. Zajęcia z graﬁki komputerowej. Wycieczki piesze do Puszw godz. 8.00-16.00
Tel. 835-54-44
czy Kampinoskiej. Ognisko na Polanie Opaleń. Kulig.
Koordynator: Agata Gąsiorowska
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Ankieta
Proszę popatrzeć na mapę przedstawiającą okolice stacji metra,
które zostaną zbudowane na Żoliborzu i Bielanach. Pytania wydrukowane poniżej mogą
zadać Państwu ankieterzy na ulicach lub przez telefon.

E

D

C

Mapa - stacja A
Jak Pana/Pani zdaniem powinna się nazywać ta stacja metra przedstawiona na mapie?
Spośród poniższych propozycji proszę wybrać najlepszą nazwę dla tej
stacji metra:
a.
Hala Marymoncka
b.
Marymont
c.
Park Kaskada

Mapa - stacja B
Jak Pana/Pani zdaniem powinna się nazywać ta stacja metra przedstawiona na mapie?
Spośród poniższych propozycji proszę wybrać najlepszą nazwę dla
stacji metra:
a.
Serek Bielański
b.
Słodowiec
c.
PKS Marymont
d.
Żeromskiego

B

Znów nagroda dla poetki

Bielańska poetka
– Jurata Bogna Seraﬁńska, o której pisaliśmy w „Naszych
Bielan” kilka miesięcy
temu, została ponownie nagrodzona.
Na Ogólnopolskim
Konkursie Literackim
pt. „Moje miejsce na
Ziemi” zorganizowanym
przez ﬁrmę księgarską
„Burzyńscy”, Towarzystwo Czytelni Ludowych i Koło we Wrześni
– otrzymała nagrodę
specjalną „Kwartalnika Wrzesińskiego”
ufundowaną przez Wydawnictwo „Kropka”. Nagrodzone utwory zostały wydruko-

Mapa - stacja C
Jak Pana/Pani zdaniem powinna się nazywać ta stacja przedstawiona
na mapie?
Spośród poniższych propozycji proszę wybrać najlepszą nazwę dla tej
stacji metra:
a.
AWF
b.
Bielany
c.
Stare Bielany
d.
al. Zjednoczenia

Mapa - stacja D
Jak Pana/Pani zdaniem powinna się nazywać ta stacja przedstawiona
na mapie?
Spośród poniższych propozycji proszę wybrać najlepszą nazwę dla tej
stacji metra:
a.
Lasek Lindego
b.
Wawrzyszew
c.
Wolumen
d.
Wrzeciono

Mapa - stacja E
Jak Pana/Pani zdaniem powinna się nazywać ta stacja metra przedstawiona na mapie?
Spośród poniższych propozycji proszę wybrać najlepszą nazwę dla tej
stacji metra:
a.
Huta Warszawa
b.
Młociny
c.
Placówka

Pana/Pani zdaniem dobra nazwa stacji metra
powinna przede wszystkim:
a.
b.
c.
d.
e.

mieć odniesienia historyczne (np. do przeszłości miejsca, jego
historycznej nazwy)
mieć odniesienia geograﬁczne ( np. do nazwy obszaru, osiedla,
na którym leży)
być estetyczna (dobrze się kojarzyć, być ładna, łatwa do zapamiętania itd.)
promować szczególny charakter okolicy (np. zabytkowy, rekreacyjny
itp.)
jasno nas informować, gdzie się znajduje (np. od nazwy powszechnie znanej instytucji, budynku, który się tam znajduje)

Mieszkam na Bielanach lub na Żoliborzu: TAK
NIE
Jaka dzielnica:
Jeśli tak to proszę powiedzieć, która z przedstawionych stacji metra
znajduje się najbliżej Pana/Pani domu?:
A.
B.
C.
D.
E.
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A

wane w grudniu ub.r.
na łamach „Kwartalnika Wrzesińskiego.
Warto też dodać,
że wiersze pani Juraty ukazały się w ostatnich miesiącach 2004
r. w wielu zbiorowych
wydawnictwach.
Między innymi w almanachu poetyckim
„Polskie Kolędowanie” dedykowanym
Papieżowi Janowi
Pawłowi II. Specjalny
egzemplarz został
do Ojca Świętego wysłany w prezencie
Bożonarodzeniowym przez Oﬁcynę Wydawniczą „TAD-AD”.
Redakcja

NAJWYŻSZA CENA

Poznać odwieczna prawdę
Tak bardzo chciałam.
Postawić na jedną kartę
Ducha i ciała.

Nie będę szukać gwałtownie –
Znajdzie mnie sama.
Gdy przyjdzie w swym czasie do mnie
Zakończyć dramat.

O prawdę tę się otarłam
Więcej niż można.
Wiem już, że groźna jej barwa –
Będę ostrożna.

Za prawdę płaci się bowiem
Najwyższą cenę.
Pytanie jaką? – Odpowiem –
Własne istnienie!

Zamiast
na stół
– do wody!
W przeddzień Wigilii
Bożego Narodzenia 2004
w stawach Brustmana
pojawiły się karpie, a to
dzięki inicjatywie członka Rady Osiedla WSM
„Wawrzyszew” – Jerzego
Kropacza.
Zaproszono mieszkańców do udziału w akcji. Kilkadziesiąt osób, przybyło
nad staw z zakupionymi na
Wolumenie rybami. Zebrano ponad pięćdziesiąt karpi
i dwa amury. Widowisko
było wspaniałe. Organizatorzy obiecują kontynuowanie tej akcji w każdą
następną Wigilię.
Mieczysław Pierzchała

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa
Redakcja: ul. Przybyszewskiego 70/72, p. 210, tel./fax 639 85 18,
e-mail: gazeta@bielany.waw.pl
Redaktor naczelny: Włodzimierz Borkowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Tadeusz Olechowski i Maciej Podczaski, korekta:
Barbara Kołodziej-Piotrzuk
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz
skracania nie zamówionych tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.

Styczeń 2005

