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Wiosna w pełni

Pamiętaliśmy

Fot. L. Rudnicki

Także proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP, ks. Józef Górzyński wraz
z wiernymi modlił się podczas
mszy świętej o godz. 10.00
o beatyﬁkację Jana Pawła II.
O pierwszej rocznicy śmierci
Jana Pawła II pamiętała również paraﬁa Błogosławionych
Wyznawców Rafała i Alberta,
gdzie tutejszy proboszcz ks.
Grzegorz Jankowski o godz.
12.00 celebrował sumę, a po
jej zakończeniu, na zewnątrz
świątyni pod pomnikiem Jana
Pawła II, miała miejsce modlitwa. Wieczorem o godz. 21.15
w kościele były rozmyślania
i refleksje, a o godz. 21.37
modlitwa różańcowa.
Z kolei w kościele Świętego
Ducha obchody rocznicowe
rozpoczęły się o godz. 20.00
mszą świętą pod przewodnictwem proboszcza ks. Antoniego Piaścika w asyście trzech
księży. Bezpośrednio po mszy,
na zewnątrz kościoła pod wystawionym krzyżem, odbył się
Apel Jasnogórski, ubogacony
śpiewem, modlitwą i zapalonymi zniczami.
dokończenie na str. 4

Okładka książki autorstwa Leszka Rudnickiego
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Remonty placówek oświatowych
W tym roku budżetowym na remonty
placówek oświatowych przeznaczono
ponad 2 mln zł. Zaplanowano remonty
w szkołach podstawowych przy ul.
Rudzkiej 6 i Balcerzaka 1, w liceach ogólnokształcących i szkołach ponadpodstawowych przy ul. Kiwerskiej 3, Staffa
11, Żeromskiego 22/28 i 81 oraz Kolektorskiej 9/11, a także w przedszkolach
przy ul. Reymonta 8A, Pruszyńskiego 1
i 5 oraz Kochanowskiego 10.

Fot. M. Podczaski

W ramach remontu wymieniono instalację
wodno-kanalizacyjną i instalację elektryczną, a także armaturę i biały montaż.
Ściany obłożono glazurą, a podłogi nową
terakotą. Wykonano nowe kabiny sanitarne oraz wymieniono drzwi wejściowe do
łazienek. Całkowity koszt tych prac wyniósł
28 tys. zł.
Z kolei w przedszkolu nr 245 wyremontowano kuchnię wraz zapleczem, tak aby spełniała przepisy Sanepidu, wymieniając instalacje sanitarne wraz
z armaturą, instalacje elektryczne,
glazurę, terakotę.
Pomalowano ściany i sufity kuchni
oraz pomieszczeń
zaplecza. Koszt
prac w przedszkolu nr 245 wyniósł
92 tys. zł.
O kolorystyce
remontowanych
przedszkoli, doborze glazury
i terakoty decydowały dyrektorki
przedszkoli Danuta Kuczyńska
z przedszkola nr
105 oraz Ewa KorWyremontowana łazienka w Przedszkolu nr 105
czak z przedszkoZakończono już remont w dwóch przed- la nr 245, które również służyły pomocą we
szkolach nr 105 przy ul. Kochanowskiego wszelkich sprawach organizacyjnych, aby
10 i nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1.
remonty nie kolidowały z prowadzonymi
W przedszkolu nr 105 wykonano remont zajęciami dydaktycznymi.
dwóch łazienek, co było konieczne ze
Maciej Podczaski
Kwiecień
2006 Inspekcji Sanitarnej.
względu na zalecenia
Więcej na str. 2

Wielkanoc
na Bielanach

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer
„Naszych Bielan”. Ażeby ułatwić wybór i lekturę interesujących Państwa tematów postaramy się o niektórych z nich wspomnieć.
Niewątpliwie wydarzeniem miesiąca na
Bielanach były obchody pierwszej rocznicy
śmierci Jana Pawła II oraz spotkania z okazji
Świąt Wielkanocnych (str. 1 i 4). Ważnym
tematem są również inwestycje bielańskie,
a zwłaszcza zbliżający się termin budowy
metra (str. 1 i 3).
Należy także odnotować, iż pełną parą
ruszyły przygotowania do bogatych w tym
roku Bielańskich Dni Kultury. Aby zaprezentować szczegółowy program tych obchodów wyjątkowo następny numer „Naszych Bielan” ukaże się w połowie maja,
tuż przed rozpoczęciem dni. Obecnie na
stronie 2 i 5 piszemy o przygotowaniach.
Wiele ważnych i praktycznych tematów,
interesujących zapewne uczniów i rodziców,
przygotował Wydział Oświaty i Wychowania
(str. 2, 6 i 7). Z kolei Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (str. 2 i 8) przedstawia
instytucje i możliwości spędzenia wolnego
czasu przez bielańską młodzież, a Wydział
Ochrony Środowiska oraz Wydział Sportu,
Turystyki i Wypoczynku (str. 2, 10 i 16) przygotował dla naszych mieszkańców wiele
imprez sportowo-rekreacyjnych.

Rusza budowa
naszego metra!

W środę 5 kwietnia br., w siedzibie
Metra Warszawskiego, w obecności m.in.
Mirosława Kochalskiego, pełniącego
obowiązki prezydenta m. st. Warszawy
Początek kwietnia to nie tylko roczoraz Macieja Więckowskiego burmistrza
nica śmierci Jana Pawła II, ale również
i Ryszarda Podczaskiego członka zarzączas przygotowań i spotkań poprzedzadu dzielnicy Bielany została podpisana
jących Święta Wielkanocne.
umowa z konsorcjum firm PRG Metro
W ciepłej i serdecznej atmosferze upłyi PeBeKa Lublin, generalnym wykonawcą
nęło spotkanie władz dzielnicy na czele
pierwszego odcinka metra na Bielanach.
z burmistrzem Maciejem Więckowskim
Umowa obejmuje realizację budowy
i przewodniczącym Rady Dzielnicy Alektunelu B20, łączącego stację Marymont ze
sandrem Kapłonem z pracownikami urzędu.
stacją Słodowiec (długość 874,36 m) oraz
Tradycyjnie już goszczono Honorowego
Obywatela Bielan ks. Kazimierza Kalinow- samą stację A20 Słodowiec. Zgodnie z zaskiego, który przeczytał fragment z Pisma pewnieniami Metra Warszawskiego budowa
Świętego i poświęcił pokarmy. Zaproszeni potrwa niecałe 18 tygodni i będzie kosztobyli również radni dzielnicy, przedstawiciele wać 242 mln zł. Prace budowlane mają się
jednostek samorządowych oraz – po raz rozpocząć jeszcze w kwietniu, co oznacza,
pierwszy – przedstawiciele policji, straży że mieszkańcy Bielan będą mogli skorzystać
z podziemnej kolejki na przełomie trzeciego
miejskiej i wojska.
Katarzyna Białczyk i czwartego kwartału 2007 r.
Szczegółowe informacje na temat bieWięcej na str. 4
lańskiego odcinka metra znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Metra Warszawskiego Sp.
z o.o. (www.metro.waw.pl).
Z ostatniej chwili:
W dniu 21 kwietnia br.
sąd okręgowy umorzył
postępowanie dotyczące
skargi Hydrobudowy - 6 na
wyrok arbitrów UZP w sprawie wyboru wykonawcy
na budowę tuneli szlakowych do stacji Stare Bielany
i Wawrzyszew oraz samych
stacji, dzięki czemu odblokowana została możliwość
podpisania umowy na budowę tych stacji oraz tuneli
szlakowych.
Maciej Podczaski
Mirosław Kochalski, Jerzy Lejk oraz Ryszard Podczaski i Maciej Więckowski

Fot. T. Olechowski

Prawdopodobnie pierwsze dni kwietnia już na zawsze staną się dla Polaków
czasem refleksji i zadumy, czasem
wspomnień pontyﬁkatu i osoby Jana
Pawła II. W tym roku przełom marca
i kwietnia stał pod znakiem uroczystych
obchodów pierwszej rocznicy śmierci
Naszego Piepieża.
W Warszawie odbyło się wiele uroczystości rocznicowych, by wspomnieć choćby
te najważniejsze: mszę świętą na pl. Piłsudskiego czy koncert „Requiem” G. Verdiego
w Teatrze Wielkim Operze Narodowej.
Także mieszkańcy Bielan przeżywali
pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II.
Obchody na Bielanach były dniami wielkiego dziękczynienia i zadumy. Wyrażało
się to głównie tłumnym udziałem wiernych
w uroczystych mszach świętych.
W niedzielę 2 kwietnia w kościele św.
Zygmunta na pl. Konfederacji o godz. 12.30
mszą św. w intencji rychłej beatyﬁkacji Jana
Pawła II rozpoczęto rocznicowe obchody.
Następnie od godz. 20.00 trwała adoracja
Najświętszego Sakramentu, połączona
z czytaniem fragmentów homilii Jana Pawła
II, a o godz. 21.37 została odprawiona uroczysta msza święta w intencji beatyﬁkacji
Sługi Bożego Jana Pawła II pod przewodnictwem proboszcza ks. Jarosława Piłata.
Ponadto w świątyni została przygotowana
wystawa fotograﬁczna okresu od śmierci do
pogrzebu Jana Pawła II.

Od redakcji
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Urząd Dzielnicy informuje

Rodzina

Trwa kampania „Daj
im przyszłość – Warszawskie Rodzinne Domy
Dziecka”. Rodzinne – bo
rodzina jest naturalnym
miejscem, w którym
dziecko dorasta i rozwija się. Ale życie odbiega
od ideału. Czy więc na
Bielanach potrzebny jest
i czy powstanie Rodzinny
Dom Dziecka?
Dzieci trafiają do placówek opiekuńczych
z różnych przyczyn, ale
zawsze w poszukiwaniu
serca i ciepła. Domy dziecka, wychowujące kilkudziesięcioosobową grupę,
a czasem i więcej, są dla
wychowanków miejscem
bezpiecznym, ale nawet
przy największym wysiłku
wychowawców stworzenie
odpowiednich warunków rodzinnych nie jest możliwe.
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej
zmieniły się przepisy dotyczące systemu opieki nad
dzieckiem, w tym regulujące status placówek opiekuńczych. Reforma przewiduje
utworzenie wielu mniejszych placówek.
W rodzinnym domu dziecka może być
wychowywanych jednocześnie od czworga
do ośmiorga dzieci. Nie jest to ustawowe
novum. RDD istnieją już od dawna. Obecnie
jest ich w całej Polsce około 240 – ale nadal
o wiele za mało. Warszawa nie jest oazą
– ma tylko dwa i szuka kandydatów pragnących uczestniczyć w tym wielkim zadaniu.
Kiedyś domów warszawskich było więcej
– ale dzieci dorosły i w sposób naturalny
domy zakończyły działalność. Zastępczym
rodzicom pozostał jednak wielki kapitał
– liczna rodzina z całą gromadą wnuków.
Dzieci przebywające w małej placówce
mają lepsze szanse rozwoju i uczestniczą
w życiu rodzinnym, we wspólnie wykonywanych zajęciach domowych, świętach, uroczystościach. Sprzyja to niwelowaniu różnic
między nimi a rówieśnikami, buduje więzi
emocjonalne z opiekunami na zasadach rodzicielskich, daje ogromną szansę lepszego
przygotowania do założenia w przyszłości
własnej, tradycyjnie rozumianej, rodziny.
Wraz z poczuciem przynależności rośnie
poczucie własnej wartości i motywacja do
nauki.
Rola zastępczych rodziców nie jest
łatwa. Oblicza miłości do przyjętych dzieci objawiają się w zwykłej codzienności.
Poświęcenie – to właściwe słowo. Trzeba
mieć w sobie wiele dobra, żeby odważyć
się przyjąć dziecko, często okaleczone psychicznie i duchowo, skrzywdzone przez los.
Trzeba wielkiej odwagi i wysiłku, a nieraz
znacznych przewartościowań we własnym
życiu. Dzieci żyjące w świadomości, iż zostały osierocone lub odrzucone, potrzebują
wielkiej miłości i akceptacji. Nie każdego na
to stać. Gdy brak więzi naturalnych, trudniej
o czysto rodzicielskie uczucia i trudniej
o dziecięce zaufanie. Trzeba czasu i wielkiej
pracy. Tolerancji, umiejętności wybaczania,
cierpliwości, zrozumienia odmienności,
ogromnej odporności psychicznej i świadomego przyjęcia odpowiedzialności za cudze
życie. Odpowiedzialności tak moralnej, jak
i prawnej. I zrozumienia, jak trudno dziecku,
obciążonemu brakiem naturalnych rodziców,
dokonywać w sobie przemiany, zaufać.
Zastępczy rodzice muszą działać wspólnie. Trzeba bardzo dbać o wspólne podej-

Z prac Zarządu Dzielnicy

W lutym br. Zarząd Dzielnicy odbył osiem posiedzeń, w trakcie których omówił 137 spraw, w tym podjął 65 uchwał. Treści uchwał są dostępne na stronie
internetowej www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul.
Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Oferta dla dzieci i młodzieży

mowanie decyzji, o wspieranie w pracy nad
wzajemnym zaakceptowaniem wszystkich
członków rodziny, o jak najpełniejsze małżeńskie życie uczuciowe. Tam, skąd dzieci
przyszły, role matki i ojca były najczęściej
nieprawidłowe. Dlatego właściwe postawy
rodzicielskie zastępczego ojca i matki są
nie do przecenienia. Dziecka nie da się wychować słowami, trzeba przykładu i wielkiej
wytrwałości.
Od strony formalnej Rodzinny Dom
Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą. Zapewnia całodobową opiekę
i jest ﬁnansowany przez władze powiatowe.
Gdy dziecko dorasta, zadaniem opiekunów
jest usamodzielnienie go. Historia istnienia
rodzinnego domu dziecka, to zwykle kilkanaścioro wychowanków. Finansowanie
– to jednak nie wszystko. Nawet najlepsze
przepisy nie mogą postawić jednoznacznej
granicy, gdzie kończy się placówka opiekuńcza, a gdzie zaczyna zwyczajna wielodzietna rodzina. Kto chciałby podjąć się
opieki nad opuszczonym dzieckiem z innej
przyczyny niż potrzeba serca, nie rozwiąże
tego problemu. Nie pomogą szkolenia i wyuczone umiejętności pedagogiczne.
Na stronach internetowych można poczytać nie tylko o radościach, ale i o problemach. W sejmowej Komisji Społecznej oraz
Komisji Rodziny i Praw Kobiet o interesy
rodzinnych domów dziecka stara się dbać
poseł Leszek Dobrzyński, prowadzący
swój własny Dom Rodzinny w Szczecinie.
Na stronie internetowej powstaje forum
dyskusyjne, na którym doświadczeniami
dzielą się rodzice zastępczy.
Kampania na rzecz utworzenia w Warszawie kolejnych rodzinnych domów
dziecka rozwija się. Trwają szkolenia dla
rodziców zastępczych. Bliższe informacje
– infolinia 0-800 88 99 88. Zainteresowanym tematem gorąco polecamy też strony
internetowe: www.dajimprzyszlosc.pl, www.
misjanadziei.org.pl/artykuly.
Artykuł powstał po dyskusji prowadzonej na
forum Komisji ds. Rodziny Rady Dzielnicy Bielany. Gośćmi byli organizatorzy warszawskiej
kampanii „Daj im przyszłość” i przedstawiciel
ośrodka adopcyjnego. Swoimi doświadczeniami dzieliła się zastępcza Mama, pani Barbara,
która wychowała kilkanaścioro dzieci.

Opracował: Andrzej Szewielow,
wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny

REWITALIZACJA BIELAN
Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 30 marca 2006 r.,
przyjął „Założenia do Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
na lata 2005 – 2013”, które zgodnie z przyjętą procedurą zostały przekazane do Biura
Polityki Lokalowej m. st. Warszawy. Następnie 12 kwietnia 2006 r. zostały przyjęte przez
Zarząd Dzielnicy projekty, które będą przyczyniały się do realizacji „Dzielnicowego
Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na lata 2005 – 2013”.
Kolejnym etapem prac nad programem rewitalizacji, po przekazaniu dokumentów
do Urzędu Miasta i ich zaopiniowaniu przez Komitet Monitorujący, będą społeczne
konsultacje zaplanowane na przełomie maja i czerwca 2006 r.
Danuta Winkiel
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Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Bielany pragnie przedstawić Państwu ofertę Bielańskich
Organizacji Pozarządowych kierowaną
do dzieci i młodzieży mieszkającej na
terenie Bielan.
Na Bielanach prężnie działają trzy
placówki: Klub Młodzieżowy „ZiS”, Klub
Młodzieżowy „Wrzeciono”, (prowadzone
przez TPDUl „Przywrócić Dzieciństwo” im.
K. Lisieckiego „Dziadka”), jak również
wspierane ﬁnansowo i merytorycznie Ognisko Wychowawcze „Bielany”. Ich działalność cieszy się zarówno wysokim uznaniem
władz dzielnicy, jak i popularnością wśród
dzieci i młodzieży.
O tym, co przyczynia się do dużego
sukcesu działalności tych placówek
rozmawiam z Prezesem Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić
Dzieciństwo” im. K. Lisieckiego „Dziadka”, Wacławem Skudniewskim. Proszę
opowiedzieć w kilku zdaniach o historii
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy
„Przywrócić Dzieciństwo” im. K. Lisieckiego „Dziadka”.
Korzenie TPDUl „Przywrócić Dzieciństwo” im. K. Lisieckiego „Dziadka” sięgają
lat międzywojennych, kiedy to pracę z młodzieżą rozpoczął 16-letni Kazimierz Lisiecki

w Klubie Gazeciarzy, przy ul. Miodowej 6/8.
W 1918 r. założył Akademickie Koło Przyjaciół Dzieci Ulicy, które w latach 1928 – 1929
przekształciło się w Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Ulicy. W 1928 r. Założył on pierwsze
ognisko wychowawcze przy ul. Hipotecznej 5a, potem kolejne. Naczelne zasady
wychowania młodych ludzi w ogniskach
wychowawczych były, są i będą ponadczasowe. Wartości takie jak prawdziwy dom,
prawdziwa rodzina, gdzie każdy ma swoje
prawa i obowiązki, zasada godności i honoru – „wstyd za zło” i zasada pracy na rzecz
ogółu „nic za darmo”. W dniu pogrzebu Kazimierza Lisieckiego 9 grudnia 1976 r., powstało Koło Byłych Wychowanków Dziadka
Lisieckiego i Państwowego Zespołu Ognisk
Wychowawczych, które w 2001 r. powróciło
do historycznej nazwy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo”
im. K. Lisieckiego „Dziadka”.
Pragnę nadmienić iż, w latach 1938-1939 honorowym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy „Przywrócić
Dzieciństwo” im K. Lisieckiego „Dziadka”
była Pani Prezydentowa Maria Mościcka.
Obecnie godność Honorowego Prezesa
towarzystwa przyjęła Pani Prezydentowa
Maria Kaczyńska.
dokończenie na str. 11
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Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej
przy ul. Szegedyńskiej 9a
W ciągu najbliższych tygodni mieszkańcy Bielan, a w szczególności Wrzeciona, będą mogli korzystać z nowego
obiektu – Ogniska Pracy Pozaszkolnej
przy ul. Szegedyńskiej 9a. Obecnie toczy
się procedura odbioru i uzyskiwania
pozwolenia na użytkowanie.
Powstały obiekt, autorstwa Małgorzaty
Kotarskiej, jest pierwszym etapem zagospodarowania terenu byłego Ogródka
Jordanowskiego położonego między ulicami
Szegedyńską, Szubińską i budynkiem
TBS-u.
Trzysegmentowy
pawilon pomieścił
salę zajęć ruchowych o powierzchni
ok. 140 m kw. z zapleczem sanitarno-szatniowym, salę
zajęć ruchowych
o powierzchni ok.
100 m kw. dla małych dzieci, modelarnię, salę zajęć
plastycznych, salę
wypoczynkową i zajęć kulinarnych dla
seniorów, salę komputerową, pomieszczenia: do zajęć indywidualnych, administracyjne, sanitariaty, magazyny, oraz na piętrze
– kawiarenkę z zapleczem.
Na dachu budynku zaprojektowano ciąg
komunikacyjny prowadzący zachowanym
nasypem na poziom terenu. Wykonane pergole dachowe będą w przyszłości obsadzone roślinnością, stwarzając miejsce możliwe
do spacerów i relaksu. Teren OPP połączono drogą pożarową z ul. Szegedyńską. Tym
samym w miejscu dotychczasowego nieza-

Dyżur Straży Miejskiej
Funkcjonariusze Straży Miejskiej
m. st. Warszawy
przyjmują interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 15.30 – 17.30
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany

przy ul. Lipińskiej 2 w pok. nr 18
(I piętro obok poczekalni)

gospodarowanego i zaniedbanego terenu,
powstał trakt spacerowy, prowadzący od
bloku przy ul. Szegedyńskiej 5a do kościoła
i ul. Przy Agorze. Koszt tego etapu wynosi
blisko 6 mln zł.
W bieżącym roku planowane jest także
rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji, tj.
budowy sali widowiskowej w miejscu starego budynku OPP. Będzie ona połączona
konstrukcyjnie i funkcjonalnie z wybudowanym już obiektem. Ostatni etap, to zago-

OPP przy ul. Szegedyńskiej

spodarowanie przyległego parku. Powstały
budynek OPP wypełni lukę, jaka od lat
istnieje w tym rejonie w zakresie miejsca
pełniącego funkcje kulturalne, oświatowe
i wypoczynkowe.
Można już zaobserwować dzieci, młodzież i dorosłych korzystających z wybudowanych dróg i chodników. Niestety
widać także akty wandalizmu. Pojawiły się
grafﬁti, a także uszkodzenia elementów
dachowych.
Anna Bernasiak

Urząd nieczynny

Zgodnie
z Zarządzeniem Prezydenta
m. st. Warszawy
w dniu 2 maja br. (wtorek)
Urząd Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy
jest nieczynny.
Zapraszamy Państwa
w dniu 6 maja br. (sobota)
w godz. 8.00 – 16.00.
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Bielańskie Dni Kultury 2006
Zapowiedź

Władze samorządowe dzielnicy Bielany
zapraszają mieszkańców na organizowane
rokrocznie Bielańskie Dni Kultury. Święto
dzielnicy rozpoczyna się, zgodnie z tradycją sięgającą królów Władysława IV i Jana
Kazimierza, w Święto Zielonych Świątek
– odpustem w kościele Pokamedulskim.
W niedzielę, 4 czerwca o godz. 11.00,
spotkamy w świątyni pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny Niepokalanego
Poczęcia przy ul. Dewajtis 3, na uroczystej
mszy świętej. W tym też dniu wokół kościoła
będzie miał miejsce kiermasz artystyczny
i wspólne muzykowanie. Natomiast w Podziemiach Pokamedulskich, w przepięknych
barokowych piwnicach, przewidziane są
koncerty i prezentacje dorobku artystycznego uczelni artystycznych. Będzie też możliwość zwiedzania skarbczyka kościelnego

Przegląd Zespołów Tanecznych „Taneczny
Krąg”. W roku ubiegłym impreza ta za sprawą znakomicie przygotowanych blisko 30
zespołów z bielańskich placówek oświaty
i kultury, od przedszkoli począwszy do renomowanych prywatnych szkół tańca włącznie, stała się prawdziwym festiwalem tańca.
Konkurs odbędzie się 14 maja w Zespole
Szkół Ogólnokształcących przy ul. Tołstoja,
zaś laureaci wystąpią na Chomiczówce, dla
szerokiej publiczności 3 czerwca, podczas
festynu z okazji Dnia Dziecka.
Na uwagę zasługuje również III Bielański
Tydzień Teatralny. Będzie to impreza, której
ideą jest prezentacja spektakli teatralnych
zrealizowanych przez zespoły amatorskie
działające przy domach kultury. W dniach
14 – 19 maja zostaną zaprezentowane
spektakle nagradzane na warszawskich
i ogólnopolskich przeglądach teatralnych.
Dzień Dziecka na Chomiczówce

Robotnicza” w okolicach ul. Płatniczej
i Kleczewskiej oraz pl. Konfederacji przygotowywana jest oryginalna imprez plenerowa
o charakterze historyczno-społecznym.
Organizatorzy proponują mieszkańcom
Starych Bielan i przyjezdnym małą lekcję
historii Warszawy połączoną z festynem
rodzinnym. Na bardzo bogaty program składają się takie przedsięwzięcia jak: wystawa
zdjęć i akwareli ilustrujących przedwojenne
Bielany, występy warszawskich kapel
podwórkowych, Wielka Parada Zwierząt
Domowych, warsztaty i konkursy mające
na celu zainteresowanie zarówno dzieci,
jak i dorosłych historią i teraźniejszością
miejsca swojego zamieszkania.
Koncert z cyklu „Festiwal Muzyli Kameralnej na Bielanach”

i innych pomieszczeń barokowej świątyni.
Bielańskie Dni Kultury są świetną okazją
do pokazania dorobku twórczego naszej
dzielnicy, a także do zachęcenia jak najszerszego kręgu mieszkańców Bielan do
korzystania z oferty kulturalnej.
Zapraszamy na festyny, koncerty i wystawy, a zwłaszcza na wystawę przygotowywaną przez Bibliotekę Publiczną im.
Stanisława Staszica, która zaprezentuje
dorobek artystyczny twórców mieszkających na Bielanach. Otwarcie tej wystawy
i wieczór kabaretowy będzie prowadzony
przez znanych szerokiej publiczności artystów mieszkających na Bielanach.

Występ młodych tencerzy

Maj to również miesiąc, w którym swoje
święto obchodzą książka i bibliotekarze.
W tym roku ogólnopolskie hasło spinające
te dni brzmi: „Nie wiesz – zajrzyj do biblioteki”. Zajrzyjcie Państwo do naszych placówek, ażeby sprawdzić, co przygotowały
na tę okazję.
Poniżej podajemy opisy poszczególnych
imprez, a całość programu ukaże się w majowym wydaniu „Naszych Bielan”.

Przeglądy ruchu
amatorskiego

Charakterystycznym rysem działalności kulturalnej na Bielanach jest masowy
ruch amatorski. Każdego roku wiosną,
na terenie naszej dzielnicy, odbywają się
przeglądy mające charakter konkursów,
ukazujące dorobek amatorskich zespołów
muzycznych, teatralnych i innych. Po raz
dwunasty zostanie zorganizowany Bielański
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Festyny
i imprezy plenerowe

W dniu 20 maja, na polanie w Lasku
Bielańskim, urząd dzielnicy przygotowuje
festyn ekologiczny z okazji Dnia Ziemi. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji: akcję
zbiórka opakowań szklanych, „sadzonka za
szkło” oraz ekologiczno-sportowy festyn
rodzinny. Przez cały dzień artyści w strojach
regionalnych będą prezentowali rzeźby ludowe, wytwarzanie koronek, haftu, tkactwa,
wyplatanie koszyków z wikliny. Kilkanaście
dni później, 3 czerwca odbędzie się rodzinny festyn „Dzień Dziecka na Chomiczówce”.
Organizatorzy przygotowują cały szereg
konkursów sprawnościowych, zarówno dla
dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. W programie festynu znajdą się również elementy
promujące zdrowy tryb życia: pomiary
ciśnienia tętniczego, próby wydolnościowe,
pokazy udzielania pierwszej pomocy.
Z kolei 11 czerwca na swój festyn pt.
„Bielany z Tradycją” zaprasza Bielański
Ośrodek Kultury. W okolicach stawów Brustmana będzie można zobaczyć występy
zespołów dziecięcych i młodzieżowych, wystawę plenerową lub wziąć udział w grach
i zabawach o charakterze rekreacyjno-sportowym.
Dzień wcześniej tj. 10 czerwca, z okazji 80-lecia powstania osiedla „Zdobycz

Dni otwarte
w placówkach oświatowych
i instytucjach kultury

W dniu 3 czerwca na dzień otwarty zaprasza Młodzieżowy Dom Kultury Bielany
(ul. Cegłowska 39). W parku na terenie
ośrodka zostaną zaprezentowane osiągnięcia zespołów teatralnych, tanecznych,
muzycznych, artystycznych działających
w MDK „Bielany”.
Tydzień później, tj. 10 czerwca, tego
typu impreza odbędzie się w Młodzieżowym
Domu Kultury im. Marii Gwizdak. W programie organizatorzy przygotowali m.in.:
wystawę prac malarskich wykonanych
w pracowni placówki, połączoną z loterią
na cele charytatywne, pokazy taneczne zespołu Breake Dance, a także konkurs malowania kredą na asfalcie dla najmłodszych.

Imprezy szkół
i przedszkoli

Z dotychczas uzyskanych informacji
możemy stwierdzić, że wyjątkowo bogaty
program imprez artystyczno-kulturalnych
i turystyczno-sportowych przygotowały na
tegoroczne Bielańskie Dni Kultury szkoły
i przedszkola. Kilkanaście szkół – głównie
podstawowych – przygotowało wiele imprez
typu: pikniki rodzinne, festyny sportowo-rekreacyjne, konkursy piosenki i inne. Na

przełomie maja i czerwca w 12 bielańskich
przedszkolach odbędą się festyny rodzinne,
a także imprezy konkursowe, m.in.: VII Bielański Bieg Przedszkolaków „Bieg z uśmiechem”
(Przedszkole nr 240, przy ul. Marymonckiej
34), IV Teatralny Przegląd Bielańskich Przedszkoli „Teatr Marzeń” (Przedszkole nr 309,
przy ul. Andersena 7) II Bielański Konkurs
Ekologiczny „Niebo i Ziemia”.

Koncerty i wystawy

W maju i czerwcu będę realizowane
koncerty w ramach trzech bielańskich cykli
muzycznych: „Wieczory muzyczne”, „Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach” i „Muzyka na Wrzecionie”. Na szczególną uwagę
zasługuje koncert będący z pewnością
ozdobą tegorocznych Bielańskich Dni Kultury. W dniu 23 maja o godz. 19.30 w kościele
p.w. św. Zygmunta (sala dolna) wystąpi grupa Mo Carta. Liczymy, że muzyczne żarty,
ciekawie zagrane i zainscenizowane przez
muzyków, spotkają się z entuzjastycznym
przyjęciem publiczności.
Dział Zbiorów Specjalnych – Muzeum
w ramach Bielańskich Dni Kultury przygotowuje wystawę, prezentującą twórczość
artystów mieszkających na terenie Bielan.
Będzie to wystawa prac malarskich, graﬁki, rysunku, rzeźby i ceramiki. Wernisaż
wystawy odbędzie się 7 czerwca o godz
17.00. Interesującym uzupełnieniem wernisażu będzie występ „Kabaretu Moralnego
Niepokoju”.

O Bielańskich
Dniach Kultury

Organizatorzy BDK na czele z samorządem dzielnicy Bielany, pragną dotrzeć
z informacją o planowanych projektach
artystyczno-kulturalnych do mieszkańców
naszej dzielnicy. W następnym numerze
„Naszych Bielan, który ukaże się w połowie
maja zostanie przedstawione pełne kalendarium Bielańskich Dni Kultury. Będzie ono
dostępne także na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy www.
bielany.waw.pl oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta www.um.warszawa.pl (Informator kulturalny).
Ponadto planujemy
wydanie okolicznościowego foldera,
zawierającego
wspomniane kalendarium. Chcemy,
by był on dostępny
w dzielnicowych
placówkach oświatowych i kulturalnych (szkołach,
przedszkolach,
domach kultury, bibliotekach)
oraz w budynkach
naszego urzędu
(WOM). Będzie on
również dostępny
w Wydziale Kultury
Dzielnicy Bielany
(ul. Lipińska 2).
Tam będzie można
również uzyskać
informacje o tegorocznych Bielańskich Dniach
Kultury.
Jarosław Bobin
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Pamiętaliśmy

dokończenie ze str. 1
W kościele pw. św. Marii Magdaleny
wszystkie msze święte odbyły się według
niedzielnego rozkładu, przy czym, po mszy
o godz. 18.00 zaprezentował się młodzieżowy zespół z programem słowno-muzycznym związanym tematycznie z rocznicą
śmierci Jana Pawła II. O godz. 21.00 zespół
aktorski z Grażyną Barszczewską i Januszem Zakrzyńskim zaprezentował program
artystyczny o Ojcu Świętym. Końcowym
akordem uroczystości w kościele była msza
o godz. 21.37 dla upamiętnienia rocznicy
chwili, w której Jan Paweł II odszedł do
Domu Ojca, której przewodniczył proboszcz
ks. Bogumił Pasternak.
W kościele Pokamedulskim przy ul. Dewajtis ks. Wojciech Drozdowicz koncelebrował mszę św. dziękczynną. W tych dniach
została wyłożona księga pamiątkowa. Z kolei w podziemiach kościoła zaprezentowano
widowisko pt. „Portret trumienny Jana Pawła II” w wykonaniu Piotra Wawryło z muzyką
Zygmunta Koniecznego pt. „Ojcze nasz”.
Ks. Drozdowicz przygotował płytę DVD
z wideoklipem Haliny Frąckowiak, z muzyką
Józefa Skrzeka, ze słowami Karola Wojtyły,
w reżyserii Andrzeja Wolfa. Wznowił też
wydanie płyty DVD, na której znajdują się:
konferencja prasowa z Janem Pawłem II,
występ zespołu „Ziarno 91” oraz „Bielany
żegnają papieża”.
Wśród licznych koncertów, wieczorów
poetyckich, wystaw nie zabrakło okolicznościowych projektów artystycznych przygotowanych dla mieszkańców naszej dzielnicy.
Wszystkie one miały bardzo kameralny
i stonowany charakter.
W sobotnie popołudnie sala widowiskowa Bielańskiego Ośrodka Kultury wypełniła
się publicznością przybyłą na imprezę poświeconą pamięci Jana Pawła II – Papieża
z Polski. W pierwszej części dr Stanisław
Krajski – pracownik naukowy Uniwersytetu
Stefana Kardynała Wyszyńskiego – omówił
w interesującej prelekcji dzień codzienny
w Watykanie, szczegółowiej zapoznając
słuchaczy z życiem Jana Pawła II.
W części drugiej wystąpili: Danuta Nagórna recytując młodzieńcze wiersze Karola
Wojtyły oraz fragmenty „Tryptyku Rzymskiego”, które ilustrowano muzyką barokową
w wykonaniu: Katarzyny Dudek-Kostrzewy
– ﬂet i Roberta Skiery – klawesyn. Całość
zakończono anegdotami
z życia Jana Pawła II przyjmowanymi entuzjastycznie
przez widownię. Wieczór
wspomnień na życzenie
publiczności przedłużono,
za co wykonawcy i organizatorzy otrzymali gromkie
brawa.
Organizatorzy obiecali też podobny koncert
w maju, z okazji rocznicy
urodzin Jana Pawła II.
Można śmiało powiedzieć,
że i dzisiaj Nasz Papież
gromadzi wielkie rzesze
ludzi spragnionych ciepła
i serdeczności.

Tego samego dnia wieczorem w Kościele Pokamedulskim, odbył się koncert muzyki
żałobnej Józefa Elsnera. Zgromadzeni wysłuchali utworów wokalno-instrumentalnych
– „Requiem”, „Dies irae” „Salve Regina”
Utwory te przedzielały teksty poetyckie
Jana Pawła II wykonywane przez Jerzego
Woźniaka.
W dniu następnym tj. 2 kwietnia odbyła się impreza wspomnieniowa, w której
uczestniczyli mieszkańcy osiedla Wólka
Węglowa. W ﬁlii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Estrady 112 wystąpiło Trio
Amabile. W programie koncertu znalazły się
m.in utwory: W. A. Mozarta, Jacquesa Iberta, Antoniego Szałowskiego, Aleksandra
Tansmana, Jana Francaix, Normy Hallam.
Podczas koncertu czytane były fragmenty
homilii wygłaszanych prze Ojca Świętego
w różnych miejscach świata.
To tylko niektóre z wielu imprez wspomnieniowych odbywających się na początku kwietnia na terenie naszej dzielnicy
– Bielany pamiętały i będą pamiętać.
Mieczysław Pierzchała, Jarosław Bobin

Gimnazjum Nr 72
uczciło pierwszą rocznicę
śmierci Jana Pawła II

Pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła
II w naszej szkole uczczono wykonaniem
gazetek ściennych poświęconych Ojcu
Świętemu. Pojawiły się na nich zdjęcia z tytułem: „Papież nas wszystkich”, ukazujące
Jana Pawła II wychodzącego do każdego
człowieka wierzącego, niewierzącego,
bezbronnego dziecka oraz do wielkich tego
świata. Widnieje też napis: „Tu es Petrus”
(Ty jesteś skała) – słowa wypowiedziane
przez Jezusa do Szymona Piotra.
Większość uczniów w tygodniu poprzedzającym rocznicę miała okazję
uczestniczyć w przepięknym koncercie
poświęconym Janowi Pawłowi II – pielgrzymowi pokoju. Piękną oprawę muzyczną do
przedstawienia pt. „Tu es Petrus” i słów Zbigniewa Księżka, zaczerpniętych z „Tryptyku
Rzymskiego” Jana Pawła II, przygotował
Piotr Rubik. W kolejnych dniach przez
radiowęzeł szkolny odtwarzane były wypowiedzi Ojca Świętego z niezapomnianych
pielgrzymek i spotkań, szczególnie tych
z młodzieżą.

Wielkanoc na Bielanach
dokończenie ze str. 1
Do świąt przygotowywali się także najmłodsi bielańczycy. W Przedszkolu nr 308
przy ul. Reymonta 8a, bardzo często organizowane są konkursy, w których biorą chętnie
udział dzieci wraz z rodzicami. Ostatnio, 7
kwietnia br. ogłoszono konkurs na „Najładniejszą palmę wielkanocną”. Celem było
podtrzymanie tradycji Niedzieli Palmowej,
rozwijanie estetyki i włączanie społeczności
przedszkolnej do twórczego działania. Przygotowanie palemek zajęło naszym milusińskim i ich rodzicom zapewne dużo czasu, ale
efekty były miłe dla „oka”. Wszystkie palmy
były zdobione bibułkowymi kwiatami, baziami,
borowiną, bukszpanem i wstążkami.
Rada Pedagogiczna

* * *

W przedświąteczną środę 12 kwietnia
br. Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Staszica przy ul. Duracza 19 zapełniła się
przedstawicielami środowisk kombatanckich, którzy przybyli tu na tradycyjne wielka-
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nocne spotkanie. Zostali na nie zaproszeni
przez przewodniczącego Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy Aleksandra Kapłona, burmistrza Dzielnicy Bielany Macieja
Więckowskiego oraz przewodniczącego
Bielańskiego Klubu Kombatanta Stanisława
Kramarza.
Spotkanie rozpoczął ks. Pasternak
wspólną modlitwą „Ojcze nasz” i poświęceniem pokarmów oraz życzeniami zdrowia,
do których dołączyli się przedstawiciele
kierownictwa dzielnicy. Nastąpiła wymiana
życzeń, dzielenie się jajeczkiem, później
były śledziki, sałatki, ciasta, herbata, kawa
i… rozmowy.
Świąteczne spotkanie było znakomitą
okazją do wręczenia kombatantom medali
„Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”,
nadanych przez Radę Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa na wniosek burmistrza
i przewodniczącego Bielańskiego Klubu
Kombatanta. Otrzymali je: Edward Bojanowicz, Józef Czajka, Marianna Deska, Zoﬁa
Strzałkowska, Bogdan Szarpio, Alicja Tyc

SPOTKANIA Z PAPIEŻEM

Historia, którą opiszę, posiada wymiar
bardzo osobisty, chwilami wręcz kameralny. Trudno mi o niej wspominać bez emocji,
czy pogłębionej reﬂeksji. Utkana została niczym gobelin z przeróżnych wątków, splatających się po latach w jedną całość.
Pod koniec czerwca, stałem wraz z ciocią
w tłumie przed warszawską Archikatedrą.
Trwały uroczystości Sacrum Poloniae Millenium. Wszystko działo się jak na przyspieszonym ﬁlmie. Podjechała ciemna limuzyna,
wysiadł Ksiądz Prymas: wysoki, majestatyczny, pełen powagi. Ciocia wypchnęła
mnie naprzód, ktoś podał kwiaty, mocno
stremowany padłem więc na kolana, całując
Go w pierścień. Pomyślałem wtedy: chyba
nie zapyta mnie o to jajko! Obok niego, inny
kapłan uśmiechał się do mnie serdecznie,
jakby dodając odwagi. Prymas pogłaskał
mnie po twarzy, a ten drugi odchodząc...
zmierzwił mi włosy. Kto to był? - spytałem
ciocię, gdy dostojnicy weszli już do świątyni.
O, to arcybiskup Wojtyła, tęga głowa, ja ci to
mówię! Jak się okazało, miała rację.
Kolejne spotkanie: I Pielgrzymka Jana
Pawła II do Ojczyzny, gorący czerwiec
1979 r. Msza Święta na ówczesnym pl.
Zwycięstwa (pl. Piłsudskiego), historyczna
w swym wymiarze, z pamiętnymi słowami,
które odmieniły oblicze naszej Ojczyzny.
A następnego ranka jeszcze jedna, pod kościołem św. Anny. Przed mszą, obwieszony
dwoma aparatami oraz torbą reporterską,
bez żadnych trudności ze strony milicji czy
służby papieskiej, wszedłem na dziedziniec
siedziby Prymasa przy ul. Miodowej. Jak
to bywa w takich sytuacjach, człowiek robi
przedziwne rzeczy. Założyłem teleobiektyw
200 mm, który na nic się tutaj nie zdał.
O obiektywie szerokokątnym nie pomyślałem. Papież szedł niespiesznie wewnętrzną
alejką, tak blisko, że można Go było dotknąć. Nie miałem odwagi, a może nie byłem
godny takiego zaszczytu, nie wiem...
I utrwalone obrazy; magiczne, pełne
znaczeń oraz symboli, wyznaczających
drogę ku wolności. Nieprzebrane tłumy
wypełniające ulice, morze rąk z krzyżykami
ponad głowami w trakcie ich poświęcania,
wreszcie odlot papieskiego helikoptera
z pl. Zwycięstwa, wprost do gniazda naszej
państwowości: Gniezna. Wzniósł się ponad Warszawą, niczym wielki dobry Anioł,
błogosławiąc ją swymi skrzydłami. Piękny,
niezapomniany widok. Następne wizyty
papieskie w kraju, to wciąż otwarta księga
do której zajrzę innym razem...
Czas na kolejny wątek; moje „spotkania”
z Papieżem, lecz w jakże odmiennych okolicznościach. Dobry los sprawił, że marzenia
kilkunastoletniego chłopca stały się faktem;
zostałem profesjonalnym plastykiem. Zaczęły napływać propozycje współpracy ze
strony znanych wydawnictw i oﬁcyn. Kolejne pielgrzymki Ojca Świętego do Polski,
to nerwowe telefony od wydawców oraz
zamówienia na zaprojektowanie: pocztó-

wek, plakatów, folderów czy kalendarzy.
To wielkie wyróżnienie, ale też satysfakcja,
której nie da się z niczym porównać. Jak
również niepowtarzalne przeżycie, gdy
walcząc z czasem, szukając dobrego motywu, odwiedzałem agencje fotograﬁczne,
przeglądając w skupieniu tysiące zdjęć,
które nie ujrzały jeszcze światła dziennego.
I słynne nazwiska, znane z ekskluzywnych
albumów: Arturo Mari, Adam Bujak czy
Ryszard Rzepecki.
Z tym ostatnim, mieszkańcem Bielan,
spotkałem się w jego pracowni na ul. Mokotowskiej, przy okazji kolejnego projektu. Wielogodzinne przeglądanie i wybór zdjęć, stało
się pretekstem do rozmów o Papieżu. A także
o kulisach licznych pielgrzymek, widzianych
przez wizjer aparatu fotograﬁcznego. Migają
mi przed oczami setki ujęć z całego świata:
Papież w fantazyjnym kapeluszu, tańczący
z młodzieżą, z dzieckiem w ramionach, w indiańskim pióropuszu na głowie, itd.
Projektując okładki książek, wciąż „spotykałem” się z Janem Pawłem II, a także
ludźmi, którzy Go znali lub byli przyjaciółmi. Tak się złożyło, że pozycje do których
„przykładałem rękę”, bezpośrednio wiązały
się z Jego pontyﬁkatem. Z reguły osobiście
uzgadniałem z autorami wszelkie szczegóły,
lecz zawsze powracały rozmowy o Ojcu
Świętym. Ot, choćby podczas wizyty u biskupa Władysława Miziołka w rezydencji na
ulicy Książęcej, gdzie siostry zakonne podały
własnego wypieku szarlotkę oraz... kremówki.
Czy u ks. Jana Twardowskiego, w jego zaczarowanym domku pełnym poezji, drewnianych
ptaszków, suszonych ziół i innych dziwności,
przy kościele sióstr Wizytek na Krakowskim
Przedmieściu. Czy wreszcie w mieszkaniu
na Bemowie, u znanego biblisty Zenona
Ziółkowskiego, pośród roślin, starych ksiąg
oraz ciepłych wspomnień, czasem bardzo
prywatnych. To właśnie on użyczył z własnego archiwum fotograﬁę, której fragment
wykorzystałem na okładce niezwykłej książki
Stanisława Stolarczyka, pt. „Papież, jakiego
nie znamy”. Nie zdradzę wszystkich tajemnic
warsztatu, powiem tylko tyle, że traﬁła ona
do Watykanu, a Ojciec Święty zastanawiał
się, gdzie i kiedy zostało zrobione zdjęcie
zamieszczone na okładce...
Niepowtarzalne są chwile, gdy późnym
wieczorem pochylam się nad kolejnym projektem; obok leżą kartony, ołówki, pastele, piórka,
tusze, farby czy pędzelki. Lub też wędrując
w wirtualnej komputerowej przestrzeni, przygotowuję go do druku, a w tle Leszek Możdżer
tka mozolnie z nutek Christus Vincit.
Właśnie minął rok od Jego odejścia,
lecz On wciąż pielgrzymuje wśród ludzkich
serc. I pomyślałem sobie, że spotkało mnie
wielkie szczęście żyć w tych niezwykłych
czasach, gdy wiara i miłość zmieniła historię
świata. Że dzięki Niemu każdy z nas stał się
jej cząstką. Maleńkim ziarnkiem, tworzącym
wielką człowieczą Rodzinę.
Leszek Rudnicki

i Janusz Warakomski. Dekoracji dokonał
płk w st. spocz. Józef Listopadzki.
Z inicjatywy i przy akompaniamencie
kombatanta Hilarego Jechowicza zebrani zaśpiewali słynną „Barkę”, co jeszcze bardziej
zaakcentowało świąteczno-religijny nastrój.
Mieczysław Pierzchała

teksty napisał i melodie skomponował muzyk
z ośrodka – Mariusz Krakowski.
Wielkanocne spotkanie podopiecznych
z Domu Dziennego Pobytu i Klubu Seniora
przy al. Zjednoczenia odbyło się w kawiarni
kościoła pw. św. Zygmunta dla 120 osób.
Sute śniadanie poprzedziło ponad godzinne misterium Męki Pańskiej w wykonaniu
9-osobowego zespołu. Kierownictwo gorąco
dziękuje księdzu proboszczowi Jarosławowi
Piłatowi za udostępnienie kawiarni.
We wtorek 11 kwietnia, staraniem Wydziału Kultury Dzielnicy Bielany i Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Chomiczówka”, zorganizowano centralne
spotkanie świąteczne seniorów bielańskich.
Klimat tego spotkania, to wielkie przeżycie
i wielka zasługa organizatorów pomysłu
połączenia go z uczczeniem pierwszej
rocznicy odejścia Jana Pawła II.
Imprezy integracyjne na Chomiczówce
z dawna koncertami słyną, ale ten był
szczególny. Ewelina Hańska śpiewała „Barkę”, „Ave Maria”, „Czarną Madonnę”. Filip
Borowski recytował wiersze Karola Wojtyły,
zaśpiewał „Modlitwę” Okudżawy, a Andrzej
Płonczyński akompaniował, wplatając w koncertowy klimat ową przejmującą dziś frazę:
„Góralu, czy ci nie żal”. Nikt z nas nie starał
się opanować wzruszenia, a nawet łez.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

* * *

Seniorzy skupieni w Ośrodkach Wsparcia na Wrzecionie i przy al. Zjednoczenia
do świątecznych spotkań przygotowywali
się – bagatela – od lutego. Wrzała praca
na zajęciach plastycznych i w zespołach
ćwiczących wielkanocne dramy. Efekty tej
pracy podziwiali zaproszeni goście podczas
uroczystych „jajeczek”.
Na Wrzecionie urządzono dwa: dla uczestników Oddziału Dziennego i członków Klubu
Seniora. Biel obrusów uwydatniała kolory
i mnogość dekoracji: pisanek, stroików, własnoręcznie wykonanych pomysłowych serwetników przy każdym nakryciu. Przy barszczu
z białą kiełbasą, sałatkach, wędlinie, ciastach
komentowano pracowitość i zaangażowanie
pensjonariuszy oraz wieloraki pożytek płynący
z zajęć usprawniających ręce, ćwiczących
umysł. Podziwiano też inwencję twórczą
autorów tych małych dzieł sztuki. Dodatkową
atrakcją było widowisko okolicznościowe
w wykonaniu pensjonariuszy, do którego
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Oświata i wychowanie
Zebrania informacyjne
w przedszkolach

W bielańskich przedszkolach dla rodziców dzieci nowo przyjętych będą
organizowane zebrania informacyjne i dni
adaptacyjne. Poniżej podajemy terminy
spotkań zaplanowanych w maju:
 Przedszkole nr 97, ul. Twardowska 23
– 10 maja 2006 r., godz. 17.00.
 Przedszkole nr 105, ul. Kochanowskiego 10 – 29 maja 2006 r., godz. 17.00.
 Przedszkole nr 236, ul. Fontany 2 – 9
maja 2006 r., godz. 17.00.
 Przedszkole nr 240, ul. Marymoncka
34 – 18 maja 2006 r., godz. 16.30.
 Przedszkole nr 245, ul. Pruszyńskiego
1 – 10 maja 2006 r., godz. 16.00; dni adaptacyjne: 20.05.06 r., godz. 10.00, 24.05.06
r., godz. 16.00, 31.05.06 r., godz. 16.00,
6.06.06 r., godz. 16.00.
 Przedszkole nr 268, ul. Przytyk 5a – 9
maja 2006 r., godz. 16.00.
 Przedszkole nr 272 ul. Gajcego 9
– 8-10 maja 2006 r. w godzinach 9.00-12.00; dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych: 11-12 maja i 15-16 maja spotkania
adaptacyjne w ogrodzie przedszkolnym.
 Przedszkole nr 287, ul. Broniewskiego
81 – 30 maja 2006 r., godz. 17.00.
 Przedszkole nr 307, ul. Księgarzy 9
– 11 maja 2006 r., godz. 17.00.
 Przedszkole nr 308, ul. Reymonta
8a – 22 maja 2006 r., godz. 17.00.
 Przedszkole nr 341, ul. Wergiliusza 7
– 18 maja 2006 r., godz. 16.30.
Uwaga!
Nauczyciele bielańskich przedszkoli – 8
maja 2006 r. o godzinie 13.00 w Przedszkolu nr 240 im. Polskich Olimpijczyków przy
ul. Marymonckiej 34, odbędą się zajęcia
pokazowe z programu „Przyjaciele Zippiego”. Obserwatorami zajęć będzie delegacja
z Wielkiej Brytanii oraz pracownicy CMPPP
odpowiedzialni za realizację tego programu
w Polsce.

Absolwenci
szkół podstawowych

W dniu 4 kwietnia br., 1.118 uczniów
klas szóstych z 15 szkół podstawowych
przystąpiło do sprawdzianu po szóstej klasie.
Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów
nie pisali w tym dniu sprawdzianu będą mogli
przystąpić do niego 6 czerwca 2006 r.
Na wszystkich uczniów klas szóstych
czekają miejsca w bielańskich gimnazjach.
W celu właściwej organizacji pracy szkół
w roku szkolnym 2006/2007 rodzice do
końca kwietnia br. powinni złożyć podanie
o przyjęcie dziecka do gimnazjum. Poniżej
podajemy wykaz bielańskich gimnazjów
oraz adresy stron internetowych, na których
można znaleźć szczegółowe informacje
o pracy i ofercie bielańskich gimnazjów.
W Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu
m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany przy
ul. Lipińskiej 2, tel. 022 639-87-53, 022 669-00-58 można uzyskać informacje na temat
obwodów rejonowych gimnazjów właściwych dla miejsca zamieszkania dziecka.
 Gimnazjum nr 70 w Zespole Szkół nr 56
z oddziałami integracyjnymi ul. Fontany 1, tel.
834-65-68, www.zespolszkol56.waw.pl.
 Gimnazjum nr 71 im. K. K. Baczyńskiego, ul. Perzyńskiego 10, tel. 633-39-48,
www.gimnazjum71.interbetdsl.pl.
 Gimnazjum nr 72, im. A. B. Dobrowolskiego, ul.Przybyszewskiego 45, tel.
834-06-73, www.gim72.waw.pol.pl.
 Gimnazjum nr 73, im J. H. Wagnera, ul.
Conrada 6, tel. 669-75-81, www.gimnr73.edu.pl
 Gimnazjum nr 74 w Zespole Szkół
nr 49, ul. Tołstoja 2, tel. 835-95-58, www.
gorskilxlo.edu.pl/gim
 Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 75, im. A. Fredry, ul. Wrzeciono 24, tel.
835-17-50, www.gimnazjum75.gdnet.pl
 Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 76 im.gen. S. Maczka, ul.Gwiaździsta
35, tel. 833-02-58, www.maczek.pl.pl
 Gimnazjum nr 77 w Zespole Szkół
nr 51 im. I. Domeyki, ul. L. Staffa 3/5, tel.
834-58-54, www.domeyko.edu.pl
 Gimnazjum nr 78 w Zespole Szkół
nr 52, ul. Szegedyńska 11, tel. 834-54-23,
www.zsz_52.w.interia.pl
 Gimnazjum Sportowe nr 79 w Zespole
Szkół Sportowych nr 50 im. J. Kusocińskiego,
ul. Zuga 16, tel. 834-21-57, www.kursy.edu.pl
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Gimnazjaliści

Od 6 maja 2006 r. rozpoczyna się
rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
w Warszawie w roku szkolnym 2006/2007.
Podobnie jak w latach ubiegłych, nabór do
szkół ponadgimnazjalnych prowadzony
będzie z zastosowaniem Systemu Elektronicznego Wspomagania Naboru.
Zgodnie z terminami określonymi w Zarządzeniu Nr 15 Mazowieckiego Kuratora
Oświaty z dnia 17 marca 2006 r. Biuro
Edukacji opracowało Harmonogram Działań
Gimnazjalisty, który ułatwi młodzieży gimnazjalnej przystąpienie do rekrutacji.
Kandydaci do techników i zasadniczych
szkół zawodowych oprócz kwestionariusza-podania składają także zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do kształcenia w określonych zawodach.
Bezpłatnie badania lekarskie można wykonywać w przychodniach medycyny pracy.
Szczegółowe informacje można uzyskać
na stronie internetowej Biura Edukacji www.
edukacja.warszawa.pl.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
GIMNAZJALISTY
 od 06.05.2006 r.do 19.05.2006 r. godz.
16.00 – Kandydat zakłada swoje konto
w systemie. Wybiera szkoły oraz układa
listę oddziałów w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanego.
 od 8.05.2006 r. do19.05.2006 r. godz.
16.00 – Kandydat drukuje podanie z systemu. Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie do: a) zasadniczych szkół zawodowych
oraz techników – potwierdzają w tych szkołach prawidłowość zaświadczenia lekarskiego, b) szkół sportowych – potwierdzają
w tych szkołach prawidłowość dokumentów
wymaganych w danej szkole sportowej,
c) oddziałów integracyjnych – jeżeli mają
orzeczenie do kształcenia integracyjnego
potwierdzają w tych szkołach zgodność
orzeczenia z charakterem oddziału. Wydrukowane podanie, podpisane przez
siebie i rodziców (prawnych opiekunów)
oraz potwierdzone we właściwych szkołach
kopie zaświadczeń i dokumentów, kandydat
zanosi do szkoły, w której jest oddział wybrany przez niego jako pierwszy – jest to
szkoła pierwszego wyboru.
 od14.06.2006 r. do 20.06.2006 r. godz.
13.00 – Kandydat może zmieniać decyzję
dotyczącą wyboru oddziałów i szkół. Żeby
wprowadzić zmianę swojej decyzji do
systemu należy: a) z jednym z rodziców
(prawnych opiekunów) udać się do szkoły
pierwszego wyboru, b) anulować złożone
podanie i odebrać załączniki, c) upewnić się,
czy szkoła wprowadziła do systemu informację o anulowaniu podania, d) wprowadzić do
systemu nowe informacje, e) wydrukować
i podpisać wraz z rodzicami (prawnymi
opiekunami) nowy wydruk podania, f) złożyć
nowy wydruk wraz z załącznikami do szkoły,
która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.
 23.06.2006 r. godz. 13.00 – 18.00 lub
26.06.2006 r. godz. 9.00 – 15.00 – Kandydat
wprowadza swoje oceny i inne osiągnięcia
odnotowane na świadectwie do systemu. Kandydat składa kopie świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru. Kandydat musi złożyć tyle kopii tych
dokumentów, ile szkół wybrał. Kandydat,
który złoży powyższe dokumenty w dniu
23.06.2006 r. będzie mógł sprawdzić
w Internecie poprawność wprowadzonych
danych i obliczenia punktów, a w przypadku nieprawidłowości będzie mógł zgłosić
to do szkoły pierwszego wyboru w dniu
26.06.2006 r.
 od 30.06.2006 r. godz. 13.00 do
4.07.2006 r. godz. 13.00 – Kandydat
sprawdza w Internecie lub na listach
wywieszonych w szkołach, gdzie został
przydzielony i składa oryginał świadectwa
w szkole prowadzącej ten oddział.Uwaga!
Jeśli oryginał świadectwa nie zostanie
złożony w terminie, kandydat nie będzie
umieszczony na liście przyjętych, którzy
potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej
szkoły. Oznacza to, że kandydat taki będzie
mógł ubiegać się o przyjęcie wyłącznie
w ramach rekrutacji dodatkowej w dniach
23 – 31 sierpnia 2006 r.
 4.07.2006 r. od godz. 15.00 – Kandydat sprawdza w Internecie lub na liście
wywieszonej w szkole, czy jest przyjęty.
Kandydaci, którzy nie zdołali zakwaliﬁkować

się do żadnego oddziału sprawdzają w Internecie lub w dowolnej szkole ponadgimnazjalnej, gdzie pozostały wolne miejsca.
 do 5.07.2006 r. do godz. 14.00 – Kandydat, który nie zdołał zakwaliﬁkować się
do żadnego oddziału składa dokumenty do
wybranej szkoły, która nie dokonała naboru
i prowadzi rekrutację uzupełniającą
 od 6.07.2006 r. godz. 10.00 do
7.07.2006 r. godz. 15.00 – Kandydaci,
którzy brali udział w rekrutacji uzupełniającej sprawdzają na listach wywieszonych
w szkole, czy zostali przyjęci.Kandydaci
zakwaliﬁkowani w ramach rekrutacji uzupełniającej składają oryginał świadectwa
w szkole, do której zostali przyjęci.
 7.07.2006 r. godz. 16.00 – Szkoły
wywieszają listy przyjętych.
 od 23.08.2006 r. do 31.08.2006 r.
– Szkoły prowadzą rekrutację dodatkową.

Maturzyści

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych w szkołach ponadgimnazjalnych
odbędzie się 28 kwietnia 2006 r. (piątek).
Od 4 maja 2006 r. rozpoczynają się egzaminy maturalne w sesji wiosennej i trwać
będą do 31 maja 2006 r.
Szczegółowy harmonogram oraz czas
trwania poszczególnych części egzaminu
maturalnego z różnych przedmiotów można
znaleźć na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl.
Natomiast egzaminy ustne powinny
rozpocząć się 5 maja 2006 r., a zakończyć
do 31 maja 2006 r. Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych w danej szkole
ustala przewodniczący szkolnego zespołu
egzaminacyjnego.
Zoﬁa Gajewicz

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY W TRYBIE PRZETARGU

1. Nazwa i siedziba jednostki (Organizator przetargu):
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, REGON:
010843854 NIP: 118-09-35-660, telefon
(0-22) 639 87 72 w. 143, faks (0-22) 864
59 52, (0-22) 639 87 72 w. 143, e-mail:
przetarg@opsbielany.waw.pl
2. Składniki majątku ruchomego wystawione do sprzedaży:
1) Samochód ciężarowy na bazie osobowego – 1 szt.
2) Marka: RENAULT
3) Model: KANGOO 1.4
4) Wersja: RT
5) Rok produkcji: 1998
6) Data pierwszej rejestracji:
1998.03.25
7) Kolor: NIEBIESKI
8) Wskazanie drogomierza: 124.016 km
9) Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe
10) Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym
(wtrysk)
11) Pojemność / Moc silnika 1390 ccm
/ 55 kW (75 KM)
12) Wyposażenie dodatkowe: ABS,
lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie, poduszka powietrzna
pasażera i kierowcy
13) Samochód sprawny, wykorzystywany jako służbowy
14) OC do marca 2007
Wystawiony przedmiot przetargu można obejrzeć codziennie w siedzibie OPS
Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w godzinach 09.00 – 10.00 po
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, tel.
0 22 639 87 71 w 143.
3. Cena wywoławcza:
10 000,00 zł brutto (słownie złotych:
dziesięć tysięcy 00/100)
4. Wadium:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych:
jeden tysiąc 00/100) osobiście w Kasie OPS
przy ul. Przybyszewskiego 80/82, II piętro
lub na rachunek bankowy OPS 49 1240
1037 1111 0110 0327 2256.
2. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 10.05.2006 roku. W terminie
określonym dla wniesienia wadium środki
powinny znaleźć się w kasie lub na rachunku bankowym OPS.
5. Miejsce i termin przeprowadzenia
przetargu oraz złożenia ofert:
1) Oferty należy składać w zamkniętych
nieprzezroczystych opakowaniach w sekretariacie OPS Dzielnicy Bielany przy ul.
Przybyszewskiego 80/82, p. 34 do dnia
10.05.2006 do godz. 12.00.

2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu
10.05.2006 o godz. 12.30 w pokoju nr 34.
6. Okres związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od
dnia następującego po dniu otwarcia.
7. Warunki, jakim powinna odpowiadać
oferta:
1) Oferta musi być pisemna sporządzona w języku polskim.
2) Oferta ma zawierać imię, nazwisko,
dokładny adres wraz z kserokopią dowodu
osobistego lub w przypadku ﬁrmy pełna
nazwa (ﬁrma), siedziba wraz z kserokopią
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z rejestru
przedsiębiorców.
3) Dane telefoniczne.
4) Oferowaną cenę za przedmiot przetargu.
5) Oświadczenie Oferenta, że zapoznał
się ze stanem technicznym przedmiotu
przetargu.
6) Złożenie oferty cenowej z kwotą równą minimum ceny wywoławczej
7) Złożenie oświadczenia, iż Oferent zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia i akceptuje wszystkie warunki w nim zawarte.
8. Warunki dotyczące przetargu:
1) Komisja przetargowa niezwłocznie
po otwarciu ofert sprawdzi czy Oferenci
wnieśli wadium w należytej wysokości.
W przypadku wpłacenia wadium w nienależytej wysokości lub braku wadium oferta
zostanie odrzucona.
2) Wadium złożone przez Oferentów,
których oferty nie zostaną wybrane lub
zostaną odrzucone, zostanie zwrócone
niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
3) Wadium złożone przez Oferenta,
którego oferta została wybrana będzie
zaliczone na poczet ceny nabycia.
4) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
a) żaden z uczestników przetargu nie
zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,
b) uczestnik przetargu, który wygrał
przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
5) Umowa sprzedaży zostanie zawarta
z Oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę za wystawiony na przetargu
przedmiot.
6) Oferent, którego oferta została wybrana jest zobowiązany zapłacić zaproponowaną w ofercie cenę w terminie 7 dni od
zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
7) Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
Organizatorowi przetargu przysługuje
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert.
Oferent może złożyć ofertę na druku
formularza ofertowego, który jest dostępny
w siedzibie Organizatora przetargu przy ul.
Przybyszewskiego 80/82 w pokoju 53.

Pani Jolancie Błażejewskiej

Dyrektorowi Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składają
Zarząd Dzielnicy Bielany, Wydział Kultury w Dzielnicy Bielany
i Pracownicy bielańskiej biblioteki
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Bielański konkurs literacki

Nagrody dla laureatów i ﬁnalistów
„MIŁOŚĆ SILNIEJSZA NIŻ ŚMIERĆ” Konkursu Polonistycznego rozdane
Od czterech lat Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 75 przy ul. Wrzeciono 24 organizuje, ﬁnansowany przez
Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
konkurs literacki pt. „Miłość silniejsza niż
śmierć”, w którym biorą udział uczniowie bielańskich gimnazjów publicznych
i niepublicznych. Jego założeniem jest
zachęcanie do próbowania swych sił
na niwie literatury i wyłanianie uczniów
uzdolnionych literacko.

z Gimnazjum Nr 72 i Agnieszki Tarki z Gimnazjum Nr 75.
Uroczyste zakończenie konkursu odbyło
się 17 marca 2006 r. w Gimnazjum Nr 75.
Nagrodzeni uczniowie odczytali swe prace.
Część artystyczna została przygotowana
przez koło teatralne Gimnazjum Nr 75.
Siedmiorgu ﬁnalistom wręczono atrakcyjne
nagrody książkowe, które zostały zakupione przez Wydział Oświaty i Wychowania
Dzielnicy Bielany.

Laureaci konkursu literackiego

W obecnej edycji jury w składzie: Elżbieta Wilczyńska – doradca metodyczny
języka polskiego, Izabella Węgrzycka
i Marcin Brzostek – nauczyciele języka
polskiego w Gimnazjum Nr 75, oceniało
prace w trzech kategoriach: poezji, prozy
i dramatu. Wpłynęło 41 tekstów literackich, z których na szczególne wyróżnienie
zasługują prace: Macieja Papierskiego
z Gimnazjum Nr 13, Martyny Burzyńskiej

Z każdym rokiem konkurs cieszy się
większym zainteresowaniem gimnazjalistów, co zachęca organizatorów do kontynuacji przedsięwzięcia i budzi podziw dla
uzdolnień literackich naszej młodzieży.
Ze względu na wartość nadsyłanych
prac organizatorzy konkursu planują nawet
wydanie specjalnej publikacji, zawierającej
nagrodzone w czterech edycjach prace.
Izabella Węgrzycka, Marcin Brzostek

Miłość silniejsza niż śmierć
Dawno, dawno temu, za górami, za lasami żyła pewna osóbka o imieniu... Hm...
Chciałabym od razu zapewnić, że to nie
będzie zwykła baśń z dobrymi wróżkami,
zielonym smokiem, królewną i szczęśliwym zakończeniem. To opowieść o życiu,
chwilach załamania, a także wiary w lepsze
jutro. Otóż tak, jak już wcześniej wspominałam, w odległej krainie mieszkała niezwykle
utalentowana dziewczynka – Basia. Ta oto
istota nie była szczęśliwa, gdyż brakowało
jej miłości, a tak naprawdę w ogóle jej nie
znała. Miłość... Ach, jakie to piękne słowo...
Tylko, co ono oznacza? Właśnie na to
pytanie Basia nie znała odpowiedzi. Wydawałoby się, że tak mądrej dziewczynce
nie brakuje niczego. Jednak było zupełnie
inaczej...
Pewnego dnia ta mała kobietka, przechadzając się po lesie, po raz ósmy już
(za każdym razem opisywała zaistniałe
wydarzenie w pamiętniku) usłyszała słowo
miłość. Znów ogarnęła ją potrzeba wytłumaczenia tego pojęcia. Podążając za
swoim pragnieniem, udała się do wszystkowiedzącej mądrali, czyli pani Sowy. Ta
zaprosiła ją do swojej małej, skromnej
chatki i zapytała: „Co cię do mnie sprowadza, drogie dziecko?”. Basia opowiedziała
historię, podzieliła się z powiernikiem swoim
problemem. Pani Sowa stwierdziła, że jest
to naprawdę twardy orzech do zgryzienia,
ale spróbuje jej wytłumaczyć sens tego
uczucia. Na początku rzekła, że miłość
to coś jeszcze cenniejszego niż przyjaźń,
codzienna troska o drugą osobę, zaufanie,
zrozumienie i po prostu życie ze sobą. Powiedziała też, że jest to uczucie silniejsze
niż śmierć. Przy tym ostatnim stwierdzeniu
pani Sowa zatrzymała się i rzekła: „Wiesz,
kochanie, przypuszczam, że trudno ci to teraz zrozumieć. Dlatego wręczę ci fragment
pamiętnika dwudziestojednoletniego chłopaka. Co prawda dzielą nas od niego góry,
lasy, rzeki i morza, ale miłość wszędzie
znaczy to samo. Myślę, że jeśli go przeczytasz, wszystko stanie się jasne”. Basia
podziękowała, wzięła kartkę i obiecując, że
jutro ją zwróci, udała się do domu. Kiedy
doszła do swojej chatki, usiadła wygodnie
w fotelu i podążając wzrokiem za tekstem,
rozpoczęła lekturę.
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18.15, 4 kwietnia 2005 r.
Wiosna. Jak ja kocham ten czas...
A szczególnie chwile spędzone z Julią
w parku. Śpiew ptaków, delikatny szum
liści i jej pocałunki. Ach... Jak wiele one
dla mnie znaczą. Co ja mówię?! Sprostuję
to troszkę. Nie są dla mnie najważniejsze
buziaki, a możliwość bycia z nią nawet
w najtrudniejszych chwilach. Jesteśmy ze
sobą dopiero (a może aż) siedem miesięcy,
a ja czuję, że nie mógłbym bez niej żyć.
Kończę już te zapiski, choć tak naprawdę
potraﬁę godzinami mówić o tej, a dokładniej
najważniejszej dla mnie osobie. Jutro opiszę naszą wspólną wyprawę na kręgle. Już
teraz czuję, że będzie to kolejny szczęśliwy
dzień mojego życia.
15.30, 5 kwietnia 2005 r.
Godzinę temu wróciłem z kręgielni. Tak
jak myślałem, było wspaniale. To świetna
zabawa, a przede wszystkim czas spędzony z Julią. Planowaliśmy dziś wspólne
wakacje. Przyznam, że trochę się rozmarzyliśmy. Wysokie palmy, palące promienie
słońca i delikatnie kołyszące morze, jednym
słowem, Hawaje. Niestety, to tylko marzenia. Nasze kieszenie nie pozwalają na ich
spełnienie. Co za pech... Jednak nie martwię się, przed nami jeszcze tyle wspólnego
życia. Muszę już kończyć, bo umówiłem się
z Julią o 15.50 w parku. Troszkę pospacerujemy i rozważymy „realne” wakacje.
23.00, 5 kwietnia 2005 r.
Boże! Dlaczego? Czemu to stało się
mojej Julii?! Ona zemdlała... Jest teraz
w szpitalu. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Jutro będzie miała zrobione wszystkie
potrzebne badania. Wierzę, że jest zdrowa,
a utratę przytomności spowodowało jedynie
przemęczenie. Teraz troszkę odpocznie
i wróci do siebie. Nie mogę już o tym pisać,
nie potraﬁę. Pójdę spać, chcę pojechać do
niej z samego rana, żeby nie była w szpitalu sama.
16.00, 6 kwietnia 2005 r.
Wstępne badania już wykonane. Na
wyniki trzeba poczekać do jutra, więc
nie napiszę dziś już nic poza tym, że ją
kocham.
13.00, 7 kwietnia 2005 r.
Lekarz powiedział, że wyniki nie są
zadowalające i aby postawić diagnozę,

W piątek 17 marca 2006 r. w Szkole
Podstawowej Nr 209 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i zaświadczeń
laureatom i ﬁnalistom Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego
w bieżącym roku szkolnym.
O miłą atmosferę uroczystości i słodki
poczęstunek zadbała dyrektor szkoły
Wanda Staniszewska. Honorowymi gośćmi
i jednocześnie członkami jury byli: Mazowiecki Wicekurator Oświaty – Lech Poduch,
przewodnicząca Konkursu Polonistycznego
– Iwona Iwińska, dyrektor – Marzena Szczepańska, wizytatorki – Helena Chełstowska
i Magdalena Cichostępska oraz recenzent
– Krzysztof Mrowcewicz.
Do konkursu przystąpiło ponad 13 tys.
uczniów szóstych klas. Musieli oni zaprezentować wiedzę nie tylko z dziedziny
ortograﬁi, gramatyki, ale także literatury
z elementami wiedzy o malarstwie. Ponadto, każdy z uczestników musiał wykazać się
umiejętnością przelewania myśli na papier.
Jednym z zadań było bowiem napisanie
dłuższej wypowiedzi na zadany temat.
Konkurs nie był łatwy. Tym większa była
radość uczniów, gdy znaleźli się w zacnym
gronie laureatów, czy ﬁnalistów. Spośród
wszystkich uczestników z województwa
mazowieckiego jury wyłoniło 7 laureatów
i 73 ﬁnalistów.
Z ogromną przyjemnością informuję, że
wśród laureatów znalazł się także uczeń
naszej szkoły – Bartłomiej Murawski z VIb
(opiekun – Małgorzata Miller). Bartek był jedynym nagrodzonym uczniem z Warszawy.
To dla niego i naszej szkoły wielki sukces.
Przed uroczystym wręczeniem – przez
Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty
i przewodniczącą Konkursu Polonistycznego – nagród i zaświadczeń, uczniowie klas

IV i V naszej szkoły pod kierunkiem Hanny
Czader-Kempny, Małgorzaty Miller i Renaty
Żbikowskiej, przedstawili krótki program artystyczny, w którym zaprezentowali utwory
poetyckie i układ taneczny.

potrzebne są dodatkowe badania. Zostaną
przeprowadzone jeszcze dziś. Cały czas
będę z nią.
13.00, 8 kwietnia 2005 r.
Julia czuje się całkiem dobrze, jednak na
wyniki trzeba jeszcze poczekać.
18.00, 8 kwietnia 2005 r.
Wciąż czekamy na diagnozę. Przyznam,
że zaczynam się poważnie niepokoić.
23.00, 8 kwietnia 2005 r.
Wyniki będą dopiero jutro ok. 15.00.
Jeszcze tyle czasu. Kiedy się dowiem, od
razu napiszę.
20.00, 9 kwietnia 2005 r.
Wiem, że miałem przedstawić wyniki
badań dużo wcześniej, ale... Nie mogłem
zostawić jej w takim stanie, była roztrzęsiona. Okazało się, że ma nowotwór,
raka wątroby. Julia jest załamana, wciąż
o tym myśli, martwi się, a ja ją tak bardzo
kocham... Sam wolałbym zachorować... Lekarze powiedzieli, że nie ma na co czekać,
wyznaczyli termin operacji na 15 kwietna.
Do tego czasu nie będę nic pisał, chcę jak
najwięcej być przy Julii. Nie zostawię jej
nawet na chwilę.
19.00, 15 kwietnia 2005 r.
Już po operacji. Udała się. Guz został
usunięty. Julia jest bardzo zmęczona. Obudziła się o 18.30. Jednak po chwili zasnęła.
Dziękuję! Nie wiem do końca komu, ale tylko tyle jestem w stanie teraz powiedzieć.
17.00, 21 kwietnia 2005 r.
Hurra! Pojutrze zabieram Julię do domu.
Jestem szczęśliwy, ona też.
20.00, 23 kwietnia 2005 r.
Dziś cały dzień spędziłem z ukochaną.
Poszliśmy na krótki (jak zalecał lekarz)
spacer po parku. Widziałem w jej oczach,
że ma dużo siły, wiary i nadziei.
24 kwietnia – 19 maja 2005 r.
Opiszę te dni razem. Wszystkie były
cudowne. Spędzone z Julią, kobietą mojego życia. Codziennie rozmawialiśmy,
spacerowaliśmy po parku i cieszyliśmy się
każdą chwilą. 4 maja Julia wróciła na studia.
Świetnie sobie radzi.
18.00, 20 maja 2005 r.
Mój Boże! Nie wiem, co się stało?
Dlaczego mi to robisz? Czemu? Przecież
już wszystko było dobrze. Ja ją tak bardzo
kocham, nie pozwolę, by... Nie potrafię
tego wymówić. Julia gorzej się poczuła.
Pojechaliśmy do szpitala, lekarz powiedział,
że musi tu zostać. Badania wykazały, że to

był rak złośliwy. Ma przerzuty do mózgu.
Doktor daje jej trzy miesiące życia. Dlaczego to przytraﬁło się akurat jej? Nie mogę
tego zrozumieć, przecież ja ją tak kocham.
Wiem, że my razem musimy tylko chcieć,
chcieć żyć. Nie wiem, co zrobię, kiedy ona...
Nie! Nie dopuszczam do siebie takiej myśli.
Zawieszam pisanie tego pamiętnika. To
nie ma sensu. Teraz nie liczy się już nic,
tylko Julia.
20.00, 11 grudnia 2005 r.
Cud. To nie mogło być nic innego. Julia
jest zdrowa. Nie grozi jej już zupełnie nic.
Tak, jak tysiące innych dziewczyn, cieszy
się życiem. Choroba bardzo ją wymęczyła,
miała jeszcze dwie operacje i chemioterapię. Wytrzymała dzięki naszej wspólnej sile,
swojej i tej, którą przekazałem jej miłością.
Dziś szczęśliwi jesteśmy razem, ja i Julia,
nasza miłość przezwyciężyła śmierć. Teraz
poradzimy sobie ze wszystkim. Potrzebujemy po prostu słowa „kocham”.
21.00, 13 grudnia 2005 r.
To jeden z najważniejszych dni w moim
życiu. Oświadczyłem się. Tak, żenię się
z najukochańszą kobietą. Przy świetle
księżyca, w naszym ulubionym parku, powiedziałem jak bardzo ją kocham i ile dla
mnie znaczy. Julia rzekła „tak” i podała mi
swoją delikatną dłoń. Na jej palec wsunąłem pierścionek. Rzuciła mi się na szyję,
a ja poczułem, że to najlepsza decyzja
w moim życiu.
18.00, 14 grudnia 2005 r.
Właśnie wróciliśmy z urzędu. Datę ślubu
ustaliliśmy na 5 marca. Teraz czuję, że Julia
była, jest i będzie miłością mojego życia.
Podsumowując ten trudny dla nas okres,
powiem prosto z serca: „Kocham Julię!”.

Na zakończenie przewodnicząca Konkursu Polonistycznego Iwona Iwińska
przypomniała o przywilejach laureatów
konkursu. Otóż zwycięzca na koniec roku
otrzymuje ocenę celującą z języka polskiego, jest zwolniony z pisania sprawdzianu
kompetencji po szóstej klasie (od razu
otrzymuje 40 punktów), a co najistotniejsze,
może złożyć papiery do dowolnie przez
siebie wybranego gimnazjum.
Myślę, że będzie to największą zachętą
dla wszystkich obecnych piątoklasistów do
wzięcia udziału w konkursie w roku szkolnym 2006/2007.
Małgorzata Miller

Po przeczytaniu fragmentu z pamiętnika
Basia wzruszyła się, w jej oku zakręciła
się łezka. Zrozumiała, czym jest miłość.
Oddając kartkę pani Sowie, powiedziała,
że też chciałaby zaznać tego uczucia i podziękowała.
Po wielu latach dziewczynka znalazła
swojego księcia z bajki. Spełniło się jej
marzenie. Stanęła z nim na ślubnym kobiercu. Powiedzieli sobie „tak”. Basia cieszyła
się, że spotkała mężczyznę takiego, jak
z przeczytanego pamiętnika. Żyli razem
długo i szczęśliwie.

Agnieszka Tarka, Gimnazjum Nr 75

Kwiecień 2006

Pisarz bez społeczeństwa nie istnieje

Tak twierdzi, zamieszkały od niedawna na Bielanach, poeta i prozaik RAFAŁ WOJASIŃSKI. Ten młody, dobrze zapowiadający się pisarz, uzyskał już kilka nagród literackich. O swoich dotychczasowych osiągnięciach opowiedział
w rozmowie z przedstawicielem „Naszych Bielan”.
Pierwszą swoją nagrodę zdobył Pan
będąc jeszcze nastolatkiem, w ogólnopolskim konkursie literackim „Romans
z literaturą w poszukiwaniu następców
Jana Kasprowicza”. To znaczy, że wcześnie został Pan zauważony.
Było to w 1992 roku, chodziłem wtedy do
liceum. Konkurs ogłosiła „Gazeta Wyborcza” wspólnie z Muzeum Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu. Potem były następne nagrody. Najważniejsze, te z ostatnich lat to,
przyznana przez środowisko krakowskie
nagroda im Władysława Orkana i nagroda
Zeptera w kategorii „Debiut Roku 2004”
za zbiór opowiadań: „Złodziej ryb” (Janusz
Głowacki dostał wtedy nagrodę za „Książkę
Roku” tzn. za książkę „Z głowy”). Potem
była nominacja do nagrody im. Józefa
Mackiewicza.
Urodził się Pan na wsi, na Kujawach
i to rzutowało na Pańską twórczość.
Zdecydowanie tak. Urodziłem się w 1974
roku w Lubrańcu, małej miejscowości położonej ok. 30 km od Włocławka (tam była
„porodówka”), a dzieciństwo spędziłem we
wsi Osiek Wielki i potem w miejscowości
Łanięta.
Charakterystyczne jest Pańskie widzenie wsi i świata w „Złodzieju ryb”...
...Naturalistyczne widzenie życia na
wsi.
Wprawdzie to jest proza, ale czuje się
widzenie poety ze wsi twardego życia na
wsi. Mnie to się kojarzy z „turpizmem”.
Ale Stanisław Grochowiak patrząc na
praczkę widział też orła. Pan pewnie widziałby tylko praczkę. Obraz pańskiej wsi
jest bardzo przygnębiający. Bohaterowie
wszystkich opowiadań w „Złodzieju ryb”,
choć mają telewizory, pralki, lodówki...
psychicznie są ciągle bezrobotni. Czy
wieś tylko takie zostawiła u Pana wspomnienia?
Opisałem świat ludzi, którzy znaleźli
się, powiedziałbym, w sytuacji niegodnej,
z powodów częściowo gospodarczych
i częściowo społecznych po 1989 roku.
Ci ludzie mają jednak pewną cechę, która
nie pozwala im upaść do końca. W tych
ludziach biednych, opuszczonych, czasem poniżonych ja zobaczyłem bardzo
dużo człowieczeństwa. To są bohaterowie.
Również dzięki takim ludziom wszystko
trwa i nie wolno nam o tym zapominać.
Sołżenicyn w „Zagrodzie Matriony” napisał,
że bez tej staruszki, pozornie nikomu niepotrzebnej, nic by nie istniało, ani miasta,
ani kraje, ani świat. Ta przenośnia bardzo
do mnie przemawia. Każdy najmniejszy
objaw człowieczeństwa, każda najmniejsza
jej oznaka mówi o niezwykłości i wielkości
świata – jest tym, co może dać nam miłość,
prawdę, radość i smutek.
Ale jednocześnie bardzo wyraźna jest
niechęć do jakiegokolwiek działania. Oni
tylko narzekają, że jest źle i nie szukają
odmiany. Mają jakieś odniesienia do Pana
Boga... Nie próbują wpłynąć na swój los,
zmienić sytuacji. To są abnegaci...
Pan mówi z punktu widzenia człowieka z zewnątrz. To nie są abnegaci. To
są ludzie, którzy zachowali umiejętność
niepoddania się do końca. To nie jest kwestia nieszukania odmiany. To jest kwestia
świadomości. Czy pan wie ile oni wkładają
wysiłku żeby zdobyć 100, czy 50 złotych?
Sytuacja na wsi jest nieporównywalna do
warunków w dużym mieście. W Warszawie
tego pewnie nie da się zrozumieć, że można
cały dzień pracować za 20 złotych.
Cygańska poetka Papusza, choć niebogata, widziała piękno w lesie, w cygańskich spódnicach... Pan – choć też poeta
– i Pańscy bohaterowie widzieliby w lesie
tylko drewno na sprzęty i na opał.
Moi bohaterowie są bardzo mocno
związani z naturą. Człowiek jest stworzony
w naturze do walki o przetrwanie. Walka
o przetrwanie tkwi w kulturze bytu chłopskiego. To o czym pan mówi to jest folklor.
Moi bohaterowie cieszą się każdym dniem,
że świeci słońce..., cieszą się z zysków, na
które ludzie z miasta by napluli. Oni mają
możliwość wczuwania się w naturę, empatii
i dlatego trwają. Dlatego tak łatwo znoszą
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śmierć, znoszą upokorzenie... W naturze
nie ma litości, może być miłosierdzie.
Zarejestrował Pan obraz wsi polskiej
na przełomie XX i XXI wieku. Ale sam Pan
jest przykładem, że są tacy, którzy wyrywają się z tego tylko „trwania”. W naturze
trzeba walczyć o przetrwanie, podejmować próby zmiany swego losu, a nie tylko
czekać. Wiem, że trochę wędrował Pan po
Polsce zanim osiadł w Warszawie...
Najprościej mówiąc – do Warszawy
przyjechałem w poszukiwaniu pracy. Już
18-krotnie zmieniałem miejsce pracy.
Mnóstwo moich kolegów wykonuje robotę
nie mającą nic wspólnego z ich wykształceniem. Ja jestem polonistą z wykształcenia.
Teraz mamy wolny rynek, który uznałem
i stwierdziłem, że muszę walczyć o swój
byt. Wyniosłem ze wsi przekonanie, że nie
mogę dać się zniszczyć. Co więcej – powinienem poprawić swój byt.
I dzięki tej „wsiowości” ostał się Pan
przy swoich upodobaniach – jest Pan
pisarzem, już uznawanym pisarzem.
Myślę, że tak, bo pisanie to ryzykowne
zajęcie, na wsi uważane za trochę niemęskie.
Zamieszkał Pan w Warszawie, na Bielanach. Czy uważa Pan to za spełnienie się?
Nie. Jako etap w życiu. A Bielany bardzo
mi się podobają. Odnalazłem tu atmosferę

podobną do tej na wsi. Gdy przeprowadziłem się tu z żoną i dzieckiem przed dwoma
laty, był początek wiosny. Otworzyłem okno
i poczułem się jak w miejscu, które w życiu
już poznałem. Poczułem się u siebie. A z
drugiej strony dodam, że świetnie czuję
się też w centrum Warszawy. Bardzo mi
odpowiada ten gwar, chaos miejski; tu się
czuje dynamikę rozwijającego się miasta.
Taką energię odnajduję w opisach Chicago
w latach 20-tych i 30-tych. W Warszawie
jest dużo młodych ludzi, którzy chcą coś
zdobyć, osiągnąć. To miasto przyjmuje
wszystkich, jest jak tygiel.
Ciekawe porównanie. Mówiliśmy
przede wszystkim o „Złodzieju ryb”, bo za
tę książkę zdobył Pan liczące się nagrody literackie. Potem była „Przyjemność
życia”. Teraz ukazała się następna powieść.
„Przyjemność życia” jest zupełnie inna
pod względem tematyki i stylistyki od „Złodzieja ryb”. Znaczna część tej książki dzieje
się w Warszawie, a mniejsza w Bukowinie
Tatrzańskiej, Pułtusku i Łowiczu, gdzie poprzednio mieszkałem. Zyskała pochlebne
recenzje, znikała z półek księgarskich. Ta
najnowsza: „Humus” jest znów inna. Dotyczy postawy człowieka wobec współczesnej
cywilizacji, nie tylko technicznej ale i duchowej, już po śmierci Jana Pawła II.

Czy mam rozumieć, że Pan w kolejnych utworach rejestruje swoje przemiany wewnętrzne?
Tak. Ale chciałbym, by to moje „ja” było
„ja” społecznym. Według mnie, człowiek
powinien odczuwać głęboką przynależność
do społeczeństwa. Straszne jest – z czego
nie wszyscy zdają sobie sprawę – poczucie
wykluczenia ze społeczeństwa. Podobnie
jak wykluczenie dziecka z rodziny. Pisarz
bez społeczeństwa nie istnieje, musi być
strażnikiem życia społecznego.
Czy fakt, że mieszka Pan na warszawskich Bielanach też już Pan jakoś
odnotował?
Fragmenty tej nowej powieści „Humus”
dzieją się właśnie na Bielanach.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski

Joanna Siedlecka – pani od biograﬁi
Tradycją Gimnazjum Nr 73 im. J.H.
Wagnera przy ul. Conrada, stały się
spotkania uczniów z wybitnymi przedstawicielami polskiej kultury. Niedawno
w szkole gościła mieszkająca na Bielanach – Joanna Siedlecka – pisarka,
autorka wielu reportaży.
Dzień 29 marca nie był zwyczajnym
dniem dla uczniów trzech klas gimnazjum
przy ul. Conrada. W ostatnią środę marca
odwiedziła nas Joanna Siedlecka – repor-

towaliśmy się że, pani Joanna ma barwną
przeszłość. Przygody, które przeżyła
podczas zbierania materiałów do biograﬁi,
mogłyby zainspirować niejednego scenarzystę ﬁlmowego kryminału. W końcu talent
detektywistyczny pani Joanny Siedleckiej
nie ustępuję talentowi Herkulesa Poirot,
czy Sherlocka Holmesa, co udowodniła
wielokrotnie, odnajdując osoby, których aktualnych nazwisk nie znała. Tak było w przypadku poszukiwań dawnej służącej rodziny Gombrowiczów,
a zarazem przyjaciółki wybitnego
pisarza Witolda
Gombrowicza. Po
długich poszukiwaniach znalazła ją
w Sokołowie Podlaskim. Dzięki niej
zyskała prawdziwy
skarb – listy Gombrowicza, które zamieściła w swojej
książce.
Zdolności detektywistyczne naszego gościa stoją na
równie wysokim poziomie, co pisarskie.
Pani Joanna z uczestnikami spotkania
Jak dowiedzieliśmy
terka, pisarka, członkini Stowarzyszenia Pi- się jeszcze przed spotkaniem, pani Joanna
sarzy Polskich, autorka zbiorów reportaży: Siedlecka jest laureatką licznych nagród
„Stypa”, „Poprawiny”, „Parszywa sytuacja”, literackich, m.in. Księcia Reporterów Ksa„Jaworowe dzieci” oraz głośnych reporter- werego Pruszyńskiego (1976), Stowarzyskich biograﬁi: „Jaśnie Panicz” o Witoldzie szenia Dziennikarzy Polskich (1978 i 1980),
Gombrowiczu, „Mahatma Witkac” o Witka- nagrody literackiej im. Leszka Proroka
cym, „Czarny ptasior” o Jerzym Kosińskim, (2000), a także dwukrotnie Warszawskiej
„Pan od poezji” o Zbigniewie Herbercie, Premiery Literackiej – za „Jaśnie Panicza”
a także „Wypominki” i „Wypominków ciąg i „Pana od poezji”, za którego była również
dalszy” – o zapomnianych postaciach pol- nominowana do Nagrody Literackiej Nike
skiej literatury. Ostatnia wydana książka tej i Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewiautorki nosi tytuł „Obława”.
cza w 2003 r.
Spotkanie z panią Siedlecką okazało
Książki Joanny Siedleckiej są bardzo
się naprawdę ciekawe. Pisarka potraﬁła chętnie czytane, co widać choćby na
przykuć uwagę uczniów. Szybko zorien- przykładzie „Jaśnie Panicza”, którego
piąte wydanie
ma się niedługo
ukazać. Warto
przy ul. Kochanowskiego 23
dodać, że pisar(róg ul. Rudnickiego), tel. 669-09-70
ka stale doprazaprasza:
cowuje swoje
pon-pt: 8.00 - 21.00, sobota: 9.00 - 16.00
biografie. Gdy
znajdzie nową,
Oferujemy:
ciekawą infor· leki gotowe i recepturowe
mację, czytelnik
· import docelowy leków
może być pe· artykuły sanitarno-higieniczne refundowane przez NFZ.
wien, że zamieści
· kosmetyki VICHY, LA ROCHE, SVR, ERIS, AVENE, DERMEDIC
ją w następnym
· sprzęt medyczny
wydaniu książki.
KARTY RABATOWE. RABAT 5% na kosmetyki
W ten sposób

cały czas udoskonala swoje dzieła, a my
– czytelnicy – dowiadujemy się coraz więcej
o życiu opisywanego artysty.
Pod koniec spotkania przyszedł czas
na pytania uczniów. Dowiedzieliśmy
się o przyszłych planach pisarki, jej
porzuconych projektach, do których ma
zamiar niedługo wrócić, tego, jak zbiera
wiadomości do swoich książek, a także
o trudnościach, na jakie napotykała podczas podróży i przede wszystkim – o prawdziwej pasji i zamiłowaniu do poznawania
życiorysów artystów. Było to naprawdę
bardzo ciekawe spotkanie, dzięki któremu
poznaliśmy wiele interesujących faktów
z życia Witkacego czy Gombrowicza.
Pani Joanna Siedlecka udowodniła, że
biografie wcale nie muszą być nudne
i odstraszać uczniów. Wręcz przeciwnie,
mogą wciągnąć czytelnika, odpowiedzieć
na nurtujące pytania dotyczące pisarza
i obudzić miłość do literatury.
Magdalena Kulanty i Jakub Cap, kl. IIIc

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

PIERZEMY
I CZYŚCIMY
W S Z Y S T K O
w tym

STROJE
KOMUNIJNE
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Zapraszamy pon.-pt. 8-20 sob. 8-14
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„Wspomnień czar”
– koncert jubileuszowy
Dnia 10 marca w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół Nr 51 im. Ignacego Domeyki rozpoczął się Koncert Jubileuszowy chóru „Frulatto”. Na myśl o takiej
uroczystości niejednemu z nas nasuwa
się obraz stojących „na baczność” chórzystów, okolicznościowe przemówienia,
podsumowujące wszystkie osiągnięcia,
etc, etc... Nic bardziej mylnego.
Organizatorzy całego przedsięwzięcia zaplanowali, aby w skład
jubileuszowego chóru weszli również
absolwenci, którzy pięć lat temu
stanowili jego mocną podstawę.
Zaproszenia, wspólne próby, licealiści i studenci, którzy mimo swoich
licznych zajęć potraﬁli znaleźć czas
na przygotowanie zaplecza całej
uroczystości – wszystko to złożyło
się na jej wyjątkowy charakter.
Godzina 17.00 – sala gimnastyczna jest już zapełniona, odnajdują się absolwenci domeykowskiej
podstawówki, gimnazjum, liceum. Wszyscy
eleganccy, podekscytowani. Są również teraźniejsi chórzyści, czekający już w odświętnych, szkolnych mundurkach na podeście,
pośrodku sali. Rozpoczyna się koncert.
Pierwszy utwór wprowadził publiczność
w doskonały nastrój za sprawą wykonanej
czysto i zdecydowanie, łatwo wpadającej
w ucho melodii ludowej. Jednak to był dopiero początek, gdyż zaraz po niej na ekranie
(specjalnie na tę okazję przygotowanym) publiczność wraz z chórzystami miała okazję
zobaczyć prezentację – jedną z wielu, jakie
stworzono z myślą o tym dniu. To właśnie
one uczyniły cały jubileusz spotkaniem
pełnym wspomnień i wzruszeń. Podkład
muzyczny (zawierający m.in. repertuar chóru) był doskonałym tłem dla licznych zdjęć,
zawartych w prezentacji – tych oﬁcjalnych
– wykonanych w szkole, podczas prób
i występów, jak również tych prywatnych
– zabawnych, osobistych, sentymentalnych,
przywołujących minione chwile.
Wszyscy zgromadzeni na sali – uczniowie, rodzice, nauczyciele żywo reagowali na
realizowane po kolei pomysły organizatorów. Całość szczególnie przeżyli sami chórzyści – zarówno byli, jak i obecni. Na niejednej twarzy odmalowało się wzruszenie.
Jednak nie byłoby ani chóru „Frulatto”, ani
tych pięciu lat wspomnień i prób bez jego
założycielki, dyrygentki, osoby, która nieraz
już pokazała w pełni swoje zaangażowanie
– Anny Przytuły. Wszyscy chórzyści okazali
jej podczas jubileuszu swą wdzięczność
i sympatię. Głośną owacją podziękowano
również stałej akompaniatorce chóru – Marzenie Chmielarz. Panowała prawdziwie

Tadeusz (ten utwór wzorowo wykonali
soliści – Stanisław Nowak i Rafał Ząbek),
„Kleszczmy rękoma” Mikołaja Gomółki, „Alfabet” Mozarta, „Kołysanka” Maklakiewicza,
„Chór” z opery „Nabucco” Verdiego i inne.
Wręczono również statuetki szczególnie
zasłużonym chórzystom, wyróżniono osoby,
które przyczyniły się do rozwoju chóru oraz
złożono serdeczne podziękowania, m.in.
anonimowemu sponsorowi.
Po koncercie wszyscy obecni na sali
zostali zaproszeni na poczęstunek. Był
czas na zdjęcia, rozmowy, „wspomnień
czar”. Każdy otrzymał również pamiątkowe
prezenty od organizatorów – smycz i kubek
z nadrukiem chóru „Frulatto”. Można było
dostać również płytę z profesjonalnym
nagraniem części repertuaru.
Do ostatecznego charakteru imprezy
w znaczący sposób przyczyniła się Małgosia
Skibowska, bez której (jak to ujęła Anna Przytuła) jubileusz nie odbyłby się. Czynny udział
w przygotowaniach brała również Justyna
Dziekańska. Prowadzeniem koncertu zajęła
się uczennica Anna Szymańska, a nagłośnieniem informatyk Sławomir Kamiński. Podczas
całej imprezy obecni byli: dyrektor szkoły
Włodzimierz Sacewicz oraz wicedyrektor
Elżbieta Brzostek, którzy to wspierali rozwój
chóru i dopingowali go podczas występów.
Pozostaje życzyć założycielce chóru
Annie Przytule cierpliwości, chórzystom
wytrwałości i zdrowych gardeł, a dyrekcji
wyrozumiałości przy kolejnych próbach.
Obchody jubileuszowe to najlepszy dowód
na to, że te pięć lat istnienia chóru nie było
czasem zmarnowanym.
Martyna Łapacz

Dnia 23 marca zorganizowany został
Dzień Otwartych Drzwi w Szkole Podstawowej Nr 289. Doroczne spotkanie miało
tym razem wyjątkową oprawę, poświęconą zagranicznej współpracy szkoły w ramach programu Socrates – Comenius,
rozpoczętej w bieżącym roku szkolnym.
W ramach dotychczasowej realizacji
projektu międzynarodowego pt. „Życie w Europie – jak widzą je nasze dzieci?” uczniowie
poznawali kulturę, zwyczaje i model życia
rodzinnego w krajach partnerskich: Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Turcji oraz
prezentowali polskie tradycje. Nawiązali również korespondencję z dziećmi z zagranicy.
Zorganizowane w Dniu Otwartym wystawki,
inscenizacje i aukcje służyły podsumowaniu
oraz prezentacji efektów całorocznej pracy
uczniów i nauczycieli z Polski, jak również
z zaprzyjaźnionych szkół europejskich.
Wśród licznie przybyłych mieszkańców
Bielan nie zabrakło rodziców, uczniów,
absolwentów i sympatyków szkoły. Radę
dzielnicy Bielany reprezentował przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej Bogusław Białowąs.
Z pewnością dużym zaskoczeniem dla
przybyłych przyjaciół szkoły była aranżacja
szkolnych klas i korytarzy. Oto przed oczami
gości zamiast tradycyjnego wnętrza placówki
zarysowały się włoska restauracyjka, pełne
słońca tureckie wybrzeże, hiszpańska aleja,
niemiecka uliczka. Profesjonalnie przygotowani uczniowie (niczym przewodnicy) przekazy-

wali ciekawostki dotyczące prezentowanych
państw, zapraszali do degustacji oryginalnych
potraw oraz udziału w konkursach, quizach
i loteriach. Wśród tropikalnych owoców, kwiatów, w tle muzyki wyłaniały się sławne postaci:
Soﬁa Loren, Marco Polo, św. Fraciszek, Leonardo da Vinci, Petrarka, włoscy piłkarze i tureckie tancerki, pirat z Morza Śródziemnego.
Objaśniali oni działanie tureckiej fajki, użyczali
hiszpańskich wachlarzy, a przede wszystkim
nie odmawiali wspólnego zdjęcia.
Rada Rodziców, wolontariat oraz świetlica
szkolna przygotowały stoiska prezentujące
ich działalność na terenie szkoły. Największym zainteresowaniem, zwłaszcza tych
najmłodszych, cieszyły się wystawki prac
dziecięcych, aukcje witraży i ręcznie wykonanych kart świątecznych. Nie zabrakło też
chętnych do degustacji pysznych ciast.
Punktem kulminacyjnym popołudniowego
spotkania uczniów, nauczycieli i przybyłych
gości był program artystyczny promujący
uniwersalne wartości takie jak: rodzina, dobro, miłość, prawda, przyjaźń. W pierwszej
części widowiska wystąpiły maluchy z klas 1
– 3 w spektaklu pod znamiennym tytułem „Co
w życiu ważne?”. Następnie swoje umiejętności
aktorskie zaprezentowali uczniowie z klas starszych w przedstawieniu pt. „Krzesło”. Widzowie
nagrodzili hucznymi owacjami piękne inscenizacje, recytacje, występy muzyczne i tańce
uczniów, a słów uznania, składanych dyrekcji,
nauczycielom i uczniom, nie było końca.
Anna Gibki i Renata Sujka

„domowa”, można by rzec – nieoﬁcjalna
atmosfera, która utrzymana została do
samego końca.
Ale zanim do takowego doszło chór
w powiększonym (o absolwentów) składzie
wykonał jeszcze kilka utworów ze swego
bogatego repertuaru. Były to m.in.: „Pieśń
żeglarzy” Schuberta, „Oda do radości”
Beethovena, „Soplicowo” z filmu Pan

Jubileuszowy koncert chóru „Frulatto”
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Dzień Hiszpański na Bielanach
Zgodnie z wcześniejszymi zapowie- Zwierzyńska Pióro i nauczyciele prowadziami 5 kwietnia w Domu Kultury przy dzący konkurs w poszczególnych placówul. Goldoniego 1 odbył się Festiwal kach: Lilianna Chwistek (Gimnazjum im.
Teatrów Dwujęzycznych.
R. Schumana) i Anna Ajdys (Przedszkole
W pięknie udekorowanej sali – pracami „Jasia i Małgosi”) otrzymali podziękowania
dzieci z Przedszkola „Jasia i Małgosi” oraz i dyplomy dla swoich placówek.
uczniów Gimnazjum im. Roberta Schumana
W ceremonii zamknięcia festiwalu udział
i Liceum im. Jose Marti – swoje przedstawie- wzięli: Ambasador Hiszpanii z małżonką,
nia wystawiły szkoły i instytuty dwujęzyczne Radca i Doradca ds. Edukacji, dyrektor
z całej Polski. Przekrój tematyki i wieku Instytutu Cervantesa, przedstawiciele
aktorów był bardzo szeroki. Przedstawienie ambasad krajów latynoamerykańskich,
ekologiczne pt. „Chory Park” zaprezentowali dyrektorzy warszawskich szkół oraz wielu
12- i 13-letni uczniowie Instytutu Polsko- sympatyków kultury Hiszpanii i języka
-Hiszpańskiego z Lublina. Nasz podziw hiszpańskiego. Z wielkim zaangażowaniem
wzbudzały dekoracje i praca włożona przez i entuzjazmem uczniowie Liceum im. M.
nauczyciela w przygotowanie uczniów. Cervantesa w Warszawie („Un periódico
Publiczność gromkimi brawami i śmiechem en blanco”) i Liceum im. A. Mickiewicza
nagrodziła przedstawienie „Kopciuszek” („Fuenteovejuna”) w Krakowie zaprezenw wersji męskiej – komedię napisaną i przy- towali szacownym gościom przygotowane
gotowaną przez nauczycielkę gimnazjum sztuki, które wezmą udział w najbliższym
w Lublinie.
Ciekawie zaprezentowali się uczniowie Katowickiego Liceum Dwujęzycznego w przedstawieniu w konwencji
audycji radiowej pt.
„Burlador de Sevilla”.
Oprócz uczniów szkół
średnich można było
również zobaczyć występy studentów Uniwersytetów Gdańskiego
i Śląskiego.
W przerwie zwycięzFragment przedstawienia pt. „Chory park”
cy konkursu plakatu pt.
„Impresje teatralne”, zorganizowanego Międzynarodowym Festiwalu Szkolnych
przez Monikę Zwierzyńską Pióro, koordy- Teatrów Sekcji Dwujęzycznych w Valladonatora Sekcji Dwujęzycznej w Liceum im. lid (Hiszpania). Festiwal ten jest doroczną
Jose Marti, otrzymali nagrody z rąk Nurii imprezą organizowaną przez Ministerstwo
Dominguez z Biura Radcy ds. Edukacji Kultury i Nauki Hiszpanii.
przy Ambadadzie Hiszpańskiej. Monika
Tadeusz Olechowski

Gimnazjum Nr 71 podróżuje po Europie

Od 2 do 8 kwietnia br. uczniowie
z Gimnazjum Nr 71 byli na wycieczce,
która obejmowała zwiedzanie atrakcyjnych miast Europy jak Warszawa,
Bruksela, Paryż, Strasburg i Berlin oraz
znajdujących się tam zabytków.
Pierwszego dnia wybraliśmy się do Brukseli. Gościliśmy w Parlamencie Europejskim
i Atomium. Udaliśmy się też do katedry
św. Michała. Jednak największe wrażenie
wywarła na mnie wizyta w parlamencie.
Miejsce, które dotąd znałem tylko z telewizji,
znajdowało się teraz w zasięgu mojej ręki.
Drugiego dnia wyjechaliśmy do Paryża,
gdzie czekało na nas mnóstwo atrakcji.
Prawdziwą rozkoszą dla oczu było miasto
widziane nocą z tarasu Trocadero na wieży
Eiffel’a i wyspa De La Cite z monumentalną
katedrą Notre Dame. Podczas wjazdu na
wieżę Eiffel’a poczułem lekki dreszczyk emocji. Najbardziej zachwycił mnie wspaniały widok i potężna konstrukcja wieży. Następnie
udaliśmy się w rejs po Sekwanie. Paryż, to
naprawdę magiczne miasto. Starałem się

zapamiętać każdy szczegół, każdy obraz.
W końcu nie wiem czy jeszcze zobaczę to
miejsce. Podczas wycieczki nie zabrakło
również czasu na zabawę. Udaliśmy się do
słynnego parku rozrywki Eurodisneylandu.
Ostatni zaś dzień spędziliśmy w kompleksie
basenów tropikalnych pod Berlinem.
Wszyscy bawiliśmy się przednio. Nikt
z nas nie myślał o powrocie. Niestety, to co
dobre szybko się kończy. Te kilka dni minęło
nam tak niepostrzeżenie, że nawet nie zwróciliśmy uwagi, jak byliśmy już w kraju.
Uważam, że tego rodzaju wyjazdy są
znakomitą okazją do tego, by poznać
kulturę innych narodów, a co ważniejsze
zwiększają nasze zamiłowanie do uprawiania turystyki i sprawiają, że doskonalimy się
w znajomości języków obcych. Poza tym
wspólne wyjazdy integrują nas – uczniów
i pozwalają poznać się nawzajem w innych,
pozaszkolnych warunkach. Mam nadzieję,
że wkrótce znowu gdzieś się wybierzemy.
Może tym razem udamy się do Londynu.
Sylwester Bacik, kl. Ile

Wsparcie Unii dla polskich szkół
Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) polskie
szkoły zyskały możliwość starania się
o dodatkowe wyposażenie pracowni
i uczestniczenia w programach międzynarodowych, np. Sokrates – Comenius.
Szkoła Podstawowa Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka” wykorzystała szansę polepszenia warunków,
a tym samym podniesienia jakości oferowanych usług edukacyjno-opiekuńczych.
W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy
kolejną, nowoczesną pracownię komputerową. Obecnie uczniowie mogą korzystać
z dwóch pracowni. W ramach projektu „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej
w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”
do biblioteki szkolnej traﬁły dodatkowe
cztery komputery i nowa drukarka ze
skanerem. W chwili obecnej w bibliotece
jest sześć stanowisk komputerowych z dostępem do internetu, służących uczniom
do celów edukacyjnych i będących również
wsparciem dla kadry nauczycielskiej.
Już od kilku miesięcy nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie
„Bezpieczna szkoła”, który realizowany jest
w ramach programu „Sokrates – Come-

nius”. Naszymi partnerami są szkoły z Finlandii i Holandii. W ramach realizacji tego
projektu i wymiany doświadczeń w grudniu
2005 r. gościliśmy z roboczą wizytą w szkole ﬁńskiej w miejscowości Valkoakoski, a w
lutym bieżącego roku z kolei nasza szkoła
gościła przedstawicieli szkół partnerskich.
W czasie wizyt, oprócz zwiedzania szkół,
zapoznawania się z systemami edukacyjnymi w poszczególnych krajach, najwięcej
czasu poświęcono dyskusji na temat bezpieczeństwa w szkołach, występowania
aktów agresji i ich przyczyn, współpracy
rodziców ze szkołą, a także stosowanych
środków zaradczych.
Udział w projekcie zakłada szkolenie
nauczycieli i uczniów w zakresie rozwiązywania konfliktów bez przemocy i na
drodze mediacji, jak również doskonalenie
umiejętności wychowywania młodych ludzi
w atmosferze akceptacji potrzeb innych,
zrozumienia, otwartości i tolerancji. Nie jest
to łatwe zadanie, wymaga ono czasu i konsekwentnego działania. Mamy nadzieję, że
po zakończeniu trzyletniego programu będą
widoczne pozytywne zmiany w zachowaniu
zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Maria Dziedzic i Agnieszka Karpińska
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Ukwiecone balkony i ogrody
Już wreszcie nieodwołalnie mamy wiosnę. Ta oczekiwana i wytęskniona pora
roku niestety bezlitośnie obnaża nieprzystosowanie warunków życia w wielkim
mieście do potrzeb zwykłego człowieka. Szare, brudne mury, zagracone balkony, mnóstwo śmieci, które do tej pory ginęły pod śniegiem, bezlistne drzewa.
Każdy z przyjemnością myśli o wakacjach, zieleni, kwiatach, zapachach, czyli
o kontakcie z przyrodą. I doprawdy niewiele potrzeba, aby wokół siebie stworzyć takie przyjazne miejsce. Może to być przydomowy ogródek lub działka
poza miastem, ale może to być także balkon lub loggia.
Zagospodarowanie tych ostatnich naprawdę nie wymaga ani dużych nakładów
ﬁnansowych, ani mnóstwa czasu. A możliwość przebywania w otoczeniu pięknych
roślin zrównoważy wysiłek włożony w urządzenie balkonu.
Bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie balkonów do uprawy roślin. Idealny
balkon nie istnieje, a bezsprzecznie „najtrudniejszy” jest balkon mocno nasłoneczniony,
od strony południowej. Nawet rośliny chętnie
rosnące na słonecznych stanowiskach zaczynają więdnąć podczas upałów. W takich
przypadkach konieczne jest zainstalowanie
osłon: parasoli lub markiz. Balkony szczególnie narażone na wiatr powinny być zabezpieczone przed jego silnymi powiewami,
np. drewnianą czy wiklinową drabinką czy
barierką, po której będą pięły się pnącza. Dobór pojemników, w które zostaną posadzone rośliny, również wymaga
zastanowienia. Pojemniki plastykowe
powinny mieć proste, regularne kształty.
Na nasłonecznionych balkonach należy
unikać ciemnych, małych pojemników,
w których ziemia się szybko nagrzewa, a na małych balkonach najlepiej
zainstalować skrzynki przymocowane
do poręczy (np. na kilku poziomach).
Najpraktyczniejsze są skrzynki ze
sztucznego tworzywa, a najefektowniej
prezentują się białe.
Podczas wysiewania nasiona należy
pamiętać o tym, aby w pojemnikach
było jak najwięcej roślin, ponieważ im
więcej roślin, tym większy późniejszy
efekt.
Niezwykle istotną sprawą jest właściwy dobór roślin. Podstawowym
kryterium powinno być naświetlenie
balkonu. Ponieważ roślin światło- lub
cieniolubnych, nadających się do uprawy na balkonach i loggiach jest wiele,
każdy może stworzyć wokół siebie kompozycję uwzględniającą jego ulubioną
barwę, zapach i pokrój roślin. A oto kilka
przykładów:

Rośliny światłolubne

Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflores) – ten gatunek begonii można
bezpiecznie uprawiać w miejscu nasłonecznionym. Jest bardzo odporna na
niesprzyjające warunki atmosferyczne i nie
przerywa kwitnienia podczas niepogody.
Charakteryzuje się długim kwitnieniem (od
maja do końca sezonu), obﬁtymi, drobnymi
kwiatami koloru białego, różowego i czerwonego, niewielką wysokością (15-30 cm),
dużym rozgałęzieniem łodyg. Ma dekoracyjne liście. Wymaga regularnego podlewania,
systematycznego usuwania przekwitniętych
kwiatów i uszkodzonych liści oraz nawożenia (raz w tygodniu).
Pelargonie potrzebują intensywnego
nawożenia. Nie wolno dopuścić do nawet
krótko-trwałego przesuszenia, bo szybko
reagują zrzucaniem lub zasychaniem pąków
kwiatowych.
 Pelargonia rabatowa (Pelargonium)
– kwitnie całe lato. Na rynku znajduje się
bardzo bogaty wybór, począwszy od karłowatych (20-25 cm) do bardzo wysokich
(powyżej 40 cm). Kwiaty o różnej barwie
(od białej, poprzez różne odcienie różu,
czerwieni, aż do ﬁoletowych), pokroju (od
pojedynczych, przez półpełne, do pełnych).
Można stosować kompozycje z innymi roślinami balkonowymi. Ciekawie wyglądają
kompozycje pelargonii rabatowych posadzonych w środku naczynia, z posadzoną
na obwodzie pelargonią bluszczolistną.
 Pelargonia bluszczolistna (Pelargonium peltatum) – o zwisających i płożących
się pędach, mięsistych, błyszczących
liściach, podobnych do liści bluszczu (stąd
nazwa).
Petunia ogrodowa (Petunia x hybrida)
– roślina jednoroczna, obﬁcie kwitnąca od
maja do października, dobrze znosi nawet
kilkudniowe przesuszenie. Bardzo dobrze
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znosi upały i ostre słońce oraz ma niewielkie wymagania glebowe. Jest to roślina
mocno rozkrzewiająca się, o płożących
lub zwisających łodygach i szorstkich,
jajowatych liściach. Różnokolorowe (białe,
różowe, czerwone, ﬁoletowe, niebieskie lub
wielobarwne) kwiaty petunii są bardzo delikatne, przy podlewaniu nie należy zalewać
ich wodą.
Anisodontea (Anisodontea capensis)
– roślina bardzo ozdobna, liście owalne
z 3 – 5 wcięciami. Delikatne, karmazynowe
kwiaty z ciemniejszym środkiem, składające się z 5 płatków, rozwijają się obﬁcie
od wiosny do jesieni. Nie lubi zbyt obﬁtego
podlewania, ale też nie można przesuszyć
korzeni. Nawożenie w okresie letnim intensyﬁkuje kwitnienie i wzrost.

Asclepias, ten kwiat lubi duże nasłonecznienie

Asclepias (Asclepias) – wieloletni krzew
o bulwiastych korzeniach, dekoracyjnych
liściach i kwiatach. Lubi miejsca o dość
dużym nasłonecznieniu, przy podlewaniu
należy uważać, aby nie zalać i nie przesuszyć rośliny. Nawożenie co dwa tygodnie.
Polecane gatunki to: Asclepias curossavica
– roślina dość wysoka, liście długie i Asclepias tuberosa – znacznie niższa, kwiaty
małe o jasnopomarańczowej barwie.
Bieluń (Datura species) – bardzo dekoracyjny, ze względu na olbrzymie (do
20 cm długości i 15 cm średnicy), mocno
pachnące, zwisłe kwiaty w kształcie kielichów o barwie białej, żółtej, pomarańczowej,
czerwonej z plamami (Datura sanguinea).
Lubi miejsca osłonięte od wiatru, kwitnie od
lipca do przymrozków. Wymaga częstego
podlewania i nawożenia.
Cestrum (Cestrum) – mało wymagająca
roślina doniczkowa, obﬁcie i długo kwitnąca. Duże pąki kwiatowe powstają podczas
całego roku. Aby otrzymać formę mocno
rozkrzewioną należy już w pierwszym roku
przycinać wierzchołki pędów. Wymaga
silnego, częstego podlewania oraz cotygodniowego nawożenia.

Rośliny cieniolubne

Begonia bulwiasta (begonia tuberhybrida) – nadaje się na zacienione balkony, ale
dobrze też rośnie w miejscach o wystawie
wschodniej lub zachodniej. Podczas długotrwałych deszczy kwiaty mogą ulec gniciu.
Liście ma duże, sercowate, wydłużone na
końcu. Kwiaty o średnicy 10-20 cm, białe,
kremowe, żółte, pomarańczowe, czerwone,
bordo, mogą też być odmiany wielobarwne
(marmurkowe lub smugowate). Na balkony
wysadza się roślinę dopiero pod koniec
maja, podlewanie regularne, ale umiarkowane, nawożenie co 10 dni.
Fuksja mieszańcowa, ułanka (Fuchsia
x hybrida) – wieloletnia roślina krzewiasta
z liśćmi sercowatymi w różnych odcieniach
zieleni, a także z białymi lub żółtymi obrze-

żami. Lubi miejsca przewiewne, nie toleruje
ostrego słońca. W okresie letnim podlewanie dość obﬁte. Przy gwałtownych spadkach
temperatury potraﬁ zrzucić kwiaty i liście.
Wymaga częstego nawożenia.
Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) – jedna z najstarszych roślin
uprawiana dla pięknych kwiatów. Liście
dość duże, ząbkowane, przeważnie zielone,
czasami biało lub żółto obrzeżone, zrzucane
na zimę. Kwiaty zebrane w duże, kuliste
kwiatostany, koloru od białego, poprzez
odcienie różu, do karmazynowoczerwonego (niebieską barwę kwiatów osiąga
się poprzez specjalne zabiegi na roślinach
kwitnących na różowo). Rośliny sadzimy do
ziemi z dużą domieszką torfu (lubi ziemię
kwaśną), często podlewamy (nawet dwukrotnie w ciągu dnia) i dokarmiamy.
Klonik pokojowy, zaślaz (Abutilion)
– roślina o dużych wymaganiach wodnych
i pokarmowych (przy wysokiej temperaturze
powietrza podlewać dwa razy dziennie).
Liście zaślazu są zielone lub nakrapiane
(kształtem przypominają liście klonu).
Kwiaty delikatne, żółte, pomarańczowe lub
czerwonopurpurowe.
Kuflik (Callistemon citrinus) – roślina
mało wymagająca, a bardzo ozdobna, posiada niewielkie, sztywne, lancetowate liście
z dość wyraźnymi nerwami. Kwiatostany
złożone z pojedynczych, niepozornych kwiatów, których ozdobą są gęste, szczotkowane
pręciki o barwie białej, żółtej, różowej, purpurowej, zielonej. Podlewać umiarkowanie,
najlepiej miękką wodą, nie przelać korzeni,
potrzebuje ziemi lekko kwaśnej z dodatkiem
torfu. Nawozić co dwa tygodnie.
Tibouchina (Tibouchina urvilleana) – jeden z najładniejszych krzewów kwiatowych,
wytwarza sercowato lancetowate liście średniej wielkości, początkowo mocno zielone,
aksamitne, pokryte włoskami. Starsze liście
wybarwiają się w różne odcienie czerwieni,
pomarańczu lub żółci, stanowiąc dodatkową
ozdobę. Kwitnienie rozpoczyna się w lipcu,
na szczytach pędu tworzą kwiatostany
złożone z 3 do 7 pąków. Purpurowoﬁoletowe lub ﬁoletowe kwiaty osiągają wielkość
dłoni. Aby otrzymać mocno rozkrzewioną
i kwitnącą roślinę należy ją odpowiednio
ciąć. W ciągu wzrostu należy konsekwentnie
urywać pędy powyżej dwóch par liści. Dzięki
temu liczba pąków kwiatowych powiększy
się wielokrotnie. Potrzebuje umiarkowanej
wilgotności, nie znosi przelania korzeni.
Nawozić co dwa tygodnie, ale zalecaną na
opakowaniu dawkę zmniejszyć o ¼.

Pnącza

Mogą być naturalną osłoną przed wiatrem lub nadmiernym słońcem. Oplatając
gęsto barierki czy drabinki tworzą właściwy
klimat do uprawy innych roślin. Konieczne
jest odpowiednie zabezpieczenie korzeni
przed zimą, a także zastosowanie właściwych (dużych) pojemników. W ich dnie
muszą być otwory odpływowe przykryte
żwirowym drenażem. Warunkiem prawidłowego wzrostu pnączy jest stała wilgotność
podłoża, zasilanie od kwietnia do sierpnia
oraz niedopuszczenie do zbyt silnego nagrzewania się pojemnika i podłoża. Warto
zainteresować się takimi pnączami, jak:
Powojnik (Clematis) – organami czepnymi powojnika są ogonki liściowe. Kwiaty
o różnorodnych barwach, wielkości (od 1
do 20 cm średnicy). W czasie słonecznej
pogody powinien być podlewany nawet dwa
razy dziennie, a nawożony co 10 – 15 dni
po podlaniu rośliny.
Atkinidia pstrolistna (Actinidia kolomicta) – słabo wijący się krzew dorastający
do 3 – 4 m. Ozdobą są liście o długości 6
– 15 cm, jajowate lub eliptyczne, zielone,
u niektórych połowa, koniec, lub nasada
zabarwiają się na czerwono. Wymaga ziemi
gliniastej, zmieszanej z obornikiem, kompostem i dodatkiem wapna. Najlepiej rośnie na
stanowiskach południowo-wschodnich lub
południowo-zachodnich.
Akebia (Akebia quinata) – intensywnie
zielone połyskliwe liście obﬁcie pokrywają
roślinę, kształtem przypominają szeﬂerę.
Opadają dopiero przed Bożym Narodzeniem. Gleba powinna być lekka, przepuszczalna i niezbyt wilgotna, preferuje półcień.
Bordowe kwiaty są niepozorne, lekko
pachnące. Jesienią pojawiają się owoce,
5 – 10 cm długości, purpurowobrązowe
z niebieskim nalotem.
Milin amerykański (Campsis radicans)
– do podpór przytwierdza się za pomocą

„korzonków” wyrastających z pędów. Ma
pierzaste liście do 30 cm długości. Kwitnie
przez całe lato, aż do września. Kwiaty duże
(6 – 8 cm), lejkowate, wewnątrz złotopomarańczowe, na zewnątrz szkarłatne. Wymaga
gleby próchniczej, przepuszczalnej, z dodatkiem kredy. Lubi miejsca ciepłe, słoneczne,
osłonięte od wiatru.
Winobluszcz japoński (Parthenocissus tricuspidata) – wąsy i przylgi czepne
umożliwiają bardzo dobrą przyczepność do
ścian i murów (pojemnik z tą rośliną można
ustawić przy ścianie). Dość duże liście,
szczelnie przykrywają powierzchnię ściany.
Dobrze rośnie w cieniu i półcieniu, kwiaty
niepozorne, żółtawe, pachnące. Tworzy
zielone owoce wielkości groszku, barwy
garnatowoczerwonej z siwym nalotem.
Niewielkie wymagania glebowe. Najbardziej
ozdobny jest jesienią, kiedy liście poprzez
kolor jasnożółty stopniowo nabierają purpuroﬁoletowego odcienia.
Wiciokrzew (Lonicera sp.) – wytwarza
dekoracyjne, rurkowate, pachnące kwiaty,
rośnie dosyć szybko, jest wytrzymały na
mróz, znosi stanowiska słoneczne i cieniste.
Korzeni się płytko pod powierzchnią, więc
łatwo ulega przesuszeniu (ziemia w pojemniku powinna być zawsze lekko wilgotna).
Warte polecenia gatunki to: wiciokrzew
przewierceń – kwitnie w maju i czerwcu,
kwiaty z zewnątrz pomarańczowe, wewnątrz
kremowo żółte o intensywnym, miłym zapachu, Wiciokrzew japoński – kwiaty w pąkach
białożółte z odcieniem czerwonym, w pełni
kwitnienia żółte. Kwitnie obﬁcie w czerwcu
i lipcu, roztaczając niezwykle przyjemny
zapach, Wiciokrzew Lonicera x brownii
– odmiana najbardziej wytrzymała na mróz
o bardzo długim okresie kwitnienia (od
czerwca do października). Kwiaty czerwonopomarańczowe z żółtym środkiem,
zebrane we wspaniałe, gęste okółki, silnie
pachnące.
Zioła, pięknie kwitnące, lub o ładnym
pokroju, czy kolorze liści, również mogą
stanowić ozdobę balkonu. Zaletą ziół jest
także niezwykły aromat, jaki wokół siebie roztaczają. Nie można pominąć ich przydatności
w codziennej kuchni. Przy uprawie ziół należy
wziąć pod uwagę wygania glebowe, potrzeby
dotyczące odpowiedniego światła lub ciepła.
Te potrzeby można pogrupować. I tak:
 Tymianek, szałwia, lebiodka, majeranek, rozmaryn, bylica piołun – potrzebują
więcej ciepła i światła, umiarkowanej ilości
wody oraz piaszczystego podłoża, uboższego w składniki pokarmowe.
 Bazylia, cząber, ogórecznik – lubią
ciepłe i słoneczne stanowiska, ale ziemię
bardziej próchniczą.
 Pietruszka, szczypiorek, lubczyk, mięta – wymagają miejsc półcienistych i próchniczej ziemi, zatrzymującej wilgoć.
Zioła można „komponować” z innymi
roślinami balkonowymi, ale należy jednak
pamiętać o tym, żeby łączyć rośliny o podobnych wymaganiach i nie sadzić roślin
w zbyt dużym zagęszczeniu. Przenawożone
zioła tracą swój aromat.
Ponieważ wiosna w pełni, to właśnie
teraz jest ostatnia chwila, żeby zająć się
balkonem. Naprawdę warto. Tym bardziej,
że Wydział Ochrony Środowiska, wspólnie
z „Naszymi Bielanami” od wielu lat organizuje konkurs „Bielany w kwiatach”, będący
wariantem jeszcze przedwojennego, popieranego przez Prezydenta Starzyńskiego,
ogólnomiejskiego konkursu „Warszawa
w kwiatach”. W tym roku również będzie
można zgłaszać piękne, ukwiecone ogródki
przydomowe i balkony do uczestnictwa
w konkursie. Każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną liczbę obiektów. Zgłoszenia, do
20 czerwca br., przyjmuje Wydział Ochrony
Środowiska pod numerami tel. 834-00-61
do 67 wew. 107, 137, 147 oraz 663-65-49
lub 835-94-09. Komisja złożona z pracowników wydziału dokona jednorazowej
oceny zgłoszonych do konkursu balkonów
i ogródków, na podstawie wizji w terenie
i zdjęć fotograﬁcznych.
Jesienią br. w sali konferencyjnej urzędu
odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu, na które zostaną zaproszeni wszyscy
jego uczestnicy.
Mirosława Włodek,
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Informacje dotyczące urządzania balkonów i roślin oraz zdjęcia pochodzą z książki
„Balkony i tarasy w kwiatach”, autorstwa
Jadwigi Litke, wyd. HORTPRESS sp. z o.o.,
Warszawa 1993.
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Rowerem po Bielanach

Zbliża się pełnia sezonu rowerowego.
Ten środek lokomocji wybiera coraz więcej osób. Nie zatruwa środowiska, jest
cichy, zdrowy, wzmaga kondycję i ma
jeszcze tysiąc innych zalet.
Coraz też więcej powstaje różnej jakości
i kategorii tras rowerowych. Jeszcze kilkanaście lat temu na rower w mieście wsiadali
tylko szaleńcy. Żywiołowo rozwijający się
ruch samochodowy spychał rowerzystów
z zatłoczonych jezdni, które stały się zagrożeniem dla ich zdrowia i życia. Ten stan
rzeczy wymagał szybkiej interwencji. I rzeczywiście, w latach dziewięćdziesiątych wiele gmin warszawskich, przy udziale organizacji społecznych i Zarządu Dróg Miejskich,
podjęło prace nad planem dróg rowerowych
i harmonogramami ich realizacji.
W różnego rodzaju opracowaniach przyjęto, że ścieżka rowerowa to na ogół utwardzony, biegnący równolegle, bądź będący
częścią drogi publicznej, wydzielony z chodnika lub jezdni pas, przeznaczony wyłącznie
dla rowerzystów. Pojęciem szerszym są
szlaki rowerowe, które mogą pokrywać się
z przebiegiem ścieżek w mieście, a poza
nimi mogą biec po wydzielonych drogach
dla rowerów. Zarówno jeden, jak i drugi typ
tras znajduje się na Bielanach.
Nadwiślański Szlak Rowerowy (niebieski) – łączy Kampinoski Park Narodowy z Lasem Kabackim. Rozpoczyna
się w parku Kępa Potocka, wzdłuż Lasu
Bielańskiego dochodzi do ul. Dewajtis,
gdzie spotyka się ze szlakiem zielonym.
W pobliżu znajduje się zabytkowy zespół
pokamedulski i zabytkowe „źródełko”. Pod
wiaduktem przechodzi na drugą stronę Wybrzeża Gdyńskiego i prowadzi w kierunku
Młocin. Na wysokości ul. Prozy po raz drugi
przekracza ulicę, jedna nitka skręca w ul.
Heroldów i ul. Encyklopedyczną dochodząc
do Lasu Młocińskiego, a druga okala Park
Młociński od strony Wisły. Obie prowadzą
do Puszczy Kampinoskiej, gdzie jest dobrze
rozwinięta sieć szlaków rowerowych oraz
pieszych.

Fizycznego, skręcamy w ul. Dewajtis i przez
rezerwat Las Bielański zmierzamy do punktu widokowego. W tym miejscu oba szlaki
(niebieski i zielony łączą się). Odległość
od znaczących turystycznie w Warszawie

5. Trasa: Kochanowskiego – Conrada
– Sokratesa – Kasprowicza, długość 5,2
km. Odchodzi od ścieżki nr 4 na ul. Kochanowskiego. Przy ul. Reymonta wykorzystuje
istniejący przejazd przez skrzyżowanie, tu
przecina się z trasą nr 6. Wzdłuż ul. Conrada prowadzi po południowo-zachodniej
stronie ulicy, od chodnika oddzielona jest

Do wycieczek zapraszamy całe rodziny

miejsc jest następująca: Łazienki Królewskie – 12 km, Stare Miasto – 6,5 km, Powsin
– 26 km, Pole Mokotowskie – 13,5 km, Plac
na Rozdrożu – 17 km).
Bielańskie ścieżki rowerowe najczęściej
mają nawierzchnię z czerwonej kostki
(odróżniają się w ten sposób od szarych
chodników) lub asfaltową na podbudowie
betonowej. Oznakowane są pionowymi
– drogowymi znakami informacyjnymi oraz
poziomymi, namalowanymi na ścieżce.
1. Trasa: park Kępa Potocka – rezerwat Las Biealński – Wybrzeże Gdyńskie,
długość ok. 4 km. Nawierzchnia w dużej
cześć asfaltowa, na terenie parku Kępa Potocka z kostki Bauma. Lubiana i intensywnie wykorzystywana przez rowerzystów ze
względu na walory krajobrazowe. Ścieżka
stanowi integralną część Nadwiślańskiego
Szlaku Rowerowego.
2. Trasa: Podleśna – Marymoncka – al.
Zjednoczenia – Kasprowicza, długość
ok. 4 km. Odchodzi od ścieżki nr 1 i niebieskiego szlaku w górę ul. Podleśnej, wzdłuż
Lasu Bielańskiego, z możliwością wjazdu

pasem zieleni. Na tym odcinku wykonana
jest z asfaltu piaskowego. Po przekroczeniu ul. Wólczyńskiej dochodzi do ul.
Kasprowicza.

6. Trasa: gen Maczka – Powstańców
Śląskich – Reymonta, długość ok.
2,5 km. Ścieżka została zrealizowana
równocześnie z budową ul. gen. Maczka
oraz remontem ulic Powstańców Śląskich
i Reymonta. Wykonana z kostki Bauma.
Umożliwia dojazd do centrum miasta, Bemowa oraz zielonego szlaku obwodowego.
Wzdłuż ul. gen. Maczka częściowo odgrodzona ekranami dźwiękochłonnymi. Łączy
się ze ścieżkami nr 3 i 5.
W 2006 roku dzielnica Bielany zamierza
ponownie oznakować (już istniejący, ale
zdewastowany) szlak czerwony, który odchodzi od ul. Conrada (ścieżka nr 5) w ul.
Brązowniczą, następnie ul. Kwitnącą i Księżycową dochodzi do Lasu Bemowskiego (tu
przewiduje się dwa warianty: albo dojazd
do ul. Estrady, albo do ul. Arkuszowej).
Ulica Arkuszowa, jednopasmowa, o bardzo
intensywnym ruchu pojazdów stwarzająca
duże zagrożenie dla rowerzystów, narzuca
przeprowadzenie roweru na jej odcinku.
Od ul. Arkuszowej, drogą o utwardzonej
nawierzchni będzie można się posuwać na
północ do ul. Loteryjki i dalej do Kampinoskiego Parku Narodowego z jego licznymi,
dobrze oznakowanymi i pięknymi trasami.
Mirosława Włodek

Festyn ekologiczny
Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zaprasza
wszystkich mieszkańców 20 maja 2006 r.
godz. 11.00-18.00 na festyn ekologiczny,
organizowany z okazji „Dnia Ziemi 2006”
na Bielanach, który odbędzie się na polanie leśnej w Lasku Bielańskim (wejście
od ul. Marymonckiej na przedłużeniu ul.
Przy Agorze).
Występy na scenie
11.00 – otwarcie festynu,
11.30 – 13.00: występ orkiestry klezmerskiej „Chojzes Klezmorim”,
13.00 – 14.00: występ clowna – pokazy
żonglerki, zabawy dla dzieci,
14.00 – 15.00: występ zespołu tańca
ludowego AWF Warszawa,
15.00 – 16.30: występ łemkowskiego
zespołu folkowego „Serencza”,
16.30 – 18.00: występ zespołu „Rzoz”
z Bukowiny Tatrzańskiej.
Wydarzenia na polanie
12.00 – 17.00: zbiórka opakowań szklanych – „Sadzonka za szkło”,
11.00 – 18.00: ściana wspinaczkowa,
most himalajski, most linowy, kolejka linowa
– zjazd po linie, zajęcia z użyciem sprzętu
wspinaczkowego pod nadzorem wykwaliﬁkowanych alpinistów,
11.00 – 18.00: ogródek jordanowski dla
dzieci,

12.00 – 18.00: klick-drum (warsztaty gry
na bębnach),
11.00 – 15.00: Ekologiczno-Sportowy
Festyn Rodzinny zorganizowany i prowadzony przez Zespół Szkół Nr 2 przy ul.
Szegedyńskiej (wyścig rowerowy, bieg
rodzinny na dystansie 1.000 m, bieg przedszkolaków i pierwszoklasistów na dystansie
400 m, konkurs rysunkowy, 14 konkurencji
sprawnościowych),
11.00 – 18.00: warsztaty lepienia z gliny,
11.00 –18.00: warsztaty rzeźby i twórczości ludowej,
od 13.00: gorący poczęstunek.
Przez cały dzień artyści ludowi w strojach regionalnych będą prezentowali rzeźby
ludowe, wytwarzanie koronek, haftu, tkactwa, wyplatanie koszyków z wikliny.
Można będzie spróbować regionalnego
pieczywa (kołacze kaszubskie na miodzie)
oraz piwa jałowcowego. Odbędą się też
pokazy rycerskie i kawaleryjskie (walki na
białą broń, lancą, cięcie łóz szablą).
Będą również stoiska komercyjne
z kilimami huculskimi, gastronomią i inne.
Przewidziany jest kiermasz kwiatowy.

Pytania prosimy kierować do Elżbiety Jęczmyk – inspektora Wydziału Ochrony Środowiska
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa, pok. 7,
tel. 022 663 65 49, fax 834 00 61 w. 147.

HARMONOGRAM USTAWIENIA KONTENERÓW KP-7 DO ZBIÓRKI
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (sprzęt RTV, AGD, meble)

Lp.

Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Broniewskiego

Rowerowy Szlak Obwodowy (zielony)
– umożliwia objechanie centrum Warszawy. Na terenie Bielan rozpoczyna się na
skrzyżowaniu trasy AK i ul. gen. Stanisława
Maczka. Szlak zielony, w odróżnieniu od
niebieskiego, gdzie całkowicie je zdewastowano, zachował jeszcze tabliczki
informacyjne określające odległości od
charakterystycznych miejsc miasta. I tak,
w pobliżu kościoła pod wezwaniem św.
Jozefata znajdziemy informacje, że z tego
miejsca do Pola Mokotowskiego jest 7,5 km,
Placu Na Rozdrożu – 11 km, Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i KPN
– 6 km. Wzdłuż ul. gen. Maczka znajdują
się informacje o odległości do Fortu Bema
(1 km) oraz do Cmentarza Komunalnego
(d. Wojskowy) – 0,2 km. Dalej szlak wiedzie wzdłuż trasy AK. Po przekroczeniu ul.
Broniewskiego biegnie przy Zespole Krajobrazowo-Przyrodniczym „Olszyna” i dalej
do ul. Marymonckiej. Na skrzyżowaniu z ul.
Podleśną kolejna tabliczka informuje, że do:
AWF odległość wynosi 0,5 km, Lasu Bielańskiego – 3 km, KPN –10,5 km, Powązek – 3
km, Pól Mokotowskich – 7,5 km i placu Na
Rozdrożu – 11 km. Odległość do Szlaku
Nadwiślańskiego z tego skrzyżowania
wynosi 1,5 km, a Stare Miasto znajduje się
w odległości 6,5 km. Jadąc wzdłuż ul. Marymonckiej mijamy Akademię Wychowania
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do rezerwatu. Nawierzchnia częściowo
asfaltowa, częściowo z kostki Bauma. Pomiędzy Podleśną a al. Zjednoczenia biegnie
po północnej stronie ul. Marymonckiej, na
wysokości AWF skręca w al. Zjednoczenia,
a potem w prawo w ul. Kasprowicza (na
pewnym odcinku mija Las Lindego). Łączy
się ze ścieżką nr 5 przy ul. Sokratesa.
3. Trasa: Broniewskiego (pomiędzy
trasą AK i ul. Reymonta, długość ok.
2,5 km). Początek na terenie Zespołu
Krajobrazowo-Przyrodniczego „Olszyna”.
Wykonana z kostki Bauma. Łączy szlak
zielony ze ścieżką nr 5 i 6.
4. Trasa: Podczaszyńskiego – Perzyńskiego – Rudnickiego, długość ok. 2,5
km. W trakcie realizacji. Początek po południowej stronie ulicy Marymonckiej. Wiedzie
po wschodniej stronie ulicy, w pobliżu szpaleru drzew. Dochodzi do ul. gen. Maczka.
Częściowo zbudowana z kostki Bauma,
częściowo z asfaltu. Na odcinku pomiędzy
ulicami Broniewskiego i Kochanowskiego
brak krótkiego odcinka ścieżki. Jego budowa przewidziana w sezonie letnim 2006 r.
Wykonane zostaną również projekty wraz
z uzgodnieniami skrzyżowań tej ścieżki z ul.
Marymoncką, Kasprowicza, Żeromskiego.
Projekt skrzyżowania z ul. Broniewskiego
oraz realizacja wszystkich skrzyżowań
przewidziana jest na 2007 rok.

LOKALIZACJA
(ulica)

kwiecień

Muzealna x Farysa
1. Prozy x Farysa
Dankowicka 17
2. (przy nieczynnym sklepie)
3. Wójcickiego na odc. Pasterskiej i Jamki

4. Ostaszewska x Radecka

5. Estrady x Groteski
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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)
Kiwerska x Łomiańska (po stronie bloków)
Tczewska
Kolektorska x Słowiańska
(przy pojemnikach trójkolorowych)
Staffa x Duracza

15.
16. Arkuszowa x Księżycowa
17. Ok. Bajana lub Fortowa
18. Nocznickiego (przy bramie wjazdowej

na teren ogródków działkowych)
19. Rodziny Połanieckich x Bogusławskiego
20. Przybyszewskiego x Rydla

TERMIN
maj
4-5

27-28

27-28

28-29

11-12

8-9

18-19
23-24
4-5

22-23
23-24

11-12

8-9

18-19

22-23

25-26
5-6
12-13

29-30
2-3
9-10

19-20

16-17

26-27

23-24

12-13

28-29

czerwiec
1-2

1-2

9-10

5-6

2-3

19-20
12-13
26-27

16-17
9-10
23-24

5-6

2-3

19-20
5-6

30-1 VII
2-3

Do punktów 10 – 14 kontenery dostarczane powinny być do godz. 12ºº, a odbierane w poniedziałek rano.

Kwiecień 2006

dokończenie ze str. 2
Jakie są cele działalności Towarzystwa?
Zgodnie ze statutem największą uwagę
przywiązujemy do szeroko pojętej działalności opiekuńczej, a w szczególności
do współudziału w tworzeniu właściwych
warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz
organizowanie opieki nad osobami niezaradnymi życiowo i starszymi.
Powyższe cele towarzystwo realizuje
poprzez: popularyzowanie myśli pedagogicznej Kazimierza Lisieckiego, jego metod, form pracy wychowawczej z dziećmi
i młodzieżą, które mają problemy w nauce,
kłopoty życiowe, materialne, niedostosowanie społecznie. Zakładanie i prowadzenie
własnych placówek, jak również wspieranie
finansowe i merytoryczne istniejących
placówek opiekuńczo-wychowawczych
zwanych dalej ogniskami itd.
Jedną z placówek utworzonych
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Ulicy „Przywrócić Dzieciństwo” jest
Klub Młodzieżowy „ZiS Klub” przy ul.
Z. Nałkowskiej 11. O działalności placówki rozmawiam z kierownikiem Sylwią
Harasimiak -Bogucką.
Klub Młodzieżowy „ZiS Klub” jest przeznaczony dla młodych głownie z terenu
Bielan w wieku 13 – 22 lata. Czynny jest
w godzinach 16.30 – 20.30, od poniedziałku
do piątku i w soboty od 10.00 do 14.00.
Do klubu może być zapisany każdy młody
człowiek w podanym zakresie wiekowym,
który akceptuje obowiązujące zasady i chce
w sposób aktywny spędzać czas wolny.
Istotną zasadą pracy w klubie jest otwartość
młodej kadry na potrzeby młodzieży – ich
codzienne problemy, jak i wspieranie w realizacji ich pasji i zainteresowań poprzez
umożliwienie uczestnictwa w różnorodnych
zajęciach i projektach. Dlatego prowadzimy
zajęcia, które cieszą się faktycznym zainteresowaniem klubowiczów.
W ramach zajęć klubowych mamy regularne treningi dwóch grup break-dance ze
specjalistami w tej dziedzinie, zajęcia kulinarne, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami
samoobrony, zajęcia sportowe, wyjścia do
kin, teatrów, na wystawy, wyjścia na basen,
klubik ﬁlmowy, pomoc w nauce, próby zespołu rockowego „Asystenci Dr Oko” i w przyszłości grupy hip-hopowej „Kozmo”.
Poza tym klubowicze mają możliwość
realizacji własnych projektów w ramach
współpracy z różnymi sponsorami.
Klub ściśle współpracuje z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży i ﬁrmą Levi Strauss
i tworzy „Młodzieżowe Centrum Bielan”.
W ramach tej współpracy mogliśmy pozyskać środki na remont i doposażenie klubu,
jak również wsparcie ﬁnansowe na szereg
nowych projektów takich jak zajęcia break
dance, warsztaty z Dj-ingu, fotograﬁczne,
teatralno-aktorskie, zajęcia komputerowe,
z capoeiry, dekoracji wnętrz itd. Klub współpracuje z wieloma wolontariuszami również

z zagranicy min. z Japonii. Organizujemy
również świąteczne spotkania takie jak Wigilia czy poczęstunek wielkanocny dla klubowiczów, ich rodzin i zaproszonych gości.
Co myślą o klubie sami klubowicze?
Maciej Szyszka: W klubie można rozwijać swoje pasje i zainteresowania, spełniać swoje ambicje. Wolę tu przychodzić
i uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach
niż siedzieć na ławce bez celu.
Krzysztof Wasilewski: Wychowawcy nie
traktują nas „z góry”, rozumieją problemy
nas młodych, wychowawcy nawzajem się
lubią i nie doprowadzają do spięć.
Sylwia Hatka: W klubie można realizować pomysły, pisać projekty, nauczyć
się wywiązywać z obowiązków, poza tym
panuje tu dobry klimat wśród klubowiczów
i wychowawców. Kadra jest wyrozumiała
i sympatyczna, ale i wymagająca.
Sargis Manukyan: W klubie jest miła atmosfera, mili wychowawcy zgrani i zżyci ze
sobą i klubowiczami, wspaniali trenerzy.
Co myślą o klubie rodzice?
Izabela Szyszka: W klubie panuje miła
atmosfera, życzliwe podejście wychowawców, które budzi poczucie bezpieczeństwa
oraz zaufanie, ale są tu konkretne zasady
utrzymujące to wszystko razem. Kadra
pedagogiczna klubu cechuje się dużym
zaangażowaniem, które wpływa pozytywnie
na młodzież. Uczą się odpowiedzialności
za podejmowane decyzje i działania,
jednocześnie robią to chętnie, z dużą motywacją. Zadania są ciekawe i konsultowane
z młodzieżą – nie są narzucane.
Anna Getka: Jestem zadowolona że
moje dzieci mogą uczestniczyć w ciekawych, co ważne bezpłatnych zajęciach
klubowych. Dobrze że mają gdzie pójść.
Dobrze się tam czują i bardzo dobrze wypowiadają się o kadrze pracującej w klubie.
Proszę krótko opowiedzieć o ostatnich osiągnięciach klubu?
Młodzież, która należy do klubu od końca
stycznia do połowy marca uczestniczyła
w programie „Design your live” realizowanym
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
W ramach tej inicjatywy klubowicze mogli
rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także realizować pomysły w trzech projektach:
„Asystenci Dr Oko”, „ZiS Foto” i „Game Over”.
„Asystenci Dr Oko”, to projekt młodych muzyków, którzy chcą założyć zespół rockowy.
W ramach dotacji z programu „Moje Działanie” mieliśmy możliwość zakupienia perkusji,
niezbędnej do prób, a także kamery.
Program „ZiS Foto” dotyczył grupy gimnazjalistów, którzy kręcili ﬁlm o młodzieży
w centrach handlowych (byli w pięciu
największych centrach w Warszawie). Natomiast projekt „Game Over” skierowany
jest do młodych ludzi, którzy pragną uczestniczyć w zajęciach z tańca break dance.
Dziękuję wszystkim Państwu za rozmowę.
Rozmawiała Alicja Tyc

Jeśli nie będziemy iść do przodu, zaczniemy się cofać – tak można streścić
pozytywne podejście do możliwości,
jakie daje Europejski Fundusz Społeczny
organizacjom pozarządowym.
W dniu 5 kwietnia br., z inicjatywy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla
Dzielnicy Bielany, już po raz drugi Stowarzyszenie BORIS zorganizowało spotkanie
informacyjne na ten temat. Spotkanie
odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury
Warszawa – Bielany. Współorganizatorem
był Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS), działający przy Stowarzyszeniu
BORIS. Udział w spotkaniu był bezpłatny.
W spotkaniu uczestniczyło ponad dwadzieścia osób z trzynastu organizacji społecznych i jednostek samorządowych.
Przyszli z własnymi pomysłami. Ziemowit
reprezentuje Fundację Pomocy Dzieciom
z Chorobami Nowotworowymi. – Działamy
dosyć długo, pomysłów mamy multum,
brakuje nam kasy. Chciałem się dowiedzieć
czegoś więcej na temat Europejskiego Funduszu Społecznego. Chętnie skorzystam
z bezpłatnych indywidualnych konsultacji
oferowanych przez ROSzEFS, gdyż jeszcze

nie korzystaliśmy z unijnych funduszy. Wiem,
że to jest bardzo trudne, choć możliwe.
ROSzEFS pomoże nam w konstruowaniu
wniosku i oceni go zanim zostanie złożony.
Joanna i Anna reprezentujące Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawa, chcą znaleźć
fundusze na dokształcanie zawodowe. – To
spotkanie pokazuje, że można w oparciu
o EFS zrealizować nasze pomysły, oswaja
nas z terminologią, ale najbardziej nas
cieszy fakt, że ROSzEFS oferuje pomoc
w trakcie realizacji projektu.
W spotkaniu udział wzięły m.in. Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”, Bielański
Ośrodek Kultury, Dom Ludzi Bezdomnych
i Najuboższych, Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, Fundacja
Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo
„Dom”, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna
Dz. Bielany m. st. Warszawy, Bielański Inkubator Społeczno-Gospodarczy Centrum
Inicjatyw Lokalnych, Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych,
Dom Dziecka nr 1, OPS Bielany, Klub „Domino”, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Świetlica TPD.

„Biała sobota” na Klaudyny

W Poradni Medycyny Rodzinnej przy
ul. Klaudyny 32, lekarki i zespół wykwaliﬁkowanych pielęgniarek, 8 kwietnia 2006
r. był do dyspozycji pacjentów w ramach
akcji promocji zdrowia „Biała sobota”.
Akcja trwała pięć godzin i w tym czasie:
- specjalista dermatolog Ewa Henig-Makowska udzieliła porad 36 osobom;
- specjalista reumatolog Krystyna Majchrzak przyjęła 21 pacjentów;
- specjalista diabetolog Ewa Gączarek-Belczyk zbadała 12 osób.
Przeprowadzono także badania diagnostyczne, takie jak pomiar glukozy glukometrem oraz pomiary RR. Zajęły się tym: st.
pielęgniarka koordynująca Elżbieta Frączyk,
st. pielęgniarka Dorota Madejczyk-Bugała i st.
pielęgniarka Janina Bonisławska. Ogółem

Nowa pracownia ﬁzykoterapeutyczna

W Przychodni Rejonowej przy
ul. Kleczewskiej 56 otwarto Pracownię Fizykoterapeutyczną.
Małgorzata Zaława-Dąbrowska,
dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego, zapoznała licznie zebranych gości
z efektami pracy SPZZLO w zakresie
działalności inwestycyjnej w przychodniach, np. budowa szybów wind wraz
z montażem dźwigów w przychodniach
przy ul. Kleczewskiej, Kochowskiego
i przy Elbląskiej, modernizacja sanitariatów w sześciu przychodniach,
roboty termoizolacyjne ścian budynków
w przychodniach przy ul. Felińskiego
i Elbląskiej, modernizacje pomieszczeń
w przychodni przy ul. Kochanowskiego
w celu uruchomienia tam przychodni
pediatrycznej oraz w przychodni przy.
Dyrektor SPZZLO z władzami dzielnic Bielany i Żoliborz
Kleczewskiej w celu uruchomienia poradni ﬁzykoterapeutycznej, zakupy aparatury oraz z Ministerstwa Zdrowia. Słowa uznania należą się kierownikowi przychodni dr.
i sprzętu specjalistycznego.
Środki ﬁnansowe na te inwestycje udało Andrzejowi Tomeckiemu, który czuwał nad
się pozyskać z Biura Polityki Zdrowotnej przebiegiem modernizacji pomieszczenia
oraz Biura Polityki Społecznej m.st. War- i urządzeniem Poradni Fizykoterapii.
Mieczysław Pierzchała
szawy, z Funduszu Ochrony Środowiska

Centrum Diagnostyczne
w Szpitalu Bielańskim

Centrum Teleradiologii ENEL-MED
uruchomiło w Szpitalu Bielańskim Oddział Centrum Diagnostycznego ENEL-MED. Szpital Bielański zyskał nowoczesny sprzęt medyczny, który zapewnia
pacjentom ubezpieczonym w NFZ specjalistyczne badania angiograﬁczne i zabiegi
z zakresu radiologii interwencyjnej.
Nowo otwarty Oddział zapewnia kompleksową obsługę pacjenta przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pacjenci
korzystający z usług otrzymują całą dokumentację na płycie CD, dzięki czemu inni lekarze analizujący badanie mogą odtworzyć
je tak, jakby sami je przeprowadzali.
W ramach oddziału utworzono nowo-
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panie te wykonały 92 pomiary poziomu glukozy i 96 pomiarów RR. Prowadzona była również akcja edukacji zdrowotnej. Pacjenci byli
bardzo zadowoleni, a wielu z nich dało temu
wyraz wypełniając anonimowe ankiety.
Akcja „Białe soboty/niedziele” prowadzona
jest z inicjatywy Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
skupiającego jedenaście przychodni rejonowych na Żoliborzu, Bielanach i w Łomiankach,
a Biuro Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy
partycypuje w ponoszonych kosztach.
Mieczysław Pierzchała
Termin i miejsce najbliższej akcji: sobota
13 maja, w przychodni przy ul. Wrzeciono
10c. Czekać tam będą lekarze specjaliści
w dziedzinach: kardiologii, okulistyki, ortopedii, laryngologii oraz pulmonologii.

Fot. M. Pierzchała

Oferta dla dzieci i młodzieży

W latach 2004 – 2006 Polska miała do
wykorzystania ponad 12 mld euro, w tym
1,9 mld euro w Europejskim Funduszu
Społecznym (23,1% ogółu środków),
w latach 2007 – 2013, będzie to kwota ok.
70 mld euro. – Uczmy się pisać wnioski,
bo warto wykorzystać te pieniądze na
wiele pożytecznych rzeczy, przedsięwzięć
i pomysłów, które sami sobie wymyślimy
– zakończyła prowadząca spotkanie Anna
Żak z ROSzEFS.
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy
Europejskiego Funduszu Społecznego,
działający przy Stowarzyszeniu BORIS
oferuje zainteresowanym organizacjom,
jednostkom samorządowym i naukowym
bezpłatne szkolenia, spotkania informacyjne inspirujące, indywidualne konsultacje
i pomoc w zarządzaniu projektem w trakcie
realizacji. Szczegółowe informacje uzyskać
można w siedzibie ROSzEFS, ul. Ogrodowa 50/1 (Wola), tel./fax 022 620 31 92, 022
890 94 49, boris@boris.org.pl
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
planuje organizację kolejnych szkoleń prowadzonych przez doradców z ROSzEFS
Stowarzyszenia BORIS.
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

czesną pracownię angiograﬁi i radiologii
interwencyjnej, która umożliwia leczenie
pacjenta bez skomplikowanych i obciążających operacji chirurgicznych, neurochirurgicznych, ginekologicznych czy
ortopedycznych.
W placówce powstała również pracownia
rezonansu magnetycznego wyposażona
w nowoczesny aparat. Sprzęt ten zapewnia
komfort badania (duży, oświetlony i wentylowany otwór w aparacie pozwala przeprowadzać badania pacjentów cierpiących
na klaustrofobię), wysoką jakość obrazów,
możliwość wtórnych rekonstrukcji w dowolnej
płaszczyźnie. Pozwala także na wykonywanie
badań czynnościowych i angiograﬁcznych.
Znajduje zastosowanie przy badaniu dróg żółciowych, badaniach dynamicznych wątroby
czy nerek, obrazowaniu głowy i kręgosłupa.
Do dyspozycji pacjentów udostępnione
zostały trzy pracownie rentgenodiagnostyki
wykonujące pełny zakres badań m.in. w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Krzysztof Jarząbek

Lecznica Stomatologiczna

JOLAN

w Przychodni Rejonowej

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

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:

 stomatologia zachowawcza
 protetyka
 chirurgia



– resekcja
– hemisekcja
ortodoncja
– aparaty stałe i ruchome
RTG
– wybielanie zębów – 20%
– piaskowanie – 20%
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Głos seniora
Animator potraﬁ

Jak dodawać życia do lat? Oczywiście
– im bardziej fachowo, tym lepiej. Na Bielanach kształcenie osób pracujących z ludźmi
starszymi staje się tradycją, bo już po raz
drugi zorganizowano w tym celu specjalny
kurs. W 2001 roku kilkudziesięciu naszych
animatorów ukończyło „Studium organizacji
czasu w starszym wielu”, a od października
ub. roku w Bielańskim Ośrodku Kultury
trwają warsztaty, na które uczęszczają
kolejni słuchacze: pracownicy ośrodków
pomocy społecznej, klubów osiedlowych,
klubów seniora, dziennych domów pobytu,
ośrodków kultury itp. Są to comiesięczne
dwudniowe sesje, podczas których wykładowcy przekazują polskie, austriackie
i niemieckie metody aktywizacji ﬁzycznej,
intelektualnej i społecznej starszych ludzi.
W tematach sesji wykorzystano dorobek
naukowy dr Zoﬁi Zaorskiej z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prace
polskich naukowców i praktyków, wybrane
dziedziny sztuki (taniec, plastykę, muzykę),
metody pedagogiki zabawy proponowane
przez Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA itp.
Jak wyjaśniła nam dyrektor BOK Wanda Ścieżyńska – chodzi o przygotowanie
uczestnika warsztatów do roli animatora
grupy, który pobudza aktywność jej członków poprzez umiejętne prowadzenie zajęć.
Ostatnia sesja – w końcu kwietnia – seminarium prowadzone przez dr Zaorską, sprawdzian i uroczystość rozdania świadectw.

Ilu nas?

Z cyfr wynika, że coraz więcej. W roku 1997 żyło w Polsce 6,3 mln osób po
sześćdziesiątce – w tym 3,8 mln kobiet i 2,5
mln mężczyzn. Jak przewiduje prognoza
– w roku 2020 ponad sześćdziesiąt lat
będzie mieć 8,5 mln Polaków, w tym 5 mln
kobiet i 3,5 mln mężczyzn. Porównawczo:
gdy w 1997 r. obywatele ci stanowili 16,2%
populacji, to w roku 2020 stanowić będą
24,1%.

Przedwiośnie zaprasza

Klub Seniora w osiedlu „Przedwiośnie”
przy ul. Ogólnej 1 (budynek administracji
NSBM) istnieje od pięciu lat. Nowy kierownik Klubu Mieszkańców, Cezary Szczygielski, nie na darmo jest artystą estradowym,
urządza bowiem seniorom imprezy z udziałem kolegów po fachu, na które niniejszym

serdecznie Czytelników zaprasza. Klub
czynny jest w piątki od godz. 17.00. Może
pomieścić około 60 osób.
Jak nie ma występów – jest brydż,
wieczorki tańcujące, słuchanie dobrej
muzyki, a na komputerowców czekają trzy
komputery.
Klub jest bardzo dobrze wyposażony,
np. w rzutnik cyfrowy i ekran, jest kuchnia,
serwisy i sztućce, można też wynająć salę
na wesele, komunię czy inną uroczystość
rodzinną. Trochę ogórkowo ma być tylko
w maju, bo lokal potrzebny będzie spółdzielni.
W ogóle, pan Cezary pełen jest pomysłów i planów, chce na przykład organizować raz w miesiącu piknik integracyjny,
połączony z wymianą rzeczy, które nam są
zbędne, a bliźnim mogą się przydać.

Związek zaprasza

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Żoliborz-Bielany, ul. Kasprowicza 15, tel. 022 834 06 46, zaprasza na
wycieczki:
Jednodniowe:
Kałuszyn – Sucha – Cegłów – Czersk,
25 maja 2006 r. Członkowie 30 zł, goście
35 zł.
Nałęczów – Kazimierz Dolny, 22 czerwca. Członkowie 30 zł, goście 35 zł.
Tykocin – Supraśl – Drohiczyn, 20 sierpnia. Członkowie 30 zł, goście 35 zł.
Węgrów – Supraśl – Drohiczyn, 20 sierpnia. Członkowie 30 zł, goście 35 zł.
Węgrów – Liw – Brok (z ogniskiem), 21
września. Członkowie 30 zł, goście 35 zł.
Dwudniowe:
Kraków – Wieliczka, 11 – 12 maja.
Członkowie 150 zł, goście 170 zł.
Góry Świętokrzyskie – Jaskinia Raj, 8 – 9
czerwca. Cena jeszcze nie ustalona.
Zagraniczne:
Troki – Wilno – Kowno – Litwa, 27 – 30
lipca. Członkowie 540 zł, goście 590 zł.
Odessa – Kijów – Ukraina, 27 sierpnia
– 3 września. Informacja o cenie w siedzibie związku.
Na grzyby:
Łochów – Wyszków, 21 września. Członkowie 25 zł, goście 30 zł.
Różan, 6 października. Członkowie 25
zł, goście 30 zł.
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

„Do moich Braci i Sióstr
– ludzi w podeszłym wieku”

Tak zatytułował Jan Paweł II swój list do
ludzi starych wszystkich języków i kultur,
datowany: Watykan, dnia 1 października
1999, w dwudziestym pierwszym roku
mego Pontyﬁkatu. Komentowano wówczas,
że Papież-Polak przywraca etos wartościom
odrzucanym przez cywilizację, spychającą
strażników bezcennego dziedzictwa ludzkiego i duchowego na margines życia. Pisał
bowiem, między innymi, o mądrości serc,
jaka cechuje wiek sędziwy i o społecznej roli
czwartego przykazania Dekalogu, w którym
słowa ojciec i matka oznaczają również
więź między pokoleniami, warunkującą
istnienie narodu.
Ale emanuje z papieskiego przesłania
przede wszystkim wielki humanizm i wzruszenie człowieka, który – sam posunięty
w latach – odczuwa potrzebę nawiązania
dialogu z nami. Ojciec Święty mówi do
swoich rówieśników, których życie zostało
wpisane przez Opatrzność w dwudziesty
wiek: trudne stulecie otwarte na przyszłość
nadziei. Mówi o tym, czym jest starość
w wymiarze fizycznym, intelektualnym,
duchowym...
Gdy już Go nie ma między nami, przywołajmy, z końcowej części listu, słowa
brzmiące dziś jak chwytające za serce
pożegnanie: „...Pragnę zarazem bardzo
otwarcie podzielić się z wami uczuciami,
jakich doznaję u schyłku mego życia (...).
Mimo ograniczeń mego wieku bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem się nim cieszyć.
Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż
do końca sprawie Królestwa Bożego! Zarazem jednak głębokim pokojem napełnia mnie
myśl o chwili, w której Bóg wezwie mnie do
siebie – z życia do życia! Dlatego wypowiadam często – i bez najmniejszego odcienia
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Spotkanie kombatantów
Przedstawiciele Koła Bielańskiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych spotkali się z burmistrzem Maciejem Więckowskim.
Przedstawione zostały najważniejsze
problemy z jakimi borykają się weterani
wojny. Koło napotyka na szereg trudności,
do których zaliczane są: brak sponsora,
który wspierałby najpilniejsze w realizacji
zadania, dotychczas koło utrzymujemy się
tylko i wyłącznie ze składek członkowskich;
trudności dotarcia do członków w podeszłym wieku, okaleczonych działaniami
wojennymi, którzy „przykuci” mają trudności
w poruszaniu się – konieczna jest pomoc
ze strony młodzieży szkolnej licealnej i harcerstwa; trudności w powielaniu materiałów
dla członków koła oraz by lokal, z którego

korzystają przedstawiciele koła był czynny
częściej niż jeden dzień w tygodniu, jak jest
do tej pory. W końcowej części wystąpienia
prezes Zarządu Koła Wojciech Maliszewski
poinformował o planowanych działaniach
w roku 2006.
By rozwiązać problemy, z jakimi borykają się członkowie koła, burmistrz dzielnicy
zaproponował nawiązanie bezpośrednich
kontaktów z wydziałami urzędu: z Wydziałem Oświaty i Wychowania w celu wskazania szkół do współpracy, z Wydziałem
Administracyjno-Gospodarczym w sprawie
małej poligraﬁi i z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie niesienie wsparcia dla
najbardziej potrzebujących.
Kazimierz Bigos,
sekretarz Koła, żołnierz frontowy WP

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Okręg Warszawa-Powiat Środowisko „Grupa Kampinos” AK
zaprasza w maju do udziału w następujących uroczystościach:
 3 maja (środa) o godz. 11.00 w Dąbrowie Leśnej w dniu Święta Narodowego
w miejscowym kościele odprawiona zostanie uroczysta msza św.
 8 maja (poniedziałek) o godz. 12.00 w kościele na Wawrzyszewie oraz przy pomniku
Strzelców Kaniowskich odbędą się uroczystości zakończenia II wojny światowej.
 16 maja (wtorek) o godz. 17.30 w kościele Zakładu Niewidomych w Laskach zostanie odprawiona msza św. za spokój duszy komendantki Łączności i Zwiadu Kobiecego
„Grupy Kampinos”.
 21 maja (niedziela) o godz. 12.00 w Secyminie-Nowiny, konsekracja Sanktuarium Matki
Boskiej Opiekunki Przyrody przez kardynała Józefa Glempa w obecności Prezydenta RP.
Kontakt telefoniczny: 022 822 37 42.

Szansa dla bezrobotnych
W ubiegłym roku rozpoczął się program integracji społecznej i zawodowej
osób bezrobotnych. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy powyżej 24 miesięcy
i zamieszkałych na terenie Bielan.
Osoby objęte programem uczestniczą
w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, prowadzonych przez doradcę zawodowego, w treningu umiejętności psychospołecznych – prowadzonym przez psychologa,
poznają zasady obsługi komputera oraz
podstawowe zagadnienia prawa pracy.
Po dwumiesięcznym cyklu szkoleń
wewnętrznych, uczestnicy kierowani są
na specjalistyczne szkolenia zawodowe.
W wyborze kursów pomaga uczestnikom
zajęć doradca zawodowy, po szczegółowej
analizie ich dotychczasowych kwaliﬁkacji
i umiejętności zawodowych. Ważne są
także osobiste preferencje samych zainteresowanych, jednak ostateczny wybór
kursu wynika z rozpoznania potrzeb rynku
pracy i ma na celu zdobycie zawodu poszukiwanego przez pracodawców i dającego
szansę na znalezienie zatrudnienia.
Podczas zajęć z doradcą zawodowym
omawiane są też inne tematy związane
ze specyﬁką współczesnego rynku pracy.
Uczestnicy dowiadują się, jakie zawody są
obecnie najbardziej poszukiwane, na jakie
będzie zapotrzebowanie w przyszłości, jak
docierać do ofert na „ukrytym rynku pracy”.
Poznają wymagania pracodawców, metody
selekcji i rekrutacji nowych pracowników,
uczą się jak najkorzystniej dokonać au-

toprezentacji, jak odpowiadać na pytania
w trakcie rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
Dla wielu osób długotrwałe bezrobocie
wiąże się z mniejszą ilością kontaktów z innymi
ludźmi, utratą wiary w swoje możliwości, narastającym poczuciem bezradności. Program daje
możliwości poznania nowych osób, podzielenia
się własnymi doświadczeniami, wzajemnego
wsparcia i koleżeńskiej pomocy. W czasie zajęć
z psychologiem uczestnicy uczą się jak lepiej
radzić sobie w kontaktach międzyludzkich, jak
bardziej asertywnie zadbać o siebie i swoje
sprawy, rozwijać poczucie własnej wartości,
efektywnie rozwiązywać sytuacje konﬂiktowe.
Na dzień dzisiejszy szkolenia zewnętrzne – zawodowe, ukończyło 37 osób. Były
to między innymi szkolenia: księgowość
od podstaw do samodzielnego księgowego; kurs spawania; artystyczne układanie
kwiatów; prawo jazdy kategorii C + E;
kurs komputerowy MS Access, Excel dla
zaawansowanych; kurs pilotów wycieczek;
eksploatacja urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych; pracownik ds. kadrowych i płacowych z obsługą programów
użytkowych; menadżer małego biznesu.
Program realizuje Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jeśli chcesz zmienić swoje życie
– spróbuj – przyjdź
– pomożemy Ci w tym!
Aby uzyskać więcej informacji na temat
udziału w programie, prosimy o kontakt
z pracownikami projektu – OPS Bielany ul.
Schroegera 82, I piętro, pokój nr 112, tel.
022-896 90 31.

Dzień Hutnika wraca na Bielany

Obraz z kościoła pw. św. Marii Magdaleny

smutku – modlitwę, którą kapłan odmawia po
liturgii eucharystycznej: In hora mortis meae
voca me, et iube me venire ad te – w godzinie śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do
Siebie. Jest to modlitwa chrześcijańskiej nadziei, która w niczym nie umniejsza radości
obecnej chwili, a przyszłość zawierza opiece
Bożej dobroci”.
(Tekst listu dostępny na stronie internetowej www.opoka.org.pl w dziale
Biblioteka).
Opracowała:
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół
Huty Warszawa, dzięki życzliwości dyrektor Wandy Ścieżyńskiej, w Bielańskim
Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego 1,
spotkają się ludzie, którym bliskie są tradycje hutniczego świętowania w maju.
W sobotę 13 maja, w przeddzień inauguracji Bielańskich Dni Kultury, o godz. 15.00,
rozpocznie się spotkanie, podczas którego
pracownicy Huty Warszawa wspominać
będą budowę i lata jej funkcjonowania.
Opowiedzą o swoich przeżyciach, zaprezentują materiały historyczne, dokumenty
i pamiątki. Klimat tamtych lat przypomną
archiwalne zdjęcia.
Do uczestnictwa w tym spotkaniu organizatorzy zapraszają wszystkie osoby
związane z Hutą „Warszawa” zawodowo
lub sentymentalnie, bez względu na rodzaj
wykonywanej pracy, pełnione funkcje,
poglądy i przynależność organizacyjną.
Celem tego spotkania i wszystkich działań
Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa
jest utrwalanie pamięci o hucie – ponad po-

działami. Do takiej współpracy zachęca zarząd w składzie: Tadeusz Konrad – prezes,
Zoﬁa Bieguszewska-Kochan – reprezentująca stowarzyszenie, Stanisław Kramarz,
Andrzej Miłkowski, Halina Szerszeń, Karol
Szadurski oraz Marek Szulbiński.
Organizatorzy proszą uczestników
spotkania o przyniesienie wszelkich pamiątek związanych z Hutą „Warszawa”. Po
spotkaniu można będzie obejrzeć spektakl
„Wesele Boryny”, w wykonaniu zespołu
z Lipiec Reymontowskich.
Zwracamy się do wszystkich, którzy
chcą ocalić pamięć o naszej hucie, o przekazywanie pamiątek. Pamiątki te można
przekazywać w każdą środę, w godz.
8.00 – 20.00 do Działu Zbiorów Specjalnych Muzeum Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Staszica przy ul. Duracza 19
w Warszawie.
Kontakt w różnych sprawach: Marek
Szulbiński – tel. 022-633-84-82.
Stowarzyszenie Przyjaciół
Huty Warszawa
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Dyżury radnych w kwietniu i maju 2006
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

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

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

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

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

Mazurek Piotr – PO

Przewodniczący Komisji Skarbu,
Członek Komisji Architektury

Zaniewski Jan – PiS

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

2006
miesiące
IV

V

3

-

-

15

12,26

10,24

12,26

10,24

6

4

24

27

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)

1.

Nazwisko i imię
radnego

Kapłon Aleksander – PiS

Miejsce
i godziny dyżuru
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.15-18.00

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

2.

3.

Mossakowska Maria – SLD-UP Sekretariat Rady

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Szadurski Karol – PiS

Przewodniczący Komisji Inwestycji,
Członek Komisji Skarbu

Szczepański Szczepan – PiS
4.

Zastępca Przewodniczącej
Komisji Zdrowia,
Członek Komisji Rewizyjnej

Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP

5.

Przewodniczący Komisji
Mieszka niowej, Członek Komisji
Architektury, Inwestycji

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
Biblioteka ul. Duracza 19
godz. 10.00-11.00
(022 669-39-23)
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00
Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
ul. Żeromskiego 13, pok. 7
godz. 13.00-14.00
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00
Unia Pracy, tel. 022 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 187
ul. Staffa 21, tel. 022 834 03 87
godz.16.00-18.00

1.

2.

3.

Dyżury Radnych Okręgu nr II

Lp.

Lp.

2006
miesiące
IV
V
w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w pierwszy poniedziałek miesiąca
19

4.

5.

17

w ramach dyżuru Przewodniczących Rady w drugi po nie dzia łek
miesiąca
3

-

1

6

-

15

4

2

24

22

3,10,
24

8,15,
22,29

20

18

(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)

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Barylak Aleksandra
PiS
– Przewodnicząca Klubu PiS Siedziba
ul. Kasprowicza 16
Członek Komisji Samorządowej,
godz. 18.00-20.00
Inwestycji, Oświaty

Białowąs Bogusław
– Skarbnik PiS

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty, godz. 16.00-17.00
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

Maciejewski Waldemar – SLD-UP Siedziba SLD

Zastępca Przewodniczącego
ul. Żeromskiego 14
Komisji Skarbu, Rewizyjnej, Czło- godz. 16.30-18.00
nek Komisji Architektury
Sekretariat Rady
Wąsik Jarosław
ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej
godz. 16.40-17.40

Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy
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Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30

2006
miesiące
IV
V
19

17

13

-

11

9

27

25

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

2006
miesiące
IV

Unia Pracy tel. 022 864-08-76
ul. Marymoncka 35
Borkowski Jan – SLD-UP
3
godz. 16.00-17.00
Zastępca Przewodniczącego
Gimnazjum
Nr
5
Komisji Inwestycji,
11
ul. Wrzeciono 24
Członek Komisji Mieszkaniowej
godz. 17.00-18.00
Siedziba SdPL
ul. Cegłowska 19
6,13,
(wejście od al. Zjednoczenia)
20,27
Czarnecka Anna – SdPL
godz. 18.00-19.00
e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”
Członek Komisji ds. Rodziny,
ul. Wrzeciono 10c (budynek PrzyZdrowia, Oświaty
12,19
chodni Rejonowej)
godz. 16.00-17.00
Przychodnia Rejonowa
5
ul. Wrzeciono 10c
Komorek Irena – PiS
godz.
16.00-18.00
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Siedziba PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00
Szkoła Podstawowa Nr 247
Wawer Stanisław – LPR
4,18
ul. Wrzeciono 9
Członek Komisji Skarbu,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej
Filia Bibl. Publ.
ul. Wrzeciono 48, tel. 022 835-48-39
13
godz. 17.30-18.30
Marek Świderski – PiS
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
tel. 0-885-297-270
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a,
e-mail: marek.swiderski@wp.pl tel. 022 865 77 26,
Członek Komisji Samorządowej, godz. 17.30-18.30
4
Oświaty, Rodziny
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
5
godz. 17.00-19.00

V
15
9
4,11,
18,25
10,17
15
2,16

11

2
-

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.

Nazwisko i imię
radnego

Paleczny Robert – PO
1.

2.

3.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

4.

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

2006
miesiące
IV

V

3

-

10

8

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

Szewielow Andrzej
– Sekretarz Klubu PiS

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

5

-

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

-

15

10

8

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

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu PiS
5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP Siedziba SLD

Szypulski Piotr – PO

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Miejsce
i godziny dyżuru

Dyżury Radnych Okręgu nr V

Dyżury Radnych Okręgu nr III

Nazwisko i imię
radnego

Nazwisko i imię
radnego

Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-18.00

Bielańskie Stowarzyszenie Rodzin
Osób Niepełnosprawnych serdecznie dziękuje
sponsorom i przyjaciołom:
Irenie Drożdż, Jolancie Wójcikiewicz, Joannie Fabisiak,
Wiesławie Puciłowskiej, Alicji Tyc, Aleksandrze Malinowskiej,
księdzu Janowi Maciejewskiemu, Burmistrzom Bielańskim
oraz ﬁrmom: Polmo z Łomianek, Wedel Cambury i Grocie
Solnej z ulicy Wrocławskiej.
Prezes BSRON
mgr Bożena Wścisły-Kandybowicz

13

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47

www.bok-bielany.art.pl, e-mail: bok_bielany@op.pl
7.05 (niedziela)
godz. 17.00-21.00
10.05 (środa)
godz. 18.00
12-14.05
12.05 (piątek)
godz. 16.00-17.30
godz. 17.45-19.15
godz. 19.30-21.00

IMPREZY

„Złoty Podwieczorek”

Bilet wstępu 10 zł

Otwarcie wystawy batików

28.05 (niedziela)
godz. 17.00-21.00
31.05 (środa)
godz. 18.00

wstęp wolny
II Weekend z Turystyką i Przyrodą - „Tęczowa różnorodność”.
Pokazy slajdów podróżniczych – Małgorzata Preuss i Marcin Złomski:
„TRANSAMERYKA I – Boliwia Tybet Ameryki”
Robert Remisz: „Góry Azji w obiektywie”
Jarosław Tondos: „Etiopia – Na dachu Afryki”
wstęp wolny
III Bielański Rajd Rowerowy Szlakami Kampinosu
Opłata 60 zł; opłata obejmuje wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, przewóz bagażu, mapę i ognisko. Spotkanie organizacyjne 8 maja o godz.
18.00 (wpłaty do 8.05.2006 r.)
BIELAŃSKI TYDZIEŃ TEATRALNY
Spektakl „Wesele Boryny” w wykonaniu Amatorskiego Zespołu Regionalnego im. Wł. St. Reymonta z Lipiec Reymontowskich
wstęp wolny
Przedstawienie dla dzieci - „Królowa Śniegu” wg J.Ch. Andersena, w wykonaniu teatru MASKA z MOK Pruszków w reżyserii M. Kozłowskiej
Spektakl „Opowieść o Mistrzu i Małgorzacie” wg M. Bułhakowa, w wykonaniu Teatru Śródmiejskiego Forum Kultury w Łodzi
na spektakle wstęp wolny
Spektakl „Kobciószeg dyslektyk ” wg Perraulta, w wykonaniu uczniów
Liceum Ogólnokształcącego LXXIV im. K. Puławskiego
Spektakl „Baśnie Braci Grimm” w wykonaniu Teatru Braci Grimm
Spektakl „Cesarz” wg R. Kapuścińskiego, w wykonaniu Joanny Olszewskiej
na spektakle wstęp wolny
Spektakl „Ja zabiłem” - moralitet wg „Zbrodni i kary” Dostojewskiego,
w wykonaniu Ryszarda Farona i Stanisława Biczysko.
wstęp wolny
Spektakl „Dzień śmierci Mozarta” w wykonaniu grupy teatru alternatywnego pod kierunkiem Niny Czerkies
wstęp wolny
Spektakl „Wysocki - przerwany lot ” w wykonaniu Teatru na Wagance
wstęp wolny
„Złoty Podwieczorek”
bilet wstępu - 10 zł
Festyn „Dziecięca Stolica” na pl. Zamkowym. Występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych z BOK-u.
wstęp wolny
„Kawiarnia Bardów” – koncert Sławka Wierzcholskiego i Joanny Szczepańskiej „W kręgu bluesa”
wstęp wolny
Otwarcie wystawy tkaniny artystycznej Koła Tkackiego Seniorek Bielańskiego Ośrodka Kultury
wstęp wolny
„Złoty Podwieczorek”
bilet wstępu - 10 zł
Wieczór międzynarodowy
wstęp wolny

od 10.05.2006
od 26.05.2006

Wystawa batików
Wystawa tkaniny artystycznej

8,15,22,29.05 (pon.)
godz. 12.30-15.00
4,11,18,25.05
(czwartek)
godz. 16.00-20.00
5,12,19,26.05 (pt.)
godz. 15.30-18.30
23.05 (wtorek)
godz. 19.00

Spotkania w Klubie Seniora

16.05 (wtorek)
godz. 9.00-13.00
17.05 (środa)
godz. 10.00-12.00
23.05. (wtorek)
godz. 9.00-13.00
24.05 (środa)
godz. 10.00
31.05 (środa)
godz. 12.00

Warsztaty „Terapia przez sztuki plastyczne”- dla dzieci SSP nr 100

13-14.05
(sobota-niedziela)
13-19.05
13.05 (sobota)
godz. 18.00
14.05.(niedziela)
godz. 12.30
godz. 18.00
15.05.(pon.)
godz. 10.00
godz. 12.00
godz. 18.00
16.05.(wtorek)
godz. 18.00
17.05.(środa)
godz. 18.00
18.05.(czwartek)
godz. 18.00
21.05.(niedziela)
godz. 17.00-21.00
21.05 (niedziela)
godz. 12.00
24.05 (środa)
godz. 18.00
26.05 (piątek)
godz. 18.00

czwartek
godz. 15.45 – 16.30
wtorek godz. 16.45 – 17.45
czwartek godz. 16.45 – 18.15
wtorek godz. 18.00 – 19.30
czwartek godz. 18.30 – 19.30

Ruch, taniec i zabawa dla najmłodszych (3-6 lat)
pod kierunkiem Beaty Bieleckiej

środa godz. 12.00 – 12.45

Tazaro BOK – zespół tańca dyskotekowego
dla dzieci (szkoła podstawowa, gimnazjum)
pod kierunkiem Kamili Guzowskiej

poniedziałek, środa
godz. 18.30 – 19.30

Zespół estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

poniedziałek godz. 17.35 - 20.00
wtorek, czwartek godz. 14.00 – 16.45

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

wtorek
godz. 18.00 – 19.00

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

Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem Aleksandra Wiatra

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

Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku
Samoobrona dla kobiet
pod kierunkiem Aleksandra Wiatra

wtorek - piątek
godz. 9.00 –13.00
środa
godz. 18.00 –19.00

Gimnastyka rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

Do wszystkich sekcji (poza gimnastyką rehabilitacyjną) przyjmujemy zapisy.

Młodzi – zdolni

W piątek, 7 kwietnia 2006 r. w Bielańskim Ośrodku Kultury w programie
„Zacznijmy od Bacha, czyli piosenka jest
dobra na wszystko” zaprezentował się
zespół wokalny „Nota Bene”.

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

„Oblicza romantyzmu. Co wyraża muzyka” – koncert umuzykalniający
dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej.
Warsztaty „Terapia przez sztuki plastyczne” – dla młodzieży Gimnazjum
nr 71
Przegląd Teatralny Przedszkolaków.

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

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

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

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

środa
godz. 11.45 – 13.15

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 21.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

„Scena Off”
poniedziałek, piątek
pod kierunkiem
Anny
Dziedzic
Konkurs
wokalny
„Mikrofon dla każdego” godz. 18.00-21.00
Rozdanie
oraz koncert nagrodzonych
28.04.06„Koktajl teatralny”
podnagród
kierunkiem
poniedziałek, piątek
PracyWierzbiańskiego
Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska
tel. –022
834 52 59.
Krystyny WolańskiejOgnisko
i Krzysztofa
godz.9a,
15.30
17.30

Ten dwunastoosobowy zespół, skupiający studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki oraz
WAT-u, którzy a capella wykonują znane
standardy muzyki rozrywkowej i jazzowej,
działa pod egidą BOK od ponad roku.
W naszym ośrodku grupa zaprezentowała
się doskonale
od strony biegłości warsztatowej i dobrze rokuje
na przyszłość.
Jej interesujące dokonania
mają szanse
stać się ewenementem na
polskim rynku
muzycznym.
Życzymy więc
zespołowi
owocnych
efektów pracy i odrobiny
szczęścia.
BOK

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

12.05 (piątek)
godz. 18.00
17.05 (środa)
godz. 18.00

Zakończenie X Bielańskiego Konkursu Literackiego.

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

wtorek - czwartek
godz. 19.00 – 21.00

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

SPOTKANIA KLUBOWE

EDUKACJA KLUTURALNA

środa - piątek
godz. 18.00 – 20.00

Zajęcia szachowe
pod kierunkiem Piotra Staniszewskiego

WYSTAWY

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

14

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

Zajęcia taneczne dla przedszkolaków
pod kierunkiem Lidii Pracownik
Teatr Tańca (taniec współczesny) grupa młodsza
(szkoła podstawowa) pod kierunkiem Lidii Pracownik
Teatr Tańca (taniec współczesny) grupa starsza
(gimnazjum) pod kierunkiem Lidii Pracownik

IMPREZY

Otwarcie wystawy dorobku artystycznego sekcji tkactwa działającej
w ﬁlii BOK
„Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna”. Wieczór autorski Marii i Przemysława Pilichów.

SPOTKANIA KLUBOWE

20.05 (sobota)
godz. 18.00

Spotkanie seniorów

17.05 (środa)
godz. 12.15

Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci – „Oblicza romantyzmu. Co
wyraża muzyka?”

EDUKACJA KULTURALNA
ZAJĘCIA STAŁE

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny. „Promyk Mazowsza” pod kierunkiem Barbary i Piotra Rucińskich
Plastyka dla dzieci i młodzieży
pod kierunkiem Joanny Gałązki
Tkactwo artystyczne
pod kierunkiem Marzenny Kustry
Język angielski
Zespół teatralny
pod kierunkiem Danuty Owsińskiej
Gimnastyka usprawniająca dla osób w wieku
średnim pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler
Gimnastyka na pływalni dla osób w wieku średnim
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych

piątek godz. 16.00-18.00
sobota godz. 11.00-13.00
sobota
godz. 10.00 – 16.00
czwartek
godz. 11.00 -16.00
wtorki i czwartki, godz. 16.00-20.30
wtorki i czwartki
godz. 17.00 -18.30
czwartki
godz. 10.00-11.30
czwartek, godz. 16.00
czynny w godzinach pracy ﬁlii BOK
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Kalendarz imprez sportowych w marcu i w kwietniu
JUŻ TERAZ WYMIEŃ PRAWO JAZDY
Delegatura Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich w Dzielnicy Bielany przypomina kierowcom o końcowym terminie
wymiany praw jazdy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r.
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 69 poz.
640) do dnia 30 czerwca 2006 r. wymianie
podlegają dokumenty praw jazdy wystawione” przed dniem 30 czerwca 1999 r., po
dniu 1 lipca 1999 r. (wymiana dotyczy praw
jazdy papierowych starego typu).
Mieszkańcy Bielan mogą dokonać wymiany prawa jazdy w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu
m. st. Warszawy przy ul. Podczaszyńskiego
12, I piętro. Telefon kontaktowy 022 834 21
29 lub 022 834 21 30.
W celu wymiany dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami należy
zgłosić się do Delegatury i mieć przy
sobie:
1. prawo jazdy podlegające wymianie
oraz jego obustronną kserokopię,
2. dokument potwierdzający tożsamość
osoby oraz adres zamieszkania (dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu),

3. jedną aktualną fotograﬁę (lewy półproﬁl z odsłoniętym uchem).
4. wniosek o wymianę prawa jazdy można pobrać na miejscu (lub ze strony www.
wom.warszawa.pl) - wniosek oraz wzór jego
prawidłowego wypełnienia znajduje się na
tablicy ogłoszeń w Delegaturze na l piętrze
oraz w punkcie informacyjnym. W razie
trudności pracownicy pomogą przy jego
prawidłowym wypełnieniu.
5. opłaty obowiązujące za wymianę
prawa jazdy:
- gotówkowa 71 zł wpłata na nazwisko
osoby wymieniającej prawo jazdy oraz
- opłata w znaczkach skarbowych w wysokości 6 zł i 50 gr.
Opłaty można dokonać w kasie na parterze Delegatury w godzinach pracy.
Na kierowców czekają trzy stanowiska
obsługi klienta, które znajdują się na l piętrze (sala D). Z uwagi na aktualny brak
kolejek oraz spodziewając się zwiększonej
liczby osób, które przyjdą w maju i czerwcu,
zachęcamy kierowców do wcześniejszego składania wniosku o wymianę prawa
jazdy.
Godziny pracy: poniedziałek, godz.
10.00 – 18.00 oraz wtorek-piątek, godz.
8.00 – 16.00.

Sklep zoologiczny

Bielańska
Przychodnia
Weterynaryjna

„DORKA”

ul. Bogusławskiego 6A

ul. Bogusławskiego 6A

(przy przychodni weterynaryjnej)

tel. 0-512-454-501

· Karmy i akcesoria
dla zwierząt domowych
· Realizujemy indywidualne
zamówienia

Zapraszamy

PON – PT 10 - 19, SOB 10 – 14

SZUKAM/DAM PRACĘ

• Podejmę pracę biurową- Word, Excel – mgr ekonomii na wczesnej
emeryturze. Tel. 022 833 36 96, 0 609 247 060.
• Biuro małej ﬁrmy poprowadzę – łącznie z księgowością – mgr ekonomii
z wieloletnim doświadczeniem – wczesna emerytura. Tel. 022 833 36
96, 0609 247 060.
• Zaopiekuję się dzieckiem – Bielany, Żoliborz. Tel. 022 633 76 06
• Ślusarz – hydraulik – malarz, stolarz – bezrobotny, podejmie każdą pracę.
Tel. 022 815 68 40 Wiesław B.
• Rencista podejmie każdą pracę, godziny pracy bez znaczenia. Tel.
022 864 10 14.
• Kierowca – doświadczony, własny samochód. Tel. 0 602 399 762.
• Mężczyzna 26-letni, zmotoryzowany, doświadczenie przy produkcji
kominków i blatów kuchennych – poszukuje pracy na weekendy. Tel.
0 504 012 224.
• Zaopiekuję się starszą osobą. Tel. 022 839 20 59.
• Kobieta 30 lat, uczciwa z referencjami, zaopiekuje się dzieckiem, posprząta mieszkanie. Tel. 022 834 79 54 lub 0-506 930 248.
• Rencistka 56 lat, podejmie pracę, godziny bez znaczenia, opieka nad
starszą osobą lub dzieckiem. Tel. 022 669 28 15.
• Krawcowa z wieloletnią praktyką podejmie pracę, współpracę lub
zlecenia (produkcja, poprawki, przeróbki krawieckie). Tel. 022 659 79
20 lub 502 050 379.
• Administrowanie, zarządzanie nieruchomościami, wspólnotami. Doświadczenie, licencja. Tel. 0 503 896 014.
• Zatrudnimy wykwaliﬁkowane opiekunki dla osób starszych, chorych
i dzieci. Tel. 0 22 663 18 94 (pon. 10.00 – 16.00, śr-pt. 13.00 – 16.00, 0
663 705 002 cały tydzień.
• Do rozdawania ulotek przy US Bielany, mile widziany emeryt, rencista
lub student. Tel. 022 835 02 73.
• Gospodarza domu - najchętniej małżeństwo emerytów, lub rencistów
z Żoliborza lub Bielan. Solidnych, odpowiedzialnych z doświadczeniem
w utrzymaniu czystości i dbałości o zieleń. W ramach działalności
gospodarczej. Przyjmie Wspólnota Mieszkaniowa-Przasnyska 17. Tel.
022 425-46-81, 0 509 274 108.

SPRZEDAM/KUPIĘ

• Sprzedam łańcuchy przeciwśniegowe na TIR – nowe szwedzkie. Tel.
0 510 277 519.
• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania SAMSYNG SQ 1000 – taśma,
korektor. Tel. 022 833 37 72.
• Kurtka jasna z lisa, nowa, rozmiar 3XL i czapka od kompletu. Tel. 022
833 37 72.
• Wyprzedaż różnych tkanin: wełna, bawełna, tiul czarny, koronka czarna,
biała i inne po działalności produkcyjnej (tanio). Tel. 022 835 30 84.
• Sprzedam etole ślubną i wizytową z piór marabuta bardzo ładne – cena
400 zł/szt. Tel. 022 835 30 84.
• Maszyna do szycia SINGER. Stół z nogami na pedały oryginalny – cena
300 zł. Tel. 022 835 30 84.
• Tanio kocioł gazowy dwufunkcyjny DG 20 kW. Tel. 022 722 68 48.
• Kosmetyki AVONU. Tel. 022 633 75 66.
• Sprzedam tanio 3-częściowy garnitur młodzieżowy, kolor ciemnoszary,
rozmiar 202/102/94 oraz kurtkę ocieplaną rozmiar jak wyżej stan bardzo
dobry. Tel. 022 835 05 76 po godz. 21.00, 0 603 035 752.
• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania, cena - 150 zł. Tel. 022 834
48 12 (po godz. 17.00).
• Sprzedam tanio 3-częściowy garnitur młodzieżowy, kolor ciemno-szary,
rozmiar 202/102/94 oraz kurtkę ocieplaną, rozmiar 202/102/94, stan
bardzo dobry. Tel. 022 835 05 76 po godz. 21.00, 0 603 035 752.
• Dwie komodo-szafki z drzwiczkami w dębie rustykalnym (jedna z barkiem),
wymiary: wysokość: 120 cm, szerokość : 90 cm, głebokość: 60/40 cm),
cena: 500 zł/szt, w bardzo dobry stanie, Bielany, tel. wieczorem (022)
6330181
• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako strój
ministranta bardzo tanio sprzedam (35 zł), stan bardzo dobry, telefon
wieczorem, Bielany (022) 633-01-81
• Damskie ubrania - tanio, w dobrym stanie, rozmiar 40-42 (bluzki,
żakiety, spodnie, spódnice), buty czarne mokasyny CCC (100 zł)
- nowe, buty czarne z wydłużonymi noskami (100 zł), rozmiary 39,
sprzedam pilnie, cena od ustalenia po obejrzeniu na miejscu Bielany
tel. (022) 6330181
• TV Pansonic, 100 programów, telegazeta,do wymiany procesor,
ewentualnie na części, Bielany, cena do uzgodnienia, wieczorem, tel.
(022) 6330181.
• Prasowarkę – maglownica elektryczna. Tel. (022) 833 92 35.
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(w pawilonie),
tel. 0 22 835-38-98

proﬁlaktyka
lecznictwo
analizy
USG

Otwarta:
PON-PT 10 –19, SOB 10-14

Zapraszamy

• Maszynę do szycia wieloczynnościową włoską „NECCHI” Automatic
„SUPERNOVA”. Tel. (022) 833 92 35.
• Sprzedam kurtkę czarną, ortalionową, na 8-9 lat, buty trapery nr 28,
skóra, stan bardzo dobry, bluza golf różowy, nowy. Wszystko po 10 zł.
Telefon 022-834-38-85.
• Dwie komodo-szafki z drzwiczkami w dębie rustykalnym (jedna z barkiem), wymiary: wysokość: 120 cm, szerokość: 90 cm, głębokość: 60/40
cm), cena: 500 zł/szt, w bardzo dobry stanie, Bielany, tel. wieczorem
022 633 01 81.
• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie jako strój
ministranta bardzo tanio sprzedam (35 zł), stan bardzo dobry, telefon
wieczorem, Bielany 022 633-01-81.
• Damskie ubrania - tanio, w dobrym stanie, rozmiar 40-42 (bluzki, żakiety,
spodnie, spódnice), buty czarne mokasyny CCC (100 zł) - nowe, buty czarne z wydłużonymi noskami (100 zł), rozmiary 39, sprzedam pilnie, cena od
ustalenia po obejrzeniu na miejscu Bielany, tel. 022 633 01 81.
• TV Pansonic, 100 programów, telegazeta, do wymiany procesor,
ewentualnie na części, Bielany, cena do uzgodnienia, wieczorem, tel.
022 633 01 81
• Rower górski (damka), z bagażnikiem, w dobrym stanie, Bielany, cena do
uzgodnienia (ok. 200 zł), wieczorem, tel. 022 633 01 81.
• Hulajnoga metalowa, solidna, oryginalna, w bardzo dobrym stanie, dla
dziecka od 5 - 10 lat (ok. 40 zł), Bielany, cena do uzgodnienia, wieczorem,
tel. 022 633 01 81.
• Telefon komórkowy (Siemens C 60), oryginalne pudełko + dokumenty,
ładowarka - gratis, w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia (ok.
220 zł), tel. 508 361 405.
• Sprzedaż poduszek ortopedycznych, Warszawa, ul. Marii Kazimiery 20
lok. 9, tel. 022 833 48 53 w godz. 8.00-17.00.
• Sprzedam dziecięcy rower BMX, rozmiar koła 20. Tel. 022 663 44 14.
• Sprzedam 3-cześciowy garnitur, kolor szaro-zielony, wzrost 140 cm,
bardzo dobrej jakości, stan idealny. Cena 100 zł. Tel. 022 835 72 02
lub 0 609 287 541.
• Tanio sprzedam nową, rozebraną sklejkę – listwy powyżej 2 m, 10 x 4 cm
i kantówkę dł. 1,5 m, 8 x 10 cm. Tel. 022 834 97 49.
• Sprzedam eleganckie płaszcze wiosenno-jesienne, wełna, rozmiar
38 i 40, długie, i superfuterka naturalne. Cena 100 zł za sztukę. Tel.
0-505 115 269.
• Kupię Skodę Felicję, od 1-ego właściciela, z małym przebiegiem. Tel.
0 506 871 924.
• Kupię Opla Astre lub Daewoo, rocznik: 1998 – 2000. Tel. 0 887 597
003.

LOKALE

• Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 1290 m 2 nad Bugiem
w Młynarzach, gmina Zabrodzkie, 40 km od Warszawy – 20 zł/m2. Tel.
022 835 30 84.
• Sprzedam mieszkanie – Chomiczówka 62 m2, nowa inwestycja Kwitnąca/
Brązownicza, 3 pokoje: 2 sypialnie, pokój dzienny z aneksem kuchennym,
widna łazienka, garaż podziemny i pomieszczenie gospodarcze. Tel. 0
888 215 855.
• Bezpośrednio kupię mieszkanie ok. 30-40 m, bez parteru, może być do
remontu. Tel. 503 353 023.
• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, bez nałogu. Tel. 022 834
26 48.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 34 m2 2 pokoje na Bielanach,
na mieszkanie 3 pokojowe na Bielanach. Tel. 022 864 27 52, 0 501
625 952.
• Zamienię spółdzielcze lokatorskie 3 pokoje z kuchnią 57 m2 IV piętro na
Chomiczówce na 2 kawalerki. Tel. 022 669 57 57, 0-502 270 245.
• Sprzedam dom 150 m2, działka 2100 m2. Kiełpin – możliwość hurtowni
lub innej działalności. Tel. 0 608 477 588.
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe na Bielanach, może być do remontu.
Tel. 0 512 437 604.
• Sprzedam mieszkanie w nowej inwestycji – osiedle Chomiczówka, 68 m2,
cena 360 tys. zł. Tel. 0 506 007 818.
• Lokal do wynajęcia 85 m2, na magazyn lub małą produkcję – ul. Wólczyńska 297. Tel. (022) 834 99 18, 602 630 286.
• Do wynajęcia mieszkanie 27 m2 - pokój z kuchnią przy „Serku”, ul.
Marymoncka. Tel. 0691 681 636.
• Mieszkanie dwupoziomowe (szeregowiec) w Falenicy 3p+k+ł, 65 m kw.
- duży taras - piwnica z osobnym wejściem, przystosowana do cichej działalności - 2 ogródki - boks garażowy na terenie ogrodzonym - sprzedam lub
zamienię na 3-4 pokojowe na Bielanach lub Żoliborzu. Ciche otoczenie,
bezpośrednie sąsiedztwo z lasem, dobre zaopatrzenie na miejscu, blisko
szkoła, kościół. apteki, bazar. - tel. 022/872-04-92.

Sport, rekreacja i turystyka

Zapraszamy mieszkańców Bielan do korzystania z zajęć organizowanych w ramach
Bielańskich Czwartków Sportowych. Zajęcia
prowadzone są w każdy czwartek z wyłączeniem świąt i obejmują: koszykówkę, siatkówkę, tenis stołowy, aerobik, gimnastykę
dla pań i wiele innych dyscyplin. Przeznaczone są dla wszystkich mieszkańców bez
względu na wiek, a fachową opiekę uczestnikom zajęć zapewniają instruktorzy.
Informacje dotyczące miejsc i rodzaju zajęć
dostępne są na stronie internetowej dzielnicy
Bielany (www.bielany.waw.pl) oraz w Wydziale

Sportu, Turystyki i Wypoczynku ul. Lipińska 2,
pok. 211, tel. (0-22) 834 60 95.
Zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia na pływalni przy ul. Conrada
6 (tel. 0-22 633 86 80) z piłki wodnej dla
uczniów szkół podstawowych – środy i piątki
godz. 15.00 – 16.00 i uczniów gimnazjów
– poniedziałki i środy godz. 16.00 – 17.00.
Wstęp wolny, za okazaniem legitymacji
szkolnej, dotyczy także sobót w godz.
13.00 –15.00 – uczniowie szkół podstawowych oraz niedziel w godz. 13.00 – 15.00
– uczniowie gimnazjów.

ZAWODY SPORTOWE W RAMACH WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

 19-28.04 – MISTRZOSTWA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH dziewcząt i chłopców w mini piłce nożnej.
Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Aspekt 48. Szczegółowe informacje pod numerem tel.
(0-22) 669 79 37.
 24-28.04 – MISTRZOSTWA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH dziewcząt i chłopców w trójboju lekkoatletycznym.
Stadion AWF, ul. Marymoncka 34, Realizator Zespół Szkół Sportowych Nr 50, ul. Zuga
16. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0-22) 834-21-57.
 9-10.05 – MISTRZOSTWA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH dziewcząt i chłopców w czwórboju lekkoatletycznym.
Stadion AWF, ul. Marymoncka 34, Realizator Zespół Szkół Sportowych Nr 50, ul. Zuga
16. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0-22) 834-21-57.
IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE
 14.05, godz. 9.00 – OTWARTE ZAWODY SZACHOWE Z CYKLU GRAND PRIX
,,O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY”.
Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Rudzka 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel.
(0-22) 833-65-65.
 2.05, godz. 17.00 – TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM.
Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak, ul. Andersena 4, Szczegółowe informacje
pod numerem tel. (0-22) 835-98-45.
 20.05, godz. 9.30 – VII BIELAŃSKI RAJD ROWEROWY.
Rozpoczęcie rajdu o godz. 9.30 na AWF, ul. Marymoncka, przy pomniku Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Szczegółowe informacje Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku, tel. (0-22)
834 60 95. Realizator: GJ Sport Grzegorz Jurek, tel. 0501 031 408, (0-22) 814 94 56.

ZAJĘCIA REKREACYJNE DLA OSÓB STARSZYCH
 TKKF „CHOMICZÓWKA”, ul. Pabla Nerudy 1, tel. (0-22) 834-76-98

Gimnastyka rekreacyjna: poniedziałki – godz. 14.10-14.55; 15.00-15.45;
środy – godz. 14.30-15.15; 15.20-16.05; piątki – godz. 14.10-14.55; 15.00-15.45
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni: czwartki – godz.15.00-15.30; 15.30-16.00.
 Klub Mieszkańców Osiedla WSM Piaski, ul. Broniewskiego 71, tel. (0-22) 633-80-65
Gimnastyka rekreacyjna: wtorki i piątki – godz. 8.00-9.00; 9.00-10.00.
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni: wtorki – godz. 15.00-15.30; 15.30-16.00.
 Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. (0-22) 834-65-47
Gimnastyka rekreacyjna (dla pań po mastektomii): wtorki i czwartki – godz. 17.00 - 17.45.
Gimnastyka rekreacyjna (dla osób z chorobami kręgosłupa):
wtorki i czwartki – godz. 18.00-18.45; 19.00- 19.45; 20.00- 20.45.
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni: piątki – godz. 18.30-19.00; 19.00-19.30; 19.30-20.00.
 Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. (0-22) 835-54-44
Gimnastyka rekreacyjna: wtorki i czwartki – godz. 10.00-11.00.
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni: czwartki godz. 16.00-17.00.
 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Rudzka 6, tel. (0-22) 833-65-65
Gimnastyka rekreacyjna: poniedziałki – godz. 17.00-18.00, 18.00-19.00;
środy – godz. 17.00-18.00, 18.00-19.00.
 Szkoła Podstawowa Nr 133, ul. Fontany 3, tel. (0-22) 834-28-31
Gimnastyka rekreacyjna: środy – godz. 17.30-18.30.
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni: piątki – godz. 15.00-16.00.
Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży na boiska szkolnych.
Zajęcia organizowane w piątki i soboty do 17 czerwca 2006 r.
 Szkoła Podstawowa nr 80, ul. Aspekt 48, tel. (0-22) 669-79-37:
piątki i soboty – godz. 17.00 – 21.00.
 Szkoła Podstawowa nr 133, ul. Fontany 3, tel. (0-22) 834-61-81:
piątki – godz. 17.00 – 21.00; soboty 11.00 – 15.00.
 Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Kochanowskiego 8, tel. (0-22) 633-13-77:
piątki – godz. 17.00 – 21.00; soboty 11.00 – 15.00.
 Szkoła Podstawowa nr 209, ul. Reymonta 25, tel. (0-22) 663-55-69:
piątki i soboty – godz. 17.00 – 21.00.
 Zespół Szkół nr 52, ul. Szegedyńska 11, tel. (0-22) 834-54-23:
piątki i soboty – godz. 16.00 – 20.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie. Szczegółowych informacji na temat imprez
i zajęć organizowanych przez Urząd m. st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany można uzyskać w Wydziale Sportu,
Turystyki i Wypoczynku, ul. Lipińska 2 pok. 211, tel. (0-22) 834 60 95, e-mail: sport.bielany@bielany.waw.pl

• Do wynajęcia kawalerka 34 m, ul. Osmańczyka, nowe, 2piętro, balkon,
kompletnie umeblowana kuchnia i łazienka. Tel. 886 365 201, c.1100 zł.
• Zamienię 4-pokojowe 61 m2 atrakcyjne Bielany, cisza, zieleń, wysoki
parter na segment lub 4-pokojowe z garażem i ogródkiem (cała Warszawa,
okolice) z dopłatą. Tel. 022 835 32 81 lub 0 604 405 155.
• Kupię lokal mieszkalny do 50 m2 może być do remontu lub zadłużony.
Tel. 0 506 147 640.
• Kawalerka hipoteka 20 m2 I piętro z pełnym wyposażeniem w małym domu
mieszkalnym Marymont – Kaskada sprzedam. Tel. 022 832 26 47.
• Wynajmę bezpośrednio, nieduże 2-pokojowe mieszkanie, chętnie z wyposażoną kuchnią i łazienką. Tel. 0 604 978 185.
• Zamienię 3 pokojowe + garaż we Włocławku na 2 pokojowe na Bielanach.
Tel. 054 234 82 82 B. Pawlak.
• Garaż – tanio, ul. Marymoncka. Tel. 022 751 18 86.

USŁUGI

• Tanie usługi remontowo-budowlane. Szybko i uczciwie. Tel. 0 602
650 302.
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowania do testów i klasówek. Tel. 022 839-32-07, 0 695 612 825.
• Stolarstwo – wyrób, naprawy. Tel. 022 834 96 68, 0 603 344 259.
• Angielski, tanio skutecznie, dzieci, młodzież magister certyﬁkat, doświadczenie, tłumaczenia konwersacje. Tel. 022 633 75 66.
• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w jęz. rosyjskim); skład
i łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach
wydawniczych. Tel. / fax: 022 833 13 42, 0 508 849 667.
• Rosyjski – tłumaczenia (nieprzysięgłe), ogólne i specjalistyczne – humanistyczne, biznesowe, ogólnotechniczne, a także inne. Tel. / fax: 0 22 833
13 42; tel. kom. 0 508 849 667.
• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Fotograﬁk z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto i video
w zakresie: reportaży z uroczystości ślubów, wesel, chrztów, studniówek
i innych uroczystości. Tel. 022 834 52 27.
• Korepetycje z ﬁzyki. Tel. 022 864 62 74
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05.
• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Komputerowe przepisywanie prac (również w języku angielskim). CV
i listy motywacyjne. Tel. 022 864 02 31
• Korepetycje z języka niemieckiego - pomoc w odrabianiu lekcji z języka
niemieckiego. Magister ﬁlologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne propozycje! Kontakt: tel. 0 887 397 868
• Matematyka – skutecznie, doświadczenie, tanio. Możliwy dojazd do
ucznia. Tel. 0 510 279 733.

• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprężarek, chłodnic – ceny promocyjne. ul. Gdańska 23A. Tel. 022 833 20
14, 0 501 160 500.
• Usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i dzieci. Firma EMPATIA,
ul. Conrada 7 (paraﬁa kościoła pod wezw. MB Wspomożycielki Wiernych).
Tel. 0 22 663 18 94 (pon. 10.00 – 16.00, śr-pt. 13.00 – 16.00, 0 663 705
002 cały tydzień.
• Pralnia „Alicja”. Pierzemy każdą garderobę, kożuchy, futra, kapelusze,
krawaty, bieliznę oraz dywany. Tel. 022 839 27 27.
• Naprawa radiomagnetofonów, zestawów wieżowych CD. Tel. 022 834
06 75, 022 834 64 26.
• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie, bezpiecznie, bezzapachowe preparaty. Tel. 022 642 96 16.
• Trudności szkolne oraz stany pourazowe mózgu: ćwiczenia pamięci,
koncentracji uwagi, myślenia, relaksacji prowadzi neuropsycholog. Tel.
0 608 654 312
• Matematyka w gimnazjum. Tel. 022 864 21 04.
• Chemia (matura, studia). Tel. 022 864 21 04.
• Dyplomowana instruktorka ﬁtness poprowadzi indywidualny trening,
dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dojazd do klienta. Tel. 0
600 341 625.
• Lekarskie wizyty domowe – Ewa Niegowska. Tel. 0 608 056 821.
• Tarot wróżenie Maria. Tel. 0691 456 212.
• Wesela – Tanio – Najlepiej, atrakcyjne sale, 90 zł od osoby za bogate
menu. Posiadamy prezentację przebiegu wesel na żywo na płytach
video. Ewentualność atrakcyjnej orkiestry, kamerzysty. Tel. 022 835 32
81 lub 0 604 405 155.
• Mgr ﬁlologii germańskiej - nauczycielka liceum - udziela lekcji osobom
początkującym i zaawansowanym. Korepetycje, wyjazdy, konwersacje,
także przygotowanie do matury. Tel. 0-505 115 269.
• Pracownia protetyczna. Expresowa naprawa protez. Protezy natychmiastowe, protezy szkieletowe - ul. Elbąska 67, tel. 022 633 97 03 (od wtorku
do czwartku od 14.00-19.00).
• Matematyka – zakres szkół podstawowych i gimnazjum, niedrogo
a skutecznie. Tel. 022 834 79 54 lub 0 506 930 248.
• Matematyka, korepetycje, tanio i skutecznie. Studentka (tel. 0 604 433 359
i student (tel. 0 604 978 185) V roku matematyki z doświadczeniem.
• Poprawki krawieckie. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• CV + (e-mail lub fax) + foto + list = 50 zł. Centrum Tel. 022 659 79 20
lub 502 050 379.
• Komputeropisanie – (prace, podania, CV, oferty reklamowe), e-mail,
graﬁka, skanowanie – zdjęcia. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• Oddam czystą i dobrze utrzymaną kotkę po sterylizacji. Tel. 022 835
31 49.
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VII Bielański Rajd Rowerowy
Serdecznie zapraszamy w dniu 20
maja 2006 r. na VII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinowskiej.
Impreza ma charakter rekreacyjno- sportowy. Adresowana jest do wszystkich
grup wiekowych. Udział w rajdzie jest
nieodpłatny, na własną odpowiedzialność uczestnika, osoby niepełnoletnie
mogą uczestniczyć w rajdzie wyłącznie
pod opieką rodziców lub opiekunów
prawnych.
Zbiórka uczestników w dniu imprezy
o godz. 9.00 na terenie AWF, przy ul. Marymonckiej 34, pod pomnikiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Każdy z uczestników
na starcie otrzyma regulamin imprezy oraz
numer startowy. Rajd przebiegać będzie
na trzech trasach o zróżnicowanym stop-

niu trudności na dystansach: 35 km, 70
km oraz 100 km. Każda z grup na trasie
prowadzona będzie przez przewodnika.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe
dyplomy.
Impreza zakończy się na Polanie Prymasowskiej w Izabelinie (obok siedziby
Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego), gdzie zostanie zorganizowane ognisko
z pieczeniem kiełbasek, napojami oraz
losowaniem nagród i upominków.
Szczegółowe informacje na temat imprezy można znaleźć w majowym numerze
„Naszych Bielan”, na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl oraz w Wydziale
Sportu, Turystyki i Wypoczynku, tel. (0-22)
834 60 95.
Elżbieta Iglewska-Romanowska

Teatr Mały z Kowna

W dniu 2 kwietnia br. zespół Teatru Małego z Kowna przywiózł do
Warszawy na scenę Bielańskiego
Ośrodka Kultury przedstawienie Dawida Gieselmana pt.
„Pan K”, w którym
sześciu niezwykle
sprawnych aktorów
pokazało jak oddziałują różnego rodzaju
„talk showy” na psychikę młodych ludzi.
Jak łatwo ze zwykłej
zabawy wyrosnąć
może chęć czynienia
autentycznego zła.
Ten tekst, podawany
w języku litewskim, uzyskał niezwykłą nośność
dzięki wyrazistości gry
aktorskiej, światłom,
muzyce i wspaniałym
dekoracjom. Publiczność wypełniająca
salę BOK-u śledziła
akcję reagując żywo
śmiechem i brawami.
Okazało się, że bariera językowa nie przeszkodziła właściwemu
odbiorowi treści sztuki.
Reżyserem tego wydarzenia artystycznego
jest Vytautas Balsys,
a dyrektorem teatru
– doskonały aktor Audrius Baniunas.
Teatrowi towarzyszyła burmistrz dzielnicy Aleksoto – Lukrecja Navickiene, która
wraz z aktorami została
przyjęta przez burmistrza Bielan Macieja
Więckowskiego, jego
zastępcę Katarzynę
Maziarską i członka
Zarządu Pawła Sęka.
Spotkanie przebiegało
w bardzo miłej atmosferze. Mamy nadzieję,
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że zaowocuje kolejnymi kontaktami grup
artystycznych między Kownem a Warszawą i Bielanami.
BOK

Warsaw Eagles zwycięzcą
I Międzynarodowego Turnieju
Futbolu Amerykańskiego w Polsce
Warsaw Eagles, zespół z Warszawy, obowiązki Prezydenta m. st. Warszawy
zdobył pierwsze miejsce w rozgrywanym Mirosława Kochalskiego, wręczył przybyły
w dniach 25 – 26 marca na terenie war- na mecz wielki znawca i fan futbolu ameszawskiej AWF Międzynarodowym Tur- rykańskiego Marszałek Sejmu RP Marek
nieju Futbolu Amerykańskiego, pokonując Jurek.
duńską drużynę Søllerod Gold Diggers.
Jędrzej Stęszewski
Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Polski
Związek Futbolu
Amerykańskiego, a patronat
honorowy nad
imprezą objęli
Prezydent m. st.
Warszawy oraz
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce.
W meczu finałowym pierwsze punkty zdobył efektownym
przyłożeniem
zawodnik Warsaw Eagles Piotr
Gorzkowski z podania Jędrzeja
Marszałek Sejmu Marek Jurek gratuluje wygranej
Stęszewskiego.
Duńczycy długo nie mogli wyrównać, ale
w końcu ich starania zostały wynagrodzone przyłożeniem Ricky’ego Poulsena.
Na kilka sekund przed końcem spotkania
zawodnik stołecznej drużyny, Jan Kowalski
bliski był zdobycia zwycięskich punktów,
jednak złapał piłkę parę jardów przed polem punktowym. Sędziowie mylnie uznali,
że jest przyłożenie, ale po kilku minutach
ożywionych dyskusji z trenerami obu drużyn decyzja sędziowska została cofnięta
i ostatecznie mecz zakończył się remisem
6 : 6. Ponieważ zespół z Danii zrezygnował
z rozegrania dogrywki, I miejsce w turnieju
przyznano Warsaw Eagles. III miejsce zajął
czeski zespół Pardubice Stallions, pokonując po dogrywce 1.KFA Wielkopolska
z Poznania 6 : 0.
Puchary ufundowane przez pełniącego
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