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Wybory samorzadowe 2006 na Bielanach, 12 listopada godz. 6.05

Radosne słowo – niepodległość

88 lat temu, 11 listopada 1918 r., Józef
Piłsudski objął dowództwo nad wojskiem
polskim. Właśnie tę datę przyjęło się uważać jako symbol odzyskania przez Polskę
niepodległości po 123 latach zaborów.
Symbol, bo był to dopiero początek odzyskiwania niepodległości, bowiem trzeba
było jeszcze przez trzy lata stoczyć sześć
wojen, w tym polsko-bolszewicką.
Równolegle Roman Dmowski prowadził
negocjacje w Paryżu na temat polskich
granic i dopiero w marcu 1921 r. podpisa-

no w Rydze traktat precyzujący granice
polskiego terytorium. I wtedy dopiero mógł
rozpocząć się proces organizacji państwa
i terytorium.
Jak co roku na Bielanach spotkaliśmy
się 11 listopada przy pomniku Józefa
Piłsudskiego w Akademii Wychowania Fizycznego. Przybyli tu przedstawiciele władz
dzielnicy Bielany z przewodniczącym rady
Aleksandrem Kapłonem i radnymi, burmistrzem dzielnicy Maciejem Więckowskim.
Obecny był też rektor AWF prof. Henryk

Delegacja władz dzielnicy składa wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Sozański, a także przedstawiciele Bielańskiego Klubu Kombatanta z prezesem
Stanisławem Kramarzem, delegacje uczelni
warszawskich i grono mieszkańców Bielan. Splendoru dodawała warta honorowa
Wojska Polskiego i ustawione obok poczty
sztandarowe AWF, AZS, kombatantów
i Wyższej Szkoły Turystyki.
Tradycyjnie, gości powitał i słowo wstępne wygłosił rektor AWF prof. Henryk Sozański, po czym okolicznościowe przemówienie
wygłosił burmistrz Maciej Więckowski.
Mówca rozpoczął
swoje wystąpienie od
wzmianki o ważnym
wojennym epizodzie,
być może genezie walk
o niepodległość. Oto 6
sierpnia 1914 r. o świcie,
z krakowskich Oleandrów (młodszym czytelnikom przypomnijmy, że
z zaboru austriackiego)
ruszyła pierwsza kompania kadrowa, aby wkroczyć do Królestwa (zabór rosyjski) i wywołać
powstanie. Kompania ta
składała się ze słuchaczy
szkół oficerskich Związku
Strzeleckiego i Drużyn
Strzeleckich, skonfliktowanych ze sobą i to
w momencie wielkiej historycznej szansy. Do
nich Piłsudski wygłosił
znamienne dla niego
przemówienie (tu obszerny cytat), charakterystyczne dla widzenia
przez niego spraw publicznych.
dokończenie na str. 4

Wybory na
Bielanach

W niedziele 12 i 26 listopada br. w całej
Polsce już na V kadencję wybieraliśmy
nowe władze samorządowe. Najważniejszym rozstrzygnięciem w Warszawie było
zwycięstwo Hanny Gronkiewicz-Waltz
w wyborach na prezydenta miasta. Z kolei w naszej dzielnicy ważne okazały się
wybory do Rady Dzielnicy.
W tym numerze „Naszych Bielan” poinformujemy Państwa o wynikach wyborów, natomiast w następnym postaramy się przedstawić sylwetki nowych radnych Rady Dzielnicy
i członków Zarządu Dzielnicy Bielany.
W naszej dzielnicy uprawnionych do
głosowania jest 109 355 osób, z czego
57 203 wzięło udział w głosowaniu, co
stanowi 52%.
Rozkład głosów do Rady Dzielnicy wygląda następująco:
Platforma Obywatelska RP
– 22 494 (41%),
Prawo i Sprawiedliwość
– 18 592 (34%),
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
– 9 902 (18%)
Liga Polskich Rodzin
– 1 922 (4%)
WPS Nasze Miasto
– 871 (2%)
Samoobrona RP
– 721 (1%)
W wyniku tych rozstrzygnięć do 25-osobowej Rady Dzielnicy weszli przedstawiciele trzech ugrupowań:
Platforma Obywatelska RP
– 10 mandatów
Prawo i Sprawiedliwość
– 10 mandatów
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
– 5 mandatów
dokończenie na str. 5

Wmurowanie kamienia węgielnego Krwiodawcy z Reymonta
Piątek 13 października, choć
na UKSW na Młocinach
zapowiadał się pochmurnie

Uroczystość wmurowania kamienia le rządu, posłowie i senatorowie, członkowie
węgielnego w Obiekcie z Aulami i po- władz samorządu województwa mazowiecświęcenie siedziby Instytutu Psychologii kiego, władze uczelni, pozostali członkowie
UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w War- społeczności uniwersyteckiej, przedstawiciele
szawie miało miejsce 26 października generalnego wykonawcy firmy „Warbud S.A.”
2006 r. o godz. 11.30 na terenie powsta- oraz inni zaproszeni goście.
jącego miasteczka uniwersyteckiego.
dokończenie na str. 6
Wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę
etapu „0” Centrum
Edukacji i Badań
Interdyscyplinarnych – Obiektu
z Aulami, dokonał Wielki Kanclerz UKSW Jego
Eminencja Ksiądz
Kardynał Józef
Glemp. W uroczystości wzięli udział:
biskup pomocniczy
archidiecezji warszawskiej ks. prof.
Listopad
2006
dr
hab. Tadeusz
Pikus, przedstawicieKard. Józef Glemp podczas wmurowania kamienia węgielnego

to na szczęście nie był tak
pechowy i pogoda nas nie
zawiodła. W tym szczególnym
dniu uczniowie wraz z nauczycielami bielańskiego LII LO
im. Władysława St. Reymonta
wzięli udział w akcji oddawania
krwi.
Organizacja tego przedsięwzięcia ukazuje nam młodzież,
która jest w stanie poświęcić
wiele wolnego czasu, aby pomóc
innym ludziom, w tym wypadku
osobom, które będą potrzebowały krwi w sytuacjach zagraża- Nauczycielki wraz z panią dyrektor Magdaleną Gowin (w środku)
jących ich życiu. Zaczęło się od pomysłu uczniów, a i nauczyciele nie pozostali obojętni,
uczniów działających w szkolnym kole 7 z nich z chęcią zadeklarowało swój udział.
wolontariatu, popartego przez dyrektor Mimo tak wielkiego zainteresowania nie wszyMagdalenę Gowin, a skończyło przybyciem scy mogli zostać dawcami krwi. Część osób
ekipy z Regionalnego Centrum Krwiodaw- przeziębiła się, niektórych nie było tego dnia
stwa i Krwiolecznictwa.
w szkole, a część po prostu zrezygnowała.
Nad organizacją całej akcji czuwała Emocje związane z przeprowadzeniem akcji
Beata Rafał nauczycielka biologii i jed- spowodowały trochę stresu, ponieważ był to
nocześnie opiekunka szkolnego koła 13 (piątek), ale przyniosły też, a może przede
1
wolontariatu.
wszystkim, wiele pozytywnych odczuć.
Chęć oddania krwi zadeklarowało 65
dokończenie na str. 6

LII Sesja
S
Rady Dzielnicy

Ostatnia, LII sesja Rady Dzielnicy
odbyła się 7 listopada 2006 r.
Nie podjęto na niej żadnych uchwał, lecz
poświęcona była w całości sprawozdaniom
z prac Komisji Rady Dzielnicy Bielany za
lata 2002 – 2006. Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Komisji
Skarbu, Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
a także Komisji Mieszkaniowej przedstawili sprawy i problemy z jakimi się spotkali
w mijającej kadencji. Wszyscy podkreślili
zaangażowanie członków komisji i dobrą
współpracę z Zarządem Dzielnicy, co
zaowocowało pozytywnym załatwieniem
wielu istotnych spraw. Członek Komisji
Samorządowej Maria Mossakowska wyraziła zaś ubolewanie z powodu obniżenia

Z prac Zarządu Dzielnicy

roli jednostek samorządowych niższego
rzędu.
Przewodniczący Rady Aleksander
Kapłon wyraził zadowolenie z jej pracy
i poinformował, że w mijającej kadencji samorządu na Bielanach odbyły się 52 sesje
Rady, na których podjęto 248 uchwał, 18
stanowisk i 2 apele. Do Rady wpłynęło 1550
pism, a interpelacje do Zarządu Dzielnicy
radni składali 450 razy.
W uroczystych obradach uczestniczyli
zaproszeni goście: ks. Prałat Bogusław
Pasternak proboszcz Parafii św. Marii
Magdaleny, płk Jan Lal Komendant WKU,
nadkom. Marek Siewert zastępca komendanta rejonowego Policji Warszawa
Bielany oraz zastępca naczelnika Marek
Mazurkiewicz kierownik referatu Straży
Miejskiej.
Redakcja

W październiku br. Zarząd Dzielnicy odbył 8 posiedzeń, w trakcie których omówił 123
sprawy, w tym podjął 50 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).

Kultura na Bielanach
W świątecznym klimacie
W grudniowej ofercie kulturalnej dominują projekty związane ze zbliżającymi
się Świętami Bożego Narodzenia. Poniżej
przedstawiamy kilka projektów, a całą
ofertę kulturalną jak zwykle znajdziecie
Państwo na str. 13 i 14 „Naszych Bielan”.

Adwentowe granie
W ramach comiesięcznych koncertów
z cyklu Wieczory Muzyczne realizowanych
w kościele pw. św. Zygmunta (plac Konfederacji 55) w dniu 10 grudnia br. o godz.
20.00 odbędzie się specjalny koncert
oratoryjny. W programie znajdą się utwory
zarówno muzyki dawnej (np. Missa Rorate
– Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego), jak
i współczesne kompozycje o charakterze
religijnym (np. Amen Henryka Mikołaja Góreckiego) przygotowane na czas Adwentu.

Hej kolęda, kolęda
17 grudnia o godzinie 20.00 także w kościele pw. św. Zygmunta z koncertem kolęd
i pastorałek wystąpi znany i lubiany chór
„Wiwat”. W chórze tym śpiewają kolejne
pokolenia bielańskich uczniów. Nie ma
chyba drugiego tak związanego z Bielanami zespołu amatorskiego odnoszącego
sukcesy artystyczne w kraju i zagranicą.
Na wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek
zapraszamy również w drugi dzień świąt 26
grudnia o godz. 19.00 do dolnego kościoła
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii
Panny przy ul. Przy Agorze 9. Koncert pt. „Kolędy i pastorałki na głos, dzwonki, flet i wiolonczelę” zaprezentuje duet Ditrich w składzie:
Agnieszka Kowalska – śpiew, dzwonki, flet
i Marzena Korzycka – wiolonczela. Organizatorzy w celu zachęcenia do wspólnego
śpiewania ustawią telebim z tekstami kolęd.

Obrady LII sesji Rady Dzielnicy Bielany

Radna
Ilona Soja-Kozłowska
Dziękuje za Państwa
głosy i zaufanie.
Zapraszam do współpracy.

www.ilonasoja.pl

Szanowni Mieszkańcy Bielan
KKW Lewica i Demokraci dziękują wszystkim, którzy
w Wyborach Samorządowych 12.XI.2006 r. oddali swój
głos na naszych kandydatów.
Dziękując za zaufanie, zobowiązujemy się, że z dużą
starannością i konsekwencją będziemy wnosić Państwa problemy na forum Rady i Zarządu Dzielnicy oraz
zabiegać o ich rozwiązywanie.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji na dyżurach
i Komisjach Rady.
Wybrani Radni Dzielnicy Bielany:
Anna Czarnecka, Elżbieta Grabczak, Waldemar Maciejewski, Maria Mossakowska, Halina Szerszeń.
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Stroiki, pierogi i...
Bielańskie placówki oświatowe i kulturalne przygotowały bardzo szeroki program
pokazów i warsztatów o tematyce bożonarodzeniowej. Szczególnie polecamy dwa
projekty realizowane na obrzeżach naszej
dzielnicy – w filii Bielańskiego Ośrodka
Kultury przy ul. Estrady 112. W niedzielę,
10 grudnia o godz. 12.00, w ramach Rodzinnych Spotkań ze Sztuką odbędzie się
tam impreza pt. „Na zapleczu u świętego
Mikołaja”. W programie skierowanym do
całych rodzin znajdą się m.in.: robienie
ozdób choinkowych, spektakl teatralny

o tematyce świątecznej dla dzieci, pokaz
makijażu sylwestrowego dla pań. Z kolei
13 grudnia o godz. 16.00 organizatorzy
zapraszają na warsztaty o tematyce Bożonarodzeniowej.

„Biesiada Bielańska”
Bielański Ośrodek Kultury po raz drugi
organizuje Bielański Przegląd Solistów
– Seniorów. Przegląd adresowany jest
do uzdolnionych artystycznie seniorów
– członków zespołów amatorskich, a także indywidualnych solistów – amatorów
zamieszkałych w stolicy i jej okolicach.
Cel przeglądu to wyłonienie uzdolnionych
przedstawicieli „złotego wieku” i umożliwienie im solowej prezentacji swoich umiejętności. Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach do wyboru: wokaliści, monologiści,
instrumentaliści. Zgłoszenia kandydatów
przyjmowane są do 24 listopada. W dniach
2 i 3 grudnia od godz. 11.00 odbędą się
eliminacje konkursowe, a 6 grudnia o godz.
18.00 koncert laureatów.

II Bielański Festiwal
Kabaretu Literackiego
Kontynuując Bielański Festiwal Kabaretu Literackiego organizatorzy zapraszają na
tegoroczne prezentacje. W dniu 10 grudnia
o godz. 18.00 z programem pt. „Pociąg do
Europy” wystąpi Kabaret Literacki „Rymowisko”. Artyści Marek Bartkowicz i Andrzej
Ozga przedstawią w satyrycznych piosenkach nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Następnie wystąpi Kabaretus Fraszka
z programem „Kierownica ma głos”. Zespół
ten odnosi w ostatnich latach sukcesy na
ogólnopolskich przeglądach m.in. na Przeglądzie Kabaretów Studenckich (2004) oraz
VI Festiwalu Dobrego Humoru (Gdańsk
2006). Zabawy i inteligentnej rozrywki na
pewno nie zabraknie.

Festiwal Muzyki Kameralnej
Organizatorzy Festiwalu Muzyki Kameralnej na Bielanach zapraszają do kościoła
św. Jozafata na koncert, który odbędzie się
10 grudnia o godz. 18.00.
W koncercie weźmie udział Warszawska
Grupa Gamelanowa grająca indonezyjską
muzykę dworską z pałacu sułtana ze środkowej Jawy oraz aktor Andrzej Ferenc,
który będzie recytował modlitwy Sufich
w przekładzie Janusza Krzyżowskiego.
Wydział Kultury

Bielańskie Wykłady Otwarte na UKSW
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk
Ścisłych UKSW w Warszawie wykładami: „Czy
wszystko da się obliczyć?”
oraz „O przewidywaniu
przyszłości” zainauguruje
14 grudnia br. cykl spotkań
pod nazwą „Bielańskie Wykłady Otwarte”.
Wykłady te skierowane są
do młodzieży i mieszkańców Warszawy
i mają na celu zaprezentowanie, w łatwo
przyswajalnej formie, dorobku naukowego
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to pierwsze na tak wielką
skalę przedsięwzięcie, gdyż przewiduje
15 wykładów otwartych, które prowadzone będą przez znakomitych profesorów
uniwersyteckich.
Tematyka spotkań ma charakter uniwersalny. Będzie się więc można dowiedzieć m.in. o procesie beatyfikacyjnym
Jana Pawła II oraz poznać praktyczne
wskazówki dotyczące oszczędzania czy
płacenie podatków, a także posługiwania
się językiem migowym. Ponadto słuchacze
zostaną zabrani na wyprawę nad jezioro
Titicaca oraz w symbolikę sztuki nowożytnej. Dowiedzieć się będzie można również

jak to jest z przewidywaniem
przyszłości. Warto zapamiętać, że uczestnicy będą mieli
możliwość usłyszeć o swojej
cielesności, zarówno z punktu
widzenia filozofa, psychologa
jak i ekologa.
Większość ze spotkań uzupełniana będzie pokazami
multimedialnymi. Wykładom
towarzyszyć będzie dodatkowa forma kontaktu z naukowcami – forum
dyskusyjne umieszczone na stronie internetowej. Przewidujemy, że po każdym
spotkaniu na stronie www.bwo.uksw.edu.
pl zamieszczone zostanie zadanie do rozwiązania, związane z tematyką wykładu.
Dla najlepszych przewidujemy ciekawe
nagrody. Wykłady odbywać się będą w drugi czwartek miesiąca od godz. 17 w auli
im. Jana Pawła II, campus UKSW przy ul.
Dewajtis 5 (Lasek Bielański).
Liczymy na duże zainteresowanie
naszym przedsięwzięciem wśród mieszkańców Bielan, tym bardziej, że patronat
nad nim objął burmistrz dzielnicy Bielany,
a patronat medialny „Nasze Bielany”.
Na wszystkie wykłady jest wstęp wolny.
Zapraszamy.
Anna Modrzejewska, biuro ds. promocji UKSW
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Centrum rekreacyjno-sportowe
przy ul. Marymonckiej 42
W dniu 21 listopada 2006 r. w sali
konferencyjnej urzędu dzielnicy
Bielany miało miejsce spotkanie,
podczas którego odbyła się prezentacja koncepcji zagospodarowania
terenu przy ul. Marymonckiej 42.
Zarząd Dzielnicy Bielany zaprosił
na nie radnych miasta stołecznego
Warszawy, dzielnicy Bielany oraz
autorów prezentowanego studium.
Teren planowanej inwestycji o powierzchni ponad 22 ha położony jest
u zbiegu Wybrzeża Gdyńskiego i ul.
Marymonckiej. Jest to miejsce otwarte, z istniejącym stadionem piłkarskim
z trybunami, obiektem hotelowo-administracyjnym i kortami tenisowy-

mi. Całość jest bardzo zaniedbana
i zupełnie niewykorzystywana przez
mieszkańców Bielan.
W związku z doniesieniami prasowymi („Rzeczpospolita” z dnia 14–15
czerwca 2006 r., artykuł „Osiedla staną
na stadionach”), według których rozważane jest przeznaczenie tego terenu
pod zabudowę mieszkaniową, Zarząd
Dzielnicy Bielany przekazał wstępną
koncepcję zagospodarowania terenu
przy ul. Marymonckiej 42 do Naczelnego Architekta Miasta z prośbą o pomoc
w wykonaniu studium programowo-przestrzennego. Jednocześnie władze Bielan
złożyły swoje propozycje, co miałoby się
znaleźć na tym terenie. Efektem tych

Obiekty przy ul. Marymonckiej 42

Obiekty przy ul. Marymonckiej 42

działań stało się prezentowane w dniu 21
listopada 2006 r. studium autorstwa architektów Jacka i Tomasza Kwiecińskich
z firmy ATJ Architekci Sp. z o.o.
Przedstawiono wizję inwestycji
o wartości 218 mln zł, podzielonej
na trzy etapy realizacji. Obejmować
ma ona cały 22 ha terenu, na którym
znajdą się obiekty komercyjne m.in.:
hotel, basen, stadion, wielofunkcyjna
hala widowiskowo-sportowa, góra saneczkowo-narciarska oraz rekreacyjne,
m.in. skate park, mini golf, ścianka
wspinaczkowa, ścieżki rowerowe,
ogród dendrologiczno-edukacyjny.
Po prezentacji projektu rozpoczęła
się dyskusja, podczas której zwracano
uwagę na brak miejsc na Bielanach,

w którym aktywni fizycznie ludzie
w każdym wieku (szczególnie młodzież
z wielkich blokowisk) mogliby znaleźć
odpowiednie obiekty. Omawiany teren
znakomicie nadaje się do realizacji tego
typu celów łącząc w sobie kontakt ze
środowiskiem, edukację ekologiczną,
sportową i zdrowy styl życia. Burmistrz
dzielnicy Bielany Maciej Więckowski
zaapelował do nowo wybranych radnych o wspieranie w Radzie Miasta
Stołecznego Warszawy idei budowy
kompleksu sportowo-wypoczynkowego, oferującego mieszkańcom Bielan
szeroki wachlarz atrakcyjnych propozycji, tak aby zaprezentowana koncepcja
doczekała się realizacji.
Maciej Podczaski

Wizualizacja planowanego Centrum rekreacyjno-sportowego przy ul. Marymonckiej 42
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Radosne słowo – niepodległość
dokończenie ze str. 1
Burmistrz trafnie zauważył, że „...w imię
najważniejszych wartości Naczelnik Państwa zawsze dążył do łagodzenia konfliktów
i zakopywania społecznych i politycznych
różnic. Ze szczególnym zaangażowaniem
czynił to później (…) kiedy to jedność narodu stanowiła olbrzymią wartość. Dzięki

tej jedności udało się obronić świeżo odzyskaną niepodległość”. Przypomniał również, że AWF zawdzięcza swoje powstanie
właśnie Józefowi Piłsudskiemu i zakończył
wystąpienie słowami: „Uczmy się od Niego
zarówno dążenia do porozumienia w realizacji najważniejszych spraw publicznych,
jak i w umiejętności do jednoczenia narodu

w najważniejszych dla niego chwilach. Mam
nadzieję, że postać Marszałka będzie dla
wszystkich polityków i przywódców naszego
państwa wzorem do naśladowania”.
Oficjalna część niepodległościowej
uroczystości zakończyła się złożeniem
kwiatów pod pomnikiem Marszałka.
Mieczysław Pierzchała

„Poległym chwała, wolność żywym”
Pod takim hasłem odbył się 12 listopada 2006 r. koncert z okazji 88.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Zespół kameralistów „I solisti di Varsavia” pod kierownictwem Tomasza Radziwonowicza (I skrzypce) zaprezentował publiczności przybyłej do dolnego kościoła pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w osiedlu
Wrzeciono kilkanaście znanych utworów
patriotycznych, a wśród nich „Warszawiankę” Karola Kurpińskiego, „Czerwone maki
na Monte Cassino” Alfreda Schütza, „Marsz
Pierwszej Brygady” (nieznany kompozytor,
tekst Andrzej Hałaciński).
Śpiewali profesjonaliści: sopran Małgorzata Martyńska (wiodąca solistka w Warszawskiej Operze Kameralnej) i bas Jacek

Klubiński znany z wielu
występów w kraju i za
granicą. W zespole
kameralistów (założonym w 1990 r.) koncertowali wybitni wykonawcy: Anna Staniak
(II skrzypce), Marek
Iwański (altówka) Grażyna Tatarska (wiolonczela) i Paweł Pańta
(kontrabas). Koncert
poprowadził Michał
Klubiński – muzykolog,
publicysta i konferansjer muzyczny.
Mieczysław
Pierzchała

Koncert w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Święto Niepodległości w SP nr 223
Święto Niepodległości – to szczególny
dzień dla każdego Polaka – dzień pamięci
o przodkach, ich walce o wolność ojczyzny, o szczęśliwą przyszłość następnych
pokoleń. Czy dzisiaj musi być „pusto
brzmiącym słowem” i sloganem dla
dzieci i młodzieży? Czy wystarczy złożenie kwiatów przed Grobem Nieznanego
Żołnierza i okolicznościowe przemówienie Prezydenta RP? W jaki sposób
honorować ten dzień, by istniał w naszej
niełatwej rzeczywistości i stał się ważny,
inspirujący dla naszych dzieci?

Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie,
Wszystkie me siły Jej składam w ofierze
Za całe życie, które wziąłem z Ciebie
Cały do Ciebie Ojczyzno należę.
(„Hymn Polaków na obczyźnie”)
„Rota” Marii Konopnickiej odśpiewana
przez wszystkich zakończyła naszą wzruszającą uroczystość.
Nie sposób słowami oddać emocji
i przeżyć. Należało z nami być i oklaskiwać
małych artystów oraz nagrodzonych w konkursie wiedzy o Armii Krajowej. Nagrody
ufundowali naszym uczniom szanowni

goście, a wręczyli kpt. Zdzisław Schmeidl,
prezes Ogólnokrajowego Środowiska Żołnierzy AK Korpusu „Jodła” oraz Joanna Belniak-Kirschner, autorka „Żołnierze Jodły”.
Spotkanie z naszymi gośćmi było prawdziwą lekcją patriotyzmu. Nie pierwszą i nie
ostatnią. Dziękujemy żołnierzom „Jodły”,
że nam zaufali. Postaramy się nie zawieść
tego zaufania. Dla naszych dzieci „Bóg,
Honor, Ojczyzna” – widniejące na sztandarze „Jodły” – nie będą „pusto brzmiącymi
słowami”.
Wiesława Tomaszewska
To zadanie trudne, a wręcz wyzwanie
dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.
W naszej szkole nie boimy się takich
wyzwań. W poniedziałek 14 listopada
2006 r. zaprosiliśmy na uroczystość szkolną patronów naszej szkoły: kombatantów
Ziemi Kieleckiej, żołnierzy Armii Krajowej
Korpusu „Jodła”. Uroczystość związana
była z obchodami Święta Niepodległości,
ale również i to najważniejsze – symbolicznym przekazaniem szkole sztandaru
„Jodły”. W części oficjalnej uczniowie
zapoznali się z historią sztandaru oraz
byli uczestnikami wzruszającej ceremonii
przekazania sztandaru szkole. „Modlitwa
partyzancka” śpiewana przez małe dzieci
wzruszyła wszystkich. Słowo wprowadzające o symbolicznym przekazaniu sztandaru
„Jodły” szkole oraz o rocznicy 11 listopada
wygłosił ppor. Maciej Żwinis.
I wreszcie koncert słowno-muzyczny
w wykonaniu uczniów starszych klas naszej
szkoły. Rozbrzmiewały pieśni legionowe,
wzruszył dźwięczny, rzewny ton skrzypiec
w melodii „O mój rozmarynie”, raźno maszerowała „Pierwsza Kadrowa”, oczarował
wszystkich mazur. W głębi serc na zawsze
pozostaną słowa Jana Lechonia:
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Pomnik Pamięci Męczeństwa Polaków
W dzień Wszystkich Świętych, 1 listopada br. o godz.
18.00 u zbiegu ulic Palisadowej i Kabaretowej delegacja
służb miejskich, w skład której weszli funkcjonariusze
policji i pracownicy Nadzoru
Ruchu MZA, złożyła wiązankę
kwiatów oraz zapaliła znicze
pod Pomnikiem Pamięci Męczeństwa Polaków z okresu II
wojny światowej. W miejscu
tym w czasie wojny Niemcy
rozstrzelali kilku bezbronnych
mieszkańców osiedla Placówka, którzy stawiali opór hitlerowskim najeźdźcom.
Dzięki pamięci okolicznych
mieszkańców, a przede wszystkim zaangażowaniu Juliusza
Szymańskiego, a także pani
Falińskiej i panów Pęzika i Pruśniewskiego przy pomniku nigdy
nie brakuje kwiatów i zniczy.
J.S.

O Józefie
Piłsudskim
inaczej

11 listopada bezsprzecznie kojarzy
się z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Z posępnym, wiecznie zadumanym nad losami ojczyzny mężczyzną.
Chwileczkę. Czy to możliwe, żeby ten
sam człowiek należał do „Towarzystwa
Rzeczy Przyjemnych a Niekoniecznie
Pożytecznych”?
To smutne, ale często historyczni bohaterowie narodowi dla osób nie związanych
bezpośrednio z nimi, są postaciami nierealnymi, fikcyjnymi. Im więcej czasu upływa,
tym bardziej obcy stają się oni dla ludu.
Obcy i tacy niedostępni, nienamacalni…
„Lewa dłoń – wąska i nerwowa, kształtna
i delikatna, zakończona kobiecymi niemal
palcami, to ręka artysty i marzyciela. Prawa
była o wiele większa, jakoby innego człowieka. Silna, nawet brutalna, z równymi,
kwadratowo zakończonymi palcami, tak
silna, że – zdawałoby się – mógłby w niej
łamać podkowy; była to ręka żołnierza
i człowieka czynu”. Tak wspomina swoje
pierwsze spostrzeżenia ze spotkania z Józefem Piłsudskim, Aleksandra Szczerbińska – żona Marszałka.
Każde dziecko od pierwszego spotkania
z Józefem Piłsudskim, czuło do niego zaufanie i sympatię. Swoje ukochane córeczki
rozbawiał do łez. Zrezygnował z polowań,
gdyż zawsze wolał być blisko natury, zespalać się z nią, niż nad nią dominować.
Czy to możliwe? O tak, ten wielki bohater
był też przecież człowiekiem.
Mimo że lekarze zalecali dietę Marszałkowi, on płatał żonie figle, jak mały
chłopiec. Chociażby wtedy, gdy z walizką
pełną lekkostrawnego prowiantu na drogę
wsiadał do pociągu jadącego na Maderę.
Spokojna o dietę męża Aleksandra stała
na peronie i z łezką w oku machała Piłsudskiemu. Ten, z zawadiackim uśmiechem
pokazał jej długą, wędzoną polędwicę,
którą przemycił dla niego adiutant. Jeden
z jego ulubionych produktów – oczywiście
zakazany przez lekarzy. Natomiast przy
jego łóżku zawsze stał talerz z owocami
i pudełko… landrynek.
Zdawałoby się silny mężczyzna, a tymczasem na wszelkie emocjonujące sytuacje
reagował wysoką gorączką. Z kolei po
jednym, a właściwie jedynym dniu prac
w ogrodzie, następnego ranka obudził się
zupełnie obolały i postanowił zostawić to
trudne zadanie żonie.
W realizację swoich pomysłów często
wciągał Aleksandrę lub córki. Jak chociażby wtedy, gdy postanowił oznakować
kaczki zamieszkujące jezioro w okolicy
jego posesji w Pikieliszkach. Razem z żoną
uszyli kryzki z czerwonego materiału i ubrali
w nie dwie nieszczęsne kaczki. Oczywiście
stado nie chciało ich zaakceptować dopóki nawzajem nie zdziobały sobie swych
„wdzianek”. Piłsudski nie robił tego, aby
się nad nimi znęcać. Co to, to nie. Wręcz
przeciwnie wykupił prawo do polowania
naokoło całego jeziora. On chciał po prostu
obserwować stado...
Właśnie w Pikieliszkach założył wspomniane wcześniej Towarzystwo, które
obradowało na cyplu nad jeziorem. W jego
skład wchodził oczywiście twórca – Józef
Piłsudski i jego dwie córki. Czym zajmowało
się owe zacne grono? Wiedzą tylko oni.
Uwielbiał śmiech, a w szczególności
śmiech dziecka – szczery i pusty. Mawiał,
że „...żywiołem szczęścia jest śmiech. A im
bardziej jest pustym i szczerym, im bardziej
nazywamy go dziecinnym, tym więcej jest
w nim szczęścia, tym więcej jest w nim
nieba na ziemi”.
Czy to możliwe, żeby ten mężczyzna
z „groźnymi” wąsami i srogim wyrazem
twarzy, mógł odczuwać tremę przed wystąpieniami publicznymi? Owszem. Do tego
stopnia, że czasem kończyło się to nawet
gorączką na dzień przed…
Patrząc na posąg Józefa Piłsudskiego
już nie wydaje mi się obcy, odległy i nierzeczywisty. Bo jak człowiek jego pokroju
mógłby taki być?
Anna Popińska, na podstawie
„Wspomnień” Aleksandry Piłsudskiej
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Wyniki wyborów do Rady Dzielnicy Bielany Wybory na Prezydenta m. st. Warszawy
m. st. Warszawy
II tura
Okręg wyborczy nr 1
Radnymi zostali wybrani:
– Banasiak Teresa Renata,
Platforma Obywatelska RP

931

– Grabczak Elżbieta Anna,
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

864

– Kujawa Leszek,
Platforma Obywatelska RP
– Podczaski Ryszard Stanisław,
Prawo i Sprawiedliwość
– Zaniewski Jan,
Prawo i Sprawiedliwość

Marcinkiewicz Kazimierz
Prawo i Sprawiedliwość
Gronkiewicz-Waltz Hanna Beata
Platforma Obywatelska

29 429
28 519

1 817
821
1 447

Okręg wyborczy nr 2
Radnymi zostali wybrani:
– Kamiński Waldemar,
Prawo i Sprawiedliwość

537

– Mossakowska Maria Stanisława,
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

1 080

– Soja-Kozłowska Ilona,
Platforma Obywatelska RP

1 966

– Szczepański Szczepan Franciszek,
Prawo i Sprawiedliwość

2 041

– Wnuk Jadwiga Barbara,
Platforma Obywatelska RP

753

Okręg wyborczy nr 3
Radnymi zostali wybrani:
– Czajkowska Anna Katarzyna,
Prawo i Sprawiedliwość
– Goleń Marek Jakub,
Platforma Obywatelska RP
– Maciejewski Waldemar,
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

805
1 470
844

– Neska Elżbieta,
Platforma Obywatelska RP

1 022

– Tyszkiewicz Kamil,
Prawo i Sprawiedliwość

1 231

Okręg wyborczy nr 4
Radnymi zostali wybrani:
– Borkowski Wojciech Józef,
Platforma Obywatelska RP
– Czarnecka Anna Maria,
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

653
1 011

– Jeżewski Jacek Robert,
Prawo i Sprawiedliwość

666

– Komorek Irena Teresa,
Prawo i Sprawiedliwość

1 100

– Sikorski Michał,
Platforma Obywatelska RP

1 489

Okręg wyborczy nr 5
Radnymi zostali wybrani:
– Gąsiorowska Danuta Agata,
Prawo i Sprawiedliwość
– Radziejewska Joanna Maria,
Platforma Obywatelska RP
– Szerszeń Halina Joanna,
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

619
1 082
792

– Świderski Łukasz Jan,
Prawo i Sprawiedliwość

1 551

– Wróbel Robert Dariusz,
Platforma Obywatelska RP

1 627

Listopad 2006

I tura
Marcinkiewicz Kazimierz
Prawo i Sprawiedliwość
24 027 (42%)
Gronkiewicz-Waltz Hanna Beata
Platforma Obywatelska
18 921 (33%)
Borowski Marek Stefan
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 11 297 (20%)
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
Unia Polityki Realnej
1 433 (3%)
Całka Włodzimierz Janusz
Nasza Warszawa i Mazowsze
246 (0%)
Fydrych Waldemar
Gamonie i Krasnoludki
241 (0%)
Wierzejski Wojciech
Liga Polskich Rodzin
237 (0%)
Nowicka Wanda Hanna
Polska Partia Pracy
164 (0%)
Krzekotowski Jerzy Wojciech
Nasze Miasto
123 (0%)
Czarnecki Marek
Samoobrona
78 (0%)

Wyniki do Rady m. st. Warszawy
Do Rady m.st. Warszawy z terenu Bielan i Żoliborza (okręg nr V) weszli
następujący kandydaci:
– Mazurek Piotr,
Platforma Obywatelska RP
12 146
– Starzyński Wojciech
Prawo i Sprawiedliwość
10 602
– Kuncewicz Agnieszka Agata
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
6 761
– Sasak Joanna Barbara
Platforma Obywatelska RP
3 769
– Pabisiak Anna Elżbieta
Platforma Obywatelska RP
3 672
– Figura Dariusz
Prawo i Sprawiedliwość
2 866
– Świderski Edmund Marceli
Prawo i Sprawiedliwość
2 295

Wybory do Sejmiku Województwa
Mazowieckiego

Do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z okręgu nr II, w którym
głosowali również mieszkańcy Bielany weszły następujące osoby:
– Więckowski Maciej Mieczysław
Prawo i Sprawiedliwość
30 195
– Święcicki Marcin
SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
27 150
– Rakowski Ludwik
Platforma Obywatelska
22 733
– Strzembosz Piotr Henryk
Platforma Obywatelska
20 192
– Uranowska-Muszyńska Urszula Małgorzata
Platforma Obywatelska
19 158
– Ujazdowska Lidia
Prawo i Sprawiedliwość
13 819

5

Krwiodawcy z Reymonta
dokończenie ze str. 1
Zanim jednak ktokolwiek mógł oddać
krew trzeba było wypełnić formularz (niektórzy już w tym momencie zaczynali się bać),
a następnie zarejestrować się i przejść
badanie krwi. To właśnie na tym etapie
najwięcej osób odpadło. Powody bywały
różne, lecz najczęstszym był niski poziom
hemoglobiny, (aby oddać krew trzeba było

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

Spośród wszystkich osób, które oddały krew
tylko trzy poczuły się gorzej, ale dzięki szybkiej
interwencji personelu nic złego się nie stało
i po chwili wszystko wróciło do normy (każdy
uczestnik niezależnie od tego czy oddawał krew
czy nie musiał przedstawić pisemną zgodę
rodziców i został poinformowany o wszystkich
niedogodnościach związanych z akcją). Jeden z naszych kolegów tak opisuje moment,

„Moje wspomnienie z wakacji”

Z inicjatywy Wydziału Oświaty i Wychowania i nauczycieli bielańskich szkół
oraz przy współpracy z miesięcznikiem
„Nasze Bielany” został zorganizowany
konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zatytułowany
„Moje wspomnienie z wakacji”.
Cieszył się on dużym zainteresowaniem
i pomimo krótkiego terminu nadesłano 104
prace w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy IV – VI szkół podstawowych i klasy
I – III gimnazjum. Uczestnicy mogli nadsyłać prace z dziedziny prozy jak i poezji.
Ogłoszenie wyników, przyznanie nagród
i wyróżnień przez burmistrza Dzielnicy Bielany Macieja Więckowskiego odbyło się 27
października 2006 r w sali konferencyjnej
Urzędu Dzielnicy Bielany.
Nagrodzono i wyróżniono osoby w następujących katagoriach:

I grupa wiekowa
(kl. IV – VI szkół podstawowych)

mieć doskonałe wyniki morfologii krwi). Na
koniec trzeba było jeszcze odbyć badanie
lekarskie (m. in. pomiar ciśnienia). Pierwszą
osobą, której udało się pomyślnie przejść
przez wszystkie etapy i która mogła oddać
krew w tym dniu była uczennica klasy
trzeciej Karolina Glinka. Na pytanie, co
czuła przed, podczas i po pobraniu krwi?
– powiedziała: – Trochę się bałam, bo
pierwszy raz miałam pobieraną krew, ale
potem wszystko było ok. Po oddaniu krwi
poczułam satysfakcję, chyba jak każdy, że
komuś w ten sposób pomogłam. Pomyślałam, że może w przyszłości i mnie krew
będzie potrzebna i wówczas krew kogoś
innego uratuje mi życie.
Ostatecznie aż 24 osoby z naszej szkoły
w tym dniu oddały krew w tym jedna nauczycielka. Niektórym może się wydawać,
że to niewiele. Jednak my cieszymy się
bardzo, że udało nam się taką akcję przeprowadzić. Zostaliśmy pochwaleni przez
personel krwiobusu za czynne uczestnictwo, a także nasze zaangażowanie.

w którym poczuł się źle: – Sam zabieg nie
sprawił mi bólu. Jednak po oddaniu krwi świat
zaczął się oddalać i zakręciło mi się w głowie.
Uczucie dość dziwne. Jednak szybkie cucenie
pań pielęgniarek i wsparcie uczestników akcji
szybko postawiło mnie na nogi, a mój organizm
oswoił się z utratą 450 ml krwi…
Wielu uczniów, którzy nie mogli wziąć
udziału w akcji, a nawet ci, którzy w niej
uczestniczyli w rozmowach deklarują chęć
ponownego uczestniczenia w podobnej akcji, która zapewne zostanie zorganizowana
na wiosnę, a nawet chcą to robić prywatnie
poprzez odwiedzanie krwiobusów w ich
stałych punktach, a także w stacji krwiodawstwa.
Mam nadzieję, że kolejne szkoły pójdą za naszym przykładem i zorganizują
podobną akcję, ponieważ łączy ona nie
tylko uczniów, ale i stwarza nauczycielom
możliwości nawiązania lepszego kontaktu
z młodzieżą, którą uczą.
Sylwia Sosnowska w porozumieniu z radą
pedagogiczną szkoły

Wmurowanie kamienia węgielnego
na UKSW na Młocinach
dokończenie ze str. 1
Uroczystość rozpoczął mgr inż.
Marek Lepa, kanclerz UKSW, witając
zebranych i prosząc o zabranie głosu
ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka,
rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Rektor przywitał przybyłych gości, a Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Michał Seweryński wyraził
nadzieję, że polskie uniwersytety będą
się szybko rozwijać i nie będą się różnić
od zagranicznych uczelni. „Jakże się
nie cieszyć, jeżeli rosną uniwersytety!” – powiedział. Pogratulował także
społeczności UKSW za podejmowanie
działań, dzięki którym młody uniwersytet
dynamicznie się rozwija odpowiednio do
swoich potrzeb.
Następnie zabrał głos Paweł Wypych
z biura prezydenta Warszawy stwierdzając,
że młodzi, wykształceni ludzie stanowią
największy potencjał Warszawy. UKSW
wraz z powstającymi nowymi obiektami
dydaktycznymi jest także „...ważnym
punktem na mapie szkolnictwa wyższego
Warszawy, jak i na mapie podejmowanych
inwestycji”.
Włodzimierz Włodarczyk prezes zarządu
firmy „Warbud S.A.”, która jest generalnym
wykonawcą obiektu, w swoim wystąpieniu
zapowiedział, że prace budowlane zostaną zakończone w terminie. „Dziś możemy
być pewni, że na wiosnę 2008 r. będziemy
mogli spotkać się na uroczystości otwarcia
powstającego Obiektu z Aulami”. Wskazał
również na dobrą atmosferę, jaka panuje
na budowie, a która wynika ze świado-
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II nagroda – Mirella Stugient – SP nr
209
Wyróżnienia
Wojciech Tymoczuk – SP nr 289
Barbara Siemianowska – SP nr 209
Maciek Kuzawiński – SP nr 289
Katarzyna Wyszomirska – SP nr 80

II grupa wiekowa
(kl. I – III gimnazjum)
Kategoria poezja
I nagroda – Iga Grzegorczyk – Gimnazjum nr 75
II nagroda – Olga Wasilewska – Gimnazjum nr 75
II nagroda – Kinga Tatar – Gimnazjum
nr 75
Kategoria proza
I nagroda – Agnieszka Tarka – Gimnazjum nr 75
II nagroda – Martyna Zarada – Gimnazjum nr 75
II nagroda – Konrad Węgierak – Gimnazjum nr 72
Maciej Podczaski

Kategoria poezja
I nagroda – Marta Zapaśnik – SP nr 80
II nagroda – Anna
Gerłowicz – SP nr 247
II nagroda – Natalia
Jankowska SP nr 289
Wyróżnienia
Monika Michaluk
– SP nr 289
Jakub Ostrowski
– SP nr 133
Wojciech Głogowski
– SP nr 223
Kategoria proza
I nagroda ex aequo
– Jan Kwiatkowski – SP
nr 209 i Emilian Malinowski – SP nr 80
II nagroda – Aleksandra Chlebowska
– SP nr 209
Burmistrz Maciej Więckowski i Zafia Gajewicz wręczają laureatom nagrody

Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym gratulujemy, a prace laureatów – zgodnie
z obietnicą – opublikujemy na łamach „Naszych Bielan” w dwóch częściach.

Radość z wakacji
We włosach kwiaty, w uszach szum morza,
zapach owoców, na niebie zorza.
Czy znasz te cuda, czy znasz te dziwy,
to świat wakacji, jakże prawdziwy.
Radość młodości w wakacjach gości,
plusk wody rwącej, w rzekach radości.
Słońce opala, radosne twarze,
piach sypie w oczy, cudne są plaże.

mości celu wszystkich zaangażowanych
Kiedy wieczorem słowik zaśpiewa,
w to dzieło.
zapach maciejki dosięga nieba.
Liturgii obrzędu poświęcenia i wmuroCzujesz ten letni deszczyk na twarzy,
wania kamienia węgielnego przewodniczył
w ten piękny wieczór coś się wydarzy.
ksiądz prymas Józef Glemp. Komentując
Radość wakacji zachowam w sobie,
słowa Ewangelii wskazał, że mądrość
o tym, co było, opowiem Tobie.
Chrystusowego mówienia o budowaniu
Na mojej ścianie zawieszę zdjęcie.
domu na skale odnosiła się nie tylko do buchcę, by te chwile dawały szczęście.
dynku, ale również do budowania własnego
Iga Grzegorczyk
wnętrza, oparciu swego życia na zasadach moralnych. Obok
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
zdobywania wiedzy,
ul. SzegedyĔska 9a
kształtować się mają
na uniwersytecie ludzie
* * *
z mocnymi charakterami. Życzył wszystkim,
by rosło wraz z budową
to co piękne, dobre
MieszkaĚców osiedla „Wrzeciono”
i szlachetne.
Prorektor UKSW
21 grudnia 2006 roku na godz. 17.30
prof. dr hab. Tadeusz
Klimski odczytał akt
erekcyjny, pod którym
złożono podpisy. Wmurowany kamień węgielny
pochodzi z grobu Sługi
Bożego, Kardynała Stena
fana Wyszyńskiego.
Następnie Kardynał
w wykonaniu zespoâu wokalnego
Glemp dokonał poświęcenia budynku nr 14,
w którym odbywają się
zajęcia z psychologii
i filozofii.
Agnieszka Burda,
rzecznik prasowy
WstĐp wolny
UKSW

SERDECZNIE ZAPRASZA

KONCERT KOLďD

Przygoda nad Zalewem
W Krynicy Morskiej było wspaniale,
Świeciło słońce, szumiały fale.
W ten dzień sierpniowy brzęczały muchy
I wszyscy wkoło opalali brzuchy.
Uff, jak gorąco, uff, jak ciasno!
- Idziemy nad Zalew! – tata wrzasnął.
Wzięliśmy w plecak jabłka, picie, koce,
By odpoczywać po długiej drodze.
Siedliśmy razem pod trzcinami
Bardzo szczęśliwi, że jesteśmy sami.
Łabędzie dumnie sunęły po wodzie:
Łabądki z tyłu, matka na przodzie.
Wzięłam ciasteczka, bułkę i jabłko,
Żeby pokarmić płynące stadko.
Mała dziewczynka już je karmiła
I nagle z krzykiem odskoczyła,
Bo łabędzica ugryzła ją w palec,
Tak, że już karmić nie chciała ich wcale.
Więc nauczona jej doświadczeniem,
Wrociłam na kocyk i trochę drzemię.
Nagle pobliskie trzciny zadrżały
I z nich wyskoczył warchlak mały.
A za nim jeden i jeszcze jeden
I tych warchlaków było aż siedem.
Na końcu wyszła duża locha,
Włochata, potężna, zmarszczyła nocha
I prosto biegnie do koca naszego,
Bo zapachniało jej coś dobrego.
Zaskoczeni takim biegiem wypadków,
Stajemy obok koca w roli niemych
świadków.
A duża locha nos w plecak wsadza,
Tarmosi, sapie, nosem zawadza.
„Harrego Pottera” próbuje kartkować,
dzwonić z komórki, jabłka próbować.
Liże klawisze, parska i sapie,
Warchlaki za nią – kto je połapie!
Pomyślałam sobie,
Ale i tak wiedziałam, że nic im nie zrobię.
Dziki się w końcu tym wszystkim znudziły
I bardzo spokojnie razem oddaliły.
Sprawdziliśmy wszyscy swoje straty
I całą trojką wróciliśmy do chaty.
Marta Zapaśnik
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Moje wspomnienie z wakacji
W tym roku wakacje miałem trochę jak
jajko z niespodzianką, bo do końca nie
wiedziałem, czy gdzieś pojedziemy, a jeżeli
tak, to gdzie. Najpierw mieliśmy pojechać
nad morze, ale rodzice stwierdzili, że tam
jest za drogo, potem były plany wyjazdu
w góry, następnie, że zostajemy w domu,
w końcu znaleźliśmy się w Krakowie. Bardzo
się ucieszyłem, że jednak udało się nam
wyjechać razem. Pojechaliśmy zupełnie
w ciemno i „na wariackich papierach”, jak
mówi mama, czyli bez zarezerwowanych
noclegów. Tata stwierdził, że na pewno
Kraków jest oblężony przez miliony turystów
i będziemy spali w Smoczej Jamie, ale na
szczęście znaleźliśmy nocleg w przytulnym
pensjonacie. Był on przy ulicy Miodowej
(okazało się, że wiele ulic w Krakowie ma
takie nazwy jak ulice w Warszawie!) w dawnej żydowskiej dzielnicy Kazimierz, obok
zabytkowej synagogi.
Od razu po rozpakowaniu bagaży wybraliśmy się na Wawel. Wawel to wzgórze
położone nad Wisłą, na którym jest zamek
królewski. W tym zamku mieszkało wielu
królów polskich, w tym ostatni królowie z dynastii Jagiellonów: Zygmunt Stary i Zygmunt
August.
Na Wawelu widziałem wiele ciekawych
rzeczy. Duże wrażenie zrobiła na mnie Katedra Wawelska. W tej katedrze modlili się
królowie i dostojnicy. Najbardziej zaciekawiły
mnie sarkofagi królów. Były one zrobione
z kamienia, drewna i metalu. Widziałem
również krzyż, pod którym modliła się święta
Jadwiga. To patronka mojej babci. Legenda
mówi, że rozmawiała ona z Panem Jezu-

sem, to znaczy nie babcia, tylko ta święta
Jadwiga.
Bardzo ważne dla mnie było zobaczenie
Dzwonu Zygmunta, bo pamiętałem, jak oglądałem go w telewizji, gdy bił po śmierci Jana
Pawła II. Tata powiedział, że sam dzwon waży
kilka ton, a jego serce 350 kg. Do poruszenia
dzwonu potrzeba 12 silnych mężczyzn. Potem zwiedziłem zbrojownię, gdzie obejrzałem
broń, różnego rodzaju szable i kolorowe narzuty na konie, bardzo ładne. Chciałbym mieć
taka narzutę chociaż na tapczan, bo konia nie
mam ani nawet psa, tylko rybki.
W zbrojowni najbardziej podobały mi się
kusze, długie dwuręczne miecze, pistolety
skałkowe a także halabardy. Natomiast
w skarbcu zobaczyłem oryginalny miecz
królów Polski Szczerbiec. Zwiedzaliśmy
jeszcze komnaty królewskie, gdzie były
piękne arrasy. Arras to taki duży dywan,
na którym wyszyte są sceny religijne np.
Potop czyli Arka Noego. Widziałem też
grotę, w której mieszkał smok. To pewnie
był jakiś gatunek dinozaura, np. allozaur.
Ewentualnie tyranozaur, bo na pewno był
drapieżnikiem, skoro zjadał owce i barany.
Przed grotą stał pomnik smoka, który co
jakiś czas ział ogniem. Ale ten smok był
jakiś taki chudy i na pewno to nie jest wierna
podobizna, bo takiej chudziny to ludzie by
się tak nie bali.
Zwiedzanie Wawelu było dla mnie wspaniałą przygodą, dzięki której zobaczyłem
mnóstwo ciekawych rzeczy. Zupełnie inaczej
ogląda się coś naprawdę a nie w telewizji.
Wielokrotnie widziałem programy o Wawelu, ale zobaczenie wszystkiego na żywo

„Moje wspomnienia z wakacji”
Nie mogę powiedzieć, że było cudnie.
Nie opiszę złocistej plaży, wysokich palm,
gorącego słońca i kołyszącego się morza...
Niestety nie... Więc jakie są moje wspomnienia z wakacji? Powiem po prostu jedno
zdanie: „Chciałabym o nich zapomnieć”.
Nie pozwalają mi spać, myśleć, jeść. Nie
mogę zrozumieć, ze ludzie bywają tak
okropni... Nie pogodzę się z tym! Nigdy nie
zapomnę ich wyrazu twarzy, dźwięku ich
głosu czy zarysu sylwetki. Chociaż bardzo
bym chciała te dwa miesiące nie znikną
z mojej pamięci. Nie zaufam już nikomu!
Właściwie nie wiem, czy powinnam o tym
pisać... Ale dlaczego nie? Może dzięki
temu choć garstka społeczeństwa zrozumie
swoje błędy. Chciałabym by świat stał się
lepszy. Mogłoby się wydawać, że to tylko
moje dziecięce marzenia, ale ja naprawdę
mocno w nie wierzę. Kieruję się w życiu
słowami piosenki grupy polskich artystów
pt. „Wystarczy chcieć”, dlatego uważam, że
nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli my ludzie,
zadziałamy razem... Wrócę jednak do mojej
historii. Chcę, by była opisana dokładnie,
minuta po minucie, więc umieszczę tu kilka
kartek z mojego pamiętnika. Zanim to zrobię
napiszę jeszcze troszkę o sobie, by wszystko było jasne i przejrzyste. Mam jedenaście
lat i od drugiego roku życia wychowuję się
w domu dziecka. Moi rodzice zginęli 14 lipca
1997 roku w wypadku samochodowym. Od
tego dnia mój świat stał się całkiem szary.
Myślę, że te informacje jak na początek wystarczą. Zapomniałabym o najważniejszym.
Pół roku przed wakacjami zaczęło mnie
odwiedzać młode małżeństwo. Cztery tygodnie przed letnim odpoczynkiem przychodzili
codziennie, a w weekendy zabierali mnie do
kina czy na lody. Było naprawdę super. Teraz
już wklejam notatki z pamiętnika – fragment
mojego życia.
15.05 piątek, 23 czerwca 2006 r.
Hurra! Wakacje! Jak to dobrze opuścić
mury szkoły. Aż na dwa miesiące. Po prostu
cudownie. Jedyne, na co mogę ponarzekać,
to brak planów na ten wolny czas. Znając
życie nigdzie nie wyjedziemy, bo w ośrodku
wciąż brakuje pieniędzy na jedzenie, ubrania... Więc co tu dużo mówić... A ja chciałabym spędzić chociaż dwa dni nad morzem.
Na szczęście nie wszystko jeszcze stracone.
Może zjawi się jakiś wysoki biznesmen
z czarną teczką i zasponsoruje nam kolonie? Nie, co ja gadam... Dla „takich panów”
słowa „charytatywność” i „bezinteresowność”
są obce. Oczywiście nie można uogólniać.
W końcu cztery lata temu zorganizowano
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nam wspaniałą wyprawę w góry. Ach... To
dopiero były wakacje... Ale nie czas teraz
na wspomnienia. Ooo! Ktoś puka do drzwi.
Pewnie pani Basia. Muszę już kończyć,
bo znowu zacznie mi tłumaczyć, ze dzieci
w moim wieku to grają w piłkę, a nie piszą
pamiętniki. A ja uważam, ze każdy ma prawo
wyboru. Ja chcę pisać, ktoś woli biegać. I tak
ma być. Przecież wszyscy jesteśmy inni.
21.35 piątek, 23 czerwca 2006 r.
Okazało się, że pani Basia pukała do
drzwi, bo przyszli do mnie goście. Kochani
państwo Włodarczykowie. Zabrali mnie na
długi spacer. Świetnie się bawiliśmy. Pani
Kasia mnie przytulała, a pan Michał wysoko
bujał na huśtawce. Czułam się tak wspaniale. Po ich wizycie miałam ciężką rozmowę
z wychowawczynią. Pani Basia pytała czy
chciałbym spędzać z nimi więcej czasu, czy
ich polubiłam. Właściwie nie wiem, po co te
pytania. Przecież gdyby nie zależało mi na
ich towarzystwie, to nie cieszyłabym się tak
z każdego ich słowa, czy uśmiechu. Ach, ci
dorośli... Trzeba im wszystko tłumaczyć. Ja
tak czasami sobie myślę... No, że.. Gdyby
tak... Oni... Ja... Jakbyśmy byli rodziną...
Nie, co ja mówię? Niepotrzebnie o tym
napisałam. Przecież każdy woli małego,
dopiero urodzonego bobasa, a nie taką
dużą dziewczynę jak ja. Do tego nie jestem
ani ładna, ani mądra. I trochę za gruba. Nie
pasowałabym do państwa Włodarczyków.
Niestety muszę już kończyć, pogadam
jeszcze trochę z koleżankami i idę spać.
Oooo! Już 21:45, za piętnaście minut cisza
nocna. Jak ja tego nie lubię. Nienawidzę, gdy
ktoś mówi mi o której godzinie mam zasnąć,
zjeść czy odrobić lekcje. Co prawda już się
przyzwyczaiłam do takiego trybu życia, ale
nadal twierdzę, że to koszmar.
17.00 poniedziałek, 26 czerwca 2006 r.
Przepraszam, że nie pisałam aż dwa dni,
ale po prostu nie miałam czasu. Tyle się
wydarzyło... Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Jaka ja jestem szczęśliwa. Chyba zacznę zaraz skakać z radości. Kasia i Michał
(wczoraj zaproponowali mi bym mówiła do
nich po imieniu) zabierają mnie nad morze.
Całe dziesięć dni na bałtyckiej plaży. Z moją
kochaną Kasią i wspaniałym Michałem. Oni
chyba myślą o mnie poważnie. Może, tak
jak Marysia rok temu, opuszczę ten dom
na zawsze? Trochę szkoda, że nie mogę
zabrać ze sobą przyjaciół. Chciałbym, by
wszyscy mogli cieszyć się ze mną. Niestety
tak nie jest. Dziewczyny z mojego pokoju
mówią, żebym się nie martwiła i skorzystała
z wycieczki. Jednak zdarzają się też takie
(paczka Julity), które nie szczędzą okazji,

jest o wiele bardziej interesujące. Można
zauważyć wiele ważnych szczegółów, np.
pieska na sarkofagu Władysława Jagiełły
albo herby na Dzwonie Zygmunta.
Moje spotkanie z Wawelem to była
pouczająca przygoda, ale najbardziej
niesamowitą przygodą była wizyta w zoo.
Czwartego dnia naszego pobytu w Krakowie
razem z mamą i tatą mieliśmy iść na Kopiec
Piłsudskiego. Po paru kilometrach drogi
zatrzymaliśmy się przy drogowskazie turystycznym i zobaczyliśmy, że pół kilometra
dalej jest zoo. Zapytałem się mamy, czy moglibyśmy obejrzeć to zoo, ponieważ bardzo
interesuję się przyrodą i chciałbym zobaczyć
zwierzęta. Mama pozwoliła i poszliśmy. Zoo
było przepiękne, miało bardzo dużo dzikich
zwierząt. Dookoła pawilonów rosły rozmaite
egzotyczne rośliny, wielkie kaktusy i drzewa
oplecione jakimś takim dzikim winem, ale
nazwa była tylko po łacinie, to nie pamiętam.
Mnie i mamie najbardziej podobał się pawilon nocnych zwierząt, gdzie było tylko trochę
światła, latały tam nietoperze i chodziły fenki,
czyli liski pustynne z dużymi uszkami. Spacerowaliśmy, a słońce mocno przygrzewało
aż nagle w mgnieniu oka pogoda zmieniła
się na brzydką i deszczową i nadeszła
straszna ulewa z grzmotami. Pioruny błyskały. Ukryliśmy się w niewielkiej dolince
obok uchatek, w małej chatce, w której była
toaleta. Zaczęło tak lać, że woda leciała
z nieba strumieniami. Tata powiedział, że
zaraz nas podtopi i czy pamiętam, jak się
pływa żabką. A po chwili usłyszeliśmy ryk
lwa i znowu tata straszył, że piorun uderzył
w kłódkę na klatce lwa, który teraz chodzi
po zoo i szuka świeżego mięsa. Mama
trochę się bała, bo ten lew ryczał bardzo
głośno. Tata zaproponował, żebyśmy grali

w marynarza, kto pierwszy wyjdzie do lwa,
ale mama kazała mu nie straszyć dziecka,
to znaczy mnie. Ale ja się wcale nie bałem,
zresztą tata zaczął opowiadać o tym, jak
w starożytnym Rzymie rzucano chrześcijan
lwom na pożarcie.
Tymczasem woda lała się z nieba strumieniami. Na schodkach utworzyły się wodospady i ciągle było więcej i więcej wody aż
wreszcie podeszła pod drzwi domku i zaczęła
nas podtapiać. Wtedy mama powiedziała, że
musimy uciekać i pobiegliśmy w deszczu do
wyjścia z zoo. Co prawda nie wierzyliśmy, że
lew grasuje po zoo, ale tak na wszelki wypadek my z mamą puściliśmy tatę pierwszego.
Kompletnie przemoczeni dobiegliśmy do
autobusu, mama bała się, że się przeziębimy,
ale tata pocieszał ją, żeby była zadowolona,
że jesteśmy w jednym kawałku, bo w razie
spotkania z lwem mogło być gorzej. Na szczęście nie zachorowaliśmy i nawet wieczorem
poszliśmy na lody, bo tata powiedział, że
stracił za dużo cukru z organizmu jak uciekał
przed deszczem i trzeba to uzupełnić.
W Krakowie miałem jeszcze dużo przygód. Nie napiszę o wszystkich bo nie starczy
miejsca. Było fantastycznie! Rodzice obiecali, że jeszcze pojedziemy, bo zostało dużo
muzeów i miejsc do obejrzenia. Kraków to
piękne miasto, warto się do niego wybrać
i poznać jego historię, a także jego piękne
zabytki i inne rzeczy, jak np. zoo.
Bardzo ciekawą i pożyteczną rzeczą
było też to, że w Krakowie na każdym rogu
są sprzedawane obwarzanki! Pyszne! Po
złotówce! Objedliśmy się jak smoki wawelskie. Może zresztą ten smok pękł od
obwarzanków? Właściwie to nie wiadomo,
jak było naprawdę...
Jan Kwiatkowski

żeby mnie zasmucić. Kiedy przechodzę koło
nich, krzyczą, że Kasia i Michał i tak mnie
zostawią. Ja im nie wierzę. Włodarczykowie
chyba mnie pokochali... Tak, oni traktują
mnie jak córkę. Mnie chyba (a właściwie to
na pewno) też na nich zależy.
Wyjazd jest drugiego lipca o ósmej rano.
Już nie mogę się doczekać. Mam ochotę
zacząć się pakować, ale niestety to dopiero
za kilka dni...
21.27 sobota, 1 lipca 2006 r.
Jestem już gotowa do wyprawy. Chyba
nie prześpię tej nocy. Mam w głowie tysiąc
myśli. Jak to będzie? Gdzie będę spała?
W co będę się bawiła? Zobaczymy... Odpowiedź przyniosą kolejne dni. W czasie pobytu w Ustce (tam właśnie jedziemy) nie będę
pisała pamiętnika. To już postanowione.
Pobyt nad morzem opiszę jak wrócę. Mam
nadzieję, że będzie o czym opowiadać.
15.30 czwartek 13 lipca 2006 r.
To najwspanialsze wakacje mojego życia!
Było cudownie! Kasia i Michał poświęcali mi
i tylko mi cały swój czas. Podczas pierwszych
dwóch dni czułam się niepewnie. Nie wiedziałam jak się zachować, czy mogę usiąść
Michałowi na kolanach i przytulić się do Kasi.
Jednak z każdą chwilą przywiązywaliśmy się
do siebie coraz bardziej. Wszystko robiliśmy
razem. Od porannego mycia zębów po wieczorne oglądanie dobranocki. Przez cały
czas bałam się, że to może być sen, że zaraz
się obudzę i czar pryśnie. Nie chciałam, by
los zabrał mi te chwile. W pokoju stała lodówka. Kiedy tylko chciałam mogłam zjeść
kiełbasę zamiast sera żółtego czy na odwrót.
Gdy chciałam o czymś porozmawiać Kasia
znajdowała dla mnie czas. Nie musiałam
czekać w dziesięcioosobowej kolejce, by
zapytać co dziś na obiad. Zabawki należały
tylko do mnie. Nikt do mnie nie podchodził
i nie pytał czy może się pobawić moim misiem chociaż przez trzy minuty. Uszatek był
tylko dla mnie. Po raz pierwszy w życiu miałam coś własnego, coś czym nie musiałam
się dzielić. Spełniały się moje marzenia. I na
tym zdaniu zakończę moje wakacyjne opowieści. Już myślę o następnym wypoczynku,
oczywiście z Kasią i Michałem.
18.55 sobota, 15 lipca 2006 r.
Kasia i Michał nie byli u mnie już dwa dni.
Nie wiem, co się dzieje. Julita twierdzi, że
nie przyjdą nigdy. Ale ja jej nie wierzę. Nie
zrobiliby tak. Za dobrze ich znam. Oni też
byli zachwyceni naszymi wakacjami. Kasi
i Michała nie było, więc nie mam o czym
pisać... Teraz moje życie to ja i oni, moje życie to my. Pewnie przyjdą jutro, wtedy moja
notatka będzie znacznie dłuższa.
21.07 środa, 26 lipca 2006 r.
Nie pisałam tak długo, bo najzwyczajniej

w świecie wstydzę się. Nie potrafię się
przyznać przed samą sobą, że już mnie
nie odwiedzają. Pani Basia dzwoniła do
Kasi, ale nie odbiera telefonu. Nie wiem, co
mam myśleć, Musiało coś się wydarzyć...
Pozostaje mi czekać i wierzyć, że zjawią
się jutro.
18.00 czwartek 10 sierpnia 2006 r.
Już nic mnie nie obchodzi. Nie chcę
żyć! Świat jest okrutny, życie jest okrutne,
a właściwie to ludzie są okrutni. Czuję się
jak porzucona zabawka. Chociaż nie, nawet
przytulanek nie traktuje się w ten sposób.
Towarzyszą nam przez całe dzieciństwo
i nie są wyrzucane „od tak”, bo nam się
znudziły. Tak, właśnie tak. Ja znudziłam się
Włodarczykom. Przedwczoraj rozmawiali
z panią Basią i prosili, by mi przekazała,
że już nigdy nie przyjdą. Nawet nie potrafili
spojrzeć mi w oczy... Wychowawczyni zaczęła mnie pocieszać. Ale ja nie chcę! Nie
życzę sobie by ktokolwiek nade mną stał
i mówił, że wszystko będzie dobrze. Nic nie
jest dobrze! Nic nie będzie dobrze! Nie mam
siły o tym pisać.
19.20 niedziela, 20 sierpnia 2006 r.
Można powiedzieć, że trochę ochłonęłam. Dziś łatwiej mi o „tym” pisać. Tak sobie
myślę, że Kasia i Michał wrócą. Powiedzą,
że stało się coś naprawdę poważnego
i nie mogli mnie odwiedzać, ale już jest po
wszystkim. Po czym zabiorą mnie do siebie.
Chociaż nie. Nie chcę z nimi mieszkać po
tym wszystkim, co mi zrobili. Nawet się nie
pożegnali. To tak bardzo boli...
Do dziś (17 październik 2006 r.) myślę tylko
o tej jednej historii. O tym nieszczęściu, które
mnie spotkało. Okazało się, że rację miała
„paczka” Julity. Tak jak twierdziła dziewczyna
nikt nigdy nie pokocha takiego kogoś jak ja.
Teraz każda moja kartka z pamiętnika wygląda tak samo. Na początku trochę nadziei, że
wrócą, a potem wyrzuty, smutek i żal. Obiecuję sobie, że już nigdy nie pozwolę, by ktoś
mnie odwiedzał. Nie pokocham nikogo i nie
pomyślę, że mógłby stać się moim rodzicem.
Przysięgam! Na tym kończę moje wspomnienia. Chociaż co to za wakacje? Kto będzie
chciał poznać historię jakiejś małolaty z Domu
Dziecka? Odpowiedź jest krótka i prosta. Nikt.
Tak się zastanawiam, czy może za dużo wymagam? Ja chcę tylko, by ktoś mnie pokochał,
by chciał się mną zaopiekować i stworzyć mi
rodzinę. Nie zależy mi na nowych ciuchach,
nie muszę (tak jak moje rówieśniczki) co tydzień jeździć do innego centrum handlowego,
by wymienić swoja garderobę na modniejszą.
Po prostu potrzebuję miłości. Czy to naprawdę tak wiele?
Agnieszka Tarka
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Pasowanie w Chatce Puchatka

Szwedzi w bielańskim przedszkolu

Pod koniec października br. w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Puchatka” mieszczącym się przy ul. Brązowniczej 17 na Chomiczówce, odbyło się
– już po raz piąty – uroczyste pasowanie
na przedszkolaka tegorocznych trzylatków, którzy po raz pierwszy przekroczyli
przedszkolne progi.
W październikowe popołudnie rodzice,
dziadkowie, rodzice chrzestni, wujkowie
i ciocie, a także starsze i młodsze rodzeństwo – wszyscy razem tłumnie zebraliśmy się w sali gimnastycznej. Aparaty
fotograficzne i kamery wideo trzymaliśmy
w gotowości. W napięciu czekaliśmy na
ten ważny moment w życiu naszych dzieci,
rodzin i rzecz jasna przedszkola. Kiedy rozległy się pierwsze dźwięki akompaniamentu
wszyscy ucichliśmy. Do sali wkroczyły nasze pociechy ubrane w „puchatkowe” stroje. Dzieci ustawiły się w półkolu, a dyrektor
przedszkola Danuta Kulasa misiem-maskotką dotknęła każdego dziecka w ramię

Wejście Polski do Unii Europejskiej
ułatwiło nam wszystkim nawiązanie
międzynarodowych kontaktów, również w zakresie wymiany doświadczeń
między placówkami oświatowymi. Bielańskie przedszkola taką współpracę
podjęły 2 lata temu. Wiosną tego roku
Przedszkole nr 318 gościło delegację
z Ukrainy, a w październiku przyjechali
do nas goście ze Szwecji.
Tegoroczna wizyta nauczycieli ze Szwecji, była kontynuacją wcześniej podjętej
współpracy z Przedszkolem nr 306. Nauczycielki ze szwedzkiego przedszkola socjalnego (odpowiednik naszego przedszkola samorządowego) odwiedziły tym razem
Przedszkole nr 182 przy ul. Nałkowskiej 3,
gdzie miały okazję spotkać się z nauczycielkami tej placówki oraz uczestniczyć
w zajęciach z dziećmi.
Beata Urbańska zademonstrowała naszym gościom zintegrowane formy pracy
w grupie dzieci pięcioletnich. Tematem
zajęć były odloty ptaków w okresie jesieni
z uwzględnieniem technik origami płaskiego. W zajęciach prowadzonych przez
doradcę metodycznego wykorzystano elementy metody opisanej przez Bati Strauss,
nieznanej w szwedzkich przedszkolach.
Nasi goście z zainteresowaniem uczestniczyli w tych zajęciach. Okazało się, że
tzw. treści programowe czyli zakres problemów, o których rozmawiamy z dziećmi
jest dość zbliżony, a różnice wynikające z porównania edukacji elementarnej
polskiej i szwedzkiej sprowadzają się
do odmiennych warunków w jakich się
ją realizuje. Nauczyciele w szwedzkich
przedszkolach pracują głównie indywidualnie, bądź z małymi zespołami dzieci (do
6 dzieci w zespole). W takich warunkach
dużo łatwiej realizować zasadę podążania
za potrzebami i zainteresowaniami dzieci.
Praca z tak dużą grupą (często ponad
25-osobową), jak to się dzieje w polskich
warunkach jest praktycznie nieznaną formą
pracy w szwedzkich przedszkolach.

– tym symbolicznym gestem 23 maluchów
stało się pełnoprawnymi przedszkolakami.
Na znak przyjęcia do społeczności przedszkolnej każdy maluszek dostał w prezencie
przytulankę – oczywiście Kubusia Puchatka. Potem odbył się program artystyczny.
Przy słowach piosenki pt. „Jestem sobie
przedszkolaczek” w wykonaniu swoich
pociech mamy nie mogły ukryć wzruszenia. Również starszaki przygotowały dla
swoich młodszych kolegów i koleżanek
występ – przedstawienie pt. „Calineczka”,
które zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom
bardzo się podobało. Po części oficjalnej
przeszliśmy do sali maluszków, gdzie na
wszystkich czekała niespodzianka: wielki
tort – oczywiście z kremowym Kubusiem
Puchatkiem.
Nasyceni ucztą duchową i słodkościami
rozeszliśmy się do domów. A w poniedziałek do przedszkola przy ul. Brązowniczej
przyszły już prawdziwe przedszkolaki.
Agnieszka Fedorczyk-Łopińska

Pasowanie gimnazjalistów z ZS nr 49
W połowie października br. w Zespole
Szkół nr 49 przy ul. Tołstoja 2 odbyła się
uroczystość, podczas której uczniowie
klas pierwszych Gimnazjum nr 74, po wypełnieniu prawem przypisanych wszystkich aktów ceremonii, zostali przyjęci do
starszej braci uczniowskiej.

rozbawiał zebraną publiczność scenkami
kabaretowymi.
Kulminacyjnym punktem uroczystości
było ślubowanie złożone przez uczniów
oraz pasowanie, którego dokonał symbolicznym piórem dyrektor szkoły Bogdan
Mackiel. Następnie wychowawcy klas wrę-

Przedszkole, w którym pracowały
szwedzkie nauczycielki w szerokim zakresie rozwija problematykę ekologiczną.
Nie muszę dodawać, że miejscem spotkań
przyrodniczych jest nie tylko przedszkolny
znakomicie urządzony ogród, ale również
najbliższe otoczenie: park, las, uniwersytecki ogród botaniczny, w którym można nie
tylko podziwiać wspaniałe okazy natury, ale
również je dotykać czy wąchać.
Grupa dzieci, którą prowadziła jedna z koleżanek ze Szwecji zrobiła naszym dzieciom
prezent – samodzielnie wykonany album
– „Nasze przedszkole”. Dzieci samodzielnie
wykonały rysunki, zakładki, zdjęcia, samodzielnie napisały list do polskich dzieci. Taką
metodę pracy, w której rola nauczyciela sprowadza się do minimalnej pomocy dzieciom
nazywamy „metodą projektu’’, jest to również
coraz chętniej wykorzystywana metoda pracy
w naszych bielańskich przedszkolach.
Spotkanie w przedszkolu nr 182 zakończyło
się dyskusją o naszych wspólnych sprawach
związanych ze statusem nauczyciela przedszkola w Polsce i w Szwecji, gdzie interesów
tej grupy pracowniczej bronią silne związki
zawodowe. Nasi goście zazdrościli nam
przywilejów wynikających z Karty Nauczyciela
(w tym np. pensum godzin dydaktycznych),
my im zarobków i warunków pracy.
To, co nas zbliża do naszych koleżanek
zza morza – to wspólne problemy wychowawcze, które czasem mamy z dziećmi
w przedszkolu. Wynikają one z różnych,
nieraz bardzo odmiennych stylów wychowania w rodzinie (w tym np. tzw. wychowanie bezstresowe bez stawiania dziecku
granic). Szwedzi wskazywali również na
duży problem emigracji z krajów arabskich,
afrykańskich i wynikających z tego różnic
międzykulturowych wśród dzieci uczęszczających do jednego przedszkola.
Wizyta naszych gości zakończyła się
wspólnym zwiedzaniem Warszawy i planami dotyczącymi dalszej współpracy między
przedszkolami polskimi i szwedzkimi.
Elżbieta Fundowicz

Goście z Unii Europejskiej w SP nr 80

Aby dostąpić tego zaszczytu wszystkie
pierwszaki musiały nieźle się napracować.
Tegoroczny rytuał przewidywał bowiem
przedstawienie postaci „Idealnego gimnazjalisty” oraz zaliczenie testu ze znajomości
informacji dotyczących naszej szkoły.
Wykonanie zadań oceniało srogie,
aczkolwiek szacowne jury, składające się
z przedstawicieli wszystkich grup społeczności szkolnej. W przerwach między prezentacjami poszczególnych klas, występował zespół teatru szkolnego „Aniołki”, który
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Czym jest metoda „Pracy Projektami”,
która tak zainteresowała naszych gości?
U jej podstaw leży głębokie przekonanie,
że uczenie się dzieci przez działanie
i bezpośrednie doświadczanie ma wielką
wartość, a dyskusja w grupie, stawianie
hipotez i ich weryfikowanie to najlepszy
sposób na zdobywanie oraz poszerzanie
wiedzy dzieci. Zamiast siedzieć w ław-

Mieliśmy przyjemność spotkać się
z przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz dzieci z Grecji, Północnej
Irlandii (Zjednoczone Królestwo), Słowacji
i Czech. Celem wizyty w szkole nr 80 było
zebranie doświadczeń na temat stosowania
metody o nazwie „Praca Projektami” oraz
włączania rodziców w programy ułatwiające
dzieciom adaptację do szkoły.
Podczas spotkania z przedstawicielami
UE nauczycielki z klas I - III oraz szkolna pani
psycholog zaprezentowały zdjęcia z realizowanych przez dzieci projektów badawczych.
W naszej szkole zrealizowano dotąd 5 projektów o następujących tytułach: „Konie”, „Wieżowce”, „Zwierzęta domowe”, „Magnetofon”,
„Komputery”. Dyrektor naszej szkoły Elżbieta
Ponewczyńska opowiedziała o współpracy
z rodzicami. Na spotkaniu byli obecni również
przedstawiciele Rady Rodziców, co zostało
docenione przez gości z UE.

kach i biernie słuchać nauczyciela dzieci
zmieniają się w „małych badaczy”, którzy
samodzielnie poszukują odpowiedzi na
nurtujące je pytania.
Dzięki współpracy z Fundacją Komeńskiego zainteresowaliśmy się tą metodą
pracy z dziećmi ponieważ jest ona sposobem wspierania aktywnego, zaangażowanego uczenia się oraz rozwoju wewnętrznej
motywacji dzieci. Podczas realizacji projektu badawczego dzieci rozwijają umiejętności współpracy w grupie, porozumiewania
się i autoprezentacji. Rozwijają ciekawość,
samodzielność i poczucie odpowiedzialności. Dodatkową, jakże cenną, zaletą metody
jest zwiększona współpraca z rodzicami.
Warto zaznaczyć, że jesteśmy jedną
z pierwszych szkół w Warszawie – a kto
wie, może i w Polsce – która pracuje
z dziećmi metodą „Pracy Projektami”.
Gracjana Węgorska, psycholog SP 80

czyli swoim uczniom pamiątkowe dyplomy,
które będą im przypominały ten uroczysty
dzień i złożoną obietnicę, że każdy uczeń
będzie „pilnie zgłębiać wszelkie arkana
wiedzy, zachowując przy tym wielką roztropność w zachowaniu”.
Pasowanie uczniów na gimnazjalistów
jest od początku istnienia szkoły naszą tradycją i odbywa się zawsze w październiku
w dniu lub w przeddzień Święta Edukacji
Narodowej.
Uczniowie klas pierwszych G 74

Ślubowanie Pierwszaków
W Szkole Podstawowej nr 289 im.
Henryka Sienkiewicza 16 października
2006 r. odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych.
Uczniowie z wielkim przejęciem oczekiwali na tę chwilę. Punktualnie przybyli
na uroczystość w odświętnych ubraniach
ozdobionych krawatami z logo szkoły.
W tak ważnym dla nich dniu złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.
Przyrzekali, że będą dbać o dobre imię
szkoły, kochać Ojczyznę i dbać o jej honor, uczyć się poznawać piękno polskiej
mowy i być godnymi miana Polaków.
Po złożeniu ślubowania delegacje klas
pierwszych poprosiły o pasowanie na
uczniów. Pani dyrektor dotknęła każdego dziecka ogromnym piórem i od tej
chwili pierwszaki stały się pełnopraw-

Szkoła Podstawowa Nr 80, 27 października br. gościła przedstawicieli 4
państw Unii Europejskiej (łącznie 15
osób), którzy uczestniczą w programie
„Rodzice partnerami nauczycieli w procesie adaptacji szkolnej” (europejski
program Sokrates-Grundtvig 2). Program
koordynuje Fundacja Rozwoju Dzieci im.
Jana Amosa Komeńskiego z Warszawy.

nymi członkami szkolnej społeczności.
Każda klasa otrzymała akt nadania sal
z przesłaniem „Bądźcie ich dobrymi gospodarzami”. Rozdano także legitymacje
szkolne.
Uroczystość zaszczycili rodzice, dziadkowie i sympatycy szkoły. Pięknie recytowane
wiersze i zaśpiewane przez pierwszaków
piosenki dostarczyły gościom ogromnych
wzruszeń. Rodzice nie wstydzili się swoich
łez, kiedy ich pociechy z dumą śpiewały
refren piosenki: „Kim ja jestem wie każdy
z was, do pierwszej klasy idę pierwszy raz”.
Wszystkim bardzo podobała się część artystyczna, o czym świadczyły burzliwe brawa.
W tak radosnym dla uczniów dniu nie mogło
zabraknąć słodkiego poczęstunku, który
przygotowali rodzice.
Alicja Cywińska

Listopad 2006

Na budowie Metra Warszawskiego
Istnieje duża szansa na to, że stacja
Marymont zostanie otwarta przed planowanym terminem, czyli przed 15 grudnia br. Wykonawca, firma Warbud, już
w pierwszej połowie roku wyprzedziła
pierwotny harmonogram prac.
Otwarcie może nastąpić już na przełomie listopada i grudnia. Wszystko zależy od
tego jak długo potrwają odbiory techniczne
stacji.
Ze względu na brak możliwości wybudowania zwrotnic za tą stacją, do momentu
uruchomienia stacji Słodowiec, gdzie zaprojektowane zostały tory do zawracania,
uruchomiony zostanie pociąg wahadłowy,
wożący pasażerów między stacjami Plac
Wilsona i Marymont. Pociągi będą jeździły
co 15 minut przez cały okres kursowania
metra.

Na bielańskiej budowie
Na placach budowy widać już pierwsze
efekty pracy wykonawców poszczególnych odcinków.
Wszystkie place budowy zostały ogrodzone. Na stacji A23
Młociny rozpoczęto
przygotowywanie
terenu do wykonania ścian szczelinowych, a na pozostałych obiektach
ściany szczelinowe
są już wykonane,
albo ich wykonanie
jest na ukończeniu.
Na terenie budowy
tunelu B23 i samej
stacji, lada dzień
ruszą prace związane z przekładaniem
sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i instalacji
gazowej. Na pozostałych odcinkach
prace te zostały już
wykonane lub mają
się ku końcowi. Budowa stacji Słodowiec, najbardziej zaawansowana, wkroczyła w październiku
w fazę wybierania
ziemi spod gotowego już stropu stacji.
Po zakończeniu tego etapu powstanie
ogromna podziemna hala, w której wykonawcy zbudują stację. W październiku
odcinki tunelu przy samych stacjach
Słodowiec i Marymont uzyskały właściwy
kształt i powinny być przykryte przed
zimą. W tym czasie tarcze drążące tunel

ze stacji Marymont do stacji Słodowiec
przechodziły pod Trasą Armii Krajowej.
Wszystkie prace dotyczące ostatniego
odcinka I linii metra odbywają się z godnie
z harmonogramami.

Budowa stawiana za wzór
W połowie października na budowie
stacji Słodowiec i tunelu B20 pojawili się
inspektorzy Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Warszawie oraz zaproszeni przez
nich, przedstawiciele Szwedzkiego Urzędu Środowiska Pracy. Budowa została
przedstawiona gościom ze Szwecji, jako
wzorcowa inwestycja, na której spełniane
są wszystkie warunki dotyczące przepisów
budowlanych oraz prawa pracy. Przedstawiciele szwedzkiego urzędu byli pod wrażeniem sprawnej organizacji na tak dużym
i trudnym placu budowy.

Przesadzanie drzew

Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
9 grudnia 2006 r. mija 7 lat od otwarcia Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Z tej
okazji rozpoczynamy cykl artykułów
ukazujących działalność naszej placówki.
Placówka jest jednostką organizacyjną
m. st. Warszawy, świadczy nieodpłatnie
pomoc psychologiczną, pedagogiczną
i prawną mieszkańcom z terenu całego
miasta, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji
życiowej wymagającej specjalistycznego
wsparcia.
Liczne obserwacje pokazują, że konieczne jest postawienie na wczesną profilaktykę problemów rodzinnych. Od dawna
znana jest maksyma „lepiej zapobiegać
niż leczyć”, sprawdza się ona doskonale
w doświadczeniach pracowników naszej
placówki. Nasze wieloletnie doświadczenie
w pracy z rodzinami doświadczającymi
różnych sytuacji kryzysowych pokazuje, że
zabrakło im ważnej wiedzy już na początku
małżeńskiej i rodzicielskiej drogi.
Niemal każda rodzina codziennie
napotyka na trudności, z którymi musi
sobie poradzić, aby przetrwać. Rzeczywistość wymusza na niej podejmowanie
coraz to nowych wyzwań, aby sprostać
wymaganiom społeczno-ekonomicznym.
Niezmiernie trudna od lat sytuacja na
rynku pracy, pociąga za sobą długotrwałe
skutki dla funkcjonowania rodziny. Dorosły, który doświadcza stresu – cierpi.
Niejednokrotnie nie potrafi poradzić sobie
z emocjami, z poczuciem bezradności. Zatraca umiejętność cieszenia się i czerpania

przyjemności z prostych, codziennych
doświadczeń. Coraz szybsze tempo życia
zaburza relacje w rodzinie. Nie można unikać problemów życia codziennego, warto
jest więc inwestować w takie formy pracy
z rodziną, które będą ją chronić przed
bezradnością. Dlatego też do osób, którym
trudno jest samodzielnie uporać się z problemami dnia codziennego kierowana jest
szeroka oferta oddziaływań terapeutycznych. Obejmuje ona takie formy pomocy
jak: terapia indywidualna, terapia grupowa,
terapia małżeńska (partnerska) i rodzinna,
mediacje, grupy wsparcia i grupy socjoterapeutyczne, spotkania integracyjne
i okolicznościowe. Do poradni zgłaszają
się osoby w każdym wieku, z różnymi
trudnościami i problemami własnymi
lub osób im bliskich. Tylko w 2005 roku
z pomocy naszych specjalistów osobiście
skorzystało 1077 osób. Ponadto udzielane
są porady telefoniczne oraz konsultacje
drogą internetową.
Z oferty poradni korzystają osoby samotne, członkowie rodzin pełnych i niepełnych
oraz osoby żyjące w rodzinach wielodzietnych, zastępczych i adopcyjnych.
Aby zostać klientem poradni wystarczy
umówić się telefonicznie lub osobiście na
wizytę. Godziny pracy placówki zostały
dostosowane do potrzeb klientów.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 20.00.
Nasz adres: aleja Zjednoczenia 11
(wejście od ul. Daniłowskiego), tel. 022
864 73 06.
Bożena Kołodziejska

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
serdecznie zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne
finansowane przez NFZ:
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

w ramach programu „Profilaktyka raka piersi”
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych w NFZ,
które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat oraz nie miały
zdiagnozowanych zmian nowotworowych w piersiach. W przypadku wykonywanej
wcześniej mammografii należy zabrać ze sobą poprzednie wyniki badań. Badania
wykonywane są w Pracowni Mammograficznej w Przychodni przy ul. Szajnochy 8.
Zapisy na badania od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.30 lub telefonicznie
022 833-14-71/75 wew. 244.

BADANIA CYTOLOGICZNE

Zgodnie ze wskazaniem władz dzielnicy,
niektóre drzewa z ul. Kasprowicza zostały
przesadzone do Parku Olszyna (róg ul. Gąbińskiej i ul. Duracza). Są to między innymi
kasztanowce, lipy i jarzębiny.
Grzegorz Żurawski,
rzecznik prasowy Metra

Gabinet
Stomatologiczny
oferuje pełen zakres
profesjonalnych usług.
► Bezkonkurencyjne ceny
i jakość.
► Przeglądy i znieczulenie
GRATIS.
ul. Zgr. Żmija 25
(przy ul. Powstańców Śląskich),
tel. 0 600 710 432, 022 669 46 97

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
zaprasza na bezpłatne badania w ramach akcji „Biała sobota”

z 2006-12-02, godz. 9.00-15.00 – Szajnochy 8
z 2006-12-09, godz. 9.00-15.00 – Kleczewska 56
Podczas akcji wykonywane są różnorodne badania diagnostyczne oraz udzielane
porady lekarskie z zakresu wielu specjalności.
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w ramach programu „Profilaktyka raka szyjki macicy”
Zapraszamy panie w wieku 25-59 lat, ubezpieczone w NFZ. Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata. Programem mogą być objęte kobiety, które nie miały wykonanej
cytologii w ramach tego programu w latach poprzednich.
Badania są wykonywane w przychodniach: ŁOMIANKI, ELBLĄSKA, KLECZEWSKA,
SZAJNOCHY, KOCHANOWSKIEGO, WRZECIONO.

BADANIA UKŁADU KRĄŻENIA

w ramach programu „Profilaktyka chorób układu krążenia”
Zapraszamy osoby w wieku 35-55 lat, ubezpieczone w NFZ, u których nie rozpoznano
chorób układu krążenia. Programem mogą być objęte osoby, które nie miały wykonywanych badań objętych programem w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Badania są wykonywane
we wszystkich przychodniach z wyjątkiem Przychodni przy ul. Kochowskiego 4.

BADANIA SPIROMETRYCZNE

w ramach programu „Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc”
Zapraszamy osoby w wieku 40-65 lat, ubezpieczone w NFZ, palące papierosy oraz
byłych palaczy, którzy nie mieli wykonanych badań przesiewowych w ramach programu
„Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” w ciągu ostatnich 36 miesięcy,
u których wcześniej nie podejrzewano lub nie zdiagnozowano przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Badania są wykonywane we wszystkich przychodniach z wyjątkiem
Przychodni przy ul. Kochowskiego 4.
Uwaga! Wszystkie osoby z nieprawidłowym wynikiem badania spirometrycznego
kierowane będą na badania pogłębione w Przychodni przy ul. Szajnochy.

BADANIA ODTYTONIOWE

w ramach programu „Profilaktyka chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne”

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 7 roku życia palące papierosy. Badania są wykonywane we wszystkich przychodniach z wyjątkiem Przychodni przy ul. Kochowskiego 4.
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PRZYCHODNI: ul. CONRADA 15, tel. 022 663 21
54, ul. ELBLĄSKA 35, tel. 022 633 42 77, ul. FELIŃSKIEGO 8, tel. 022 839 24 40, ul.
KLAUDYNY 32, tel.022 833 00 00, ul. KLECZEWSKA 56, tel. 022 834 83 28, ul. KOCHOWSKIEGO 4 (Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży), tel. 022 839
47 36, ul. KOCHANOWSKIEGO 19, tel. 022 633 10 11, ul. SZAJNOCHY 8, tel. 022
833 14 71 do 75, ul. WRZECIONO 10 C, tel. 022 835 30 01, ul. ŻEROMSKIEGO 13,
tel. 022 834 24 32 do 33, ŁOMIANKI ul. Szpitalna 4, tel. 022 751 10 55
Punkt Obsługi Pacjenta udziela szczegółowych informacji dotyczących przeprowadzanych akcji pod nr. tel.: 022 833 83 69.
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Głos Seniora
Bielańskie Dni Seniora

Trwały przez cały październik, świętowane w kołach, klubach i na imprezach
centralnych. Z klubowych spotkań z tej okazji godzi się przypomnieć galowy wieczór
w filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul.
Estrady, gdzie seniorzy z Wólki Węglowej
biesiadowali przy wspólnie przygotowanej
kolacji, słuchali występów, śpiewali i tańczyli. Zaś Bielański Ośrodek Kultury przy
ul. Goldoniego wydał dla swoich bywalców
prawdziwy bal seniora, z kolacją i koncertem operetkowych arii, na którym bawiło
się 120 osób.
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy i Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprosili przedstawicieli bielańskich środowisk do Klubu
Mieszkańców przy ul. P. Nerudy. Tu prawie
200 osób, przy pięknie nakrytych stołach,
słuchało przebojów w wykonaniu orkiestry
dętej i artystów estradowych, a kto znalazł
skrawek miejsca, ten podrywał się i tańczył.
Drugi koncert dla seniorów z Bielan odbył
się w chomiczowskim klubie „Domino”.
Szczególny charakter miała impreza
w dolnym kościele pw. św. Zygmunta,
ponieważ obchodzono na niej 15-lecie
istnienia Ośrodka Wsparcia przy al. Zjednoczenia. Rada i Zarząd Dzielnicy zorganizowały koncert artystów scen warszawskich,
panie z al. Zjednoczenia przygotowały
piękne dekoracje, były podziękowania dla
pracowników ośrodka, listy gratulacyjne
i niespodzianka dla zaproszonych gości
– Kalendarz bielańskiego seniora na 2007
rok – bardzo efektowny graficznie.
Na wszystkich imprezach obecni byli
przedstawiciele Zarządu Dzielnicy, Rady
Dzielnicy, którzy w serdecznych słowach
składali seniorom życzenia.

Pływanie – samo zdrowie
Na kryty basen w Gimnazjum Nr 73
przy ul. Conrada regularnie uczęszczają
seniorzy z Ośrodka Wsparcia Nr 1 i Nr
2, z Chomiczówki, bielańskiego Ośrodka
Kultury, z osiedla „Stare Bielany” z Domu
Pomocy Społecznej „Leśny”. Są dowożeni
(każda grupa raz w tygodniu) mikrobusami,
pływają pod kierunkiem rehabilitanta i ani
grosza za taką frajdę nie płacą. Załatwiają to dzielnicowe lub osiedlowe władze.
Oczywiście, trzeba mieć zaświadczenie
lekarskie zezwalające na pływanie.
Te ćwiczenia w wodzie, świetny rodzaj

rehabilitacji, zorganizowano nam kilka lat
temu, i należą się serdeczne podziękowania dyrektor Magdalenie Soszyńskiej – za
przychylność oraz wygospodarowanie godzin, bo z basenu korzysta mnóstwo osób.
W soboty i niedziele trwają tu zajęcia dla
uczniów, w powszednie dni – zajęcia dla
dzieci, przychodzą grupy przedszkolne
z własnym instruktorem, młodzież z gimnazjum pływa na lekcjach wf, itp., itd., a przecież można też przyjść i popływać sobie
prywatnie: godzina – 12 zł, pół godziny 6
zł, a uczniowie, studenci, emeryci i renciści
płacą ze zniżką (godz. 8 zł, pół godziny 4 zł).
Trzeba mieć kostium kąpielowy (mężczyźni
slipy), czepek i typowo basenowe klapki.
Przy tym oblężeniu jest jeszcze możliwość
wynajmowania basenu na różne cele związane ze sportami wodnymi.
Szczegółowe informacje dotyczące użytkowania basenu można uzyskać pod telefonem: 022 633 86 80 wew. 102, albo na stronie
internetowej www.basenconrada.waw.pl

W Łowiczu 5 listopada 1906 r. w rodzinie wielodzietnej przyszła na świat
Stanisława Śmiałek.

Malarki z Chomiczówki
Październikowa sesja Rady Programowej Seniorów Bielańskich w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka”, miała oryginalną
oprawę: na ścianach zawisły bowiem obrazy miejscowych malarek. To już trzecia
wystawa seniorek z Chomiczówki ćwiczących sztukę malowania pod kierunkiem
plastyczki Kingi Berłowskiej.
Pracują dopiero od dwóch lat, ale żyją
tą sztuką i malują coraz lepiej. A wystawa
świetnie dopełniała klimat sesji, podczas
której Krystyna Żebrowska mówiła o specyfice swojego klubu i wprowadzanym
w latach 2004 – 2005 programie aktywizacji
seniorów bielańskich metodą pedagogiki
zabawy „Dodać życia do lat”. Program był
realizowany przez Ognisko TKKF „Chomiczówka” ze środków Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Jedną z form
jego kontynuacji są warsztaty manualne
i warsztaty plastyczne, podczas których
powstają obrazy.
W sesji uczestniczyły autorki obrazów.
Mówiły, ile radości życia daje im malowanie,
zapewniały, że czują się młodsze, że mijają
stresy, gdy chwytają za pędzel. Była z nami
naczelnik Wydziału Kultury – Wanda Górska. Powiedziała, że sprawia przyjemność
sam akt tworzenia, a wzbogacony o emocje
twórcy odradza człowieka.
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

JEŻELI:
z bliska ci osoba pije, powodując szkody w twoim życiu
z ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi
z w twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do przemocy
z ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy
z masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
z twoje dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
z masz poczucie, że stoją przed tobą trudne wybory życiowe, a nie potrafisz wybrać
z masz kłopoty w szkole
z czujesz się osamotniony
z twoje życie jest szare i nudne
PRZYJDŹ DO NAS. TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE OTRZYMASZ FACHOWĄ POMOC.
BIELAŃSKI PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. 835 – 43 – 42.
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

z Porady prawne – wtorki, czwartki godz. 16.00 – 20.00
z Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, środy, czwartki, piątki godz.
16.00 – 20.00
z Porady pedagogiczne – środy, piątki 16.00 – 20.00
z Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw
rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00
z Porady psychologiczne (dotyczące przemocy w rodzinie) – poniedziałki 15.00
– 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

PKPS

ul. Kasprowicza 41 (piwnica), tel. 022 834 25 13
przyjmuje i wydaje z magazynu dary w następujące dni:
poniedziałki, środy, czwartki, piątki
od godz. 9.00 do 15.00.

Gorąco i serdecznie zapraszamy.
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100 lat Stanisławy Śmiałek

Mając 16 lat w poszukiwaniu pracy
przyjechała do Warszawy. Przez kilkanaście lat pracowała w Szpitalu Zakaźnym.
W 1930 r. wyszła za mąż za Franciszka,
który był ślusarzem i urodziła dwoje dzieci:
Mirosławę i Bogusława. Pani Stanisława
po urodzeniu dzieci zrezygnowała z pracy
zawodowej i zajęła się ich wychowywaniem
oraz prowadzeniem domu przy ul. Wroniej.
Na kilka dni przed wybuchem Powstania
Warszawskiego wraz z rodziną opuściła
Warszawę i wyprowadziła się do Łowicza. W 1963 r. państwo Śmiałek wrócili
do Warszawy i zamieszkali na Bielanach
przy ul. Magiera. W 1994 r. zmarł jej mąż
Franciszek.

Jubilatka doczekała się dwóch wnuków
i dwóch prawnuków. Jeszcze do niedawna
była osobą samodzielną. Jednak od przeszło dwóch
lat wymaga
opieki, którą
zapewnia jej
córka z mężem. Dlatego
zamieszkała
z nimi przy
ul. Potockiej.
Opiekę medyczną Pani
Stanisławie
zapewnia doktor Szczepan
Szczepański.
Jej receptą na długowieczność
oprócz pogody ducha jest
także sposób
odżywiania. Nigdy nie piła alkoholu, nie
paliła papierosów i niewiele jadła. Przez
całe swoje życie nigdy poważnie nie chorowała. Także i obecnie, pomijając kłopoty
z chodzeniem i trudności z mówieniem,
można powiedzieć, że nasza Jubilatka
trzyma się dzielnie.
W tak ważnym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć u Pani Stanisławy władz
naszej dzielnicy. Gratulacje i życzenia
zdrowia w specjalnym liście przekazał Jubilatce burmistrz Bielan Maciej Więckowski,
natomiast Alicja Tyc, naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia obdarowała
ją pięknym koszem kwiatów.
Tadeusz Olechowski

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ
rok szkolny 2006/2007
Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a, zaprasza na zajęcia w nowo otwartym budynku. Nowy, piękny obiekt, składający się z trzech połączonych ze
sobą pawilonów mieści, między innymi, salę zajęć ruchowych, pracownię plastyczną,
modelarską i muzyczną, salę komputerową, salę do zajęć dla dzieci młodszych, salon
wypoczynkowy oraz odpowiednie zaplecze sanitarne. W najbliższej przyszłości zostanie
uruchomiona kawiarnia.
Oferta prowadzonych przez nas kół zainteresowań przedstawia się następująco:
z Nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara, pianino)
z Zajęcia wokalne (zespół wokalny MAT)
z Klub tańca towarzyskiego
z Rytmika
z Sekcja wolontariatu
z Zajęcia komputerowe
z Siłownia
z Rysunek i malarstwo
z Witraż
z Hafciarstwo
z Modelarstwo
z Gimnastyka korekcyjna
z Zajęcia teatralne dla dzieci – teatr lalkowy
z Klub miłośników języka esperanto
z Klub ekologiczny
z Matematyka i ortografia na wesoło
z Klub młodego czytelnika
z Gry i zabawy edukacyjne
z Zajęcia blokowe dla dzieci 4-5-letnich na w godz. 9.00-13.00.
Ponadto do uczestnictwa w zajęciach tańca nowoczesnego zaprasza zespół SCORP.
Wznowione zostaną zajęcia gimnastyki dla pań. Planujemy również uruchomienie na
naszym terenie bezpłatnych zajęć dla seniorów: gimnastyka lecznicza, tańce i kurs komputerowy. Prowadzona też będzie nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży.
Informacje i zapisy w sekretariacie ogniska w godz. 11.00 – 19.00 (pon., czw.), 8.00
– 16.00 (wt.,śr.,pt.). Naszą ofertę można zobaczyć również w internecie pod adresem:
http://republika.pl/ognisko_opp.

STOP PRZEMOCY!

GRUPA WSPARCIA DLA KOBIET
z Jeśli nie wiesz JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEMOCĄ,
z Jeśli czujesz się SAMOTNA
z Jeśli czujesz się BEZSILNA I BEZRADNA,
z Jeśli chcesz coś ZMIENIĆ, ZROZUMIEĆ,
z Jeśli chcesz POSZUKAĆ MOŻLIWOŚCI WYJŚCIA z Twojej trudnej sytuacji.
Możesz wziąć udział w grupie wsparcia dla kobiet.
Spotkania grupy są nieodpłatne, odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 17.00
w pomieszczeniach Klubu Pracy przy ul. Kleczewskiej 56.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z psychologiem OPS, ul. Przybyszewskiego
80/82, Dział Pomocy Specjalistycznej, pok. nr 18, I p. tel. 022 639 87 72 w. 112 lub 130.
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Gdzie jest UFO?

Dni Kresowe na Bielanach

Ale się porobiło! Przypadek oraz splot
różnych okoliczności, wywołał gorący
temat, o którym poniżej. Tak już w życiu bywa; coś zamierzasz, a tu, bum!,
wyskakuje królik z kapelusza i rozwala
twój misterny plan do góry nogami.
Zaczęło się tak...
Właśnie zbierałem materiał do kolejnego
numeru „Naszych Bielan”. Mgliste przedpołudnie, niezbyt ruchliwa ulica, miejsce jakich
wiele. Nagle, podbiegł zdyszany cudzoziemiec
z rozpaczą w oczach. Please... (tu nastąpiła
prośba), help me! Wykazałem „zimną krew”.
Wpadliśmy jak burza do pobliskiego biurowca.
Krzyknąłem w czym rzecz. Bystry ochroniarz
wskazał desperatowi właściwe drzwi.
Chyba wiecie, co było dalej. Sami też
zapewne przeżywaliście podobną traumę.
Więc się teraz zastanawiam jak to jest? 61
lat po wojnie, 16 po zmianie ustroju, PKB
rośnie, bezrobocie maleje, czyli – idzie lepsze. Niestety, w tym temacie bez większych
zmian. Dlatego wciąż latamy po ulicach jak
te siermięgi, w poszukiwaniu UFO (czyt.
Ustronnego Finalnego Obiektu). Sprawa
powraca niczym bumerang przy różnych
okazjach, po czym rozmywa się wśród
bieżących potrzeb.
Warszawa, stolica prawie 40-milionowego kraju, ma z tym wyraźny problem.
Mimo to, publiczne toalety zamieniają się
w... kluby fitness, kwiaciarnie, lecznice,
a nawet kawiarnie. Pozostałe, straszą
zardzewiałymi kłódkami. Rachunek ekonomiczny – kontra zwykły obywatel jest
bezlitosny. W rezultacie, my, biedne szare
misie, przegrywamy.
Bielany, blisko 130 tysięcy narodu, nie
licząc przyjezdnych. Na naszych pięknych
ulicach, UFO ze „świecą szukać”. Szczególnie wieczorem. Kłopot pozornie jest
banalny. Gdy jednak człowieka przyciśnie,
robi się iście szekspirowski dramat. Czyli
wielki PAF (Problem Atakującej Fizjologii). Sorry, Bond, nie każdy ma przecież
pęcherz jak dynia! Et cetera, et cetera.
Posiadamy różny poziom wytrzymałości.
Kogoś trapi choroba, albo feler taki ma
od dziecka i kwita. Inna „para kaloszy”, że
często ludziska same są sobie winne. Naje
się jeden z drugim bigosu albo grochówki,
wodą popije, po czym rusza na bielańskie
ulice. „Rewolucja” murowana. Dokąd wtedy
pędzić? Strach wyjść z domu!
Tymczasem zabawa pt. „Na kogo wypadnie, na tego, bęc” trwa w najlepsze. Załatwianie naturalnych potrzeb w miejscu publicznym
jest karane. Straż miejska lub policja, walnie
mandat, jak nic. To jedna strona medalu.
A druga? Bielańczyk nie w ciemię bity, swoje
sposoby ma. Młodzi, jeśli już, kombinują bez
paniki. Śmigną przez płot w krzaki i „kuniec”.
Babiny o lasce już niespecjalnie, w każdym
razie czegoś takiego nie widziałem. Dobra,
dobra – ktoś powie – autor sobie śmichy
chichy robi z nieszczęścia cudzego. Ja na
to – proszę nie rzucać pereł przed wieprze
i doczytać spokojnie do końca.

Bielański Ośrodek Kultury już po raz
szósty zorganizował Dni Kresowe dla
mieszkańców Warszawy.
Przez ubiegłe lata przyzwyczailiśmy
wiele osób mieszkających nawet daleko od
BOK do konieczności zademonstrowania
swojego poparcia problemom Polaków
z Kresów i dlatego też imprezy nasze cieszą się ogromnym powodzeniem. Sprzyja
temu atrakcyjny program, ciekawe i wysoko notowane pod względem poziomu
artystycznego zespoły i specjalny dobór
autorów, których dzieła dotyczą tradycji,
obyczaju, lub bezpośrednich wspomnień
wojennych.
Zyskaliśmy też patronów medialnych,
którymi w tym roku byli: Polskie Radio- Program I i Radio Polonia oraz TVP 3. Dzięki
temu w radiu pojawiło się kilka audycji
poprzedzających VI Dni Kresowe, a w Kurierze duży materiał ogólny z uwzględnieniem relacji ze spektaklu Teatru Polskiego
z Wilna i koncertu Zespołu Karaimskiego
„Dostlar”.
W ramach działalności edukacyjno-oświatowej przeprowadzono spotkanie z
Antonim Tomczykiem – autorem książek
„Uciekając przed łomotem kolb” i „Abyśmy
mogli wybaczyć”. Syn legionisty i osadnika
wojskowego z Grodzieńszczyzny na własne, dziecięce oczy widział dramat Polski
na Kresach wschodnich pod okupacją rosyjską i niemiecką. Jego relacje podawane
w niezwykle atrakcyjny sposób zjednały
dużą widownię i spowodowały konieczność
rozmów indywidualnych z zafascynowanymi słuchaczami.

Idąc cierpliwie po nitce do kłębka,
gawędziłem o ratunkowej metodologii ze
znajomymi, ulicznymi sprzedawcami, a nawet taksówkarzami. No i „wyszło szydło
z worka”. Jednym słowem: Eureka! Nasi
mieszkańcy wypracowali sprytny, a co
ważne, skuteczny patent. Okazało się, że
niemal każdy z nas posiada swój prywatny SMOG (Strategiczna Mapa Obiektów
Generalnych).
Uwaga, ściąga. Wyciąć! Zachować!
Nóż – widelec? Może być przydatna. Lista
punktów ewakuacyjnych nagłej potrzeby
wprawiła mnie w zdumienie. Figurują na
niej rozmaite instytucje oraz firmy: Urząd
Dzielnicy Bielany wraz ze swymi filiami,
szpital, przychodnie rejonowe, stacje benzynowe, hipermarket, sieciowe obiekty
gastronomiczne typu fast food, kawiarnie,
puby, a nawet zakłady fryzjerskie! Ten wariant zdecydowanie dla stałych klientów.
Ostatnią deską ratunku mogą być również
znajomi, rozsiani po całej dzielnicy. Sęk
w tym, że raczej nie siedzą w domu (godziny pracy), oczekując naszej nagłej wizyty.
Osobną kategorię nieszczęśliwców, stanowią sprzedawcy bielańskich kiosków „Ruchu”. Ci to dopiero heroizm wykazują! Usiądź
człowieku w takiej klitce na wiele godzin, to
zobaczysz. Dlatego korzystają z uprzejmości
pobliskich sklepów czy punktów usługowych.
Jak widać, „każdy orze, jak może”. Dobra,
starczy już dziegciu w tej łyżce.
Teraz dla równowagi trochę miodku.
Na szczęście coś drgnęło w tej delikatnej
lecz strategicznej materii. Może więc nie
jesteśmy na straconej pozycji? Bowiem
od jakiegoś czasu, w różnych bielańskich
miejscach pojawiły się wreszcie UFO! Małe,
sympatyczne konstrukcje TOI – TOI. Nasi
(jak zwykle) bystrzy mieszkańcy, szybko
rozszyfrowali ten skrót: Tajny Obiekt Intymności – Towarzyszący Osobistej Izolacji.
Wkrótce dołączyły kolejne (innej firmy),
o trywialnie łopatologicznej nazwie. Niektóre z nich stoją zbytnio na widoku, przypominając z daleka... budki telefoniczne. Ale
co tam! Grunt, że są.
Ktoś radośnie, a przytomnie krzyknie:
ach, gdzie one, gdzie? Już odpowiadam,
między innymi na ulicach: Żeromskiego
róg Jarzębskiego, Reymonta róg Broniewskiego, Perzyńskiego róg Staffa (wejście
do Parku „Bielany III”), pl. Konfederacji róg
Płatniczej, Wergiliusza (przy Wolumenie),
al. Zjednoczenia róg Kasprowicza (przed
pocztą), czy Żeromskiego róg Marymonckiej. Jeżeli znacie inne lokalizacje, koniecznie uaktualnijcie swój SMOG.
Mam bonusową, pocieszającą wiadomość: „metrowe chłopaki” szarpią robotę
wzdłuż Kasprowicza, że, ho! Co to oznacza? Wkrótce cztery stacje będą wyposażone w ustronne miejsca z radosnym
napisem: WC. Uff, jak miło!
Kończąc; mniej nerwowej bieganiny po
ulicach wszystkim życzę.
Leszek Rudnicki

Słów kilka o andrzejkowej tradycji
…W garnuszku rozpuszczaj niewielką
ilość wosku. Powoli, żeby nie zaczął
wrzeć. Do miednicy nalej wody, do ręki
weź klucz… Mimo że, ten andrzejkowy
sposób na „wywróżenie” miłości liczy
sobie już wiele lat, nadal cieszy się największą popularnością wśród listopadowych wróżb. Jednakże dzisiaj służy on
głównie do zabawy w gronie przyjaciół
obojga płci, a jak było kiedyś?...
Andrzejki obchodzone w wigilię imienin
św. Andrzeja, czyli 29 listopada przez wieki
obchodzone były, jako dzień wróżb dla panien. Kawalerom natomiast służyć miał do
tego celu 24 listopada – katarzynki, które
obchodzone były w przeddzień świętej Katarzyny. Tak, tak… Przyjęto, że ta tradycja
sięga już XVI w., kiedy pojawiły się pierwsze
zapiski o sposobie wróżenia. Są też zdania
jakoby miała swe korzenie jeszcze w starożytnej Grecji. Badacze są zgodni co do
jednego, że wróżby te rozwinęły się i ostatecznie ukształtowały na gruncie tradycji
chrześcijańskiej. O czym świadczyć może
chociażby fakt, że przez klucz przelewano
nie tylko wosk, ale i ołów, a najlepiej ołów
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z kościelnych okiennic. Pobożna panna
puszczając na wodę dwa stateczki symbolizujące ją i jej chłopca, często dokładała
też i trzecią, która miała oznaczać księdza.
Jeśli wszystkie trzy łódeczki zetknęły się
– ślub był wręcz bezdyskusyjny.
Niezwykle ważną rolę odgrywały sny. Otóż,
panna przygotowując się na proroczą marę
cały dzień, dla lepszego efektu końcowego,
pościła. Wieczór spędzała na żarliwej modlitwie do św. Andrzeja, aby we śnie spotkać
mężczyznę jej przeznaczonego… O nie, nie!
Nie tak łatwo, a co jeśli przyśniłyby się pannie
wisielec, upiór lub jakieś widmo? Sprytne
babki wiedziały, jak przechytrzyć złe duchy.
Radziły swym wnuczkom, aby natarły czosnkiem furtki, drzwi i parapety okienne swych
domów. Należało też – o zgrozo! – tuż przed
zaśnięciem połknąć trzy ząbki czosnku…
Najlepszą metodą na sprowadzenie
mężczyzny do domu, było natomiast posadzenie garści lnu i konopi w doniczce lub
w ogrodzie i – co może wydać się szokujące
– zagrabienie ich rzeczą należącą do owego
mężczyzny, np. spodniami lub grzebieniem.
Najbardziej mistyczną natomiast wróżbą

śpiewaczy „Kresowianka” – obecnie działający przy Domu Kultury w Pyrzycach.
W składzie zespołu znajdują się kobiety
przesiedlone po wojnie spod Lwowa aż
w szczecińskie i tam kultywują folklor wsi
podlwowskiej. Razem z nimi występują
już młodsze pokolenia, ale repertuar pozostał ten sam. Pieśni wykonywane przez
zespół są zupełnie dla nas nieznane, za
to niezwykle patriotyczne i sentymentalne.
Sala płaczem, oklaskami i na stojąco żegnała zespół – życząc im samych radości
w domu, w rodzinach i na scenie. Zespół
marzy, o ponownym odwiedzeniu Lwowa
i wsi, z której po wojnie wyjechali. Życzymy
im spełnienia tych marzeń.
Innym zespołem gorąco przyjmowanym
przez przepełnioną widownię BOK-u był
Polski Teatr z Wilna prowadzony przez panią Irenę Litwinowicz. Zespół pokazał farsę
Aleksandra Fredry – „Gwałtu, co się dzieje”
przenosząc akcję sztuki w czasy bliższe
współczesności. Uwypuklił w ten sposób
życie polityczne i obyczajowe, a znakomity
pomysł scenograficzny Janusza Tartyłły
dał szansę na rozegranie komediowe różnych scen. Wszyscy aktorzy pokazali swój
kunszt, a wiwatująca publiczność doceniała
walory tego spektaklu.
Drugim spektaklem przygotowanym
ubiegłego lata na warsztatach teatralnych
Bielańskiego Ośrodka Kultury w Wiśle był
„Babcia i wnuczek czyli Noc Cudów” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Dziesiątka młodych adeptów sztuki, uczniów
Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie,
pokazała widowisko barwne, zabawne,

Polski Teatr z Wilna

Takie same reakcje wywołało spotkanie
z dr Tomaszem M. Nowakiem, który jako
etnomuzykolog badał tradycje muzyczne
społeczności polskiej na Wileńszczyźnie.
Powstała z tych badań obszerna książka,
a autor na spotkaniu z zainteresowanymi
zaprezentował wspaniałe, autentyczne
nagrania muzyki i pieśni. Słuchacze zaczarowani tą muzyką nie chcieli kończyć
spotkania.
Niezwykłe powodzenie zyskał zespół
miało być wpatrywanie się we własne odbicie w lustrze, pod którym uprzednio panna
musiała zapalić świeczkę, gdyż ujrzeć w nim
mogła twarz przyszłego męża.
Wiele wróżb wymyślanych było na poczekaniu, jak chociażby liczenie kołków w płocie.
Np. ten dziewiąty lub czternasty ukazywać
miał sylwetkę małżonka. Dobrze, a co jeśli
akurat z niego wypadł sęk i powstała dziurka,
powiedzmy tuż po środku? A co gorsza gdy
powstała na samym szczycie kołka?...
Wiele wróżb przetrwało w niezmienionej
formie do dzisiaj. Jak choćby ustawianie
bucików od najdalszego zakątka pokoju do
drzwi. Który pantofelek pierwszy przekroczy
próg, tego właściciel pierwszy z całego
grona stanie na ślubnym kobiercu.
Przez wieki wierzono w moc przepowiedni z wigilii dnia św. Andrzeja. I chociaż
wróżby andrzejkowe organizuje się dla
coraz młodszych dzieci, chociaż zarówno
chłopcy, jak i dziewczęta przelewają wosk
przez dziurkę od klucza doszukując się
w powstałych tworach przyszłości, chociaż
dzień ten ma raczej charakter zabawowy, to
mistyczny i urokliwy czar andrzejek wciąż
niestrudzenie i tajemniczo trwa…
Anna Popińska

z humorem i aubsurdalnością Gałczyńskiego, które publiczność długo fetowała
brawami. Oklaski te należały się Krystynie
Wolańskiej i Krzysztofowi Wierzbiańskiemu, którzy w ciągu 9 dni pracy z młodzieżą
„ustawili” całe przedstawienie. To właśnie
tak działa pomoc BOK-u dla polskich zespołów na Kresach.
Szczególne słowa pochwały należą się
Karaimskiemu Zespołowi Folklorystycznemu „Dostlar”, który działa w Warszawie od
niedawna. Pod kierunkiem reżysera Zofii
Wróblewskiej , kierownika Violetty Firkowicz
i choreografa Małgorzaty Borowiec powstał
spektakl „Legenda”, w którym opowieść
o Karaimach przepleciono tańcami i muzyką, ubarwiono kostiumami i fragmentami
prezentowanymi w języku karaimskim przez
co stał się lekcją artystycznie przysposobioną i dobrze odebraną przez widzów. Brawa
za pomysł i realizację. Świadczy to o sile
narodu, który całe lata egzystował wśród
Polaków na Kresach, nic nie tracąc ze
swojego języka, obyczaju i tradycji.
Trzy dni imprez ukazujących kulturę
Kresów – to dni nostalgii za miejscami
historycznie i nieodłącznie związanymi
z Polską i jej kulturą. Trzy dni spotkań
z ludźmi, rozmów w kuluarach i wymiany
doświadczeń. To też moment na zastanowienie się nad koniecznością pomocy
merytorycznej grupom twórczym i pomocy
materialnej dla osób tej pomocy potrzebujących. Jak co roku bielańczycy wysłali na
Wileńszczyznę wiele paczek z odzieżą,
książkami, pomocami szkolnymi. BOK stał
się przekaźnikiem tej pomocy.
Dziś, kończąc VI Dni Kresowe mówimy:
do zobaczenia za rok.
Gerard Położyński
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Dbaj o czystość unikniesz mandatu
Od 1 września 2006 r., zgodnie
z uchwałą Nr LXXVII/2427/2006 Rady
m. st. Warszawy z 22 czerwca 2006 r.,
obowiązuje nowy regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta.
Zawiera on bardzo dużą liczbę zakazów
i nakazów, które należy przestrzegać.
Warto jednak przypomnieć, że treść
regulaminu jest transpozycją postanowień zawartych w traktacie akcesyjnym
pomiędzy RP a UE oraz prawa zapisanego w dyrektywach, ustawach, planach
i politykach obowiązujących w UE.
Działalności gospodarczej zakładów
przemysłowych i życiu mieszkańców
w Warszawie towarzyszy powstawanie
różnego rodzaju odpadów. Dużą grupą
odpadów są odpady komunalne, których
powstawanie związane jest z bytowaniem
mieszkańców miasta – prowadzeniem gospodarstw domowych oraz istniejącą infrastrukturą. Są one wynikiem funkcjonowania
m.in. placówek usługowych, handlowych,
oświatowych i wychowawczych oraz są
związane z usługami komunalnymi i zachowaniem czystości w mieście. Dotychczas
W Warszawie prawie 100% odpadów
komunalnych kierowano na wysypiska
odpadów, głównie do miejscowości Łubna
koło Piaseczna.
Jak donosi Raport o Stanie Świata
z 2004 roku prywatne wydatki na konsumpcję – sumy pieniędzy wydawane na
dobra i usługi na poziomie gospodarstwa
domowego – wzrosły od roku 1960 czterokrotnie, przekraczając w roku 2000 sumę
20 bilionów dolarów. Wzrost liczby ludności
na świecie automatycznie zwiększa konsumpcję, powoduje że z każdym rokiem
zmniejszają się zapasy surowców naturalnych (ropa, węgiel, gaz), a także zwiększa
się ilość odpadów.
Dlatego tzw. stare kraje Unii Europejskiej uznały problem zagospodarowania
odpadów za bardzo ważny i uchwaliły
szereg dyrektyw tzw. środowiskowych,
zobowiązując kraje członkowskie do ich
przestrzegania. Polska, wstępując do Unii,
zobowiązała się w traktacie akcesyjnym do
ich transpozycji na grunt prawa krajowego.
Zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w
Polsce, takim priorytetem jest gospodarka
odpadami komunalnymi.
W obecnie obowiązującej ustawie
o odpadach istnieje następująca zasada:
minimalizacja → odzysk → recykling.
Każdy świadomy obywatel może również
realizować tę zasadę Zamiast przynosić
ze sklepu kolejną reklamówkę, którą i tak
wyrzuci do kosza, powinien za-inwestować
w zakup koszyka lub torby z materiału i tym
samym zmniejszać (zminimalizować) ilość
wytwarzanych odpadów. Zamiast wyrzucać szklaną lub plastikową butelkę razem
z innymi zmieszanymi odpadami, może
warto ją potraktować jako surowiec wtórny
i oddzielić od innych odpadów.
A warto wspomnieć, że każdy z nas
produkuje rocznie około 300 kg odpadów
o objętości około 3 m 3. (Warszawiacy
segregują tylko ok. 2% odpadów, a mieszkańcy Kopenhagi aż 95%).
Dlatego w obowiązującym regulaminie
utrzymania czystości i porządku zapisano,
że odpady komunalne, powstałe na terenie
nieruchomości, należy zbierać selektywnie.
Umożliwić to ma wyposażenie nieruchomości w dostateczną liczbę pojemników:
minimum jeden na odpady komunalne
będące surowcami wtórnymi (tworzywa
sztuczne, szkło, papier, metale) oraz jeden
na pozostałe odpady niesegregowane.
Stosować należy następujące oznakowanie kolorów pojemników:
z niebieski – odpady opakowaniowe
z papieru i tektury oraz papier i tektura,
z biały – odpady opakowaniowe ze
szkła bezbarwnego,
z zielony – opady opakowaniowe ze
szkła kolorowego,
z żółty – odpady z metali, tworzyw
sztucznych i wielomateriałowe,
z brązowy – odpady ulegające biodegradacji,
z czerwony – zmieszane suche odpady
surowcowe. Odpady powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nie
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przepełnianie pojemników lub kontenerów
oraz utrzymanie czystości i porządku wokół
pojemników (kontenerów), jednakże nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, lub raz na tydzień
z budynków wielorodzinnych. Gruz budowlany może być gromadzony tylko i wyłącznie w workach lub odrębnych pojemnikach
(kontenerach). Odpady wielkogabarytowe
powinny być gromadzone nie wcześniej
niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, w specjalnie wyznaczonym
miejscu na terenie nieruchomości. Odpady
niebezpieczne gromadzi się następująco:
z leki przeterminowane – w punktach
zbiórki, zlokalizowanych w aptekach,
z zużyte baterie – w wyznaczonych
punktach zbiórki (szkoły, urzędy, instytucje),
z zużyte akumulatory – w placówkach
handlowych oraz w stacjach obsługi
i naprawy samochodów, stacjach benzynowych,
z zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punktach sprzedaży tego sprzętu
przy jego zakupie w systemie 1:1 (np.:
nowa lodówka za starą).
Dokładne informacje na temat zbiórki
poszczególnych odpadów niebezpiecznych można uzyskać w Wydziale Ochrony
Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany ul.
Przybyszewskiego 70/72 oraz stronie internetowej Zarządu Oczyszczania Miasta
www.zom.waw.pl.
Urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, komory zsypowe, altanki) właściciel
nieruchomości muszą mieć odpowiedni
stan techniczny, sanitarny i porządkowy.
Pojemniki i kontenery należy raz na kwartał
poddać dezynfekcji. Altany śmietnikowe
należy utrzymywać w czystości. Po każdorazowym odbiorze odpadów dokonuje się
ich uporządkowania.
Spalanie odpadów tzw. zielonych (liście,
gałęzie, trawa) jest dopuszczalne tylko na
terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej, a samo spalanie nie może być
uciążliwe dla innych osób i musi odbywać

się w odległości większej niż 100 metrów
od granicy lasu.
Błoto, śnieg i lód z chodników, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, powinny być gromadzone
w pryzmach na skraju chodnika od strony
jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu
wody roztopowej, pozostawiając wolne
przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny
znajdować się na terenach zieleni, przy
drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy
latarniach, urządzeniach energetycznych,
sygnalizatorach świateł itp. Zakazuje się
zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych
zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.
Mycie pojazdów mechanicznych poza
myjniami dopuszcza się jedynie w miejscach o utwardzonym podłożu i pod warun-

kiem, że powstające ścieki odprowadzane
są do kanalizacji miejskiej.
Właściciele zwierząt domowych ponoszą
pełną odpowiedzialność za zachowanie się
swoich zwierząt i muszą dołożyć wszelkich
starań, aby były one jak najmniej uciążliwe
dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc publicznych. Właściciele zwierząt są zobowiązani
do bezzwłocznego sprzątania odchodów
swoich zwierząt z terenów publicznych.
Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku, Straż Miejska może nałożyć
mandat karny w wysokości od 20 do 500
złotych, lub złożyć wniosek o ukaranie do
sądu grodzkiego.
Grzegorz Jarzyna
Straż Miejska m.st. Warszawy
Pełnym tekst regulaminu dostępny jest
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy
Bielany (www.bielany.waw.pl).

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Na terenie Bielan znajdują się dwa punkty nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych:
z ul. Kampinoska 1, firma MPO, godziny
pracy 8.00 – 15.00, tel. 022 834-55-74;
z ul. Wólczyńska 249, firma BYŚ, godziny pracy 9.00 – 15.00, tel. 022 835-40-48.
Ponadto, dzielnica Bielany zorganizowała,

i kontynuuje od 1998 roku zbiórkę sprzętu
RTV i AGD do kontenerów KP-7. Kontenery
ustawiane są raz w miesiącu, w 20 punktach
dzielnicy, zgodnie ze sporządzanym kwartalnie harmonogramem. Harmonogram można
znaleźć na stronie internetowej Bielan (www.
bielany.waw.pl) oraz na tablicach jednostek
samorządowych.
Wydział Ochrony Środowiska

„Między tym co przemija
jest się wciąż na zawsze”

PANI
Ewie Maniszewskiej
Dyrektorowi Zespołu Szkół nr 55 im. gen. S. Maczka
głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY
składają
Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Gdzie i co załatwić w bielańskim urzędzie?
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy mieści się w 8 budynkach. Dopóki nie zostanie wybudowany ratusz, mieszkańcy muszą się
liczyć z utrudnieniami i ciągłymi wędrówkami od budynku do budynku, celem załatwienia sprawy. Dlatego też poniżej przedstawiamy
informacje, jakie wydziały/sprawy mieszczą się w poszczególnych budynkach. Do Państwa dyspozycji przygotowane są stanowiska
w Wydziale Obsługi Mieszkańców, które w większości budynków mieszczą się na parterze. Uzyskacie tam Państwo niezbędne informacje, pobierzecie lub złożycie odpowiednie druki. Nasi pracownicy czekają na Państwa w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, od
wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Budynek przy ul. Przybyszewskiego 70/72
z Informacja ogólna – tel. 0 22 834 00 61 – 65 wew. 101
z Kancelaria – tel. 022 834 00 61 – 65 wew. 103 i 104
z Geodezja, nieruchomości

– tel. 022 834 00 61 – 65 wew. 106
z Drogownictwo, ochrona środowiska, kultura i oświata

– tel. 022 834 00 61 – 65 wew. 128
z Architektura, urbanistyka – tel. 022 834 00 61 – 65 wew. 105
z Działalność gospodarcza

– tel. 022 834 00 61 – 65 wew. 113
z Kasa (parter) czynna w godzinach:

poniedziałek w godz. 10.30 – 17.00
wtorek w godz. 9.00 – 15.00
środa – piątek w godz. 9.00 – 14.00
Kasa nie realizuje płatności kartami płatniczymi

Budynek przy ul. Lipińskiej 2
Parter – system numerkowy
z Dowody osobiste – odbiór – tel. 022 669 01 92 wew. 125
z Sprawy lokalowe – tel. 022 669 01 27
z Dodatki mieszkaniowe – tel. 022 669 01 27
I piętro – system numerkowy
z Dowody osobiste – składanie wniosków
– tel. 022 669 01 38 lub 022 669 01 92
z Meldunki i zaświadczenia
– tel. 022 669 01 92 lub 022 669 01 38
z Postępowanie administracyjne – meldunkowe
– tel. 0-22639 87 51
z Kasa (I piętro, pokój nr 108) czynna w godzinach:
poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00
wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00
(sprzedaż znaków skarbowych)
Kasa nie realizuje płatności kartami płatniczymi

Budynek przy ul. Podczaszyńskiego 12
Parter SALA B
z Informacja WOM – tel. 022 834 21 30
z Rejestracja pojazdów – tel. 022 834 41 43
I piętro SALA D
z Prawa jazdy – tel. 022 834 21 29
II piętro, pokój 205
z Zatrzymane prawa jazdy
– tel. 022 834 21 30 wew. 305
z Kasa (parter) czynna w godzinach:
poniedziałek w godz. 10.00 – 18.00
wtorek – piątek w godz. 8.00 – 16.00
(sprzedaż znaków skarbowych)
Kasa nie realizuje płatności kartami płatniczymi

Budynek przy ul. Przybyszewskiego 80/82
z Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany

m. st. Warszawy, tel. centrala 0 22 639 87 72 (73, 74),
sekretariat@opsbielany.waw.pl
OPS czynny w godzinach:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek – piątek 8.00 – 16.00
z Kasa czynna w godzinach:
poniedziałek 12.00 – 17.00
wtorek, czwartek i piątek 11.00 – 15.00
środa nieczynna
Szczegółowe informacje co i jak załatwić w bielańskim
Ośrodku Pomocy Społecznej znajdziecie Państwo na stronie
http://www.opsbielany.waw.pl/
Na stronie OPS istnieje możliwość pobrania druków wniosków o pomoc materialną, pomoc w naturze i pobyt w ośrodkach wsparcia.
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KONCERTY

EDUKACJA KULTURALNA
pon. i czwartki
dzieci do 11 lat
godz. 16.00-17.30
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej
15 lat
godz. 19-20.30

Szkoła Tańca CARO DANCE. Zaawansowani i średniozaawansowani.
Instruktor – Iwona Orzełowska
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy
1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Zajęcia odpłatne (80 zł za miesiąc)

10.12.06
godz. 20.00

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie
wtorki
– Adam Prokopowicz.
godz. 18.00-21.30 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy
1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie
wtorki
godz. 17.30-19.00 – Kinga Berłowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy
środy i czwartki
godz.17.00-18.30 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, m.st. Warszawy
pon.,wtorki
godz. 14.00-17.05 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (rysunek i malarstwo)- (zajęcia
bezpłatne). Zajęcia prowadzi Barbara Czarnecka. Szczegółowe godziny
środy, piątki
godz. 14.00-17.50 zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
14.00-18.40
piątki
godz. 15.00-18.00
Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT” (zajęcia bezpłatne). Zajęcia
(6-9 lat)
prowadzi Mariola Strukowska. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
sobota
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a,tel. 834 52 59.
godz. 10.00-14.00
(10-18 lat)
Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy), dzieci 7 – 14 lat (zajęcia
wtorki i czwartki
godz. 15.00-16.50 bezpłatne). Zajęcia prowadzi Alina Mozer. Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul.
Szegedyńska 9a,tel. 834 52 59.
Modelarstwo lotnicze – klub „Śmigiełko” (zajęcia bezpłatne). Zajęcia prowadzi
pon., środa,piątek
– Waldemar Mozer.
godz. 17.00-19.15
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Klub Ekologiczny – „Ekokids” (zajęcia bezpłatne).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

10.12.06
godz. 18.00

wtorki
godz. 14.30-16.00 Nauka gry na instrumentach (zajęcia bezpłatne). Zajęcia prowadzi – Robert
Pardela.
środa
godz. 15.00-18.45 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
wtorki
godz. 14.00-16.00
środy i piątki
godz. 16.30-17.30
(dzieci 7-12 lat)
środy i piątki
godz.17.30-18.30
(dzieci 13-18 lat)
środa
godz. 18.45-19.45
(rodzice)

Muzykoterapia (klasy I-III) (zajęcia bezpłatne). Zajęcia prowadzi – Krystyna Ośko.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia z tańca towarzyskiego dla wszystkich. Zajęcia prowadzi – Antoni
Żaliński.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Klub miłośników języka esperanto. Zajęcia prowadzi – Alina Mozer.
środy
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59 (zajęcia
godz. 12.00-15.30
bezpłatne w Szkole Podstawowej nr 247 i 273).
Warsztaty rękodzieła artystycznego (zajęcia bezpłatne). Zajęcia prowadzi
środy
– Grażyna Ciecierska (witraż).
godz. 14.15-16.30
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a,tel. 834 52 59.
Świąteczne ozdoby w tradycji ludowej – warsztaty plastyczne dla dzieci
młodszych i rodziców (zajęcia bezpłatne).
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
Otwarte zajęcia w pracowni plastycznej „Choinka z piernika” (zajęcia bez15.12.06
godz. 15.30-19.00 płatne).
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

6.12.06
godz.15.15-16.30

21.12.06
godz.13.00-13.45

„Zaczarowane zimowe drzewko” – zajęcia przyrodnicze dla najmłodszych
z cyklu „O czym opowiada park” (zajęcia bezpłatne).
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
1.12.06
godz.18.00

6.12.2006
godz. 17.00

„W kolejce do nieba” – poezja księdza Jana Twardowskiego w interpretacji
Jerzego Zelnika.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
nr 96, ul. Perzyńskiego 3.
wstęp wolny
Zabawa Mikołajkowa dla dzieci w wieku szkolnym. W programie gry, zabawy,
konkursy.
Klub Mieszkańców WSBM “ Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
wstęp wolny

„Mikołajkowe niespodzianki” konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Pro7.12.2006
wadzenie – Kinga Berłowska
godz. 17.00
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
wstęp wolny
Spotkanie z Mikołajem – otwarta impreza środowiskowa z udziałem artystów.
8.12.06
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
godz. 11.00
wstęp wolny
„Wigilia po Polsku” – tradycyjne potrawy na naszych stołach; pokaz, degustacja przygotowywanych potraw przez Klub Złotego Rondelka – młodzież
9 i 10.12.06
studencką z Uczelni Gastronomicznej.
godz. 14.00-16.00
MDK im. Marii Gwizdak, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47.
wstęp wolny
„Zuzia w krainie czarów” – spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru Forma
Wykonawcy: Teatr Żaby Moniki.
12.12.06
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży
godz.17.00
nr 27, aleja Zjednoczenia 19.
wstęp wolny
„Idą kolędnicy” – happening uliczny z udziałem wychowanków grup teatralnych
13.12.06
MDK „Bielany”.
godz. 15.15
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
wstęp wolny
„Mikołaj Dzieciom” – impreza w wykonaniu aktorów scen warszawskich (grupy
15.12.06
obowiązują wcześniejsze zgłoszenia). MDK im. Marii Gwizdak, ul. Andersena
godz. 12.00
4, tel. 835-93-47.
wstęp wolny
„Świąteczny koncert kolęd” w wykonaniu zespołu „Gitara klasyczna” MDK
16.12.06
Bielany.
godz.12.00
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
wstęp wolny
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Koncert z cyklu „Wieczory muzyczne”. Wykonawcy: Chór SGGW, Michał
Dąbrowski - organy.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55. Organizator - Agencja Artystyczna Arsis. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel.
669-01-78.
wstęp wolny
Koncert z cyklu Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach. Występ zespołu
GAMELAN. W programie muzyka staroindyjska.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90. Organizator - Biuro Koncertowe
Haliny Promińskiej. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, tel. 669-01-78.
wstęp wolny
Koncert Wigilijny – kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru „Wiwat”.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55. Organizator - MDK im. Marii
Gwizdak, ul. Andersena 4
wstęp wolny
Koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecionie”. Koncert koled i pastorałek. Wystąpi:
duet DITRICH.
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Przy Agorze 9 (sala na dole).
Organizator – Agencja Cello, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy, tel. 669-01-78.
wstęp wolny

17.12.06
godz. 20.00

26.12.06
godz. 19.00

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA
Wystawy „Jak powstała książka” i „Historia jednej sukienki”
(pon.-pt.) godz.10.00-18.00 i (sob.–niedz.) godz. 9.00 -13.00.
Wystawy czynne od 17 października do 31 grudnia. Grupy zorganizowane
– terminy do uzgodnienia. Miejsce: Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul.
Duracza 19, tel. 835-43-55. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy
wstęp wolny
Wystawa „Małgorzata Kapłon i uczniowie”. Wystawa prac plastycznych dorosłych amatorów działających w Ognisku Artystycznym „Akcent”. Wystawa
czynna od 21 października do 31 grudnia.
Miejsce: Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 103, ul. Reymonta 6
wstęp wolny
Wystawa tkactwa artystycznego seniorów bielańskich.
1.12.-29.12.pn-pt Miejsce: Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla
godz. 14.00-20.00 Nerudy 1
wstęp wolny
Wystawa fotograficzna autorstwa Bogusława Brodackiego pt. „Chomiczówka
w zieleni”.
2.11.-29.12.pn-pt
Miejsce: Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla
godz. 14.00-20.00
Nerudy 1
wstęp wolny

IMPREZY DLA SENIORÓW

Wykład wiedzy o zdrowiu dla bielańskich seniorów – „Choroby narządów
14.12.2006
ruchu”. Prowadzenie - dr medycyny Marcin Czystowski.
godz. 14.30
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
wstęp wolny
Spotkanie
wigilijne
bielańskich
seniorów.
20.12.2006
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
godz. 14.00
wstęp za zaproszeniami
Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich (zajęcia bezpłatne). Prowawtorki
dzenie – Kinga Berłowska.
godz. 15.00
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1,
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Każdy pierwszy
Polskie Towarzystwo Turystyczne – Krajoznawcze. Spotkanie Koła nr 107
wtorek miesiąca
„Pielgrzym”.
godz. 18.00-19.00 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
Klub Seniora.
czwartki
godz. 14.00-16.00 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Koło nr 8
czwartki
godz. 14.00-16.00 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

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

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady”
Warszawa, ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44
2.12 (sobota)
godz. 12.00-14.00
7.12 (czwartek)
godz. 18.00
10.12 (niedziela)
godz. 12.00

IMPREZY
„Hej kolęda, kolęda” – wspólne kolędowanie na Wólce Węglowej.
Wystawa malarstwa – prezentacja prac dziecięcej grupy plastycznej działającej w filii.
wstęp wolny
„Na zapleczu u Świętego Mikołaja” – program dla dzieci z cyklu Rodzinne
Spotkania ze Sztuką. W programie zajęcia plastyczne i spektakl Teatru
FORMA pt. „Zimowa opowieść i mikołaje”.
wstęp wolny
Świąteczne spotkanie uczestników zajęć, rodziców i zaproszonych gości.
Występy wszystkich sekcji uczestniczących w zajęciach Filii BOK.

16.12 (sobota)
godz. 12.00
18.12 (poniedziałek)
Uroczyste spotkanie seniorów z okazji Bożego Narodzenia.
godz. 17.00

ZAJĘCIA STAŁE

Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Marty Kulik

(środa)

Zespół teatralny pod kierunkiem Danuty Owsińskiej
Zespół tańca ludowego „Promyk Bielan”
pod kierunkiem Marty Majewskiej

poniedziałek
godz. 14.00-15.30

Zajęcia z tkactwa artystycznego
pod kierunkiem Marzeny Kustry

sobota
godz. 10.00-15.00
czwartek
godz. 11.00-15.00

Gimnastyka usprawniająca dla dorosłych
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler
Język angielski
pod kierunkiem Katarzyny Juszkiewicz-Way
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych

czwartek
godz. 10.00-11.00
wtorek i czwartek
godz. 16.00-19.15 (3 grupy)
Czynny w godzinach pracy filii BOK

Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny Gałązki
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Bielański Ośrodek Kultury w grudniu
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47

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

IMPREZY
1.12 (piątek)
godz. 18.00

Wernisaż wystawy malarstwa i gobelinów Zofii Wysokińskiej-Polak.
wstęp wolny

2.12 (sobota)
godz. 11.00 - 17.00
3.12 (niedziela)
godz. 11.00-14.00
6.12 (środa)
godz. 18.00
8.12 (piątek)
godz. 18.00
10.12 (niedziela)
godz. 12.30
godz. 18.00

„Biesiada Bielańska” – Bielański Przegląd Solistów – Seniorów (otwarty konkurs dla seniorów).
wstęp wolny
Bal mikołajkowy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Impreza zamknięta.
Koncert laureatów Biesiady Bielańskiej oraz występ Zespołu Estradowego „Bielany”.
wstęp wolny
Wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej „Dziedzictwo kulturowe Bielan”.
wstęp wolny
Spektakl teatralny dla dzieci – „Akademia Pana Kleksa”.
wstęp wolny
II Bielański Festiwal Kabaretu Literackiego. Wystąpią Kabaret „Rymowisko”
z programem „Pociąg do Europy” oraz Kabaretus Fraszka z programem „Kierowca ma głos”.
wstęp wolny
25 rocznica wybuchu stanu wojennego. Koncert barda „Solidarności” Macieja
Pietrzyka oraz projekcja filmu „Trzy krzyże Gdańska” i spotkanie z reżyserem
Jackiem Sawickim (z cyklu „Prawdziwa historia niechcianych pomników”).
wstęp wolny

13.12 (środa)
godz. 18.00
17.12 (niedziela)
godz.12.30-16.00

Impreza dla dzieci i dorosłych z cyklu „Idą święta”, w programie: spektakl
teatralny oraz plastyczna akcja przedświąteczna.
wstęp wolny
godz. 17.00
Otwarta Scena Folk – koncert zespołu „Muzyka z drogi”.
wstęp wolny
Premiera monodramu „Wiwisekcja” wg dramatu Mirona Białoszewskiego
18.12 (poniedziałek) w wykonaniu Katarzyny Jasińskiej (Scena Off); reżyseria Anna Dziedzic.
godz. 19.00
wstęp wolny
Spotkanie wigilijne.
20.12 (środa)
wstęp z zaproszeniami
godz. 17.00

WYSTAWY

do 4.12.2006

Wystawa poplenerowa „Wilno 2006”

SPOTKANIA KLUBOWE

4,11,18.12 (pon.)
Spotkania w Klubie Seniora
godz. 12.30-15.00
5,12,19.12 (wtorek) Klub Tkacki Seniorek
godz. 16.00-19.00

EDUKACJA KULTURALNA

Koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii
Narodowej – „Musicale i muzyka filmowa – witajcie w naszej bajce”.

6.12 (środa)
godz. 11.00
9-10.12 sobota
godz. 9.00 – 17.00
niedziela
godz. 9.00 – 13.00
9-10.12 sobota
godz. 9.00 – 17.00
niedziela
godz. 9.00 – 14.00
11.12 (poniedziałek)
godz. 8.30

Warsztaty „Kwiaty z bibuły”.

Opłata 110 zł

Warsztaty malowanie na jedwabiu.

Opłata 160 zł

Warsztaty arteterapii dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Grażynę
Jezierską.
Przyjmujemy zapisy do nowych zespołów dziecięcych: tańca estradowego i tańca ludowego
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 022 834 65 47 lub na stronie internetowej
www.bok-bielany.art.pl

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA,
MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
Teatr Tańca (taniec współczesny) – dzieci młodsze
i młodzież gimnazjalna pod kierunkiem Lidii Pracownik
Zespół tańca estradowego dla dzieci (szkoła podstawowa, gimnazjum) pod kierunkiem Katarzyny Bochniak
Zespół Estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

wtorek i czwartek
godz. 17.00-19.30
poniedziałek i czwartek
godz. 18.00-19.00
poniedziałek godz. 17.00-20.00
czwartek godz. 15.00-18.00

Tańce etniczne w kręgu
pod kierunkiem Barbary Żuchowskiej
Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15
pod kierunkiem Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

czwartek
godz. 19.00-20.00
środa i piątek
godz. 18.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA
Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej
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

poniedziałek godz. 16.00-17.30
czwartek godz. 18.00-19.30
wtorek
godz. 16.00-19.00
środa
godz. 16.30-17.15
środa
godz. 17.30-19.00

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA
Gimnastyka usprawniająca (dla osób w wieku średnim)
pod kierunkiem Hanny Klaude – Ler

Gimnastyka pilates pod kierunkiem
Katarzyny Bochniak
Gimnastyka rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek i czwartek
godz. 17.30-18.15
wtorek i czwartek
godz. 16.30-17.15
poniedziałek godz. 19.00-20.00
czwartek godz. 20.00-21.00
wtorek i czwartek
godz. 18.30-21.30

Qi-Gong chińska gimnastyka relaksująca
pod kierunkiem Joanny Madej

środa
godz. 19.00-20.00

Gimnastyka dla pań po mastektomii pod kierunkiem
Hanny Klaude - Ler

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY
Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00-21.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
Grupa teatralna „Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic
„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego
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poniedziałek i piątek
godz. 18.00-21.00
poniedziałek i piątek
godz. 15.30-17.30

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.
• Poszukujemy opiekunek środowiskowych na terenie Bielan. Usługi świadczone
w domu klienta. Tel. 022 839 74 54, 022 839 87 29.
• Rencistka z wykształceniem artystycznym poszukuje dodatkowej pracy. Bardzo
pilne. Tel. 0 600 328 557.
• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników i kierowcy. Tel. 022 796 01 29.
• Zatrudnimy do poprawek krawieckich i prasowania. Bielany. Tel. 022 796 01 29.
• Agencja Służby Społecznej poszukuje pracowników do opieki nad starszymi osobami.
Tel. 022 839 87 29, 022 839 74 54.
• Kobieta 58 lat zaopiekuje się dzieckiem – Żoliborz, Bielany, Bemowo. Posiadam
referencje. Tel. 022 669 29 64.
• Technik poligraf poszukuje pracy w przygotowalni. Ostatnia praca (13 lat) przy obróbce
zdjęć na skanerze w znanym wydawnictwie. Tel. 022 669 48 79.
• Technik poligraf (32 lata) poszukuje pracy w drukarni, agencji reklamowej, itp.
Obsługa komputera, prawo jazdy kat. B. Znajomość różnych technik druku. Tel.
022 669 29 64 lub 0 663 337 925.
• Emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub starszą osobą 4-5 godzin dziennie – Żoliborz,
Bielany. Tel. 022 253 11 18 lub 0 608 330 779.
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość na ½ etatu.
Tel. 022 834 08 68.
• Księgowa od A do Z z dużą praktyką poprowadzi każdą księgowość. Tel. 022
834 08 98.
• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników: do prasowania, poprawek krawieckich
i kierowcy. Tel. 22 796-01-29.
• Pracownik magazynowy – kierowca. Bielany. Tel. 022 834 10 29.
• Księgowa od A – Z podejmie pracę w pełnym zakresie: KP i R ZUS, księgi handlowe,
Urząd Skarbowy. Tel. 022 834 08 68.
• Zaopiekuję się dzieckiem – Bielany. Tel. 022 669 16 57.
• Emerytka zaopiekuje się dzieckiem (zaprowadzi i odprowadzi ze szkoły), dzieci
w przedziale 1 – 3 ewentualnie do przedszkola. Tel. 022 864 85 69 wieczorem.
• Szukam dodatkowej pracy po godz. 17. (obsługa komputera, sprzątanie lub inna).
Tel. 0-509-492-833
• Zaopiekuję się starszą osobę. Referencje. Tel. 022 834 83 14.
• Przyjmę sprzątanie biura lub mieszkań. Może być w niepełnym wymiarze godzin.
Tel. 0 505 296 790 lub 022 423 70 50.
• Zaopiekuję się osobą starszą (zakupy, sprzątanie, gotowanie ew. spacery). Może być
w niepełnym wymiarze godzin. Tel. 0 505 296 790 lub 022 423 70 50.
• Magister filologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne propozycje! Kontakt: tel. 0 887
397 868 , e-mail: niem_biel@o2.pl
• Zaopiekuję się dzieckiem pow. 2 lat u siebie w domu. Tel. 0 606 652 418, 022
663 16 16.
• Mężczyzna 27-letni, doświadczenie w pracach kamieniarskich, budowie kominków
– poszukuje pracy dodatkowej. Tel. 0 504 012 224.

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.
• 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 z dębu rustykalnego, w dobrym stanie, masywne
i pakowne, o wymiarach: 120 cm wys., 90 cm szer., 60 cm głęb., każda, jedna z barkiem, do obejrzenia na Bielanach. Tel. 508361405, cena – 1000 zł za całość.
• Damskie ubrania z własnej szafy, rozmair 40-42, bluzki, spódnice, sukienka, spodnie,
letnie i wiosenne, od 5-7 zł/szt., do obejrzenia na Bielanach. Tel. 508-361405.
• Chłopięce ubrania, w dobrym stanie, bluzy, bluzki, t-shirty, na 152-158 cm wzrostu,
tanio od 5-7 zł/szt., do obejrzenia na Bielanach. Tel. 508361405.
• 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.
• 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.
• Sprzedam działkę rekreacyjną zagospodarowaną w Dąbrowie Leśnej – 300 m z
domkiem podpiwniczonym 20 m2. Cena 25.000 zł. Tel. 0889 663 513.
• Sprzedam stół drewniany o wymiarach (2 m x 1,1 m i 0,9 m wysokości) w tym 3
szyflady i obudowany. Cena 250 zł. Tel. 022 633 11 95, 0889 663 513.
• Kupię przyczepę używaną do samochodu osobowego (2 m x 1,2 m) na ogumieniu
(165 x 13). Tel. 022 633 11 95, 0889 663 513.
• Latrelki – sunia i piesek. Cena do uzgodnienia. Tel. 022 669 56 86, 504 012 426.
• Sprzedam suknię ślubną: haftowany gorset i długa spódnica, kolor: ecri, usztywniona halka
oraz narzutka na ramiona. Cena kompletu 600 zł. Tel. 660 855 664, (022) 839 55 93.
• Sprzedam używaną kosiarkę spalinową o szerokości 56 cm. Tel. 0 696 434 247
• W dniu 24 kwietnia 2006 r. w godz. 12.00-13.00 w holu sklepu przy ul. Broniewskiego 28
zginęła mała czarna suczka ratlerek. Znaki szczególne: uszy stojące, waga 3,5-4 kg, bez
ogonka, z tyłu biała otoczka. Znalazcę proszę o wiadomość. Tel. (022) 633 02 40.
• Sprzedam łóżeczko dziecinne z materacem (produkcja niemiecka), cena – 95 zł.
Tel. 0 888 204 575.
• Sprzedam bagażnik do fiata, hak holowniczy i rozrząd. Tel. 022 633 00 86.
• Sprzedam jesionkę męską wełnianą – jodełka na 1,78 m; kurtę z lisów jasną z czapką
(komplet); maszynę do pisania elektryczną SAMSUNG SQ 1000; regał drewniany
na książki (7 półek); przyczepę do samochodu osobowego (dwukółka). Tel. 022
833 37 72, 510 277 519.
• Bagażnik do Fiata 125p, hak i rozrząd. Tel. 022 633 00 86.
• Komputer dla ucznia marki „Perfektus” i monitor „Hivision 17” + klawiaturę. Odstąpię
tanio. Tel. 022 835 05 17, 0501 346 864.
• Power – kosiarka spalinowa z bocznym wyrzutem 6 – K. Tel. 022 834 99 18,
0602 630 286.
• Przenośny grzejnik gazowy „Remington” + naładowaną butlę 25 kg. Około 300 zł.
Tel. 0 602 630 286.
• Sprzedaż kożuchów i skór naturalnych na odzież i meble, tel. 022-834-35-08,
Warszawa ul. Farysa 10.

LOKALE

• Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 1290 m2 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.
• 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.
• Do wynajęcia kawalerka 34 m, ul. Osmańczyka, nowe, 2 piętro, 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.
• Sprzedam działkę pracowniczą (306 m2) zagospodarowaną – Klaudynek k. Babic.
Tel. 022 864 20 22.
• Młody, pracujący poszukuje taniego pokoju do wynajęcia. Pomoże w pracach
domowych. Tel. 607 445 147.
• Garaż w budynku, woda – C.O., notarialnie, ul. Marymoncka, tel. 022 751 18 86
(wieczorem).
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe – 39 m2, 2 pokojowe, do wykupu, niska
zabudowa, widna kuchnia, duży balkon, zielona okolica, po generalnym remoncie
z wyposażeniem kuchni (lodówka i meble) na duży kwaterunek do wykupu powyżej
65 m2, może być do remontu, dopłata. Tel. 0 605 277 708.
• Sprzedam działkę zagospodarowaną z domkiem „Ogrody Klaudynek”. Tel. 0607
719 167.
• Do wynajęcia kawalerka 24 m2 na Żoliborzu, ul. Elbląska 65. Tel. 022 669 29 64
lub 0 663 337 925.
• Pilnie poszukuję garażu do wynajęcia na Wrzeciono [w okolicach ul. Balcerzaka],
tel.0608301420.
• Sprzedam działkę budowlaną 1,500 m2 – 30 km od Warszawy. Tel. 0 888 204 575.
• Zamienię mieszkanie w okolicy Ronda Radosława (Babka) na segment lub domek
wolnostojący na Bielanach. Tel. 0604135908
• Pomieszczenia na cele medyczne o pow. 23,9 m2 i 8m2. Wtorki, środy, czwartki
w godz. 14.00 – 19.00. Tel. 022 633 93 03.
• Lokal do wynajęcia 90m2 na hurtownie, magazyn lub małą produkcję. Tel. 022 834
99 18, 0602 630 286, 0696 434 247.
• Sprzedam 3 pokoje na Chomiczówce, 58 m2, 320 tys. zł. Tel. 0 888 204 575.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe – 42 m2, Bielany, 2 pokojowe, do wykupu, 5p/10,
winda, kuchnia, zielona okolica – na mieszkanie do 60 m2, może być do remontu,
zadłużone. Dopłata. Tel. 022 663 93 19, 0 606 719 346.
• Sprzedam m3 /36m/ b e z p o ś r e d n i o, okolice dworca PKS Marymont, blisko
nowej stacji metra. I piętro, widna kuchnia, blok ocieplony i odnowiony. Proszę o oferty
cenowe. Kontakt - albo: tel. 0 887 397 868, albo: allpost@wp.pl
• Poszukuję do wynajęcia mieszkania: pokój z kuchnią, kawalerkę, 2 pokoje, w przystępnej cenie, w dowolnej dzielnicy. Tel. 0 696 219 475 wieczorem po godz. 20.
• Młody pracujący, spokojny i uczciwy poszukuje pokoju do wynajęcia. Tel.
607445147.
• Garaż – 15 m2 pod budynkiem mieszkalnym, ogrzewany – woda, własnościowy
– sprzedam. Tel. 022 751 18 86 wieczorem.
• Sprzedam m3 /36m/ b e z p o ś r e d n i o, okolice dworca PKS Marymont, blisko
nowej stacji metra. I piętro, widna kuchnia, blok ocieplony i odnowiony. Proszę o oferty
cenowe. Kontakt - albo: tel. o 88 73 97 868, albo: allpost@wp.pl

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.
• 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.
• Remonty, wykończenia – kompleksowo. Tel. 0 501 725 132.
• Anteny. Elektryka. Domofony. Tel. 0 501 725 132.
• Glazurnicze usługi. Tel. 0 503 719 178.
• Magister filologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne propozycje! Tel. 0 887 397 868,
e-mail: niem_biel@o2.pl
• Tani serwis komputerowy, usługa w domu klienta. Szeroki zakres usług za konkurencyjną cenę. Strony www. Tel. 022 835 75 98, 0 698 844 055.
• Nauka gry na instrumentach klawiszowych: fortepian, pianino, sprzęt elektroniczny.
Tel. 0 600 328 557
• „Lekarz” Prywatnie Konsultujący Specjaliści. Pracownia protetyczna: ekspresowa
reperacja protez, protezy natychmiastowe, protezy szkieletowe. Andrzej Surała dypl.
st. tech. dentystyczny. Warszawa, ul. Elbląska 67, tel. 022 663 93 03 – wtorki, środy,
czwartki od godz. 14.00 – 19.00.
• Przygotuję do poprawki z zakresu matematyki i chemii. Tel. 0 603 162 542.
• Hydraulika, wymiana rur, naprawy. Glazura, terakota. Szybko i sprawnie. Tel.
500 713 917.
• Bagażówka, przeprowadzki, transport. Tel. 022 833 65 19, 0601 753 845.
• Angielski – nowa matura, dzieci, młodzież. Doświadczone lektorka, dojazd do
ucznia. Tel. 022 864 02 31.
• Tresura psów towarzyskich i specjalistycznych obronnych na Bielanach. Kurs kończy
się egzaminem w obecności sędziego ze Związku Kynologicznego. Zapraszamy.
Tel. 0602 652 155.
• Gdy masz zaległości z języka niemieckiego, przygotowujesz się do klasówki lub
egzaminu zadzwoń. Studentka lingwistyki – tanio i solidnie. Tel. 0513 940 848.
• Angielski tanio i skutecznie – dzieci i młodzież. Magister, certyfikaty, doświadczenie,
konwersacje pisanie prac, tłumaczenie. Tel. 022 633 75 66.
• Dam korepetycje z angielskiego dla uczniów ze szkoły podstawowej. Rok w Stanach,
certyfikat CAE, cena do uzgodnienia. Tel. 0 697 960 691.
• Prawnik szuka pracy. Tel. 0 661 225 786.
• Gimnastyka korekcyjna w domu ucznia. Tel. 0 609 478 260.
• Korepetycje z języka polskiego, solidnie – polonistka. Tel. 0 606 652 418, 022
663 16 16.
• Jeżeli masz powyżej 65 lat, kłopoty z pamięcią i podejrzewasz objawy Alzheimera
umów się na bezpłatne badanie w Szpitalu Bielańskim. Tel. 022 569-02-39
• Usługi remontowo-instalacyjne. Tel. 022 835 24 69 lub 0 603 657 099
• Instalacje elektryczne. Tel. 022 835 24 69 lub 0 603 657 099
• Polski – reedukacja – korepetycje, specjalista tel. 0 508 349 012
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„Tak łatwo się od tego nie ucieknie...”
O ciągłej potrzebie gry w piłkę, o przyjemności, którą z gry czerpie i o podsumowaniu rundy wiosennej, z Robertem Radomskim, zawodnikiem PUG-u Bielany, rozmawia Anna Popińska
Jak trafiłeś do PUG-u?

Wszystko zaczęło się od narodzin mojej
córeczki. Chciałem pomóc żonie i zrobiłem
sobie sezon przerwy. Musiałem bardziej
poświecić się rodzinie. Oczywiście starałem
się od czasu do czasu grać, żeby nie wypaść
z rytmu. Potem nie miałem pomysłu, gdzie
mógłbym grać i w ogóle nie wiedziałem czy
wrócę do gry w piłkę. PUG oglądałem już
wcześniej. Znamy się z zawodnikami od
dawna. Mieli problem ze stoperem i zapytali
czy bym nie zagrał. Wspólnie z żoną doszliśmy do wniosku, że mogę sobie na to pozwolić. I tak, od czwartej kolejki gram w PUG-u.
Cieszę się że wróciłem, bo grałem przecież
jakiś czas w piłkę, a tak łatwo się od tego nie
ucieknie. Wprawdzie gramy tutaj za darmo,
nawet jeszcze sami dokładamy pieniądze,
ale przyjemność pozostaje ta sama.

to praktycznie niemożliwe. Poza tym zawodnicy sami opłacają składki po 50 zł miesięcznie,
aby drużyna w ogóle mogła istnieć. Dużą
operatywnością wykazuje się trener Marek
Jakubowski, który z różnych źródeł próbuje
zdobywać fundusze. Kilka lat temu w okręgówce drużyna, która trenowała raz, czy dwa
razy w tygodniu nie miałaby szans.

Jak oceniasz obecną sytuację w tabeli?

Prawdopodobnie spadną trzy zespoły,
chociaż jest kilka wariantów. W tabeli jest
ścisk. Dwie stuprocentowe drużyny do
spadku to Wkra Pomiechówek i KS Wesoła.

Jakie są główne cele PUG-u?

Głównym celem PUG-u jest utrzymanie
się w okręgówce. Chcielibyśmy znaleźć się
w środku tabeli. Taki nasz cel to miejsce
ósme, dziesiąte. Jesteśmy beniaminkiem
w okręgówce, a patrząc na innego beniaminka, na przykład przedostatnią w tabeli Wkrę
Pomiechówek, to radzimy sobie całkiem
dobrze. Jesteśmy na dwunastym miejscu
w tabeli z jednym zaległym do rozegrania
spotkaniem. W drużynie jest naprawdę duży
potencjał. Jest kilku doświadczonych zawodników, kilku młodych, gdybyśmy tylko częściej
się spotykali, moglibyśmy osiągnąć więcej.
Największe obecnie problemy drużyny?

Największym problemem jest brak własnego boiska. Musimy je wynajmować od innego klubu, obecnie jest to boisko w Łomiankach.
Nie mamy też stałego miejsca do trenowania,
bo przez pierwszą cześć sezonu trenujemy
na Hutniku Warszawa, potem, gdy zaczyna
się okres jesienny, trenujemy na Spójni, gdzie
jest oświetlenie. Nie najlepsze co prawda, ale
jest. Drugim problemem drużyny jest słabe
trenowanie. Pamiętajmy, że jest to piłka amatorska, więc nie można wymagać od zawodników
obecności na treningu. Poza tym część się
uczy, część pracuje, część ma swoje rodziny.
Większość traktuje to jako hobby. Przyznam,
że dla mnie jest to ewenement, że zdobyliśmy
osiemnaście punktów, gdyż trenujemy tylko
dwa razy w tygodniu, z czego większość zawodników jest zaledwie raz na treningu.
Czy widzisz szanse na awans?

Przy tak słabym trenowaniu i kiedy ledwo
wiążemy koniec z końcem w okręgówce, jest

Ciesz się życiem...
i pozwól
TWOJEJ PRALNI
Cię obsłużyć
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Zapraszamy pon.-pt. 8-20 sob. 8-14

Na koniec poprosiłabym Cię o coś optymistycznego...

Optymistyczne? Atmosfera w drużynie
jest bardzo dobra, zresztą pozycja w tabeli
też nie jest najgorsza. A patrząc optymistycznie w przyszłość, myślę, że już na
trzy, cztery kolejki przed końcem sezonu
powinniśmy wiedzieć czy się utrzymamy
– taką mam nadzieję.

Dziękuje za rozmowę.
Kluby, w barwach których występował: Polonia Warszawa, Hutnik Warszawa, RKS Marymont, Marcovia Marki, Łomianki, od sierpnia
w PUG-u Bielany.
Prywatnie: żona Agnieszka, dwoje dzieci: Mateusz i Oliwia, zapracowany mieszkaniec Bielan.
PUG Bielany: trener – Marek Jakubowski, kierownik – Adam Frymus, kapitan – Sławomir Omilion.

Finał Polskiej Ligii Futbolu Amerykańskiego
Czyli liga okręgowa pozostanie największym wyzwaniem dla PUG-u?

Póki co, okręgówka jest miejscem docelowym PUG-u. Bo bez boiska, bez sponsorów,
bez stabilnej sytuacji finansowej, o MLS-ie
(Mazowiecka Liga Seniorów) możemy zapomnieć. Ponieważ jest tam dużo meczów
wyjazdowych i poziom gry jest znacznie
wyższy. Także na tę chwilę będziemy walczyć
o utrzymanie się w okręgówce. Mamy oczywiście wyższe ambicje, ale na razie nasze
umiejętności nie pozwalają nam na więcej.
Więc dlaczego to robicie? Dlaczego
gracie, mimo tylu problemów?

Myślę, że każdy robi to dlatego, bo po
prostu lubi grać w piłkę. Lubimy wychodzić
na mecz, poczuć adrenalinę, oderwać
się od codzienności. Mamy tu możliwość
wyładowania się. Ja robię to dla przyjemności. Chociaż, jak wychodzę na boisko, to
zawsze chcę wygrać…
Który wasz mecz, można według Ciebie
uznać w tej rundzie za najlepszy, a który za
najgorszy?

Za najlepszy nasz mecz możemy uznać
chociażby spotkanie z RKS Marymont. Byliśmy mocno naładowani, bo przeciwnicy po
prostu nas lekceważyli. Tuż przed meczem

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

wysłuchaliśmy wielu docinków. Ambicja.
Chcieliśmy im pokazać, kto będzie rządził na
Bielanach w lidze okręgowej przez najbliższe
pół roku. Nie ukrywajmy też, że kilku z nas
grało w Marymoncie i chcieliśmy wypaść jak
najlepiej. Wygraliśmy 1:0, po dobrej grze,
walczyliśmy fair. Najgorszy mecz to ten
ostatni, z Dolcanem Ząbki, gdzie po prostu
zagraliśmy fatalnie. Bez ambicji, bez chęci,
bez części zawodników, którzy zwyczajnie
nie pojawili się na meczu. Piłkarz przed
meczem powinien się wyspać, wypocząć,
oczywiście jeśli podchodzi profesjonalnie do
gry. W PUG-u jest kilku, którzy podchodzą
bardzo profesjonalnie, ale na wynik meczu
składa się praca całej drużyny. Według mnie,
rundę można uznać za udaną. Owszem, powinniśmy zdobyć dwa, trzy punkty więcej…

A co do trzeciego spadkowego miejsca,
myślę że walka rozegra się między siedmioma zespołami. Zdecydowanym liderem
jest Mazur Radzymin, bo nie dość że grają
w nim doświadczeni zawodnicy, to mają
jeszcze odpowiedni budżet. Na drugim
premiowanym miejscu prawdopodobnie
znajdzie się GKP Targówek, chociaż ja po
tej rundzie stawiałbym na NTP Wyszków,
albo na Marcovię Marki.

– likwidacja garbarni
– kożuchy i skóry –
naturalne
NISKIE CENY

Triumfator – Warsaw Eagles

Kilkuset kibiców zgromadzonych 12
listopada br. na stołecznym stadionie
RKS Marymont było świadkami wspaniałego triumfu Warsaw Eagles – w
pierwszym w historii finale ligowym
futbolu amerykańskiego w Polsce.
Warszawskie „Orły” pokonały Pomorze
Seahawks 34:6.
Mimo przenikliwego
chłodu, serca zawodników
stołecznego klubu płonęły wolą walki. Pierwsze
punkty co prawda należały
do rywali, jednakże były to
jedyne punkty Seahawks
zdobyte w tym spotkaniu.
Początkowo walka wydawała się dosyć wyrównana
lecz Eagles szybko zyskiwali przewagę punktową.
A ostateczne zwycięstwo
34:6 mówi samo za siebie.
Oczywiście na stadionie
Marymontu nie zabrakło też
wielu innych atrakcji, jak
chociażby prezentacja samochodów amerykańskich
przygotowana przez Ford
Old Club Poland. Zmarzniętą publiczność rozgrzewała
grupa taneczna Hasao, której popisy można oglądać
podczas meczy stołecznej
drużyny piłkarskiej Legii
Warszawa. Organizatorzy
zatroszczyli się też o mniej
wtajemniczonych kibiców
zaopatrując ich w „ściągawki” z zasad gry.
Zainteresowanie futbolem amerykańskim w Polsce ciągle rośnie. Kto wie,

może w przyszłorocznych rozgrywkach
będzie więcej startujący drużyn? Jedno
jest pewne Warsaw Eagles – niepokonana
drużyna trenująca na bielańskim AWF, na
pewno z zapałem będzie broniła zdobytego
tytułu Mistrza Polski.
Anna Popińska

KORTY TENISOWE

tel. 022 834 35 08

„Chomiczówka”

0 604 501 855

ul. Esej 61 (od Bogusławskiego), tel. 0 501 120 112

Grasz niezależnie od pogody
– 2 korty odkryte, 2 korty zakryte.
z Szkółka dla dzieci, szkolenie, trenerzy.
ATRAKCYJNE CENY
z
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