Przyszły plac budowy metra na Marymoncie

Bielańskie Dni Kultury 2006

W poprzednim numerze „Naszych Bielan” zapowiadaliśmy imprezy kulturalno-artystyczne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne, które będą odbywały się podczas organizowanych przez władze samorządowe tegorocznych Bielańskich Dni Kultury.
Na stronach 8 - 9 podajemy
szczegółowe informacje o poszczególnych imprezach. Ewentualne
pytania prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów (podajemy
ich numery telefoniczne) lub do Wydziału Kultury, tel. 022 669-01-78.
Ponadto informujemy, że program
Bielańskich Dni Kultury wydany
w formie kolorowego folderu, będzie
dostępny w bielańskich placówkach
oświatowych i kulturalnych (szkołach i przedszkolach oraz bibliotekach i domach kultury). Można go
będzie uzyskać także w naszym
Urzędzie – w Wydziale Obsługi
Mieszkańców (ul. Przybyszewskiego 70/72) oraz Wydziale Kultury (ul.
Lipińska 2).
Zielone Świątki – odpust na Bielanach

Bielany, jak chyba żadna z warszawskich dzielnic, od lat słyną ze starannie
organizowanych uroczystości patriotycznych. Tak też było 8 maja, w 61.
rocznicę zwycięstwa nad hitlerowskimi
Niemcami i zakończenia II wojny światowej.
Uroczystość rozpoczęła msza święta
w kościele pw. św. Marii Magdaleny, którą
celebrował i homilię wygłosił kapelan
bielańskich kombatantów, ksiądz dziekan
płk Bogusław Pasternak. Po mszy przedstawiciele środowisk kombatanckich oraz
bielańskich szkół, w towarzystwie władz
Dzielnicy Bielany i grona gości udali się
ze sztandarami i wieńcami na Cmentarz
Wawrzyszewski pod pomnik żołnierzy
30. Pułku Strzelców Kaniowskich, gdzie
odbyła się uroczystość upamiętniająca
rocznicowe wydarzenia. Jak zazwyczaj
program tych uroczystości, opracowany
przez Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy,
realizowany był przez Leona Łochowskiego, który zapowiadał kolejne punkty
ceremoniału.
dokończenie na str. 4
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Rocznica Dnia Zwycięstwa

Egzamin dojrzałości
W czwartek, 4 maja br. egzaminem
z języka polskiego rozpoczęły się matury w szkołach ponadgimnazjalnych.
Z 9 bielańskich liceów ogólnokształcących, 2 liceów proﬁlowanych oraz 3
techników deklarację o przystąpieniu do
egzaminów złożyło 1463 absolwentów
w następujących zespołach szkół:
 XXII Liceum Ogólnokształcące im.
Jose Marti, ul. Leopolda Staffa 111.
 XXXIX Liceum Ogólnokształcące im.
Lotnictwa Polskiego, ul. Samuela Bogumiła
Lindego 20.
 XLI Liceum Ogólnokształcące im.
Joachima Lelewela, ul. Kiwerska 3.
 LXXIV Liceum Ogólnokształcące im.
Kazimierza Pułaskiego, ul. Kazimierza
Wóycickiego
Maj
2006 1/3.

Delegacja władz dzielenicy składa pod pomnikiem wieniec

 LII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Stanisława Reymonta, ul. Stefana
Żeromskiego 81.
 LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego, ul. Lwa Tołstoja 2.
 LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego, ul. Bogumiła Zuga 16.
 CXXII Liceum Ogólnokształcące im.
Ignacego Domeyki, ul. Leopolda Staffa 3/5.
 XCIV Liceum Ogólnokształcące, ul.
Gwiaździsta 35.
 Technikum Ekonomiczne Nr 7 im.
Stanisława Staszica w Zespole Szkół Nr
10, ul. Kolektorska 9/11.
 VII Liceum Proﬁlowane w Zespole
Szkół Nr 10, ul. Kolektorska 9/11.
dokończenie na str. 4

Witamy
w Polsce

W dniach 25 – 28 maja 2006 r. będziemy gościć w Polsce Papieża Benedykta
XVI. W bardzo szczegółowo opracowanym bogatym programie tej apostolskiej
wizyty wiele miejsca, bo prawie dwa dni
przewidziano dla Warszawy.

Fot. M. Pierzchała
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GAZETA BEZPŁATNA

Już 25 maja ok. godz. 11.00 na Okęciu
nastąpi powitanie Papieża, potem m.in.
odbędzie się Jego spotkanie z duchowieństwem w katedrze św. Jana w Warszawie,
a po południu, o godz. 17.45 dostojny gość
spotka się z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim w Pałacu Prezydenckim, a o godz.
19.00 w kościele luterańskim Świętej Trójcy
weźmie udział w spotkaniu ekumenicznym.
Najważniejszym punktem warszawskiego
programu będzie w piątek 26 maja o godz.
9.30 na pl. Piłsudskiego uroczysta msza
święta i homilia Ojca Świętego.
Te i wiele innych punktów programu
będziemy mogli obejrzeć w telewizji. Jeśli
chodzi o udział bielańczyków w spotkaniach
z Ojcem Świętym, to dla każdej naszej
paraﬁi przydzielono po 250 zaproszeń na
pl. Piłsudskiego, gdzie będzie odprawiona
msza święta. Pozostałych bielańczyków
zachęcamy do pozdrawiania Papieża
w czasie Jego przejazdów ulicami Warszawy oraz do modlitwy i oglądania w telewizji
w domowym zaciszu relacji ze wszystkich
spotkań Papieża z Polakami.
Mieczysław Pierzchała
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
podczas pielgrzymki na str. 16

INWESTYCJE

Remonty bielańskich ulic
W bieżącym roku na inwestycje
drogowe, czyli na budowę nowych oraz
remont i utrzymanie istniejących dróg,
w naszej dzielnicy zostało przeznaczone
prawie 7,5 mln zł. Wszystkie te prace realizowane są w oparciu o dokumentację
techniczną przygotowywaną z wielką
dbałością i troską o zachowanie klimatów miejsc, aby wszystko, co będzie
realizowane komponowało się z otoczeniem, wpływając na jego charakter
i urok.
W zeszłym roku takie właśnie efekty
osiągnięto na ul. Lubomelskiej, Krotoszyńskiej, Fukierów, czy na ul. Płatniczej, której
remont pokazał wszystkim, jak wiele można
osiągnąć poprzez proste zabiegi. Jak wiele

piękna wydobyć można z pełnych uroku
uliczek, szczególnie w obszarze Starych
Bielan.
W tym roku swoją szansę pełnej odnowy mieć będą ul. Kochanowskiego,
Magiera, Brązownicza, Wrzeciono i Twardowska. Remontowane będą również ul.
Rudzka i Rajszewska. Prace prowadzone
będą kompleksowo. Wymieniana będzie
nawierzchnia wraz z podbudową, chodniki, przebudowie ulegnie oświetlenie.
Nie zapomniano o zakładaniu nowych
lub odtworzeniu istniejących terenów
zielonych. Tam, gdzie to konieczne, tak
jak na ul. Rudzkiej, poprawione będzie
odwodnienie jezdni.
dokończenie na str. 3
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Urząd Dzielnicy informuje

XLV Sesja Rady Dzielnicy
19 kwietnia br. XLV sesję Rady Dzielnicy otworzył przewodniczący Aleksander Kapłon. Na sesji tej radni podjęli kilka
znaczących dla mieszkańców uchwał.
Obrady sesji rozpoczęto od podjęcia
czterech uchwał w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu miasta
stołecznego Warszawy na rok 2006. Zmiany
dotyczyły np. zwiększenia środków o kwotę
310.000 zł na rozbudowę parteru budynku
przy ul. Wolumen 3, w którym prowadzone
jest Społeczne Przedszkole Integracyjne.
Zwiększono środki dla gimnazjów, szkół
podstawowych i liceów ogólnokształcących m.in. na zakup: artykułów biurowych,
środków żywności do stołówek szkolnych,
pomocy dydaktycznych.
Wszystkie zmiany muszą zostać jeszcze
przyjęte przez radnych miasta.
Następne punkty obrad dotyczyły zmian
nazwy dwóch przedszkoli. Przedszkolu Nr
39 przy ul. Doryckiej 1, zaproponowano nazwę „Pod topolami”, natomiast Przedszkolu
Nr 341 przy ul. Wergiliusza 7, nazwę „Kota
Filemona”. Nowe nazwy zostały zaproponowane przez dyrektorów, rady pedagogiczne
i rady rodziców z tych placówek. Radni
Dzielnicy przejęli te uchwały jednogłośnie.
Podjęto uchwałę intencyjną w sprawie
budowy przychodni zdrowia w dzielnicy
Bielany. Pod budowę tej inwestycji zaproponowano teren w osiedlu Wrzeciono, położony
pomiędzy budynkami przy ul. Przy Agorze
16 i 18. Zarząd Dzielnicy i Komisja Zdrowia
Dzielnicy przeprowadzili rozmowy z dyrektorem Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy Aurelią Ostrowską, która zapewniła, że
w budżecie miasta będą środki na realizację
tego zadania. Na terenie tego osiedla przy
ul. Wrzeciono 10c funkcjonuje rejonowa
przychodnia zdrowia, ale placówka ta nie zaspakaja potrzeb mieszkańców i nie świadczy
specjalistycznych usług medycznych.
Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st.
Warszawy zwróciło się z prośbą do Zarządu Dzielnicy o wskazanie lokalizacji
pod budowę wielofunkcyjnego boiska
sportowo-rekreacyjnego na terenie Bielan.
Co prawda Biuro to wskazało teren Klubu
Sportowego „Hutnik” przy ul. Marymonckiej
42, ale Zarząd i teraz Rada przyjęli koncepcję wybudowania takiego boiska na terenie

parku „Olszyna”. Argumentem przemawiającym za tą lokalizacją, to przede wszystkim
przeznaczenie tego obszaru w planie zagospodarowanie przestrzennego na działania
sportowo-rekreacyjne. Poza tym lokalizacja
ta pozwala na zachowanie ogólnodostępnego charakteru obiektu, a wyznaczony teren
i tak wymaga modernizacji ze względu na
wysoki stopień zniszczenia nawierzchni
znajdujących się tam kortów.
Na sesję zaproszona została dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Wiesława
Puciłowska, która omówiła działalność OPS
w roku 2005. W obszernym sprawozdaniu
czytamy m.in. o udzielonej przez ośrodek
pomocy społecznej, o świadczeniach
rodzinnych oraz pomocy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dużo
miejsca poświęcono na omówienie spraw
związanych z realizacją lokalnych programów: profilaktyki uzależnień, integracji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz program
wolontariatu. Dyskutowano o działalności
ośrodków wsparcia. Na 2006 rok OPS
zaplanował np. rozpoczęcie postępowań
wobec dłużników uchylających się od płacenia alimentów, przygotowanie programu dla
rodzin niewydolnych wychowawczo i wiele
innych inicjatyw.
W marcowym numerze miesięcznika
„Nasze Bielany” publikowaliśmy stanowisko
Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii naszej Rady
w sprawie organizacji ruchu na ul. Dewajtis.
Teraz stanowisko to zostało przyjęte jako
stanowisko całej Rady z jednoczesnym
zaakceptowaniem dwóch zmian. Pierwsza
dotyczyła akceptacji postawionego niedawno na ul. Dewajtis znaku zatrzymywania
się, druga natomiast wykonania przez
Zarząd Dróg Miejskich miejsc postojowych
dla samochodów osobowych wzdłuż ul.
Marymonckiej w okolicach skrzyżowania
z ul. Dewajtis.
Na koniec obrad Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę w sprawie zwrócenia się do
Rady m. st. Warszawy o dokonanie zmian
w Programie Ochrony Środowiska i likwidację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Radiowo”.
Redakcja

Koniecznie wymień prawo jazdy
Delegatura Biura Administracji i Spraw
Obywatelskich w Dzielnicy Bielany przypomina kierowcom o zbliżającym się do końca
terminie wymiany praw jazdy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r.
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 69 poz.
640) do dnia 30 czerwca 2006 r. wymianie
podlegają dokumenty praw jazdy wystawione przed dniem 30 czerwca 1999 r., po dniu
1 lipca 1999 r. (wymiana dotyczy praw jazdy
papierowych starego typu).
Mieszkańcy Bielan mogą dokonać wymiany prawa jazdy w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu
m. st. Warszawy przy ul. Podczaszyńskiego
12, I piętro. Telefony kontaktowe: 022 834
21 29 lub 022 834 21 30.
W celu wymiany dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami należy zgłosić się do delegatury i mieć przy
sobie:
1. prawo jazdy podlegające wymianie
oraz jego obustronną kserokopię.
2. dokument potwierdzający tożsamość
osoby oraz adres zamieszkania (dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu).

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

Ruszają inwestycje drogowe

W najbliższym czasie ruszają prace
inwestycyjne na trzech bielańskich
ulicach.
W maju rozpocznie się modernizacja
i remont ul. Wrzeciono na odcinku od
ul. Lindego do ul. Przy Agorze o długości 590 m. Prace będą polegały na
sfrezowaniu istniejącej nawierzchni
asfaltobetonowej i położeniu nowych
warstw na pow. 5164 m2 wraz z wymianą krawężników. Na pow. 4600 m2
wymienione zastaną chodniki, zatoki
postojowe i zjazdy, zastępując stare
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materiały nawierzchnią z kostki betonowej. Koniec tych prac przewidziany
jest w sierpniu br.
Prace remontowe obejmą również ul.
Twardowską na długości 450 m, między
ulicami Barcicką i Marymoncką. Tak jak
na ul. Wrzeciono, tak i tu nastąpi wymiana nawierzchni jezdni, krawężników
i chodników. Dodatkowo przewidziano tu
nowe 22 latarnie i założenie trawników
na powierzchni 170 m2. Prace rozpoczną się w czerwcu i potrwają do sierpnia
2006 r.

Z prac Zarządu Dzielnicy

W kwietniu br. Zarząd Dzielnicy odbył cztery posiedzenia, w trakcie których
omówił 102 sprawy, w tym podjął 35 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).

Konkursy na stanowiska dyrektorów
w placówkach oświatowych

W Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przeprowadzono 10 konkursów na
stanowiska dyrektorów bielańskich szkół i przedszkoli. Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte. Dyrektorami od 1 września 2006 roku będą:
Jacek Grzybowski – Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Rudzka 6
Zoﬁa Grzybowska – Szkoła Podstawowa Nr 77, ul. Samogłoski 9
Elżbieta Ponewczyńska – Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Aspekt 48
Anna Błaszczyk – Szkoła Podstawowa Nr 133, ul. Fontany 3
Jolanta Krzak – Szkoła Podstawowa Nr 209, ul. Reymonta 25
Danuta Kuczyńska – Przedszkole Nr 105, ul. Kochanowskiego 10
Katarzyna Kwiecińska – Przedszkole Nr 236, ul. Fontany 2
Ewa Skwarka – Przedszkole Nr 240, ul. Marymoncka 34
Iwona Obuchowicz-Suska – Przedszkole Nr 301, ul. Staffa 7b
Ewa Bojarska – Przedszkole Nr 409, ul. Tołstoja 2.
W Szkołach Podstawowych Nr 53, 77, 80 oraz w Przedszkolach Nr 105, 240, 301,
409 będzie to dla dyrektorów kolejna kadencja, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 133
i 209 oraz w Przedszkolu Nr 236 stanowiska dyrektorów obejmą nowe osoby.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursów, życząc wielu sukcesów zarówno
w zarządzaniu placówkami jak i w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Zoﬁa Gajewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Wakacyjne dyżury przedszkoli
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dziel- „Karty zgłoszenia dziecka” do 20 maja
nicy Bielany informuje, że w czasie tegorocz- 2006 r. Opłata stała za pobyt dziecka
nych wakacji, podobnie jak w latach ubie- w przedszkolu dyżurującym jest taka sama
głych, dzieci uczęszczające do bielańskich jak pobierana w ciągu roku szkolnego. Jeprzedszkoli będą mogły znaleźć miejsce dynie w przypadku uczęszczania dziecka
w czterech dyżurujących placówkach.
do przedszkola dyżurującego w okresie
Warunkiem przyjęcia dziecka do przed- przerwy wakacyjnej w wymiarze nie przeszkola dyżurującego jest złożenie przez kraczającym 14 dni kalendarzowych opłata
rodziców w macierzystym przedszkolu wynosi 50% ustalonej kwoty opłaty stałej.
DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI
 Przedszkole nr 39, ul. Dorycka 1, tel. 835-08-09 – 1 lipca – 31 lipca 2006 r.
 Przedszkole nr 327 „Kolorowa kraina”, ul. Conrada 10a, tel. 669-72-42 – 1 lipca
– 31 lipca 2006 r.
 Przedszkole nr 268 „Słoneczny promyk”, ul. Przytyk 5a, tel. 834-35-97 – 1 sierpnia
– 31 sierpnia 2006 r.
 Przedszkole nr 307, ul. Księgarzy 9, tel. 834-79-43 – 1 sierpnia – 31 sierpnia 2006 r.

Bielańskie Targi Pracy

1 czerwca 2006, godz. 10.00-14.00
Sala w dolnym kościele św. Zygmunta przy placu Konfederacji 55

Organizowane po raz kolejny w naszej dzielnicy Targi Pracy wpisały się
już w tradycję środowiska lokalnego.
Cieszą się one za każdym razem dużym
zainteresowaniem ze strony osób poszukujących pracy.
Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia jest umożliwienie osobom poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu
z pracodawcami i ﬁrmami szkolącymi oraz
zapoznanie potencjalnych pracowników
z wymaganiami pracodawców, a także
promocja przedsiębiorczości.
Bielańskie Targi Pracy, to istotna forma
pomocy osobom poszukującym pracy,
realizowana przez wszystkie podmioty
działające na rzecz promocji zatrudnienia
i przedsiębiorczości w naszej dzielnicy oraz
duże wydarzenie dla społeczności lokalnej.
Osoby poszukujące pracy mają też możliwość na bieżąco korzystania z oferty Klubu
Pracy mieszczącego się przy ul. Kleczewskiej 56, gdzie mogą korzystać z narzędzi
niezbędnych przy szukaniu pracy, czyli
dostępu do codziennych ofert prasowych
i telefonów oraz komputerów i Internetu.
Zainteresowani mogą skorzystać z przyuczenia do obsługi edytora tekstów oraz
posługiwania się pocztą elektroniczną.
Osoby poszukujące pracy mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy w napisaniu

dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list
motywacyjny).
Bardzo istotne dla osób poszukujących
pracy jest zapoznanie się z wymogami
aktualnego rynku pracy, a także przełamywanie barier wewnętrznych i zewnętrznych
napotykanych w trakcie poszukiwania pracy.
Osoby uczęszczające do Klubu Pracy mogą
uczestniczyć w Warsztatach Aktywnego
Poszukiwania Pracy, gdzie zdobywają praktyczne umiejętności skutecznego poruszania
się na obecnym rynku pracy. Zdobyta wiedza
i umiejętność autoprezentacji ułatwiają bezpośredni kontakt z pracodawcami. Uczestnicy
warsztatów analizują także trudności na jakie
natraﬁają podczas szukania pracy. Warsztaty
to skuteczny sposób na zwiększenie swoich
szans na podjęcie pracy. Oferta kierowana
jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn.
Kobiety poszukujące pracy mogą także
skorzystać z zajęć wspierających aktywność, pomagających im odzyskać wiarę
w siebie i swoje możliwości, mają okazję
podzielić się swoimi przeżyciami dotyczącymi spraw zawodowych i osobistych.
Klub Pracy Bielany, to nie tylko możliwość skorzystania ze sprzętu potrzebnego
do poszukiwania pracy, to przede wszystkim miejsce wsparcia dla osób w kryzysowej sytuacji bezrobocia.
Renata Lenard

W tym samym czasie będą prowadzone
prace na trzeciej modernizowanej ulicy Magiera na 600 metrowym odcinku od ul.
Duracza do ul. Daniłowskiego. Tu również
nastąpi gruntowny remont i wymiana nawierzchni jezdni, krawężników i chodników,
z użyciem nowych materiałów. Postawionych zostanie 28 latarni, powstanie 2000
m2 trawników i ułożona będzie krata trawnikowa na powierzchni 1100 m2.
W związku z pracami mogą pojawić się
utrudnienia w ruchu drogowym, które jak
zapewnia Wydział Infrastruktury zostaną
ograniczone do minimum.
Maciej Podczaski

Urząd nieczynny

Zgodnie
z Zarządzeniem Prezydenta
m.st. Warszawy w dniu 16
czerwca 2006 r. (piątek)
Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy jest nieczynny.
Zapraszamy Państwa w dniu
24 czerwca 2006 r. (sobota)
w godz. 8.00 – 16.00.

Maj 2006

Inwestycje
Już niedługo budynki komunalne przy
ul. Szegedyńskiej 13 przyjmą lokatorów
Rozmowa z Ewą Ćwiek Wiśniewską, zastępcą dyrektora Biura Polityki Lokalowej m. st. Warszawy
Czy istnieje już pomysł na zagospodarowanie parterów tych
budynków?
– Partery budynków
wykorzystane zostaną na
lokale użytkowe oraz cele
użyteczności publicznej.
O sposobie zagospodarowania tej powierzchni zadecydują przede
wszystkim potrzeby lokalnej społeczności-okolicznych mieszkańców oraz
całej dzielnicy. Potrzeby
Wyremontowane budynki przy ul. Szegedyńskiej 13
te znane są najbardziej gospodarzom dzielnicy – oczekujemy na inicjatywę
i propozycje Zarządu Dzielnicy Bielany.
Czy przewidziana jest i w jaki sposób
ochrona tych budynków?
Bezpieczeństwo i porządek publiczny
mieszkańcom budynków (oraz rejonów okoWraz z nadejściem wiosny ożywa nasza
licznych) zapewni ochrona budynków oraz podwórkowa ławka. Przesiadujemy na niej
szczególnie staranna opieka służb miej- i gadamy, gadamy – jak to sąsiadki zżyte
skich (policji i straży miejskiej). Ponadto nie ze sobą od lat. Ostatnio tematem dyżurnym
przewidujemy zasiedlenia budynków przez jest metro, bo dotarło pod nasze balkony.
osoby, których dotychczasowy sposób użyt- Serek już ogrodzony barierkami i zaczynają
kowania mieszkań i obyczaje sąsiedzkie się wykopy. A od nas, z rogu ul. Żeromskieodbiegały od oczekiwanych standardów go i ul. Sadowskiej, do Serka dwa kroki.
współżycia społecznego w tej okolicy.
– Przechodzisz przez jezdnię i schodzisz do metra! – odkrywa Amerykę Joanna,
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski jakby kto nie wiedział, że budują nam tu
stację „Słodowiec” i ma być wkrótce gotowa. Co to będzie?
Krystyna, która zawsze szuka dziury
w całym, przepowiada tumult piekielny:
– Okna nie otworzysz, telewizora nie
usłyszysz! – Co za bzdury! – denerwuje
się Agnieszka – córka mieszka nad stacją
na Wilsona i ma ciszej niż przedtem. Jezdnia mniej huczy! A Marianna dodaje, że
ﬁnansowo wszystkie będziemy do przodu.
Chałupa wprawdzie z wielkiej płyty, ale – na
zielonych Bielanach, tuż przy stacji metra.
Znajdźciesz lepszy punkt?
Podwórkowa ławka, niczym arka przymierza pokoleń, przyciąga babcie pilnujące
wnuków, i mamy z wózkami, i wnuczkę
Marianny, co po powrocie z pracy wyszła
z psem. Sąsiad z parteru przytargał przenośny stolik, termos z kawą: – A pamiętacie?
Chyba w marcu, bo jeszcze przed Wielkanocą, zjeżdżał lunapark. Nikt z nas nie
widział słynnego Luna Parku, tego z Coney
Island w Brooklynie, ale z pewnością ani się
umywa do mechaniczno-elektronicznego
kolosa na Serku. Przedwieczornym zmierzchem spotykało się tam pół bloku, bo nie
Ulica Płatnicza
sposób było utrzymać dzieci na podwórku.
Potem po kilka razy przyjeżdżał cyrk, na
szczęście na krótko, bo nikt by nie wyrobił
na bilety, a dzieciaki molestowały. I wesołe
pojawiania się coraz to nowych placówek o kłopotach z okresu budowy i z niecierpli- miasteczko, i cyrk hałaśliwe były co się zobankowych. Po roku od oddania do użytku wością czekamy na kolejną stację Marymont wie, ale okna zamykaliśmy szczelnie, gdy
pierwszej żoliborskiej stacji metra plac – zakończył burmistrz Dąbrowski.
rozkładała się na Serku wielka wiata piwna.
Wilsona praktycznie nie pamiętamy już
Rozmawiał Maciej Podczaski Wieczorami bowiem dudniło tam techno,
a rozochocone nastolatki wtórowały
ile sił w płucach.
– Pamiętacie
jak poszliśmy do
ajenta, by urządził dyskotekę dla
dorosłych? I urządzał, po kilka razy
w sezonie!
A wnuczka Marianny opowiada,
że podczas pobytu na kontrakcie
w Pradze czeskiej
mieszkała przy
stacji metra – i w
środku zimy wybiegała do pracy
w szpileczkach.
Teraz wysiada przy
politechnice, więc
– niech no tylko wybudują „Słodowiec”
– zrzuci buty. Niby
dzień jak co dzień,
a inny – krajobraz
się zmienia.
Ima

– W budynkach będzie 379 lokali mieszkalnych – wynajmowanych wyłącznie jako
mieszkania komunalne – ze względu na uzyskany dobry standard i stan techniczny.
Zasiedlenie pierwszych lokali (33 lokale)
nastąpi natychmiast po zakończeniu trwających obecnie odbiorów technicznych tj.
w czerwcu br. Pozostałe mieszkania (346 lokali) zgodnie z umową z wykonawcą, gotowe
będą do końca sierpnia br. Po zakończeniu
odbiorów zostaną niezwłocznie zasiedlone.
Czy wiadomo już ilu bielańczyków
znajdzie tam swoje mieszkanie?
– Mieszkania zostaną rozdysponowane
na najpilniejsze potrzeby dzielnic miasta
st. Warszawy (w tym dzielnicy Bielany) tj.:
wykonanie decyzji PINB-u nakazujących
opróżnienie budynków w złym stanie
technicznym; wykwaterowanie mieszkańców konieczne ze względu na rozpoczęte
inwestycje (mieszkaniowe, drogowe) oraz
realizacja najpilniejszych wniosków o najem
lokalu komunalnego osobom oczekującym
na listach w dzielnicach.
Oddanie poszczególnym dzielnicom
lokali do rozdysponowania będzie uzależnione od potrzeb dzielnicy oraz wielkości
i stanu jej zasobu mieszkaniowego. Nie
można więc dziś jeszcze powiedzieć ile
mieszkań otrzymają Bielany, choć z całą
pewnością ta właśnie dzielnica skorzysta
na tej inwestycji najbardziej.

INWESTYCJE

Fot. M. Podczaski

Ile kosztowała cała inwestycja i co
obejmowała?
– Budynki hotelowe przy ul. Szegedyńskiej zostały zakupione w grudniu 2004 r. do
zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy.
Cena zakupu wynosiła 11 mln zł i obejmowała dwa budynki o łącznej powierzchni
17.000 m kw. oraz grunt (wartość gruntu 5,5
mln zł według wyceny rzeczoznawcy).
Niezbędne prace adaptacyjne (przystosowanie budynków do norm wymaganych
zgodnie z przepisami prawa budowlanego
dla użytkowania mieszkaniowego) oraz
wykonany przy tej okazji remont kosztować
będzie około 11 mln zł.
Jaki jest stan prawny tej nieruchomości?
– Budynki te, podobnie jak wszystkie pozostałe budynki komunalne położone na terenie Bielan (czy innej dzielnicy), niezależnie
od tego w jakim czasie zostały nabyte do zasobu mieszkaniowego, są własnością m. st.
Warszawy. Zasób mieszkaniowy miasta jest
niepodzielną całością – zgodnie z Ustawą
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Budynki zakupione zostały przez miasto
z budżetu miasta i wykorzystane zostaną na
potrzeby jego mieszkańców.
Czy będą to tylko mieszkania komunalne i kiedy rozpocznie się zasiedlanie
budynków?

Dzień
jak co dzień

dokończenie ze str. 1
Dzięki poważnie zaawansowanym pracom związanym z wyborem wykonawców
wszystko wskazuje na to, że zadania te
zrealizowane zostaną bez przeszkód w drugim, trzecim i czwartym kwartale bieżącego
roku, a więc zgodnie z założeniami.
W maju ruszą wreszcie, tak bardzo oczekiwane przez wszystkich, prace związane
z utrzymaniem dróg i mamy nadzieję, że
znikną z bielańskich ulic nieszczęsne dziury.
Przeznaczone na ten cel środki ﬁnansowe,
przekraczające 1 mln zł w zupełności powinny zabezpieczyć potrzeby w tym zakresie.
Realizując tegoroczne zamierzenia inwestycyjne równolegle prowadzone będą
prace na ulicach, które zostaną poddane
przebudowie w 2007 r. Szanse stania się
pięknym, pełnym wdzięku i uroku miejscem,
dostanie w przyszłym roku ul. Wilkońskiego
z dochodzącą do niej w rejonie Urzędu
Skarbowego ul. Skalbmierską.
Paweł Sondij

Fot. M. Podczaski

Remonty bielańskich ulic

Metro na Żoliborzu – wstępny bilans burmistrza Dąbrowskiego
Dzielnica Żoliborz – zapatrzona w przykład Ursynowa i tych rejonów południowej Warszawy, przez które przebiega
pierwsza nitka kolei podziemnej – z doprowadzeniem na swój teren metra wiązała duże nadzieje. Czy więc na Żoliborzu
obserwujemy już podobne zjawisko
wyraźnego przyspieszenia procesów
rozwoju dzielnicy? – pytamy Wojciecha
Dąbrowskiego, burmistrza Żoliborza.
– Myślę, że na taką analizę jest jeszcze
za wcześnie. Będzie ona możliwa w dłuższej perspektywie czasu, kiedy metro dotrze na Bielany. Nie mniej jednak już teraz
widzimy doraźne korzyści, które zapewne
przełożą się na trwalsze zjawiska.
Zacznę może od tego, że wbrew powszechnie wyrażanym obawom budowa
metra nie zakorkowała dzielnicy i to mimo
całkowitego zamknięcia ul. Słowackiego.
Były oczywiście niedogodności, ale nie
większe niż te generowane przez codzienny
ruch uliczny. A kiedy już metro ruszyło, to
okazało się, że można zrezygnować z wieloletnich nawyków komunikacyjnych i szybciej
docierać do celu nowym środkiem lokomocji.
Dało to w efekcie zauważalne zmniejszenie
natężenia ruchu, głównie wzdłuż linii metra.
Duży ruch tranzytowy przez Żoliborz wyraźnie ożywił handel w rejonie pl. Wilsona
i ul. Słowackiego. Obserwujemy również
wzrost wartości mieszkań i lokali użytkowych. Rosnącą koniunkturę potwierdza fakt
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dokończenie ze str. 1
Po powitaniu zebranych i odmówieniu
przez księdza Pasternaka krótkiej modlitwy
za poległych, okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Dzielnicy Bielany,
Maciej Więckowski.
Na wstępie przypomiał on fakty historyczne sprzed sześćdziesięciu laty.
– W dniu 21 września 1939 r. żołnierze pułku wzięli udział w bitwie na polach Placówki
zwanej „Warszawskimi Termopilami”. Była
to bezprzykładna walka małej jednostki
wojskowej, części pułku, bo kilkusetosobowego batalionu, z niemiecką dywizją zmotoryzowaną, w pełni wyposażoną w środki
wojenne. Bitwa rozegrała się na terenie
północno-zachodnich bielańskich osiedli
podmiejskich: Placówka, Młociny, Wawrzy-

szew oraz obecnej Huty Lucchini-Warszawa
i Zakładów „Norblin”. W bezpośrednim
starciu nierzadko na białą broń, zginęło 500
naszych żołnierzy na czele z bohatersko
walczącym dowódcą – majorem Bronisławem Kamińskim. Walka nie była daremna
– żołnierze polscy zatrzymując atak dywizji
niemieckiej umożliwili przedarcie się do
Warszawy wykrwawionym oddziałom Armii
Poznań i Pomorze zdążającym do stolicy.
Świat zapomniał (albo w ogóle nie
wiedział) o tym, że Polska była czwartą
pod względem liczebności siłą militarną
w świecie w walce w rozgromieniu faszyzmu. Gorzkim przykładem zlekceważenia
roli polskiego oręża były ubiegłoroczne
obchody 60. rocznicy zakończenia II wojny
światowej w Moskwie, kiedy to wkład Polski

Tu uczą Ojczyzny

zentowany został przez zespół złożony
z samych uczniów. Biorąc pod uwagę wiek
wykonawców, śmiało można powiedzieć,
że takiego poziomu wykonania nie powstydziliby się nawet zawodowi aktorzy. Niewątpliwie było to zasługą nauczycielki historii

Fot. M. Pierzchała

O tym, że tytuł powyższy nie jest pustym frazesem można było przekonać
się 28 kwietnia 2006 r. podczas uroczystości otwarcia Izby Pamięci Narodowej
w Szkole Podstawowej nr 187 im. Adama
Mickiewicza przy ul. L. Staffa 21.

w walce z faszyzmem został całkowicie
pomięty. A ponadto, już po wojnie – mówił
dalej burmistrz. – Niemców zastąpili w Polsce funkcjonariusze służby bezpieczeństwa
i NKWD. Dlatego walka o prawdę historyczną jest naszą powinnością. Jest walką
o zachowanie pamięci o tych, którzy polegli
za Ojczyznę.
Delegacje środowisk kombatanckich,
władz Dzielnicy Bielany i szkół złożyły kwiaty u stóp pomnika, a uroczystość kończyła
się melodią „Śpij kolego”, hejnałem Wojska
Polskiego i odśpiewaniem pieśni „Boże,
coś Polskę”.
Na zakończenie spotkania prezes Bielańskiego Klubu Kombatanta Stanisław Kramarz podziękował uczestnikom za udział
w uroczystości i zaprosił zebranych na
koncert do Klubu WSMB „Chomiczówka”.
Mieczysław Pierzchała
„Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe,
wszystko splata się w jedyną narodową
pamięć. Ona przeszłości i przyszłości sięga
przez serce żywe, co w piersiach nam bije.
Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo. I wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje”.
Druga część spektaklu traktowała o wydarzeniach związanych z II wojną światową
oraz z Powstaniem Warszawskim. Tu
uczniowie – narratorzy przytaczali przykłady
różnych wydarzeń, które były następnie
ilustrowane recytacją bądź śpiewem odpowiednio dobranych, konweniujących
z nimi utworów. Np. wybuch wojny – wiersze „Alarm”, „Westerplatte”, „Hej chłopcy,
bagnet na broń”, zdobycie wzgórza Monte
Cassino – pieśń „Czerwone maki”, zbrodnia
katyńska – wiersz „Katyń”, wywózki na Sybir – pieśń „Modlitwa Sybiraków”, wybuch
powstania – pieśń „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój”, początki wskrzeszania z ruin
Warszawy – wiersz „Niezwyciężona!”.
Widowisko kończyło się nawiązaniem do
kapitulacji Niemiec 8 maja 1945 r. słowami:
„Chylimy głowy przed walczącymi o wolność w II wojnie światowej. Składamy hołd
powstańcom Warszawy i cywilnym obrońcom naszej Stolicy!” A później wspólny
śpiew: „Żeby Polska była Polską!”

Apel Poległych

Dała temu wyraz dyrektor szkoły Renata
Sobczak już w przemówieniu powitalnym,
wygłoszonym po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego,
stwierdzając m.in., że wolność Ojczyzny, to
najwyższa wartość, dla której, jak pisał Ignacy
Krasicki „nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”. Szacunek dla przeszłości narodowej,
szczególnie tej wielkiej i tragicznej, to jeden
z fundamentów prawidłowego wychowania
młodego pokolenia. Niech zatem nasi uczniowie – mówiła dyrektor Sobczak – pozostaną
dumni z przeszłości swojej Ojczyzny.
Wśród zaproszonych gości obecna była
naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy
Bielany Zoﬁa Gajewicz, hm. kpt. Stanisław
Sieradzki „Świst” – przyjaciel szkoły, który od
25 lat przekazuje młodzieży swoje wspomnienia z „Szarych Szeregów”, kpt. Aleksander
Pawłowski – pilot z Dywizjonu 300, płk. Stanisław Znajewski – prezes „Grupy Kampinos”
Światowego Związku Żołnierzy AK, Stanisław
Kramarz – prezes Bielańskiego Klubu Kombatanta, Leon Łochowski – aktor, konferansjer większości imprez patriotycznych na
Bielanach, autor opracowań śpiewników.
Otwarcie Izby Pamięci zostało poprzedzone widowiskiem słowno-muzycznym
pod hasłem: „Chwała Bohaterom! Cześć
Ich pamięci!”. Co ważne – spektakl zapre-

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

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

STROJE
WESELNE
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Zapraszamy pon.-pt. 8-20 sob. 8-14
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Tatiany Jarosińskiej, kierowniczki biblioteki
Jadwigi Jaczewskiej, nauczycielki muzyki
Małgorzaty Ługowskiej oraz pedagog Anny
Olankowicz, które były autorkami bardzo
pomysłowego scenariusza i reżyserii.
Widowisko zaczęło się od Apelu Poległych. Wyznaczeni uczniowie kolejno
wygłaszali apele, na przykład: „Wzywam
Was, Żołnierze Armii Krajowej, Narodowych
Sił Zbrojnych, Batalionów Chłopskich,
Harcerze Szarych Szeregów itd.”, Cały
zespól podchwytywał wołając: „Wzywamy
Was!”, a jeden z uczniów dodawał: „Cześć
Ich pamięci!” Wysłuchaliśmy sześć takich
apeli wraz z wierszowanymi przerywnikami
recytowanymi solo lub chórem. Apel zakończył się skłaniającymi do reﬂeksji słowami:

Egzamin
dojrzałości
dokończenie ze str. 1
 Technikum Księgarskie im. Stefana
Żeromskiego w Zespole Szkół Nr 18, ul.
Stefana Żeromskiego 81.
 Technikum Ekonomiczne Nr 5 w Zespole
Szkół Nr 35, ul. Stefana Żeromskiego 22/28.
 XXVIII Liceum Proﬁlowane w Zespole Szkół Nr 35, ul. Stefana Żeromskiego
22/28.
Część pisemna egzaminów maturalnych
oceniana będzie przez egzaminatorów
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
Uzyskane wyniki matury będą jednym
ze wskaźników pokazujących, co uczniom
i nauczycielom udało się osiągnąć w całej dotychczasowej edukacji. Wyniki te
będą podstawą do rekrutacji na wyższe
studia.
Łukasz Błaszczyk i Kamil Szydłowski
zdawali maturę w LII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława St. Reymonta przy
ul. Żeromskiego 81. Z języka polskiego
obaj wybrali charakterystykę Makbeta.
W drugim dniu matur pisali test z języka
angielskiego. Oceniają, że język polski był
łatwy, gorzej z angielskim. Za dwa tygodnie
czeka ich ustny z angielskiego i prezentacja
z polskiego.
Łukasz wybiera się na UKSW na kierunek administracja, natomiast Kamil chce
studiować turystykę na bielańskim AWF-ie.
Trzymamy kciuki!
Katarzyna Białczyk, Katarzyna Majdura

* * *

Ileż pracy i inwencji kosztowało przygotowanie tego wspaniałego, wzruszającego
spektaklu. Brak jest słów podziwu dla
całego dziecięcego zespołu, dla uczniów
czytających lub mówiących z pamięci trudne
teksty. To pozostaje na zawsze w sercach
i umysłach – u wykonawców i u słuchaczy.
I to jest właśnie plon uroczystości i całej wieloletniej działalności wychowawczej Szkoły
Podstawowej Nr 187 im. Adama Mickiewicza
w Warszawie. Zaś wymowną wizytówką
niechaj będzie nowo otwarta Izba Pamięci
Narodowej, w której (uwaga!) uczniowie pełnili rolę przewodników, wyjaśniając gościom,
co oznaczają zgromadzone tu rekwizyty.
Mieczysław Pierzchała

Fot. K. Białczyk

Rocznica Dnia Zwycięstwa

Łukasz i Kamil po pisemnej maturze

Szkolny Salon Pomocy Edukacyjnych
Bielany 2006
Patronat Honorowy:
Burmistrz Dzielnicy Bielany
Patronat prasowy:
„Nasze Bielany”
Oddział Warszawski nr 1 Polskiego Towarzystwa
Dysleksji wspólnie z Niepubliczną Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną „Edukacja” oraz Szkołą
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 223
zapraszają do udziału w

I Szkolnym Salonie Pomocy
Edukacyjnych Bielany 2006
Spotkanie z producentami i wydawcami odbędzie
się w dniu 27 maja 2006 r. w godzinach 10.00 - 16.00
na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 223 przy ul. Kasprowicza 107
Udział w Szkolnym Salonie Pomocy Edukacyjnych
Bielany 2006 jest bezpłatny.

W celu uczestnictwa w warsztatach
i otrzymania zaświadczenia konieczne jest
zgłoszenie udziału
pocztą: NPPP „Edukacja”, ul. Żeromskiego 14,
01-819 Warszawa, faksem: (022) 865 14 20,
e-mail: poradnia.edukacja@neostrada.pl

W programie m.in.

1. Kiermasz pomocy edukacyjnych
2. Prezentacje nowości na rynku pomocy
edukacyjnych
3. Warsztaty „Wykorzystanie pomocy edukacyjnych
w zajęciach terapii pedagogicznej”
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
- Kinezjologia Edukacyjna w pracy z grupą
- Grupowe zajęcia terapii pedagogicznej
4. Prezentacje uczniowskie pod hasłem „Królestwa
wyobraźni”
5. Program artystyczny
6. Ciepły posiłek, kawa, herbata za symboliczną opłatą.
Zapraszamy
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Oświata i wychowanie
4 PORY ROKU ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ
„Dziedzictwo kulturowe Mazowsza”
Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 209 Był to program dla nauczycieli wycho- ze Straży Miejskiej, która przeprowadziła

W Szkole Podstawowej Nr 209 im. Hanki Ordonówny w osiedlu Wawrzyszew od
ubiegłego roku szkolnego prowadzone
są zajęcia z edukacji regionalnej zatytułowane „Dziedzictwo kulturowe Mazowsza”. Jest to program przygotowany dla
klas IV – VI, obejmujący szereg działań
dydaktycznych i wychowawczych prowadzonych w ramach zajęć z przedmiotów
szkolnych. W ramach programu dzieci
poznają swoje najbliższe otoczenie, zapoznają się z przyrodą, topograﬁą i historią dzielnicy, miasta i regionu. Poprzez
zajęcia, spotkania z ciekawymi ludźmi,
ćwiczenia i zabawy, uczniowie dowiadują
się o atrakcjach okolicy, odkrywają swoje
korzenie, uczą się patriotyzmu i odpowiedzialności za Małą i Wielką Ojczyznę.
Szczególne znaczenie w procesie
wychowania młodego człowieka odgrywa
jego najbliższe otoczenie: dom, ulica,
osiedle i dzielnica. Kluczowym elementem
programu edukacyjnego „Dziedzictwo
kulturowe Mazowsza” stało się odwołanie do wspomnień rodziców, dziadków,
a niekiedy pradziadków. Dzieci przygotowywały prezentacje dotyczące powiązań
ich przodków z dzielnicą. Przeprowadzały
także wywiady z najbliższymi, dopytując
się o ich związki z Bielanami, Warszawą
i Mazowszem.
Dla młodego człowieka oprócz domu
rodzinnego, drugim ważnym miejscem jest
szkoła. Dzieci poznawały historię swojej
szkoły. Przygotowywały prace pisemne
dotyczące dziejów szkoły, zdobywały informacje o znanych absolwentach, gromadziły
dokumentację faktograﬁczną. W ramach
poznawania historii szkoły wiele uwagi
poświęcono także osobie patronki, Hanki
Ordonówny. „Pieśniarka Warszawy”, artystka, która w czasie II wojny światowej
uratowała wiele polskich dzieci, doskonale
może służyć za przykład zwykłego, codziennego patriotyzmu.
Łącząc poznawanie domu i szkoły
uczniowie w ramach prowadzonej ścieżki
edukacyjnej rysowali plan osiedla. W ramach zapoznawania się z okolicą, zbierały
informacje o patronach bielańskich ulic. Ponieważ patronami ulic w okolicy są głównie
wybitni pisarze, wiedza zdobyta w czasie
tych zajęć została wykorzystana w ramach
lekcji języka polskiego, a wielu uczniom
przyda się także w dalszej edukacji.
Wychodząc poza obszar osiedla młodzi
ludzie odkrywali inne ciekawe i piękne
miejsca w dzielnicy. Okazało się przy tym,
że do ulubionych miejsc naszych dzieci na-

leżą Lasek Bielański ze starym klasztorem
Kamedułów, malownicze uliczki w okolicach
placu Konfederacji, park Olszyna i spacerowe ciągi w okolicy stawów Brustmana.
Opierając się na zdobytej wiedzy dzieci
opracowywały foldery turystyczne promujące dzielnicę. Poczuły przynależność do tego
miejsca, poczucie łączności z innymi ludźmi, dumę z zakorzenienia w swojej okolicy.
W ramach dotychczas przeprowadzonych
działań edukacyjnych uczniowie odwiedzali
i porządkowali groby żołnierskie na cmentarzu wawrzyszewskim. Wizyta na cmentarzu
została poprzedzona lekcją poświęconą
wojnie obronnej 1939 r., ze szczególnym
uwzględnieniem walk prowadzonych na
terenie Bielan. Dzieci i młodzież corocznie
biorą też udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez Urząd
Dzielnicy i Klub Żołnierzy i Rodzin 30 Pułku
Strzelców Kaniowskich z okazji rocznicy
bitwy „Warszawskie Termopile”.
Program edukacyjny przeznaczony dla
uczniów szkoły podstawowej musi zawierać
także elementy zabawy. Przeanalizowano
więc ofertę pobliskich domów kultury przy
ul. Goldoniego i Andersena, wybierając
i promując szczególnie wartościowe i interesujące zajęcia.
Szczególne miejsce w programie omawianej ścieżki edukacyjne zajęła przyszłość.
W ramach tematu: „Bielany za dwadzieścia
lat – co chciałbym tu zmienić”, dzieci przygotowywały własne „programy wyborcze”
do władz samorządowych.
Wszystkie omawiane tu działania edukacyjno-wychowawcze były oczywiście
rozłożone w czasie i nie kończą tematu.
Na przyszłość planowane są dalsze działania, takie jak spotkanie z najstarszymi
mieszkańcami dzielnicy, sporządzenie
mapki szlaków turystycznych na terenie
dzielnicy, udoskonalenie powstałych już
folderów turystycznych opisujących uroki
Bielan. Edukacja regionalna pozwala na
zdobycie wiedzy o regionie, jego przeszłości, tradycji, zbliża do wartości duchowych,
intelektualnych, moralnych. Pozwala na
pełną identyﬁkację z nimi. Tylko wyposażony w tę wiedzę młody człowiek znajdzie
miejsce w środowisku, we wspólnocie,
lepiej pozna samego siebie. Pozwoli mu to
zrozumieć i zaakceptować innych, nauczy
się tolerancji, otworzy na nowe doświadczenia. Ta otwartość, a jednocześnie głęboko
zakorzenione poczucie własnej tożsamości
jest warunkiem znalezienia swojego miejsca w zintegrowanej Europie.
Agnieszka Gotowiec

„Mikrofon dla każdego”

koncertu galowego, zgromadzonej widowni zaprezentowane zostały nagrodzone
utwory. Gorące brawa po każdym występie
świadczyły, że werdykt jury był zgodny z odczuciami publiczności. Nagrodami dla ﬁnalistów były statuetki w kształcie mikrofonów
i upominki. Atrakcyjnym prezentem, który
otrzymali wszyscy nagrodzeni laureaci były
płyty CD z nagraniem wykonywanego przez
nich utworu i okładką, na której widniało ich
zdjęcie. Zwyczajowo, po zakończeniu gali,
w przykościelnej kawiarence zorganizowano słodki poczęstunek dla wszystkich
wykonawców i gości.
Swoją obecnością
zaszczycili nas przewodniczący Komisji
Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany radny Bogusław
Białowąs, inspektor
Wydziały Kultury
Dzielnicy Bielany
Tadeusz Ender oraz
dyrektor placówki organizującej konkurs
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ulicy
Szegedyńskiej 9a,
Antoni Żaliński.
Nagrodami dla ﬁnalistów były statuetki w kształcie mikrofonów i upominki
Składamy sernajstarszej, wzbudził podziw jury, co do deczne podziękowania ks. prałatowi Jarosławowi Piłatowi, proboszczowi paraﬁi pw.
profesjonalizmu wykonawców.
Finał tradycyjnie odbył się w dolnym św. Zygmunta za udostępnienie sceny do
kościele pw. św. Zygmunta przy pl. Kon- przeprowadzenia gali ﬁnałowej.
Komisarz konkursu, Mariola Strukowska
federacji. W dniu 24 kwietnia br. podczas
Konkurs wokalny „Mikrofon dla
każdego” z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. W tegorocznej, V edycji konkursu udział wzięło
580 wykonawców z 46 placówek oświatowych (103 solistów i 42 zespoły).
Przygotowaniem wykonawców zajmowało się 97 instruktorów i nauczycieli.
Trzyosobowe jury przez cztery dni słuchało
piosenek przygotowanych na konkurs i po
burzliwych naradach przyznało 24 nagrody
i 14 wyróżnień. Wysoki poziom wokalny
solistów i zespołów, zwłaszcza grupy
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wania przedszkolnego opracowany przez
Referat Proﬁlaktyki Straży Miejskiej m. st.
Warszawy. Program zakładał realizację
cyklu pięciu spotkań seminaryjnych obejmujących takie zagadnienia jak: psychologia
rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym,
zaburzenia w zachowaniu dzieci (agresja,
ADHD), akty prawne regulujące prawa
dziecka, współpraca przedszkola z innymi
instytucjami, agresja i przemoc, dziecko
– oﬁara przemocy. Podczas kolejnych spotkań nauczyciele otrzymywali opracowane
przez specjalistów materiały oraz poradniki
prawne będące cenną pomocą dydaktyczną
w pracy z dziećmi.

Uwieńczeniem cyklu seminariów było
wręczenie nauczycielom zbioru scenariuszy, obejmujących tematykę promującą
bezpieczne zachowanie się w poszczególnych porach roku. Scenariusze zajęć mogą
być wykorzystane jako gotowe narzędzie
do pracy z dziećmi lub jako podstawa do
tworzenia własnych scenariuszy.
Zainspirowana ogromnym zaangażowaniem pracowników Referatu Proﬁlaktyki
Straży Miejskiej w tworzenie praktycznych
pomocy dydaktycznych dla nauczycieli
wychowania przedszkolnego postanowiłam
nawiązać współpracę z naszym przedszkolem. Grupa 4-latków, którą obecnie
prowadzę jest grupą ciekawą otaczającego
ją świata, lubiącą wyzwania oraz chętną do
zdobywania nowych doświadczeń i poznawania ciekawych ludzi.
W ramach współpracy 14 kwietnia
2006 r. odwiedziła nasze przedszkole pani

zajęcia na temat „Bezpieczeństwo dziecka
w kontakcie z osobami dorosłymi”. Podczas
zajęć dzieci poznały kilka zasad takich jak:
„Gdy jestem sam w domu nie otwieram
drzwi nikomu”, „Nie rozmawiam z obcymi
przez telefon”, „O sobie i swoim domu nie
mówię nikomu”, „Dziękuję od obcych nie
przyjmuję”, „Nigdy nie wsiadam do obcych
pojazdów”, „Jeśli obcy zaatakuje mam
prawo się bronić”. Dzieci z zaciekawieniem
słuchały rad pani, a niektóre „zuchy” świetnie znały już kilka wymienionych zasad.
Oprócz zapoznania się z zasadami
bezpieczeństwa, dzieci poznały nowy zawód – Strażnika Miejskiego. Pani z wielką
życzliwością opowiedziała dzieciom
o swoim zawodzie, opisała mundur
oraz wyposażenie strażnika (pałka,
kajdanki, radiostacja) z wyjaśnieniem do czego ono służy.
Kolejne spotkanie odbyło się
19 kwietnia 2006 r. Tym razem
tematem zajęć było pytanie „Czy
pies może ugryźć?” Pani ze Straży
Miejskiej zapoznała dzieci z zasadami postępowania w przypadku
napotkania obcego psa: „Nigdy nie
drażnij psa”, „Nie patrz psu w oczy”,
„Gdy Cię pies zaatakuje zasłoń się”,
„Nie odwracaj się do psa plecami”,
„Nigdy nie karm obcych psów”,
„Gdy pies złapie Cię za rękę nie wyszarpuj jej”. Ponadto dzieci zostały
zapoznane ze sposobem ochrony
przed groźnym zwierzęciem – „pozycja żółwik”.
Po skończonych zajęciach dzieci
podziękowały pani ze Straży Miejskiej za włożony trud i życzliwość.
Zajęcia były wartościowe, prowadzone w miłej atmosferze, a zawarte w nich treści nauczyły dzieci właściwych
zachowań w określonych warunkach.
„Zuchy” oraz pozostałe grupy z niecierpliwością oczekują na dalsze zajęcia.
Małgorzata Tkaczyk

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

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

Nagrody „Osobowość Roku” – rozdane
W dniu 7 kwietnia br. w Krakowie
odbyło się Ogólnopolskie Forum Wychowania Przedszkolnego.
Gośćmi honorowymi były osoby, które cieszą się ogromnym autorytetem
w środowisku nauczycielskim: Edyta
Gruszczyk-Kolczyńska, Irena Majchrzak,
Ewa Zielińska oraz Pascal Kaas – laureat
ubiegłorocznej edycji konkursu.
Forum zostało zorganizowane przez
gazetę „Bliżej Przedszkola”, przy wsparciu
ﬁrmy MAC EDUKACJA oraz ﬁrmy ProgMan
Software.
Punktem kulminacyjnym spotkania
nauczycieli była uroczystość wręczenia
tytułów „Osobowość roku” edycja 2005/
2006. Tytuł ten przyznano dwudziestu
wychowawcom z całej Polski. Oprócz laureatów, do Krakowa przybyli burmistrzowie
i prezydenci miast oraz przedstawiciele
kuratorium, którzy wręczyli zwycięzcom
listy gratulacyjne. Stolicę reprezentowała
Monika Radziejewska-Bączyk, nauczycielka z Niepublicznego Przedszkola „Chatka
Puchatka”, mieszczącego się przy ul. Brązowniczej 17 w Warszawie.
Pani Monika jest lubią nauczycielką,
która potraﬁ nawiązać serdeczny kontakt
z każdym dzieckiem oraz rodzicami. Jako
pedagog wykazuje troskę i zainteresowanie
problemami swoich wychowanków. Jest
dyskretna i szczera. Chętnie chwali podopiecznych i docenia ich osiągnięcia.

Nauczycielka współpracuje z innymi placówkami pedagogicznymi – przedszkolami
i szkołami podstawowymi. Może się również
pochwalić działalnością charytatywną.
Każdego roku organizuje zbiórkę pieniędzy,
ubrań i zabawek dla dzieci z lubelskiego
hospicjum. Jest również pomysłodawczynią
akcji „Pomóżmy niechcianym zwierzętom”.
Małgorzata Oparowska

Lecznica Stomatologiczna

JOLAN

w Przychodni Rejonowej

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

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:

 stomatologia zachowawcza
 protetyka
 chirurgia



– resekcja
– hemisekcja
ortodoncja
– aparaty stałe i ruchome
RTG
– wybielanie zębów – 20%
– piaskowanie – 20%
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Surowce, nie śmieci

Czy surowce wtórne wrzucane do
kolorowych pojemników są później
przerabiane? I czy selektywna zbiórka
odpadów w ogóle ma sens? Okazuje
się że tak!
Już od 1994 roku na terenie Bielan i w
innych dzielnicach Warszawy stoją różnokolorowe pojemniki na surowce wtórne – szkło,
papier, plastyk i puszki. Niestety często
z tego stania nic nie wynika – jest bardzo
dużo osób, które nie chcą wrzucać do nich
odpadów odpowiedniego rodzaju. Jak powiedziała jedna z mieszkanek Bielan: „Ja nie
wrzucam szkła i papieru do tych pojemników,
bo uważam że to nie ma sensu. Najpierw się
je wrzuca do osobnych pojemników, a potem
przyjeżdża ciężarówka, opróżnia pojemniki
i to wszystko się miesza.”
Takie przekonanie, choć bardzo powszechne, okazuje się nieuzasadnione.
Kiedy zacząłem dokładniej przyglądać się
opróżnianiu pojemników na surowce wtórne
zauważyłem, że rzeczywiście, ciężarówka
która po nie przyjeżdża wrzuca zawartość
pojemników do jednego kontenera, ale za
każdym razem opróżniany jest tylko jeden
pojemnik! Zasada jest prosta – ciężarówka
opróżniająca pojemniki pierwszego dnia
przyjeżdża tylko po zawartość pojemników
na makulaturę, drugiego dnia zabiera
plastyk i puszki, trzeciego szkło itp. W ten
sposób zawartość poszczególnych pojemników nie miesza się ze sobą. Jest to
ważne, bo odpady wrzucane do pojemników nie jadą na wysypisko śmieci, tylko są
dalej przetwarzane. Firmy, które zajmują
się opróżnianiem pojemników na surowce wtórne muszą na swojej działalności
zarabiać, a zarabiają tylko i wyłącznie na
sprzedaży tych surowców. Dlatego zawartość poszczególnych pojemników musi być
przez nie przerobiona na surowiec, który
będą chcieli kupić odbiorcy – huty szkła, papiernie i przetwórnie plastyku. A nie jest to
takie proste. Odbiorcy kupią tylko surowce
wtórne, czyste i jednolite – tzn. bez śmieci
i zanieczyszczeń, nie zmieszane z innymi
rodzajami odpadów. Na przykład huta szkła
wymaga, by stłuczka szklana była nie tylko
podzielona na szkło białe, brązowe i zielone, ale też nie była wymieszana z innymi
substancjami. Na przykład ilość aluminium
w tonie szkła nie może przekraczać – uwaga – pięciu gramów! To mniej więcej dwie
metalowe zakrętki. Tymczasem w momencie opróżniania pojemników okazuje się, że
surowce wtórne zmieszane są ze „zwykłymi” śmieciami. W dodatku poszczególne
rodzaje surowców często wrzucane są do
niewłaściwych pojemników. Na przykład,
huta aluminium zainteresowana jest wyłącznie czystymi puszkami aluminiowymi,
tymczasem wśród puszek znajdowane
są takie „dodatki” jak przepalone żarówki,
kawałki drewna, a nawet stare buty. Podobnie zanieczyszczona jest zawartość pozostałych pojemników. Jeszcze większym
utrudnieniem w prowadzeniu „selektywnej
zbiórki odpadów” jest to, że dla części
naszej młodzieży atrakcyjną rozrywką jest
podpalanie pojemników na papier. Można tu
zauważyć różnicę pomiędzy Polską a takimi
krajami jak Niemcy, Francja czy Belgia.
Tam nikt nie niszczy stojących na ulicach
pojemników, natomiast normalne jest, że
jeśli jakiś pojemnik służy do zbierania np.
pudełek po jogurcie, to znajdą się w nim
tylko opakowania po jogurcie – w dodatku
bez pokrywek z folii aluminiowej.
Firmy zbierające surowce wtórne muszą
jakoś sobie poradzić ze śmieciami, z którymi
przemieszane są wartościowe surowce.
Pojemniki na terenie Bielan opróżniane
są przez dwie ﬁrmy – Remondis sp. z o.o.
i MPO. Obydwa przedsiębiorstwa mają
sortownie odpadów, w których surowce
wtórne zbierane z ulic Warszawy są rozdzielane na poszczególne „frakcje”, czyli
rodzaje odpadów. W sortowniach zawartość
pojemników przesuwa się po ruchomych
taśmociągach, z których wybierane są
poszczególne rodzaje surowców. W ten
sposób makulaturę rozdziela się na papier
gazetowy, tekturę i trudniejsze do przerobienia opakowania typu Tetrapak (kartony
takie jak po mleku i sokach owocowych).
Podobnie jest z plastykiem, który musi być
rozdzielony na tworzywo PET (butelki po
napojach) – osobno zielone, niebieskie
i bezbarwne, plastikową folię i opakowa-
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nia po artykułach chemii gospodarczej.
Trudniejsze jest rozdzielenie szkła, bo musi
być ono podzielone na poszczególne kolory
– nawet jeśli jest rozbite.
Po rozdzieleniu surowców wtórnych
szkło jest mielone. Ta stłuczka szklana
w takiej postaci traﬁa do huty, a pozostałe
surowce są prasowane w kostki – sześciany
o boku ok. 1 metra – wysyłane do odbiorców. Tak dokładne rozdzielenie surowców
jest dosyć pracochłonne, ale mimo wszystko udaje się, a nawet jest opłacalne.

Jednak surowce wtórne, które można
powtórnie wykorzystać nie są jedynymi
rodzajami zbieranych odpadów. Na terenie
Bielan zbierane są także stare lekarstwa
i zużyte baterie. Powinny być one utylizowane, a nie wyrzucane po prostu do
śmieci, bo zawierają substancje toksyczne
dla środowiska.
Zużyte baterie zawierają metale ciężkie
– w zależności od typu baterii mogą być to
kadm, nikiel, cynk i związki manganu, oraz
szkodliwe substancje stosowane jako elektrolit, np. wodorotlenek potasu albo chlorek
amonu. Jeśli starą baterię po prostu się
wyrzuci, substancje te prędzej czy później
przenikną do środowiska powodując jego
skażenie. A może być ono duże, bo jedna
zużyta bateria wystarczy, by zatruć około 1
metra sześciennego gleby! Aby tego uniknąć, w sklepach elektrycznych, w siedzibie
urzędu dzielnicy oraz w niektórych szkołach
i przedszkolach ustawione są pojemniki
na stare baterie. Można do nich wrzucać
wszelkiego rodzaju zużyte baterie, akumulatorki i baterie do telefonów komórkowych.
Opróżnianiem pojemników zajmują się dwie
ﬁrmy – AG Compelex i MPO. Baterie wyjęte
z pojemników dzielone są na rodzaje w zależności od składu chemicznego – osobno
baterie „zwykłe” czyli cynkowo-węglowe,
alkaliczne i różne typy baterii do „komórek”.
Po rozdzieleniu odzyskuje się z nich metale
i graﬁt, z których są zrobione. Metale są
powtórnie wykorzystywane, a graﬁt traﬁa do
elektrociepłowni, gdzie jest spalany.
Trudniejsza jest utylizacja przeterminowanych lekarstw. Także one zawierają wiele
bardzo trujących substancji. Jeśli lekarstwa
wyrzuci się po prostu do śmieci, to te
substancje zaczynają krążyć w przyrodzie
i zatruwać środowisko. Dlatego stare leki
lepiej jest wrzucać do pojemników stojących
w większości aptek na Bielanach. Wyspecjalizowana ﬁrma odbiera je z aptek i spala
w specjalnym piecu przystosowanym do
utylizacji odpadów medycznych.
Dzielenie śmieci przed wyrzuceniem
i korzystanie z osobnych pojemników
na surowce wtórne, lekarstwa i baterie
daje duże korzyści. Po pierwsze – w ten
sposób zmniejsza się ilość odpadów na
wysypiskach i ilość papieru, plastyku
i innych surowców, które trzeba co roku
wyprodukować zanieczyszczając przy tym
środowisko. Po drugie – mniej śmieci traﬁa
do „zwykłych” kontenerów, dzięki czemu ich
wywożenie jest trochę tańsze.
Ale nie są to jedyne powody, dla których
warto segregować śmieci. Kiedy spaceruję
nad brzegiem Wisły, albo po lasku młocińskim czasami traﬁam na zwały śmieci leżące
między drzewami – ktoś chcąc zaoszczędzić
na wywozie odpadów na legalne wysypisko,
wyrzucił je po prostu do lasu. Nie tylko
wygląda to okropnie, ale jest też przygnębiające. Przygnębiające dlatego, że większość z tych śmieci to plastyk, metale albo
szkło, czyli odpady, które można powtórnie
przetworzyć, zamiast bezmyślnie wyrzucać.
Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że idea
selektywnej zbiórki odpadów będzie stawała się coraz bardziej powszechna. Może
dzięki temu więcej śmieci będzie traﬁało do
przetwórni, a mniej – do lasu...
Tekst i foto: Michał Piotrowski

„Zielone” Przedszkole,
czyli o edukacji ekologicznej
Jeden z wierszyków dla najmłodszych zaczyna się takimi oto słowami:
„Przedszkole to jest mały światek, dla
dzieci do siedmiu latek...” – ten światek,
a może nawet świat, oferuje dzieciom bogactwo przeżyć i doznań oraz dostarcza
wielu radosnych chwil.
W naszym Przedszkolu Nr 318 od kilku
lat wprowadzamy dzieci w tajemniczy świat
przyrody. Hasłem, które towarzyszy nam
w codziennej pracy jest „Żyj z przyrodą
w zgodzie”.
Treści ekologiczne zawierają się również
w nazwie przedszkola – nosi ono nazwę
„Zielony Zakątek”. Została ona wyłoniona
spośród wielu propozycji, jakie napłynęły
od dzieci i ich rodziców w ogłoszonym przez
nas konkursie. Nazwa ta spodobała się nam
wszystkim, bowiem w bezpośredni sposób
nawiązała do stworzonej w przedszkolnym
holu oranżerii i „Zielonej klasy” w ogrodzie.
W tych miejscach organizujemy ciekawe
zajęcia przyrodnicze, zarówno dla naszych
wychowanków, jak i dla dzieci z pobliskich
przedszkoli i szkół.
Pragniemy uświadomić naszym wychowankom, że mamy tylko jedną Ziemię
– wielką zieloną planetę – o którą należy
dbać, a jej los spoczywa w naszych rękach
i bez ludzkiej pomocy może ona wkrótce
zginąć. Stwarzając wiele sytuacji, w których
dzieci mogą samodzielnie opiekować się roślinami i zwierzętami pozwalamy im stawać
się odpowiedzialnymi, a także pomagamy,
by dostrzegły jak wiele jest zależności
łączących człowieka ze światem przyrody.
Ponadto, w każdej grupie wiekowej znajdują się bogato urządzone kąciki przyrody,
gdzie o każdej porze roku gromadzone są
różne okazy przyrody ożywionej i nieożywionej. Tu także przeprowadzane są
ciekawe doświadczenia i prace hodowlane
– uprawiamy, między innymi, sadzonki ziół
i rozsady roślin kwiatowych, które latem
upiększają nasz przedszkolny ogródek.
Regularnie wysiewamy w specjalnych
termosach nasiona rzeżuchy, rzodkiewki,
kapusty, słonecznika lub fasoli mang na
kiełki. Są one wykorzystywane w przed-

szkolnej kuchni do przygotowania pysznych
sałatek, surówek lub kanapek i stanowią
doskonałe urozmaicenie codziennych posiłków. W oddziale sześciolatków stworzony
został bogato wyposażony kącik do zabaw
badawczych.
Budynek przedszkolny ze wszystkich
stron otacza duży ogród. Różnorodność
rosnących tu roślin sprawia, że jest to
bardzo atrakcyjne miejsce do czynnego
wypoczynku. Utożsamiając się w trakcie
zabaw z roślinką lub zwierzęciem, dzieci
uświadamiają sobie, że tak naprawdę od
ludzi, istoty te, różni tylko odmienny wygląd
i budowa. One, tak samo jak my, potrzebują świeżego powietrza do oddychania,
energetycznego pożywienia do wzrostu
i prawidłowego rozwoju oraz dużo ciepła
i światła. Są nam potrzebne, by cieszyć
nasze oczy swoim pięknem i umilać nam
codzienność.
Bardzo ważne miejsce w życiu przedszkola zajmują ogólnopolskie akcje „Sprzątanie Świata” oraz „Dzień Ziemi”. Podczas
tych imprez sprzątamy przedszkolny
ogródek, pielimy z chwastów przedszkolne
grządki, sadzimy drzewka i inne rośliny.
Chcąc, chociaż po części, rozwiązać
problem odpadów zbieramy surowce wtórne:
makulaturę, aluminiowe puszki i zużyte baterie.
Do ich zbierania zachęcają kolorowe pojemniki,
specjalnie wykonane wspólnie z dziećmi do
tego celu. Makulatura i puszki są oddawane
do punktu skupu, a uzyskane z ich sprzedaży
fundusze przeznaczamy na zakup pokarmu dla
naszych zwierząt, ziemi do kwiatów i nasion.
Nasza praca została nagrodzona kilkoma wyróżnieniami. Jesteśmy posiadaczami
„Zielonego Certyﬁkatu” Pierwszego Stopnia
oraz Certyfikatu Narodowego Konkursu
Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
w kategorii „Promotor Ekologii”. Pomagają
one w propagowaniu treści ekologicznych
tak bliskim naszemu sercu. Utwierdzają
nas w przekonaniu, że warto podejmować
nawet najmniejsze działania wobec środowiska, bo i tak będą one procentować
w przyszłości.
Małgorzata Lappe

Tu zostawisz zużyte baterie

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak
Szkoła Podstawowa nr 79
Szkoła Podstawowa nr 80
PHU Grodno
Bielański Ośrodek Kultury
Gimnazjum nr 73
Przedszkole nr 39
Zespół Szkół Nr 56
Przedszkole nr 236
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Bielany
Szkoła Podstawowa nr 223
“ELEKTRONIK” Marek i Dariusz Maszewscy
Liceum Ogólnokształcące nr XLI
CKZ.PL Ewa Piekart
Przedszkole nr 318
Liceum Ogólnokształcące nr XXXIX
U Balibiny
Przedszkole nr 182
Bulba Serwis
Przedszkole Specjalne nr 245
Przedszkole nr 181
Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi
MA-GO Włodzimierz Zabłocki
TELIMP Niedźwiedzki Grzegorz
Gimnazjum nr 2
Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Przedszkole Nr 308
Szkoła Podstawowa nr 53
Liceum Ogólnokształcące nr XXII
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Przedszkole nr 409
Przedszkole nr 97
Przedszkole nr 341
BATPOL Sklep Bateryjny
Przedszkole nr 272
Gimnazjum nr 75
Zespół Szkół nr 35
Zespół Szkół nr 52
Zespół Szkół nr 18
Szkoła Podstawowa nr 345
Szkoła Podstawowa nr 77
Szkoła Podstawowa nr 133
Szkoła Podstawowa nr 209
Szkoła Podstawowa nr 247
Szkoła Podstawowa nr 273
Szkoła Podstawowa nr 289

ul. Andersena 4
ul. Arkuszowa 202
ul. Aspekt 48
ul. Broniewskiego 74
ul. Goldoniego 1
ul. Conrada 6
ul. Dorycka 1
ul. Fontany 1
ul. Fontany 2
ul. Grębałowska 23/25
ul. Kasprowicza 107
ul. Kasprowicza 56
ul. Kiwerska 3
ul. Kochanowskiego 23
ul. Kochanowskiego 9A
ul. Lindego 20
ul. Marymoncka 67
ul. Nałkowskiej 3
ul. Potocka nr 1
ul. Pruszyńskiego 1
ul. Pruszyńskiego 5
ul. Przy Agorze 12
ul. Przy Agorze 22
ul. Przy Agorze 26
ul. Przybyszewskiego 45
ul. Przybyszewskiego 70/72
ul. Reymonta 8a
ul. Rudzka 6
ul. Staffa 111
ul. Szegedyńska 9a
ul. Tołstoja 2
ul. Twardowska 23
ul. Wergiliusza 7
ul. Wolumen 53 p.25
ul. Gajcego 9
ul. Wrzeciono 24
ul. Żeromskiego 22/28
ul. Szegedyńska 11
ul. Żeromskiego 81
ul. Gwiaździsta 35
ul. Samogłoski 9
ul. Fontany 3
ul. Reymonta 25
ul. Wrzeciono 9
ul. Balcerzaka 1
ul. Broniewskiego 99a
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Na festynie gościmy przedstawicieli Metra Warszawskiego, którzy będą udzielać odpowiedzi na pytania i wyjaśniać wątpliwości
dotyczące przebiegu i organizacji budowy bielańskiego odcinka metra. Będą prezentowane mapy, schematy oraz rozdawane
foldery o budowie metra . Ponadto będziemy gościć Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia. Będzie można kupić pyszną marmoladę jabłkową, niepowtarzalne ogórki przyrządzane na wiele sposobów, pomidorowy sos kowala i wiele innych smakołyków,
a także piękną pościel, obrusy, koszule – wyroby szwalni, które wydają się być wyjęte wprost z domu naszych prababć.
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Bielańskie Dni Kultury
Zielone Świątki – Odpust na Bielanach

 4 czerwca godz. 11.00, Kościół Pokamedulski pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Lasku Bielańskim, ul. Dewajtis 3
Tradycyjny odpust bielański rozpocznie msza święta odprawiana w intencji mieszkańców stolicy i władz samorządowych. Mszę poprzedzi uroczysta procesja z chorągwiami
kościelnymi wykonanymi przez artystów plastyków. Po mszy, wokół kościoła, odbędzie się
kiermasz wyrobów rękodzielniczych i występy artystyczne min. zespołu z Białorusi „Stary
Olsa”. Przewidywane są również prezentacje warszawskich uczelni artystycznych.

Koncert zespołu „Grupa Mo Carta”

 23 maja godz. 19.30, Kościół pw. św. Zygmunta, plac Konfederacji 55

Grupa Mo Carta to kwartet muzyczny o ambicjach kabaretu muzycznego. Ich
muzyczne żarty wykonywane w przekomicznych aranżacjach cieszą się od lat niesłabnącym powodzeniem.
Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Letnie Kino plenerowe

 3 czerwca godz. 21.00, osiedle Chomiczówka teren wokół Klubu Mieszkań-

Festyny i Imprezy Plenerowe
Festyn ekologiczny
„Dzień Ziemi 2006”

 20 maja, godz. 11.00-18.00, Lasek
Bielański – polana leśna, wejście od
ul. Marymonckiej na przedłużeniu ul.
Przy Agorze, tel. (0-22) 663-65-49.
W programie m.in. występy na scenie
(orkiestra klezmerska „Chojzes Klezmorim”,
Zespół Tańca Ludowego AWF Warszawa,
Łemkowski zespół folkowy „Serencza”,
Zespół „Rzoz” z Bukowiny Tatrzańskiej),
wydarzenia na polanie (zbiórka opakowań
szklanych – „sadzonka za szkło”, ściana
wspinaczkowa, most himalajski, zajęcia
z użyciem sprzętu wspinaczkowego pod
nadzorem wykwaliﬁkowanych alpinistów,
ogródek jordanowski dla dzieci, warsztaty
gry na bębnach, warsztaty lepienia z gliny,
gry sportowo-rekreacyjne, pokazy rycerskie i kawaleryjskie.

Dzień Dziecka – impreza plenerowa

 2 czerwca godz. 12.00 – 20.00,

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury,
ul. Estrady 112 (teren wokół ﬁlli), tel.
(0-22) 835-54-44.
Występy artystyczne w wykonaniu
zespołów dziecięcych, konkursy dla
dzieci, trampolina–batut, inne atrakcje
sportowo-rekreacyjne.

Festyn – Dzień Dziecka
w Klubie „Domino”

 3 czerwca, godz.11.00 – 15.00, Klub
„Domino”, ul. Bogusławskiego 6a (teren wokół klubu), tel. (0-22) 669-69-80.
Impreza dla dzieci, w programie blok
gier i zabaw dla dzieci wzbogacony gagami
w wykonaniu Clowna Dynia i jego ferajny.

Festyn – Dzień Dziecka
na Chomiczówce

 3 czerwca, godz. 15.00 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, ul.
Pabla Nerudy 1, tel. (0-22) 834-60-95.
Cykliczna impreza rodzinna organizowana od wielu już lat w osiedlu
„Chomiczówka”. W programie znajdą się
m.in. występy artystyczne na plenerowej
estradzie, konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
turniej koszykówki ulicznej, ścianka
wspinaczkowa, promocja zdrowego stylu życia (pomiary ciśnienia tętniczego,
próby wydolnościowe, pokazy udzielania
pierwszej pomocy). Na zakończenie festynu pokaz kina plenerowego.

ców WSBM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1, tel. (0-22) 834-60-95
Po zakończeniu festynu pt. „Dzień Dziecka na Chomiczówce” zapraszamy na
pokaz kina plenerowego. Zaprezentowane zostaną fragmenty kronik ﬁlmowych
o Bielanach a także ﬁlm fabularny, którego akcja rozgrywa się na terenie naszej
dzielnicy.

Wystawa twórców bielańskich

 7 czerwca godz. 18.00, Biblioteka Publiczna im. St. Staszica, ul. Duracza

19, tel. (0-22) 835-43-55
Ekspozycja prac malarskich, graﬁki, rysunku, rzeźby i ceramiki twórców bielańskich. Zaprezentowane zostaną prace twórców różnych pokoleń, artystów mających
znaczący dorobek, nagradzanych na krajowych i międzynarodowych przeglądach
i konkursach. Swoje prace wystawią min. Marek Kowalski, Ryszard Ptaszyński, Krystyna Brzechwa, Maria Anioł, Andrzej Łopiński. Oprawą wernisażu wystawy będzie
występ „Kabaretu Moralnego Niepokoju”.

Festyn „Na Płatniczej”

 10 czerwca godz. 11.00- 20.00, ulice Płatnicza, Kleczewska, plac Konfe-

deracji (Stare Bielany)
Impreza plenerowa z okazji 80-lecia powstania osiedla „Zdobycz Robotnicza”.
W programie m.in. wystawa zdjęć i akwareli ilustrujących przedwojenne Bielany,
występy warszawskich kapel podwórkowych, Wielka Parada Zwierząt, prezentacje
artystyczne bielańskich zespołów artystycznych, zabawy i konkursy dla dzieci.

III Bielański Tydzień Teatralny (13 maja-19 maja)
 Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. (0-22) 834-65-47

13 maja, godz. 18.00 – Spektakl „Wesele Boryny”, wyk. Amatorski Zespół Regionalny im. Wł. St. Reymonta
14 maja, godz. 12.30 – Spektakl „Królowa Śniegu” wg Andersena, reż. M. Kozłowska, MOK Pruszków, Teatr MASKA
godz. 18.00 – Spektakl „Opowieść o Mistrzu i Małgorzacie” wg M.
Bułhakowa, scen. i reż. A. Czerny, Teatr Śródmiejskiego Forum Kultury
w Łodzi
15 maja, godz. 10.00 – Spektakl „Kobciószeg dyslektyk” wg Perraulta, wyk. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego LXXIV im. K. Puławskiego
godz. 12.00 – Spektakl „Baśnie Braci Grimm” reż. Bogdan Wąsiel, Teatr
Braci Grimm
godz. 18.00 – Spektakl „Cesarz” wg R. Kapuścińskiego, wyk. J. Olszewska
16 maja, godz.18.00 – Spektakl „Ja zabiłem” moralitet wg „Zbrodni i chwały”
Dostojewskiego, wyk. R. Faron i S. Biczysko
17 maja, godz. 18.00 – Spektakl „Dzień śmierci Mozarta”, wyk. grupa teatru alternatywnego pod kier. Niny Czerkies
18 maja, godz. 18.00 – Spektakl „Spotkanie w górach” Bożeny Kupis-Kucharskiej
i „Kosztowny romans” Jana Brzechwy, w reż. Aleksandry Magiereckiej,
MOK Pruszków, Teatr FARSA
19 maja, godz. 18.00 – Spektakl „Wysocki. Przerwany lot”, adaptacja i reż. Sz.
Szczykno, Teatr na Wagance

II Przegląd Twórczości Artystycznej
Młodzieży Niepełnosprawnej

 19 maja godz. 16.00, Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak, ul.

Andersena 4, (0-22) 835-98-45

Wieczór z gwiazdą – Janusz Tylman

 10 czerwca, godz. 18.00, Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady

112, tel. (0-22) 835-54-44

 21 maja, godz.17.30, kościół św.
Zygmunta.
Koncert, który odbędzie się w kościele
poprzedzi msza święta w intencji byłych
nauczycieli MDK.

Koncert Łomżyńskiej
Orkiestry Kameralnej

 21 maja, godz.19.00, kościół pw.
św. Jozafata, ul. Powązkowska 90.
Koncert z cyklu Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach.
W programie utwory. J.S. Bacha, A.
Jarzębskiego, A. Vivaldiego, A. Corellego, W. Kilara.

Koncert „W rytmie bluesa”
z cyklu Kawiarnia Bardów

 24 maja, godz. 18.00, Bielański
Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel.
(0-22) 834-65-47.

Powróćmy jak za dawnych lat
– z piosenką przez świat

Koncert zespołu wokalnego „Bielany
 7 czerwca godz. 18.00, Bielański
Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel.
(0-22) 834-65-47.

Koncert – standarty jazzowe
na kwartet saksofonowy

 18 czerwca, godz.19.00, kościół pw. św. Jozafata, ul. Powązkowska 90.
Wystąpi Warszawski Kwartet Saksofonowy.

Koncert z cyklu
Wieczory Muzyczne

 18 czerwca, godz. 20.00, kościół
pw. św. Zygmunta, plac Konfederacji 55.
W koncercie wystąpią Jerzy Dziubiński – organy, Włodzimierz Promiński
– skrzypce.
W programie utwory: J.S. Bacha, Ch.
Glucka, A. Vivaldiego.

Wystawy
Wystawa sekcji tkactwa ﬁlli BOK

 12 maja, godz.18.00, Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady
112, tel. (0-22) 835-54-44.

Ekspozycja pokonkursowa bielańskiego konkursu plastycznego dla dzieci
i młodzieży.
 16 maja, godz.18.00, Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak, ul. Andersena 4, tel. (0-22)
835-98-45.

 10 czerwca, godz. 14.00 – 18.00,
teren przy Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej, al. Zjednoczenia 34, tel.
(0-22) 864-18-93.
Zabawy i konkursy oraz występy zespołów dziecięcych.

Wystawa tkanin artystycznych

Festyn „Bielany z Tradycją”

 26 maja, godz. 18.00, Bielański
Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel.
(0-22) 834-65-47.

Fot. Archiwum

 11 czerwca godz. 13.00 – 19.00 ,Bie-
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Koncert Chóru „Wiwat”
z okazji Dnia Matki

Wystawa „Jan Twardowski
– wiersze największej nadziei”

Bielański Festyn Rodzinny
„Powitanie Lata 2006”

lański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego
1 (tereny wokół BOK-u i okolice stawów
Brustmana), tel. (0-22) 834-65-47.
W programie: koncert zespołów dziecięcych i młodzieżowych, plastyczne działania
animacyjne, gry i zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, kiermasz rękodzieła ludowego
i artystycznego, wystawa plenerowa.

Koncerty

Kino plenerowe

Wystawa rysunków i pasteli
pt. „Reﬂeksy Światła”

 3 czerwca, godz. 11.00, Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”,
ul. Cegłowska 39, tel. (0-22) 834-13-47.

Maj 2006

Bielańskie Dni Kultury
Rajd Rowerowy
Szlakami Kampinosu

 13 i 14 maja, godz.10.00, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1,
tel. (0-22) 834-65-47

VII Bielański Rajd Rowerowy

„No to jadziem na Bielany”
impreza artystyczno-edukacyjna

 27 maja, godz. 14.00, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, ul.
Pabla Nerudy 1.
Impreza ukazująca folklor i tradycje
majówek na Bielanach (zabawy, konkursy, swojskie jadło).

 20 maja, start 9.30. Zbiórka teren
AWF przy pomniku Marszałka Józefa
Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, zapisy przed rozpoczęciem imprezy od
godz. 9.00, tel. (0-22) 834-60-95.

X Bielański Konkurs Literacki
– zakończenie

XI Turniej Szachowy
dla dzieci i młodzieży

Wieczór międzynarodowy z cyklu
„Poznajemy kulturę i zwyczaje
innych narodów”

 20 maja, godz. 10.00-16.15. Zgłoszenia w dniu zawodów godz. 9.00-9.45, TKKF „Chomiczówka”, ul. Pabla
Nerudy 1, tel. (0-22) 835-30-74.

Dni Otwarte w bielańskich
placówkach oświatowych
i instytucjach kultury
(3 czerwca – 10 czerwca)

 Młodzieżowy Dom Kultury „Biela-

ny”, ul. Cegłowska 39 (3 czerwca), tel.
(0-22) 834-13-47, godz. 11.00-14.00.
Prezentacja osiągnięć zespołów
teatralnych, tanecznych, muzycznych,
działających w MDK „Bielany” w okolicznym parku, tel (0-22) 834-13-47.
 Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
ul. Szegedyńska 9a (10 czerwca), tel.
(0-22) 834-52-59, godz. 10.00-14.00.
Prezentacja warsztatów edukacyjnych
prowadzonych w placówce: teatr lalkowy,
modelarstwo, rysunek i malarstwo, taniec
towarzyski, witraż, haft, taniec nowoczesny, nauka gry na instrumentach , zajęcia
wokalne.
 Młodzieżowy Dom Kultury im.
Marii Gwizdak, ul. Andersena 4 (9-10
czerwca), tel. (0-22) 835-98-45:
9 czerwca godz. 17.00
W programie pokaz szermierki oraz
koncert zespołów artystycznych MDK
10 czerwca godz. 10.00 – 14.00
W programie: wystawa prac malarskich wykonanych w pracowni połączona
z loterią na cele charytatywne; zabawy
z muzyką – konkursy, tańce, śpiew; gry
i zabawy sportowe dla rodzin, rodzinny
turniej tenisa stołowego i kometki, pokazy
taneczne zespołu Break Dance; turniej
warcabowy o tytuł mistrza; malowanie
kredą na asfalcie dla najmłodszych
dzieci; kącik kulinarny – proste potrawy
na imieniny, urodziny dzieci; kawiarenka
internetowa.

Inne projekty
kulturalno-artystyczne

 Pokaz slajdów podróżniczych

12 maja, Bielański Ośrodek Kultury, ul.
Goldoniego 1, tel. (0-22) 834-65-47:
godz. 16.00
Małgorzata Preuss i Marcin Złomski
– „TRANSAMERYKA I – Boliwia Tybet
Ameryki Południowej”,
godz. 17.45
Robert Remisz – „Góry Azji w obiektywie”,
godz. 19.30
Jarosław Tondos – „Etiopia – Na dachu Afryki”.

XII Bielański Przegląd Zespołów
Tanecznych „Taneczny Krąg 2006”

 14 maja, godz. 13.00, Zespół
Szkół Ogólnokształcących nr 49, ul.
Tołstoja 2.

 31 maja, godz. 12.00, Bielański
Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel.
(0-22) 834-65-47.

 31 maja, godz. 18.00, Bielański
Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel.
(0-22) 834-65-47.

„Bal pod chmurką”
– środowiskowa impreza muzyczna

 6 czerwca, godz. 11.00 – 13.00,
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”,
ul. Cegłowska 39 (teren wokół MDK
„Bielany”), tel. (0-22) 834-13-47.

Nachylenie Boga

Promocja książki prof. Grzegorza
Łęcickiego o młodzieńczej poezji Karola Wojtyły. 14 czerwca, godz. 18.00,
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. (0-22) 834-65-47.

Informacja

 Dzielnica Bielany m.st. Warszawy,

Wydział Kultury, ul. Lipińska 2, tel. (022)
669-01-78.

Bielańskie Dni Kultury
w przedszkolach

Przedstawiamy wykaz imprez organizowanych przez bielańskie przedszkola.
Część z nich ma charakter zamknięty
tzn. uczestniczyć w nich będą dzieci
uczęszczające do danego przedszkola
i ich rodzice. O ewentualnej możliwości
uczestnictwa w imprezach innych dzieci
wraz z opiekunami, zapytania prosimy
kierować do dyrektorów przedszkoli.

Święto Rodziny

 25.05.2006 r. godz. 15.30, Przed-

szkole nr 182 ul. Nałkowskiej 3, tel.
669-66-85.

Festyn rodzinny

 25.05.2006 r. godz. 15.00, Przedszkole nr 271, ul. Broniewskiego 93
tel. 633-38-77.
 29.05.2006 r. godz. 15.00, Przedszkole nr 236, ul. Fontany 2, tel. 834-65-85.
 2.06.2006 r. godz. 10.00, Przedszkole Nr 346, ul.Klaudyny 8, tel.
833-15-85.

Dzień Rodziny

 29.05.2006 r. godz. 15.30, Przedszkole nr 268, ul. Przytyk 5a, tel. 834-35-97.

Fot. Archiwum

Imprezy sportowe

Piknik rodzinny
z okazji Dnia Dziecka

Miejsce imprezy: Bielański Ośrodek
Kultury, ul. Goldoniego 1.

 31.05.2006 r. godz. 15.30, Przedszkole nr 39, ul. Dorycka 1 (Ogród
Przedszkolny), tel. 835-08-09.

Festyn rodzinny
– „Bawmy razem się wesoło”

 1.06.2006 r. godz. 15.00, Przedszkole nr 327, ul. Conrada 10a, tel.
669-72-42.

Festyn rodzinny
„Piękna nasza Polska cała”

 5.06.2006 r. godz. 15.00, Przedszkole nr 287, ul. Broniewskiego 81
tel. 633-64-18.

Piknik przedszkolny

 7.06.2006 r. godz. 15.00, Przedszkole nr 328, ul. M. Dąbrowskiej 5a,
tel. 669-78-13.

Piknik rodzinny

 7.06.2006 r. godz. 16.00, Przedszkole nr 334, ul. Przy Agorze 12, tel.
834-71-57.
 8.06 2006 r. godz. 14. 30, Przedszkole nr 49, ul. Skalbmierska 12, tel.
834-00-12.

Festyn rodzinny
– zakończenie roku w przedszkolu

 9.06.2006 r. godz. 15.00, Przedszkole nr 97 ul. Twardowska 23, tel.
834-13-41.

„Święto Niezapominajki”

 15.05.06, godz. 10.00, Przedszkole nr 346, ul. Klaudyny 8, tel.
833-15-85.

 30 maja godz. 9.30-14.00, Przed-

szkole Nr 240, ul. Marymoncka 34 tel.
834-04-31 w. 357.
Miejsce imprezy: Stadion lekkoatletyczny AWF.

Finał II Bielańskiego Konkursu
Ekologicznego „Niebo i Ziemia”

 15.05.2006 r. godz. 10.00, Przedszkole nr 318, ul. Kochanowskiego 9a,
tel. 633-00-95.

Pikniki i festyny rodzinne

 1 czerwca w godz. 10.00 – 15.00 – na terenie OPP przy ul. Szegedyńskiej 9a
 2 czerwca w godz. 12.00 – 16.00 – na terenie BOK ﬁlia przy ul. Estrady 112a
 10 czerwca w godz. 12.00 – 19.00 – na terenie Domu Dziecka Nr 1 przy al. Zjednoczenia 34
 26 czerwca w godz. 12.00 – 16.00 – na terenie Parku Olszyna
 9 września w godz. 12.00 – 19.00 – na skwerze u zbiegu ulic: Jarzębskiego i Żeromskiego.

Wystawa prac plastycznych

 25-26.05.2006 r., godz. 10-17,
Przedszkole nr 97, ul. Twardowska 23,
tel. 834-13-41.

„Łączymy pokolenia”
– zabawy integracyjne z seniorami

 1.06.2006 r., godz.10.00, Przedszkole nr 236, ul. Fontany 2, tel. 834-65-85.

Bielańskie Dni Kultury
w szkołach

Wykaz imprez realizowanych w bielańskich szkołach odbywających się podczas Bielańskich Dni Kultury. Umieszczamy tylko te projekty, które mają charakter
lokalny i są otwarte dla osób z zewnątrz
nie tylko dla uczniów danej szkoły. Nie podajemy informacji o imprezach zamkniętych. W celu uzyskania szczegółowych
informacji prosimy o kontaktowanie się
z organizatorami – dyrektorami szkół.

Festyn
„Dzień Polski na Bielanach”

 8.05.06, godz.10.00-12.00, Zespół
Szkół nr 56, ul. Fontany 1, tel. 834-65-68.

 10-30.05, godz. 9.00-17.00, Zespół
Szkół nr 18, ul. Żeromskiego 18, tel.
834-72-01, 834-69-67.

Wielkie Biblioteczne
Bielańskie Czytanie

 15.05 - 19.05.06, godz. 8.00-13.00,
Szkoła Podstawowa nr 289, ul. Broniewskiego 99a, tel. 663-17-77.

Impreza
„Niedźwiedziowe opowieśći”

Imieniny szkoły; w programie : wielkie
biblioteczne czytanie, zdrowe żywienie,
gawęda o miodzie, tańce i pokazy
 20.05.06, godz. 10.00-13.00, Szkoła Podstawowa nr 273, ul. Balcerzaka
1, tel. 834-64-74.

Festyn ekologiczny

 20.05.06, godz. 9.00-15.00, Lasek Bielański, Zespół Szkół 52, ul.
Szegedyńska 11, tel. 834-54-23, 835-24-60.

Piknik rodzinny

 27.05.06, godz. 10.00 -14.00, Szkoła Podstawowa nr 223, ul. Kasprowicza
107, tel. 834-26-78.

 Wieczór autorski Marii i Przemysława Pilichów – 17 maja, godz. 18.00,
ﬁlia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul.
Estrady 112, tel. (0-22) 835-54-44.

Wieczór poezji
ks. Jana Twardowskiego

 30.05.06, godz. 17.00, Gimnazjum
nr 71, ul. Perzyńskiego 10, tel. 633-39-48.
Fot. Archiwum

Przedstawienie teatralne
„Wesołe kwiatki”

Maj 2006

 24.05.2006 r. godz. 10.00, Przedszkole Nr 309, ul. Andersena 7 tel.
663-12-91.

Wystawa fotograﬁczna „Bielany”

VII Bielański Bieg Przedszkolaków „Bieg z uśmiechem”

Nobliści znad Wisły,
Odry i Niemna

 Wystep zespołu teatru dziecięcego MDK „Bielany” – „Bielańskie
Wiewiórki” – 17 maja, godz. 13.00, Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul.
Cegłowska 39, tel. (0-22) 834-13-47.

Finał IV Teatralnego Przeglądu
Bielańskich Przedszkoli
„Teatr Marzeń”

Ks. Jan Twardowski w MDK przy ul. Andersena

Koncert Środowiskowy

 3.06.06, godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 209, ul. Reymonta 25, tel.
663-55-69.
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Wiosenny savoir vivre

Uwaga, uwaga, obywatele Bielan! Ogłasza się wszem i wobec, że wiosna
nastała deﬁnitywnie i już. Z tej okazji dzieci popiskiwały radośnie, natomiast
dorośli pochrząkiwali znacząco, acz z satysfakcją. Machanie chusteczkami na
powitanie, odbyło się tu i ówdzie.
Wyjrzałem przez okno. Faktycznie, przyszła we własnej osobie. Wybuchła liśćmi
rozmaitymi oraz pierwszym kwieciem nieśmiałym. Po czym rozsiadła się wygodnie
pośród bielańskich skwerów, ulic i podwórek. Na tę intencję, liczne ptaszęta świergoliły jak opętane. Doszły mnie jednak słuchy,
że nie wszystkim
było to w smak.
Ponoć na rogu
ul. Żeromskiego
i Perzyńskiego,
doszło do naruszeń cielesności
osobistej. Dwóch
dziarskich staruszków, za pomocą
lasek rozstrzygało
problem pór roku.
Rozdzieleni przez
przechodniów, poprzysięgli rewanż
na kolejnym skrzyżowaniu. Odchodząc,
gubili zawartość sponiewieranych kieszeni.
Jednemu – wylatywały stare kartki z kalendarza, drugiemu – pierwsze zielone pąki.
Nie czekając na ostateczną konkluzję,
ruszyłem rześko w teren. Jak przystało
na rasowego tropiciela śladów, czujnie
podglądałem wyrzynające się trawki, pędy,
tudzież inne korzonki. Na Kępie Potockiej
nieopodal ogródków działkowych, siadłem
na ławce, podziwiając okoliczną przyrodę
we wczesnym rozkwicie. Me kontemplacje
nie trwały jednak długo. Zostałem wciągnięty (jako arbiter) w koszmarną awanturę
tuż obok moich stóp. Oto z lekka zaspana
dżdżownica wyszła ze swej dziurki, żeby
rozprostować obolałe członki. Trzy rozkrzyczane ptaki: szpak, kawka oraz wróbel,
usiłowały ją skonsumować. A ile wrzasku
przy tym było, a trzepotania skrzydłami;
jednym słowem – afera na cały Marymont!
Przyznacie drodzy Czytelnicy, że wynik 1:3
nie byłby sprawiedliwy. Przeto ja, Wasz
dzielny wiosenny reporter, szybko zażegnałem konﬂikt. Grzebiąc w ziemi patyczkiem, wyciągnąłem dwa kolejne robaczki,
pilnując, by każdy z awanturników otrzymał
po jednej sztuce. I udało się! Dokonawszy
równowagi w naturze, z poczuciem dobrze
spełnionego obowiązku, podjąłem dalsze
obserwacje.
Niestety, skręcając z ul. Podczaszyńskiego w Kasprowicza, wpadłem w poślizg

niekontrolowany. Zapewniam, to dziwne
uczucie, gdy przez pół sekundy głowa pracuje z szybkością procesora 2 GHz. Łapiąc
równowagę, błyskawicznie analizowałem
sytuację. Rozlany olej? Słonina? Skórka
od banana? Nic z tych rzeczy. Zwyczajny
psi klops!
Czy to za
sprawą krótkiego szoku, czy też
pobrudzonego
obuwia, szybko
przejrzałem na
oczy (i nos). Wnet
zaintrygowały mnie
okoliczne chodniki,
a trawniki w szczególności. Ziemia
parowała „zapachami”, mającymi
niewiele wspólnego z wiosną. Skradając się ostrożnie w kierunku al. Zjednoczenia, ujrzałem mało apetyczny krajobraz; pełen
„skarbów” i rojących się bakterii w pełnym
wyborze. Zeszłoroczne papierki, liście czy
odpadki to jeszcze nic. Natomiast nasycenie
powierzchni 1 m² innymi „pamiątkami”, godne
było księgi rekordów Guinnessa. Nie miałem
wątpliwości – nastąpił zmasowany „nalot
dywanowy” fruwających śmieciarek.
Wkrótce zrewidowałem swój pogląd.
Bowiem zza rogu, jakby od niechcenia,
wyłonił się człowiek z psem. Za chwilę
drugi, a w okolicach Kleczewskiej, jeszcze
jeden. Po chwili odbyło się „bombardowanie” trawnika. W tym czasie właściciele
stosowali manewr pt. nie wiem, nie byłem,
nie widziałem, to nie moja ręka, nie mój
pies... Odwracając się chytrze, intensywnie podziwiali wyimaginowane widoki na
nieboskłonie. Gdy czworonóg załatwił już
swe potrzeby (bo gdzieś musiał), jego pan
zapinał smycz, szybko opuszczając miejsce
skażenia. Dogoniłem jednego z nich, stanowczo żądając: halo, obywatelu, proszę
sprzątnąć po psie!
W tym miejscu można stawiać zakłady.
Co zrobił właściciel? 1. Nie zareagował. 2.
Wyraził zdziwienie. 3. Przeprosił, tłumacząc
się, że nie wiedział. 4. Zabrał „skarby” swego zwierza. 5, 6, 7, itd. Nic z tych rzeczy.
Zostałem po chamsku złajany od ostatnich,
przy okazji dowiadując się kim jestem oraz
moja rodzina, na trzy pokolenia wstecz.

Dla wzmocnienia argumentacji usiłowano
mnie też uszkodzić. Tytus, bierz go! Nie
był to jednak dobry pomysł, gdyż w tej
sytuacji musiałem pochwalić się świeżo
nabytą pompką rowerową. Dyskusja została zakończona. Do aktów przemocy (na
szczęście) nie doszło. Wniosek? Niektórym
posiadaczom psów, wyraźnie brakuje kultury osobistej. I nerwy, nie wiedzieć czemu,
puszczają z postronków...
Kończąc spacer, odwiedziłem sklepy
z artykułami dla zwierząt. Różnorakich
zestawów do sprzątania po Miśkach, czy
innych Perełkach jest w bród, a ceny umiarkowane. Niestety, mało osób je kupuje.
Skutki? Widać na co dzień.
Każdej wiosny, wszystkie bez wyjątku
bielańskie trawniki, skwery oraz chodniki, przypominają pola minowe. Przez co
skazani jesteśmy na slalom gigant z przeszkodami. Powiedzmy wprost: to „sport”
cokolwiek ekstremalny. A nieco poważniej
– istniejące zjawisko (samo w sobie) jest
po prostu obrzydliwe. Nic nie wskórają
zastępy szybkich dozorców, jeśli nie za-

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Słodowiec nad Rudawką

W latach okupacji niemieckiej byłem
już dużym chłopcem, którego rozpierała
energia. Jak mawiała moja mama „wszędzie mnie nosiło”. Bardzo często wsiadałem na rower i wyruszałem na wędrówki
ze swych rodzinnych Bielan.
Jeździłem np. do kuzyna i jednocześnie
serdecznego przyjaciela Zbyszka, który
mieszkał z rodzicami w piętrowym drewnianym domu przy ulicy Słowackiego 77 (adres
według starej książki meldunkowej). Nieraz
ojciec Stanisław posyłał mnie z jakąś przesyłką do księdza Truszyńskiego na Marymont
– przejeżdżałem wówczas przez Słodowiec.
Po latach nieraz odtwarzam w pamięci
wygląd ówczesnych okolic, ulic i osiedli,
które w wielu przypadkach są obecnie
całkowicie inne, po niektórych nie pozostał
żaden ślad. Chciałbym zabrać Czytelników
na wycieczkę w przeszłość.
Jadąc rowerem w kierunku Słodowca,
pokrytą brukiem, wąską ulicą Żeromskiego,
po prawej stronie widziałem pofałdowaną
wolną piaszczystą przestrzeń, która ciągnęła się na rozległym obszarze, aż po
horyzont Fortu Bema. Piaszczyste wydmy
porośnięte były trawami o ostrych pędach,
podobnie jak trawy nadmorskie. Między
tymi wydmami były małe sadzawki pokryte
rzęsą wodną, pełne kijanek.
Po lewej stronie ulicy Żeromskiego był
zbudowany trzypiętrowy blok mieszkalny,

Dzień Ziemi w Puszczy Kampinoskiej
Zgodnie z naszą tradycją, uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 209 im. Hanki
Ordonówny, tegoroczny Dzień Ziemi
spędzili w bezpośrednim kontakcie
z przyrodą. W dniu 20 kwietnia 2006
r. klasy IV – VI wraz z wychowawcami
i przedstawicielami Rady Rodziców, pod
przewodnictwem dyrektor Jolanty Krzak
wyruszyły na wyprawę do Kampinoskiego Parku Narodowego.

Bajka o rybaku

Pierwszym celem naszej wycieczki był
cmentarz w Palmirach. Młodzież w skupieniu wysłuchała informacji na temat historii
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tego tak ważnego dla każdego Polaka miejsca. Wyrazem pamięci o zamordowanych
mieszkańcach Warszawy było zapalenie
zniczy na mogiłach.
Następnie przeszliśmy na polanę Pociecha, gdzie każda klasa zaprezentowała
program związany z tematem tegorocznych
Dni Ziemi ,,Rzeki i ich ochrona”.
Młodzież wykazała się niezwykłą pomysłowością i inwencją twórczą, przygotowując
krótkie, tematyczne scenki.
Podziw wzbudziły wykonane
samodzielnie
rekwizyty, piosenki i żartobliwe dialogi. Największy aplauz
wzbudziły:
humorystyczna scenka,
w której ryby
sądziły chłopca, zaśmiecającego rzekę,
oraz pomysłowa bajka pt.
„Jak powstała
Wisła”. Wesoło
rozbrzmiewały
słowa znanej
wszystkim piosenki pt. „Płynie Wisła płynie…”.
Po części artystycznej przewodniczący
Rady Rodziców, która była fundatorem tego

dbamy o nasze otoczenie. Tym bardziej, że
wielu właścicieli psów wciąż kultywuje iście
azjatyckie zwyczaje. Czyli, nie przestrzega
elementarnych zasad dobrych obyczajów,
jak również stosownych przepisów. Inna
sprawa, że z ich egzekwowaniem też bywa
kiepsko. Jakiś mocny bacik – mandacik,
nader byłby wskazany. Póki co, tkwimy
w głębokim buszu. Jedna psia toaleta przy
ul. Perzyńskiego przy Staffa (obok parku
Bielany III), wiosny nie czyni. A wystarczy
tak niewiele: ogrodzony teren 8 x 8 m, nieco
trawy, trochę żwiru, pieńki dla miłego siusiania czworonogów, kosz oraz dobre chęci
do systematycznego sprzątania. Tylko tyle.
Lub aż tyle. Odpowiednie skreślić. Chwilowo, mamy kwadraturę koła.
Dlatego pozostaje nam obfita trawa,
która przykryje wszelkie nieczystości. Wówczas będzie ślicznie, miło i zielono. Czego
oczy nie widzą, a nos nie wyczuje... Tylko
woniejący problem pozostanie. Tu jest,
niestety, pies (o, przepraszam) pogrzebany.
Miłych, wiosennych spacerów!
Tekst i foto: Leszek Rudnicki

wspaniałego wyjazdu, rozpalił ognisko. Pośpiesznie smażono kiełbaski, ponieważ po
tylu przeżyciach apetyt dopisywał. Dzieci
jeszcze dopijały soczki, gdy rozpoczęły
się konkursy przyrodnicze. Uczniowie klas
czwartych mieli okazję wykazać się wiedzą
o lesie, klas piątych – wiedzą o Nizinie
Mazowieckiej, młodzież z klas szóstych
– wiedzą o zwierzętach Mazowsza. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie
nagrody.
Był również czas na zabawę: grę w piłkę nożną i siatkówkę, a także (z uwagi na
wspaniałą pogodę) na opalanie. Niestety,
przy zabawie czas szybko mija i nadeszła
pora zbiórki. Wszyscy z żalem opuszczali
piękną polanę i pełni niezapomnianych
wrażeń, powrócili do szkoły.
Uczniowie z niecierpliwością czekają na przyszłoroczny wyjazd, który tak
wspaniale łączy naukę z zabawą. Za
pomoc w zorganizowaniu naszej wyprawy
dziękujemy Radzie Rodziców i Dyrekcji
KPN.
Małgorzata Obtułowicz,
Władysława Dąbrowska,
Marzena Kwiatkowska

nazwany „Buntem”, położony między ulicami Fontany i Lisowską. Następnie mijałem
uliczki Hajoty i Swarzewską, gdzie aż do ulicy
Podczaszyńskiego (lewa strona od ulicy Żeromskiego) znajdowały się wille i bliźniacze
domki jednorodzinne, podobnie jak dzisiaj.
Poza wspomnianym „Buntem”, nie pamiętam na ulicy Żeromskiego innych bloków
mieszkalnych. Natomiast po lewej stronie
Żeromskiego do Marymonckiej, na tak zwanym „Serku”, w trójkącie wspomnianych ulic
i ulicy Podczaszyńskiego, teren był stosunkowo płaski, z kępami drzew sosnowych.
Dawny lasek sosnowy istniejący na tym
terenie wycięła miejscowa ludność na opał
podczas ciężkiej zimy w 1940 roku.
Na wysokości dzisiejszego zbiegu ulic
Kasprowicza i Żeromskiego znajdowała się
bocznica kolejowa (składnica węgla i drzewa), strzeżona przez niemieckich strażników
kolejowych (bahnschutzów) przeważnie Łotyszy i Ukraińców w niemieckiej służbie.
Po dojechaniu do placu Jedności (dzisiejszy teren Dworca PKS Marymont),
byłem już na Słodowcu. Na rogu ulicy Marymonckiej i Ogólnej znajdowała się posesja
państwa Kościelskich, a pan Stefan prowadził warsztat ślusarski. Dalej po minięciu
budynku Urzędu Poczty przyjeżdżałem już
do kuzyna Zbyszka.
Bracia Ostaszewscy, wybitni spece od
„dekawek”, prowadzili na Słodowcu znany
w całej Warszawie warsztat samochodowy,
obsługujący ten najpopularniejszy wówczas
typ samochodów osobowych. Mój ojciec
Stanisław przyjaźnił się z panem Edmundem Ostaszewskim, ja też jako młody chłopak byłem nie raz w ich warsztacie.
Na tyłach tych zabudowań rozciągało
się gospodarstwo ogrodnicze pana Piotra
Węgorka.
Nisko położony w wąwozie erozyjnym
staw Słodowiecki (później zniwelowany)
zasilała rzeczka Rudawka, która swe źródła
miała w rejonie dzisiejszego Lasku na Kole.
Przepływała ona przez Powązki i Stare Piaski, w rejonie tak zwanej Olszynki.
Rudawka, na obszarze Słodowca nazywana Pisią, po wypłynięciu ze stawu na
Słodowcu, przepływała przez Marymont
i wpadała pod Bielanami do Wisły. Dawniej
Rudawka zasilana była w rejonie Lasu
Bielańskiego dopływami nieistniejących
dzisiaj potoków. Obecnie odprowadza wody
licznych rowów melioracyjnych.
Widziałem nad Rudawką zachowane
resztki budowli starego młyna słodowego,
w którym przed wiekami śrutowano słód
jęczmienny, potrzebny do wyrobu piwa.
Od niego to właśnie wywodzi się nazwa
Słodowiec.
Jerzy Głosik

Mama, Tata i Ja

Już po raz drugi w ogrodzie Przedszkola nr 308 przy ul. Reymonta 8a, odbędzie się
26 maja 2006 r o godz. 15.00 wspaniała zabawa na pikniku rodzinnym połączonym
z pieczeniem kiełbasek. Pod hasłem „Mama, Tata i Ja”, będą bawić się nasi milusińscy ze
wszystkich grup ze swoimi rodzicami i całym personelem przedszkola. Konkursy, zabawy
i wspólne tańce zawsze sprawiają naszym podopiecznym wiele radości i przebiegają przy
dobrej muzyce i w ciepłej rodzinnej atmosferze.
Rada Pedagogiczna
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Jestem pełna nadziei

Rozmowa z Małgorzatą Zaława-Dąbrowską, lekarzem medycyny, dyrektorem
żoliborskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa
Otwartego

Fot. M. Pierzchała

Kiedyś, pewien prominentny funkcjonariusz Narodowego Funduszu Zdrowia
wypowiedział się publicznie, że pieniądze
przeznaczone na leczenie „będą szły za
pacjentem”. Jak pani dyrektor oceniłaby
sens i realność tej wypowiedzi?

– Były to słowa wypowiedziane jeszcze
w okresie funkcjonowania Kas Chorych.
Wtedy, na początku reformy służby zdrowia,
lekarze i pacjenci wiązaliśmy z określeniem
„pieniądze będą szły za pacjentem” wielkie
nadzieje. Nadzieje na uporządkowanie
wielu ważnych medycznych procedur, na
lepszą organizację, na większe nakłady
ﬁnansowe na sprzęt i nowe technologie
medyczne, tak aby nasza wiedza lekarska
była jak najlepiej wykorzystana i dobrze
służyła pacjentom. Wierzyliśmy, że będą
pieniądze na pacjenta i na płace dla służby
zdrowia. Jak jest, wszyscy widzimy. Gdyby
założenia te spełniły się, nie dokonywano
by kolejnych zmian i modyﬁkacji. Wszyscy
bylibyśmy zadowoleni i nie rozmawialibyśmy stale o reformie w służbie zdrowia.
Być może założenia te były słuszne, ale
każde duże przedsięwzięcie musi być
dobrze przygotowane, oparte na realnych,
obiektywnych ocenach.
Społeczeństwo było przyzwyczajone
do tego, że w publicznej służbie zdrowia
wszystko jest bezpłatne. Tak nie jest.
Przecież cena każdego badania laboratoryjnego wykonanego na nowoczesnym
sprzęcie medycznym, czy wreszcie wiedza
i doświadczenie, czyli praca lekarza i pielęgniarki mają swoją wartość. Te wszystkie
wartości są niedoszacowane. W systemie
ﬁnansowania działalności placówek służby
zdrowia, o który pan pyta, jest możliwe
wyodrębnienie kosztów za każdą procedurę, ale świadczenie usług leczniczych,
to nie tylko koszty konsultacji lekarskiej,
czy badania laboratoryjnego. To również
koszty administracyjne, koszty utrzymania
budynku, media, podatki, koszty remontów
i modernizacji, których wymagają nasze
placówki w celu dostosowania ich do krajowych i unijnych zaleceń obowiązujących
w placówkach medycznych. Potencjalna
liczba pacjentów jest do statystycznego
określenia, ale ilość, jakość i ciężkość
przebiegu danej jednostki chorobowej oraz
związane z tym koszty nie są możliwe do
precyzyjnego określenia. Pieniądze na
świadczenie specjalistycznych usług nie
mogą się nagle wyczerpywać, jeśli jest na
nie zapotrzebowanie.
Uważam, że reforma w służbie zdrowia
była bardzo potrzebna. Nie potrzebujemy
żadnych kolejnych rewolucji, lecz umiejętnego wyciągnięcia wniosków i naprawienia popełnionych błędów. A błędów nie
popełniają tylko ci, którzy nic nie robią.
Potrzebujemy świadomości, że leczenie
pacjenta kosztuje i pieniądze na to leczenie
w konkretnie określonym i zaakceptowanym zakresie powinny się znaleźć.
Jakimi kryteriami posługuje się kierowana przez panią dyrekcja SPZZLO
przy rozdzielaniu środków ﬁnansowych
na usługi medyczne świadczone przez
podległe jedenaście rejonowych przychodni?
– Placówką kieruję dopiero od ośmiu
miesięcy. Nie wprowadzałam zmian w tym
zakresie. Kryterium jest jedno – zapewnienie środków ﬁnansowych dla jedenastu
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naszych placówek w wysokości niezbędnej do realizacji potrzeb zdrowotnych
pacjentów objętych naszą opieką, zarówno w podstawowym zakresie, jak i w
specjalistyce. Zatrudniamy tylu lekarzy ilu
jest potrzebnych do realizacji kontraktu
w specjalistyce i tylu lekarzy pierwszego
kontaktu, aby spełnione były wszystkie
wymagane normy i standardy zalecane
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mamy
też środki na medycynę szkolną, a więc
opiekę lekarza i pielęgniarki nad dziećmi
i młodzieżą w szkołach. Oczywiście koszty
funkcjonowania każdej placówki są liczone
i będziemy je liczyć jeszcze rzetelniej i urealniać w celu lepszego wykorzystania istniejących zasobów. Nie można tu pominąć
bardzo dużych nakładów inwestycyjnych,
jakie ponieśliśmy w ostatnim czasie na dostosowanie naszych placówek do zaleceń
rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22
czerwca 2005 r.
Czy zdaniem pani tytuł artykułu zamieszczonego w styczniowym numerze
„Naszych Bielan” głoszący, że „W ochronie zdrowia – idzie ku lepszemu!” jest
zbyt optymistyczny?
– Myślę, że nie. Obserwuję to, co
się dzieje w ochronie zdrowia od ponad
dwudziestu lat. Najpierw z pozycji lekarza
stażysty, przez stopień lekarza młodszego,
starszego, specjalisty, kierownika przychodni i obecnie dyrektora. Są co najmniej
trzy czynniki decydujące o dobrej jakości
usług medycznych, o których wspominał
pan na łamach „Naszych Bielan”, a które
omawiałam w naszym kwartalniku „Zdrowie
Pacjenta” w październiku 2005 r., przedstawiając swoją koncepcję rozwoju ZOZ-u. Po
pierwsze – godne warunki pracy personelu
medycznego, po drugie – wyposażenie
placówek w sprzęt medyczny, po trzecie
– wysokie kwalifikacje zawodowe lekarzy i personelu medycznego. Obserwuję
ogromny postęp w zakresie rozwoju wiedzy
medycznej i możliwości wykorzystania tej
wiedzy dla dobra pacjenta. Za tym rozwojem my – lekarze podążamy bez opóźnień.
Zdobywamy kolejne stopnie specjalizacji,
ustawicznie dokształcamy się, przeznaczając niemałe środki ﬁnansowe z własnych
dochodów. Wiedza polskiego lekarza jest
duża i tu nie mamy sobie nic do zarzucenia. Gorzej jest z wyglądem naszych
placówek medycznych i z wyposażeniem
w sprzęt. Ale i tu dzieją się wielkie rzeczy.
Od dwóch lat zakłady opieki zdrowotnej,
których organem założycielskim jest m.st.
Warszawa, uzyskują dużą pomoc ﬁnansową na remonty i modernizację swoich
placówek. SPZZLO Warszawa Żoliborz też
jest objęte tą pomocą. Oczywiście potrzeby
są ogromne. W skład naszego SPZZLO
wchodzi jedenaście nieremontowanych
od lat placówek medycznych. Obserwując
ogromną dbałość i skuteczność Biura Polityki Zdrowotnej, którym kieruje dyrektor
Aurelia Ostrowska, w pozyskiwaniu i przekazywaniu funduszy na zakupy i zadania
inwestycyjne, jestem pełna wiary i nadziei,
że doprowadzimy nasze placówki do wymaganych standardów.
W tej dziedzinie w ostatnim czasie
zrobiliśmy bardzo dużo. W wielu placówkach wybudowaliśmy windy, toalety dla
niepełnosprawnych. wymieniliśmy stolarkę
okienną, wykonaliśmy docieplenia i nowe
elewacje budynków. Ze środków własnych
i dotacji kupiliśmy potrzebny sprzęt. Poszczycić się możemy nowymi aparatami do
EKG, spirometrami w każdej przychodni,
aparatami KTG, aparatami do badań USG
w tym do ECHO-serca, nowym sprzętem
do rehabilitacji, mammografem i innymi
nowoczesnymi sprzętami. Tak więc tytuł
w „Naszych Bielanach” o tym, że w ochronie zdrowia idzie ku lepszemu, uważam za
właściwy i cieszę się, że wreszcie spostrzega się dobre tendencje w służbie zdrowia
i ma się odwagę o tym pisać. Mam tylko
jedną wątpliwość, czy rząd zdąży dokonać
odpowiednich regulacji płacowych zanim
większość lekarzy i pielęgniarek odejdzie
do prywatnych gabinetów lub wyjedzie za
granicę.
dokończenie na str. 12

Adopcja dzieci

Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej
Towarzystwa „Nasz Dom” rozpoczął szkolenia dla osób chcących zostać rodzicami
zastępczymi i adopcyjnymi. Szkolenia trwają
od kwietnia do czerwca. Dyrekcja ośrodka zaprasza na cykl wrześniowy, ponieważ jeszcze
przed rozpoczęciem szkolenia, spotyka się
z uczestnikami by omawić warunki, jakie należy spełniać, by przystąpić do szkolenia.
Zakres programowy cyklu obejmuje m.in.
elementy prawa rodzinnego dotyczące praw
dziecka: wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę
i umiejętności rozpoznania oraz oceny sytuacji
dziecka, doskonalenie umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze
oraz pokonywanie trudności związanych
z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka,
zasady ﬁnansowania rodzin zastępczych.

W 2004 r. wprowadzono w Polsce nową
formę opieki na dziećmi osieroconymi – zawodowe, niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze, w tym rodziny specjalistyczne
dla dzieci niedostosowanych społecznie
oraz dzieci chorych, z wielorakimi dysfunkcjami. Zakres programowy dla kandydatów
jest poszerzony o zagadnienia dotyczące
specyﬁcznych potrzeb dzieci z poważnymi
problemami zdrowotnymi i emocjonalnymi.
Zawiera on m.in.: wybrane zagadnienia
z zakresu wczesnej diagnostyki, interwencji
i kompleksowego wielospecjalistycznego
wspomagania dziecka oraz zagadnienia
z zakresu metod i zasad oddziaływań resocjalizacyjnych i terapeutycznych.
Zainteresowanych zapraszamy do
Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa „Nasz Dom” od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00 – 16.00. Tel. 022 864
03 23; 022 834 60 53 w.107,108.
Andrzej Kalisz, dyrektor Ośrodka

Niezmiennie dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się akcja
„Biała sobota/niedziela”, zainicjowana
przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa
– Żoliborz, we współpracy z Biurem Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy (które
partycypuje w kosztach).
Kolejnym przykładem takiej „Białej soboty” jest akcja przeprowadzona 22 kwietnia
2006 r. w Przychodni Rejonowej przy ul.
Kleczewskiej 56. Tym razem skoncentruję
się na pracy pielęgniarek, gdyż od ich pracy
zależy zazwyczaj dalsza droga pacjenta.
Badania testowe krwi na poziom cholesterolu i poziom cukru Grażyna Kulik wykonała około 150 osobom. Tyluż osobom Irena
Komorek skontrolowała ciśnienie tętnicze
krwi. Ewa Mścichowska przeprowadziła
badanie EKG około 60 pacjentom. Irena
Zakrzewska wykonała pomiary soirome-

tryczne 40 zainteresowanym osobom oraz
20 palaczom badania zawartości tlenku
węgla przy pomocy urządzenia o dziwnej
nazwie – smokolajzer.
Pacjenci, u których stwierdzono niekorzystne odchylenia od normy, byli kierowani
na konsultacje do lekarzy specjalistów. Dyżur pełnili pulmonolog, alergolog, kardiolog
i diabetolog. Nadto do dyspozycji pacjentów
tego dnia była okulistka, Małgorzata Sikora.
Na pacjentki czekał też ginekolog położnik
Andrzej Tomecki (kierownik przychodni).
Nad akcją czuwała przełożona pielęgniarek (także przewodnicząca Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej w Radzie Dzielnicy)
– Irena Komorek.
Najbliższe „Białe soboty”, zaplanowano na 13 maja (ul. Wrzeciono 10c),
20 maja (ul. Conrada 15) i 27 maja (ul.
Kochowskiego 4).
Mieczysław Pierzchała

Kolejna „Biała sobota”

Osobiste rozwiązanie

Nasz słuch jest jedyny w swoim rodzaju, tak
jak odciski palców. Jeśli go nam ubywa, tracimy część siebie, część naszej tożsamości.
Nowoczesne aparaty słuchowe Oticon potraﬁą
skompensować nasz niedosłuch i pomóc nam
odzyskać swoją odrębność.
Ludzki układ słuchowy jest bardzo złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie wystarczy po prostu założyć jakiś tam aparat
słuchowy, włączyć go i ustawić głośność.
Aby jak najlepiej wykorzystać słuch, należy
zacząć od wizyty u specjalisty, który zbada
słuch, porozmawia o stylu życia i następnie pomoże wybrać aparat zapewniający
największe korzyści w praktyce.

Indywidualne wzmocnienie

Niedosłuch dotyczy osób w każdym
wieku. Niektórzy, nawet z niedosłuchem
znacznego stopnia, mogą całkiem nieźle
rozumieć złożone dźwięki mowy, pod
warunkiem, że są one wystarczająco
głośne. U innych osób uszkodzenie ucha
wewnętrznego może być na tyle duże, że
nawet przy odpowiedniej głośności mowy
trudno jest ją zrozumieć. Audioprotetycy
Oticon dysponują gruntowną wiedzą na
temat różnych rodzajów niedosłuchów.
Mogą zmieniać sposób przetwarzania
dźwięków w aparacie słuchowym, by
zapewnić odpowiednie ich wzmocnienie
w decydujących zakresach częstotliwości. Jest to możliwe, ponieważ nowoczesne aparaty słuchowe Oticon są wyjątkowo elastyczne – reagują z niesłychaną
precyzją w zależności od konkretnego
typu niedosłuchu i sytuacji akustycznej.
Stale analizując dochodzące dźwięki,
zapewniają im tylko takie wzmocnienie,
z jakim ucho jest sobie w stanie poradzić.
Zapewniają również czysty, harmonijny
i przyjemny odbiór dźwięków.

Odpowiedź
na indywidualne potrzeby

Dzisiaj nowoczesne aparaty słuchowe
mogą w gruncie rzeczy zdziałać „cuda”,
dopasowując się indywidualnie do niedosłuchu, do jedynej w swoim rodzaju ana-

tomii ucha i stylu życia osoby niedosłyszącej. Występują we wszystkich kształtach
i rozmiarach – od małych, dyskretnych
modeli wewnątrzusznych do różnobarwnych modeli zausznych. Rodzaj aparatu
słuchowego zalecanego przez audioprotetyka zależy od dwóch ważnych czynników:
wielkości uszu i wielkości ubytku słuchu.
Osoby z lekkim upośledzeniem słuchu
mogą korzystać z większości rodzajów
aparatów słuchowych. Natomiast osoby
ze znacznym niedosłuchem potrzebują
aparatów o większej mocy, wyposażonych
w większą baterię; w tym przypadku mogą
to być tylko aparaty zauszne. Kształt
i dopasowanie aparatów słuchowych jest
oczywiście ważną sprawą, ale nie mniej
istotne jest to, jak dana osoba zamierza
z nich korzystać. Każdy ma swój własny
styl życia, zainteresowania i zdolności,
a aparaty słuchowe i programy do ich
ustawiania potraﬁą wziąć to wszystko pod
uwagę. Wystarczy jedynie odpowiedzieć
audioprotetykowi na kilka prostych pytań,
a następnie patrzeć i słuchać, podczas
gdy komputer wykona całą resztę.
„People ﬁrst” – tak brzmi motto ﬁrmy
Oticon. Wierzymy, że do stworzenia
najlepszych aparatów słuchowych nie
wystarczy wyłącznie najnowsza technologia. Dlatego przy projektowaniu nowych
rozwiązań dla osób niedosłyszących na
pierwszym miejscu stawiamy osobiste
potrzeby i preferencje pacjenta.
FIRMA APARATY SŁUCHOWE ZAPRASZA DO KOŃCA MAJA NA BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU I DOBÓR
APARATÓW SŁUCHOWYCH UL.KOCHANOWSKIEGO 19/I PIĘTRO PRZYCHODNI./TEL. 897 37 43 PON.-PT.9.00-16.00
Z TYM OGŁOSZENIEM RABAT 5%
PRZY ZAKUPIE APARATU
Artykuł sponsorowany
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Głos seniora

Głos Seniora
Stąd do Europy

Starzenie się społeczeństw jest wpisane w rozwój cywilizacji, a zniedołężnienie
seniora kosztuje więcej niż troska o jego
zdrowie. Instytucje międzynarodowe
– Unia Europejska, Organizacja Narodów
Zjednoczonych, Światowa Organizacja
Zdrowia – tworzą więc całe programy,
dotyczące promowania zdrowia i dobrego
samopoczucia ludzi w starszym wieku.
Cytat zaczerpnęliśmy z Madryckiego Międzynarodowego Planu Działania w sprawie
Starzenia się Społeczeństw, przyjętego
przez ONZ w Madrycie w 2002 r. Zakłada
on m. in. zapewnienie ludziom starszym
powszechnego i jednakowego dostępu
do opieki zdrowotnej, rozwój placówek
medycznych pod kątem potrzeb starszych
pacjentów i szkolenie odpowiednich specjalistów. W Unii Europejskiej o naszą
kondycję troszczy się kilka departamentów,
a w ich dokumentach podkreśla się przede
wszystkim: udostępnienie opieki wysokiej
jakości wszystkim starszym obywatelom
Unii, bez względu na ich zamożność; zapewnienie ﬁnansowej samowystarczalności
systemów służby zdrowia; przeciwdziałanie
dyskryminowaniu starszych pacjentów
przez służbę zdrowia; wyrównywanie różnic
pod tym względem między piętnastką UE
a nowymi jej członkami.
„Potrzeby zdrowotne osób starszych
a polska służba zdrowia”, to tytuł artykułu
dr. n. med. Jarosława Derejczyka, współzałożyciela Kolegium Lekarzy Specjalistów
Geriatrii w Polsce, dyrektora Szpitala Geriatrycznego w Katowicach. Artykuł zamieszczono w książce pt. „My też Seniorzy w Unii
Europejskiej”. W artykule tym autor podaje
m. in., że gdyby liczba tych specjalistów
wzrosła u nas dziesięciokrotnie, jeden geriatra przypadałby na... 10 tys. pacjentów po
sześćdziesiątce. Tymczasem, to geriatria
wypracowuje metody właściwego leczenia
nękających nas chorób: zaburzeń świadomości, upadków ze złamaniami, odleżyn,
zaburzeń równowagi, depresji, otępień itp.
Wskutek braku kadry medycznej, rozpoznawalność chorób jest najmniejsza w populacji starszych pacjentów, zaś spożycie
leków największe. Na przykład – aż 12 %
osób po siedemdziesiątce traﬁa do szpitali
z powodu zatrucia lekami.
Tylko 20% ludzi po 65 roku życia nie ma
problemów z pamięcią. 70% ma pogorszenie
pamięci związane z wiekiem, a 10% cierpi
na otępienie. Te skutki starzenia się można
opóźniać i łagodzić, ale gdy lekarz rodzinny
ma pod opieką 1500 osób, wśród nich 34
osoby z otępieniem, nie jest w stanie śledzić
tych zmian. Dlatego tylko 10% pacjentów
z otępieniem jest leczonych właściwie.
Zdaniem autora, ustawa o Narodowym
Funduszu Zdrowia bardzo pogorszyła sytuację, bo środki przekazywane placówkom
służby zdrowia nie zapewniają skutecznego
leczenia seniorów. Nie uznaje się konieczności dłuższego leczenia, dodatkowej pracy
rehabilitantów i personelu, występowania
w starszym wieku wielu chorób jednocześnie, kosztów leczenia stanów zapalnych,
odleżyn, tzw. zespołów niedoborowych,
powikłań cukrzycy itp.
Czytamy o przejawach dyskryminacji starszych pacjentów w obiektach służby zdrowia
– o przemilczeniu ich problemów, pobieżnych
diagnozach, uzależnieniu podjęcia leczenia
od wieku. Daleko stąd do Europy!

Takie hobby

Piaszczystymi ścieżkami Kampinosu
skrada się jak myśliwy na safari, żeby
nie spłoszyć strugi światła, smugi cienia,

lśnienia rosy. A tu chmura zakryje słońce,
albo zacznie padać deszcz – i już się nie da
zatrzymać w kadrze ulotnego piękna natury.
Ale Boguś zatrzymuje w pamięci koloryt
drzewa, wydmy, polany, po kilka razy wraca
w upatrzone miejsce. Powstaje zdjęcie.
Nasz popularny Bogusław Brodacki,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz związkowego Koła
Nr 6, zawodowo nigdy nie miał nic wspólnego z artystycznym widzeniem świata. Ale
w chwilach wolnych od dłubania w silnikach
samochodowych – fotografował. Od zawsze
i pewnie z potrzeby ducha, skoro na emeryturze wręcz żyje swoją pasją. W stosach
zdjęć w jego wawrzyszewskim mieszkaniu
przeważają puszczańskie krajobrazy. Ale
jest i bielańska architektura, kapliczki,
kościoły, zameczki w otulinie Kampinosu
i słońcem prześwietlony nurt Bugu, po którym pływa kajakiem i sobie tylko wiadomym
sposobem tak operuje obiektywem, że
woda wychodzi krystalicznie czysta.
W okresie ostatnich ośmiu lat miał cztery
wystawy zbiorowe w Izabelinie – w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Kampinoskiego
Parku Narodowego (jest członkiem jego Zarządu), trzy wystawy wspólne z Ryszardem
Piekarskim i trzy samodzielne: w Klubie
Mieszkańców „Chomoczówka”, w Bielańskim Ośrodku Kultury oraz ostatnią pt.
„Przyroda Puszczy Kampinoskiej” – czynną
przez cały kwiecień br. – w Młodzieżowym
Domu Kultury przy ul. Andersena.
Wykłada księgę pamiątkową i cieszy się,
gdy ktoś napisze, że poznaje utrwalony na
kliszy fragment puszczy. „Bardzo dobrze, że
są wśród nas osoby wrażliwe na otoczenie,
w który żyjemy. Przybliżają nam miejsca,
po których spacerujemy, nie widząc ich
piękna” – wpisują zwiedzający. A Boguś
nie opisuje swoich zdjęć. Rozwiesza bez
opisów, starając się jak najczęściej być
obecny w godzinach otwarcia wystawy, bo
może ktoś wda się w rozmowę. Wtedy pyta:
– Co pan(i) widzi?
Wystawy Bogusława Brodackiego są coraz
popularniejsze wśród Bielańczyków, a nauczyciele przyprowadzają na nie całe klasy.

Renciści zapraszają

Koło PTTK „Renciści” , z siedzibą przy
ul. Kasprowicza 40 (tel. 022 834 54 34;
022 697 07 91) czynne jest w poniedziałki
w godz. 10.00 – 12.00. Można zadzwonić
lub przyjść po informator o wycieczkach
i imprezach, za który trzeba zapłacić 50 gr.
We wtorki „Renciści” zapraszają do Społecznego Domu Kultury przy ul. Próchnika,
na tyłach teatru „Komedia”, na godz. 17.00.
Tam odbywają się cotygodniowe spotkania
członków i sympatyków, połączone z ciekawymi prelekcjami, podczas których „wędruje
się po Polsce i Europie”, oglądając unikalne
slajdy. Zaś w przedpołudnia wtorkowe
można wziąć udział w wycieczce (okolice
Warszawy). Gdzie i o jakiej godzinie należy
się stawić? – poinformują w siedzibie przy
Koła ul. Kasprowicza.
Piątki są puszczańskie, bo wędruje się
po Kampinosie, bez względu na pogodę.
Trasy wycieczek są łagodne, przeznaczone dla osób chodzących wolniej. Trzeba
przyjść na godz. 9.00 na plac Wilsona,
zbiórka przy przystanku autobusowym nr
110, odjazd o godz. 9.17.
Począwszy od kwietnia, raz w miesiącu,
organizowana jest wycieczka autokarowa,
płatna 40 zł. W maju na wycieczkę do
Biebrzy jest już komplet uczestników, ale
można się zapisać na kolejne wyprawy
w następnych miesiącach.
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Pani Izabeli Ładzińskiej
naszej koleżance
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

SYNA
składają

koleżanki i koledzy z Delegatury Naczelnego Architekta Miasta
w Dzielnicy Bielany i Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
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Jestem pełna nadziei
dokończenie ze str. 11
Które z usług medycznych świadczone przez podległe Pani placówki są
najbardziej kosztowne?
– Wszystkie badania i procedury mają
swoją cenę. Najdroższe są badania specjalistyczne, ale to nie znaczy, że są
jakiekolwiek ograniczenia w wykonywaniu
wskazanych przy diagnostyce i leczeniu
badań. Zapewniam pana, że nie ma takich
sytuacji, w których ze względu na koszt
badania nie jest ono zlecone lub wykonane. Ale proszę również pamiętać, że o tym
decyduje lekarz. On ustala i odpowiada za
zakres koniecznej diagnostyki. Badania nie
mogą być wykonywane bez konkretnych
wskazań i uzasadnienia tylko dlatego, że
pacjent tak sobie życzy. Pieniądze służby
zdrowia są pieniędzmi od podatników, czyli
nas wszystkich i nie należy ich marnować.
Podobnie zdarza się z wystawianiem
recept na leki refundowane, zwłaszcza
gdy pacjent leczy się gdzieś w przychodni przyszpitalnej, na długotrwałą, czasem
nieuleczalną chorobę. Przykładem może
być jaskra i stosowane przy jej leczeniu
krople typu trusopt, betoptic i inne.
– Nie każdemu pacjentowi przyjmującemu dany lek przysługuje zniżka, czyli
recepta z literką P. Refundacja ta dotyczy
tylko chorób przewlekłych niektórych
jednostek chorobowych. O tym decyduje
lekarz specjalista. Jeśli jest takie uzasadnienie, to należy dostarczyć odpowiednie
zaświadczenie lekarzowi podstawowej
opieki zdrowotnej, który umieści je w swojej
dokumentacji i będzie mógł wypisywać leki
z refundacją.
Spotkałem się z poglądami, że panaceum na leczenie wielu uporczywych
dolegliwości mogą być zabiegi typu
akupunktura i akupresura. Jeśli to nie
jest mrzonka, to widziałaby pani dyrektor
sens i możliwość wprowadzenia tej formy
leczenia w podległych przychodniach?
– Nigdy nie zabraniam pacjentom, jeśli
jestem o to pytana, alternatywnych metod
leczenia. Jednocześnie staram się rzetelnie
przedstawić skuteczność i zalety leczenia
farmakologicznego, opartego o wiedzę,
doświadczenie i wyniki badań klinicznych
wielu uniwersytetów i akademii medycznych w Polsce i na całym świecie. Uświadamiam również pacjentowi zagrożenia
wynikające z ewentualnego odstawienia
przez niego leków. Jeśli bym nawet rozważała wprowadzenie takiej formy leczenia,

to byłyby to zabiegi płatne, ponieważ nie
mamy kontraktu na takie usługi z Narodowym Funduszem Zdrowia..
W informacjach o bezpłatnych akcjach proﬁlaktycznych głosi się, że będą
one przeprowadzane w celu wczesnego
wykrywania zagrożeń u osób w wieku do
59 lat, 65 lat, 69 lat. A co z pacjentami po
siedemdziesiątce?!
– Bezpłatne akcję proﬁlaktyczne prowadzimy w ramach umów z NFZ oraz m.st.
Warszawy. To te umowy regulują wiek
osób, które mogą zgłosić się do programu.
Osoby powyżej 65. oraz 69. roku życia,
które nie mogą być objęte programem ze
względu na wiek, mogą wykonać badania
na podstawie skierowania od lekarza POZ
lub specjalisty w ramach umowy na podstawową i specjalistyczną opiekę z NFZ.
Lekarz wydaje skierowanie na badanie,
jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.
Również organizujemy akcję „Białych sobót
i niedziel”, podczas których można wykonać
szereg badań specjalistycznych bez skierowania i wcześniejszej rejestracji.
Na koniec kwestia niezwykle trudna
– zdrowie kombatantów II wojny światowej
oraz ludzi represjonowanych w powojennym okresie reżimu komunistycznego.
Jest ich z roku na rok coraz mniej, średnia
wieku około osiemdziesiątki. Ludzie schorowani, niejednokrotnie z urazami w wyniku odniesionych niegdyś ran. Czy mogłaby
pani dyrektor złożyć tym pacjentom jakąś
nietypową deklarację pomocy?
– Kombatanci w zakresie chorób wojennych i obozowych mają prawo do korzystania z pomocy ambulatoryjnej bez skierowania od lekarza POZ. Można przyjąć,
że wszystkie choroby osoby, posiadającej
status kombatanta można za takie uznać,
chyba że lekarz wyraźnie stwierdzi, że dana
choroba taką nie jest.
Kombatanci oraz osoby represjonowane,
jako mające ogromny wkład w uzyskanie
niepodległości i suwerenności Polski, są
dla nas osobami szczególnie ważnymi.
Z uwagi na ich zasługi oraz wiek powinni być
objęci szczególną opieką medyczną. Co do
deklaracji – to placówki z Żoliborza, Bielan
i Łomianek przyjmują i nadal będą przyjmować wszystkich kombatantów bez żadnych
ograniczeń. Każda z tych osób może zwrócić
się do mnie osobiście w przypadku trudności
z dostępem do świadczeń medycznych.
Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Mieczysław Pierzchała

Dorośli w pasach,
dzieci w fotelikach
Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku
podczas jazdy samochodem, to podstawowy obowiązek każdego kierowcy. Właściwą ochronę zagwarantujemy wtedy, gdy
maluch jest przypięty pasami i podróżuje
w foteliku. Tej zasady nie można lekceważyć nawet na krótkich dystansach.
Każde dziecko w wieku do 12 lat, które
ma mniej niż 150 cm wzrostu, musi być
przewożone w foteliku lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci. Taki wymóg
nakładają na prowadzącego pojazd obowiązujące przepisy. Urządzenia tego typu
są podzielone na pięć grup:
 0 – obejmuje tzw. nosidełka przeznaczone dla noworodków i niemowląt do 10 kg;
 0+ – nosidełka dla noworodków i niemowląt o wadze do 13 kg;
 I – foteliki dla dzieci o wadze 9-18 kg;
 II – foteliki i podstawki podwyższające dla dzieci o wadze 15-25 kg;
 III – podstawki podwyższające dla
dzieci o wadze 22-36 kg.
Fotelik powinien posiadać atest
zgodny z europejską normą ECE
R44/03 (znak homologacji – w kółku
litera E z numerem kraju, w którym
przeprowadzono badanie, albo znak
bezpieczeństwa). Jeśli zamierzamy
kupić używany fotelik, należy go bardzo
dokładnie sprawdzić. Warto zajrzeć pod
warstwę obicia z materiału. Pamiętajmy,
że jakiekolwiek pęknięcia osłabiają konstrukcję fotelika i postąpimy roztropnie
rezygnując z jego zakupu.
Nosidełka mocujemy tyłem do kierunku

jazdy. Najlepszym miejscem jest tylna kanapa.
W przypadku przewożenią dziecka z przodu
samochodu pamiętajmy, że koniecznie musimy odłączyć poduszkę powietrzną.
Obecne w sprzedaży foteliki i nosidełka wyposażone są we własne pasy
bezpieczeństwa. Sam foteli należy jednak
umocować do kanapy lub siedzenia standardowymi pasami bezpieczeństwa stanowiących wyposażenie samochodu. Warto
przeczytać także instrukcję dołączoną do
fotelika i stosować się dokładnie do zawartych w niej zaleceń.
Pamiętajmy, aby w trakcie przewożenia
dziecka nie kłaść żadnych przedmiotów na półce pod tylną szybą. W przypadku gwałtownego
hamowania mogą one zrobić mu krzywdę!
M. Jamka, KRP Warszawa V
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Dyżury radnych w maju i czerwcu
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

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

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

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

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

Mazurek Piotr – PO

Przewodniczący Komisji Skarbu,
Członek Komisji Architektury

Zaniewski Jan – PiS

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

2006
miesiące
V

VI

-

5

15

19

10,24

14,28

10,24

14,28

4

1

22

26

Osiedla: Piaski, Olszyna

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

1.

Nazwisko i imię
radnego

Kapłon Aleksander – PiS

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

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

2.

3.

Mossakowska Maria – SLD-UP Sekretariat Rady

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Szadurski Karol – PiS

Przewodniczący Komisji Inwestycji,
Członek Komisji Skarbu

Szczepański Szczepan – PiS
4.

Zastępca Przewodniczącej
Komisji Zdrowia,
Członek Komisji Rewizyjnej

Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP

5.

Przewodniczący Komisji
Mieszka niowej, Członek Komisji
Architektury, Inwestycji

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

1.

2.

3.

Dyżury Radnych Okręgu nr II

Lp.

Lp.

2006
miesiące
V
VI
w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w pierwszy poniedziałek miesiąca
17

4.

5.

21

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

5

6

3

15

19

2

6

22

26

8,15,
22,29

5,12,
19,26

18

-

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

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

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

Białowąs Bogusław
– Skarbnik PiS

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty, godz. 16.30-17.30
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

Maciejewski Waldemar – SLD-UP Siedziba SLD

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

Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Maj 2006

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

2006
miesiące
V
VI
17

21

10

14

V

Unia Pracy tel. 022 864-08-76
ul. Marymoncka 35
Borkowski Jan – SLD-UP
15
godz. 16.00-17.00
Zastępca Przewodniczącego
Gimnazjum
Nr
5
Komisji Inwestycji,
9
ul. Wrzeciono 24
Członek Komisji Mieszkaniowej
godz. 17.00-18.00
Siedziba SdPL
ul. Cegłowska 19
4,11,
(wejście od al. Zjednoczenia)
18,25
Czarnecka Anna – SdPL
godz. 18.00-19.00
e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”
Członek Komisji ds. Rodziny,
ul. Wrzeciono 10c (budynek PrzyZdrowia, Oświaty
10,17
chodni Rejonowej)
godz. 16.00-17.00
Przychodnia Rejonowa
ul. Wrzeciono 10c
Komorek Irena – PiS
godz.
16.00-18.00
Przewodnicząca Komisji Zdrowia,
Siedziba PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej
ul. Kasprowicza 16
15
godz. 18.00-20.00
Szkoła Podstawowa Nr 247
Wawer Stanisław – LPR
2,16
ul. Wrzeciono 9
Członek Komisji Skarbu,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej
Filia Bibl. Publ.
ul. Wrzeciono 48, tel. 022 835-48-39
11
godz. 17.30-18.30
Marek Świderski – PiS
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
tel. 0-885-297-270
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a,
e-mail: marek.swiderski@wp.pl tel. 022 865 77 26,
Członek Komisji Samorządowej, godz. 17.30-18.30
2
Oświaty, Rodziny
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-19.00

VI
5,19
13
1,8,
22,29
14,21
7
19
6,20

8

6
7

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka
(linia podziału biegnie od granicy gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem
leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny a granicą Huty od ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego,
ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyńską, ul.
Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice
i dalej po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Paleczny Robert – PO
1.

2.

3.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

4.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

Szewielow Andrzej
– Sekretarz Klubu PiS

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

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

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu PiS
5.

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

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP Siedziba SLD

Szypulski Piotr – PO

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

2006
miesiące

Dyżury Radnych Okręgu nr V

Dyżury Radnych Okręgu nr III

Lp.

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.15-19.15
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-18.00

2006
miesiące
V

VI

-

5

8

12

-

7

15

19

-

5

8

12

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany
zaprasza do udziału w Bielańskim Festynie Rodzinnym

POWITANIE LATA 2006

Festyn odbędzie się w dniu 10 czerwca 2006 r.
w ogrodzie Domu Dziecka nr 1, przy al. Zjednoczenia 34, godz. 14.00 – 19.00.
9

13

25

29

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

Organizatorzy zapewniają występy wspaniałych artystów, mnóstwo stoisk konkursowych, atrakcyjne nagrody, bezpłatne przejażdżki konne, park
zabaw, pokazy clownów i wiele innych atrakcji dla dzieci i rodziców.
Podczas trwania festynu Klub Honorowych Dawców Krwi „Dar Serca”,
działający przy PCK Oddział Warszawa Północ, przeprowadzi otwartą akcję
krwiodawstwa „O uśmiech dziecka”.
Serdecznie zapraszamy

13

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

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

IMPREZY

Premiera najnowszego programu zespołu estradowego „Bielany” pt.
3.06 (sobota)
„Powróćmy jak za dawnych lat cz. II”
godz. 18.00
bilet wstępu 10 zł
„Złoty Podwieczorek”
4.06 (niedziela)
bilet wstępu 10 zł
godz. 17.00-21.00
7.06 (środa)
Koncert wokalistów Akademii Muzycznej
godz. 18.00
wstęp wolny
Festyn na Wawrzyszewie –„Bielany z Tradycją”.
11.06 (niedziela)
Tereny obok stawów Brustmana
godz. 13.00-19.00
Spotkanie z Grzegorzem Łęcickim autorem książki pt. „Nachylenie Boga.
14.06 (środa)
O młodzieńczej poezji Karola Wojtyły”
godz. 18.00
wstęp wolny
18.06 (niedziela)
„Złoty Podwieczorek”
godz. 17.00-21.00
bilet wstępu 10 zł
„Powitanie lata” - koncert na zakończenie roku kulturalnego w Bielańskim
21.06 (środa)
Ośrodku Kultury oraz otwarcie dorocznej wystawy sekcji plastycznej
godz. 18.00
„Rysunku i malarstwa” działającej w BOK.
wstęp wolny

WYSTAWY

SPRZEDAM/KUPIĘ

06.2006
06.2006

Wystawa batików
Wystawa tkaniny artystycznej

od 21.06.2006

Doroczna wystawa prac grupy plastycznej „Rysunku i malarstwa” działającej w BOK

SPOTKANIA KLUBOWE

5,12,19.06 (pon.)
godz. 12.30-15.00
1,8,22,29.06 (czw.)
godz. 16.00-20.00
2,9, 23.06 (pt.)
godz. 15.30-18.30
27.06 (wtorek)
godz. 19.00

Spotkania w Klubie Seniora

7.06 (środa)
godz. 11.00
21.06 (środa)
godz. 12.00

„Kunszt dawnego tańca – Karnawał wenecki” – koncert umuzykalniający
dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej.

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

EDUKACJA KLUTURALNA

Finał Konkursu Literackiego „Stolica”

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

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

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

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

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

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

środa
godz. 11.45 – 13.15

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

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

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

środa godz. 12.00 – 12.45

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

poniedziałek, środa
godz. 18.30 – 19.30

Zespół estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

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

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

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

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

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

Zajęcia szachowe
pod kierunkiem Piotra Staniszewskiego

wtorek
godz. 18.00 – 19.00

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

Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem Aleksandra Wiatra

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

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

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

Gimnastyka rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

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

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

Do wszystkich sekcji (poza gimnastyką rehabilitacyjną) przyjmujemy zapisy.
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SZUKAM/DAM PRACĘ

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

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

LOKALE

• Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 1290 m 2 nad Bugiem
w Młynarzach, gmina Zabrodzkie, 40 km od Warszawy – 20 zł/m2.
Tel. 022 835 30 84.
• Sprzedam mieszkanie – Chomiczówka 62 m2, nowa inwestycja
Kwitnąca/Brązownicza, 3 pokoje: 2 sypialnie, pokój dzienny z aneksem kuchennym, widna łazienka, garaż podziemny i pomieszczenie
gospodarcze. Tel. 0 888 215 855.
• Bezpośrednio kupię mieszkanie ok. 30-40 m, bez parteru, może być
do remontu. Tel. 503 353 023.
• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, bez nałogu. Tel. 022 834 26 48.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 34 m2 2 pokoje na Bielanach, na
mieszkanie 3 pokojowe na Bielanach. Tel. 022 864 27 52, 0 501 625 952.
• Zamienię spółdzielcze lokatorskie 3 pokoje z kuchnią 57 m2 IV piętro na
Chomiczówce na 2 kawalerki. Tel. 022 669 57 57, 0-502 270 245.
• Sprzedam dom 150 m2, działka 2100 m2. Kiełpin – możliwość hurtowni
lub innej działalności. Tel. 0 608 477 588.
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe na Bielanach, może być do remontu.
Tel. 0 512 437 604.
• Sprzedam mieszkanie w nowej inwestycji – osiedle Chomiczówka, 68
m2, cena 360 tys. zł. Tel. 0 506 007 818.
• Lokal do wynajęcia 85 m2, na magazyn lub małą produkcję – ul.
Wólczyńska 297. Tel. (022) 834 99 18, 602 630 286.
• 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, 2piętro,
balkon, kompletnie umeblowana kuchnia i łazienka. Tel. 886 365
201, c.1100 zł.
• Zamienię 4-pokojowe 61 m2 atrakcyjne Bielany, cisza, zieleń, wysoki parter na segment lub 4-pokojowe z garażem i ogródkiem (cała Warszawa,
okolice) z dopłatą. Tel. 022 835 32 81 lub 0 604 405 155.
• Kupię lokal mieszkalny do 50 m2 może być do remontu lub zadłużony.
Tel. 0 506 147 640.
• Kawalerka hipoteka 20 m2 I piętro z pełnym wyposażeniem w małym domu
mieszkalnym Marymont – Kaskada sprzedam. Tel. 022 832 26 47.
• Wynajmę bezpośrednio, nieduże 2-pokojowe mieszkanie, chętnie
z wyposażoną kuchnią i łazienką. Tel. 0 604 978 185.
• Zamienię 3 pokojowe + garaż we Włocławku na 2 pokojowe na Bielanach. Tel. 054 234 82 82 B. Pawlak.
• Garaż – tanio, ul. Marymoncka. Tel. 022 751 18 86.

USŁUGI

• Tanie usługi remontowo-budowlane. Szybko i uczciwie. Tel. 0 602
650 302.
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowania do testów i klasówek. Tel. 022 839-32-07, 0 695 612 825.
• Stolarstwo – wyrób, naprawy. Tel. 022 834 96 68, 0 603 344 259.
• Angielski, tanio skutecznie, dzieci, młodzież magister certyﬁkat, doświadczenie, tłumaczenia konwersacje. Tel. 022 633 75 66.
• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w jęz. rosyjskim); skład
i łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach
wydawniczych. Tel. / fax: 022 833 13 42, 0 508 849 667.
• Rosyjski – tłumaczenia (nieprzysięgłe), ogólne i specjalistyczne – humanistyczne, biznesowe, ogólnotechniczne, a także inne. Tel. / fax: 0
22 833 13 42; tel. kom. 0 508 849 667.
• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Fotograﬁk z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto i video
w zakresie: reportaży z uroczystości ślubów, wesel, chrztów, studniówek
i innych uroczystości. Tel. 022 834 52 27.
• Korepetycje z ﬁzyki. Tel. 022 864 62 74
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05.
• Naprawa telewizorów. Tel. 0 505 924 334.
• Komputerowe przepisywanie prac (również w języku angielskim). CV
i listy motywacyjne. Tel. 022 864 02 31
• Korepetycje z języka niemieckiego - pomoc w odrabianiu lekcji z języka
niemieckiego. Magister ﬁlologii germańskiej, tłumacz, lektor. Inne
propozycje! Kontakt: tel. 0 887 397 868
• Matematyka – skutecznie, doświadczenie, tanio. Możliwy dojazd do
ucznia. Tel. 0 510 279 733.
• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa
sprężarek, chłodnic – ceny promocyjne. ul. Gdańska 23A. Tel. 022
833 20 14, 0 501 160 500.
• Usługi opiekuńcze dla osób starszych, chorych i dzieci. Firma EMPATIA,
ul. Conrada 7 (paraﬁa kościoła pod wezw. MB Wspomożycielki Wiernych). Tel. 0 22 663 18 94 (pon. 10.00 – 16.00, śr-pt. 13.00 – 16.00, 0
663 705 002 cały tydzień.
• Pralnia „Alicja”. Pierzemy każdą garderobę, kożuchy, futra, kapelusze,
krawaty, bieliznę oraz dywany. Tel. 022 839 27 27.
• Naprawa radiomagnetofonów, zestawów wieżowych CD. Tel. 022 834
06 75, 022 834 64 26.
• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie, bezpiecznie,
bezzapachowe preparaty. Tel. 022 642 96 16.
• Trudności szkolne oraz stany pourazowe mózgu: ćwiczenia pamięci,
koncentracji uwagi, myślenia, relaksacji prowadzi neuropsycholog.
Tel. 0 608 654 312
• Matematyka w gimnazjum. Tel. 022 864 21 04.
• Chemia (matura, studia). Tel. 022 864 21 04.
• Dyplomowana instruktorka ﬁtness poprowadzi indywidualny trening,
dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dojazd do klienta. Tel. 0
600 341 625.
• Lekarskie wizyty domowe – Ewa Niegowska. Tel. 0 608 056 821.
• Tarot wróżenie Maria. Tel. 0691 456 212.
• Wesela – Tanio – Najlepiej, atrakcyjne sale, 90 zł od osoby za bogate
menu. Posiadamy prezentację przebiegu wesel na żywo na płytach
video. Ewentualność atrakcyjnej orkiestry, kamerzysty. Tel. 022 835
32 81 lub 0 604 405 155.
• Mgr ﬁlologii germańskiej - nauczycielka liceum - udziela lekcji osobom
początkującym i zaawansowanym. Korepetycje, wyjazdy, konwersacje,
także przygotowanie do matury. Tel. 0-505 115 269.
• Pracownia protetyczna. Expresowa naprawa protez. Protezy natychmiastowe, protezy szkieletowe - ul. Elbąska 67, tel. 022 633 97 03 (od
wtorku do czwartku od 14.00-19.00).
• Matematyka – zakres szkół podstawowych i gimnazjum, niedrogo
a skutecznie. Tel. 022 834 79 54 lub 0 506 930 248.
• Matematyka, korepetycje, tanio i skutecznie. Studentka (tel. 0 604
433 359 i student (tel. 0 604 978 185) V roku matematyki z doświadczeniem.
• Poprawki krawieckie. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• CV + (e-mail lub fax) + foto + list = 50 zł. Centrum Tel. 022 659 79
20 lub 502 050 379.
• Komputeropisanie – (prace, podania, CV, oferty reklamowe), e-mail,
graﬁka, skanowanie – zdjęcia. Tel. 022 659 79 20 lub 502 050 379.
• Oddam czystą i dobrze utrzymaną kotkę po sterylizacji. Tel. 022
835 31 49.
• 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.

KORTY TENISOWE
„Chomiczówka”

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

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


Maj 2006

Kalendarz imprez sportowych w maju i w czerwcu
ZAWODY W RAMACH WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY
 12-19.05.2006 – MISTRZOSTWA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w piłce nożnej
Obiekt Sportowy ul. Marymoncka 42. Realizator: Liceum Ogólnokształcące Nr XXXIX
im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20. Szczegółowe informacje pod numerem tel.
(0-22) 834-20-61 lub 0-695-393-327

 13-14.05.2006 – MISTRZOSTWA DZIENICY BIELANY m. st. WARSZAWY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w tenisie ziemnym
Szkoła Podstawowa Nr 77, ul. Samogłoski 9. Szczegółowe informacje pod numerem tel.
(0-22) 834-09-92

 18.05.2006 – MISTRZOSTWA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w lekkiej atletyce
Stadion Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34. Realizator: Zespół Szkół
Sportowych Nr 50, ul. Zuga 16. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0-22) 834-21-57

 19.05.2006 – MISTRZOSTWA DZIELNICY BIELANY m. st. WARSZAWY

GIMNAZJÓW w lekkiej atletyce
Stadion Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34. Realizator: Zespół Szkół
Sportowych Nr 50, ul. Zuga 16. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0-22) 834-21-57

 27-28.05.2006 – MISTRZOSTWA DZIENICY BIELANY m. st. WARSZAWY

GIMNAZJÓW w tenisie ziemnym
Zespół Szkół Nr 49, ul. Tołstoja 2. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0-22) 835-95-58

 3-4.06.2006 – MISTRZOSTWA DZIENICY BIELANY m. st. WARSZAWY

SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w tenisie ziemnym
Zespół Szkół Nr 49, ul. Tołstoja 2. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0-22) 835-95-58

IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE
 14.05.2006, 4.06.2006 (godz. 9.00) – OTWARTE ZAWODY SZACHOWE Z CYKLU

GRAND PRIX ,,O PUCHAR BURMISTRZA DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY”
Szkoła Podstawowa Nr 53, ul Rudzka 6. Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0-22)
833-65-65

 20.05. – VII Bielański Rajd Rowerowy Do Puszczy Kampinoskiej

Start przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego (teren AWF, ul. Marymoncka 34)
- godz. 9.30 gr. na 100 km.
- godz. 10.30 gr. na 70 km.
- godz. 11.00 gr. na 35 km.
Szczegółowe informacje: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany, tel. (0-22) 834
60 95. Zgłoszenia 30 min. przed startem grupy.

 20.05. (godz. 10.00) – XI TURNIEJ SZACHOWY dla dzieci i młodzieży

TKKF CHOMICZÓWKA, ul. Pabla Nerudy 1. Szczegółowe informacje pod numerem tel.
(0 22) 834-76-98. Zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 9.00 – 9.30

 3.06. – Festyn rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka

Tereny rekreacyjne osiedla Chomiczówka, TKKF CHOMICZÓWKA, ul. Pabla Nerudy 1.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. (022) 834-76-98

 6.06.2006 r. (godz. 17.00) – TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak, ul. Andersena 4, ul. Pabla Nerudy 1.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. (0-22) 835-98-45
Zapraszamy serdecznie mieszkańców naszej dzielnicy na otwarte zajęcia sportowo-rekreacyjne. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PŁYWALNI
 Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73, ul. Conrada 6, tel. (0-22) 633 86 80

Wstęp wolny za okazaniem legitymacji szkolnej. Podział na grupy wiekowe
- Uczniowie szkół podstawowych - soboty godz. 13.00-15.00
- Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - niedziele godz. 13.00-15.00

ZAJĘCIA PIŁKI WODNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73, ul. Conrada 6, tel. (0-22) 633 86 80

Zajęcia bezpłatne. Podział na grupy wiekowe
- Uczniowie szkół podstawowych – środy i piątki godz. 15.00-16.00
- Uczniowie gimnazjów – poniedziałki i środy godz. 16.00-17.00

ZAJĘCIA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE
 Zespół Szkół Nr 56 z oddziałami integracyjnymi, ul Fontany 1, tel. (0-22) 834-65-68
- piątki w godz. 18.00-20.00.

„OTWARTE BOISKA” ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEZY
ORGANIZOWANE NA BOISKACH SZKOLNYCH
 Szkoła Podstawowa nr 80, ul. Aspekt 48, tel. (0-22) 669-79-37
- piątki i soboty: godz. 17.00 – 21.00
 Szkoła Podstawowa nr 133, ul. Fontany 3, tel. (0-22) 834-61-81
- piątki: godz. 17.00 – 21.00
- soboty: godz. 11.00 – 15.00

 Szkoła Podstawowa nr 293, ul. Kochanowskiego 8, tel. (0-22) 633-13-77
- piątki: godz. 17.00 – 21.00
- soboty: godz. 11.00 – 15.00

 Szkoła Podstawowa nr 209, ul. Reymonta 25, tel. (0-22) 663-55-69
- piątki i soboty: godz. 17.00 – 21.00

 Zespół Szkół nr 52, ul. Szegedyńska 11, tel. (0-22) 834- 54-23
- piątki i soboty: godz. 16.00 – 20.00

ZAJĘCIA REKREACYJNE DLA OSÓB STARSZYCH
 TKKF „CHOMICZÓWKA”, ul. Pabla Nerudy 1, tel. (0-22) 834-76-98
Gimnastyka rekreacyjna
- poniedziałki: godz. 14.10-14.55; 15.00-15.45
- środy: godz. 14.30-15.15; 15.20-16.05
- piątki: godz. 14.10-14.55; 15.00-15.45
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni
- czwartki: godz.15.00-15.30; 15.30-16.00

 Klub Mieszkańców Osiedla WSM Piaski, ul. Broniewskiego 71, tel. (0-22) 633-80-65
Gimnastyka rekreacyjna
- wtorki i piątki: godz. 8.00-9.00; 9.00-10.00
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni
- wtorki: godz. 15.00-15.30; 15.30-16.00

 Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. (0-22) 834-65-47
Gimnastyka rekreacyjna (dla pań po mastektomii)
- wtorki i czwartki: godz. 17.00-17.45
Gimnastyka rekreacyjna (dla osób z chorobami kręgosłupa)
- wtorki i czwartki: godz. 18.00-18.45; 19.00-19.45; 20.00-20.45
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni
- piątki: godz. 18.30-19.00; 19.00-19.30; 19.30-20.00

 Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. (0-22) 835-54-44
Gimnastyka rekreacyjna
- wtorki i czwartki: godz. 10.00-11.00
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni
- czwartki: godz. 16.00-17.00

 Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Rudzka 6, tel. (0-22) 833-65-65
Gimnastyka rekreacyjna
- poniedziałki: godz. 17.00-18.00, 18.00-19.00
- środy: godz. 17.00-18.00, 18.00-19.00

UWAGA
Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w programie.
Szczegółowych informacji na temat imprez i zajęć organizowanych przez Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Bielany można uzyskać w Wydziale Sportu i Rekreacji, ul. Lipińska 2, pok.
211, tel. (0-22) 834 60 95.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury
„Przy Estrady”

Warszawa, ul. Estrady 112, tel. 022 835 54 44
IMPREZY

Dzień Dziecka – impreza plenerowa:
2.06 (piątek)
godz. 12.00-20.00 - program artystyczny w wykonaniu zespołów dziecięcych
- program artystyczny połączony z zabawą i konkursami dla dzieci
- mini zawody w łucznictwie
- trampolina – batut i inne atrakcje sportowo rekreacyjne
Koncert Kapeli Warszawskiej Staśka Wielanka
godz. 18.00
10.06 (sobota)
godz. 18.00

Wieczór z Gwiazdą: Janusz Tylman
Zakończenie roku kulturalnego w ﬁlii BOK

7.06 (środa)
godz. 12.15

Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci „Kunszt dawnego tańca – karnawał wenecki. Maski i maskarady”

EDUKACJA KULTURALNA
ZAJĘCIA STAŁE

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny. „Promyk Mazowsza” pod kierunkiem Barbary i Piotra Rucińskich
Plastyka dla dzieci i młodzieży
pod kierunkiem Joanny Gałązki
Tkactwo artystyczne
pod kierunkiem Marzenny Kustry
Język angielski
Zespół teatralny
pod kierunkiem Danuty Owsińskiej
Gimnastyka usprawniająca dla osób w wieku
średnim pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler
Gimnastyka na pływalni dla osób w wieku średnim
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych
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piątek godz. 16.00-18.00
sobota godz. 11.00-13.00
sobota
godz. 10.00 – 16.00
czwartek
godz. 11.00 -16.00
wtorki i czwartki, godz. 16.00-20.30
wtorki i czwartki
godz. 17.00 -18.30
czwartki
godz. 10.00-11.30
czwartek, godz. 16.00
czynny w godzinach pracy ﬁlii BOK
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Tęczowa różnorodność

Z nastaniem wiosny zapominamy o niedawnej zimie i cieszymy się z każdego
cieplejszego dnia. A to z kolei przypomina nam o zbliżających się wakacyjnych
planach letnich wypraw. Bielański Ośrodek Kultury wychodząc naprzeciw
pragnieniom podróżniczym mieszkańców Bielan zorganizuje w dniach 12 – 14
maja 2006 r. II Weekend z Turystyką i Przyrodą.

Podróżnicze
pokazy slajdów

miesięcy, etapem w całorocznej wyprawie,
którą Tondos odbył do „połowy świata”,
a która prowadziła poprzez Afrykę Zachodnią, Etiopię, Indie,
Pakistan i Turcję. Pokaz
„Etiopia – Na dachu Afryki”
zakończy wieczorową porą
pierwszy dzień Weekendu
z Turystyką i Przyrodą.

III Bielański
Rajd Rowerowy
Szlakami
Kampinosu

Krajobraz Boliwi

Już w piątek 12 maja od godziny 16.00
do późnych godzin wieczornych, BOK zapełni się miłośnikami wypraw w najróżniejsze części świata. Na początek zobaczymy
pokaz pt. „Boliwia – od andyjskich szczytów
po niziny Amazonii” autorstwa Małgorzaty
Preuss i Marcina Słomskiego ze
Studenckiego Klubu Górskiego. Jak
mówią autorzy pokazu „Boliwia to surowe andyjskie Altiplano i porośnięte
dżunglą nizinne Oriente. Podróżując
po płaskowyżu podziwiamy niespotykane gdzie indziej krajobrazy: salary,
ośnieżone wierzchołki wulkanów, gorące źródła, błękitne jezioro Titicaca,
urocze kolonialne miasta, tętniące
życiem barwne bazary. Podczas
dwumiesięcznej wyprawy zdobyliśmy
sześciotysięcznik, zjechaliśmy na
rowerze drogą śmierci, odwiedziliśmy
górników w Potosi, a w poszukiwaniu krokodyli i anakondy przemierzyliśmy pampę
i dżunglę”.
Tuż przed godziną 18.00 bielański
alpinista Robert Remisz przedstawi swój
multimedialny pokaz pt. „Góry Azji w obiektywie”. Pokaz ten, to
opis dwóch oddzielnych
wypraw o różnym charakterze, w dwa odmienne górskie rejony. Celem
pierwszej wyprawy do
mitycznej Persji było
wejście na najwyższy
szczyt Iranu – potężny wulkan Demawend
o wysokości 5604 m.
Pozostały wolny czas
poświęcony został na
podróż śladami cywilizacji starożytnej Persji.
Natomiast wyprawa na
siedmiotysięcznik Khan
Tengri, to długotrwała alpinistyczna walka z górą
i przeciwnościami losu,
a przede wszystkim własną słabością. To czas
spędzony na olbrzymim
lodowcu, pośród skalnych piramid, w górach
o wyjątkowo srogich warunkach. Pokonywanie
kilkakrotnie tej samej
drogi, stawianie coraz
wyżej kolejnych obozów, tylko i wyłącznie
w jednym celu – w celu
zdobycia szczytu.
O godzinie 19.30 na
ul. Goldoniego dotrze,
prosto z Katowic, śląski fotograf i podróżnik
Jarosław Tondos. Kto
pamięta jego zeszłoroczny pokaz pt. „52 dni
do Timbuktu” (o wyprawie po Afryce Zachodniej) ten i w tym roku
nie będzie zawiedziony.
Tym razem zobaczymy
zdjęcia z Etiopii. Kraj
ten był, trwającym kilka
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Dla tych, którym nie
obce są wyprawy rowerowe przewidziano dwudniowy (13 – 14 maja)
rajd rowerowy bezdrożami
Kampinosu. Cała trasa to ok. 130 km i prowadzić będzie przez Laski, Lipków, Zaborów Leśny, Roztokę, Granicę i Czapliniec.
Półmetek cykliści osiągną w Tułowicach,
gdzie zaplanowano wyjątkowe ognisko
i nocleg.

Odpoczynek przed dalszą jazdą

Opłata za udział w rajdzie wynosi 60 zł
i obejmuje: przewóz bagażu, mapę, ubezpieczenie, wyżywienie (kolację i śniadanie),
nocleg i niespodzianki na ognisku. Informacja w BOK pod nr tel. 0-22 834-65-47.
Łukasz Kula-Orłowski

Wizyta papieska 25-28.05.2006
W trakcie zbliżającej się pielgrzymki,
nad bezpieczeństwem Ojca Świętego
i pielgrzymów czuwać będzie 15 tysięcy policjantów. Głównymi zadaniami
Policji w tych dniach będzie m.in. kierowanie ruchem pojazdów i pielgrzymów, pomoc osobom udającym się
na spotkania z Papieżem czy ochrona
przed kieszonkowcami i innego rodzaju
przestępcami.

Rady Policji

W mieszkaniach usytuowanych
wzdłuż tras przejazdu Papieża (właścicieli odwiedzają dzielnicowi):
 nie należy przyjmować, w dniach pobytu Ojca Świętego, żadnych obcych osób
 strychy i wejścia na dach powinny
zostać odpowiednio zabezpieczone, tak,
aby nikt obcy tam nie wszedł
 trzeba uważać na ograniczoną nośność balkonów, zwłaszcza w starych
budynkach
 należy z okien i balkonów usunąć
doniczki z kwiatami oraz inne przedmioty,
które mogłyby zagrażać zgromadzonym na
chodnikach wiernym (solidnie zamocować
ﬂagi).
Osoby stojące wzdłuż tras muszą
podporządkować się poleceniom służb
porządkowych:
 nie wolno rzucać żadnych przedmiotów, w tym kwiatów, na trasę przejazdu
kolumny
 2 godz. przed przejazdem Ojca Świętego trasy zostaną zamknięte dla ruchu
 nie wolno wchodzić na jezdnię, przechodzić przez płotki i liny ograniczające
jezdnie
 nie wolno wchodzić na drzewa, ogrodzenia, słupy, bramy itp.
Pielgrzymi uczestniczący w spotkaniach z Papieżem muszą pamiętać aby:
 pozostawić pojazd na wyznaczonych
parkingach,
 przybyć na miejsce celebry, do wyznaczonego kartą wstępu sektora, na 2
godziny przed rozpoczęciem uroczystości
(w niektórych miejscach np. pl. Piłsudskiego
w Warszawie przewidziano wstęp do oddalonych sektorów bez kart wstępu),

 zwrócić uwagę na lokalizację punktów
medycznych, izb dla zaginionych, WC,
 zabrać ze sobą prowiant oraz (w plastykowych butelkach) napoje
 zabrać ze sobą niezbędne leki (osoby
chore) oraz kartkę z informacją o chorobie
 zwrócić szczególną uwagę na dzieci
i osoby niepełnosprawne psychicznie
(warto w ich kieszeniach umieścić kartkę
z danymi osobowymi)
 nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów, dużych kwot pieniędzy itp.
 nie wnosić do sektorów noży, ostrych
przedmiotów, broni, parasoli,
 zabrać ze sobą przeciwsłoneczne okrycie głowy oraz okrycie przeciwdeszczowe.
Należy zwrócić uwagę na informacje o:
 zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
 godzinach zamknięcia dróg dla ruchu
kołowego (czasem nawet 24 godziny przed
przejazdem Ojca Świętego)
 trasach, z których trzeba usunąć zaparkowane pojazdy (inaczej będą usuwane
siłą przez służby miejskie)
 zmianach w organizacji ruchu.
Z analizy poprzednich wizyt papieskich wynika, że przestępczość w dniach
i miejscach pobytu dostojnego gościa była
zazwyczaj znikoma, najczęściej najniższa
w ciągu całego roku.
M. Jamka, KRP Warszawa V
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