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Szykujemy święcone

Mamy nowego burmistrza Koncert w Niedzielę Palmową
Na XLIV sesji, 1 marca br. Rada
Dzielnicy Bielany wybrała nowy
Zarząd Dzielnicy. O rezygnacji Cezarego Pomarańskiego z funkcji
burmistrza Bielan, w związku z jego
nominacją na stanowisko wicewojewody mazowieckiego, pisaliśmy
w poprzednim numerze „Naszych
Bielan”. Nowym burmistrzem Bielan
został Maciej Więckowski, dotychczasowy pierwszy zastępca burmistrza naszej dzielnicy.
Szerzej na ten temat piszemy na
stronie 2, w ramach relacji z XLIV
sesji Rady Dzielnicy Bielany.

Burmistrz Maciej Więckowski

Rzadko możemy uczestniczyć w imprezach artystycznych, będących jednocześnie wydarzeniami o charakterze
religijnym czy też, mówiąc skromniej,
stanowiącymi znakomitą oprawę świąt
kościelnych. Taką okazję mieszkańcy
Bielan będą mieli 9 kwietnia w Niedzielę
Palmową w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Przy Agorze 9.
W imieniu organizatorów i samorządu
naszej dzielnicy, zapraszam wszystkich
na koncert oratoryjny – pasję c-moll skomponowaną przez św. Jana Alessandro
Scarlattiego. Ta piękna kompozycja religijna
– w odróżnieniu od bachowskich pasji św.
Jana i Mateusza nie jest zbyt dobrze znana
melomanom, nie mówiąc już o szerszej
publiczności. Będzie to dopiero czwarte
wykonanie tego dzieła w Polsce.
Alessandro Scarlatti był jednym z największych kompozytorów włoskiego baro-

są wykonywane. Powoli odkrywa się ich
nieprzemijające uroki, przede wszystkim
we Włoszech, Niemczech, Anglii.
Wykonawcami koncertu w Niedzielę
Palmową będą: Nowa Orkiestra Kameralna, Chór Nowej Orkiestry Kameralnej
oraz soliści śpiewacy: Richard Berkeley
– kontratenor w partii Ewangelisty i Jacek
Klubiński – bas w partii Jezusa. Należy dodać, że koncert jest realizowany w ramach
cyklu pt. „Muzyka na Wrzecionie”.
W związku ze Świętami Wielkiejnocy
możemy uczestniczyć także w innym
ważnym wydarzeniu o charakterze religijnym. Co niedziela, w okresie 5 marca
– 9 kwietnia, w kościele pokamedulskim
w Lasku Bielańskim odbywają się łacińskie
Msze Wielkopostne, w wykonaniu zespołu
„Bornus Consort”. Skład zespołu tworzą
śpiewacy wyspecjalizowani w tradycyjnym
śpiewie liturgicznym, zwłaszcza chorale

ku, czołowym przedstawicielem operowej
szkoły neapolitańskiej, uznany za życia
i niekwestionowany do dnia dzisiejszego.
Twórca ponad 100 oper, ponad 800 kantat, wielu oratoriów, mszy, motetów, pasji.
Większość z jego dzieł bezpowrotnie przepadła. Te zaś, które zachowały się, rzadko

gregoriańskim. Niektóre części mszy są wykonywane przez wiernych – organizatorzy
zadbali o śpiewniki zawierające fascimile
rękopisów oraz transkrypcje i tłumaczenia.
Na zakończenie, korzystając z okazji
przypominam, że na terenie Bielan, oprócz
wspomnianego już cyklu muzycznego
„Muzyka na Wrzecionie”, od wielu już lat
realizowane są dwa inne cykle koncertowe:
festiwal „Muzyka Kameralna na Bielanach”
w kościele p.w. św. Jozafata (ul. Powązkowska 90) oraz Wieczory Muzyczne w kościele
p.w. św. Zygmunta (plac Konfederacji 55).
Koncerty w ramach tych cykli odbywają
się raz w miesiącu w niedzielę wieczorem. Informację o terminach i programie
najbliższych koncertów można znaleźć na
stronach „Naszych Bielan” (kalendarium
imprez kulturalnych, dział koncerty), na
stronie internetowej miasta stołecznego
Warszawy www.um.warszawa.pl (informator kulturalny) oraz na stronie internetowej
dzielnicy Bielany www.bielany.waw.pl.
Stosowne informacje można także uzyskać
telefonicznie w Wydziale Kultury Dzielnicy
Bielany, tel. 669-01-78.
Na wszystkie wspomniane koncerty
serdecznie Państwa zapraszam. Wstęp
wolny.
Jarosław Bobin

Wielkanoc mego dzieciństwa

Była ciepła wiosenna pogoda, nie pamiętam dokładnie, chyba był to rok 1935,
na krótko przed Świętami Wielkiej Nocy.
Zbliżanie się Świąt zapowiadały odgłosy
wiosennych porządków i zwiększony ruch
uliczny. Przy wodociągowym hydrancie,
znajdującym się blisko torów kolejowych na
ul. Ogólnej, ludzi było więcej niż zwykle. Aż
stamtąd noszono kubłami wodę do domów.
W witrynie mydlarni pana Lipińskiego
pojawiły się bazie i kolorowe pisanki.
Starsze kobiety sprzedawały na ulicy
wiosenne kwiaty i bazie. Prosto z konnych
wozów, których było na Piaskach więcej
niż zwykle, kupowano nabiał, mleko
i drób. Moja mama też kupiła dużego indyka, którego zamknęła w komórce i przez
kilka przedświątecznych dni dokarmiała
obﬁcie, żeby „nabrał wagi”. Jakież było jej
zdziwienie i rozpacz, kiedy w Wielki Piątek rano zobaczyła, że w komórce po wypasionym indyku zostało tylko kilka piórek.
Bez trudu ustalono, co było przyczyną nagłego zniknięcia ptaka. Komórka stała na
granicy naszej działki z sąsiednią. To nasi
sąsiedzi, oderwawszy dwie deski zabrali
naszego indyka. Ponieważ nie cieszyli się
oni dobrą opinią – ze wszystkimi szukali
zwady – rodzice dla świętego spokoju
nie domagali się zwrotu nieszczęsnego
ptaka. Mama popłakała się, ale szybko
kupiła następnego indyka, nie zwlekając
oprawiła go i upiekła.
Tak jak większość moich rówieśników
z Piasków, chodziłem w tamtych czasach
do przedszkola pana Galasa. Przed każdymi świętami przygotowywano tam dla nas
różne niespodzianki. Na Wielkanoc dzieci
otrzymywały paczki ze słodyczami i białymi lukrowanymi barankami, z różkami
pomalowanymi na złoto. Te baranki rzadko
kiedy traﬁały do domów w całości. Ich
obgryzanie rozpoczynaliśmy najczęściej
od tyłu, czyli od strony mniej widocznej.
Tylko co odważniejsi konsumpcję słodkości rozpoczynali właśnie od tych nęcących
pozłacanych rożków.
W przedszkolu w okresie przedświątecznym odbywały się różne imprezy
artystyczne, z udziałem wychowanków
2006 oraz loterie fantowe
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i kiermasze, głownie domowych wypieków. Uzyskane w ten sposób fundusze
wspomagały działalność przedszkola,
pełniącego także rolę ośrodka oświatowo-kulturalnego dla całej okolicy.
Piaski należały do paraﬁi świętego
Jozafata na odległych Powązkach i tam
właśnie wędrowaliśmy z przygotowanym
przez moją mamę koszyczkiem ze święconką. Pamiętam, że szliśmy ulicami:
Gombińską (dzisiejsza Gąbińska), Włościańską, Ubawską, Pionierską, Sybilli,
aż do Powązkowskiej, gdzie znajdował się
drewniany kościół św. Jozafata.
Osobiście nie lubiłem lanego poniedziałku. Bałem się wychodzić na ulicę,
gdzie chłopaki, trochę starsi ode mnie,
biegali z kubłami pełnymi wody i oblewali
każdego napotkanego przechodnia. Wodę
czerpali z pobliskiej Rudawki, zwanej wówczas na Piaskach Pisią.
Z tamtych czasów zachowała mi się
pamiątka – zdjęcie. Mimo złej jakości widać na nim wystraszonego czterolatka na
kucyku. To moja ciocia Maria zaprosiła na
nasze podwórko fotografa z kucykiem.
Jedno stare, wyblakłe zdjęcie – a tyle
wspomnień.
Jerzy Głosik

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale,
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. – Alleluja.

Radosnych Świąt Zmartwychwstania
w prawdziwie wiosennej aurze
z nadzieją w sercu
wszystkim Mieszkańcom Bielan
życzą
Aleksander Kapłon

Maciej Więckowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Burmistrz Dzielnicy
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Urządu Dzielnicy informuje

XLIV sesja Rady Dzielnicy
W programie XLIV sesji Rady Dzielnicy, którą otworzył przewodniczący Rady
Aleksander Kapłon, znalazło się kilkanaście punktów. W pierwszej kolejności
zajęto się sprawą związaną ze zmianą
na stanowisku burmistrza Bielan. Na
wniosek radnych klubu PiS, złożony
zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 15
marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy,
Rada Dzielnicy odwołała z funkcji burmistrza Bielan Cezarego Pomarańskiego,
który został mianowany przez premiera
na wicewojewodę mazowieckiego. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne
z odwołaniem całego Zarządu Dzielnicy. Ustępujący burmistrz podziękował
wszystkim, z którymi współpracował,
za ponad trzyletni okres swojej pracy
na Bielanach. Podkreślił, że przez ten
czas bardzo związał się emocjonalnie
z naszą dzielnicą.
Następnie przewodnicząca klubu radnych PiS Aleksandra Barylak zgłosiła
kandydaturę Macieja Więckowskiego na
stanowisko burmistrza Bielan. Maciej Więckowski mieszka na Bielanach od urodzenia.
Jest absolwentem Wydziału Rehabilitacji
Ruchowej AWF. Ukończył też studia z zakresu administracji publicznej w Wyższej
Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. L. Kuźmińskiego oraz europejskich stosunków ekonomiczno-prawnych w SG H.
Jako dotychczasowy zastępca burmistrza,
odpowiadał za oświatę, kulturę ﬁzyczną
i sprawy mieszkaniowe. Maciej Więckowski był jedynym zgłoszonym kandydatem
na stanowisko burmistrza. W głosowaniu
tajnym 18 głosów było „za”, 7 „przeciw”.
Nowo wybrany burmistrz podziękował
za zaufanie. Mówiąc o perspektywach
podkreślił, że – praktycznie jest już uchwalony budżet Warszawy na 2006 rok. Teraz
należy więc zadbać o jak najlepsze wykorzystanie środków przyznanych naszej
dzielnicy, zwłaszcza na inwestycje i – tam
gdzie to będzie możliwe – wnioskować
o ich zwiększenie. Nowy Zarząd powinien
zwrócić baczną uwagę na sprawę rewitalizacji bielańskich osiedli. Rada Warszawy
uchwaliła „Lokalny program rewitalizacji”
– zadaniem Rady Dzielnicy i Zarządu będzie podjęcie starań, by tereny bielańskie
również zostały objęte tym programem.
Bardzo ważną sprawą jest rozpoczęcie
budowy mieszkań komunalnych przy ul.
Conrada (inwestycja ta zostanie rozpoczęta jeszcze w tym roku). Konieczna jest
także dalsza rozbudowa bazy sportowej,
w tym głównie kompleksu przy Liceum im.
Lotnictwa Polskiego, boisk przy szkołach
przy ulicach: Gwiaździstej, Broniewskiego
i Kiwerskiej. Niezwykle ważne są też nakłady na drobną infrastrukturę. W tym roku
wskazane zostaną kolejne lokale dla Domu
Dziecka (niedawno przekazano na ten cel
mieszkania w budynku przy ul. Wrzeciono
30). Powinny być też rozpoczęte przygotowania do budowy przychodni zdrowia
przy ul. Wrzeciono. Chcielibyśmy – kontynuował M. Więckowski – „przeprowadzić”
przychodnię działającą w wynajętym lokalu
przy ul. Conrada do budynku miejskiego
przy ul. Sieciechowskiej. Najważniejszym
zadaniem w tym roku dla nowego Zarządu i Rady Dzielnicy będzie odpowiednio
wczesne przygotowanie projektu budżetu
na 2007 rok, przy udziale jednostek samorządowych. Na zakończenie Maciej
Więckowski jeszcze raz podziękował za
zaufanie, jakim go obdarzono, powierzając
mu funkcję burmistrza Bielan.
Następnie nowo wybrany burmistrz
zarekomendował do składu Zarządu
Dzielnicy: Janusza Warakomskiego oraz
Katarzynę Maziarską na stanowiska wiceburmistrzów, a Ryszarda Podczaskiego
i Pawła Sęka (dotychczas naczelnika Wydziału Zasobów Lokalowych) na członków
Zarządu. Rada Dzielnicy przegłosowała
nowy skład Zarządu zgodnie z propozycją
burnistrza.
Ponieważ Paweł Sęk jest nowym
członkiem Zarządu i nie był przedstawiany na łamach „Naszych Bielan”, trzeba
poinformować, że ukończył on Wydział
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W samorządzie
działa od 1998 roku. Był radnym gminy
Targówek, wiceprzewodniczącym Rady.
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Z prac Zarządu Dzielnicy

W lutym br. Zarząd Dzielnicy odbył sześć posiedzeń, w trakcie których omówił
118 spraw, w tym podjął 44 uchwały. 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).

Wydział Kultury poleca:

Paweł Sęk, nowy Członek Zarządu

Był m. in. dyrektorem Biura Zarządu spółki
„Naftobaza”, asystentem prezesa zarządu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Po zakończeniu wyborów Rada przystąpiła do dalszych punktów porządku obrad
XLIV. Sesji.
Podjęta została uchwała w sprawie Lokalnego Programu Proﬁlaktyki Uzależnień
dla Dzielnicy Bielany. Objaśniając ten projekt, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Wiesława Puciłowska powiedziała, że najważniejszym zadaniem jest pomoc rodzinie
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Proponowany program uwzględnia
m. in. wnioski z badań nad problemami
związanymi z nadużywaniem alkoholu,
zażywaniem narkotyków, paleniem papierosów i przemocą, przeprowadzonych
na Bielanach w 2001 roku oraz z badań
w ramach projektu „Zjawisko przemocy
domowej na terenie Warszawy”, przeprowadzonych w 2004 roku. Realizacja zadań
programu będzie ﬁnansowana m. in. ze
środków pochodzących z rocznych opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Warszawy
o nadanie imion bielańskim placówkom
oświatowym: Przedszkolu Nr 364 przy ul.
Gwiaździstej 27 nazwy – Przedszkole Nr
364 „Pod Tęczą”, a Przedszkolu Nr 409
przy ul. Tołstoja 2, nazwy – Przedszkole Nr
409 „Królestwo Maciusia”, a także 3 uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej,
skierowanej do Rady Warszawy, dotyczącej: nadania Gimnazjum Nr 78 przy ul. Szegedyńskiej 11, nazwy – „Gimnazjum Sportowe Nr 78”, szkołom przy ul. Gwiaździstej
35, tzn. XLIV Liceum Ogólnokształcącemu
i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 76 – imienia gen. Stanisława Maczka,
a szkołom przy ul. L. Staffa 3/5, tzn. CXXII
Liceum Ogólnokształcącemu i Gimnazjum
Nr 77 – imienia Ignacego Domeyki.
W kolejnej uchwale bielańscy radni
pozytywnie zaopiniowali propozycję wyznaczenia daty obchodów Święta Warszawy na dzień 4 czerwca każdego roku.
W uzasadnieniu swojej propozycji Rada
Warszawy pisze, że data Święta Warszawy
powinna wiązać się z wydarzeniem historycznym, mającym zasadnicze znaczenie
w dziejach miasta. Książe mazowiecki
Janusz Starszy 4 czerwca 1413 roku potwierdził prawa miejskie Warszawy, czyli
miejskość Warszawy – opartą na polskiej
odmianie prawa niemieckiego, zwanej prawem chełmińskim. Potwierdził tym samym
prawa mieszczan do własnego samorządu,
a także do sprawowania na podległym im
terytorium sądownictwa w sprawach karnych i cywilnych.
Kolejne 4 uchwały, podjęte przez Radę
Dzielnicy na sesji 1 marca br., dotyczyły
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy.
Rada Dzielnicy podjęła też uchwałę
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady
Samorządu Mieszkańców „Stare Bielany”.
Treść uchwały publikujemy w całości na
str. 11.
Ostatni dokument, nad którym pracowali
radni na sesji 1 marca, było zajęcie stanowiska w sprawie zmian w funkcjonowaniu

● 1 kwietnia, godz. 16.00 – Bielański
Ośrodek Kultury – spotkanie wspomnieniowe z okazji pierwszej rocznicy śmierci
Jana Pawła II, które poprowadzi prof.
Stanisław Krajski.
● 1 kwietnia, godz. 17.00 – koncert
w kościele Pokamedulskim (ul. Dewajtis
3) z okazji pierwszej rocznicy śmierci
Jana Pawła II. Artyści wykonają utwory
wokalne Józefa Elsnera: Requiem, Dies
irae Salve Regina.
● 1 kwietnia, godz. 17.00 – otwarcie
wystawy poplenerowej artystów skupionych wokół Bielańskiego Ośrodka Kultury
pt. „Cztery pory roku na Bielanach” (dolna
sala w kościele św. Zygmunta przy pl.
Konfederacji).
● 2 i 9 kwietnia, godz. 11 – w kościele
Pokamedulskim w Lasku Bielańskim – Łacińskie Msze Wielkopostne.
● 3 kwietnia – 2 maja – w budynku
Biblioteki Publicznej przy ul. Duracza 19
prezentowana będzie ekspozycja fotograﬁi pt. „Australijscy aborygeni”, autorstwa
Jadwigi Hadryś.
● 3, 5 i 10 kwietnia, godz. 15.00 – Klub
Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”
– zajęcia plastyczne dla seniorów.
● 5 kwietnia – Bielański Ośrodek
Kultury – Ogólnopolski Festiwal Teatrów
Szkolnych w języku hiszpańskim.
● 7 kwietnia, godz. 18.00 – Bielański
Ośrodek Kultury (ul.Goldoniego 1) – wernisaż wystawy fotograﬁcznej „Bieszczadzkie kapliczki”, autorstwa Elżbiety
Rucińskiej.
● 9 kwietnia, godz. 18.00 – kościół św.
Jozafata (ul. Powązkowska 90) – w cyklu
Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach
wystąpi chór żeński „Elsner Coro”.
● 9 kwietnia (Niedziela Palmowa),
godz. 19.00 – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (ul. Przy Agorze 9)
– koncert pasyjny z cyklu „Muzyka na
Wrzecionie”.
Szczegółowe informacje dostępne
są na stronie www.bielany.waw.pl lub
pod nr tel. 022 669-01-78.

Wydział Oświaty
i Wychowania
informuje:

● Zajęcia otwarte dla nauczycieli bielańskich przedszkoli
– 28.03. 2006 r. w Przedszkolu nr 306
przy ul. Szegedyńskiej 13;
– 30.03.2006 r. w Przedszkolu nr 308
przy ul. Rejomnta 8a;
– 4.04 i 25.04.2006 r. w Przedszkolu nr
334 przy ul. Przy Agorze 12;
– 6.04. i 20. 04.2006 r. w Przedszkolu
nr 240 przy ul. Marymonckiej 34;
– 27.04 2006 r. w Przedszkolu nr 182,
przy ul.Nałkowskiej 3.
● Imprezy, uroczystości i konkursy
– W marcu zakończył się Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny pt. ”Zimowe dyscypliny olimpijskie” zorganizowany przez
Przedszkole nr 240 przy ul. Marymonckiej
34. Nagrodzone i wyróżnione prace od 21
marca 2006 r. można oglądać w Centrum
Olimpijskim w Warszawie.
– W kwietniu rozpoczynają się dzielnicowe eliminacje do XIII Edycji Sapublicznej komunikacji autobusowej na
terenie dzielnicy Bielany. W dokumencie
tym Rada Dzielnicy wyraża zdecydowany
protest przeciwko zmianom w komunikacji
autobusowej, wprowadzonym na terenie
dzielnicy od 1 stycznia 2006 r. – W szczególności nie zgadzamy się – czytamy m.in.
w tym dokumencie – na zmianę trasy linii
519. Likwidacja bielańskiego odcinka tej
linii oznacza ogromne problemy komunikacyjne dla kilku tysięcy mieszkańców osiedla Ruda. Zmiana została wprowadzona
wbrew stanowisku społeczności lokalnej,
wyrażonemu m.in. przez SBM „Ruda”.
Redakcja

morządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”. 30 kwietnia 2006
r. w Młodzieżowym Domu Kultury im.
Marii Gwizdak przy ul. Andersena 4,
odbędzie się ﬁnał dzielnicowego etapu
konkursu.
– 5 kwietnia 2006 r. w Przedszkolu nr
340 przy ul. Bogusławskiego 8a – ﬁnał
II Bielańskiego Konkursu Lalkarskiego
„Świat bajkowych postaci”.
– 21 kwietnia 2006 r. w Przedszkolu
nr 268 przy ul. Przytyk 5a – uroczystość
nadania nazwy placówce.
– 25 kwietnia 2006 r. w Przedszkolu
nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1 – podsumowanie konkursu plastycznego „Unia
Europejska w oczach dziecka”.
– 28 kwietnia 2006 r. w Przedszkolu nr
364 przy ul. Gwiaździstej 27 – I Przedszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej
2006.
– 28 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 187 przy ul. Staffa 21 – uroczystość
otwarcia Izby Pamięci – walki Powstańców
Warszawy w 1944 r.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 022 639 87 53, 022
669 01 77.

Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia
informuje:

● 2 kwietnia – klub „Barka” przy ul.
Klaudyny 18 A – wystawa „Jan Paweł II
jego życie i działalność”;
● 5 kwietnia, godz. 11.00 – kawiarnia
w kościele p.w. św. Zygmunta – spotkanie
uczestników spotkań Ośrodka Wsparcia
nr 1;
● 5 kwietnia, godz. 13.00 – spotkanie
uczestników spotkań Ośrodka Wsparcia
dla Seniorów nr 2 przy ul. Wrzeciono 5a;
● 7 kwietnia, godz. 15.00 – spotkanie członków Klubu Seniora w Ośrodku
Wsparcia dla Seniorów nr 2 przy ul.
Wrzeciono 5a;
● 8 kwietnia, godz. 15.00 - Szkoła Podstawowa Nr 83 – klub „Barka” – spotkanie
Wielkanocne dla samotnych osób;
● 14 kwietnia – klub „Barka” przy ul.
Klaudyny 18 a – otwarcie wystawy fotograﬁcznej pt. „Pory roku”.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 0 22 835-43-42.

Wydział Sportu, Turystyki
i Wypoczynku zaprasza:

● Bielańskie czwartki sportowe –
zgodnie z nazwą, w każdy czwartek
w godzinach wieczornych, w ponad 20
placówkach oświatowych organizowane są zajęcia z różnych form ruchu.
W programie: gry zespołowe, różne
formy gimnastyk, wspinaczka halowa.
Wszystkie zajęcia koordynowane są
przez instruktorów.
● Rekreacyja dla osób starszych – zajęcia organizowane są w 6 miejscach;
w programie m. in. gimnastyka rehabilitacyjna oraz zajęcia na pływalni.
● Zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy zapraszają na bezpłatne
zajęcia zorganizowane na pływalni przy
Gimnazjum Nr 73 (ul. Conrada 6):
– piłka wodna – dla grup wiekowych:
uczniowie szkół podstawowych – środy
i piątki, godz. 15.00 – 16.00, gimnazjaliści – poniedziałki i środy, godz. 16.00
– 17.00;
– w weekendy uczniowie mają bezpłatny wstęp na basen w godz. 13.00
– 15.00 (w soboty – uczniowie szkół
podstawowych, w niedziele – uczniowie
szkół ponadpodstawowych).
● 22 kwietnia br. w Szkole Podstawowej Nr 273 im. dr. A. Landy (ul. Balcerzaka
1) – Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
dla dzieci i rodziców.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 022 834 60 95.
Redakcja
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Ochrona środowiska
Chcemy ośrodka sportów
zimowych w Warszawie

Na granicy warszawskich dzielnic
Bielany i Bemowo z gminą Stare Babice od 50 lat istnieje „góra śmieciowa”
(144 m n.p.m.). Mieszkańcy okolicznych
osiedli i obrońcy środowiska twierdzą,
że jest to „tykająca bomba ekologiczna”
z opóźnionym zapłonem, którą należy
jak najszybciej „rozbroić”.
Chociaż wysypisko już od 20 lat jest
nieczynne, to jednak cały czas niekorzystnie oddziałuje na zdrowie i samopoczucie
mieszkańców okolicznych osiedli. „Góra”,
usypana przed laty z odpadów z całej
Warszawy, jest poważnym problemem ekologicznym, zdrowotnym i społecznym.
30 lat temu obok wysypiska wybudowano kompostownię „produkującą” kompost
na jego rekultywację. Obecnie kompost
ten jest nikomu tutaj nie potrzebny. Zatem
postulat mieszkańców Bielan i obrońców
środowiska naturalnego, domagających
się od władz miasta zabezpieczenia „góry”
i zagospodarowania jej w sposób przyjazny
ludziom jest logiczny i zasadny. Po niezbędnym zagospodarowaniu i rekultywacji, to
nieczynne od 20 lat wysypisko, wraz z terenami przyległymi, może służyć celom rekreacyjno–sportowym i być ważną częścią
kompleksu turystyczno–rekreacyjnego, ciągnącego się od Cytadeli, aż do najdalszych
zakątków Puszczy Kampinoskiej.

Modernizacja kompostowni
podobnie jak wybudowanie
Huty zatrzyma rozwój
Warszawy na północ

Przeszkodą, uniemożliwiającą przyjazne
ludziom zagospodarowanie „góry” i terenów
wokół niej jest kompostownia. Rada m. st.
Warszawy w podjętej w grudniu ubiegłego
roku uchwale „Plan Gospodarki Odpadami”
zapisała konieczność likwidacji kompostowni lub jej modernizację. Ostateczna decyzja
ma zależeć od wyników badań – oddziaływania kompostowni na środowisko.
Jednak niezależnie od wyników już dziś
można stwierdzić, że dalsze funkcjonowanie kompostowni w Radiowie nie ma żadnego uzasadnienia. Nie do zaakceptowania
jest usytuowanie tego typu obiektu między
„płucami” Warszawy, którymi jest Puszcza
Kampinoska a osiedlami warszawskimi.
Żadne badania tego nie zmienią!
Nie trzeba nikomu przypominać, że
siarkowodór i inne związki siarki, jak też
inne zanieczyszczenia, emitowane przez
kompostownie, mają niekorzystny wpływ
na zdrowie i destrukcyjnie oddziaływają
na samopoczucie ludzi. Skutki zdrowotne
dla mieszkańców, jakie powodują emisje
tych związków, nigdy tak naprawdę nie były
przedmiotem badań. Przygotowujący Plan
Gospodarki Odpadami również nie zadbali
o takie badania. Dopiero jednoznaczna
postawa mieszkańców osiedla Radiowo
przybyłych na sesję Rady Miasta pozwoliła
nam, członkom Komisji Ochrony Środowiska, której mam zaszczyt przewodniczyć,
„przekonać” pozostałych radnych do zapisu
o konieczności przeprowadzenia badań. Do
natychmiastowej likwidacji kompostowni nie
zdołaliśmy ich jednak wtedy przekonać, chociaż powszechnie wiadomo, że technologia
produkcji w tej „fabryce” była przestarzała
już w momencie jej zakupu, a nazywanie
produktu ﬁnalnego tej fabryki kompostem
jest nadużyciem. W rzeczywistości jest to
mieszanka kompostu, potłuczonego szkła
i innych składników nieorganicznych.
Zapewne będą padały zapewnienia,
że po modernizacji te uciążliwości znikną,
a na pewno będą poważnie ograniczone.
Ale czy to będzie prawda? Czy możliwe
jest zredukowanie związków siarki i innych szkodliwych substancji? Owszem,
zamknięcie produkcji w szczelnych halach
ograniczy w określonych godzinach emisję
tych szkodliwych związków chemicznych
do atmosfery. Należy przypuszczać, że nie
będą one w żaden sposób redukowane,
a po ich uwolnieniu w innych godzinach np.
nocnych, ich oddziaływanie na wdychane
powietrze nie tylko na Radiowie będzie
jeszcze bardziej szkodliwe. Tego typu
inwestycja nie powinna być zlokalizowana
w gęsto zamieszkanym osiedlu!
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Powszechnie wiadomo, wyprodukowana
mieszanka (kompost i szkło) nie jest zużywana na nieczynnym wysypisku, tylko jest
wożona przez całe miasto na wysypisko
w Łubnej. Jeżeli ta mieszanka jest wykorzystywana do rekultywacji tamtego wysypiska,
to czy nie należałoby zwiększyć możliwości
przerobowych planowanej tam kompostowni
i zlikwidować przy Puszczy Kampinoskiej?
Propozycja modernizacji kompostowni, to
propozycja zmarnowania publicznych pieniędzy i uniemożliwienie racjonalnego rozwoju
tego terenu przez kolejnych 20 – 30 lat i co
najważniejsze – dalsze trucie ludzi.

Jak to powinno się robić?

W normalnych gospodarkach rynkowych, a polska gospodarka taką być
powinna, unieszkodliwianie odpadów jest
przedsięwzięciem przynoszącym zyski,
o które rywalizują podmioty gospodarcze.
Trudno jednak sobie wyobrazić tego typu
dochodowe przedsięwzięcie zajmujące
eksponowany i bardzo drogi teren! Trudno
sobie wyobrazić zyskowny interes, gdy
ﬁrma zagrożona jest karami za korzystanie ze środowiska i jest w ciągłym sporze
z mieszkającymi obok ludźmi. Tego typu
inwestycja musi spełniać wysokie standardy
i jednocześnie być zlokalizowana w miejscach mniej eksponowanych.
W krajach o rozwiniętej gospodarce
i ukształtowanych nawykach obywatelskich
odpady nie są niechcianym „dopustem”.
Tam przerabianie odpadów jest kolejną,
dobrze prosperującą gałęzią gospodarki.
U nas w dalszym ciągu odpady są niechcianym problemem władzy publicznej, który
stara się ona odsuwać. Wysuwane przez
zwolenników modernizacji kompostowni
argumenty typu: prawo nakazuje gminom
składowanie odpadów na własnym terenie
są, co najmniej bałamutne. Owszem jest
taki zapis w ustawie, ale to nie znaczy,
że zabrania ona wydzierżawiania dla tej
działalności terenów w innych gminach.
W rozwiniętych gospodarkach, śmieci nie
są problemem – są interesem! Dlatego
mamy prawo oczekiwać od Prezydenta m.
st. Warszawy jasnych koncepcji rozwiązania tego problemu. Co stoi na przeszkodzie,
aby miasto rozpisało przetarg na „segregację odpadów”? Co stoi na przeszkodzie, aby
odzyskane metale i szkło sprzedać hutom,
folie i plastyki fabrykom chemicznym,
a odpady organiczne kompostować, aby
następnie ten wspaniały materiał wysypywać na trawniki i skwery miejskie? Dla takiej
gospodarki odpadami na pewno znajdą się
tereny poza miastem.

Ośrodek sportów
zimowych – Radiowo

Radiowo dla mieszkańców Warszawy
może być użyteczną częścią miasta i niekoniecznie musi się kojarzyć ze śmieciami,
hutą i największą bazą paliwową. Radiowo
przy odrobinie wyobraźni i minimum dobrej
woli radnych miasta i prezydenta może
w nieodległej przyszłości spełniać dużo
ważniejszą rolę niż ta, którą się temu osiedlu dotychczas proponuje. Góra śmieci i jej
okolica to wspaniałe tereny na zbudowanie
ośrodka sportów zimowych w Warszawie.
Owszem, „przygotowanie” techniczne
i ekologiczne na pewno nie będzie łatwe,
na pewno pochłonie miliony złotych. Budowa obiektów sportowych typu skocznia
i stoki zjazdowe pochłonie kolejne miliony
zł. Natomiast należy postawić pytanie czy
to, co proponuje Komitet Radiowo, czyli likwidację kompostowni i zagospodarowanie
góry śmieci i terenów wokół niej na ośrodek
sportów zimowych będzie dobre dla nas
– mieszkańców Warszawy?
Po pierwsze w ten sposób zmusimy ludzi
odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami do racjonalnych zachowań. Po drugie
jakość powietrza w tym rejonie Warszawy
diametralnie się poprawi. Po trzecie nastąpi
zagospodarowanie tych terenów na cele
rekreacyjno–sportowe, a „uwolnione” tereny
staną się atrakcyjnymi parcelami pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i rekreację.
Rozpatrując koszty i korzyści z takiego rozwiązania trzeba jeszcze wziąć pod uwagę,

że z tą górą śmieci i tak trzeba „coś” zrobić.
I zawsze będzie to kosztowało.
Trzeba tylko, aby „chciało się nam
chcieć”. Każda władza planująca przekształcenie środowiska naturalnego powinna pamiętać o człowieku, bo w środowisku
to on jest najważniejszy. Parafrazując słowa
św. Tomasza z Akwinu można powiedzieć:
w przyrodzie, to człowiek jest najważniejszy, a gdy człowiek jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne, jest na właściwym
miejscu. Ludzie decydujący o inwestycjach
muszą pamiętać, że wszystkie działania
dobrze służące człowiekowi – są dobre.
Rada Miasta zrobiła pierwszy krok,
podejmując decyzję o konieczności przeprowadzenia badań.

Teraz zaistniała potrzeba, by postulaty
Komitetu Radiowo zostały aktywnie wsparte
przez mieszkańców. Okazja do tak radykalnej zmiany na lepsze zdarza się naprawdę
raz na 20 – 30 lat. Zachęcam wszystkich
do tworzenia grup wsparcia dla tej inicjatywy. Jako radny i przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska Rady m. st. Warszawy
będę koordynował i wspierał takie działania.
Wszystkich zainteresowanych sprawą likwidacji kompostowni i sportowo–rekreacyjnego zagospodarowania tego terenu proszę
o kontakt ze mną.
Antoni Gut, radny m. st. Warszawy,
przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
Mój adres: antoni.gut@wp.pl lub tel.
504 138 768.

Najbliższe spotkanie „Komitetu Radiowo” odbędzie się 31 marca (piątek)
w Szkole Podstawowej Nr 79 przy ul. Arkuszowej 202. Początek spotkania
o godz. 19 00. Zapraszam do udziału.

Co dalej z Lasem Bielańskim?

Od 1973 r., kiedy Las Bielański uznano za
rezerwat, o konieczności jego ochrony nie
trzeba było już nikogo przekonywać, gdyż
nakazuje ją prawo. Wszyscy, a szczególne
odpowiednie organy władz, mają obowiązek dbać o przyrodę będącą dziedzictwem
i bogactwem narodowym. Do troski o stan
naszego lasu powinno skłaniać nie tylko
dobro samej przyrody, ale i równie ważny
w tym wypadku, nadrzędny interes społeczny. Dla tysięcy mieszkańców Bielan, a także
dla mieszkańców całej Warszawy las ten, to
przecież czystsze i dotlenione powietrze,
możliwość zdrowej rekreacji, kontaktu z naturą i odpoczynku od miejskiego zgiełku.
Niestety, choć czerpiemy z Lasu Bielańskiego same korzyści, rewanżujemy mu się
spalinami, hałasem i wysuszaniem kolejnych
nawadniających źródeł. W ostatnich latach
zagrożenia te stale się nasilają. Deklarowanej
w wypowiedziach i dokumentach trosce o rezerwat nie towarzyszą realne i skuteczne środki
zapobiegania degradacji Lasu Bielańskiego.
Najbardziej jaskrawy przykład, to ul. Dewajtis.
Ustawiony na niej zakaz ruchu miał chyba służyć
ograniczeniu do minimum liczby wjeżdżających
do lasu samochodów. Jednak widoczne pod nim
zezwolenie na dojazd do UKSW, WMSD i paraﬁi
praktycznie uniemożliwia egzekwowanie zakazu
i czyni go zupełną ﬁkcją. Nic nie ogranicza ruchu
i non stop obserwujemy naganne i bezprawne
(zabronione w rezerwacie) parkowanie na poboczach i ścieżkach. Czy po to likwidowano w lesie
place zabaw, by teraz niszczyły go samochody?
– pytają mieszkańcy.
W ciągu ostatnich lat ich zaniepokojenie
znajdowało wyraz w licznych wystąpieniach
do różnych, odpowiedzialnych za taki stan
rzeczy organów. O należytą ochronę Lasu Bielańskiego zabiegały też organizacje społeczne
i autorytety naukowe. Rezultatem wytrwałego
zaangażowania wielu osób było specjalne
posiedzenie Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady
Dzielnicy poświęcone w całości problemom
Lasu Bielańskiego. Odbyło się 20 lutego

z udziałem zainteresowanych instytucji, mieszkańców i dziennikarzy. Według stowarzyszenia
„Zielone Mazowsze” najważniejsze ze sformułowanych na spotkaniu postulatów to:
1. Niezwłoczne uzupełnienie oznakowania
ul. Dewajtis znakiem zakazu zatrzymywania się
na całej długości ulicy, obustronnie i całodobowo, z tablicą informującą o wywożeniu pozostawionych pojazdów na koszt właściciela.
2. Uruchomienie linii autobusowej po
Wisłostradzie z przystankami na wysokości
UKSW. Jest to możliwe od zaraz i przyniosłoby natychmiastową poprawę dojazdu.
3. Analiza i pracowanie koncepcji dojazdu
do UKSW od strony Wisłostrady.
4. Zaniechanie prac nad dostosowaniem
ul. Dewajtis do ruchu autobusów, przynajmniej do czasu powstania wymienionych analiz. Poprawę dojazdu zapewni komunikacja
miejska po Wisłostradzie.
5. Bezwzględny zakaz organizowania
w sąsiedztwie rezerwatu hałaśliwych imprez,
takich jak zeszłoroczne Juwenalia na UKSW,
czy coroczna Paraﬁada na AWF.
6. Skuteczna kontrola wjazdu do obiektów
przy ul. Dewajtis – najlepiej poprzez wydanie
przepustek w liczbie nie większej niż pojemność
parkingów i pobieranie opłat od kierowców, na
co pozwala prawo w przypadku rezerwatu.
7. Ustanowienie otuliny i rozszerzenie
granic rezerwatu na cały kompleks leśny.
8. Poprawa informacji i oznakowania,
w tym ustawienie dużych tablic informujących o rezerwacie i zasadach w nim obowiązujących przy ul. Marymonckiej; regularne
publikacje w miesięczniku lokalnym i na
stronie internetowej dzielnicy.
Omówione spotkanie pokazuje, że starania mieszkańców w końcu przynoszą efekt.
Jeszcze nie tak realny, jakiego oczekujemy,
ale przychylne nastawienie radnych i duże
zainteresowanie mediów zwiastuje chyba
pewien przełom.
Marcin Jackowski,
Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”,
e-mail bielany@zm.org.pl

Stanowisko

Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Ekologiii Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
w sprawie organizacji ruchu na ulicy Dewajtis
Las Bielański, fragment puszczy wśród gęstej miejskiej zabudowy, wymaga szczególnej ochrony. Dlatego obecna sytuacja, gdy ulicą Dewajtis codziennie przejeżdżają setki
samochodów, a wzdłuż niej tworzy się dziki parking, nie może być akceptowana i dłużej
utrzymywana. Niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą ruch, uwzględniając jednocześnie potrzeby Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i innych
użytkowników przyległego do niego terenu.
Rozwiązaniem tymczasowym może być utrzymanie ruchu na ulicy Dewajtis, jednakże
po wprowadzeniu całkowitego zakazu zatrzymywania się na całej jej długości. Oznakowanie powinno być zgodne z sugestiami przedstawionymi przez Straż Miejską, a jego
przestrzeganie przez nią rygorystyczne egzekwowanie.
Docelowo za konieczne uznajemy zbudowanie zjazdów z estakad bielańskich i urządzenie pod nimi parkingu, co zapewni dobry dostęp do UKSW, kościoła i innych instytucji
bez konieczności przejazdu przez rezerwat. Planowany remont estakad jest najlepszym
momentem na realizację postulowanych inwestycji, zarówno ze względu na nieodległy
termin jak i znacząco niższe koszty. Po ich ukończeniu ulica Dewajtis powinna zostać
zamknięta dla ruchu i zachowana jedynie na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.
Wykonanie zjazdów z estakad Wisłostrady wymagać będzie zmiany istniejącego projektu
i zwiększenia środków na jego realizację. Dlatego apelujemy do Rady Dzielnicy o zwrócenie się do
Rady Warszawy z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w budżecie, tak aby jeszcze w tym
roku wykonana została aktualizacja projektu. Jednocześnie stosownej zmianie powinien ulec Wieloletni Plan Inwestycyjny, przewidując wraz z remontem estakad budowę zjazdów i parkingu.
Jesteśmy świadomi trudności i kosztów związanych z proponowanymi rozwiązaniami.
Są one jednak niezbędne dla zachowania Lasu Bielańskiego, jednego z najcenniejszych
przyrodniczo zakątków nie tylko Bielan, ale całej Warszawy.
Kacper Pietrusiński
przewodniczący Komisji Architektury, Urbanistyki Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
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Kwartet „Radomiensis”

Trwa Festiwal Muzyki Kameralnej na
Bielanach. 26 lutego w kościele św. Jozafata odbył się 105. koncert w ramach
tego cyklu. Tym razem wystąpił, istniejący
od dziesięciu lat, kwartet „Radomiensis”.
Tworzą go znakomici artyści, absolwenci uczelni muzycznych w Warszawie
(skrzypkowie: Lucjan Bałwas-Szaliński
i Justyna Dąbek), w Krakowie (założyciel
zespołu, altowiolista Stanisław Bawor) i w
Moskwie (wiolonczelista Jacek Hodur).
Grupa jest wizytówką Radomia, uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach
kulturalnych. Warto tu wymienić: udział
w pielęgnowaniu pamięci o biskupie Janie
Chrapku, ciekawy projekt „Misteria Verborum” („spotkanie” słowa i dźwięku), liczne
koncerty, wśród których szczególne miejsce
zajmują te poświęcone Janowi Pawłowi II.
Zespół organizuje też Międzynarodowy
Festiwal Kwartetów Smyczkowych, który
ściąga do Radomia czołowe polskie i zagraniczne kwartety.
Kameralistyka przeżywa renesans
w Polsce i na świecie. Po części jest to
związane z mecenatem. Wytworzyło się
przekonanie, coś w rodzaju szlachetnego
snobizmu, że kameraliści (zwłaszcza
„smyczkowi”, chociaż dotyczy to też wokalistów) dodają prestiżu wszelkim uroczystościom i przedsięwzięciom. To daje warunki
do funkcjonowania zespołów. Modne jest
eksperymentowanie, teatr instrumentalny.
Widziałem niedawno pianistę z wiolonczelistą, spiętych kajdankami, a ich wolne ręce
wyprawiały dziwne rzeczy z instrumentami.
Kwartet „Radomiensis” jest daleki od tego.
Klasykę ceni najbardziej. Z takim też programem (klasycznym) wystąpił.

Zaprezentowano trzy kwartety: J. Haydna (F-dur op. 3 nr 5, ze słynnym Adagio
cantabile), St. Moniuszki (d-moll) i W.A.
Mozarta (C-dur KV 465, „Dysonansowy”).
Po małej wpadce intonacyjnej w utworze Haydna, z minuty na minutę utwierdzałem się w przekonaniu, że warto było
przyjść na koncert. Co było najbardziej
charakterystyczną cechą wykonania?
Sądzę, że eksponowana pozycja prymisty.
Pierwszy skrzypek Lucjan Bałwas-Szaliński doskonale zrozumiał swoje zadanie.
Czuł się odpowiedzialny za prezentację,
przygotowanych z należytą starannością,
poszczególnych tematów. Grał z zaangażowaniem, a nawet wigorem. Podobało
mi się (zwłaszcza w Mozarcie), że sposób
wydobywania dźwięku nie był przypadkowy,
a wynikał ze świadomego wyboru techniki.
Widoczna była niezwykle ważna drugoplanowa funkcja pozostałych instrumentów.
Zgodnie z zasadami konstrukcji utworów,
często były one tłem akustycznym, które
dobrze brzmiało i uzupełniało harmonię
całości. Interpretacje były żywe, a „urodzinowy” (obchodzimy wszak 250. rocznicę
przyjścia na świat Wolfganga Amadeusza)
kwartet Mozarta porwał wręcz swoją perlistą
fakturą.
Urozmaiceniem koncertu, ciepło prowadzonego przez Halinę Promińską, było
tradycyjne już losowanie płyt na podstawie
stemplowanych numerów programu. Znakomity, zachęcający do udziału w następnych popisach, pomysł. Kwiaty dla artystów
ufundowała jedna z bielańskich kwiaciarni.
Koncert odbył się dzięki współpracy z urzędem naszej dzielnicy.
Lech Koczywąs

Czym skorupka za młodu…
To przysłowie na pewno odzwierciedla działania wychowawców, pedagogów, rodziców i instruktorów
artystycznych pracujących z młodzieżą
i dziećmi. Bielański Ośrodek Kultury
stara się podporządkować większość
realizowanych zadań szeroko pojętej
edukacji kulturalnej.
Te działania są istotne. Ważna jest rola
placówki kultury, która nie tylko przekazuje
wiedzę z zakresu teatru, muzyki, plastyki,
tańca, literatury czy fotograﬁi, ale próbuje
zainteresować i uaktywnić dzieci i młodzież
wprowadzając różnego rodzaju przeglądy
czy konkursy z nagrodami.
Swoją ofertę edukacyjną BOK kieruje do
różnych grup wiekowych i zawodowych, i co
najważniejsze, znajduje zawsze chętnych
do świadomego i odpłatnego uczestnictwa.
Dlatego też BOK propaguje hasło „na naukę
nigdy nie jest za późno” i zdobywa coraz
większe grono uczestników wśród nauczycieli i ludzi „złotego wieku”.
W ramach prowadzonej edukacji muzycznej proponuje się koncerty umuzykalniające, w tym w wykonaniu artystów
Filharmonii Narodowej. Młodzież starsza
uczestniczy w „Studiu Piosenki”, a uzdolnieni muzycznie studenci biorą udział
w zespole wokalnym „Raz a dobrze”.
Dorośli działają w zespole estradowym
„Bielany”, który w sezonie przygotowuje
dwa nowe programy sceniczne, zawsze
cieszące się dużym powodzeniem publiczności.
W ramach edukacji plastycznej, dzieci
i młodzież uczestniczą w programach
„Maluchy malują” i „Malowanie z fantazją”.
Dorośli biorą udział w zajęciach „Rysunek
i malarstwo” oraz „Tkactwo artystyczne”,

ucząc się od profesjonalistów różnych
technik plastycznych.
Dzieci i młodzież zainteresowanych
tańcem gromadzi zespół „Tazaro” oraz
grupa „Teatr tańca”, zaś dorośli uczestniczą
w tańcach etnicznych w kręgu.
Młodzież zainteresowana teatrem,
posiadająca potrzebę zgłębiania wiedzy
o teatrze i realizowania się na scenie
uczestniczy w zajęciach „Sceny Off”, czy
„Koktajlu Teatralnego” lub ogląda wiele
prezentowanych na scenie BOK przedstawień w wykonaniu profesjonalnych lub
amatorskich grup.
Specjalne programy edukacyjne kierowane są do osób niepełnosprawnych, z którymi współdziałają osoby pełnosprawne.
Wyspecjalizowaną wiedzę zdobywają
w ośrodku nauczyciele oraz animatorzy
kultury z terenu Warszawy, województwa
i kraju. Zdobyte na Bielanach doświadczenia wykorzystują w swoich szkołach,
klubach lub placówkach kultury.
W artykule nie można pokazać wszystkich form pracy, wyróżnić ludzi pracujących
nad atrakcyjnością tych form, ale można
zachęcić do dalszego uczestnictwa. Wiemy,
że już kolejne pokolenia dzieci przychodzą
do naszej placówki pod opieką rodziców,
kiedyś korzystających z form edukacyjnych.
Świadczy to, że ci rodzice znają całą
prawdę zawartą w tytule tego artykułu
i chcą pomóc własnym dzieciom w kształtowaniu zainteresowań i właściwym rozwoju
osobowości i intelektu.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do BOK przy ul. Goldoniego 1 lub na
naszą stronę www.bok-bielany.art.pl
BOK

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

Już nie po raz pierwszy miałyśmy okazję poznać człowieka z pasją, od którego
można się czegoś nauczyć. Tym razem była to osoba w starszym wieku, której
sposobem na przemijanie jest pisanie wierszy. Z panem Andrzejem Rodysem,
bielańskim poetą, spotkałyśmy się w redakcji gazetki „Bekon” w Gimnazjum
nr 73 im. J. H. Wagnera na Chomiczówce. Jego wyjątkowość tkwi w tym, iż nie
siedzi bezczynnie, wpatrując się w ścianę czy telewizor, jak chyba większość
ludzi w siedemdziesiątym roku życia, ale pracuje, tworzy, pisze, redaguje. Zajął
się nawet składem swojego najnowszego tomiku poetyckiego „Recuerdo”.
Z panem Andrzejem Rodysem rozmawiałyśmy o pisaniu i nie tylko.

Andrzej Rodys w towarzystwie szkolnych dziennikarek

Bardzo cieszymy się, że przyjął Pan
nasze zaproszenie. Prosimy zaspokoić
naszą ciekawość i powiedzieć, czy z pisaniem związany był Pan od zawsze?
Przez całe życie zajmowałem się czymś
innym, gdyż z wykształcenia jestem ekonomistą. Skłonność do pisania jednak miałem,
pisałem wiersze. Nie publikowałem, ponieważ kiedyś nie było to takie łatwe, chociażby
z powodu cenzury. W czasach studenckich
napisałem także kilka kabarecikowych wierszyków, piosenek, które zostały wykorzystane w przedstawieniach. Przykładem może
być moja „Piosenka śródziemnomorska”.
Na dłuższy czas przerwałem jednak pisanie
i zajmowałem się głównie, z racji mojego
zawodu, różnymi opracowaniami i artykułami, niekoniecznie związanymi z literaturą.
W ubiegłym roku, w wolnej chwili, zacząłem
przeglądać Internet i natraﬁłem na „Namidę”, gdzie systematycznie zamieszczano
ogłoszenia o konkursach literackich. Pomyślałem, dlaczego by nie spróbować i w
rezultacie zadebiutowałem w almanachu
Oﬁcyny Wydawniczej TAD-AD.
Pański zbiór wierszy nosi tytuł „Recuerdo”, z hiszpańskiego – pamiątka.
Czego jest to pamiątka?
Podczas podróży do Hiszpanii kupiłem
małą, drewnianą ﬁgurkę chłopca w kapeluszu. To właśnie ona zainspirowała mnie do
napisania tytułowego wiersza „Recuerdo”.
Jest to mój ukłon w kierunku tego kraju.
To niemal niewiarygodne, iż sam Pan
zajął się stworzeniem całego tomiku:
korektą, łamaniem, składem, drukiem,
szatą graﬁczną.
Nie święci garnki lepią! Już jako 13-letni
chłopiec skończyłem kurs introligatorski,
stąd umiejętność składu książki.
Czy ma Pan w planach wydanie kolejnego tomiku?
Owszem, jeszcze w tym roku.
A skąd czerpie Pan pomysły na nowe
utwory?
Z tym jest bardzo różnie. Czasem wydaje mi się, że już nic więcej nie napiszę,
a potem przychodzi mi do głowy jakiś obraz,
metafora, która wydaje mi się dobrym pomysłem na kolejny utwór – i piszę.
Napisał Pan wiersz „Rap”, który związany jest z powszechnie obecną wśród
młodzieży subkulturą hiphopową. Co
sądzi Pan o współczesnej młodzieży?
Jaki, według Pana, jest stosunek ludzi
starszych do młodych?
Każdy stary już człowiek musi pamiętać
o tym, że kiedyś był młody, chciał szaleć,
bawić się. Trzeba być tolerancyjnym dla
młodzieży, patrzeć na pewne sprawy z nią
związane z lekkim przymrużeniem oka,
oczywiście w granicach rozsądku.
Jakich pisarzy ceni Pan najbardziej?
Głównie tych z okresu Odrodzenia i Oświecenia – Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego,

Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, Ignacego Krasickiego, ale także Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego oraz, najbardziej warszawskiego z warszawskich, Stefana „Wiecha”
– Wiecheckiego. Powieścią, do której często
wracam, jest „Lalka” Bolesława Prusa.
A czym jest dla Pana poezja?
Uważam, że poezja może mieć wpływ
na ludzi. Nie należy próbować zrozumieć
jej dosłownie. Ma w sobie wiele tajemnic
i właśnie w tym tkwi jej piękno.
Czy poza pisaniem ma pan także inne
pasje?
Moją wielką pasją jest turystyka górska.
Najczęściej wędruję po polskich górach,
niekoniecznie po Tatrach. Bardzo lubię Karkonosze, Beskidy, a także Góry Świętokrzyskie,
które przez niektórych uważane są, zupełnie
niesłusznie, za góry drugiego gatunku,
a przecież w pewnych partiach ich szlaki są
naprawdę trudne i – oczywiście, piękne.
Czy czuje się Pan związany z Warszawą,
z Bielanami? Wiemy, że jest Pan naszym
sąsiadem. Mieszka Pan przy tej samej ulicy, przy której mieści się nasza szkoła.
Mieszkam przy ulicy Conrada od 1976 roku,
a więc już od trzydziestu lat. Choć się na Bielanach nie urodziłem, zawsze pozostaną bliskie
memu sercu. Przez wiele lat byłem związany
także z Żoliborzem, Ochotą i Włochami.
Bardzo duże wrażenie zrobiło na nas
to, że na emeryturze miał Pan jeszcze
ochotę samodzielnie wydać własne wiersze. Co mógłby Pan powiedzieć, poradzić
swoim rówieśnikom?
Powiem krótko: żeby się chciało chcieć,
żeby starość była owocnym okresem
naszego życia, dawała satysfakcję i dużo
radości. Czego więcej potrzeba?
Bardzo dziękujemy Panu za rozmowę,
gratulujemy pasji, optymizmu i życzymy
sukcesów literackich.
Dziękuję.
Agnieszka Cieniewicz, Kinga Marciniak
z IIIc Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera

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

PIERZEMY
I CZYŚCIMY
W S Z Y S T K O
w tym
SPORTOWĄ ODZIEŻ
ZIMOWĄ
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Pon.-pt. 8-18 sob. 8-14
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Festiwal Teatrów
KOLEJNY SUKCES
Po całej serii dokonań inwestycyjno- pielęgniarek mgr Marią Włodowską, wszystHiszpańskojęzycznych w BOK -modernizacyjnych
w placówkach pod- kie roboty – i techniczne i porządkowe – wy-

XXII LO im. José Martí przy ul. Staffa
po raz kolejny znalazło uznanie w oczach
przedstawicieli ambasady hiszpańskiej
w Polsce. Prawie dwa lata temu, biuro
radcy ds. edukacji przy ambasadzie hiszpańskiej poszukiwało szkoły, w której
powstałaby sekcja dwujęzyczna (polski,
hiszpański), ze wskazaniem na język
hiszpański. Wybór padł na bielańskie
XXII LO. W tym czasie szkoła, dzięki
zaangażowaniu Moniki Zwierzyńskiej-Pióro, koordynatora klasy dwujęzycznej, i doskonałym wynikom w pracy
przy realizacji programu udowodniła, że
wybór był ze wszech miar trafny.
Owocną współpracę dostrzegło Biuro
Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpańskiej, które z wydatną pomocą XXII LO
im. José Martí zorganizowało Festiwal Teatrów Hiszpańskojęzycznych. W festiwalu,
który odbędzie się 5 kwietnia br. w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego
1 w godz. 10.00 – 20.00 udział wezmą

między innymi: studenci Uniwersytetu
Gdańskiego ze sztuką „Ufo Chichiguagua”
(N. Orłowska), Uniwersytetu Śląskiego
i Akademii Pedagogicznej w Krakowie ze
sztuką „Todo sobre los hombres” (P. Almodóvar) oraz gimnazja i licea dwujęzyczne
z całej Polski. Wszystkie przedstawienia
zaprezentowane zostaną w języku hiszpańskim. Warto jeszcze dodać, iż dekorację
sali wykonają uczniowie Liceum im. José
Martí, Gimnazjum nr 1 im. R. Schumana
i dzieci z Przedszkola „Jasia i Małgosi”.
Za wykonane prace uczniowie otrzymają
nagrody, ufundowane przez Biuro Radcy
i Radę Rodziców XXII LO.
Wszystkich, którzy znają język hiszpański i pragną obejrzeć prezentowane dzieła
zapraszamy serdecznie. W przypadku
udziału grup szkolnych prosimy o kontakt
z panią Moniką Zwierzyńską-Pióro, koordynatorem sekcji dwujęzycznej w XXII LO
(tel. do szkoły 0 22 834 03 57).
Tadeusz Olechowski

ŻOŁNIERZ, POETA – BACZYŃSKI
I MŁODZI Z GIMNAZJUM NR 71

Czy młodzieży potrzebne są ideały?
Różne odpowiedzi można by usłyszeć na
to pytanie. Generalnie my dorośli mamy
tendencję do narzekania. Młodzi nie chcą
żadnych wzorców, bo wszystko wiedzą najlepiej. Nie rozumieją nieszczęść poprzednich pokoleń, ponieważ dla nich to odległa
epoka. Lubią siedzieć przed komputerem,
chodzić do kina, albo na imprezy.
A jednak, kiedy przychodzi ważny, znaczący moment – nie zawodzą.
I ta grupa naprawdę stanowi
większość. Im potrzebne są ideały.
Świadczy o tym m.in. impreza
zorganizowana w marcu w Gimnazjum nr 71 na Bielanach.
Tradycyjnie urządza się tam
dla klas pierwszych Dni Patrona
– Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Celem przedsięwzięcia
jest przybliżenie nowym uczniom
przybyłym do gimnazjum sylwetki
patrona – jego życia i twórczości poprzez udział w konkursie
wiedzy o nim. Na wyjeździe integracyjnym młodzież przechodzi
pierwszy etap konkursu. Potem
zwycięzcy przygotowują się do
głównego, szkolnego etapu. Obserwując
tegoroczne zmagania można stwierdzić,
że wiadomości młodzieży klas pierwszych
na temat życia i twórczości Baczyńskiego
były naprawdę imponujące.
Przeczytali chyba wszystkie pozycje
książkowe z tego zakresu. Wiem, że największym powodzeniem cieszyły się książki
Wiesława Budzyńskiego, który sporą część
swojego życia poświęcił zbieraniu informacji
o Baczyńskim. Krzysztof Kąkolewski napisał w posłowiu do książki „Miłość i śmierć
Krzysztofa Kamila”: „Dzięki Budzyńskiemu
wiemy, że Baczyński byłby aresztowany
przez Urząd Bezpieczeństwa. Przyszli po
nieżyjącego. Więc byłaby Rakowiecka, badanie, wyrok czy od razu wywózka na Syberię,
praca w kopalni i powrót, jak niektórym się
udało w 1947 roku, czy śmierć w tajdze?”
Sądzę, że te wiadomości mogły być
szokujące dla moich uczniów, ale z drugiej
strony pewna jestem, że powinni znać i tę
część naszej historii. Inną pozycją lekturową był album „Warszawa Baczyńskiego”
wydany przez Oﬁcynę Wydawniczą Noir
Sur Blanc. W albumie znaleźć można
piękne zdjęcia przedwojennej Warszawy,
poezję z nią związaną, a przede wszystkim
na fotograﬁach można zobaczyć wszystkie
miejsca związane z Baczyńskim.
Młodzież dokładnie wiedziała, w jakiej
rodzinie urodził się przyszły poeta, znała
trudne problemy małżeńskie Stanisława
i Stefanii Baczyńskich, kłopoty zdrowotne
Krzysia, poezję patrona, jego walkę. To
o Baczyńskim Stanisław Pigoń powiedział:
„Należymy do narodu, który strzela do wroga z brylantów”. Byłam zbudowana, kiedy
moi uczniowie wykazywali, jak wiele wiedzą
o swoim patronie.
A oto wyniki Konkursu Wiedzy o Życiu

Marzec 2006

marzec 2006 ok.indd 5

i Twórczości Baczyńskiego: I miejsce klasa
1A – kulturowo-teatralna; II miejsce klasa
2B – sportowa; III miejsce klasa 3E – ekologiczna.
Stroną organizacyjną konkursu zajęły
się nauczycielki języka polskiego: Elżbieta
Wilczyńska i Renata Czupryniak. Trzeba
też dodać, że klasa kulturowo-teatralna
wygrała wycieczkę po Warszawie śladami
patrona. Również ta klasa przygotowała

W czasie przedstawienia

pod kierunkiem swojej nauczycielki Elżbiety
Kmiecińskiej-Pawłowskiej przedstawienie pt.
„Żołnierz, poeta, czasu kurz”. Młodzi aktorzy
przedstawili ciekawą, pełną metafor poezję
Baczyńskiego. Oryginalność wierszy podkreślała subtelna muzyka, zakłócana strzałami
z walk powstańczych. W przedstawieniu
młoda dziewczyna przemawiała ustami matki
Krzysia oraz jego żony Basi Drapczyńskiej,
zobaczyć i usłyszeć można było też samego
poetę. Młodzież wyuczyła się również pieśni
z tamtych lat.
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich
młodzieży chowanie”
– powiedział Jan Zamoyski. I nauczycielom
i dyrekcji Gimnazjum
nr 71 im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego
na odpowiednim wychowaniu młodzieży bardzo
zależy. Przedstawienie
o Krzysztoﬁe Kamilu
Baczyńskim młodzież
pokazała 8 marca
wszystkim uczniom
w swojej szkole, a wieczorem przedstawienie
obejrzeli rodzice i znajomi. Społeczność bielańską zapraszamy na
spektakl 30 maja 2006 r.
Pokażemy go w ramach
Bielańskich Dni Kultury.
Elżbieta KmiecińskaPawłowska,
nauczycielka języka
polskiego
w Gimnazjum nr 71 im.
K.K. Baczyńskiego

ległych Samodzielnemu Publicznemu
Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz (do którego
należą też Bielany i Łomianki), mamy do
odnotowania kolejny sukces. Oto 7 marca br. w Przychodni Rejonowej przy ul.
Kochanowskiego 19 nastąpiło otwarcie
Poradni Dziecięcej.
Stało się to asumptem do zaproszenia
grona gości, których imiennie i tytularnie
wymieniła w przemówieniu powitalnym
dyrektor SPZZLO lek. med. Małgorzata
Zaława-Dąbrowska, po czym zapoznała
zebranych z historią i sposobem realizacji zamierzenia. Podkreśliła znaczenie
pomocy ﬁnansowej ze strony Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy,
co skwitowano – oczywiście – brawami.
Akcentowała mocno udział i zasługi personelu przychodni (którą kieruje lek. med.
Irena Badowska) w pracach adaptacyjnych
pomieszczeń przewidzianych dla poradni
dziecięcej.
A były to zasługi niemałe. Jak się później
dowiedziałem w rozmowie z przełożoną

konały społecznie pielęgniarki i personel
gospodarczy oraz ich mężowie!
I jeszcze jedna ciekawostka. Dziecięce
malowidła na ścianach (przeurocze abstrakcyjne zwierzaczki, kwiatki, drzewka i różne
dziwy natury) wykonali artyści w wieku
wczesnoszkolnym z Bielańskiego Ośrodka
Kultury. Duże brawa!
Po części powitalnej zaproszeni goście
podziwiali wygląd i wyposażenie Poradni
Dziecięcej, oprowadzani m.in. przez kierowniczkę tej placówki lek. med. Alinę Terlecką.
Wśród zwiedzających byli m.in. burmistrz
dzielnicy Żoliborz Wojciech Dąbrowski
z wiceprzewodniczącym komisji Spraw
Społecznych Markiem Lipińskim, przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany Aleksander
Kapłon z przewodniczącą Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej Ireną Komorek, przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych Hanna Gutowska,
Rada Społeczna SPZZLO w pełnym składzie oraz przedstawiciele dyrekcji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Mieczysław Pierzchała

Wystawa prac osób
z upośledzeniem umysłowym
Otwarcie wystawy zaplanowano na
24 marca br. na godzinię 13.00 w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego 1. Będzie można ją oglądać do
7 kwietnia br.
Prace naszych twórców zostały wykonane wieloma technikami plastycznymi. Są
tu obrazy olejne, szkice węglem, gobeliny,
batik, ceramika użytkowa i artystyczna, wyroby z drewna, witraże. Prezentacja prac,
poprzedzona została cyklem zajęć edukacyjnych w Warsztacie Terapii Zajęciowej,
prowadzonym przez fundację „DOM”.
Spotkania twórcze w pracowniach
artystycznych poprowadzili instruktorzy
terapii zajęciowej, a całe przedsięwzięcie
jest projektem socjalnym, realizowanym
przez Wandę Zawadzińską, słuchaczkę
Szkoły Policealnej Pracowników Służb
Społecznych. Celem projektu jest integracja
środowiska lokalnego i osób niepełnosprawnych oraz prezentacja ich dorobku
artystycznego.
Fundacja Pomocy Osobom Upośledzonym Umysłowo „DOM” powstała w roku
1991, a od 1994 roku prowadzi Warsztat
Terapii Zajęciowej dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły
edukację w szkołach specjalnych i nie
znalazły miejsca w żadnym zakładzie pracy
chronionej.
Prowadzona przez fundację placówka organizuje dla nich zajęcia w trzech
pionach rehabilitacji, zmierzających do
ogólnego rozwoju i poprawy sprawności,
niezbędnych do prowadzenia przez osoby
niepełnosprawne niezależnego, samo-

dzielnego i aktywnego życia na miarę ich
indywidualnych potrzeb.
Pion zawodowy – to nauka w pracowniach: tkactwa ręcznego, ceramiki, plastyki,
pracowni stolarskiej, rękodzieła artystycznego i kulinarnej. Umiejętności i wiedza
zdobyte w ramach prowadzonych zajęć
pozwolą ich uczestnikom w przyszłości
podjąć pracę zarobkową, zorganizować
swój wolny czas, rozwijać zainteresowania
oraz korzystać z własnych uzdolnień.
Pion społeczny pozwala na zdobywanie
umiejętności załatwiania spraw w urzędach, korzystania ze środków komunikacji
miejskiej, pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym.
Z kolei pion zdrowotny – to zajęcia
rehabilitacyjne, usprawniające, sportowe
w tym: pływanie, tenis stołowy, bowling,
turystyka piesza, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne.
Aby być uczestnikiem warsztatu, osoba
musi okazać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej. Nowi
uczestnicy przyjmowani są w miarę posiadania przez nas wolnych miejsc. Warsztat
Terapii Zajęciowej działa od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Fundacja od 2005 roku jest organizacją
pożytku publicznego (wpis 35680).
Kontakt:
Fundacja POUU „DOM”, Warsztat Terapii
Zajęciowej, ul. Wólczyńska 64, 01-908
Warszawa, tel./fax: (0-22) 835-40-87,
e-mail: fundacjadom@wp.pl,
www.fundacjadom.pl

Fundacja MALWA

organizacja pożytku publicznego
buduje bielański ośrodek opiekuńczy
dla dzieci specjalnej troski
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Odsłonięcie popiersia

Polsko-niemieckie „Mosty głów”
w szkole na Bielanach

W Szkole Podstawowej Nr 80, 27
lutego miało miejsce uroczyste odsłonięcie popiersia patronki szkoły – Marii
Kownackiej.
Maria Kownacka, zasłużona pisarka
i działaczka na rzecz dzieci, zmarła w 1982
roku. W dwudziestą czwartą rocznicę
śmierci pisarki pracownicy i wychowankowie bielańskiej podstawówki postanowili
uczcić jej pamięć, odsłaniając pamiątkowe
popiersie.
Od września 2005 roku szkoła systematycznie przygotowywała się do tego
wydarzenia, pozyskując środki ﬁnansowe
na realizację projektu, przygotowując część
artystyczną i dekoracje.
O godz. 13.00 rozpoczęła się długo
oczekiwana uroczystość. Dyrektor szkoły
Elżbieta Ponewczyńska powitała przybyłych gości, wśród których byli: burmistrz
Dzielnicy Warszawa Bielany – Maciej Więckowski, przewodniczący Rady Dzielnicy
Warszawa Bielany – Aleksander Kapłon,
przewodniczący ZNP – Marian Madej, przewodnicząca NNZZ „Solidarność” – Halina
Kurpińska, przewodniczący Warszawskiego
Oświatowego Porozumienia Rodziców – Je-

Dnia 30 kwietnia 2005 roku prezydenci Polski i Niemiec Aleksander
Kwaśniewski i Horst Koehler uroczyście
zainaugurowali Rok Polsko-Niemiecki
2005/2006. Podczas koncertu inauguracyjnego prezydent Kwaśniewski
apelował: „Niech Rok Polsko-Niemiecki
będzie dla naszych narodów rokiem
wzmożonego dialogu, otwarcia, tolerancji i pojednania.” W ramach tego
projektu odbyły się setki przedsięwzięć
w dziedzinie kultury, nauki, gospodarki
i polityki. Miały one na celu traﬁć do
jak największej części społeczeństw
obydwu państw, gdyż to właśnie mieszkańcy stanowią o prawdziwej jakości
stosunków polsko-niemieckich.

Fot. T. Wawrzkiewicz

ny był twórca
popiersia Andrzej Renes.
Zebrani
goście z powagą i w
skupieniu
obejrzeli inscenizację
słowno-muzyczną poświęconą życiu i dorobkowi artystycznemu Marii Kownackiej. Mali artyści
– uczniowie szkoły wcielili się w role postaci
z utworów pisarki. Na scenie pojawił się
Żaczek Szkolaczek, był też bocian Kajtek,
Rogaś i oczywiście Plastuś. Zaskoczenie,
a następnie zachwyt i uznanie publiczności
wzbudziła postać Marii Kownackiej, w której
rolę wcieliła się uczennica klasy szóstej.
Po zakończeniu części artystycznej nastąpiła najważniejsza chwila – odsłonięcie
i poświęcenie popiersia pisarki, ufundowanego przez Dzielnicę Bielany m.st. Warszawy,
rodziców uczniów i pracowników szkoły.
Odsłonięcia dokonali: burmistrz Dzielnicy
wraz z przewodniczącym Rady Dzielnicy.
Popiersie poświęcił ksiądz prałat Jan Huryna, proboszcz paraﬁi
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
Uczestnicy uroczystości mogli wpisać
się do wyłożonej
„Księgi pamięci”.
Na tę okoliczność
korytarze szkolne
przeobraziły się w „ogródki pamięci” Marii
Kownackiej. Barwne
prace uczniowskie,
przedstawiające
postacie stworzone
przez patronkę zdobiły ściany, schody
i sale lekcyjne.
Dyrektor Elżbieta Ponewczyńska wśród zaproszonych gości
Myślą przewodnią
rzy Kropacz, członkowie rodziny Marii Kow- uroczystości było hasło zaczerpnięte z bonackiej – państwo Holniccy, Maliccy, pani gatego dorobku literackiego poetki:
Marta Sadło. Wśród zaproszonych znaleźli
Trzeba dać dzieciom serce,
się także dyrektorzy wraz z delegacjami
piękno i uśmiech,
z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli,
aby uczyły się kochać ludzi
noszących imię pisarki, m.in. ze Słupi, Toi wszystko, co je otacza.
maszowa Mazowieckiego, warszawskiego
Iwona Frączek
Żoliborza i Gocławia. Na uroczystości obec-

DOBRE PRZEDSZKOLE TO SIĘ OPŁACA
ZAINWESTUJ W SWOJE DZIECKO!
Jeśli masz dziecko w wieku 3-6 lat zapraszamy do naszej placówki.
Przedszkole Nr 271, ul. Broniewskiego 93, tel. 633-38-77
OFERUJEMY:
- MIEJSCE W GRUPIE WIEKOWEJ
- DOSKONAŁĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
- ZASPAKAJANIE WSZELKICH POTRZEB DZIECKA
- INTERESUJĄCE I TWÓRCZE ZAJĘCIA
- SZEROKĄ GAMĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH
- PARTNERSKIE TRAKTOWANIE RODZICÓW I DZIECI
ZADZWOŃ! PRZYJDŹ! ZOBACZ!
Dodatkowe informacje tel. 633-38-77

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
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– resekcja
– hemisekcja
ortodoncja
– aparaty stałe i ruchome
RTG
– wybielanie zębów – 20%
– piaskowanie – 20%

KATOLICKA
SZKOŁA
PODSTAWOWA
im. Świętej Rodziny
na Bielanach-Młocinach

Zaprasza wszystkich rodziców,
którzy pragną, aby ich dzieci
wzrastały w duchu
wartości ewangelicznych i harmonii
z wartościami domu rodzinnego

jektu przez stronę polską i niemiecką oraz
sprawozdanie z jego realizacji, połączone
z wystąpieniem przewodniczącej samorządu szkolnego. Pani Gerburg Pietschmann,
opiekunka przybyłej na wystawę grupy
młodzieży z frankfurckiego gimnazjum, opowiedziała, jak przebiegały przygotowania
w Niemczech, a germanistki z bielańskiej
szkoły przedstawiły pracę strony polskiej.
Następnie przemawiali kierownik Działu
Kultury Ambasady Niemiec dr Heinz Peters
i przedstawicielka Edukacyjnego Centrum
Młodzieży Małgorzata Paździor. Wyrazili oni
swoje uznanie dla tak ciekawego projektu
i nadzieję, że podobne przedsięwzięcia
pomogą w integracji młodzieży z obydwu krajów. Potem wręczono nagrody
dla uczniów, którzy
wykonali najlepsze
prace. Na koniec głos
zabrał przedstawiciel
Uniwersytetu Warszawskiego, prof.
Maciej Stanaszek.
Pierwszą część uroczystości zakończył
występ szkolnego
chóru, który wykonał „Odę do radości”
w językach polskim
i niemieckim. Następnie przecięto wstęgę
przed wejściem na
wystawę i rozpoczęło
się oglądanie niemal
200 zgromadzonych
zdjęć i pokaz slajdów
przygotowany przez
szkołę niemiecką.
Goście okazywali
duże zainteresowanie przedstawionymi
pracami. Pokazywały
Oﬁcjalnego otwarcia wystawy dokonuje dr Heinz Peters
one, jak wiele łączy
Swój wkład w ten złożony projekt oba państwa, choć na co dzień często się
miały również szkoły polskie i niemieckie. tego nie zauważa. Wskazywały, że Polska
Łączyły się one w zespoły partnerskie i Niemcy, mimo historycznych antagonii tworzyły pomysły wspólnych przedsię- zmów, mają ze sobą wiele wspólnego i pod
wzięć. Najlepsze projekty mogły liczyć na wieloma względami są do siebie bardzo
doﬁnansowanie z Edukacyjnego Centrum podobne. Ponadto pokaz slajdów przybliżył
Młodzieży.
opinie Niemców na temat Polaków i Polski
Bielański Zespół Szkół im. Ignacego – na ogół przychylne, rzadziej obojętne.
Domeyki i gimnazjum im. Karla Liebknech- Uzmysławiał, że dobre stosunki międzynata z Frankfurtu nad Odrą zgłosiły projekt rodowe zależą właśnie od społeczeństw,
współpracy pt. „Mosty głów”, którego które są wobec siebie nastawione raczej
końcowym efektem miała być wystawa przyjaźnie. Na koniec wystawy wszystkich
fotograﬁczna, przedstawiająca akcenty gości zaproszono na poczęstunek i rozmoniemieckie w Polsce i polskie w Niem- wę na temat obejrzanych prac.
Całe przedsięwzięcie jeszcze się nie
czech. Pomysł okazał się na tyle ciekawy
i oryginalny, że został dostrzeżony i obie skończyło – wystawa będzie też przedstaszkoły mogły rozpocząć przygotowania wiona w Niemczech pod koniec kwietnia
tego roku, z udziałem uczniów z naszej
do wystawy.
Wystawa odbyła się 18 lutego 2006 szkoły. Ten projekt przybliżył nam kulturę
roku w CXXII Liceum Ogólnokształcącym niemiecką i umożliwił integrację z tamtejprzy ul. Staffa 3/5. Na wstępie dyrektor szą młodzieżą. Wszyscy uczniowie wyraszkoły Włodzimierz Sacewicz serdecznie żają nadzieję na dalszą owocną współpraprzywitał wszystkich zgromadzonych cę ze szkołą z Frankfurtu w ramach Roku
gości i pokrótce przedstawił jej program. Polsko-Niemieckiego 2005/2006.
Potem nastąpiła prezentacja założeń proPaweł Zasoński, uczeń kl. II a CXXII LO

Fot. T. Olechowski

Marii Kownackiej

Urząd m. st. Warszawy przypomina o opłacie
za wieczyste użytkowanie gruntu za 2006 rok,
płatne do dnia 31 marca 2006 r.
Zgodnie z art. 238 k. c. wieczysty użytkownik uiszcza przez
czas trwania swego prawa opłatę roczną, w terminie do
31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłata ta ma
charakter cywilnoprawny, a ustalenie czy też aktualizacja
opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nie są
czynnościami o charakterze administracyjnym.
W związku z powyższym użytkownik wieczysty nie otrzymuje
decyzji w sprawie corocznej opłaty, kwota ta jest wskazana
w akcie notarialnym.

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 18 (UKSW)
(przy trasie gdańskiej)
tel./fax (0-22) 835 45 48

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Nr 98 12401037 1111 0010
0312 1509, lub w kasie Urzędu przy ul. Przybyszewskiego 70/72.

NAJBLIŻSZE DNI OTWARTE:
25 marca – (sobota) godz. 12-15
25 kwietnia – (wtorek) godz. 16-18
10 maja – (środa) godz. 16-18

Godziny otwarcia kasy
poniedziałek 10.30–17.00; wtorek 9.00–15.00;
środa – piątek 9.00–14.00.
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Z kombatanckiej kroniki
15 lutego 2006 r.

Tradycyjne comiesięczne spotkanie
członków Bielańskiego Klubu Kombatanta
poświęcone było, stosownie do wcześniejszych ustaleń, wygłaszaniu wspomnień
o własnych przeżyciach z lat wojny i okupacji, zwłaszcza takich, które swoim dramatyzmem, a czasem tragizmem, zasługują na
utrwalenie. Na początek uczestnicy spotkania wysłuchali pierwszej części wspomnień
prof. Zenobii Klepackiej o początku wojny
w 1939 roku i przygotowaniach do tworzenia podziemnych struktur dywersyjno-obronnych. Dalszy ciąg wspomnień prof.
Klepackiej – za miesiąc.
Część swoich wspomnień z czasów okupacji niemieckiej przedstawiła też Krystyna
Śmigasiewicz, uczestniczka ruchu oporu
w ramach Szarych Szeregów.
Przyjęto do akceptującej wiadomości
pomysł, aby wygłaszane i opisywane wspomnienia gromadzić, a niżej podpisany zajmie
się opracowaniem tych materiałów w celu
wydania ich drukiem. Przy tej okazji apel do
wszystkich Czytelników, także tych, którzy
nie są formalnie kombatantami, lecz „mają
na sumieniu” walkę z okupantem lub nawet
biernie uczestniczyli w ruchu oporu – opiszcie
swoje wspomnienia; może też macie jakieś
stare fotograﬁe, dokumenty itp. Bardzo cenne
i interesujące mogą też być opisy przeżytych
represji ze strony reżimu komunistycznego
w czasach PRL. Piszcie, proszę. Czekam na
kontakt – mój domowy telefon: 022 834 67 08,
Mieczysław Pierzchała.

8 marca 2006 r.

Przeżyliśmy bardzo smutną wiadomość
– 2 marca 2006 r., przeżywszy 86 lat,
odeszła od nas na wieczny odpoczynek
Krystyna Kołodziejska. Ceremonia pogrzebowa odbyła się 8 marca na Cmentarzu
Powązkowskim. W kościele św. Boromeusza, a następnie przy grobie zgromadzili
się Jej przyjaciele i znajomi, przedstawiciele
placówek oświatowych i kulturalnych, także
organizacji społecznych, z którymi za życia
współpracowała. Przybyli również przedstawiciele Bielańskiego Klubu Kombatanta,

Praca w Policji

Komenda Stołeczna Policji rozpoczyna
nową procedurę doboru kandydatów do
służby w 2006 roku. Planowane jest przyjęcie 790 osób. Jednak, aby rozpocząć
służbę w stołecznej Policji, trzeba spełnić
określone warunki.
KOMENDANT STOŁECZNY
POLICJI W WARSZAWIE
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE
NOWEJ PROCEDURY DOBORU
KANDYDATÓW
DO SŁUŻBY W KOMENDZIE
STOŁECZNEJ POLICJI
Planowane są przyjęcia do służby
w następujących terminach:
9 maja 2006 – 300 osób
28 sierpnia 2006 – 295 osób
21 listopada 2006 – 195 osób
W różnych jednostkach, m.in. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58, z późn. zm.)

SŁUŻBĘ W POLICJI
MOŻE PEŁNIĆ:
● obywatel polski o nieposzlakowanej
opinii,
● nie karany i korzystający z pełni praw
publicznych,
● posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
● posiadający zdolność ﬁzyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie
służbowej, której gotów jest się podporządkować.
Ponadto mężczyźni powinni posiadać
uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby zainteresowane pełnieniem
służby w Policji powinny złożyć w terminie od 3 lutego do 31 lipca 2006 r. w Centrum Doboru Kadr Komendy Stołecznej
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aby złożyć swojej Koleżance należny Jej
hołd.
Znaliśmy Krystynę Kołodziejską przede
wszystkim jako kombatantkę z tytułu Jej
pracy konspiracyjnej w latach wojny i okupacji, jako członka Armii Krajowej i uczestnika Powstania Warszawskiego. Brała ona
również udział w akcji tajnego nauczania,
nie zaniedbując też własnych studiów
(pobierała m.in. nauki na tajnym UW u słynnego prof. Stanisława Lorentza).
Była głęboko wierzącą, praktykującą
katoliczką. Być może to wpłynęło na jej
decyzję związania się po wojnie ze szkolnictwem katolickim – przez trzydzieści lat
uczyła języka polskiego w liceum sióstr
Zmartwychwstanek, a także u sióstr Nazaretanek, u księży Marianów na Bielanach
w Niższym Seminarium Duchownym (do
czasu zamknięcia tej uczelni przez ludową
władzę), również u księży Paulinów.
Kontynuowała też samokształcenie,
głównie w zakresie faktograﬁi dziejów
Polski, a także w dziedzinie historii sztuki. Znalazło to swoje odbicie, zwłaszcza
w ostatnich dwudziestu latach Jej życia,
kiedy to stała się ogromnie popularna
i „eksploatowana” na Żoliborzu i Bielanach
przez szkoły i różne placówki kulturalne,
jako prelegent i wykładowca. Była niezwykle lubiana przez słuchaczy. Mówiła przepiękną polszczyzną, miała wspaniałą dykcję
i wielkie poczucie humoru. Dzieliła się ze
słuchaczami swoją wiedzą, odkrywając
przed nimi niezwykle interesujące, a mało
znane fakty, prowokowała do dyskusji, do
pytań. Nigdy nie odmawiała udziału w takich spotkaniach, traktowała je jako swoje
posłannictwo.
Brała systematyczny udział w comiesięcznych spotkaniach Bielańskiego Klubu
Kombatanta. W miarę jednak upływu lat
stan Jej zdrowia bardzo się pogorszył
i miała duże trudności z poruszaniem się.
Ostatni raz widzieliśmy Ją na „wigilijnym
opłatku” w 2005 roku w Klubie Mieszkańca
na Chomiczówce.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci,
jako Człowiek bardzo nam bliski.
Mieczysław Pierzchała
Policji w Warszawie, al. Solidarności 126
następujące dokumenty:
● pisemne podanie o przyjęcie do służby
w Policji
● wypełniony kwestionariusz osobowy
● odręcznie napisany życiorys
● dokumenty potwierdzające posiadane
wykształcenie i kwaliﬁkacje zawodowe
(kserokopie – oryginały dokumentów do
wglądu)
● zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z Krajowego Rejestru
Karnego).
Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa
osobowego i świadectwa pracy lub służby
z poprzednich miejsc pracy lub służby,
kandydat składa w Komendzie Stołecznej
Policji w terminie wyznaczonym w toku
postępowania kwaliﬁkacyjnego.
Formularz kwestionariusza osobowego
i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Stołecznej Policji,
komendach powiatowych i rejonowych
Policji lub w każdej innej jednostce Policji
na terenie kraju.

MILE WIDZIANI BĘDĄ
KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI
POSIADAJĄCY:
● wykształcenie wyższe, zwłaszcza

prawnicze
● udokumentowaną znajomość języków
obcych
● mają stałe zameldowanie lub zamieszkujący na terenie Warszawy lub
w jej najbliższych okolicach (do 50 km
od granic miasta).
Zmiana przepisów dotyczących doboru
do służby w Policji daje aktualnie możliwość
kandydatom – którzy przystąpili do procedury doboru w sierpniu 2005 r. – ponownego ubiegania się o przyjęcie do służby
w Policji, z wyjątkiem osób, które uzyskały
wynik negatywny z testu psychologicznego
MultiSelect.

INFORMACJE DOTYCZĄCE
PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ
DOSTĘPNE SĄ:

Tak szybko odeszłaś…

Wspomnienie o Bernadetcie Stempniak

Bernadetta odeszła tak nagle i szybko...
Jej płomień życia zgasł…
Była wspaniałą koleżanką, wybitnym
pedagogiem i nauczycielem, przyjacielem
młodzieży, inicjatorką wielu szkolnych
przedsięwzięć, „duszą towarzystwa”. Wniosła wiele radości w naszą szkolną – jakże
czasami szarą rzeczywistość. Nie bez
powodu otrzymała wielokrotnie największe
uczniowskie wyróżnienie – nauczyciel roku.
Mimo licznych swoich obowiązków zawsze
była otwarta na problemy dziecka. Jako
rzecznik praw ucznia stanowiła oparcie
dla potrzebujących. Pracowała z nami
prawie 20 lat.
Radosna, pogodna, zawsze optymistycznie nastawiona do świata i ludzi,
sprawiała, że wokół Niej panowała ciepła,
przyjazna atmosfera. Przy Beni każdy czuł

się bezpiecznie i wiedział, że zawsze może
liczyć na Jej pomoc.
W swojej pracy dydaktycznej osiągnęła
wiele sukcesów, a wraz z Nią Jej uczniowie.
Była doceniana i wyróżniana nie tylko przez
dzieci, ale także przez władze oświatowe.
Kiedy trzeba było, czas dla Niej się nie liczył,
poświęcała go bezinteresownie.
Potraﬁła wydobyć z każdego ucznia
talent, a efekty Jej pracy uświetniały każdą
uroczystość szkolną. Te piękne, niepowtarzalne dekoracje, na zawsze pozostaną
w naszej pamięci.
Bernadetta była dla nas wszystkich
iskierką niosącą radość i dobro. Tylko dlaczego tak szybko zgasła?
Pogrążeni w smutku
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół Nr 52

Pani Elżbiecie Fundowicz
Doradcy Metodycznemu Wychowania Przedszkolnego
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania
dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów”
Jan Paweł II

Naszej Koleżance
Elżbiecie Fundowicz

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają

dyrektorki bielańskich przedszkoli
● na stronie internetowej Komendy
Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Stołecznej
Policji (www.policja.waw.pl)
● w Sekcji ds. Doboru Wydziału
Kadr Komendy Stołecznej Policji tel.
022 603-65-68, 022 603-75-38, e-mail:
ksp.dobor@policja.waw.pl
Podstawę prawną procedury kwaliﬁkacyjnej stanowi rozporządzenie
ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r.
w sprawie postępowania kwaliﬁkacyjnego do służby w Policji (Dz. U. Nr. 12
poz. 77).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

JEŻELI:
 bliska ci osoba pije, powodując szkody w twoim życiu
 ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi
 w twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do przemocy
 ty sam(a) doznajesz lub czujesz się oﬁarą przemocy
 masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
 twoje dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
 masz poczucie, że stoją przed tobą trudne wybory życiowe, a nie potraﬁsz wybrać
 masz kłopoty w szkole
 czujesz się osamotniony
 twoje życie jest szare i nudne
PRZYJDŹ DO NAS. TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE OTRZYMASZ FACHOWĄ POMOC.
BIELAŃSKI PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. 835 – 43 – 42.
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
 Porady prawne – wtorki, czwartki godz. 16.00 – 20.00
 Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, środy, czwartki, piątki godz.
16.00 – 20.00
 Porady pedagogiczne – środy, piątki 16.00 – 20.00
 Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw
rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00
 Porady psychologiczne (dotyczące przemocy w rodzinie) – poniedziałki 15.00
– 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE
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U pani Janiny
na 100 urodzinach

Z całej Europy zjechała najbliższa
rodzina, aby w Dniu Kobiet świętować
setne urodziny swojej babci i prababci
Janiny Strzelczyk. O tej ważnej rocznicy
Jubilatki i jej rodziny pamiętały również
władze dzielnicy Bielany, które reprezentowała Alicja Tyc, naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia.

Fot. T. Olechowski

Janina jako seniorka rodu stała się autorytetem dla całej rodziny. Z jej zdaniem liczą
się w dalszym ciągu wnuki oraz prawnuki
i wykonują jej prośby, a także polecenia,
gdyż pani Janina nie znosi sprzeciwu
i tłumaczenia się. Jest bardzo dobrze zorientowana w bieżących, najważniejszych
sprawach krajowych i zagranicznych. Czyta
dużo gazet i książek – zwłaszcza historycznych. Ostatnio
opowiadała rodzinie o swoich
siedemnastych urodzinach.
Pomimo wieku jest otwarta
na wszelkiego rodzaju nowinki
techniczne i chętnie z nich korzysta. Jest również sprawna
ﬁzycznie. Jeszcze dwa lata
temu zmieniała sama ﬁranki
i zasłony w oknie. Obecnie
mieszka sama, gdyż jej rodzina rozjechała się po Europie.
Tylko jedna wnuczka mieszka
w Warszawie i od czasu do
czasu ją odwiedza. Mimo to
Jubilatka nie narzeka na brak
Pani Janina podczas jubileuszowego spotkania
kontaktów, gdyż na Bielanach
Pani Janina urodziła się 8 marca 1906 r. we ma wiele koleżanek i sąsiadek, które – jak
Lwowie i przez wiele lat mieszkała tam z mę- zachodzi potrzeba – chętnie jej we wszystżem oraz dwiema córkami. Przed wybuchem kim pomagają.
W swoim długim życiu nigdy poważnie
II wojny światowej rodzina pani Janiny przeprowadziła się do Warszawy na ul. Wolską nie chorowała, a jej receptą na zdrowie
i tu spędziła czas Powstania Warszawskiego. i długowieczność jest wczesne wstawanie,
Prawie 38 lat temu przeprowadziła się na Bie- częste spacery w Lasku Bielańskim, dużo
lany, gdzie mieszka do dziś. Mąż Franciszek ruchu i niewiele jedzenia.
Życzymy Jubilatce i jej rodzinie jeszcze
był stolarzem i pracował na utrzymanie domu,
a pani Janina zajmowała się wychowaniem wielu tak serdecznych i uroczystych roczcórek, wnucząt i prawnucząt.
nicowych spotkań.
W 1976 r. zmarł pan Franciszek. Pani
Tadeusz Olechowski

Złote Gody

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych
Jubilatów, obchodzących w roku bieżącym pięćdziesięciolecie oraz sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego do udziału w bielańskich uroczystościach pięćdziesięciolecia i sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do 29 września 2006
roku, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany przy
ul. Nałkowskiej 11, w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałki, godz. 10.00 – 18.00;
wtorki – piątki, godz. 8.00 – 16.00.
Każda para małżeńska powinna posiadać dowody osobiste oraz dokument poświadczający zwarcie związku małżeńskiego.

Wesołe jest życie staruszka…

Tydzień później, 7 marca, znów mieliśmy okazję do podziwiania spektaklu,
tym razem pod hasłem „Humor i piosenki
przedwojennej Warszawy”, w wykonaniu
zespołu w składzie: Michał Muskat, Mirosław Kowalczyk i Zbigniew Brzeziński.
I znów roześmiana publiczność oklaskiwała, tym razem swojskie utwory, typu
„Bal na Gnojnej”, „Ach te baby”, znakomite
żydowskie skecze itp.
Wesołe jest życie staruszka… A wszystko to dzięki wspólnej inicjatywie Wydziału

Fot. M. Pierzchała

Na koncertach organizowanych
w Klubie Mieszkańców przy ul. Pabla
Nerudy 1 dla bielańskich seniorów
i kombatantów, sala wypełniona jest
zawsze do ostatniego miejsca, a w repertuarze prezentowane są znane zazwyczaj
utwory wywołujące u widzów uśmiechy
aprobaty i skłaniające do wspólnego
śpiewania, a co najmniej nucenia. Zapomina się, chociaż przez te dwie godziny,
o troskach i kłopotach dnia codziennego, o dolegliwościach. Zupełny luz!

Rozbawiona publiczność

Między innymi okazją do takiego wyluzowania się był 28 lutego koncert musicalowo-wodewilowo-kabaretowy w wykonaniu
Ewy Konstanciak i Michała Muskata, a w
repertuarze – głównie utwory ze słynnego
musicalu „Chicago” i cała seria utworów
śpiewanych w latach 1920 – 1940 w teatrzykach na Brodway´u, spopularyzowanych później w wielu przedstawieniach
i ﬁlmach. Brawurowo wykonywane utwory
widownia kwitowała spontanicznymi oklaskami.
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Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Warszawskiej Spółdzielni Budowłano-Mieszkaniowej „Chomiczówka”.
Stało się też tradycją, że każde takie
spotkanie kończy się poczęstunkiem przy
stole suto zastawionym napojami, słodyczami i kanapkami. Zajmuje się tym dyskretnie
Krystyna Żebrowska, która organizuje
i nadzoruje przebieg takich imprez pod
względem organizacyjno-gospodarczym.
Robi to znakomicie.
Mieczysław Pierzchała

Głos Seniora

Ruszyła unijna osłona

Z prognoz wynika, że w 2020 roku
w społeczeństwach unijnych ponad 42%
osób przekroczy pięćdziesiątkę (obecnie
33%), a 80-latków będzie o 50% więcej
niż dziś. Dane te są niepełne, bo pochodzą
sprzed 1 maja 2004 roku, z 15 zrzeszonych
wówczas państw, a dziś Unia Europejska
zrzesza 25 krajów, w których alarmująco
rosną koszty związane ze starzeniem się
narodów. Wśród sposobów zmniejszenia
ich, za jedno z głównych wyzwań ekonomicznych i społecznych uznano walkę
z dyskryminacją ludzi z powodu ich wieku.
W roku 1997 w Amsterdamie przyjęto
nowy artykuł 13 Traktatu Unii Europejskiej,
który daje jej prawo przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji, w tym związanej z wiekiem człowieka. Sprecyzowano, że szykany
z tego powodu mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Bezpośredni, gdy
starsi obywatele traktowani są gorzej niż
pozostali. Natomiast pośredni – gdy w jakiś
sposób uciskana jest grupa społeczna, ale
najbardziej tracą jej najstarsi członkowie.
Bywa też, że senior szykowany jest z kilku
kumulujących się powodów – wieku, płci,
rasy, niepełnosprawności. W unijnym języku jest to dyskryminacja zwielokrotniona.
Jak się owa dyskryminacja objawia
w praktyce, każdy widzi, zaś Unia zalicza
do niej między innymi: wysyłanie ludzi na
wcześniejsze emerytury, trudności ze znalezieniem pracy z powodu wieku, gorsze
zarobki, niekwaliﬁkowanie na szkolenia;
leczenie seniorów byle jak, bez dokładnej
diagnozy, odmawianie operacji, badań
laboratoryjnych; trudności z uzyskiwaniem
kredytów (także mieszkaniowych) itd. itp.,
a nawet... opodatkowanie emerytur.
Trzeba tu wyjaśnić, że wspomniany artykuł 13 Traktatu Unii sam w sobie nie jest
jeszcze prawem zakazującym szykan, tylko
stanowi podstawę umożliwiającą wprowadzenie stosownego prawodawstwa. Nie jest to
proste, ponieważ Unia posługuje się dwoma
głównymi aktami prawnymi: Rozporządzeniem i Dyrektywą, ale tylko Rozporządzenie
obowiązuje wszystkie kraje członkowskie.
Dyrektywa zaś wyznacza państwom zrzeszonym osiągnięcie celu przez wprowadzenie
przez nie stosownych przepisów; z wprowadzaniem zaś bywa różnie. Niemniej, mamy
już korzystne dla starszych Polaków zmiany
w naszym kodeksie pracy.
Otóż w okresie, gdy Polska była jeszcze
kandydatem do Unii Europejskiej, jej szefowie uchwalili tzw. Dyrektywę o równości zatrudnienia, zobowiązującą państwa do wprowadzenia aktów prawnych zakazujących
dyskryminacji pracowników oraz szukających pracy z powodu: rasy, religii, przekonań,
niepełnosprawności, wieku i orientacji seksualnej. Wyznaczała ona krajom członkowskim
termin do grudnia 2003 r., a kandydatom do
1 maja 2004 r. W związku z tym w naszym
kraju, jeszcze przed wstąpieniem do Unii,
rozszerzono kompetencje pełnomocnikowi
rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn
o problematykę przeciwdziałania dyskryminacji z powodów wymienianych w unijnej
dyrektywie, w tym z powodu wieku. Z 1
stycznia 2004 roku weszły w życie zapisy
nowego rozdziału (rozdział IIa) w Kodeksie
Pracy, zakazujące dyskryminacji związanej
z pracą i zatrudnianiem m.in. z powodu
wieku. W przypadku naruszenia zakazu
przysługuje poszkodowanemu prawo skargi
do Sądu Pracy, do Państwowej Inspekcji
Pracy lub żądanie wszczęcia postępowania
pojednawczego i to bez względu na zatrudnienie na czas określony, czy nieokreślony
oraz w pełnym lub niepełnym wymiarze
czasu pracy – co jest istotne dla emerytów
pracujących na części etatu.
W świetle zapisów obecnego Kodeksu
Pracy niedozwolone jest też formułowanie
ofert pracy z podkreśleniem, że pracodawca zatrudni tylko osoby młode. Chyba, że
prawo przewiduje granicę wieku na określonym stanowisku.
To dopiero początek unijnej osłony seniorów, tym trudniejszy, że nie wystarczy
uchwalać prawa, trzeba ich „jeszcze” przestrzegać i to w społeczeństwie przywykłym
do spychania nas na margines życia.
Opr. na podstawie publikacji: „My też. Seniorzy w Unii Europejskiej”. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2004.

Seniorzy z Goldoniego

Przy Bielańskim Ośrodku Kultury działają
obecnie: Koło Nr 6 naszego Oddziału Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klub
Seniora. Kołem kieruje Bogdan Brodacki, a klubem – Halina Kondas. Zatem sprawy związkowe należy kierować do Bogdana Brodeckiego,
urzędującego w BOK we wtorki od 10.00 do
12.00, a klubowe – do Haliny Kondas, dyżurującej tam w czwartki od 10.00 do 12.00.
Formalnie rzecz biorąc, koło zrzesza
250 członków związku, a klub 120 klubowiczów. Ale seniorzy, przyciągani przez
BOK od początku jego istnienia stanowią
dziś wielką, zżytą ze sobą rodzinę, a zajęcia są dla wszystkich. Najpopularniejsze
na Goldoniego są tańce: niedzielne „Złote
podwieczorki”, taneczne poniedziałki z „żelaznym” udziałem 60 – 80 osób, czy, cieszące
się wielkim powodzeniem wśród seniorów
wieczory w „Saloniku Hanny Rek”. Nie brak
jednak chętnych do uczestnictwa w różnych
innych formach klubowego życia. W postne
poniedziałki odbywają się w BOK spotkania
z ciekawymi ludźmi, wykłady na tematy
interesujące seniorów: o zdrowiu, dietetyce
itp. Klub organizuje wycieczki: do Kampinosu, Truskawia, Wilna, do Powsina gdy
kwitną magnolie. W piątki, kto żyw „zalicza”
bezpłatnie muzea; ostatnio klubowicze zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, dla
seniorów-warszawiaków było to ogromne
przeżycie. Amatorzy dobrej herbaty spotykają się w herbaciarni przy ul. Kasprowicza,
gdzie w godz. 11.00 – 16.00 mają 20% zniżki.
Przychodzą na Goldoniego dzieci ze szkoły
społecznej, z klas 1 – 4. Seniorzy przygotowują dla nich poczęstunek. Dzieciaki dają
przedstawienie. „Wnuczki” mają tu swoje
„babcie”, a „wnukowie” „dziadków”.

I po karnawale

O karnawałowym szaleństwie donosiliśmy
obszernie w poprzednim numerze, załączając
gorące podziękowania dla organizatorów od
wszystkich bielańskich seniorów. Dziś dodajemy do wspomnień zapustową końcówkę: 31
stycznia bal w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka”, gdzie pięknie przygrywał zespół muzyczny, a miejscowe seniorki dwoiły się i troiły,
by godnie przyjąć ciżbę gości i wszystko po
nich posprzątać – jak zawsze społecznie; 15
lutego koncert walentynkowy i bal w klubie
„Domino”, na który nie dotarliśmy, a jak wieść
niosła – że jest czego żałować; 19 lutego Bal
Seniora w BOK, gdzie wśród innych atrakcji
degustowaliśmy prawdziwy staropolski bigos,
własnoręcznie gotowany przez Halinę Kondas
(dla prawie 200 osób!).
Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim
osobom i instytucjom, które nie szczędziły
czasu, starań i jak mogły wspomogły seniorski karnawał.

Informacja

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków dla
Żoliborza i Bielan zaprasza chorych, rodziny
oraz sympatyków. Przedstawiciele nasi pełnią dyżury w Przychodni Rejonowej przy ul.
Żeromskiego 13, w poniedziałki (godz. 10.00
– 12.00) i środy (godz. 15.30 – 17.30).
30 marca o godz. 16.00 zapraszamy do biblioteki przy ul. Duracza na wykład dr Katarzyny
Jusiak pt. „Co to jest cukrzyca i jak z nią żyć”.
Zarząd Koła: Maria Gadomska, Roman
Krzeszowski
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

PKPS

ul. Kasprowicza 41 (piwnica)
tel. 834 25 13
przyjmuje i wydaje
z magazynu dary
w następujące dni:
poniedziałki, środy,
czwartki, piątki
od godz. 9.00 do 15.00.
Gorąco i serdecznie
zapraszamy.
Marzec 2006
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Ptasia grypa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie zawiadamia,
że Główny Inspektor Sanitarny w związku z wystąpieniem zachorowań ptaków
na ptasią grypę wydał następujące zalecenia:
CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?
STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ
● spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce

cieplnej w temperaturze minimum 70OC;
● myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt
z surowym drobiem (deski, noże, talerze); pamiętaj, że zamrożenie mięsa nie niszczy
wirusa ptasiej grypy;
● nie dotykaj, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich, ani ubitego drobiu; przede wszystkim dopilnuj, aby nie
robiły tego dzieci;
● zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz
innych miejsc jego przetrzymywania;
● myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym;
dopilnuj, aby robiły to także dzieci;
● pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami
żywnościowymi;
● przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego
ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza,
puchu oraz trofeów myśliwskich.
Bezwzględnie przestrzegaj zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Informacja dla osób udających się do krajów, w których
stwierdzono występowanie ognisk ptasiej grypy

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia,
ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:
● unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego
przetrzymywania, handlu drobiem i wyrobami drobiarskimi, w tym pierzem;
● nie dotykać martwych ptaków ani ubitego drobiu;
● nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj nie poddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70°C;
● myć i dezynfekować ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim,
jak i hodowlanym.
Ponadto zaleca się:
● w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała,
kaszel, duszności, bóle mięśniowo-stawowe) – natychmiastowy kontakt z lekarzem;
● poddanie się szczepieniu przeciw grypie sezonowej co najmniej 14 dni przed wyjazdem do krajów, w których występują ogniska ptasiej grypy.

Informacja dla osób powracających z krajów, w których
stwierdzono występowanie ognisk ptasiej grypy

● bezwzględnie należy przestrzegać zakazu przywozu żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza oraz
puchu;
● w przypadku wystąpienia, w okresie 7 – 10 dni od powrotu do kraju, objawów chorobowych (podwyższona temperatura ciała, kaszel, duszności, bóle mięśniowo-stawowe)
należy niezwłocznie udać się do lekarza POZ, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej
placówki leczniczej.
Główny Inspektor Sanitarny

KOLEJNY ODDZIAŁ SZPITALA
WYREMONTOWANY

W Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego
Popiełuszki 28 lutego br. odbyła się uroczystość otwarcia wyremontowanego
Oddziału Diagnostycznego Kliniki Endokrynologii CMKP. Na otwarciu byli m.in.
Robert Draba sekretarz Stanu Kancelarii
Prezydenta RP, Jarosław Pinkas podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia oraz
Mirosław Kochalski p.o. prezydenta m.st.
Warszawy.
Oddanie do użytku nowoczesnego oddziału jest ważnym wydarzeniem w 50-letniej historii kliniki. Zespół lekarzy i nauczy-

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

Zajęcia bezpłatne:
Klub Seniora
każdy wtorek 16.00 – 18.30
Kółko komputerowe
Kółko tenisa stołowego
Na terenie klubu działa Klub Młodzieżowy HOMEIK
Zajęcia płatne:
Gimnastyka wyszczuplająca dla pań
– poniedziałki i środy w godz. 19.30-20.30
Capoeira - Brazylijska sztuka walki – wtorki
i czwartki w godz. 18.00-19.30 (grupa dzieci)
Szermierka – trwa nabór (dzieci
i młodzieży)
Wszelkich informacji udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 20.00.
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cieli akademickich Kliniki Endokrynologii
należy do wiodących w tej specjalności
w naszym kraju. Aktualnie pracuje w nim
22 specjalistów endokrynologów, 2 specjalistów medycyny nuklearnej, ginekolog-endokrynolog i okulista. W gronie tym mamy
4 profesorów, doktora habilitowanego oraz
12 doktorów nauk medycznych.
W Klinice Endokrynologii po raz pierwszy w kraju zorganizowano kursy kształcenia podyplomowego lekarzy i wprowadzono
testowe egzaminy specjalizacyjne. Tu
kształcono wielu wybitnych lekarzy, którzy
dzisiaj są kierownikami klinik i ordynatorami
w kraju i za granicą. Także tu podjęto szereg
nowatorskich metod leczenia, m.in. rozpoczęto leczenie radiojodem chorób tarczycy,
które po 50 latach uznaje się za najlepszą
i najtańszą metodę leczenia nadczynności
tarczycy.
Aktualnie w Klinice Endokrynologii
CMKP pracują specjaliści o największym
w kraju doświadczeniu w rozpoznawaniu
i leczeniu chorób podwzgórza i przysadki,
tarczycy i przytarczyc, nadnerczy i gonad,
guzów neuroendokrynnych, a także lekarze
specjalizujący się w leczeniu cukrzycy,
osteoporozy, menopauzy i andropauzy,
oftalmopatii cukrzycowej i tarczycowej.
W ciągu dziesięciu miesięcy ubiegłego roku
w Oddziale Diagnostycznym Kliniki Endokrynologii CMKP leczono 995 pacjentów.
Oddanie wyremontowanego oddziału
istotnie poprawi standard świadczonych
usług medycznych, pacjenci będą mogli
korzystać z czterech sal pięcioosobowych
i dwóch jednoosobowych, każda sala
z własną łazienką – łącznie 22 łóżka.
Krzysztof Jarząbek

KWIETNIOWE
„BIAŁE SOBOTY/NIEDZIELE”

Pacjenci, którzy mają zamiar skorzystać w kwietniu z porad lekarzy
specjalistów oraz z pomocy wykwaliﬁkowanych pielęgniarek w ramach akcji
„Białe soboty/niedziele” będą mieć do
wyboru trzy terminy.
– W niedzielę 2 kwietnia, godz. 9.00
– 15.00 w Przychodni Rejonowej przy ul.
Elbląskiej 35 będą udzielać porad specjaliści z zakresu kardiologii, gastrologii,
ginekologii i pulmonologii;
– W sobotę 8 kwietnia, godz. 9.00
– 15.00 w Przychodni Rejonowej przy
ul. Klaudyny 32 – będą wykonywane
badania kardiologiczne, diabetologiczne,
reumatologiczne, dermatologiczne i pulmonologiczne;
– W sobotę 22 kwietnia, godz. 9.00
– 15.00 w Przychodni Rejonowej przy
ul. Kleczewskiej 56 będą oczekiwać na
pacjentów lekarze specjaliści w dziedzinach: diabetologii, ginekologii, okulistyki,

endokrynologii oraz pulmonologiczno-alergicznej.
Przypominamy, że aby skorzystać
z porady lekarzy w ramach akcji „Biała
sobota/niedziela” nie musimy nigdzie zapisywać się, nie musimy płacić, a także nie
musimy być zarejestrowani w danej przychodni. Nie musimy też być zameldowani
na Bielanach. Nie musimy być w ogóle
zameldowani w Warszawie! Nie musimy
być nawet obywatelami polskimi!
Żart żartem, ale to wszystko jest prawdą. A to dzięki inicjatywie Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa Żoliborz (plus Bielany i Łomianki) we współpracy z Biurem
Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, które
swoimi dotacjami zasila przychodnie
rejonowe.
Rekapitulując – radzę wykorzystać
okazję.
Mieczysław Pierzchała

„Komórki” – czy są groźne?
Jesteśmy otoczeni falami elektromagnetycznymi. Źródłem tych fal,
w wielkiej mierze, jest po prostu świat.
Dochodzą do nas sygnały z galaktyk,
odległych o miliony lat świetlnych. Są
to wielkości wymierne, rejestrowane;
przy ich pomocy badamy ﬁzykę przestrzeni kosmicznej i odległe obiekty.
Spektrum częstotliwości jest również
ogromne – od światła, poprzez fale
radarowe, do fal znacznie dłuższych.
Z przestrzeni dochodzą do nas też
cząstki elementarne. Często nie są to
bezpośrednie strumienie cząstek, ale
te pierwotne, które wpadając w atmosferę Ziemi, wyzwalają lawinę kolejnych.
Na powierzchnię równą uśrednionemu
przekrojowi człowieka przypada około
80 cząstek na sekundę.
Nasz niepokój budzą fale „wyprodukowane” przez nas. Ich źródłem są stacje
radiowe o różnych mocach, częstotliwościach i różnych systemach modulacji.
Coraz więcej urządzeń wykorzystuje fale
radiowe – różnego typu zdalne sterowania
zamkami, światłem, wiele bezprzewodowo
połączonych urządzeń, radiostacje różnych
państwowych służb, takich jak pogotowie,
policja, itp.
Ostatnio niepokój budzą nasze telefony
„komórkowe”. Każdy chce korzystać z ich
dobroczynnych funkcji, ale sprzeciwiamy
się, gdy ktoś chce wystawiać maszt antenowy w naszym sąsiedztwie.
Tymczasem promieniowanie anteny jest
bardzo małe, już w odległościach dwudziestu–czterdziestu metrów jest wielokrotnie
niższe niż przewidują to dopuszczalne
normy, szczerze mówiąc bardzo restrykcyjne. Jeżeli myśleć o zagrożeniach to
większe, ale też trudne do uchwycenia,
stanowią nasze małe „komórki”. Moc stacji
wysyłającej sygnał z anteny to 50-150 Wat.
Moc naszej komórki waha się wokół 1-5
Wat, ale „komórkę” trzymamy przy uchu
w odległości kilku centymetrów od naszego
mózgu, natomiast antena nadawcza znajduje się dziesiątki metrów od nas. Łatwo
policzyć (moc sygnału maleje z kwadratem
odległości), że sygnał z anteny, w najmniej
korzystnej sytuacji, jest 100 tysięcy razy
słabszy od sygnału z naszej „komórki”.
Skutek wpływu pól elektromagnetycznych na organizm człowieka, mimo licznych
badań, nie jest w pełni poznany, a ocena
ich wpływu na zdrowie jest niejednoznaczna. Większość ekspertów uważa, że są
one nieszkodliwe, niektórzy jednak sądzą,
że telefony komórkowe oddziałują niekorzystnie, a ich wpływ może się kumulować
i ujawnić dopiero w przyszłości.
Badania doświadczalne, prowadzone
głównie na zwierzętach, wykazały, że pola
elektromagnetyczne o dużym natężeniu
(znacznie większym niż generuje „komórka”) niekorzystnie oddziałują na żywy
organizm. Badania są prowadzone w szerokim paśmie częstotliwości. Uważa się, że
między innymi mogą uszkadzać DNA (kod
genetyczny) i negatywnie wpływać na jego
naprawę, zmniejszać płodność, uszkadzać

komórki nerwowe i naczynia krwionośne
mózgu. Natomiast nie potwierdzono wywoływania nowotworów przez mikrofale,
ani też negatywnego ich oddziaływania na
rozruszniki serca. U ludzi rozmawiających
wiele godzin dziennie przez telefon komórkowy obserwowano m.in. zaburzenia snu,
osłabienie czy migreny; trzeba jednak też
wziąć pod uwagę skutki innych czynników,
jak np. niezdrowy tryb życia. Jedynym, jak
dotąd faktycznie potwierdzonym, niebezpieczeństwem telefonii komórkowej dla
ludzi okazał się strach przed nią, prowadzący czasem do zbiorowej paniki. Związany
z lękiem stres oraz poczucie zagrożenia
wpływają, jak wiadomo, niekorzystnie na
zdrowie i mogą pogarszać przebieg wielu
poważnych schorzeń.
Podsumowując, obserwowane niekorzystne zmiany występują tylko w bardzo
silnych polach i to obserwowane są w granicach błędu statystycznego. Z pewnością
zagrożenie jest większe w przypadku
dzieci, a nawet ludzi młodych. Wydaje się,
że w przypadku ludzi poniżej 27 roku życia
to zagrożenie jest dwukrotnie wyższe. Ale
we współczesnym świecie już nie zrezygnujemy z „komórek”. Możemy jedynie
ograniczyć czas rozmów, choć to wymaga
wielkiej dyscypliny. Na pewno pisanie
sms-ów jest znacznie bardziej bezpieczne
– przy ich pisaniu, odległość od głowy do
„komórki” wynosi około 50 cm. Wydaje
się, że rozwiązaniem mogą być słuchawki
przewodowo połączone z komórką. Często są to połączenia bezprzewodowe, ale
nieelektromagnetyczne, więc wydaje się,
że mniej szkodliwe.
Na zakończenie trzeba poinformować,
że w przypadku urządzeń emitujących fale
elektromagnetyczne stworzony jest system
ochrony, który nie dopuści urządzeń bez
wnikliwej kontroli, a wszystkie ich parametry muszą być niższe niż ustalone normy.
Protokoły z takich badań są ogólnie dostępne. Pomiary wokół kościoła św. Zygmunta
(na dzwonnicy, którego zamontowane są
anteny nadawczo-odbiorcze) robione były
kilkakrotnie przez różne ﬁrmy. Ostatnie
badania przeprowadzono w lutym 2006
roku. W 22 punktach zmierzono wartość
składowej elektrycznej natężenia pola E.
Wszędzie wartość była mniejsza niż 0,70
V/m, podczas gdy norma wynosi 7 V/m,
a więc natężenie pola jest ponad dziesięciokrotnie niższe niż dopuszcza norma.
Dokumentację otrzymaliśmy dzięki uprzejmości ks. proboszcza Jarosława Piłata.
Na co dzień spotykamy się z wieloma
zagrożeniami, wynikającymi z naszej
cywilizacji. Na nasze życie wpływ mają:
środki chemiczne, zanieczyszczenia
wody i powietrza. Wśród nich, wpływ
anten sieci komórkowej jest z pewnością
nieznaczny.
Ostatnie wyniki pomiarów, z lutego 2006 r.,
są wywieszone w gablotce samorządowej na
pl. Konfederacji.
Ryszard Czajkowski (ﬁzyk)
Anna Jakubiec-Puka (lekarz, biochemik)
Samorząd mieszkańców „Stare Bielany”
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Szkolenie
na zawodowych rodziców
W Publicznym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym przy ul. Nowogrodzkiej 75
trwa kolejne szkolenie dla chętnych warszawiaków zainteresowanych rodzinną
opieką zastępczą. Szkolenia odbywają
się w ramach trwającej od ponad roku
kampanii „Daj im przyszłość – Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka”.
Osoby zainteresowane założeniem rodzinnego domu dziecka lub prowadzeniem
innych form rodzinnej opieki zastępczej zobowiązane są do ukończenia specjalistycznego i bezpłatnego szkolenia, które ma na
celu przygotować ich do nowej roli.
W pozostałych dwóch warszawskich
ośrodkach (tj. w Katolickim Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym oraz Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD) szkolenia rozpoczęły
się jeszcze w styczniu. Kolejne tury dla
wszystkich chętnych planowane są na:
- kwiecień 2006 roku, planowany termin
zakończenia – przełom czerwca i lipca br.
- przełom września i października 2006
roku, planowany termin zakończenia – grudzień 2006 r.
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Szpitalna
5, tel. 022 826 22 15, dyrektor – Monika
Jagodzińska;
Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Nowogrodzka 75, tel. 022 622 03
70-72, dyrektor – Elżbieta Podczaska;
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, ul. Grochowska 194/196, tel. 818 53 37,
618 92 45, dyrektor – Zoﬁa Dłutek.
Szkolenie obejmuje m.in. elementy
prawa rodzinnego, pedagogiki, psycho-

logii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę
i umiejętności rozpoznania i oceny sytuacji
rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę
o uzależnieniach.
Kampanię „Daj im przyszłość – Warszawskie Rodzinne Domy Dziecka” zainicjowało w listopadzie 2004 r. Biuro Polityki
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Celem
jej jest tworzenie rodzinnych form opieki
zastępczej, dzięki którym dzieci przebywające w instytucjonalnych placówkach
opiekuńczo-wychowawczych mogą być
wychowywane przez rodziny. Kampania
wpisuje się w przebudowę systemu opieki
zastępczej nad dziećmi w Polsce.
W ramach kampanii przeszkolono 51
rodzin. W chwili obecnej funkcjonuje już
7 rodzin zastępczych: 1 rodzinny dom
dziecka, 2 pogotowia rodzinne, 1 rodzina
wielodzietna, 3 rodziny specjalistyczne.
Ponadto trwa budowa ufundowanych
przez miasto rodzinnych domów dziecka
w Ursusie i Wesołej. Rodziny wraz z dziećmi będą mogły w nich zamieszkać w pierwszym półroczu bieżącego roku.
Dla celów informacyjnych powstała strona
internetowa: www.dajimprzyszlosc.pl oraz
bezpłatna infolinia (tel. 0-800 88 99 88), pod
której numerem można uzyskać pełną informację na temat rodzinnych domów dziecka.
Dodatkowych informacji udzielają:
Aneta Kępka – Biuro Polityki Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy tel.: (022) 595 32
86e-mail: akepka@warszawa.um.gov.pl
Ewa Hryniewicz – Partner of Promotion
tel.: (022) 858 74 58e-mail: e.hryniewicz@partnersi.com.pl

Wrzeciono – osiedle składające się
jeszcze niedawno wyłącznie z brzydkich
blokowisk, budowanych dla hutników z sąsiadującej z nim Huty Warszawa – w ostatnich latach zmienia swoje oblicze.
Z jednej strony, wskutek zmian w strukturze zatrudnienia sprywatyzowanej huty,
przybywa osób bez stałego zajęcia, niezamożne osiedle coraz bardziej się pauperyzuje, a znaczna część jego mieszkańców staje
się klientami opieki społecznej. Nie bez powodu dawna gmina Warszawa-Bielany rozpoczęła tu realizację programu „Bezpieczne
osiedle”, a dzielnica Bielany realizację tego
programu z sukcesami kontynuuje.
Z drugiej strony, w ostatnich latach
wyrastają tu nowoczesne apartamentowce, zmieniające nie tylko dotychczasowy
charakter osiedla, ale także przekrój socjologiczny społeczeństwa.
Zarówno jedna, jak i druga grupa społeczna, oczekuje od władz miejskich spełnienia pewnych standardów, właściwych
dla wielkomiejskich osiedli mieszkaniowych.
Jednym z takich wyznaczników są bezpieczne, z atrakcyjnymi urządzeniami place
zabaw dla dzieci. W latach 2000 – 2002,
na wewnętrznym placu przy ul. Wrzeciono zbudowano nowoczesny plac zabaw,
a także wykonano nowe nasadzenia drzew
i krzewów (z żalem trzeba stwierdzić, że
po nowych nasadzeniach nie ma już śladu,
a urządzenia na placu, nieustająco dewastowane przez znęcających się nad nimi
osiłków, są kilka razy do roku remontowane).
W sezonie letnim bawi się tu mnóstwo dzieci
w różnym wieku. Jeden porządny plac na
tak duże osiedle, to stanowczo za mało.
Dlatego też w bieżącym roku rozpocznie
się budowa kolejnego placu zabaw w osiedlu
Wrzeciono przy ul. Gajcego. Dokumentację
techniczno-budowlaną wykonano w ubiegłym roku. Środki ﬁnansowe na budowę
zarezerwowane są w budżecie dzielnicy Bielany. Plac powstanie na terenie otoczonym
wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi.
Istnieje tu już boisko ze zdewastowanymi
stołami do ping-ponga i koszami do koszykówki oraz, w środkowej części placu, coś co
przypomina niewielki amﬁteatr z siedziskami
i kolistą areną. Asfaltowa nawierzchnia placu jest w złym stanie technicznym. Na tym
terenie i wokół niego znajduje się 45 drzew
liściastych różnych gatunków (topole simona
i topole czarne, klony jesionolistne i pospolite, klony jawory, kilka lip drobnolistnych,
kasztanowców, dębów czerwonych, dwa
wiązy i jabłoń). Podczas realizacji inwestycji

zostaną usunięte tylko cztery drzewa – dwa
obumierające klony srebrzyste i dwa martwe
wiązy z owocnikami grzybów.
Projekt zagospodarowania przewiduje
podzielenie terenu na trzy części, połączone ciągiem komunikacyjnym – istniejącym
chodnikiem.
Pierwszy to, plac rekreacyjny (przeznaczony
dla młodzieży i dorosłych) – znajdzie się tu boisko do streetballu z poliuretanową nawierzchnią oraz plac sprawnościowy z nawierzchnią
z kostki betonowej. Plac zostanie wyposażony
w kosz do koszykówki, 2 stoły do ping-ponga,
stół do gry w piłkarzyki oraz urządzenia do
kształtowania mięśni: grzbietu, klatki piersiowej,
nóg, ramion oraz gibkości bioder.
Drugi, to plac dla dzieci najmłodszych. Będzie to teren ogrodzony, z polem piaskowym,
wyposażony w urządzenia zabawowe takie
jak: kombinowane urządzenie wielofunkcyjne, karuzelę, bujaki na sprężynach, huśtawki
podwójne i stół do zabaw z piaskiem.
Trzeci plac, przeznaczony dla dzieci
starszych, będzie również wydzielony
ogrodzeniem, z polem zabaw o nieregularnym kształcie, z bezpieczną nawierzchnią
z dwuwarstwowego granulatu gumowego.
Znajdzie się tu: przeplotnia linowa, zjeżdżalnia, karuzela tarczowa, urządzenia na
sprężynach, huśtawki.
Na całym terenie zostaną ustawione
ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe.
Nieodłączną część projektu technicznego
stanowi projekt zieleni, który zostanie zrealizowany po wykonaniu prac budowlanych.
Nowo sadzone rośliny będą podnosiły walory
estetyczne i przyrodnicze istniejącej tu szaty
roślinnej. Wybrane gatunki są atrakcyjne pod
względem koloru liści, kwitnienia i owoców.
Duża powierzchnia oraz odpowiedni dobór
gatunków zapewnią zmienność kolorów
w poszczególnych porach roku. Ze względu
na funkcję obiektu wszystkie rośliny będą
bezpieczne dla dzieci, nie zastosowano
roślin trujących lub kolczastych. Projekt przewiduje nasadzenia roślin cieniolubnych (jest
tu dużo miejsc zacienionych). Przewiduje się
dosadzenie 26 szt. rumianki japońskiej oraz
132 szt. różnych gatunków śnieguliczki.
Plac zabaw powinien być całkowicie
ukończony w 2007 roku. Będzie piękną,
kolorową (beżowa nawierzchnia placu zabaw zostanie urozmaicona dodatkowymi,
różnokolorowymi elementami) plamą, wyróżniającą się na tle szarego osiedla. Może
nie zostanie od razu zniszczony.
Mirosława Włodek
Wydział Ochrony Środowiska

Nowy plac zabaw na Wrzecionie
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Angielski w przedszkolu

W przedszkolu przy ulicy Gwiaździstej, ciągle dzieje się coś ciekawego.
W tym roku nauczycielki zaproszą dzieci
z bielańskich przedszkoli na I. Festiwal
Piosenki Angielskiej.
Nauka języka angielskiego, który zyskał miano międzynarodowego, zagościła
w przedszkolach na dobre. Niestety, nie jest
ona dostępna dla wszystkich dzieci. Względy ﬁnansowe często zmuszają rodziców do
rezygnacji z uczestnictwa przedszkolaka
w tych zajęciach. Naszemu przedsięwzięciu
przyświeca cel propagowania idei – „na-

Sześć lat minęło

Przedszkole Nr 272 sześć lat temu
otrzymało imię „Misia Uszatka”. Z tej
okazji 2 marca 2006 roku zorganizowano
w placówce uroczyste spotkanie, które
poprowadziła dyrektor Anna Lipińska.
Gdy odśpiewano hymn przedszkola, na
salę wszedł korowód bajkowych postaci.
Znalazł się wśród nich m. in. Miś Uszatek,
Króliczek i Prosiaczek. Zadaniem dzieci było
rozpoznanie ich. Zrobiły to bezbłędnie.
Następnie tekstem ze zbioru „Miś Uszatek” Czesława Janczarskiego przypomniano historię Misia z oklapniętym uszkiem,
a dzieci z grupy drugiej zaprezentowały
wiersz autorstwa Ewy Kucińskiej napisany
specjalnie na tę uroczystość.

uka języka angielskiego dla wszystkich
przedszkolaków”. Edukacja językowa
nauczycielek wychowania przedszkolnego
mogłaby znacznie rozszerzyć udział dzieci
uczestniczących w tych zajęciach.
Nasz projekt poza oczywiście świetną
zabawą i integracją społeczności lokalnej,
ma za zadanie zainspirować nauczycielki
do poszukiwań nowych form nauki języka.
Mamy nadzieję, że ta propozycja wzbudzi zainteresowanie bielańskich przedszkolaków. Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Aneta Wróblewska

W chwili wspomnień uczestnikom spotkania pokazano ﬁlm nakręcony 2 marca
2000 r. podczas uroczystości nadania
placówce imienia „Misia Uszatka”. Czas
między poszczególnymi punktami spotkania
wypełniała śpiewana przez dzieci ulubiona
piosenka Uszatka.
Podczas rocznicowych uroczystości wręczono nagrody dzieciom, które wzięły udział
w konkursie plastycznym „Urodziny Misia
Uszatka”. Wystawę przygotowanych prac
zorganizowano w szatni przedszkola.
Uroczystość przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Były brawa, podziękowania, a na koniec „uszatkowe słodkości”.
Bogumiła Dzięgielewska

Wszystko co najważniejsze dla życia,
zdarza się w pierwszych sześciu latach! – G. Vico

Spokojny rodzic – wesołe dziecko
Pod tym hasłem w Przedszkolu 327
„Kolorowa Kraina” przy ulicy Conrada
10a, od listopada 2005 r dyrekcja wraz
z personelem pedagogicznym organizują spotkania adaptacyjne dla przyszłych
przedszkolaków.
Rozpoczęcie przez dziecko edukacji
przedszkolnej, to bardzo ważny, znaczący
i przełomowy moment w jego życiu, ponieważ wiąże się on z radykalną zmianą
trybu życia. Spotkania takie mają na celu
przygotowanie dzieci do rozstania się
z rodzicami, a rodziców do rozstania się
z dziećmi. Dzięki tym spotkaniom udaje się
zmniejszyć negatywne uczucia, które rodzą
się z nową sytuacją, obniżyć lęk rodziców
związany z koniecznością oddania dziecka
pod opiekę personelu przedszkola. W ten
sposób możemy też przygotować rodziców
do udzielenia dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie adaptacyjnym.
Podczas takich spotkań rodzice i dzieci
poznają personel pedagogiczny i administracyjny, pomieszczenia przedszkola, jak
również podstawowe zasady funkcjonowania

placówki tj. ramowy rozkład dnia, standardy jakości pracy obowiązujące w naszej placówce,
organizację zajęć dodatkowych, współpracę
ze specjalistami (psycholog, logopeda).
Podczas spotkań, które odbywają się
raz w miesiącu prowadzone są: zabawy
z wykorzystaniem różnorodnych form
i metod pracy min. ruch rozwijający, pedagogika zabawy, zajęcia plastyczne, zabawy
swobodne według zainteresowań i potrzeb
dzieci z nieograniczonym dostępem do
różnorodnych zabawek.
Zajęciom towarzyszy atmosfera radości,
ciepła, spontaniczności i swobody. Dzięki
takim spotkaniom budujemy wzajemne
zaufanie oparte na partnerskich stosunkach
i wspólnie pomagamy dzieciom przekroczyć
jakże trudny próg przedszkola.
Terminarz spotkań na następne miesiące: 22 kwietnia, 20 maja, 10 czerwca dla
dzieci przyjętych do naszego przedszkola
na rok szkolny 2006/2007.
Serdecznie zapraszamy.
Anna Rutkowska
Bożena Bukowska

Niezwykłe ZOO – konkurs
plastyczny dla przedszkolaków

Ideą konkursu dla najmłodszych
było propagowanie zajęć plastycznych,
bazujących na wykorzystywaniu surowców wtórnych. Konkurs zorganizowało
Przedszkole nr 409 pod patronatem
Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany.
Materiały łatwo dostępne, takie które
można znaleźć dosłownie na każdym kroku,
inspirują i dają możliwość zaspokojenia
dziecięcej potrzeby działalności plastycznej.
Tematem konkursu były „Zwierzęta duże
i małe”, a zadanie konkursowe polegało
na wykonaniu, według własnego pomysłu, zwierzaka z surowców wtórnych (np.
opakowań plastykowych, tektury, butelek)
z zastosowaniem dowolnej, bezpiecznej
techniki. Prace miały być wykonane przez
dzieci wspólnie z rodzicami lub pod kierunkiem nauczyciela.
Do organizatorów wpłynęło 75 prac
dzieci z 19 przedszkoli bielańskich. Od razu
było widać, że nadesłane prace powstawały
„z sercem”. Ich różnorodność i oryginalność
zaskoczyła organizatorów. Postanowiono
więc zrobić wystawę tych prac. Wesołe
zwierzaczki, uśmiechające się plastykowymi oczkami lub merdające słomkowymi
ogonkami wzbudzały ogromne zainteresowanie i zachwyt zwiedzających. Dzieci
z entuzjazmem rozpoznawały i wskazywały swoje ulubione zwierzęta. Prace były

niebanalne, bo obok piesków i kotków na
wystawie pojawił się skorpion, rajski ptak
czy ekozwierz. Można było zobaczyć także
w formie makiet wybiegi zwierząt – czy całe
ZOO. Ogromne zainteresowanie wzbudzała
krowa Milka, wykonana z wielkich kartonów,
z rogami z croissant” ów, które po cichu
podgryzali co bardziej zgłodniali niezdyscyplinowani widzowie. Oczarowały wszystkich
żyrafy wykonane z kartonów po mleku Łaciatym, koniki z plastykowych butelek i lew
z tektury falistej. Nad wystawą górowała
8-metrowa żyrafa Walentynka – maskotka
konkursu wykonana przez grono pedagogów z Przedszkola nr 409.
Komisja konkursowa miała nie lada problem, z wybraniem jedynie 12, spośród nadesłanych prac, bowiem każda praca miała
swój urok i niepowtarzalny charakter.
Uroczysty ﬁnał konkursu odbył się 10
marca br. Otwarcia wystawy dokonała dyrektor przedszkola E. Bojarska, a starsze
dzieci zaprezentowały się w programie
artystycznym, wykorzystując marionetki
wykonane z kolorowanej masy papierowej.
Naturalnie największe emocje wzbudziły
nagrody dla uczestników konkursu. Wszystkie dzieci otrzymały maskotki, dyplomy i cukierki, a wyróżnieni autorzy prac nagrody
bardziej okazałe.
Monika Natkaniec nauczycielka
Przedszkola nr 409
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„G-8 Bielany” znowu górą!

W Zespole Szkół Nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11, 3 marca br. odbyło się
uroczyste podsumowanie sezonu sportowego 2005. Trzeba przyznać, że kolejny
rok z rzędu było co świętować. UKS „G-8
Bielany” już po raz trzeci okazał się najlepszym klubem uczniowskim w Polsce,
V miejsce w ogólnej punktacji klubów
warszawskich, I miejsce w Warszawskiej
Olimpiadzie Młodzieży, III miejsce w Warszawie za postęp w wynikach. Zdecydowały o tym oczywiście wyniki sportowe,
uzyskiwane przez zawodników klubu.

W uroczystości podsumowania sezonu
sportowego 2005 uczestniczył burmistrz
Dzielnicy Bielany Maciej Więckowski. Obecni
byli m.in. przewodniczący Komisji Oświaty
Dzielnicy Bielany Bogusław Białowąs oraz
Zoﬁa Gajewicz – naczelnik Wydziału Edukacji Dzielnicy Bielany. Na uroczystość zaproszeni byli także dyrektorzy zaprzyjaźnionych
szkół: SP Nr 55, SP Nr 80, SP Nr 273,.XXII
LO, XXXIX LO, LX LO. Wielu zawodników
klubu, w większości absolwentów ZS Nr 52
uczy się w bielańskich szkołach średnich.
Najliczniejsza grupa – w XXXIX LO, którego

dyrektorem jest Ryszard Ładyński. Bohaterami uroczystości byli ci, którzy zapracowali
na sportowy sukces – zawodnicy UKS „G-8
Bielany”, jak również ich trenerzy. Wszystkich podejmowali gospodarze uroczystości
– Dariusz Czerwonka – prezes klubu oraz
Jan Orłowski – dyrektor ZS Nr 52. Zwycięzców oklaskiwali ich trenerzy, wychowawcy,
nauczyciele, koleżanki i koledzy z klas sportowych. Multimedialnej prezentacji sylwetek
sportowców towarzyszyło wręczenie nagród.
A oto osoby nagrodzone za wyniki sportowe
w roku 2005:
Pięciobój nowoczesny:
Martyna Banaśkiewicz, Aleksandra Skarzyńska, Wojciech
Konieczny, Grzegorz Ezman,
Adam Kobus, Karolina Murawska, Piotr Szczęśniak.
Biathlon: Aleksandra Paszkowska, Paulina Dobrowolska,
Emil Dobrowolski, Emil Wolski,
Bartek Karczmarz, Zuzanna
Smolec.
Taekwondo: Dominika
Rudnicka, Katarzyna Wieczorek, Urszula Ciostek, Olga
Baraniak, Kamil Górski, Emilia Dąbrowska, Aleksandra
Anusiewicz, Angelika Ciechowicz, Katarzyna Grzeszczak, Arkadiusz Firlej, Konrad
Telecki, Paweł Grużewski, Adam Sajkowski,
Damian Niewiadomski.
Strzelectwo: Małgorzata Burdzy, Anna
Mośkiewicz, Michał Stefański, Paula Gruza,
Karolina Średniawa.
Wyróżnieni trenerzy: Elżbieta Bednarczuk, Patrycja Wróblewska-Hanus, Mateusz
Nowicki, Tomasz Pyciarz, Witold Szadkowski, Franciszek Szczyrbak, Jerzy Świnoga,
Tomasz Wiercigroch, Paweł Wołkow.
Dariusz Czerwonka

Łatwo nie było, ale wygrali
Od września 2005 r. z inicjatywy Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Warszawie przy ul. Reymonta 16,
za aprobatą dyrektor Małgorzaty Gontarek, wielkiej fanki piłki nożnej, powstała
Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków
Wychowawczych i Domów Dziecka. Pomysłodawcą i koordynatorem z ramienia
ZPOW jest wychowawca Andrzej Dąbek.
W dniach 25 - 26 luty 2006 roku w hali
sportowej Zespołu Szkół nr 80 w Ursusie
odbył się I Turniej Halowej Piłki Nożnej
ośrodków wychowawczych i domów dziecka. Głównymi organizatorami tego turnieju
byli: AZS Środowisko Warszawa oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej
„Pedagogium”. Jednym ze sponsorów był
burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
W turnieju wystartowały drużyny reprezentujące 17 palcówek wychowawczych,
w tym 5 domów dziecka. Łącznie w dwudniowym turnieju wzięło udział 180 chłopców.
Zawody były bardzo dobrze zorganizowa-

ne, wszystkie mecze dostarczyły zarówno
zawodnikom jak i obserwatorom wiele
emocji. Zwycięzcą turnieju, który nie przegrał żadnego meczu był zespół z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego na Bielanach.
Były dyplomy dla wszystkich uczestników, puchary oraz nagrody dla pierwszych
trzech drużyn. Drugie miejsce zdobyła
reprezentacja Domu Dziecka przy ul. 6
sierpnia, miejsce trzecia Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy przy ul. Barskiej.
Tak zakończyła się I runda rozgrywek.
Trzeba przyznać, że rozgrywki piłki nożnej cieszą się ogromnym zainteresowaniem
wśród wychowanków tych placówek. Pod
koniec marca czeka nas rozpoczęcie II rundy
rozgrywek. Patronatem medialnym rozgrywek
będzie WSPR „Pedagogium” oraz AZS Środowisko. Uroczyste zakończenie zawodów
przewidziane jest w czerwiecu 2006 r. w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
w Warszawie przy ul. Reymonta 16.
Jolanta Morawska

Impreza karate na AWF

Już 1 kwietnia br. w hali gier Akademii
Wychowania Fizycznego odbędą się
Mistrzostwa Mazowsza Karate Kyokushin młodzików, juniorów młodszych
oraz seniorów w kategorii otwartej pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Organizatorem tej imprezy jest znany
już czytelnikom naszej gazety Bielański
Klub Kyokushin Karate.
W zawodach udział weźmie ponad 150
zawodników trenujących w kilkunastu klubach na terenie Mazowsza.
Głównym powodem zorganizowania turniejów przez BKKK jest zmiana świadomości
społecznej, mająca doprowadzić do postrzegania sportu jako remedium, które odgrywa
niebagatelną rolę w proﬁlaktyce zdrowotnej
poprzez traktowanie rywalizacji sportowej jako
wspaniałej zabawy, hołdującej ogólnie przyjętym wartościom moralnym i postawie far play.
Przedsięwzięcie to ma służyć popularyzacji
kultury ﬁzycznej i zdrowego stylu życia.
W programie przewidziane są pokazy
sztuk walki oraz różnorodnych form ruchowych w wykonaniu BKKK oraz Klubu
Forest-Fitness mających zachęcić społeczność Warszawy do aktywnego uczestnictwa
w kulturze ﬁzycznej. Oprócz tego przewidzia-
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ne są walki szermierzy na wózkach, którzy
udowodnią, że nie tylko zdrowi ludzie mogą
rozwijać sprawność ﬁzyczną. Zawody uświetni występ grupy kabaretowej Pigwa Show.
Organizatorzy mają nadzieję, iż tak jak
do tej pory nie zawiodą bielańskiej publiczności, dając okazję do miłego spędzenia
czasu w gronie rodzinnym. Wstęp na imprezę będzie płatny. Koszt biletów dorośli – 7
zł., dzieci poniżej 12 roku życia – 5 zł.
Marcin Kus

Bielany w gościnnych
Łomiankach
I – III pływały na dystansie 25 m, a starsi

Prawie wiosenna, słoneczna aura
sprawiła, że młodzież szkół podstawowych Bielan stawiła się w sobotę 18 lutego w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym (ICDS) w Łomiankach na
zawodach pływackich.
Od klasy I po klasę VI naszą
dzielnicę reprezentowały szkoły
podstawowe: 13, 53, 80, 187,
223 i 263. Dyrektor ICDS Jan
Mroczkowski, organizatorzy
(między innymi Małgorzata Litwińczuk i Ewa Kwiatkowska),
sędziowie oraz obsługa zadbali
by impreza była przyjemnym
wydarzeniem. Trybuny zapełnione rodzicami; głośny i gorący
doping sprawił, że młodzież
uzyskiwała dobre wyniki. Klasy

na 50 m. Po każdym biegu każdy startujący
otrzymywał słodycze.
Ukoronowaniem tego wspaniałego
sportowego spotkania była dekoracja
najlepszych, a także losowanie wśród

Laura Warchoł zdobyła I miejsce
wśród dziewcząt IV klas

Marcelina Kuczyńska zdobyła I miejsce wśród dziewcząt III klas

uczestników pływackich
akcesoriów sportowych.
Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej Nr 80 zdobyli
3 piękne puchary plus 3
złote medale, 4 „srebrne”
miejsca oraz 4 brązowe.
Wykonywał zdjęcia
i obserwował zawody
T. Wawrzkiewicz
nauczyciel wf w SP Nr 80

Futbol amerykański na AWF

Bielańskie stowarzyszenie Polski
Związek Futbolu Amerykańskiego organizuje w dniach 25 i 26 marca br. Dni
Futbolu Amerykańskiego w Polsce.
Podczas imprezy rozegrany zostanie
na boisku do rugby w AWF, międzynarodowy turniej futbolu amerykańskiego
z udziałem drużyn z Warszawy, Poznania
oraz z Czech i Danii.

Na AWF treningi warszawskiej drużyny
futbolu amerykańskiego Warsaw Eagles
odbywają się w każdą niedzielę od 9.30
do 13.00.
Dokładne informacje o stowarzyszeniu
i o turnieju znajdą Państwo na stronach
www.pzfa.pl
www.warsaweagles.com
Michał Art

Uchwała Nr 200/XLIV/06
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
z dnia 1 marca 2006 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Samorządu
Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany”.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 19 ustawy z dnia 15 marca
2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z dnia 19.04.02 Nr 41 poz.
361 z późn. zm.) oraz § 18 Uchwały Nr 648/XXVI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie statutu Mieszkańców Domków Rodzinnych
Osiedla „Stare Bielany” oraz zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców
Domków Rodzinnych Osiedla „Stare Bielany” (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 122 poz. 2769),
Rada Dzielnicy uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych
„Stare Bielany” i w tym celu zwołuje Zebranie Mieszkańców na dzień 11 maja 2006 r.
w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 223 przy ul Kasprowicza 107 w Warszawie, pierwszy
termin o godz. 18.00, drugi termin o godz.18.15.
§2
Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu
Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” w składzie:
1. Maria Anioł
2. Wiesław Bok
3. Stefania Egierszdorf
4. Blandyna Gwardys
5. Marianna Irek
6. Maria Jakubowska
7. Anna Karandys
8. Sławomir Łonisk
9. Andrzej Różycki
10. Jerzy Supel
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń Urzędu
usytuowanych na terenie Samorządu Stare Bielany oraz w centralnych punktach tego
Osiedla nie później niż na 30 dni przed dniem 11 maja 2006 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Aleksander Kapłon
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Dyżury radnych w marcu i w kwietniu 2006
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

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

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

Lp.
1.
2.
3.

4.

5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

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

Mazurek Piotr – PO

Przewodniczący Komisji Skarbu,
Członek Komisji Architektury

2006
miesiące
III

IV

6

3

20

-

8,22

12,26

8,22

12,26

2

6

27

24

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

Osiedla: Piaski, Olszyna

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.

1.

Przewodniczący Komisji
Mieszkaniowej, Członek Komisji
Architektury, Inwestycji

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
Biblioteka ul. Duracza 19
godz. 10.00-11.00
(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

2.

3.

(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)

2006
miesiące
III
IV
w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w pierwszy poniedziałek miesiąca
15

4.

5.

6

3

4

1

20

-

7

4

27

24

6,13,
20,27

3,10,
24

16

20

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.
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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. 16.00-17.00
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

Maciejewski Waldemar – SLD-UP Siedziba SLD

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

Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

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

2006
miesiące
III
IV
15

19

8

13

14

11

30

27

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

IV

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Paleczny Robert – PO
1.

2.

3.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

4.

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

2006
miesiące
III

IV

6

3

13

10

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

1

5

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

20

-

6

-

13

10

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

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu PiS
5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP Siedziba SLD

Szypulski Piotr – PO

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

III

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

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka

2006
miesiące

Miejsce
i godziny dyżuru

Dyżury Radnych Okręgu nr V

19

w ramach dyżuru Przewodniczących Rady w drugi poniedziałek
miesiąca

Nazwisko i imię
radnego

Unia Pracy tel. 022 864-08-76
ul. Marymoncka 35
Borkowski Jan – SLD-UP
6,20
3
godz. 16.00-17.00
Zastępca Przewodniczącego
Gimnazjum Nr 5
Komisji Inwestycji,
14
11
ul. Wrzeciono 24
Członek Komisji Mieszkaniowej
godz. 17.00-18.00
Siedziba SdPL
ul. Cegłowska 19
2,9,16, 6,13,
(wejście od al. Zjednoczenia)
23,30 20,27
Czarnecka Anna – SdPL
godz. 18.00-19.00
e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”
Członek Komisji ds. Rodziny,
ul. Wrzeciono 10c (budynek PrzyOświaty
8,15
12,19
chodni Rejonowej)
godz. 16.00-17.00
Przychodnia Rejonowa
1
5
ul. Wrzeciono 10c
Komorek Irena – PiS
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, godz. 16.00-18.00
Siedziba PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej
ul. Kasprowicza 16
20
godz. 18.00-20.00
Szkoła Podstawowa Nr 247
Wawer Stanisław – LPR
7,21
4,18
ul. Wrzeciono 9
Członek Komisji Skarbu,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej
Filia Bibl. Publ.
ul. Wrzeciono 48, tel. 022 835-48-39
godz. 17.30-18.30
9
13
Marek Świderski – PiS
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
tel. 0-501-367-772
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a,
e-mail: marek.swiderski@wp.pl tel. 022 865 77 26,
Członek Komisji Samorządowej, godz. 17.30-18.30
7
4
Oświaty, Rodziny
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
5
1
godz. 17.00-19.00

Zaniewski Jan – PiS

Dyżury Radnych Okręgu nr II

Lp.

Lp.

Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-18.00

Dyżur Radnego m. st. Warszawy
Antoni Gut – Klub Liga Polskich Rodzin, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska – Pałac Kultury i Nauki, XX piętro, środa
w godz. 15 – 17 w sali 2006 (pokój radnych), wejście od ul. Marszałkowskiej.
W czasie dyżuru można dzwonić pod numer 022 656 70 79.
W sprawach pilnych proszę dzwonić w godz. 10.00 – 18.00, tel.
0 504 138 768, antoni.gut@wp.pl
Zapraszam, osoby zainteresowane problematyką ochrony środowiska do współpracy. Zebrania Komisji Ochrony Środowiska w II i IV
poniedziałek miesiąca godz. 17.00. Zapraszam XX p. PKiN.
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Program Bielańskiego Ośrodka Kultury – kwiecień 2006

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

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

IMPREZY

W I rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II - spotkanie wspomnieniowe
1.04 (sobota)
poprowadzone przez prof. Stanisława Krajskiego.
godz. 16.00
wstęp wolny
Spektakl Teatru Małego z Kowna pt. „Pan K.” Dawida Giesselmana
2.04 (niedziela)
przedstawienie w języku litewskim.
godz. 17.00
wstęp wolny
Festiwal Teatrów Szkolnych w języku hiszpańskim. Ambasada i Mini5.04 (środa)
sterstwo Edukacji Królestwa Hiszpanii.
godz. 10.00-20.00
wstęp wolny
Otwarcie wystawy fotograﬁcznej „Bieszczadzkie kapliczki”, autorstwa
7.04 (piątek)
Elżbiety Rucińskiej.
godz. 18.00
wstęp wolny
„Zacznij od Bacha... czyli piosenka jest dobra na wszystko” - koncert
8.04 (sobota)
studenckiego zespołu Nota Bene.
godz. 19.00
wstęp wolny
„Dwie godziny dla rodziny” – spektakl teatralny oraz akcja plastyczna
9.04 (niedziela)
„Idą Święta”.
godz. 12.30
bilet wstępu dla dziecka – 10 zł
„Spotkanie z podróżnikiem” - pokaz slajdów Katarzyny Mazurkiewicz pt.
12.04 (środa)
„Mongolia – W kraju Dżingis Chana”.
godz. 18.00
wstęp wolny
Ogólnopolski Salon Satyry i Karykatury – koncert i otwarcie wystawy.
19.04 (środa)
wstęp wolny
godz. 18.00
23.04 (niedziela)
„Złoty Podwieczorek”.
godz. 17.00-21.00
bilet wstępu - 10 zł
„Okno dla wrażliwych” – spektakl „Miasteczko” w wykonaniu grupy
26.04 (środa)
teatralnej z Domu Kultury „Działdowska”.
godz. 18.00
wstęp wolny
29.04 (sobota)
„Złoty Podwieczorek”.
godz. 17.00-21.00
bilet wstępu - 10 zł
od 1.04.2006
godz. 17.00
od 7.04.2006
od 19.04.2006

WYSTAWY

Otwarcie wystawy poplenerowej „Cztery pory roku na Bielanach” w Kościele św. Zygmunta
Wystawa fotograﬁczna Elżbiety Rucińskiej.
Ogólnopolski Salon Satyry i Karykatury.

SPOTKANIA KLUBOWE

3,10,24.04 (pon.) Spotkania w Klubie Seniora
godz. 12.30-15.00
6,13,20,27.04
(czwartek)
Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich
godz. 16.00-20.00

8.04 (sobota)
od godz. 10.00
12.04 (środa)
godz. 10.00-12.00
22-23.04 sob.
godz. 10.00-18.00
niedz.
godz. 10.00-14.00
26.04 (środa)
godz. 10.00
godz. 13.00-15.00

EDUKACJA KLUTURALNA

„Terapia przez sztuki plastyczne”. Warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej 209. Prowadzenie Grażyna Jezierska.
X Bielański Przegląd Teatralny 2006. Pokaz spektakli w wykonaniu grup
dziecięcych i młodzieżowych.
wstęp wolny
Podsumowanie 52 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz
XXIX konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” – prezentacja
laureatów.
Warsztaty „Dodaj życia do lat - program aktywizacji kulturalnej osób
starszych”, cz. VI pt. „Czy starość może być aktywna i twórcza. Podstawy
przygotowania projektu działań z grupą ludzi starszych lub wielopokoleniowych ”. Prowadzenie Zoﬁa Zaorska.
opłata 90 zł
Finał X Bielańskiego Przeglądu Teatralnego 2006. Prezentacja nagrodzonych spektakli, wręczenie dyplomów i nagród. Dzień Zamenhoffa
– spotkanie okolicznościowe.

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 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

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 21.00

Gimnastyka rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY
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poniedziałek, piątek
godz. 18.00-21.00
poniedziałek, piątek
godz. 15.30 – 17.30

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

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

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

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

środa godz. 12.00 – 12.45

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

poniedziałek, środa
godz. 18.30 – 19.30

Zespół estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

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

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

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

Do wszystkich sekcji (poza gimnastyką rehabilitacyjną) przyjmujemy zapisy.

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

2.04 (niedziela)
godz. 18.00
23.04 (niedziela)
godz. 19.00

Koncert w I rocznice śmierci Jana Pawła II w wykonaniu Trio „Amabile”.

30.04 (niedziela)
godz. 18.00

Rodzinne spotkanie ze sztuką: wiosenne piosenki w wykonaniu Trio
„Biała Konwalija”.

Wieczór z gwiazdą. Wystąpią Sława Przybylska i Janusz Tylman.

SPOTKANIA KLUBOWE
11.04 (sobota)
godz. 17.00
29.04 (sobota)
godz. 18.00

Wielkanocne spotkanie seniorów.

5.04. (środa)
godz. 12.15

Koncert Filharmonii Narodowej dla dzieci.„Instrumenty Paganiniego.
Ze struny na strunę”.

Spotkanie seniorów.

EDUKACJA KULTURALNA

7,21,28.04 (piątek) Klub Miłośników Matematyki (dla młodzieży z gimnazjów i szkół średgodz. 15.30-18.30 nich). Prowadzenie Zbigniew Policiewicz.
25.04 (wtorek)
Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody.
godz. 19.00
4.04 (wtorek)
godz. 9.00-13.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

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

ZAJĘCIA STAŁE
Dziecięcy zespół wokalno-taneczny. „Promyk Mazowsza” pod kierunkiem Barbary i Piotra Rucińskich

piątek godz. 16.00-18.00
sobota godz. 11.00-13.00
sobota
godz. 10.00 – 16.00

Plastyka dla dzieci i młodzieży
pod kierunkiem Joanny Gałązki
Tkactwo artystyczne
pod kierunkiem Marzenny Kustry

czwartek
godz. 11.00 -16.00
wtorki i czwartki
godz. 16.00-20.30

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

wtorki i czwartki
godz. 17.00 -18.30
czwartki
godz. 10.00-11.30
czwartek
godz. 16.00
czynny w godzinach pracy ﬁlii BOK

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 75 im. Aleksandra Fredry przy ul.
Wrzeciono 24, zaprasza na Dzień Otwarty dla rodziców/opiekunów, kandydatów
i kandydatów do klas pierwszych gimnazjum w roku szkolnym 2006/2007. Spotkanie odbędzie się 24 kwietnia (poniedziałek) o godzinie 18.00.
W programie: prezentacja osiągnięć uczniów i oferty programowej szkoły
(rodzaje klas), zwiedzanie szkoły oraz spotkanie z dyrekcją, wszystkimi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i reedukatorem.
Informujemy, że nabór kandydatów do klasy integracyjnej trwa do końca
kwietnia 2006 r.
W dniach 9 – 11.05.2006 (wtorek, środa, czwartek) o godzinie 9.30 zapraszamy
wszystkich chętnych z klas VI do zwiedzania szkoły razem z wychowawcą lub
rodzicem/opiekunem.
Anna Frindt, pedagog szkolny

OGŁOSZENIE

W dniu 28 lutego 2006 r. zgodnie z zarządzeniem Nr 3240/2006 Prezydenta m.
st. Warszawy ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury ﬁzycznej i sportu w 2006 r. dla Dzielnicy
Bielany. Przedmiotem konkursu objęte są następujące zadania:
1. organizacja w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy imprez sportowych i rekreacyjnych
2. szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży
Szczegółowe informacje i formularz oferty można pobrać na stronie www.
bielany.waw.pl oraz w Wydziale Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy
Bielany, ul. Lipińska 2, pok. 211, tel. (0-22) 834 60 95.
Termin składania ofert upływa 30 marca 2006 r.
Zapraszamy organizacje pozarządowe realizujące swoje zadania na terenie
naszej dzielnicy do składania ofert.
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pon. i czwartki
dzieci do 11 lat
godz. 16.00-17.30
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej
15 lat
godz. 19.00-20.30

Szkoła Tańa CARO DANCE
Zaawansowani, średnio zaawansowani
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy.
Zajęcia odpłatne

Zajęcia - warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne)
wtorki
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla Nerudy
godz. 18.00-21.00 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
poniedziałki
Zajęcia - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne)
godz. 17.30-19.00 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla
wtorki i środy
Nerudy 1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.
godz.17.00-18.30 Warszawy
Warsztaty – instrumenty klawiszowe i gitary
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 022 835-93-47, 835-98-45
Zajęcia umuzykalniając dla dzieci 4-6 letnich
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 022 835-93-47, 835-98-45
Klub „Złotego Rondelka”. Zajęcia warsztatowe obejmujące m.in. zasady
zachowania się przy stole, dekorowania stołów na uroczystości rodzinne,
poznania potraw kuchni regionalnych i międzynarodowych.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 022 835-93-47, 835-98-45
Klub Turystyczny. W działalności klubu m.in. wycieczki kulturoznawcze po
Warszawie i okolicy, zdobywanie Warszawskiej Odznaki Turystycznej.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 022 835-93-47, 835-98-45
Klub Miłośników Poezji. Praca nad wierszem i z wierszem (nauka analizy i interpretacji utworu literackiego, własne próby poetyckie, wieczory poezji).
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 022 835-93-47, 835-98-45

poniedziałki
godz. 14.00-18.40
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi Barbara
środy
Czarnecka. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
godz. 15.00-19.40
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
piątki
godz. 14.00-18.40
Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT”. Zajęcia prowadzi Mariola
poniedziałki, środy, Strukowska. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
czwartki, piątki
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
Wolontariat młodzieżowy. Zajęcia prowadzi Mariola Strukowska.
środy
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy).
wtorki i czwartki
godz. 16.00-19.00 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
Modelarstwo lotnicze – klub „Śmigiełko”.
soboty
godz. 8.00-15.45 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
Koło Ekologiczne. Zajęcia prowadzi - Jolanta Giers.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
wtorki
godz.13.10-15.00 Gitara i keyboard. Zajęcia prowadzi – Robert Pardela.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
czwartki
godz. 13.10-20.05
Muzykoterapia – nauka gry na ﬂecie. Zajęcia prowadzi Krystyna Ośko.
wtorki
godz. 14.00-17.00 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
pon. g. 9.30-11.00
Zajęcia z tańca towarzyskiego. Zajęcia prowadzi – Antoni Żaliński.
śr. g. 10.40-15.20
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59
czw. g. 9.00-10.30
(zajęcia w Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1).
pt. g. 8.00-9.35
środy
Klub miłośników języka esperanto. Zajęcia prowadzi – Alina Mozer.
godz. 12.00-15.30 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
pon., wtorki
Pracownia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi – Grażyna Ciegodz. 8.00-9.00
cierska (witraż).
środy
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
godz. 11.30-13.00
środy
Pracownia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi Izabela Kamińgodz. 9.00-12.55 ska-Wasiak (haft).
czwartki
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
godz. 9.00-10.35
„A na Bielanach czytamy dzieciom”. Każda środa miesiąca godz. 17.00,
zajęcia w siedzibie biblioteki oraz w ﬁliach: ul. Duracza 19, ul. Bogusławskiego 6a, al. Zjednoczenia 19, ul. Perzyńskiego 3, ul. Reymonta 6, ul.
Wrzeciono 2, ul. Wrzeciono 48, ul. Petoﬁego 3.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19, tel. 022 835-43-55
(miejsce: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży ul. Duracza 19).
Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki wg. zgłoszeń w ﬁliach.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel. 022 835-43-55
„Wiosenne Muzykowanie” - otwarte zajęcia muzyczne zespołu gitar.
1.04.06
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 022 834-13-47
godz. 10.00
„W kosmicznej przestrzeni” – otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci
4.04.06
w wieku szkolnym.
godz. 15.30
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 022 834-13-47
„Wielkanocne ozdoby w tradycji ludowej” - otwarte zajęcia dla dzieci i rodziców.
10.04.06
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 022 834-13-47
godz. 15.30
Otwarte zajęcia w zespole teatralnym „Figuraki”. Zapraszamy dzieci do
19.04.06
wspólnej zabawy w teatr.
godz. 14.30
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 022 834-13-47
„Ceramiczne cuda” otwarte zajęcia w pracowni ceramicznej.
27.04.06
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 022 834-13-47
godz 15.30
„Brzydkie kaczątko” – popołudnie z książką w MDK „Bielany”.
28.04.06
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 022 834-13-47
godz. 13.00

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
4.04.06
godz.17.00
25.04.06
godz.16.00
7.04.06
27.04.06
28.04.06

14
marzec 2006 ok.indd 14

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA

EDUKACJA KULTURALNA

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Zapomniane kraszanki”.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
Zabawy, konkursy, pokaz break-dance, dyskoteka dla wychowanków
ogniska wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD
Konkurs teatralny „Wiersze Jana Brzechwy w inscenizacjach lalkowych”.
Przegląd zgłoszonych prezentacji
Rozdanie nagród oraz prezentacja nagrodzonych przedstawień
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.
Konkurs wokalny „Mikrofon dla każdego”
Rozdanie nagród oraz koncert nagrodzonych
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 022 834 52 59.

kwiecień

kwiecień

kwiecień

Wystawa fotograﬁi Jadwigi Hadryś pt. „Australijscy aborygeni” (pon.-pt.)
godz.10.00-18.00 (sob.–niedz.) godz. 9.00 -13.00. Wystawa czynna od 3
kwietnia do 2 maja. Grupy zorganizowane – terminy do uzgodnienia
wstęp wolny
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19, tel. 835-43-55.
Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Zbiorowa wystawa malarstwa uczestników warsztatów manualnych dla
seniorów bielańskich realizowanych w WSBM „Chomiczówka
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1. Współpraca: Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy,
Ognisko TKKF „Chomiczówka”
Wystawa prac malarskich dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych prowadzonych w WSBM „Chomiczówka”
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1

KONCERTY

1.04.2006
godz.17.00

2.04 i 9.04.06
godz. 11.00

9.04.06
godz. 19.00

9.04.06
godz. 18.00

23.04.06
godz. 20.00

Koncert wokalno-instrumentalny w pierwszą rocznicę śmierci Jana
Pawła II - Requiem Dies irae Salve Regina, autorstwa Józefa Elsnera.
Kościół Pokamedulski w Lasku Bielańskim
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział Warszawski. Biuro
Teatru i Muzyki Miasta Stołecznego Warszawy
Łacińskie Msze Wielkopostne – wykonawcy: zespół „Bornus Consort”.
Kościół Pokamedulski w Lasku Bielańskim. Organizator Wydział Kultury
Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 022 669-01-78.
wstęp wolny
Koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecionie”. Pasja c-moll św. Jana-Alessadro Scarlatti. Koncert pasyjny w Niedzielę Palmową. Nowa Orkiestra
Kameralna. Chór Nowej Orkiestry Kameralnej - soliści: Jacek Klubiński
– bas, Richard Berkeley - kontratenor.
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Przy Agorze 9 (sala na dole).
Biuro Koncertowe „Alla Camera”. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu
Dzielnicy Bielany, tel. 022 669-01-78.
wstęp wolny
Koncert z cyklu Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach. Muzyka
religijna w wykonaniu chóru żeńskiego „Elsner Coro”.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny
Promińskiej, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel.
022 669-01-78.
wstęp wolny
Koncert z cyklu „Wieczory muzyczne”. Wykonawcy: Anna Błaszczyk
– ﬂet, Witold Błaszczyk - organy, Ewa Mikulska –śpiew (alt).
Kościół św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55, Agencja Artystyczna Arsis, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 022 669-01-78.
wstęp wolny

IMPREZY DLA SENIORÓW

3.04.06
godz. 15.00

5.04.06
godz. 15.15

10.04.06
godz. 15.00

11.04.06
godz. 14.00
12.04.06
godz.13.00
24.04.06
godz. 15.00

Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich „Pisanki kraszanki – tradycje Wielkanocne” (zajęcia bezpłatne).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1, współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy.
Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich – przygotowanie kartek
wielkanocnych (zajęcia bezpłatne).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1, współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich – „Impresje Wielkanocne” – malowanie na szkle (zajęcia bezpłatne).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1, współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
Spotkanie integracyjne dla seniorów z okazji Świąt Wielkanocnych.
Koncert pt. „Jan Paweł II we wspomnieniach i anegdotach”
wstęp za zaproszeniami
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 022 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1
Wielkanocne Spotkanie Środowisk Kombatanckich.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19, tel. 022 835-43-55.
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich – „Wiosenne krajobrazy”,
techniki mieszane (zajęcia bezpłatne).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1 . Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy

Klub Seniora.
Czwartki
godz. 14.00-16.00 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1 . Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
Spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 8
Czwartki
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
godz. 15.00-17.00 Nerudy 1 . Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
* O szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych imprez i zajęć kulturalno-edukacyjnych
– w tym o możliwości uczestnictwa – prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury.

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie naszej dzielnicy do zamieszczania w „Naszych Bielanach” swoich ogłoszeń
i reklam. Koszt (netto) opublikowania ogłoszeń i reklam przedstawia się
następująco:
– ogłoszenia drobne:
bezpłatne
– moduł reklamowy podstawowy (5,6 cm x 6 cm): 100 zł
– dwa moduły reklamowe (11,6 cm x 6 cm):
200 zł
Rabaty
– 2 emisje
5%
– 3 emisje
7%
– 6 emisji
10%
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Maciej Podczaski w redakcji „Naszych Bielan”, ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 210, tel. 639 85 18
w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00 oraz wtorek-piątek w godz. 8.00
- 16.00.
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Kalendarz imprez sportowych w marcu i w kwietniu
Zawody sportowe w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
Pływalnia Gimnazjum Nr 73,
ul. Conrada 6,
tel. (0-22) 633-86-80

30.03

MISTRZOSTWA DZIELNICY BIELANY m. st.
WARSZAWY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i GIMNAZJÓW W PŁYWANIU dziewcząt i chłopców

Imprezy sportowo-rekreacyjne

Szkoła Podstawowa Nr 53,
ul. Rudzka 6,
tel. (0-22) 833-65-65
Szkoła Podstawowa Nr 273
im. dr. A. Landy, ul. Balcerzaka 1,
tel. (0- 22) 834-64-74
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Marii Gwizdak,
ul. Andersena 4,
tel. (0-22) 835-98-45
Szkoła Podstawowa Nr 53,
ul. Rudzka 6,
tel. (0-22) 833-65-65
Młodzieżowy Dom Kultury
im. Marii Gwizdak,
ul. Andersena 4,
tel. (0-22) 835-98-45

OTWARTE ZAWODY SZACHOWE Z CYKLU
GRAND PRIX ,,O PUCHAR BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY”
IV turniej X GRAND PRIX BIELAN w tenisie
25-26.03 stołowym dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów
12.03

4.04

TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTO WYM

9.04

OTWARTE ZAWODY SZACHOWE Z CYKLU
GRAND PRIX ,,O PUCHAR BURMISTRZA
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY”.

22.04

RODZINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO dla dzieci i rodziców

OTWARTE ZAJĘCIA DLA MIESZKAŃCÓW
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, 01-835 Warszawa, tel. (0-22)
834-65-68, piątki w godz. 18.00-20.00.
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.
Szkoła Podstawowa Nr 133, ul Fontany 3, tel. (0-22) 834-28-31. Gimnastyka rekreacyjna: środy
godz. 18.35-19.35. Gimnastyka rekreacyjna na pływalni: piątki godz. 15.00-16.00
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.

SZUKAM PRACY

• 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.

DAM PRACĘ

• 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.

SPRZEDAM
• 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
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• 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.

LOKALE

• Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną 1290 m2 nad Bugiem
w Młynarzach, gmina Zabrodzkie, 40 km od Warszawy – 20 zł/m2.
Tel. 022 835 30 84.
• Sprzedam mieszkanie – Chomiczówka 62 m2, nowa inwestycja Kwitnąca/Brązownicza, 3 pokoje: 2 sypialnie, pokój dzienny z aneksem
kuchennym, widna łazienka, garaż podziemny i pomieszczenie
gospodarcze. Tel. 0 888 215 855.
• Bezpośrednio kupię mieszkanie ok. 30-40 m, bez parteru, może
być do remontu. Tel. 503 353 023.
• Wynajmę pokój mężczyźnie pracującemu, bez nałogu. Tel. 022
834 26 48.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 34 m2 2 pokoje na Bielanach,
na mieszkanie 3 pokojowe na Bielanach. Tel. 022 864 27 52, 0
501 625 952.
• Zamienię spółdzielcze lokatorskie 3 pokoje z kuchnią 57 m2 IV
piętro na Chomiczówce na 2 kawalerki. Tel. 022 669 57 57, 0-502 270 245.
• Sprzedam dom 150 m2, działka 2100 m2. Kiełpin – możliwość
hurtowni lub innej działalności. Tel. 0 608 477 588.
• Kupię mieszkanie 2-pokojowe na Bielanach, może być do remontu.
Tel. 0 512 437 604.

ROZKŁAD ZAJĘĆ MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA PIŁKARSKIEGO BIELANY
Zapraszamy dzieci i Młodzież do lat 15 na otawrte zajecia z piłki nożnej.
Rocznik 1994
Rocznik 1991
Trener: R. Durdyn, tel. 0-603-265-441
Trener: M. Bicz, tel. 0-601-083-335
Wtorek: godz. 17.00-19.00 – SP. nr 247, ul.
Wtorek: godz. 19.00-21.00 – SP. nr 209, ul.
Wrzeciono 9; piątek: godz. 15.00-17.00 i soReymonta 25; piątek: godz. 16.45-18.45 i sobota: godz. 14.00-16.00 – ul. Gwiaździsta 35
bota: godz. 10.30-12.30 – ul. Conrada 6
Rocznik 1996/98
Rocznik 1992
Trener: J. Mirowski, tel. 0-608-332-065
Trener: A. Wierzba, tel. 0-508-998-709
Trener: M. Gnoiński, tel. 0-507-937-260
Poniedziałek: godz. 19.00-21.00 i czwartek:
godz. 19.00-21.00 – XXXIX LO, ul. Lindego
Wtorek: godz. 18.30-19.30 – SP. nr 187 – ul.
20; sobota: godz. 12.30-14.30 – ul. SzegeStaffa 21; środa: godz. 17.45-19.45 i sobota:
dyńska 11
godz. 14.30-16.30 – ul. Szegedyńska 11
Rocznik 1993
Rocznik 1994/95
Trener: J. Goluch, tel. 601-265-046
Trener: M. Bicz, tel. 0-601-083-335
Wtorek: godz. 19.30-21.30 – SP. nr 187, ul.
Wtorek: godz. 17.00-19.00 – SP. nr 209 – ul.
Staffa 21; piątek: godz. 19.00-21.00 – DWL;
Reymonta 25; piątek: godz. 18.15-20.15 i sosobota: godz. 15.00-17.00 – ul. Tołstoja 2
bota: godz. 12.00-14.00 – ul. Gwiaździsta 35

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

„Bielańskie Czwartki Sportowe 2006”

Lista szkół realizujących program od 5 I do 30 III 2006 r.
Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 53,
ul. Rudzka 6, tel. 833-65-65
Szkoła Podstawowa nr 77
ul. Samogłoski 9, tel. 834-09-92
Szkoła Podstawowa nr 80
ul. Aspekt 48, tel. 669-79-37
Szkoła Podstawowa nr 133
ul. Fontany 3, tel. 834-61-81
Szkoła Podstawowa nr 209
ul. Reymonta 25, tel. 663-55-69
Szkoła Podstawowa nr 223
ul. Kasprowicza 107, tel. 834-26-78
Szkoła Podstawowa nr 247
ul. Wrzeciono 9, tel. 834-12-46
Szkoła Podstawowa nr 289
ul. Broniewskiego 99 a, tel. 663-67-73
Szkoła Podstawowa nr 293,
ul. Kochanowskiego 8, tel. 633-13-77
Gimnazjum nr 71
ul. Perzyńskiego 10, tel. 633-39-48
Gimnazjum nr 72
ul. Przybyszewskiego 45, tel. 834-06-73
Gimnazjum nr 73
ul. J. Conrada 6, tel. 669-75-81
Gimnazjum nr 75
ul. Wrzeciono 24, tel. 835-17-50
Zespół Szkół nr 49,
ul. Tołstoja 2, tel. 835-95-58
Zespół Szkół Sportowych nr 50
ul. Zuga 16, tel. 834-21-57
Zespół Szkół nr 52
ul. Szegedyńska 11, tel. 834-54-23
Zespół Szkół nr 55
ul. Gwiaździsta 35, tel. 833-02-58
Zespół Szkół nr 56
ul. Fontany 1, tel. 834-65-68
XLI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kiwerska 3, tel. 833-13-33
Zespól Szkół Nr 35
ul. Żeromskiego 22/28, tel. 834-32-64
XXII Liceum Ogólnokształcące
ul. Staffa 111, tel. 834-32-64

Termin
zajęć

Koszykówka, siatkówka, tenis sto18.30 – 21.30 łowy.
17.00 – 20.00 Aerobik, gry zespołowe.
Gry zespołowe, gimnastyka dla
18.00 – 21.00 pań.
18.00 – 21.00 Koszykówka, siatkówka.
18.00 – 21.00 Koszykówka, siatkówka.
18.00 – 21.00 Tenis stołowy.
Siatkówka, koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy.
Siatkówka, koszykówka, aerobik,
17.30 – 20.30 callanetics.
Gry zespołowe, siłownia, wspinacz18.00 – 22.00 ka halowa, tenis stołowy.
Koszykówka, siatkówka, gimnastyka
18.00 – 21.00 dla pań, siłownia, tenis stołowy.

17.00 – 21.00

18.00 – 21.00 Koszykówka, siatkówka.
18.00 – 22.00 Koszykówka, piłka nożna, siłownia
Koszykówka, siatkówka, piłka nożna,
tenis stołowy, wspinaczka halowa.
Siatkówka, piłka nożna, wspinaczka
18.00 – 21.00 halowa.
Siłownia, ćwiczenia relaksacyjne,
18.00 – 21.00 gimnastyka przy muzyce TBC.
Piłka siatkowa, piłka nożna, koszy18.00 – 21.00 kówka.

17.00 – 21.00

Koszykówka, siatkówka, tenis sto17.30 – 20.30 łowy.
Koszykówka, piłka nożna, piłka
18.00 – 21.00 siatkowa.
18.00 – 21.00 Wspinaczka halowa.
18.00 – 21.00 Koszykówka, siatkówka.
17.30 – 20.30 Koszykówka, siatkówka.

• Sprzedam mieszkanie w nowej inwestycji – osiedle Chomiczówka,
68 m2, cena 360 tys. zł. Tel. 0 506 007 818.
• Lokal do wynajęcia 85 m2, na magazyn lub małą produkcję – ul.
Wólczyńska 297. Tel. (022) 834 99 18, 602 630 286.
• Do wynajęcia mieszkanie 27 m2 - pokój z kuchnią przy „Serku”, ul.
Marymoncka. Tel. 0691 681 636.
• Mieszkanie dwupoziomowe (szeregowiec) w Falenicy 3p+k+ł, 65
m kw. - duży taras - piwnica z osobnym wejściem, przystosowana
do cichej działalności - 2 ogródki - boks garażowy na terenie ogrodzonym - sprzedam lub zamienię na 3-4 pokojowe na Bielanach
lub Żoliborzu. Ciche otoczenie, bezpośrednie sąsiedztwo z lasem,
dobre zaopatrzenie na miejscu, blisko szkoła, kościół. apteki, bazar.
- tel. 022/872-04-92.
• 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.

INNE

• Oddam czystą i dobrze utrzymaną kotkę po sterylizacji. Tel. 022
835 31 49.

USŁUGI

Program

• 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. 022 833 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. 0-889-94-72-75.
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Kaziuki 2006

Z OSTATNIEJ CHWILI

Jak dowiedzieliśmy się z wiarygodnych źródeł, wkrótce czekają nas niemal
rewolucyjne zmiany. W chwili, gdy nasza gazeta dociera do rąk Czytelników,
zapadły już przełomowe decyzje dotyczące mieszkańców Bielan.

Polski Teatr Ludowy ze Lwowa

Tegoroczne święto kaziukowe zostało zorganizowane przez Bielański Ośrodek
Kultury z dużym rozmachem.
W dniach 11-12 marca
tłumy mieszkańców Warszawy kupowały piękne wyroby
palmiarskie, ozdobne pisanki
oraz książki i pisma mówiące
o Litwie i Wilnie.
Nadzwyczajnymi atrakcjami w tych dniach były występy
Polskiego Teatru Ludowego ze
Lwowa z przedstawieniem „Na
wysokim zamku” w reżyserii
Zbigniewa Chrzanowskiego
oraz 36-osobowego zespołu
Pieśni i Tańca „Znad Mereczanki” z Jaszun. Obydwa
zespoły otrzymały gromkie
brawa od szczelnie wypełniającej salę publiczności, która
z łezką w oku śledziła występy
artystyczne zaproszonych gości. Bielański Ośrodek Kultury
przyrzeka kontynuację imprez
ukazujących różnorodność
kresowych społeczności.
BOK

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości,
oraz radosnego, wiosennego nastroju,
i serdecznych spotkań w gronie rodziny,
Wszystkim współpracującym ze Spółką
Właścicielom, Zarządom Wspólnot
i kontrahentom
życzy Zarząd i pracownicy
Spółki ZEST.

Staropolskie życzenia

Wesołych Świąt

wszystkim Czytelnikom
„Naszych Bielan”
z okazji zbliżającej się
Wielkiej Nocy
składa
Redakcja
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Komunikacja. Wzmożony ruch samochodowy wpłynął negatywnie
na bielański mikroklimat.
Dlatego wprowadzone
zostaną ograniczenia
w ich użytkowaniu. Pojazdy z parzystą końcówką
rejestracji będą jeździć
w takie same dni miesiąca: 2, 4, 6 itd. Natomiast
nieparzyste: 1, 3, 5 i dalej.
Kierowcy z innych miast
przejeżdżający tranzytem,
wniosą opłatę ekologiczną
0,01 zł. za 1 cm³ pojemności silnika. Na nasze ulice
wyjadą tylko klimatyzowane autobusy, napędzane
biopaliwami. Powyższe
działania zmniejszą emisję spalin, przywracając
mikroklimat do jego pierwotnego stanu.
Handel. Kontrole PIH
wykazały, że na targowisku Wolumen oferowane
są warzywa zawierające
zbyt dużo witamin. Ujawniono także marchewki,
pietruszki i cebulę, przemycane z sąsiednich
krajów. Aby ukrócić ten
proceder, każde z tych
warzyw musi posiadać
naklejony hologram Stowarzyszenia Producentów
Owoców i Warzyw. Tego
rodzaju świadectwo legalności wyeliminuje zły
towar, podnosząc naszą zdrowotność.
Budownictwo. Rozstrzygnięto przetarg
na zagospodarowanie terenów „Serka Bielańskiego”. Z unijnych środków strukturalnych (85 000 000 €), zostanie zbudowane
Europejskie Centrum Serów. Powstanie
hotel znanej sieci „Golden Brie”, muzeum,
sale konferencyjne i supermarket; a w nim
1 254 gatunków sera z 86 krajów świata.
Bezpieczeństwo.
Trwa rozbudowa Komendy Rejonowej Policji
przy ulicy Żeromskiego.
Na dachu dobudowanego piętra, przewidziano
lądowisko dla balonów
patrolowych. Dwa modele „Speed Ball” podarował podczas swej
wizyty w Stolicy, były
szef NYPD - William
Bratton. Wyposażone są
w „koguty”, GPRS, kamery, noktowizor i siatkę do obezwładniania
z powietrza. Zapewnią
bezszelestny monitoring
naszych ulic.
Zdrowie. Podczas budowy metra w okolicach
„Parku Kaskada”, odkryto
nieznane źródło wysoko
mineralizowanej wody.
Badania balneologiczne
wykazały, że swymi walorami nie ustępuje (a nawet przewyższa) wody
z uzdrowisk południowej
Polski. Lada moment
ruszy odwiert, aby już
w wakacje mieszkańcy
mogli (bezpłatnie) korzystać z tego ujęcia. Wkrótce zostanie ogłoszony
konkurs na jej nazwę.

Rekreacja. Uwzględniając liczne dezyderaty
rowerzystów, zmodernizowane będą istniejące trasy. W ramach akcji
„Zdrowa szprycha”, SPEC
zamontuje urządzenia
podgrzewające ścieżki.
Pozwoli to na bezpieczne
pedałowanie w zime. Sezon grzewczy ma trwać od
1 XI do 31 III. Nie ustalono
jeszcze wysokości opłat
dla rowerzystów.
Kultura. W związku
z małym zainteresowaniem koncertem grupy
The Rolling Stones na
Bemowie, ich występ
odbędzie się przy wawrzyszewskich Stawach
Brustmana. Bilety w cenie
20 zł, można zamawiać
wyłącznie na stronie www.
oldstones.ticket.com. Prosimy mieszkańców Bielan
o przyniesienie własnych
krzesełek i leżaków.
Media. Wkrótce ruszy
rozgłośnia „Radio Bielany”. KRRiT przyznała
koncesję w paśmie UKF
107.9 Fm. Zaplecze techniczne, studio i news room
posiada najnowszy sprzęt
cyfrowy. W ramówce położono nacisk na proﬁl słowno-muzyczny. Muzyczną
bazę tworzą utwory klasyki: od J. S. Bacha, W. A.
Mozarta po F. Chopina i M. Ravela.
Na koniec sensacyjna wiadomość:
„Nasze Bielany” będą tygodnikiem! Dzięki
temu szybciej dotrzemy do mieszkańców
z wszelkimi informacjami.
Czego Wam, drodzy Czytelnicy oraz
sobie życzę... z okazji nadchodzącego 1
kwietnia.
Leszek Rudnicki
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