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GAZETA BEZPŁATNA

Czy w tym roku będzie taka zima na pl. Konfederacji?

Jan Paweł II
na Boże Narodzenie
Święta Bożego Narodzenia w naszej polskiej tradycji mają
bogatą oprawę zewnętrzną. Przeżywamy je przy akompaniamencie miłych i drogich naszemu uchu melodii – przy kolędach.
Sama wieczerza wigilijna według polskiej tradycji różni się od
innych posiłków. Gest łamania się opłatkiem, jaki ją poprzedza,
naprowadza nas na inne znaczenie pokarmu, który spożywamy.
Chrześcijańska tradycja narodu nawiązuje tutaj poniekąd do owego łamania chleba, o jakim mówią Dzieje Apostolskie (por. 2, 42).
Zresztą widzialny znak Eucharystii – chleb, który oﬁarujemy na
ołtarzu jako ciało Chrystusa, ma zewnętrzne podobieństwo do wigilijnego opłatka. (...) W dniu, w którym przeżywamy największą
życzliwość Boga, który daje nam siebie stając się człowiekiem,
ten wigilijny opłatek jest wyrazem wzajemnej ludzkiej życzliwości,
gdy go łamiemy wraz z życzeniem wesołych świąt.
Gest łamania się opłatkiem często nas onieśmiela. Nie
wiemy poniekąd, co powiedzieć, jak wyrazić to życzenie, które
czujemy, że opłatek wigilijny oznacza, niesie z sobą. Życzenia
wesołych świąt, jakie wypowiadamy, wskazują na to właśnie
dobro, które święto Bożego Narodzenia wyraża: ukazała się
dobroć i miłość Zbawiciela – tak pisze św. Paweł w czytaniu
liturgicznym Bożego Narodzenia (Tt 3, 4).
Tak więc nie możemy się zatrzymać przy powierzchownym
znaczeniu życzeń wigilijnych. Musimy w jakiś sposób wejść w to
dobro, jakie święta Bożego Narodzenia, także przez samą swą
zewnętrzną oprawę, nam objawiają. (...)
Mówimy sobie wzajemnie: Życzę ci dobra – i myślimy przy
tym o dobru na miarę człowieka. Więcej jeszcze: powinniśmy
myśleć o dobru, jakie dla człowieka zamierzył Bóg stając się
człowiekiem.
Jan Paweł II

Bielańsko-Żoliborski ZLO
– najlepszy w kraju
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Żoliborz, kierowany przez dyrektor
Małgorzatę Załawę-Dąbrowską, odnotował w ostatnim czasie wielkie sukcesy. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Medycyny „Perły Medycyny”, I miejsce w konkursie Mazowiecka Firma Roku 2007, uzyskanie certyﬁkatu Systemu
Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma
sukców i spełnienia wszystkich marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Fot. T. Olechowski

Michał Sikorski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Grudzień 2007

Zdobyte nagrody prezentuje dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska

W Ogólnopolskim Konkursie Medycznym „Perły
Medycyny” w kategorii zakładów lecznictwa otwartego SPZZLO Warszawa-Żoliborz zajął I miejsce, zdobywając tym samym Złotą Statuetkę Eskulapa. Celem
konkursu jest promocja tych placówek medycznych
i ﬁrm działających na tym rynku, które zakresem
swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych
produktów i usług – ich dostępność i jakość, a także
bezpieczeństwo pacjentów oraz klientów.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz zdobył również I nagrodę Złotego Orła Biznesu w kategorii medycyna
w V edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku 2007.

Zbigniew Dubiel
Burmiﬆrz Dzielnicy Bielany
Konkurs ma na celu wyłonienie i promocję tych
przedsiębiorstw z Warszawy i Mazowsza, które
reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom.
Organizatorami obu konkursów są Związek
Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Europa
2000 Consulting Sp. z o.o. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się podczas Wielkiej Gali Przedsiębiorczości i Medycyny 17 listopada w hotelu
Gromada w Warszawie. Sukces jest tym większy,
że w obu konkursach zakład brał udział po raz
pierwszy i od razu z tak znakomitym wynikiem.1
dokończenie na str. 10

XV i XVI sesja Rady Dzielnicy Z prac Zarządu Dzielnicy

W środę 5 grudnia br. w Urzędzie
Dzielnicy Bielany odbyła się XVII sesja Rady Dzielnicy, którą prowadził
Przewodniczący Michał Sikorski.
W trakcie trwania obrad radni podjęli
kilka uchwał.
Na wstępie, po wysłuchaniu wprowadzenia głównej księgowej Grażyny Pulkowskiej, radni podjęli uchwałę w sprawie
wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2007
r. Generalnie, propozycja zwiększenia
planu wydatków w budżecie naszej dzielnicy dotyczy przemieszczenia środków
ﬁnansowych między poszczególnymi
rodzajami placówek niepublicznych.
Kolejną decyzją radnych było podjęcie uchwały w sprawie wniosku
o zmianę w załączniku dzielnicowym
do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r.
Główna księgowa przedstawiając istotę
uchwały, poinformowała, że polega ona
na propozycji przemieszczenia środków
ﬁnansowych na wstępne prace koncepcyjne i opinie dotyczące mediateki, jako
ﬁlii biblioteki przy ul. Duracza.
Także dwie następne uchwały, które
radni przyjęli, przedstawiła Grażyna
Pulkowska. Pierwszą z nich była
uchwała w sprawie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Główna księgowa wyjaśniła,
że środki niewygasające jest to rachunek bankowy, na który przelewamy pieniądze celem zabezpieczenia realizacji
zadań inwestycyjnych uwzględnionych
w tegorocznym planie, nieprzechodzących do kontynuacji w roku następnym.
Są to następujące zadania:
 Projekt i realizacja ścieżek rowerowych w obrębie skrzyżowania ul.
Broniewskiego i Rudnickiego.
 Rozbudowa Przedszkola nr 327
przy ul. Conrada 10a o salę do ćwiczeń
wraz z zagospodarowaniem terenu.
 Modernizacja wraz z ociepleniem
Przedszkola nr 287 przy ul. Broniewskiego 81.
 Budowa boiska dla Gimnazjum nr
75 przy ul. Wrzeciono 24.
 Roboty budowlane w budynku LO
XXII ul. Staffa – dokumentacja.
 Modernizacja wraz z przebudową
budynku LO XLI przy ul. Kiwerskiej 3 prace przygotowawcze.
Tych sześć zadań inwestycyjnych na
łączną kwotę 2.577.540 zł, które z różnych
powodów nie zostały zakończone w tym
roku, muszą być rozliczone do końca
pierwszego kwartału 2008 r. Druga podjęta uchwała dotyczyła wniosku o zmianę
w załączniku dzielnicowym do budżetu m.
st. Warszawy na 2007 r. i polegała na wprowadzeniu zmian na rachunku dochodów
własnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej nr 21 im Janusza Kusocińskiego w Warszawie przy ul. Zuga
16, wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Zuga 16, przedstawił
radnym burmistrz Zbigniew Dubiel. Wyjaśnił, że baza lokalowa Zespołu Szkół
Sportowych nr 50 ogranicza możliwości
pełnego rozwoju wszystkich trzech
szkół (Szkoła Podstawowa nr 21, Gimnazjum Sportowe nr 79 i LIX Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego) wchodzących w skład zespołu.
Propozycja likwidacji SP nr 21 wynika
również z przepisów niepozwalających
na łączenie szkół podstawowych z liceami w jednym budynku. Koncepcja
ukierunkowana na rozwój G nr 79 i LIX
LO przy jednoczesnej likwidacji SP nr
21, została przedstawiona uczniom,
rodzicom, nauczycielom i spotkała
się z pozytywną opinią. Propozycję
Zarządu Dzielnicy, którą przedstawił
burmistrz Zbigniew Dubiel, radni przyjęli
zdecydowaną większością głosów.
Następnie radni dyskutowali na
temat podjęcia uchwały w sprawie inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st.
Warszawy, dotyczącej zmiany siedzib
Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława
Staszica w Warszawie przy ul. Kolektorskiej 9/11. Ostatecznie Rada Dzielnicy na prośbę burmistrza Zbigniewa
Dubiela jednogłośnie podjęła decyzję
o odłożeniu tej sprawy do najbliższej
sesji, czyli do połowy stycznia 2008 r.
Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 73/XV/07 z 18
października 2007 r. Rady Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy w sprawie
zawarcia umowy na lata 2008-2011,
dotyczącej sprawowania opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami
z terenu dzielnicy Bielany.
Ostatnia uchwała, jaką radni przyjęli
na tej sesji, dotyczyła wyrażenia opinii na
temat projektu uchwały Rady m. st. Warszawy, zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie
m. st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu, podczas
imprez na otwartym powietrzu.
Pod koniec sesji Rada Dzielnicy
przyjęła dwa stanowiska. Jedno Zarządu
Dzielnicy Bielany do załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej
m. st. Warszawy na 2008 r., a także
stanowisko Rady Dzielnicy Bielany
w sprawie przebiegu linii autobusowej
ulicą Dewajtis (publikujemy obok).
Tadeusz Olechowski

Radosnych Świąt
i Szczęśliwego Nowego Roku 2008
życzą mieszkańcom Bielan
radni Lewicy i Demokratów
Anna Czarnecka, Maria Mossakowska
Halina Szerszeń, Waldemar Maciejewski,
Marek Keller – zastępca burmistrza
i Grzegorz Pietruczuk
– członek Zarządu Dzielnicy Bielany

2

W okresie od 27 listopada do 18 grudnia br. Zarząd Dzielnicy odbył 5 posiedzeń,
w trakcie których omówił 106 sprawy, w tym podjął 75 uchwały. Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.bielany.waw.pl oraz w Wydziale Organizacyjnym
dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1011/2007 Prezydenta m.st.
Warszawy w dniach 24 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2007 r.
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pracuje w godzinach
8.00 – 16.00.
Stanowisko

Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie przebiegu linii autobusowej ulicą Dewajtis.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy negatywnie opiniuje projekt poszerzenia
ul. Dewajtis i ul. Pergaminów, w sposób umożliwiający ruch autobusów komunikacji
miejskiej oraz projekt budowy pętli autobusowej na terenie Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Jednocześnie Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy podtrzymuje stanowisko
Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii podjęte na
posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2007 r., dotyczące konieczności skomunikowania dotychczasowej siedziby UKSW przy ul. Dewajtis z campusem UKSW, ul. Wójcickiego
1/3, w Warszawie.
Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ponownie podkreśla, że niezbędne jest
połączenie linii autobusowej obydwu tych lokalizacji od strony Wisłostrady, bez wjazdu
autobusu w ul. Dewajtis.
Ponadto Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy stwierdza, że w przypadku realizacji planowanych zjazdów z Wisłostrady, konieczne jest uniemożliwienie przejazdu
ul. Dewajtis do ul. Marymonckiej.
Docelowo postuluje się o całkowite wyłączenie ruchu pojazdów silnikowych od
ul. Marymonckiej do campusu UKSW i przekształcenie tego odcinka w ciąg pieszo-rowerowy.
Jednocześnie prosi się o włączenie Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii we wszelkie prace projektowe dotyczące ul. Dewajtis i planowych dojazdów do UKSW.
Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy prosi Zarząd Dzielnicy Bielany o przesłanie
niniejszego stanowiska do Prezydent m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, Dyrekcji ZDM, Dyrekcji ZTM.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Michał Sikorski

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wesołego Nowego Roku
mieszkańcom Osiedla „Wrzeciono”
życzy
Samorząd Mieszkańców Osiedla „Wrzeciono”
Krzysztof Sabbo – wiceprzewodniczący

Miłych, spokojnych i zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Dobrego Roku 2008
mieszkańcom Bielan
życzy
Radna Joanna Radziejewska

Życzę Państwu spokojnych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego Roku 2008.
Ilona Soja – Kozłowska
Przewodnicząca Komisji
Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Grudzień 2007

Wolontariat Radość Działania

Charytatywna

akcja w SP nr 79

Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne
i świadome działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie oraz przyjacielskie.
Wolontariuszem jest zatem każda
osoba ﬁzyczna, która dobrowolnie,
ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji,
instytucji lub osób indywidualnych, wykraczające poza owe więzi.
W dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas
i umiejętności podarowali innym, Orga-

“Ten jest prawdziwie samotnym na ziemi,
kto nawet współczuć nie umie drugiemu”
Adam Asnyk

czas dla innych. Wyróżnienia specjalne
otrzymali:
- Jolanta Frankowska z Zespołu
Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” za pomoc w nauce języka
ojczystego oraz pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych;
- Maria Marek z Warszawskiego
Hospicjum Społecznego za udzielanie
pomocy i wsparcia osobom umierającym
i ich rodzinom;
- Andrzej Noiński za prace na rzecz Domu

ganizacjach tych
pracuje około 500
wolontariuszy.
Bielańska Kapituła, której przewodniczył Pan
Marek Keller, odznaczyła Statuetką Bielańskiego Wolontariusza 2007
Roku 53 osoby, które dobrowolnie,
bez wynagrodzenia poświęcają swój

Pomocy Społecznej LEŚNY oraz niesienie
wsparcia i pomocy osobom chorym.
W roku bieżącym na wniosek Kapituły
pan Zbigniew Dubiel, burmistrz Dzielnicy
Bielany wręczył prezesom i dyrektorom
organizacji podziękowania za propagowanie idei wolontariatu.
Tegoroczne, piąte spotkanie wolontariuszy odbywało się pod hasłem: Wolontariat – Radość Działania.

Fot. T. Olechowski

przedstawiciele
ponad 40 organizacji i instytucji
realizujących na
terenie Dzielnicy
Bielany programy z zakresu polityki społecznej
i zdrowia. Nadmienić należy, że
na terenie Dzielnicy Bielany w or-

Fot. T. Olechowski

Laureaci Statuetki Bielańskiego Wolontariusza

nizacja Narodów Zjednoczonych w 1986
roku wyznaczyła dzień 5 grudnia jako
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
Od tego czasu w większości krajów
świata 5 grudnia organizowane są
różnego rodzaju uroczystości będące
dowodem uznania dla milionów wolontariuszy. Odbywają się zjazdy, seminaria
i spotkania na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Dzień ten celebrowany jest w prawie
wszystkich społecznościach lokalnych
i organizacjach wolontarystycznych:
odbywają się przyjęcia, pikniki, zabawy,
składane są podziękowania, wręczane
dyplomy. Do tradycji obchodów Dnia Wolontariusza należy organizowanie w tym
dniu wystaw o tematyce wolontarystycznej czy akcji takich jak np. uroczyste
gale, konferencje czy koncerty.
W tym dniu Władze Dzielnicy Bielany
w sposób szczególny pamiętały o swoich
wolontariuszach. Specjalnie z tej okazji,
pod honorowym Patronatem Burmistrza
Dzielnicy Bielany, odbyła się Bielańska
Gala Wolontariatu.
W przepięknej Auli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
zgromadzili się Wolontariusze oraz
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Pomoc ludziom – chorym, biednym,
pokrzywdzonym przez los – jest wpisana
w program wychowawczy naszej szkoły
czyli Szkoły Podstawowej nr 79. Rozwijanie wrażliwości, kształcenie umiejętności
organizowania i niesienia pomocy, to
ważne elementy budowania osobowości
absolwenta. Realizujemy te zadania m.in.
poprzez różnego rodzaju akcje charytatywne. Akcją charytatywną, prowadzoną
na terenie Szkoły Podstawowej nr 79,
była w ramach ósmej edycji akcja „GÓRA
GROSZA”. Cel akcji to zbiórka funduszy
na programy pomocy dzieciom osieroconym. W tym czasie w całej Polsce
w szkołach uczniowie zbierają monety
o najmniejszych nominałach.
Również uczniowie naszej szkoły
w październiku z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego, podjęli się, jak co roku,
zbiórki groszy. Osobą kierującą tą akcją
była Zoﬁa Kujawska, opiekun SU. Pieniądze ze zbiórki są przeznaczane m.in.
na tworzenie rodzinnych domów dziecka
oraz mieszkań dla dzieci i młodzieży
z domów dziecka. Natomiast celem tegorocznej akcji było stopniowe ograniczanie
dużych, internatowych placówek.
Nasza szkoła pomaga również bezdomnym zwierzętom. Od kilku lat nasza
szkoła współpracuje ze schroniskami
zwierząt na Paluchu i w Węgrowie.
Jesienią samorząd szkolny organizuje
dyskotekę pod hasłem „Bal dla zwierzaka”. Biletem wstępu jest symboliczna
złotówka, bądź paczka suchej karmy czy
puszka pożywienia.
Warto również wspomnieć o aktywnym
udziale naszych uczniów w akcji Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Ten kierunek naszej pracy wokół
konkretnego celu angażuje całą społeczność szkolną, przynosi wiele satysfakcji
i radości. Wiemy, że warto kontynuować
tego rodzaju aktywność. Umiejętność
podzielenia się z innymi, wrażliwość na
potrzeby cierpiących, pomoc drugiemu
człowiekowi były, są i będą ważnym elementem pracy wychowawczej w naszej
szkole.

Michał Sejda

Katarzyna Janicka,
Elżbieta Rzeźnicka

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Bielan!
Pragnę życzyć Państwu spokojnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2008.
Jednocześnie serdecznie dziękuję za
wyrazy sympatii i wsparcia, na które zawsze mogę liczyć ze strony mieszkańców
naszej Dzielnicy i za zaufanie, którym obdarzyli mnie Państwo w tegorocznych
wyborach parlamentarnych.
Z wyrazami szacunku

Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP
W każdy poniedziałek zapraszam na mój dyżur w Biurze Poselskim przy pl. Dąbrowskiego 5 oraz w siedzibie Koła Bielany Platformy Obywatelskiej przy al. Zjednoczenia 11. Proszę o wcześniejsze, telefoniczne
ustalenie terminu i godziny spotkania pod numerem telefonu 022 828 63 79.
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Podziemną koleją na Młociny
Przy projektowaniu każdej budowy
bierze się pod uwagę różnego rodzaju
ryzyko, które może wystąpić w czasie
trwania prac. Przy budowie metra jednym
z nich jest woda gruntowa, której poziom
jest sztucznie obniżany w czasie budowy,
po to, żeby nie zalewała wykopów. Po
zakończeniu prac budowlanych wraca
ona do swojego naturalnego poziomu
torując sobie drogę w ziemi. Często się
zdarza, że siła podziemnych wód jest
tak duża, że działając na bryłę tunelu
czy stacji powoduje jej przemieszczanie
się. Niestety, taka sytuacja miała miejsce

przy budowie tunelu miedzy stacjami
Marymont i Słodowiec. Powracająca
woda odchyliła tunel o około 3 cm, co
dla oka jest niezauważalne, ale musiało
spowodować czasowe wstrzymanie prac
przy montażu szyn. Budowniczowie musieli czekać na ustabilizowanie się bryły
tunelu, aby w odpowiednich miejscach
nawiercić otwory pod śruby mocujące
szyny. Gdyby prac nie przerwano i przytwierdzono szyny w czasie ruchów tunelu,
to w przyszłości bardzo prawdopodobne
byłoby szybsze zużywanie się torowiska
w tym rejonie, co generowałoby drgania
niszczące wagony i infrastrukturę tunelu.
Ten ruch nie miał wpływu na pozostałe
prace w tunelu, które prowadzone były

Fot. Arch. Metro

Siły natury opóźniły otwarcie
Słodowca

podpisanej 6 grudnia br. przez Miasto
Stołeczne Warszawa z Ministerstwem
Infrastruktury. Zgodnie z nią projekt „Budowa I linii metra – odcinek od szlaku
B20 do stacji A23 Młociny wraz z torami
odstawczymi i węzła komunikacyjnego
Młociny” będzie współﬁnansowany ze

Teren węzła Młociny z bryłą parkingu

zgodnie z harmonogramem. Po kilku tygodniach oczekiwania, ruchy podziemnej
wody wygasły na tyle, że można było
udostępnić dokładne pomiary badań
projektantom tunelu, którzy teraz mają
za zadanie przekazać budowniczym
precyzyjne wytyczne do kontynuowania
prac. Dopiero po ich wznowieniu da się
oszacować, jak duże będzie opóźnienie
w oddaniu tunelu do eksploatacji.

320 milionów zł dla Bielan
Fot. Arch. Metro

Taką kwotą doﬁnansuje Unia Europejska budowę bielańskiego odcinka metra.
Pieniądze te będą zwrócone Warszawie
w formie refundacji po zakończeniu
budowy. Stanie się tak dzięki umowie

Pawilony stacji Słodowiec

środków pochodzących z Sektorowego
Programu Operacyjnego Transport na
lata 2004-2006.

Zmiany w ruchu
tramwajowym
W powodu prac budowlanych przy
węźle komunikacyjnym „Młociny” między 1 a 10 grudnia br. wyłączony był
ruch tramwajów w ciągu ul. Wólczyńska
- Nocznickiego na odcinku od al. Reymonta do pętli HUTA. Od rana 10 grudnia
br. możliwy jest już dojazd tramwajem na
teren Huty. Pojazdy będą zawracały na
terenie zajezdni.
Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy
Metra Warszawskiego

Prace na budowie
ratusza bielańskiego
poziomu ‘-1’ osiągając całkowite zamknięcie stropów kondygnacji podziemnych. Rozpoczęto również stawianie
ścian i słupów poziomu ‘0’, osiągając
w dniu 14. grudnia, 30% całości zaplanowanych konstrukcji na tym poziomie,
w tym również stropów.
Postęp przeprowadzanych robót
pozwala mieć nadzieję, że Generalny
Wykonawca, ﬁrma Eiffage Budownictwo
Mitex SA odda budynek przed zaplanowanym terminem.

Fot. Arch. Eiffage Mitex SA

Marcin Dobrowolski

Eiffage Budownictwo Mitex SA to Generalny Wykonawca usług budowlanych.
Początki historii ﬁrmy datują się na 1988 rok. 6 lat temu znalazła się w strukturach
francuskiej grupy budowlanej Eiffage, jednej z największych grup tego typu w Europie.
W październiku 2007 roku ﬁrma Mitex SA zmieniła nazwę na Eiffage Budownictwo Mitex
SA i od tej pory funkcjonuje w grupie wzajemnie wspierających się ﬁrm działających
na polskim rynku, należących do Grupy Eiffage Europe.

Fot. Arch. Eiffage Mitex SA

Trwają prace na budowie Ratusza
Bielańskiego. Przechodnie przemierzający skrzyżowanie ulic Żeromskiego i Jarzębskiego z zaciekawieniem
spoglądają na konstrukcję wyłaniającą się zza ogrodzenia oznakowanego
logo Eiffage Budownictwo Mitex. Jak
dowiedzieliśmy się od kierownika
budowy, Leszka Stanisławka, roboty
postępują szybciej niż przewiduje
harmonogram.
Na przestrzeni ostatniego miesiąca
wykonano stropy nad trzema sekcjami

A mury ratusza pną się do góry
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Rodzinne Mikołajki Integracyjne

Mikołajki
w Klubie Piaski

Moc prezentów od Mikołaja

i Zdrowia – Alicja
Tyc, przewodnicząca Komisji ds.
Rodziny – Irena
Komorek.
Spotkanie
rozpoczęło się
pokazem tanecznym świątecznego walca
wiedeńskiego
w wykonaniu
Mikołajów-tancerzy, którzy do
wspólnej zabawy
zaprosili również
Świąteczny walc wiedeński
burmistrzów. We
Społecznej i Ewę Rumińską – Dyrek- właściwej części spotkania odbyły się
tora ZS nr 56 przybyli przedstawiciele pokazy Grupy Taneczno-Akrobatycznej
władz dzielnicy: burmistrz – Zbigniew Rean oraz zabawy interaktywne z udziaDubiel, jego zastępca – Marek Keller, łem publiczności, Mikołaja i bohaterów z
naczelnik Wydziału Spraw Społecznych bajek. Podczas zabawy dzieci i rodzice

mogli skorzystać ze słodkiego bufetu
oraz bezpłatnych porad pedagoga, logopedy, a także dietetyka.
W trakcie imprezy
przewidziany
był również
poczęstunek
dla dzieci,
a na koniec
spotkania
dzieci otrzymały prezenty i wszyscy
pożegnali się
tanecznym
pokazem
Mikołajkowo-Śnieżynkowym.

W dniu 2 grudnia br. Rada Osiedla
i Administracja Osiedla WSM PIASKI
zorganizowały zabawę mikołajkową
dla dzieci z osiedla. Mikołaj przyniósł
świąteczne paczki ze słodyczami,
a Śnieżynki prowadziły konkursy
i pląsy.
Wystąpił teatr podwórkowy, który
przedstawił podwórkowe życie zwierząt.
Pani Buźka malowała buźki. W trakcie
zabawy Śnieżynki przeprowadziły kurs
tańca. Maluchy z Piasków były rozbawione i radosne. Zrobimy wiele, żeby takimi
je widzieć zawsze..
15 grudnia zorganizowaliśmy spotkanie Wigilijne dla samotnych, na którym
śpiewaliśmy kolędy i łamaliśmy się
opłatkiem.
Ciepłych, pełnych serdeczności Świąt
życzy Rada Osiedla WSM PIASKI.
Magdalena Żuk

Fot. A. Michałowski

Dnia 4 grudnia br. w Zespole Szkół
nr 56 przy współpracy Wydziału
Oświaty i Wychowania oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
odbyły się Rodzinne Mikołajki Integracyjne. W spotkaniu uczestniczyły
dzieci z klas integracyjnych I-III ze SP
nr 223, ze SP nr 247 oraz z ZS nr 56
wraz z rodzicami.
Na spotkanie zorganizowane przez
Zoﬁę Gajewicz – naczelnika Wydziału
Oświaty i Wychowania, Wiesławę Puciłowską – Dyrektora Ośrodka Pomocy

Dyrekcja
Szkoły

Ealing – Bielany, ciąg dalszy współpracy
Pierwsze nawiązanie kontaktów z angielską
dzielnicą Londynu – Ealing miało miejsce w 1998
roku, kiedy to władze Warszawy otrzymały zaproszenie, by wskazać którąś z ówczesnych
gmin, której charakterystyka odpowiadałaby
wymogom programu dla miast bliźniaczych,
określonym przez Unię Europejską. Zebrano
kilka ofert. Ealing wybrało Bielany.
Co łączy te dwie dzielnice? Leżą na obrzeżach metropolii, mają ośrodki akademickie, duże
tereny rekreacyjne. Ealing, podobnie jak my, ma
ponad 35% terenów zielonych.

W ramach trwających kontaktów, w roku 2001
udało się podpisać „Deklarację współpracy”,
w myśl której obie strony będą dążyć do wymiany
doświadczeń.
Na zaproszenie Burmistrz Dzielnicy Ealing
Pani Hazel Ware, trzydniową wizytę, w dniach
7-9 grudnia br., złożyli burmistrz Zbigniew Dubiel oraz przewodniczący Rady Michał Sikorski.
W trakcie wizyty wymieniono doświadczenia
związane z funkcjonowaniem oświaty i ochroną
środowiska (segregacja odpadów). Nasi przedstawiciele zwiedzili szkoły, uczestniczyli w lekcjach
pokazowych.
K.B.

Spotkanie wigilijne na Wawrzyszewie

Od lewej: Michał Sikorski, Hazel Ware, Zbigniew Dubiel
oraz dyrektor londyńskiej szkoły podstawowej
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Fot. Z. Morawski

13 grudnia 2007 r. w Klubie Seniora na Wawrzyszewie odbyło się spotkanie wigilijne. Wśród zaproszonych gości byli dyrekcja i przedstawiciele Rady Osiedla WSM Wawrzyszew. Zebrani złożyli
sobie życzenia świąteczne i podzielili się opłatkiem.
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Propozycje kulturalne w okresie Świąt i Nowego Roku
Na kolędową nutę i nie tylko
Przedstawiamy kilka wybranych
propozycji imprez kulturalnych jakie
odbędą się w okresie Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku. Pełne kalendarium, redagowane i uzupełniane
na bieżąco, znajdziecie Państwo na
naszych stronach internetowych www.
bielany.waw.pl, w dziale kultura, a także
na podstronach Biblioteki Publicznej im.
Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany
oraz Bielańskiego Ośrodka Kultury. Tam
też znajdziecie Państwo szczegółową
informację o terminach planowanych
imprez
Informacją o wydarzeniach kulturalnych w naszej dzielnicy służy także Wydział Kultury dla Dzielnicy Bielany przy ul.
Lipińskiej 2, tel. (022) 669 01 78.

Muzyka na Wrzecionie
„NAVIDAD NUESTRA” czyli wieczór
kolęd z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej

to propozycja zespołu Solo Tres dla
mieszkańców Bielan, którzy przybędą do
kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (ul. Przy Agorze 9)
w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia,
tj. w środę 26 grudnia 2007 r. o godz.
19.00.
Kolędy bożonarodzeniowe, zwane
obecnie w Hiszpanii villancicos, mają
długą tradycję i w każdym regionie
przybierają różne formy: czasem jest
to rumba, czasem jota, sevillana czy
tanguillo. W Ameryce Łacińskiej kolędy
noszą nazwę aguinaldos, co oznacza
podarunki świąteczne i są śpiewane
prawie wszędzie już w okresie przedwigilijnym. Zwykle są radosne, czasem bardzo żywe; mają nieść radość i nadzieję
słuchaczom. Tematycznie dzielą się na
dwie grupy – pieśni religijne i świeckie.
Jedne opowiadają o nadchodzących
narodzinach Syna Bożego, o aniołach,
o hołdzie Trzech Króli, a inne o bólach

porodu, o pasterzach i o płaczu Nowonarodzonego. Zawsze umiejscawia się
te wydarzenia w Betlejem, postrzeganym w realiach właściwych dla miejsca
powstania tych kolęd: czy to w wysokich
Andach, na rozległej pampie, w puszczy
amazońskiej czy na tropikalnej plaży
Zapraszamy Państwa do słuchania,
a także wspólnego śpiewania tych utworów, dających wyraz wierze i nadziei
naszych narodów.

Festiwal Muzyki Kameralnej
na Bielanach
Przyszłoroczną edycję cyklu muzycznego Festiwal Muzyki Kameralnej
na Bielanach rozpoczynamy koncertem
kolęd. W dniu 27 stycznia o godz. 18.00
w kościele św. Jozafata (ul. Powązkowska 90) publiczności bielańskiej
zaprezentuje się chór mieszany Cantores. Zespół ten koncertował w prestiżowych salach koncertowych stolicy:
Filharmonii Narodowej, w Akademii
Muzycznej im. F. Chopina, w Studio S-1
im. W. Lutosławskiego. Dał koncerty
w kraju (Lublin, Białystok) i za granicą
(Litwa, Włochy, Izrael). Występował na
festiwalach i konkursach chóralnych
(„Cantio Lodziensis” – V Łódzki Festiwal
Chóralny, „Łapskie Te Deum” - VI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej,
Concorso corale internazionale di musica sacra e profana – In Canto sul Garda
we Włoszech). Serdecznie zapraszamy
– wstęp wolny.

Wieczory Muzyczne
W drugą lub trzecia niedzielę stycznia
gościć będziemy popularną w całym
kraju kapelę góralską „Beskid”, która
Zespół Solo Tres

„Dorycka Street Elite”

Autorzy zdjęć i ich pedagodzy

Zaprezentowano zdjęcia, które zostały
przygotowane przez młodzież zamieszkującą na ul. Doryckiej: Donatę, Daniela
i Mariusza. Zdjęcia powstały podczas zajęć
prowadzonych przez pedagogów ulicy: Monikę Kielak i Rafała Tymoszuka. Zadaniem
młodzieży było wykonanie i przygotowanie
zdjęć oraz organizacja wystawy i znalezienie miejsca, w którym całe przedsięwzięcie
mogłoby być zrealizowane. Podstawowym
celem projektu była nie tylko prezentacja
wykonanych zdjęć, ale przede wszystkim
ukazanie różnych ciekawych form spędzania oraz zagospodarowania czasu
i oddziaływania na młodzież.
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W Saloniku Hanny Rek
W Bielańskim Ośrodku Kultury (ul.
Goldoniego 1), z cyklu „W Saloniku
Hanny Rek” w styczniu wystąpią Paweł
Bączkowski (12.01. o godz. 18.00) oraz
Ewa Kuklińska (26.01 o godz. 18.00).
Karnawałowy program „Saloników”
gwarantuje dobrą zabawę a pamiętajmy,
że Karnawał 2008 jest bardzo krótki.
Usłyszymy znane i lubiane przeboje
w rytmach nostalgicznych i rockowych.
Zapraszamy. Bilety wstępu (20 zł) do
nabycia w sekretariacie Bielańskiego
Ośrodka Kultury.

Poznajemy kulturę i zwyczaje
różnych narodów - Meksyk
Cykl ten organizowany od kilku już
lat przez Bielański Osrodek Kultury tym
razem poświecony będzie Meksykowi.
Wieczór meksykański na który zaprasza
BOK odbędzie się 23.01 o godz. 18.00.
Zapraszamy na spotkanie z krajem barwnym i egzotycznym o bogatym folklorze,
tradycjach karnawałowych i kulturze
owianej mgłą tajemnicy. A mało kto wie,
że historia tego kraju splatała się z historią Polski już w XIX w. Zapraszamy
– wstęp wolny.
Materiał zebrał – Jarosław Bobin

Bezpłatne porady prawne!

Wystawa fotograﬁczna w CIL
Dnia 14 grudnia 2007 r. w Centrum
Inicjatyw Lokalnych przy ul. Wrzeciono
41 pod patronatem Ośrodka Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany odbyła
się wystawa fotograﬁczna o nazwie
„Dorycka Street Elite”.

zaprezentuje nam najpiękniejsze kolędy
i pastorałki góralskie w programie „To już
pora na Wilijom”. Oprócz kolęd granych
z niezwykłą werwą i spontanicznością
charakterystyczną dla górali, publiczność będzie mogła wysłuchać gawęd
o bożonarodzeniowych zwyczajach ludzi
gór – Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Serdecznie zapraszamy – wstęp
wolny.

Program Wychowawców Podwórkowych
jest realizowany przez Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany od dwóch lat.
Jego celem jest zagospodarowanie czasu
wolnego dzieciom i młodzieży z Osiedla
Wrzeciono. Proponowane zajęcia prowadzą
odpowiednio przygotowani
pedagodzy. Ich zadaniem
jest oferowanie lokalnej młodzieży pomocy i wsparcia
w rozwiązywaniu ich problemów osobistych i związanych z psychospołecznym
funkcjonowaniem. Adresaci
projektu jako grupa podwyższonego ryzyka są szczególnie zagrożeni wykluczeniem i wszelkiego rodzaju
uzależnieniami. Spotkania
z pedagogami stanowią dla
młodych ludzi alternatywną
formę spędzania czasu w przeciwieństwie
do tego, co proponuje im „podwórko”. Praca, jaką wykonują pedagodzy ulicy polega
na prowadzeniu zajęć w środowisku podopiecznych, bezpośrednio na podwórkach,
bez bazy lokalowej.
Wystawa jest jednym z projektów
przygotowanych z inicjatywy młodzieży
i realizowanych przez pedagogów w ramach programu. Realizacja tego przedsięwzięcia pokazuje, że młodzi ludzie wykazują gotowość do zaangażowania się
w różnorodne, akceptowane społecznie
działania. Trzeba im tylko dać szansę.
Rafał Tymoszuk

Bielańska Organizacja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Stowarzyszenie ConsuLex – Law IT Consulting zorganizowały dla mieszkańców naszej
dzielnicy akcję udzielania darmowych
porad prawnych.
ConsuLex, jest organizacją zarządzaną
przez studentów o charakterze non-for-proﬁt
(całość wypracowanego zysku przeznaczana jest na realizację celów statutowych).
Główną osią działalności Stowarzyszenia są
bezpłatne porady prawne, świadczone przez
studentów i absolwentów prawa. Korzystać
z nich mogą wszyscy, których nie stać na

odpłatne usługi prawne. Porad można
będzie zasięgać m.in. z takich dziedzin
prawa jak: rodzinne, rzeczowe, spadkowe,
lokatorskie, administracyjne, prawo pracy,
konsumenckie oraz związane z procedurą
cywilną i karną.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdy piątek w godzinach
18-20 do bielańskiej siedziby SLD przy
ulicy Żeromskiego 14. Na dyżury można
się zapisać dzwoniąc pod numer telefonu 0-503-038-453.
Serdecznie zapraszamy !

Konsultanci i nasi Beneﬁcjenci

Adam Majewski

Materiał sponsorowany
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Święto w Zespole Szkół nr 52 30 lat Przedszkola
W Zespole Szkół nr 52 w Warszawie szkoły na czele z pierwszym dyrektorem
„Kasztanowy Ludek”
przy ul. Szegedyńskiej 11, miała miej- placówki Stanisławem Kalinowskim.

sce podwójna uroczystość. W poniedziałek 26 listopada 2007 r. świętowano 35 rocznicę nadania imienia Szkole
Podstawowej nr 263 oraz przyjęcie
imienia przez Gimnazjum nr 78. Od
tej pory obie szkoły noszą zaszczytne
imię Powstańców Wielkopolskich.

Gospodarz obchodów, dyrektor Zespołu Szkół nr 52 Jan Orłowski podkreślił
wagę godnego imienia szkoły oraz rolę
tradycji w wychowaniu młodzieży. Przedstawiono prezentację multimedialną,
dotyczącą historii szkoły, a uczniowie
gimnazjum oraz chór szkolny przygo-

Burmistrz Zbigniew Dubiel uroczyście przekazuje akt nadania
Gimnazjum Nr 78 imienia Powstańców Wielkopolskich

Dyrekcja wraz z przedstawicielami
społeczności uczniowskiej złożyła kwiaty
i zapaliła znicze przy Grobie Nieznanego
Żołnierza oraz na grobach powstańczych
na Powązkach i Wawrzyszewie. W Paraﬁi Niepokalanego Poczęcia NMP została
odprawiona uroczysta msza święta,
którą celebrował ks. proboszcz Józef
Górzyński. Następnie na terenie szkoły
odbył się apel. Pod wrażeniem przygotowanej imprezy byli licznie zgromadzeni
goście, wśród których znaleźli się m. in.:
burmistrz Zbigniew Dubiel, mazowiecki kurator oświaty Grzegorz Tyszko,
przewodniczący Związku Dziennikarzy
Polskich Stefan Bratkowski, przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego, ojciec paulin Eustachy
Rakoczy, byli dyrektorzy i pracownicy

towali część artystyczną. Po części oﬁcjalnej goście mieli możliwość zwiedzić
szkołę i obejrzeć wiele cennych pamiątek
związanych z powstaniem wielkopolskim.
Korytarze, sale lekcyjne, biblioteka i hala
sportowa wyglądały wyjątkowo odświętnie, przyozdobione okolicznościowymi
wystawami i dekoracjami, co było efektem pracy uczniów i nauczycieli. Wszyscy
zostali zaproszeni także na poczęstunek,
którego największą atrakcją był olbrzymi
tort, przedstawiający budynek szkolny
i symbole narodowe. Święto stało się
okazją do miłych spotkań i wielu wspomnień. Dyrekcja bielańskiej podstawówki
już myśli o obchodach 40-lecia istnienia
szkoły. Oby były równie udane!
Dorota Sikorska-Dziawer,
Katarzyna Gontarczyk, Ewa Kijewska

Przedszkole nr 340 swoją działalność rozpoczęło w roku 1977. Placówka wiele zawdzięcza zaangażowaniu
dyrektorek, poprzednich i obecnej
oraz pracowników. Przedszkole ma
ładny, bogaty w drzewostan ogród
i gustowne wyposażone sale, a co najważniejsze – dzieci są w nim radosne
i bezpieczne.
W roku 2005 przedszkole przyjęło
nazwę „Kasztanowego Ludka”, ze względu na realizację Miejskiego Programu
Ekologicznego oraz bogaty drzewostan
ogrodu. Obecnie Przedszkole jest po
remoncie. Wszystkie sale są estetycznie
urządzone, wyposażone w różnorodne
kąciki umożliwiające dzieciom rozwijanie
wszechstronnych zainteresowań oraz
solidne przygotowanie do podjęcia nauki
w szkole.
Uroczystość 30-lecia działalności
Przedszkola odbyła się 20 listopada 2007
r. Do uroczystości tej wszystkie grupy
przygotowały się bardzo starannie. Dzieci zaskoczyły swoimi umiejętnościami
artystycznymi przybyłych gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas: naczelnik
Wydziału Oświaty i Wychowania – Zoﬁa Gajewicz, inspektor tego wydziału
– Katarzyna Majdura, wizytator Mazo-
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Huty, przebieg procesów technologicznych oraz różnych wydarzeń kulturalnych
i rekreacyjnych dostępnych wówczas
pracownikom Huty.
Miłym gościem spotkania był Zbigniew
Dubiel – burmistrz Dzielnicy Bielan,
który wyraził
zadowolenie
z powstania
tak ważnej
dla historii dzielnicy
i Warszawy
publikacji.
Szczególne podziękowania
należą się
pomysłodawcy i inicjatorowi powstania zbioru
wspomnień
– Tadeuszo-

Krystyna Rożyńska, Marta Kordel

VII Bielański Konkurs Krasomówczy
We wtorek 4 grudnia 2007 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. Marii
Gwizdak odbył się już tradycyjnie
VII Bielański Konkurs Krasomówczy.
W skład jury wchodzili: prof. Andrzej
Markowski, Alina Janowska-Zabłocka,
Zbigniew Dubiel, Zoﬁa Gajewicz, Wanda Górska, Bożenna Strzałkowska.
Konkurs prowadziła Krystyna Zaremba nauczyciel MDK.
Po przeprowadzonych w swoich szkołach eliminacjach, do etapu dzielnicowego
w VII Konkursie Krasomówczym zakwaliﬁkowało się 13 uczniów szkół bielańskich.
Przed szacownym jury młodzież mogła
zaprezentować umiejętność pięknego
posługiwania się ojczystym językiem.
Najczęściej prezentowane tematy to:

Ocalić od zapomnienia –
Książka o hutnikach pt. „Ludzie ze stali”
Niedawno ukazały się wspomnienia hutników warszawskich, zebrane
w książce pt. „Ludzie ze stali”.
Autorami poszczególnych rozdziałów są ludzie, którzy chcą ocalić od
zapomnienia – przekazać młodszemu
pokoleniu – historię swoich losów związanych z jednym z największych niegdyś
zakładów pracy w Warszawie. Na uwagę
zasługuje fakt, że swoje poparcie dla
realizacji tej wspomnieniowej publikacji
wyraziło Stowarzyszenie Przyjaciół Huty
Warszawa, a projekt wydania wspomnień
został sﬁnansowany ze środków samorządowych Bielan m. st. Warszawy.
5 grudnia 2007 r. w siedzibie Biblioteki
Publicznej przy ul. Duracza 19 odbyło
się wzruszające spotkanie autorów oraz
osób, mających swój udział w powstaniu
książki. Jej fragmenty były prezentowane
przez młodzież z Zespołu Szkół im. Ignacego Domeyki pod kierunkiem polonistki
Marty Mędrzeckiej. Równie ciekawa była
galeria zdjęć przedstawiających budowę

wieckiego Kuratorium – Danuta Treter,
ksiądz proboszcz Jan Szubka, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 80 – Elżbieta
Ponewczyńska, była dyrektor przedszkola – Bogumiła Strzelczak, dyrektorki
z bielańskich przedszkoli, przedstawiciele Rady Rodziców oraz pracownicy
naszego przedszkola.
Uroczysty program rozpoczęto Hymnem Przedszkola. Następnie dzieci
zagrały na instrumentach muzycznych
Marsz Radeckiego, a dzieci z młodszych
grup wystąpiły w inscenizacji muzycznej
„Jagódki” – wykonały układ taneczny do
piosenek „Jesień” i „Sałatka jarzynowa”.
Wszystkie dzieci były ubrane kolorowo
i odpowiednio do danego utworu. Atrakcją tego programu był pokaz mody. Dzieci
w charakterze modeli i modelek w sposób profesjonalny prezentowały styl
retro, disco i współczesny. Goście czuli
się jak na prawdziwym pokazie mody.
Modele z lat 80 i 90 wprowadziły gości
w szampański nastrój. Zabawny sposób
poruszania się małych modelek i modeli
rozbawił gości. Dzieci otrzymały wielkie
brawa. Na pewno przeżycia i emocje
długo pozostaną w pamięci gości, a nam
– pracownikom – miłe wspomnienia.

wi Konradowi – jednemu z Dyrektorów
Huty i konsultantowi merytorycznemu.
Podzielam jego opinię i nadzieję, że ta
książka może być impulsem i zachętą do
kolejnych publikacji wspomnieniowych,
które rozszerzą i uzupełnią wiedzę na

 „Sprawa ważna dla Polski”
 „Wojny nie mają zwycięzców”
 „Ludzie bliscy mojemu sercu”
Finałowa czwórka przygotowała wypowiedzi na temat:
 „Warszawa da się lubić …”
Były nagrody, dyplomy i gratulacje,
jednak nikt z uczestników nie otrzymał
I nagrody. Zwyciężył Jakub Adamski
z Gimnazjum nr 54 im. A.K. Czartoryskiego, a tuż za nim trójka gimnazjalistów
z Gimnazjum nr 71 im. K.K. Baczyńskiego: Magdalena Mańk, Tomasz Dobrowolski i Kajetan Rostkowski.
Już teraz zapraszamy uczniów do
udziału w VIII Konkursie Krasomówczym,
który odbędzie się w grudniu 2008 r.
Andrzej Czyżewski

temat Huty Warszawa widzianą oczyma
hutników.
Zainteresowanych ucieszy zapewne
wiadomość, że książka dostępna jest jeszcze w 9 punktach bibliotecznych naszej
dzielnicy (tel. 022 663 84 14) oraz w Bibliotece Publicznej, przy ul. Słowackiego
19 A na Żoliborzu (wypożyczalnia dla
dorosłych nr 16 – tel. 022 833 21 83).
Halina Szerszeń,
współautorka „Ludzi ze stali”

Fragmenty książki czytają uczniowie z ZS im. Ignacego Domeyki
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„Bielany w kwiatach”

Już po raz ósmy uczestnikom konkursu podziękowania za upiększanie
Bielan składał burmistrz dzielnicy Bielany (w tym roku zastępca burmistrza
Kacper Pietrusiński), a Wydział Ochrony
Środowiska przygotował poczęstunek
i drobne upominki
dla wszystkich.
Wcześniej, ogrody w pełnej letniej
krasie i balkony
oglądała komisja,
a podczas wizyt,
w zgłoszonych
przez mieszkańców obiektach, robiła zdjęcia. Byliśmy
w 65 miejscach, podziwialiśmy 19 balkonów i 46 ogródków. Wszystkie były
Zastępca burmistrza Kacper Pietrusiński składa gratulacje laureatom
prześliczne, czuło

Fot. J. Went

12 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy odbyło się uroczyste
zakończenie corocznego konkursu
„Bielany w kwiatach”.

Stop nieumyślnym wypadkom
Niedawno na ul. Żeromskiego zginęła potrącona samochodem mieszkanka Bielan. Wielu z nas pamięta
tragiczny wypadek polskiego autobusu, w którym zginęło 26 turystów ze
Szczecina i Stargardu. Pięć lat temu
urwana, niesprawna przyczepa, własnośc nieodpowiedzialnego kierowcy,
zabiła moją 32-letnią córkę dr Annę
Jakomulską z domu Kurnatowską i jej
męża mgr inż. Piotra Jakomulskiego.
Rocznie ginie coraz więcej ludzi na
polskich drogach (dochodzi już do 10
tys.) i pod tym względem zajmujemy
niechlubne pierwsze miejsce w Europie.
Nie znam rodziny na naszych Bielanach,
w której ktoś bliski nie stracił życia na
ulicy czy drodze. Dlatego napisałem
książkę publicystyczno-literacką pod
tytułem „Anuszek czyli o dozwolonych
wypadkach”, którą wydał Uniwersytet Warszawski, a którą można kupić
w księgarniach: im. Bolesława Prusa na
Krakowskim Przedmieściu i przy kościele
św. Zygmunta przy placu Konfederacji,
a pożyczyć w bibliotece przy Al. Zjednoczenia (nad pocztą).
Zachęcam do tej lektury z wielu powodów. Nie jest to tylko wspomnienie
o wartościowych, wykształconych za nasze wspólne pieniądze młodych ludziach
(córka mieszkała na Bielanach blisko 20
lat), ale są tam również porady dla rodzin
poszkodowanych drogowymi wypadkami,
a jest ich setki tysięcy – biorąc pod uwagę
ostatnie 20 lat. Porady nie tylko praw-

ne i praktyczne, jak np. poradzić sobie
z uciążliwymi sądami i ubezpieczalniami,
kiedy dochodząc sprawiedliwości można
stracić zdrowie, ale i natury moralnej,
etycznej, psychicznej - jak sobie poradzić
ze sobą samym po stracie najbliższej
osoby. Czy można pogodzić się z losem?
Przeczytajcie tę książkę, to się dowiecie,
drodzy czytelnicy. Ks. Twardowski w swoich wierszach pisał, że dopiero po śmierci
ukochanego człowieka, najmocniej go
kochamy i doceniamy.
I musimy tak robić, bo oni żyją tak
długo, jak o nich pamiętamy, my żyjący,
bo potem już tylko “mówią “ o nich kamienie (groby) - taki napis umieszczono
na murze przy głównej bramie cmentarza
na Powązkach.
Ja natomiast, jako publicysta, protestuję przeciw artykułowi z naszego kodeksu
karnego, który „usprawiedliwia” kierowców i właścicieli niesprawnych pojazdów,
zrozumiałemu tylko dla zbiurokratyzowanych prawników (nie wszyscy mecenasi,
sędziowie, prokuratorzy tak uważają, ale
muszą przestrzegać nieżyciowego, niesprawiedliwego artykułu). Polski kodeks
karny, co rzadko ma miejsce w innych
cywilizowanych krajach, wprowadza
pojęcie ŚMIERTELNEGO WYPADKU
jako NIEUMYŚLNEGO, WSKUTEK CZEGO WIELU KIEROWCÓW CZUJE SIĘ
BEZKARNIE PO ZABICIU CZŁOWIEKA
NA DRODZE. Wystarczy bowiem, że
kierujący kółkiem będzie trzeźwy, ma
aktualne prawo jazdy, nie ucieka przed
policją, współczuje rodzinie
zabitego przed
sądem, a praktycznie nie zostanie dotkliwie
ukarany, tak
aby chociaż
się przeraził
tym, co zrobił.
Czymże jest
jakiś mandat
czy krótka,
symboliczna
kara w zawieszeniu, wobec
śmierci?! To jakiś żart wobec
Dr Anna Maria Kurnatowska na Alasce
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się serce włożone w ich
urządzenie i pracę przy ich
utrzymaniu. Jednak formuła konkursu wymagała
określenia zwycięzców. Po
długim namyśle wyłoniono
21 laureatów. Zdobywcy I,
II, i III miejsca oraz osoby
wyróżnione otrzymały nagrody książkowe (albumy
przyrodnicze), a wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, kwiaty doniczkowe i kalendarze. Podczas spotkania można było obejrzeć pokaz slajdów
i jeszcze raz powrócić do ulotnego piękna
letnich kwiatów i zielonych ogrodów. Dla
wszystkich przygotowana była płyta CD
ze zdjęciami.
Najpiękniej ukwieconym balkonem
mogła pochwalić się mieszkanka ul.
Magiera – pani Zoﬁa Krzewicka zaś
najpiękniejszy ogródek znajdował się
śmierci, a z niej nie można kpić, bo odbija
się to rykoszetem.
Teoretycznie zmodyﬁkowano nieco
drogowe prawo (ale tylko na papierze)
tak, że kierowca nie może pracować
dłużej niż 10 godzin, musi mieć przerwę 40 minut. Ale kto i kiedy został za
to ukarany, pokażcie mi takiego. Kierowcy nadal zasypiają ze zmęczenia
za kierownicą, jeżdżą niesprawnymi
pojazdami i nic im za to się nie dzieje.
Na zachodzie prawo jazdy zabiera się
za śmiertelny wypadek do końca życia
i płaci się, poza ubezpieczalnią, odszkodowanie pokrzywdzonym. Dlatego
tam kierowca hamuje przed rowerzystą

Fot. J. Went

Rozstrzygnięcie konkursu w 2007 r.

przy ul. Płatniczej u pani Jolanty Foltyn.
Ogródki znajdujące się przy blokach
są na ogół wspólnym osiągnięciem ich
mieszkańców. Najbardziej ukwiecone
osiedla na terenie dzielnicy to Wrzeciono
i Piaski.
Wydział Ochrony Środowiska dziękuje
wszystkim uczestnikom i zaprasza do udziału w następnej 9 edycji konkursu w 2008 r.
Wydział Ochrony Środowiska

jadącym przez ulicę, niezależnie czy
ma ku temu prawo, a pieszego idącego
obok pasów, przepuszcza, pokazując
ręką wolną drogę i nie krzyczy na niego, jak to u nas się robi: „ty baranie, jak
leziesz”. Właśnie tak było ze znaną mi
babcią, poruszającą się z trudem o lasce, zabitą na ulicy.
DLATEGO WALCZĘ W TEJ KSIĄŻCE
z klasyﬁkowaniem śmiertelnym wypadków jako nieumyślnych, jeśli kierowca
popełnił nawet najmniejszy błąd lub
„tylko” zasnął za kółkiem, a właściciel pojazdu dopuścił go do ruchu z najmniejszą
nawet usterką.
Mieczysław Kurnatowski

Słowa wsparcia oraz wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
Pani Wandzie Zygmuntowicz
Dyrektorowi Przedszkola nr 307 w Warszawie
składają

Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany

Koledze Tadeuszowi Olechowskiemu
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają
koleżanki i koledzy z Wydziałów Organizacyjnego
i Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Dzielnicy Bielany

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
Proboszczowi Paraﬁi pw. św. Ignacego Loyoli

Bohdanowi Leszczewiczowi
składają Paraﬁanie z Osiedla Wólka Węglowa
Grudzień 2007

ZDROWYCH ŚWIĄT ŻYCZĘ!
...rzekł z troską apteczny pan magister, wręczając mi niezwykle pożądane
lekarstwo. Wróciłem do domu, a raczej
do łóżka, gdzie w lekkiej malignie, dramaturgiczną konstrukcję i całą resztę
sensownie w całość złożyłem.
Temat, jak to często bywa, sam się zjawił. Ktoś na mnie dywersyjnie kichnął zza
węgła w sklepie. Nie powiem w którym,
jeszcze klientów straci przed gwiazdką,
a po co? Cóż, wirusa złapałem bynajmniej nie komputerowego. Leżę mizerota
ci ja, biedny Misiu zasmarkany do pasa,
marudny, żadnego pożytku nie ma z takiego zdechlaka! A wigilia tuż, tuż. Kto
żywą choinkę przytarga i oprawi z pomocą siekiery? Kto palnie karpia młotkiem
między uszy? Kto zrobi dostojny bigos
myśliwski z grzybami, suszoną śliwką, że
o wyraﬁnowanym jałowcu nie wspomnę?
Jednym słowem: tragedia.
Chyba gorączka skoczyła, a może
tylko śniłem? Doznałem głębokiej retrospekcji o lat jakieś czterdzieści. Biegałem
za syropem typu „Guajazyl” czy innym
„Pini” po bielańskich aptekach. Do wyboru mieliśmy aż (!) trzy, państwowe,
oczywiście. Na ulicy Żeromskiego 13
(obok przychodni), Żeromskiego 64 (róg
Przybyszewskiego) oraz Kasprowicza
48 (przy Al. Zjednoczenia). Dodatkowo
ta pierwsza pełniła tzw. nocny dyżur od
20.00 do 8.00. À propos: w ich witrynach
straszyły podświetlane żarówką, szklane
tabliczki: stałe dyżury nocne i świąteczne
pełnią apteki: Żeromskiego 13, Freta 13/
15 i Zielna 45. Więc gnał bielański naród
w ciemnościach z obłędem w oczach...
Za chwilę, łysy towarzysz I sekretarz
się zjawił, pokrzykując, że damy odpór
imperialistom, bo krzywa nam rośnie.
Zbudziłem się w dreszczach: taa, rośnie,
ale temperatura! To – łups – coś na jej
zbicie: aspiryna, mleko z miodem plus
masłem, potem jeszcze herbata z cytryną
i malinami, szałwia do płukania gardła,
a i czosnek był w użyciu na „deser”. Powalająca mikstura. Made in siła tradycji,
czyli sprawdzone sposoby spod strzechy.
Pomogło. Za trzy dni, jak ręką odjął! I po
co było tyle krzyku? Przodkowie wiedzieli
co robią, wszak żyli bliżej natury. A my,
niczym pieski francuskie: byle gil czy inny
przeciąg i już padamy jak muchy. Tracimy
odporność immunologiczną za sprawą
chemii, którą faszerujemy się przy byle
okazji. Na własne życzenie, zresztą.
Nie pierwszy (i nie ostatni) raz wpadamy w reklamowe sidła. Telewizyjne spoty
zachęcają do zażywania super skutecznych środków extra & max. Można przebierać jak w ulęgałkach wśród najróżniejszych specyﬁków, a jeden lepszy od
drugiego, hi! „Żelazny świąteczny zestaw
ratunkowy” niejeden z bielańczyków na
bank zabezpieczy. Cóż my tu mamy?
Coś na gorączkę nagłą (przewiało nas
pod trzepakiem?), coś na wątrobę (i po
co się objadać?), coś na ból głowy (no
tak, zaraz kochana rodzinka się zwali),
a także coś na kaca (grunt, to podtrzymać
tradycję).
Teraz w ramach rekonwalescencji, pomarudzę bardziej informacyjnie. Kolejne
placówki z lekarstwami rosną wokół jak
grzyby po deszczu. Wygoda, a nawet
rozpusta w tej materii panuje niesłychana. Ciekawe czy zgadniecie, ile aptek
obecnie działa na Bielanach? 10? Błędna
odpowiedź. 14? Zimno, zimno. 19? Eee,
tam. 25? Ha, ha, pudło. Nie uwierzycie.
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Uwaga, głośno mówię: 38! Dokładnie tyle.
Niedowiarkom adresami służę. Rynkową
niszę prywatny kapitał ożywił. To już nie
siermiężne lokale, ze starą wagą w kącie
i karafką z wodą, jakby kto omdlał. A także
farmaceutką odmawiającą mantrę: nie ma,
nie ma, nie ma...
Dziś pełnym frontem do klienta się
stoi, wysuwając
na czoło dorodne
aptekarki. Gdy
człek ma grypą
członki zbolałe,
od razu wigoru
nabiera, oko zatrzymując niekoniecznie na
szklanym regale. A to dopiero
(wyraﬁnowany)
początek łapania
nas w sieć. Fakt,
miły.
Marketingowi
spece, dokładny
standard i target
wyznaczyli. Na
„dzień dobry”,
gustowny neon ze swojską nazwą oraz
przyjazny design wnętrza zaprasza. Tam
już czekają ergonomiczne blaty, stanowiska kasowe, półeczki na nasze klamoty,
stolik, krzesełka lub ława, halogeny
podświetlające kolorowe opakowania;
zupełnie jak w sklepie ze słodyczami! No
i zegar na ścianie musi być obowiązkowo. By w chwili aptecznej reﬂeksji, nad
ulotnością zdrowia się zastanowić. A może (podświadomie), specyﬁk wydłużający
żywot kupić, a co!

Obleciałem te cudności dokładnie.
Spokojnie porównałem wystrój, ceny,
a przede wszystkim bonusy, które na
nas czyhają. Prawda jest taka, że bielańskie (i nie tylko) apteki kuszą i wabią
klientów na wszelkie możliwe sposoby.
Do najczęstszych należą: promocje
cenowe niektórych leków, bezpłatne ga-

zetki i broszury na full kredzie wydane,
ﬁrmowe kalendarzyki listkowe, cukierki,
karty stałego klienta (zniżka), wklejanie
kuponów do mini karnetów (punkty), itd.
By do reszty przewrócić nam w głowach,
wiele z nich dorzuca jeszcze miły zapach
sprytnie rozpylony spod regału, klimatyzację, a także monitory LCD. To jest
dopiero full wypas: wymyślne reklamy
medykamentów lecą, często wzbogacone o wiadomości, a nawet prognozę
pogody. Niektórzy patrzą na newsy,

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Pamięci Ojca Marymontu

Warto przypomnieć wspaniałą
postać księdza Zygmunta Trószyńskiego, wielkiego społecznika i gorącego patrioty, który od 1927 r. jako
proboszcz Marymontu rezydował
w kościółku przy ul. Gdańskiej „na
górce”, naprzeciwko obecnej uliczki
Jego imienia (dawnej Korabskiej).
Ksiądz proboszcz Zygmunt Trószyński
otaczał opieką nie tylko moralną, lecz
i materialną ubogą wówczas ludność Marymontu. Zakładał organizacje społeczne
i charytatywne, świetlice, kuchnie i dożywianie dzieci w szkołach. Organizował rozdawanie żywności i odzieży dla ubogich,
oddając im nawet własne ubranie i pożywienie. Sam żył w wielkim ubóstwie.
Wkrótce stał się najbardziej znanym
człowiekiem na Marymoncie oraz na
sąsiednich Bielanach i Żoliborzu.
W czasie walk wrześniowych 1939
r. „Ojciec Marymontu” (tak nazywali
paraﬁanie księdza Trószyńskiego) opiekował się żołnierzami. Podczas okupacji
organizował wysyłkę paczek do obozów
jenieckich. Okazywał dużą pomoc w ratowaniu ludności żydowskiej.
Mój ojciec Stanisław ps. „Ignaś” działający w organizacji „Polska Niepodległa”, kilka razy wysyłał mnie do księdza
Trószyńskiego z biuletynem prasy podziemnej, drukowanym w tajnej drukarni
znajdującej się w domku przy ul. Chełmżyńskiej 56. Ksiądz Trószyński zawsze
bardzo serdecznie mnie przyjmował, gładził po głowie i częstował cukierkiem. Na

te wyprawy jeździłem moim ulubionym
rowerem, który później został mi zabrany przez oﬁcera niemieckiego, w czasie
ewakuacji po upadku Powstania.
W czasie Powstania Warszawskiego,
ksiądz Trószyński jako kapelan w stopniu
pułkownika działał pod pseudonimem Alkazar w 8 Dywizji Piechoty Armii Krajowej
im. Romualda Traugutta.
Kościół Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej na Marymoncie, przy ulicy
Gdańskiej był punktem szkoleniowym
i kontaktowym, gdzie ukrywano mundury
i sprzęt powstańczy. Pod koniec Powstania ksiądz Trószyński został ranny
i przebywał w szpitalu.

a kolejka mija bezpowrotnie. Zdecydowanie przebija konkurencję, wszystko
mająca super maszyna w pewnej świeżej
aptece przy Broniewskiego. Kto był, ten
wie. Totalna perwersja: robi nam dobrze
i to za darmo! Dokładnie zważy, zmierzy,
dokona pomiaru ciśnienia, wyliczy tkankę
tłuszczową, a nawet więcej. I jeszcze
ludzkim głosem gada! Po wejściu na
podest wciskamy klawiaturę z funkcjami
jak w bankomacie, a dalej już samo się
dzieje. Czary – mary i za chwilę z dziurki
wynik wydrukowany wychodzi. Pewien
obywatel ciut zawiany, domagał się nawet
kuponu lotka na chybił traﬁł! Sam widziałem. Jak wygląda to nieziemskie cudo?
Kosmiczno – futurystycznie: światełkami
błyska z góry na dół; mix prysznica i budki telefonicznej czwartej generacji! Odlotowy bajer dla klientów. Nic dziwnego, że
pędzą do niej jak pszczoły do miodu. A że
przy okazji cukiereczka z lady ściągną
i tabletki w nadmiarze kupią (o to chodzi!), to zupełnie inna „para kaloszy”.
By tradycji stało się zadość, stosowna
dekoracja być musi. Więc bielańskie apteki
prześcigają się w pomysłach rozmaitych.
Choinka obowiązkowo, choćby plastikowa, do tego girlanda zielona z lampkami,
gdzieniegdzie aniołek wesoło ruszający
skrzydłami lub tekturowy Św. Mikołaj z wypchanym workiem czeka. A że reklamuje
znaną miksturę na siły witalne, to hmm, wybaczmy mu ten drobny nietakt. Bo przecież
ten prawdziwy i tak zaraz do nas przyjdzie,
cichcem prezenty pod choinką kładąc.
Ale, ale, grzeczni byliśmy? Cały rok?
Na pewno? Można siadać do wigilijnego
stołu. I nie łypać jeszcze na kolorowe
paczuszki. Wpierw opłatek i życzenia.
Szczęścia, wszelkiej pomyślności i...
obyśmy tylko zdrowi byli! Reszta przyjdzie sama.
Leszek Rudnicki

Po powrocie na Marymont w styczniu
1945 r. wznowił działalność duszpasterską
i charytatywną. Przy kościele na ulicy
Gdańskiej zorganizował bursę dla sierot,
pomagał w potrzebie rodzinom byłych
żołnierzy Armii Krajowej. Aresztowany
17 stycznia 1949 r., został skazany przez
władze komunistyczne na 6 lat więzienia.
Zwolniony w styczniu 1953 r., nie mógł
sprawować funkcji kościelnych, aż do rehabilitacji, którą uzyskał w marcu 1957 r.
Zmarł 22 czerwca 1965 r. w Domu
Księży w Otwocku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na umiłowanym Marymoncie, gdzie urodził się w 1886 r. i z
którym był związany przez całe życie.
Ksiądz Zygmunt Trószyński został pochowany na cmentarzu wawrzyszewskim
w kwaterze Ojców Marianów.
Jerzy Głosik

Wszystkim Klientom, Partnerom
oraz Sympatykom naszej firmy
sk�adamy �yczenia
Spokojnych i Radosnych
�wi�t Bo�ego Narodzenia
oraz Pomy�lno�ci i Sukcesów
w Nowym Roku 2008.
Zarz�d i pracownicy
Spó�ki ZEST
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Bielańsko-Żoliborski ZLO
– najlepszy w kraju
dokończenie ze str. 1

Wierzchowska – Dyrektor Biura Polityki
Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy,
Janusz Warakomski – Burmistrz Żoliborza, Marek Keller – Zastępca Burmistrza
Bielan, przedstawiciele Urzędu Marszał-

komitej pozycji bielańsko-żoliborskiego
ZOZ-u. Potwierdzają również wysoki poziom usług świadczonych pacjentom. To
właśnie z myślą o pacjentach w ostatnim
czasie oddano do użytku nowe poradnie
specjalistyczne – osteoporozy, onkologiczną i chirurgii urazowo-ortopedycznej
w Przychodni przy ul. Szajnochy 8 oraz
poradnię logopedyczną w Specjalistycznej Przychodni dla Dzieci i Młodzieży
przy ul. Kochowskiego 4.
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, którego
dyrekcja mieści się przy ul. Szajnochy 8,
jest największym na terenie Warszawy
i okolic zakładem lecznictwa otwartego
i jednym z największych w Polsce. Obejmuje opieką medyczną dwie dzielnice
– Bielany i Żoliborz - oraz Łomianki,
czyli tereny zamieszkałe przez blisko 220

Fot. T. Olechowski

Wysoką jakość świadczonych usług oraz
dbałość o ochronę środowiska przez ZOZ
potwierdzają również certyﬁkaty ISO.
W dniu 21 listopada br. w Zespole

jego zanieczyszczaniu, ograniczanie
ilości produkowanych odpadów oraz racjonalne użytkowanie materiałów. Kopie
certyﬁkatu otrzymali również kierownicy
wszystkich placówek zespołu. Warto
podkreślić, że jest to już drugi certyﬁkat
ISO na koncie ZOZ-u. Poprzedni - Systemu Zarządzania Jakością Zarządzania wg normy ISO 9001:2000 - został
przyznany w ubiegłym roku. Dumna ze
swoich pracowników dyrektor Małgorzata Zaława-Dąbrowska podziękowała
wszystkim za wkład pracy włożony
we wdrożenie ISO. Szczególne słowa
uznania skierowała pod adresem Beaty
Przybysz - pełnomocnika ds. jakości.
Uroczystość stała się również okazją do
wyróżnienia wyjątkowo zaangażowanych
pracowników ZOZ-u.

Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im.
K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1. odbyła się uroczystość wręczenia
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz Certyﬁkatu Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.
Na wstępie, dyrektor Małgorzata
Zaława-Dąbrowska serdecznie powitała przybyłych gości. Byli wśród nich:
Cezary Pomarański – Wicewojewoda
Mazowiecki, Jerzy Miller – Zastępca
Prezydenta m.st. Warszawy, Elżbieta

kowskiego, radni Rady m.st. Warszawy,
Dzielnicy Żoliborz i Bielany, dyrektorzy
ZOZ-ów warszawskich i instytucji współpracujących.
W obecności szacownych gości dyrektor Ryszard Musiał, reprezentujący
TÜV Polska Sp. z o.o. TÜV SÜD Group,
wręczył dyrekcji SPZZLO Warszawa-Żoliborz Certyﬁkat Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004.
Podkreślił, jak istotnym czynnikiem
w działalności zakładu ochrony zdrowia
jest dbałość o środowisko, zapobieganie

Samodzielny Publiczny Zespó� Zak�adów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-�oliborz

SZANOWNI PACJENCI!
W zwi�zku ze zmianami wprowadzonymi przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w 2007 r. uprzejmie prosimy o

AKTUALIZACJ�

DEKLARACJI WYBORU
lekarza, piel�gniarki i po�o�nej
podstawowej opieki zdrowotnej

Ponowne wype�nienie deklaracji jest konieczne w celu
zweryfikowania danych zawartych w deklaracjach, uzupe�nienia
braków oraz skorygowania b��dów
Deklaracje wyboru dost�pne s� na stronie internetowej zak�adu
www.spzzlo.pl

oraz w rejestracjach przychodni SPZZLO Warszawa-�oliborz:
ul. Szajnochy 8,

tel. (022) 832 44 35

ul. Conrada 15,

tel. (022) 663 21 54

ul. Feli�skiego 8,

tel. (022) 839 24 40

ul. Elbl�ska 35,

tel. (022) 633 42 77

ul. Klaudyny 32,

tel. (022) 833 00 00

ul. Kleczewska 56,

tel. (022) 834 83 28

ul. Kochanowskiego 19,

tel. (022) 633 10 11

ul. �eromskiego 13,

tel. (022) 834 24 31

ul. Wrzeciono 10c,

tel. (022) 835 30 01

Przychodnia �omianki, ul. Szpitalna 4, tel. (022) 7511055.
Zapraszamy do naszych Przychodni!
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Fot. T. Olechowski

Moment wręczenia certyﬁkatu

Przedstawiciele placówek zdrowia po odebraniu certyﬁkatu

Licznie zebrani goście szczerze gratulowali dyrekcji i pracownikom zakładu
tak wspaniałych osiągnięć.
Wszystkie te prestiżowe nagrody bardzo cieszą i niewątpliwie świadczą o zna-

tysięcy osób. W skład zespołu wchodzi
11 przychodni, w których funkcjonuje
ponad 50 poradni specjalistycznych i 26
pracowni diagnostycznych.
Agnieszka Sicińska-Matusiak

Badania mammograﬁczne

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
realizację Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,
zaprasza Panie w wieku 50 - 69 lat, na
proﬁlaktyczne badanie mammograﬁczne
do Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie, przy
ul. W. K. Roentgena 5, wejście A lub D,
parter, gabinet nr 30. Prosimy o uzgodnienie terminu badania telefonicznie 022
546 20 34, 022 546 22 10.
Mammograﬁa jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlepszym sposobem
wykrywania wczesnego raka. Badania kliniczne wykazały, że kobiety regularnie wykonujące mammograﬁę, w przypadku wykrycia
raka mają szansę na pełne wyleczenie. Panie w wieku 50-69 lat powinny wykonywać
mammograﬁę co 2 lata. Więcej informacji
na stronie www.proﬁlaktykaraka.coi.waw.pl.
Tylko 20% kobiet, które otrzymały zaproszenie, zgłosiły się na mammograﬁę.

Celem Bielańskiego Stowarzyszenia
Amazonek jest wszechstronne działanie
na rzecz kobiet przed i po leczeniu raka
piersi, edukacji prozdrowotnej w ramach
proﬁlaktyki onkologicznej.
W każdy wtorek w godz. 18.00 - 19.30
pełnimy dyżury przy Telefonie Zaufania
0 22 834 11 34 w Bielańskim Ośrodku
Kultury ul. Goldoniego 1, a w ostatni
wtorek miesiąca godz. 17.30 odbywają
się spotkania Amazonek.
Amazonki realizują zadania publiczne
w zakresie kolejnej edycji programu pt.
„Różowa wstążeczka - od samobadania
piersi do mammograﬁi” w szkołach ponadgimnazjalnych i wśród załóg pracowniczych. Wszystkim zainteresowanym
pod adresem: ambiel@wp.pl będę odpowiadać na wszelkie wątpliwości dotyczące
mammograﬁi oraz prelekcji „Rózowej
wstążeczki...”
Roma Nawara

Nowa oferta terapeutyczna

Osoby mające problem z alkoholem mogą podjąć leczenie w Dziennym
Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Oddział mieści się w Przychodzi
przy ul. Żeromskiego 13, tel. 022 663 54 39.
Intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) realizowany jest
w ciągu siedmiu tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 14.30 z wliczoną półgodzinną przerwą na posiłek. Osoby chcące podjąć
terapię w Oddziale, zgłaszają się bez skierowania do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, gdzie prowadzona jest wstępna diagnoza
uzależnienia i kwaliﬁkowanie do Oddziału.
Zapisy odbywają się raz w tygodniu, podstawowym warunkiem przyjęcia jest
trzeźwość. Przy rejestracji wymagane są następujące dokumenty:
 dowód osobisty
 dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne (osoby ubezpieczone).
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Pacjent ponad wszystko

Rozmowa z Andrzejem Mądrala, Prezesem Zarządu Centrum Medycznego MAVIT, specjalizującego się
w świadczeniu usług okulistycznych.
są oczywiście bielańczycy, ale również
mieszkańcy Łomianek, Żoliborza. Przyjeżdżają do nas osoby z całej Warszawy,
Polski i świata.
Dzisiaj, ze względu na ograniczone
warunki lokalowe, problemem jest dla
nas brak możliwości zapewnienia pacjentowi właściwego komfortu i intymności.
Staramy się utworzyć nową jednostkę,
która pozwoli rozszerzyć nasze usługi
diagnostyczne i chirurgiczne, także
w ramach kontraktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia.
A więc chcecie się rozwijać. Czy nadal
będą to Bielany?

Oko – jak o nie dbać?

Proﬁlaktyka przede wszystkim. Zwykle
zwracamy uwagę na problemy związane
z oczami, kiedy tracimy ostrość widzenia,
albo pojawia się stan zapalny. Zazwyczaj
pacjenci zgłaszają się do okulisty na tyle
późno, że pomoc lekarska jest bardzo
trudna. Szczególnie dotyczy to osób
starszych, kiedy problemy okulistyczne
związane są też z innymi dolegliwościami
zdrowotnymi, jak np. cukrzyca, nadciśnienie czy też zaburzenia kardiologiczne.
Działania zdrowotne pacjenci ograniczają
zazwyczaj do wizyt u optyka i doboru coraz silniejszych szkieł. Szczególnie po 40
roku życia powinniśmy przynajmniej raz
w roku zbadać dokładnie oczy, a przede
wszystkim poddać się badaniu ciśnienia
wewnątrzgałkowego oraz dna oka.
Dzięki doskonałej aparaturze medycznej mamy możliwość przeprowadzenia
pełnej diagnostyki okulistycznej. Jeszcze
raz podkreślę, najważniejsza jest proﬁlaktyka - zarówno w przypadku dzieci,
jak i dorosłych. W dobie komputerów czy
telewizji nasze oczy muszą odpoczywać!
Często należy nawilżać je za pomocą
specjalnych kropli tzw. sztucznych łez.
Pamiętajmy o tym, że nasze oczy to
zwierciadło duszy. One pozwalają poznać
wartość człowieka. Przecież roześmiane
czy też smutne oczy od razu determinują
nasz kontakt z daną osobą.

Mamy drugi ośrodek diagnostyczny
na Ursynowie, ale oczkiem w głowie są
Bielany. Czujemy się tutaj fantastycznie.
Od samego początku świetnie układa
nam się współpraca z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na którego
terenie gościmy. Także obecny Dyrektor
Instytutu, pan prof. Mieczysław Ostojski
oraz jego współpracownicy dokładają
wszelkich starań, aby pomóc naszemu
centrum. Mam nadzieję, że wkrótce
wspólnie rozwiążemy problemy lokalowe,
z którymi boryka się MAVIT.

zmętniała soczewka naturalna i w to
miejsce wszczepiana soczewka sztuczna. Jest to zabieg, który trwa 15 – 20
minut i wykonujemy go w warunkach
ambulatoryjnych. Nie należy się bać tej
operacji i czekać do ostatniego momentu,
kiedy mamy już daleko posuniętą zaćmę,
utrudniającą normalne życie. Pracują
w naszym ośrodku doskonali lekarze,
którzy do dyspozycji mają najnowocześniejszą aparaturę oraz najlepsze
soczewki akrylowe. Niestety, na taką
operację czeka się u nas w kolejce nawet
do ośmiu miesięcy.
Oprócz tego, ale na zasadach komercyjnych, przeprowadzamy zabiegi
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Nadchodzi czas Bożego Narodzenia, czego życzy Pan mieszkańcom
Bielan?

Życzę wszystkim Czytelnikom, by
odpoczęli w rodzinnym gronie przy
świątecznym stole. Aby także zapomnieli o nierozwiązanych sprawach dnia
codziennego. Życzę dobrego zdrowia,
radości, spokoju ducha i błogosławieństwa Bożego!
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Katarzyna Białczyk

Jakie zabiegi wykonywane są w Państwa centrum, a ﬁnansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia?

Wykonujemy dwa rodzaje zabiegów
w ramach kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia: przede wszystkim
operacje usunięcia zaćmy oraz laserowanie przedniego i tylnego odcinka oka.
W trakcie operacji zaćmy usuwana jest

Zabieg laserowej korekcji wady wzroku

WYKŁAD dla WSD „Puszek” - SUBSTANCJE
SŁODZĄCE, ALTERNATYWA DLA CUKRU
W dniu 06 12 07 r. w Bibliotece ul.
Duracza 19 dr inż. Elżbieta Wierzbicka,
wykładowca z SGGW, wydziału nauk
o żywieniu człowieka i konsumpcji,
gościnnie wygłosiła prelekcję pod
tytułem ,,Substancje słodzące, alternatywa dla cukru”.

42 członków i sympatyków Stowarzyszenia, z uwagą wysłuchało
wielu nowych dla nich wiadomości
o żywieniu diabetyka i możliwości
używania przez niego słodzików. Trwająca w pełnej skupienia atmosferze,
ponad 2 godziny, wyjątkowo ciekawa

Jaka jest deﬁnicja „Pacjenta” według
Centrum Medycznego MAVIT?

Pacjent jest dla nas najważniejszy.
Staramy się, żeby chory zapoznał się
z naszym centrum oraz czuł się w nim
przyjaźnie. Kandydatowi do pracy zadaję
pytanie: Kto jest najważniejszy w naszej
ﬁrmie: Prezes, lekarze czy pielęgniarki?
Zwykle otrzymuję odpowiedź: Najważniejszy jest pacjent. Dla mnie osoba
z takim podejściem to potencjalnie dobry
pracownik. W 2000 r., gdy rozpoczynaliśmy naszą działalność, przyjmowaliśmy
lekarzy, pielęgniarki, instrumentariuszki.
W wielu przypadkach nie trzeba było
przypominać, że to pacjent jest najważniejszy. Jednak były też osoby, które
uważały, że jest odwrotnie. Z nimi już
dawno się pożegnaliśmy. Najlepsze
nadal pracują w Centrum Medycznym
MAVIT.
Przychodzą do nas różni pacjenci ludzie chorzy, zdeterminowani i staramy
się poświęcać im tyle czasu, ile rzeczywiście potrzebują. Naszymi pacjentami

laserowej korekcji wad wzroku. Jest to
bezpieczna, powszechnie uznana metoda dla pacjentów, którzy chcą się pozbyć okularów lub szkieł kontaktowych.
Także w tym przypadku do dyspozycji
pacjentów oddajemy bardzo doświadczonych lekarzy oraz sprawdzony sprzęt
laserowy.

pogadanka, zakończyła się mnóstwem
pytań, a potem brawami i gorącym podziękowaniem dla Pani dr Wierzbickiej
za rozszerzenie naszej wiedzy o diecie
cukrzyka.
Na zakończenie obecni otrzymali
upominki mikołajkowe w postaci słodyczy bezcukrowych. Warszawskie
Stowarzyszenie Diabetyków PUSZEK
w okresie listopada przeprowadziło
także akcje pomiarów przesiewowych
zawartości cukru we krwi. Z badań skorzystało ponad 50 osób, u niektórych
z nich wykryta została cukrzyca – wynik
rekordzisty nieświadomego swojego
stanu zdrowia wyniósł 287. Zapraszamy
na nasze dyżury - telefon kontaktowy
022 864 05. 40).
Elżbieta Bielecka, prezes Koła

WSD PUSZEK składa serdeczne życzenia
świąteczne zdrowia, spełnienia marzeń
i pogody ducha wszystkim członkom i
sympatykom, zapraszając chętnych do
udziału w działalności w roku 2008.
11

GŁOS SENIORA
Wszystkiego najlepszego!
Seniorskie Wigilie, tradycyjnie organizowane w grudniu przez naszych mecenasów i opiekunów – władze Dzielnicy, koła
i kluby, zarządy osiedli mieszkaniowych,
Klub Kombatanta, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Bielański Ośrodek Kultury
- jeszcze trwają. Sumiennie opiszemy je
w następnym numerze, a dziś do życzeń,
składanych przez organizatorów świątecznych spotkań, dołączyć pragniemy serdeczne słowa od redakcji dla wszystkich
seniorów bielańskich: zdrowia, pogody
ducha, niech Wam biegną tylko uśmiechnięte dni. Bądźmy dla siebie serdeczni.
Kochajmy się, wspierajmy się nawzajem.
Jak bowiem napisała Ewa Szemińska-Morsakowska w wierszu o nas pt. „Młodzież starsza”: „... Miłości w sobie mamy
wiele od poniedziałku po niedzielę”.

Jeszcze o Dniach Seniora
Nie wszystkie uroczystości z tej okazji
zdołaliśmy opisać w listopadzie i organizatorzy mają prawo być rozczarowani. Piękny wieczór zorganizował dla seniorskich
bywalców Zbyszek Dolecki w klubie „Pod
podłogą z jadłem”, na który pani Krystyna
Sienkiewicz użycza własną piwnicę. Przyozdobiona mnóstwem bibelotów, obrazów
itp. jest urokliwym zakątkiem bielańskiego
krajobrazu. Odbywają się tam spotkania
seniorów i uroczystości okolicznościowe.
Dostaliśmy elegancki poczęstunek,
chór „Retro” pod kierunkiem Krystyny
Kowalskiej, działający przy Bemowskim
Centrum Kultury, uraczył nas świetnym
koncertem, i należy podziwiać chórzystki,
które śpiewają coraz lepiej, nie najłatwiejszy wybierając repertuar.
Potem organizator, z właściwym sobie
wdziękiem, zainaugurował tańce, do których przygrywał pan Mariusz z Ośrodka
przy ul. Wrzeciono 5a. Zdjęcie z tańców
opublikowaliśmy w listopadzie, niestety,
z mylnym podpisem.
Centralną imprezę z okazji naszego
święta zorganizował Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Ośrodek Pomocy
Społecznej – w sali balowej Akademii
Wychowania Fizycznego. Byli przedstawiciele władz Uczelni i władz Dzielnicy
z Burmistrzem, radni, dyrektor OPS.
Zespół ośrodka z Al. Zjednoczenia wielce
dbał o wszystkich gości, zaś wielką salę
seniorzy zapełnili do ostatniego miejsca.
Grupa artystów scen warszawskich wystąpiła z dowcipną, z wielką werwą graną
rewią. Aleksander Trombczyński śpiewał
nam piosenki biesiadne i dostaliśmy
po pięknym „Kalendarzu bielańskiego
seniora”.
Pamiętną imprezę urządził dla swoich podopiecznych Bielański Ośrodek

P
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Kultury. Klub Seniora przy BOK jest
wielki i wielce hołubiony przez dyrektor
Wandę Ścieżyńską. Ogólnie wiadomo,
że wszyscy klubowicze kochają taniec,
a że jego przewodnicząca Halina Kondas
też taniec kocha, nie szczędzi czasu
i entuzjazmu na przygotowanie każdej
imprezy. Seniorzy z całych Bielan lubią
się bawić „U Halinki” na „Bielańskich
podwieczorkach”.
Oczywiście, bal z okazji Dni Seniora
przewidziany został dla członków klubu
i obowiązywały zaproszenia. Była to właściwie impreza łączona. Najpierw „Spotkanie
z piosenką”, czyli koncert Wojciecha Dąbrowskiego, który uraczył nas klasyką polskiej estrady, śpiewając m. in. „Szkoda lata”,
„Goniąc kormorany”, „Już nie ma dzikich
plaż” itp. Cofnął się czas i – wspominając
młode lata, śpiewaliśmy razem z nim. Potem był poczęstunek, a potem tańce, tańce
... Serdeczne dzięki dla Dyrekcji BOK!

Pierwsza Niepodległa
Centralna Bielańska uroczystość z okazji Jej powstania odbyła się – jak co roku
– na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, przy pomniku Józefa Piłsudskiego.
Ale rocznicę odzyskania niepodległości obchodziły i szkoły, i różne instytucje, a także
środowiska seniorów bielańskich.
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy
i Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” zaprosili
nas do klubu mieszkańców przy ul. Pabla
Nerudy na piękny koncert pt. „Legiony
Piłsudskiego w boju i pieśni”, w wykonaniu Michała Muskata, Wojciecha
Machnickiego i Zbigniewa Brzezińskiego.

Drugi koncert dla uczczenia Święta Niepodległości, w wykonaniu Janusza Zakrzeńskiego i Eweliny Chrobak-Hańskiej,
zorganizowali WSBM „Chomiczówka”
i Klub „Domino”, w lokalu klubu.
Z kolei Zespół Animatorów Kultury
Rady Programowej Seniorów Bielańskich, Wydział Kultury Dzielnicy
i Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr
2 zorganizowały wieczór pamięci, pozornie nie związany z 11 listopada. Ale
tylko pozornie. Był to bowiem wieczór
wspomnień o niektórych – niepokonanych – żołnierzach Wielkiej Przegranej:
gen. Leopoldzie Okulickim, gen. Emilu
Fieldorﬁe i rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
A prowadził to spotkanie Stefan Melak –
przewodniczący Komitetu Katyńskiego.

Czas aktywności
Rano schodzą się seniorzy korzystający z pobytu dziennego. Popołudniami
w Ośrodku Wsparcia Nr 1 przy al. Zjednoczenia czynny jest Klub Seniora. Raz
w tygodniu odbywają się tu spotkania
Grupy Wsparcia dla chorych na chorobę
Alzheimera i ich opiekunów. Podopieczni
z pobytu dziennego jedzą tu śniadanie
i obiad, co dzień mają pomiary ciśnienia
i - w zależności od stanu zdrowia, samopoczucia i zainteresowań – wybierają, co chcą
z przebogatej oferty zajęć. Pieką ciasta na
spotkania integracyjne, wymyślają fryzury
i makijaże, uczą się obsługiwać komputer,
malują, haftują, dziergają, szydełkują, szyją
na maszynie. Programy zdrowotne i relaksacyjne to prelekcje, masaż, bioenergoterapia, porady lekarskie, elementy Tai Chi
(starochińskich ćwiczeń gimnastycznych

Zarząd Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej Warszawa
- Bielany pragnie serdecznie
podziękować Zarządowi Arcelor
Huta Warszawa, za przekazane
nam dary do paczek Świątecznych dla naszych podopiecznych, znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej. Dzięki tej pomocy, dla wielu bielańskich rodzin Boże Narodzenie
będzie bardziej radosne i szczęśliwe.
Prezes Zarządu Dzielnicowego
PKPS Warszawa-Bielany

inż. Jadwiga Przetacka-Oksiętowicz

Informacja dla
kombatantów
Informuję Szanownych Kolegów, że
od dn. l listopada 2007 r. w budynku
Biura Zarządu Głównego ZKRP i BWP
przy Al. Ujazdowskich 6A, 00-465
w Warszawie w p. 118 otwarte zostało
Biuro Porad Prawnych - bezpłatne dla
kombatantów, członków ZKRP i BWP.
Biuro czynne jest w każdy piątek
w godz. 9.00-11.00. Telefon kontaktowy: 022 622 39 36. Biurem kieruje
Przewodniczący Głównego Sądu
Koleżeńskiego - Mecenas Czesław
SOLNICKI.
Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie powyższej informacji wśród
członków naszego Związku należących
do organizacji terenowych podległych
Kolegom Prezesom.
Prezes
Zarządu Głównego ZKRP i BWP
Płk inż. Henryk Strzelecki

i leczniczych), Wa Shu (starochińska sztuka walki) i Jogi. Odbywają się warsztaty
teatralne, grupy jeżdżą do muzeów, galerii,
kin i opery. Prócz stale wzbogacanych
form aktywizacji, zespół ośrodka stara się
tworzyć klimat poczucia przynależności
do społeczeństwa, wspólnoty, zaspokajania potrzeby kontaktu, bowiem dla ludzi
starszych, często samotnych, niezmiernie
ważna jest świadomość, że jest takie
miejsce, w którym mają oparcie społeczne.
W ramach programu integracji pokoleń odwiedzają zaprzyjaźnione przedszkole. Dwa
razy w miesiącu – w środy o godz. 10.30
- ośrodek organizuje tańce integracyjne
w dolnym kościele pw. św. Zygmunta, dla
wszystkich chętnych. Cieszą się one coraz
większym powodzeniem wśród seniorów
bielańskich. Informacje można uzyskać
pod nr telefonu: 022 864 27 55, zarówno
o tańcach, jak i o gimnastyce usprawniającej pod kierunkiem instruktorów (raz
w tygodniu). Ma tu też siedzibę Związek
Kombatantów, i w sumie oblicza się, że
z różnych form aktywności – owego leku na
starość – korzysta ponad 500 seniorów.
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańsklich

Sprostowanie

Do artykułu o Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów (w listopadowym
„Głosie Seniora”) wkradł się błąd, napisaliśmy bowiem, że zorganizowano
śniadanie wielkanocne dla 2450 osób.
W rzeczywistości zasiadło do niego 245
związkowców. Przepraszamy.

W imieniu swoim i mojej rodziny bardzo dziękuję zastępcom Burmistrza Panom Kacprowi Pietrusińskiemu i Markowi
Kellerowi, Paniom z Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor
Wiesławie Puciłowskiej i Anicie Kucharskiej, kierownik pomocy
środowiskowej Grażynie Grzybek i pracownikowi socjalnemu
Bogusławie Cerolli.
Dziękuję za życzliwość i pomoc udzieloną nam w trudnej
sytuacji życiowej.
W listopadzie „Huta”, która jest właścicielem budynku w którym mieszkaliśmy od 12 lat, odłączyła nam wodę, prąd, ogrzewanie i musieliśmy się wyprowadzić.
Dzięki interwencji wymienionych osób nie zostaliśmy jednak na
zimę bez dachu nad głową, a ich życzliwość daje nam nadzieję, że
kiedy zima się skończy, także będziemy mieli się gdzie podziać.
Lucyna Smolińska z rodziną

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
PRZYJDŹ DO NAS. WIEMY JAK CI POMÓC
BIELAŃSKI PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. (022) 835 – 43 – 42

ZAPISY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 Porady prawne – poniedziałki godz. 14.00 – 18.00, środy 10.00 – 14.00
i 16.00 – 20.00 (dotyczące przemocy w rodzinie), czwartki 16.30 – 20.00,
 Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, czwartki 15.00 – 20.00,
piątki 18.00 - 20.00,
 Porady pedagogiczne – środy 14.00 – 18.00, piątki 12.00 – 16.00,
 Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów
oraz spraw rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00,
 Porady psychologiczne (dotyczące przemocy domowej) – poniedziałki
15.00 – 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

Grudzień 2007

Dyżury radnych w grudniu 2007 i styczniu 2008
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany (granica 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)

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Teresa Renata Banasiak – PO

1.

2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Siedziba Klubu Kultury „Barka”
członek Komisji Oświaty, Kultury i Kul- ul. Klaudyny 18a
tury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia godz. 17.00-19.00
i Pomocy Społecznej

Elżbieta Grabczak – przed. UP Siedziba Unii Pracy tel. 864 08 76
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej;
ul. Marymoncka 35

członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
godz. 16.00-18.00
Komunalnej

Leszek Kujawa – PO

3.

4.

5.

2007/2008
miesiące

XII

I

6,13,
20,27

3,10

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny (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.

Wojciech Borkowski – PO

1.
3,10,
17

Urząd Dzielnicy Bielany
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury I p., pok. 113
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji ul. Przybyszewskiego 70/72
i Gospodarki Komunalnej
godz. 17.00-18.00

Ryszard Podczaski – PiS

Jan Zaniewski
– Przewodniczący Klubu PiS

Siedziba PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, ul. Kasprowicza 16
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek godz. 17.30-19.00

11

7,14,
21,28

3,17

8,22

Anna Czarnecka – Koło RadSiedziba SdPl
nych Lewica i Demokraci
2.

7,21

8,22

Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej

Dyżury Radnych Okręgu nr II

4.

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

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Waldemar Kamiński – PiS
1.

2.

4.

Mossakowska Maria – Koło Urząd Dzielnicy Bielany
Radnych Lewica i Demokraci I p., pok. 115

Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodniczą- ul. Przybyszewskiego 70/72
ca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa
godz. 16.30-18.00
i Porządku Publicznego

Szczepan Szczepański – PiS Przychodnia Medycyny Rodzinnej
członek Komisji Zdrowia i Pomocy
ul. Żeromskiego 13, pok. 7

Społecznej; członek Komisji Rewizyjnej;
godz. 13.00-14.00
członek Komisji ds. Rodziny

5.

Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji
Architektury, Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii

10,24

14,28

w ramach dyżuru Wiceprzewodni czą cej Rady
w czwarty poniedziałek miesiąca

Urząd Dzielnicy Bielany

Przewodnicząca Komisji Architektury, UrbaI p., pok. 113
nistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.30-18.30
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Wnuk – PO

2007/2008
miesiące
XII
I

Urząd Dzielnicy Bielany

członek Komisji Samorządowej, Bezpie- I p., pok. 113
czeństwa i Porządku Publicznego; członek ul. Przybyszewskiego 70/72
Komisji Skarbu i Działalności Gospodar- godz. 17.00-18.00
czej; członek Komisji ds. Rodziny

Ilona Soja-Kozłowska – PO

3.

Miejsce
i godziny dyżuru

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

3,17

Nazwisko i imię
radnego

Anna Czajkowska – PiS

1.

Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji ds.Rodziny

Marek Goleń – PO
2.

3.

Waldemar Maciejewski – Koło
Radnych Lewica i Demokraci Siedziba SLD

Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalno- ul. Żeromskiego 14
ści Gospodarczej; członek Komisji Architek- godz. 17.00-18.00
tury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej

3,10

7

-

14

-

22

27

3

Urząd Dzielnicy Bielany

Przewodniczący Rady, Wiceprzewodni- I p., pok. 115
czący Komisji Mieszkaniowej; członek ul. Przybyszewskiego 70/72
Komisji Samorządowej, Bezpieczeń- godz. 17.00-18.00
stwa i Porządku Publicznego

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Joanna Radziejewska – PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

I

27

24

27

31

5

2

11

8

18

15

5

2

w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady
w pierw szy
i trzeci poniedziałek miesiąca

3.

4.

Miejsce
i godziny dyżuru
Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.40-12.00

2007/2008
miesiące
XII

I

3,10

7,14

Halina Szerszeń
– Przewodnicząca Koła LiD

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14

10

14

Łukasz Świderski – PiS

BOK, ul. Goldoniego 1
godz. 18.00-20.00

3

7

17

14,21,
28

4,18

15

3

7

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty,
godz. 16.00-17.30
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki FIlia BOK
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjul. Estrady 112
nej; członek Komisji ds. Rodziny

godz. 16.00-18.00
Waldemar Wasiewicz – PiS Urząd Dzielnicy Bielany
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodzi- I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
ny; członek Komisji Mieszkaniowej
godz. 10.00-11.00

Robert Wróbel – PrzewodnicząUrząd Dzielnicy Bielany
cy Klubu PO

5. Wiceprzewodniczący Komisji Architektury, I p., pok. 113
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Eko- ul. Przybyszewskiego 70/72
logii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki godz. 18.00-19.00
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGNISKO AWF-BIELANY
PŁYWALNIA AWF

ZAPRASZA
na zajęcia w nowym roku szkolnym

 Pływanie rekreacyjne  Pływanie korekcyjne 
 Nauka pływania  Doskonalenie stylu pływania 
Zajęcia w stałych grupach po 45 min. – soboty godz. 18.00 i 18.45
– niedziele godz. 7.45
ZAJĘCIA Z ZAKRESU KOREKTYWY

27

24

17

21,28

Klub Mieszkańców

Członek Komisji Mieszkaniowej; członek
WSBM „Chomiczówka”
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarul. Pabla Nerudy 1 p. 11
czej; członek Komisji Samorządowej, Bezgodz. 17.00-18.30
pieczeństwa i Porządku Publicznego

Grudzień 2007

2007/2008
miesiące
I
XII

godz. 17.30-19.00
Przychodnia Zdrowia
Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; SPZZLO Warszawa
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Spo- ul. Wrzeciono 10c
łecznej; członek Komisji Mieszkaniowej godz. 16.00-18.00

XII

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)

-

Urząd Dzielnicy Bielany

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury I p., pok. 113
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdroul. Przybyszewskiego 70/72
wia i Pomocy Społecznej; członek Komisji
godz. 17.00-18.00
Skarbu i Działalności Gospodarczej

Kamil Tyszkiewicz – PiS

5.

Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30
Urząd Dzielnicy Bielany, pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

Urząd Dzielnicy Bielany
Przewodniczący Komisji Inwestycji
I p., pok. 113
i Gospodarki Komunalnej; członek
ul. Przybyszewskiego 70/72
Komisji Architektury, Urbanistyki, Gogodz. 17.00-18.00
spodarki Przestrzennej i Ekologii

Elżbieta Neska – PO
4.

Miejsce
i godziny dyżuru

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16

Członek Komisji Architektury, Urba- godz. 17.30-19.00
nistyki, Gospodarki Przestrzennej
SP Nr 77
i Ekologii; członek Komisji Oświaty,
ul. Samogłoski 9
Kultury i Kultury Fizycznej

Dyżury Radnych Okręgu nr V

22

Dyżury Radnych Okręgu nr III

ul. Cegłowska 19
godz. 17.30-18.30
Klub „Pod Zdrówkiem”
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-17.00

2007/2008
miesiące

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka (granica biegnie

7,21

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

Lp.

5.

2.

4

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej; członek Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Michał Sikorski – PO

1.

4

e-mail: ancho@wp.pl

Jacek Jeżewski – PiS

3.
11

Urząd Dzielnicy Bielany

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomo- I p., pok. 113
cy Społecznej; członek Komisji Skarbu, ul. Przybyszewskiego 70/72
i Działalności Gospodarczej; członek Ko- godz. 17.00-18.00
misji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Urząd Dzielnicy Bielany

Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Dzia- I p., pok. 113
łalności Gospodarczej; członek Komisji ul. Przybyszewskiego 70/72
Zdrowia i Pomocy Społecznej
godz. 10.00-11.00

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

Dla dzieci od lat 7 prowadzone w grupach wiekowych,
w stałych zespołach ćwiczebnych, na terenie AWF.
SALA GIMNASTYCZNA: zajęcia w środy i piątki w godz. 16.00-19.00
PŁYWALNIA AWF: zajęcia w poniedziałki i czwartki godz. 16.00
INFORMACJE I ZAPISY: w sekretariacie ogniska na terenie AWF, budynek nr
26, pok. 11 od 7.09.2007 r. w środy i czwartki w godz. 16.30-19.00, tel. 022
834 13 06.

13

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

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

IMPREZY

Gimnastyka dla pań po mastektomii pod kierunkiem
Hanny Klaude-Ler

6. 01 (niedziela)
Bielański Podwieczorek – wstęp 10 zł
godz. 16.00-20.00
9.01 (środa)
„Z noworocznymi życzeniami” - koncert – impreza zamknięta
godz. 18.00
11.01 (piątek)
godz. 18.00
12. 01 (sobota)
godz. 18.00-22.00
13. 01 (niedziela)
godz.12.30-14.30
godz. 16.00-20.00
16.01 (środa)
godz. 18.00
18.01 (piątek)
godz. 18.00
19.01 (sobota)
godz. 17.00
20.01 (niedziela)
godz. 12.30
godz. 16.00-20.00
23.01 (środa)
godz. 18.00
25.01 (piątek)
godz. 18.00
26. 01 (sobota)
godz. 18.00-22.00
27. 01 (niedziela)
godz. 12.30
godz. 16.00-20.00
30. 01 (środa)
godz. 18.00
do 11. 02. 2008
do 11. 02. 2008
do 29. 02. 2008
7, 14, 21, 28 .01
(poniedziałek)
godz. 12.30-15.00
15. 01 (wtorek)
godz. 18.30
4,11,18,25.01 (czw.)
godz. 16.00-20.00

Wernisaż wystawy fotograﬁcznej członków Mazowieckiego Okręgu Związku
Polskich Fotografów Przyrody – wstęp wolny
Z cyklu „W Saloniku Hanny Rek” wystąpi Paweł Bączkowski – wstęp 20 zł
Z cyklu „Dwie godziny dla rodziny”
Bal karnawałowy dla dzieci – wstęp 10 zł
Bielański Podwieczorek – wstęp 10 zł
Z cyklu „Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry” – wstęp wolny

Koncert Karnawałowy „W rytmie walca” – wstęp wolny
„Z najlepszymi życzeniami z okazji dnia Babci i Dziadka” koncert przygotowany przez uczestników zajęć stałych BOK – wstęp za zaproszeniami
Bielański Podwieczorek – wstęp 10 zł
Z cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje różnych narodów” – Wieczór Meksykański – wstęp wolny
Z cyklu „Historia kołem się toczy” projekcja ﬁlmu „Warszawa - czyli rzecz o bratniej pomocy”, spotkanie z reżyserem dr Jackiem Sawickim – wstęp wolny
Z cyklu „W Saloniku Hanny Rek” wystąpi Ewa Kuklińska – wstęp 20 zł
Z cyklu „Dwie godziny dla rodziny” – rodzinna impreza karnawałowa – wstęp
10 zł
Bielański Podwieczorek – wstęp 10 zł
Wieczór karnawałowy Klubu Kobiet Aktywnych Women Space – wstęp za
zaproszeniami dla członkiń Klubu

WYSTAWY

Wystawa malarstwa Joanny Adamek
Wystawa rysunków satyrycznych
Wystawa fotograﬁczna Mazowieckiego Okręgu Związku Polskich Fotografów
Przyrody

SPOTKANIA KLUBOWE

Spotkania Klubu Seniora BOK – wstęp dla członków Klubu
Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddział Mazowiecki
– wstęp wolny
Klub Gier Towarzyskich – wstęp wolny

EDUKACJA KULTURALNA

„Con Bravura” - koncert umuzykalniający dla uczniów bielańskich szkół
podstawowych w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej – grupy zorganizowane w uzgodnieniu z BOK
Arteterapia w działaniach edukacyjnych – warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury. Prowadzenie – Grażyna Jezierska – koszt udziału 90 zł

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego
Teatr Orchestra
pod kierunkiem Jacka Bereżańskiego
Kabaret „Pół – serio”
pod kierunkiem Wandy Stańczak
Teatr „Colombina”
pod kierunkiem Anny Dziedzic

poniedziałek i piątek
godz. 15.30-17.30
poniedziałek i piątek
godz. 19.00-21.00
poniedziałek i środa
godz. 20.00-21.30
poniedziałek i środa
godz. 18.00-21.00

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
Teatr Tańca (taniec współczesny)
pod kierunkiem Lidii Pracownik
Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Kamili Sadowskiej
Zespół Estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
Tańce etniczne w kręgu
pod kierunkiem Barbary Żuchowskiej
Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15
pod kierunkiem Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza
Grupa tańca średniowiecznego

wtorek
godz. 15.15-16.45 (grupa starsza)
i godz. 17.00-18.00 (grupa młodsza)
czwartek
godz. 15.15-16.45 (grupa starsza)
i godz. 17.00-18.00 (grupa młodsza)
wtorek i czwartek
godz. 17.00-18.30
poniedziałek godz. 17.00-20.00
środa godz. 14.30 - 17.00
czwartek
godz. 19.00-20.30
środa i piątek
godz. 18.00-20.00
piątek
godz. 18.30-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA
Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej
Tkackie Koło Seniorek
pod kierunkiem Anny Kozłowskiej
Zajęcia plastyczne „Maluchy malują” dla dzieci (3-5 lat)
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej
Zajęcia plastyczne „Malowane fantazją” dla dzieci (6-9 lat)
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej
Zajęcia plastyczne „Papieroplastyka” dla dzieci z klas
1-3, pod kierunkiem Elżbiety Szmydt
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Gimnastyka Body Construction
pod kierunkiem Kamili Sadowskiej
Gimnastyka rekreacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek i czwartek
godz. 17.30-18.30
wtorek i czwartek
godz. 16.30-17.30
wtorek i czwartek
godz. 19.30-20.30
wtorek i czwartek
godz. 18.30-19.30, 19.30-20.30, 20.30-21.30

Qi-Gong chińska gimnastyka relaksująca
pod kierunkiem Joanny Madej

środa
godz. 19.00-20.00

Klub Miłośników Matematyki
prowadzi Zbigniew Policiewicz

piątek
godz. 15.30-18.30
wtorek godz. 9.45-10.30 (dzieci do 2 lat)
wtorek godz. 10.45-11.30
(dzieci powyżej 2 lat do 3)

ZAJĘCIA STAŁE – INNE

Warsztaty z Tygryskiem – Radosne Igraszki
prowadzi Dorota Klee - Adamowicz

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Wernisaż wystawy malarstwa Joanny Adamek – wstęp wolny

Spotkanie wigilijne Bielańskiego Stowarzyszenia Amazonek – wstęp dla
22. 01. (wtorek)
członków.
godz. 17.30 -19.00 Telefon zaufania 022/834-65-47 wew.104, czynny w każdy wtorek w godz.
18.00 – 19.30

23.01 (środa)
godz. 8.30
godz. 9.30
19-20.01 sobota
godz. 9.00-17.00
niedziela
godz. 9.00-13.00

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

poniedziałek godz. 16.00-17.30
czwartek godz. 18.00-19.30
wtorek
godz. 16.00-19.00
środa
godz. 16.00-17.00
środa
godz. 17.15-18.45
środa
godz. 10.00-11.30

Kurs obsługi komputera
poniedziałek, wtorek, czwartek
prowadzi Elżbieta Makulska
godz. 18.00-21.00 (koszt 200 zł)
Informacje o zajęciach stałych w Bielańskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2007/2008 na
stronie internetowej www.bok-bielany.art.pl oraz w sekretariacie BOK.
Nowa propozycja programowa BOK !!!
Prowadzimy zapisy na „Warsztaty z Tygryskiem” czyli zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lat prowadzone
przez psychologa i pedagoga. Informacji udzielamy w sekretariacie BOK.

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

„Zimowa wykapka ” Trening Nordic Walking dla młodzieży i dorosłych: ćwiczenia z kijkami, marsz treningowy. Organizator zapewnia kijki. Zgłoszenia
do dnia 11.01 br – odpłatność 10 zł
Z cyklu „Rodzinne spotkania ze sztuką” spotkanie pt. „Zimowe harce”. W pro12.01 (sobota)
godz.13.00-14.30 gramie: bajka dla dzieci, zajęcia plastyczne, zabawy przy muzyce i nie tylko
– wstęp wolny
11.01 (piątek)
Wernisaż wystawy malarstwa Ireneusza Bielińskiego p.t. „Kolor i kształt”
godz. 18.00
– wstęp za zaproszeniami
„Dla was gramy i śpiewamy” – koncert z okazji dnia babci i dziadka. W pro21.01 (poniedziałek) gramie: prezentacja zespołu tanecznego Filii BOK, koncert zespołu mugodz.18.00
zycznego „Byle do wiosny” a także wierszowane i plastyczne prezenty dla
gości – wstęp wolny
„Niegroźna nam zima” – kulig po Puszczy Kampinoskiej dla dzieci i młodzieży.
26. 01 (sobota)
W programie m.in. bałwankowy konkurs, śnieżne fortece, pląsy i śpiewy przy
godz.10.00–13.00
ognisku z kiełbaskami – odpłatność 10 zł, prowiant we własnym zakresie
12.01 (sobota)
godz.10.00-12.30

SPOTKANIA KLUBOWE

12.01 (sobota)
godz. 10.00
5. 01 (sobota)
godz. 18.00
14.01(poniedziałek)
godz. 16.00-19.00
19. 01 (sobota)
godz. 18.00

Klub Aktywnego Piechura pod kierunkiem Bartosza Kowalewskiego

do 10. 01
18. 01 – 12. 02

Wystawa tkanin prof. A.M. Bartczaka „Do wierszy Piotra Groblińskiego”
„Kolor i kształt – wystawa malarstwa Ireneusza Bielińskiego

2 – 18. 01 w godzinach pracy Filii
29. 01 (wtorek)
godz. 11.00
25-27.01 (piątek)
godz. 17.00-20.00
(sobota
godz. 10.00-18.00
(niedziela)
godz. 10.00-14.00
23.01 (środa)
godz. 10.40

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Mróz - zimowy malarz” Przyjmowanie prac
Rozstrzygnięcie konkursu „Mróz - zimowy malarz”. W programie wręczenie
nagród i zabawa karnawałowa.

„W karnawałowym rytmie” zabawa karnawałowa – wstęp za zaproszeniami
dla członków Klubu Seniora
Warsztaty wikliny w ramach spotkania Klubu Seniora – wstęp dla klubowiczów
„W czas karnawału” zabawa karnawałowa – wstęp za zaproszeniami dla
członków Klubu Seniora

WYSTAWY

EDUKACJA KULTURALNA

Jesienne potyczki ze sztuką – warsztaty batiku dla animatorów kultury i nauczycieli, II edycja. Współorganizacja: Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”,
Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
„Con Bravura” - koncert umuzykalniający dla uczniów bielańskich szkół podstawowych w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej – wstęp wolny

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Kamili Sadowskiej

środa godz. 15.00 – 17.00
piątek godz. 16.00 – 18.00

Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny Gałązki

sobota
godz. 11.00-14.00

Zespół muzyczny ﬁlii pod kierunkiem Andrzeja Perkmana
(nauka gry na instrumentach, aranżacja tekstów)

wtorek i czwartek
godz. 17.30-19.00

Zajęcia z tkactwa artystycznego
pod kierunkiem Marzeny Kustry

czwartek
godz. 10.30-14.00

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH

Gimnastyka usprawniająca dla dorosłych
czwartek
pod kierunkiem Diany Dudziak
godz. 10.00-11.00
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych
czynny w godzinach pracy Filii BOK
Zapisy do sekcji i zespołów prowadzone są w sekretariacie Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul.
Estrady 112. Informacje o działalności można uzyskać na stronie www.bok-ﬁlia.eu.

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
By te święta magiczne były,
by w Wigilijną noc
Państwa marzenia się spełniły.
Redakcja
Grudzień 2007

Młodzi rządzą

DAM PRACĘ

• Agentów ochrony, 40 lat, 7 zł/godz netto, Bielany, Żoliborz. Tel: 022 663
33 55, 0 506 158 658.
• Pracowników (fryzjer męski, damski, manicurzystka, uczennice) do zakładu
fryzjerskiego. Tel: 022 834 48 23
• Poszukujemy do współpracy ( na terenie Warszawy lub bliskie okolice)
właściciela dużej sali przystosowanej do organizowania wesel. Posiadamy
dużo klientów. Tel: 604 405 155, 606 727 931.
• Panią w wieku 50-60 lat zatrudnię do sprzątania biura 2 razy w tygodniu po
5 godz. Tel. 0 692 126 864, 022 834 12 25.
• Czeka praca w barku dla pani 45+, umiejącej gotować. Tel. 512 362 338.
• Sprzedawcom w dziale rybnym, bez nałogów. Tel. 022 639 81 02.
• Miłą panią do pomocy do 5 letnich chłopców. Tel. 0 665 695 005.
• Krawcowej - spokojne, wykwintne szycie. Tel. 022 825 37 83.
• Poszukuję opiekunki do osoby starszej na 2 godz. dziennie, Al. Zjednoczenia.
Tel. 0501 928 007.

SZUKAM PRACY

SPRZEDAM

Prezydium Młodzieżowej Rady Bielan

MRB współpracuje z władzami dzielnicy Bielany oraz organizacjami obywatelskimi. Dzięki temu MRB ma ogromne
wsparcie w realizacji planów. Doskonałym przykładem takiej współpracy jest
powstający „skatepark”. Paweł Kruk
(obecnie przewodniczący) wyszedł z inicjatywą budowy i wspólnie z pozostałymi
członkami Rady przygotował projekt toru
z przeszkodami, a władze dzielnicy wygospodarowały teren oraz fundusze na
budowę. „Skatepark” powstanie na terenie
Gimnazjum nr 75 im. Aleksandra Fredry
(ul. Wrzeciono 24). W odpowiedzi na
protesty mieszkańców, wielu młodych bielańczyków w geście solidarności z MRB
zbierało podpisy popierające budowę
„skateparku”. Działanie to przyniosło zamierzony efekt – rozpoczęto inwestycję.
Wieloletnia mieszkanka Bielan, posłan-

udział w kursie udzielania pierwszej
pomocy. Kursanci zapoznali się z odpowiednimi czynnościami i procedurami, jakie należy wykonać udzielając pierwszej
pomocy. Były też ćwiczenia przygotowane przez wykwaliﬁkowanych ratowników.
W przyszłości MRB chce organizować
takie kursy dla bielańskiej młodzieży.
W MRB jest wielu aktywnych wolontariuszy. Na początku stycznia, wszyscy
członkowie MRB będą uczestniczyć
w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W swoich planach MRB ma wydawanie
gazetki, która ma być źródłem informacji
o działalności Rady. W styczniu 2008 r.,
młodzi radni wezmą udział w warsztatach
dziennikarskich. W najbliższym czasie
powstanie strona internetowa MRB.
Kolejnym pomysłem Rady jest akcja „Nie siedź
w domu”, jej ceUrz�d Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
lem jest zachęcenie bielańskiej
i
młodzieży do
Centrum Rekreacyjno-Sportowe
aktywnego spęm.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
dzania wolnego
czasu. Podczas
ZAPRASZAJ� NA
inauguracji każdy
dyrektor szkoły
otrzymał ankietę,
która ma zostać
przy Szkole Podstawowej Nr 289, ul. Broniewskiego 99a
przeprowadzona w szkołach.
Następnie MRB
WEJ�CIE NA LODOWISKO- BEZP�ATNE !
opracuje jej wyObiekt otwarty jest:
nik. Dzięki temu,
- od poniedzia�ku do pi�tku w godz. 14.00 - 20.00
będzie można
- w soboty i w niedziele w godz. 10.00 - 21.00
lepiej poznać poPrzy lodowisku funkcjonuje odp�atna wypo�yczalnia �y�ew i szatnia.
trzeby młodzieży
z Bielan i przygotować odpowiedWszystkich ch�tnych serdecznie zapraszamy !!!
nie propozycje
zajęć pozalekcyjUWAGA !!!
nych.

SZTUCZNE

L O D O W I S K O !!!

Lodowisko funkcjonuje przy temperaturze powietrza od –10°C do +7°C
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Ogłoszenia drobne

• Zaopiekuję się starszą osobą. Referencje. Tel. 693 656 191.
• Opiekunka 32 lata, zaoczna studentka katolickiej uczelni, 12 lat doświadczenia, referencje; na około pół etatu. Tel. (0)506-930-248.
• Księgowa szuka pracy dodatkowej, książka przychodów, rejestr VAT, ryczałt,
ZUS. Tel. 022 499 02 17, 0 695 587 806.
• Technik poligraf scanerzysta. Wieloletnie doświadczenie. Szuka pracy
w zawodzie. Tel. 022 669 48 79.
• Kobieta 59 lat, posiadająca referencje, zaopiekuje się dzieckiem, Żoliborz,
Bielany, Bemowo. Chętnie w niepełnym wymiarze godzin. Tel. 022 669
29 64.
• Technik poligraf 33 lata, prawo jazdy kat. B, praktyczna znajomość różnych
technik druku, produkcji opakowań i materiałów reklamowych itp. Tel. 022
669 29 64 lub 0513 566 099.
• Mężczyzna 28-letni z autem. Doświadczenie w pracach kamieniarskich,
w budowie kominków poszukuje pracy dodatkowej. Tel. 504 012 224.
• Technik rehabilitant podejmie pracę z osobą niepełnosprawną również
z dzieckiem niepełnosprawnym z częściowym upośledzenie, czas i warunki
do uzgodnienia. Tel. 0511 548 724 po 17.00.
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi księgowość od A do Z. Tel.
022 834 08 68, 0605 369 988.
• Rehabilitant podejmie pracę z osobą niepełnosprawną, warunki do uzgodnienia. Tel.511 548 724 dzwonić po 17.00.
• Umowa o dzieło, wykonywanej w domu, komputerowe wpisywanie danych,
prace manualne. Tel. 604 289 854.

Fot. B. Frymus

„Młodzieżowa Rada Bielan jest apolityczną organizacją skupiającą aktywną
młodzież bielańską, która bierze udział
w działalności samorządu lokalnego jako
reprezentacja młodych mieszkańców
Bielan”.
29 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Bielany odbyła się inauguracja działalności Młodzieżowej Rady Bielan.
Rada została reaktywowana na początku
2007 roku. Jej celem jest reprezentacja
ogółu młodzieży mieszkającej w dzielnicy
Bielany. Każda bielańska szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna wytypowała
do Rady po dwóch przedstawicieli, którym uczniowie danej szkoły będą mogli
przedstawić swoje inicjatywy oraz wizje
wymarzonych Bielan. Następnie członkowie MRB takie pomysły będą przedstawiać
na posiedzeniach Rady. W czerwcu br.
powstał Statut, na którym Młodzieżowa
Rada Bielan opiera swoją działalność.
Po zakończeniu inauguracji odbyło
się pierwsze posiedzenie MRB, które
otworzył Mariusz Opach. Podczas
posiedzenia odbyło się głosowanie na
Przewodniczącego MRB. Został nim
Paweł Kruk (XLI LO im. Joachima Lelewela), jego zastępcy to: Mariusz Opach
(LXXIV LO im. Kazimierza Pułaskiego)
oraz Marta Łącka (Gimnazjum nr 76 im.
gen. S. Maczka).
Każdy z nowo powołanych radnych
został przydzielony do jednej z pięciu
komisji działających w MRB.
Komisja sportu i rekreacji będzie
zajmować się organizowaniem imprez
sportowych, budową nowych i odnawianiem starych obiektów sportowych.
Członkowie komisji chcą nakłonić bielańską młodzież do aktywnego spędzania
wolnego czasu.
Zadaniem komisji ds. kreowania wizerunku MRB będzie promowanie działalności Rady w mediach i środowisku
lokalnym.
Ładny wygląd Bielan, parkingi dla
rowerów przy każdej bielańskiej szkole, a może miejsca, gdzie można miło
spędzić czas – o to zadba komisja infrastruktury.

Koncerty, wystawy, spotkania ze
znanymi osobami, ciekawe inicjatywy to
zadanie komisji kultury.
Komisja oświaty i wychowania zajmie
się szkoleniami oraz zajęciami pozalekcyjnymi dla bielańskiej młodzieży.
Członkowie komisji za cel stawiają sobie
naukę młodzieży postawy „Aktywnego
Obywatela”

ka na Sejm RP oraz Prezes fundacji „Świat
na Tak” – Joanna Fabisiak, zgłosiła się do
MRB z propozycją współpracy przy realizacji kolejnego zadania. Obecnie MRB
chce doprowadzić do powstania toru do
wyczynowej jazdy na rowerach typu bmx.
Jest już znana lokalizacja – tor powstanie
na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Warto wspomnieć, że wyczynowa
jazda na rowerach typu bmx od 2008 r.
stanie się dyscypliną olimpijską.
W kwietniu br. członkowie MRB wzięli

Bartłomiej
Frymus

• Działkę budowlaną w Dziekanowie Leśnym o pow. 960 m2, media, pozwolenie na budowę dwóch segmentów. Tel. 0 608 477 588.
• Biurko jasne, sosna za 50 zł. Tel. 022 834 25 50.
• Brązową kurtkę z nutrii, rozmiar 42 za 100 zł. Tel. 0 604 289 854.
• Futro karakułowe czarne, długie, rozmiar 44. Tel. 022 835 28 09.
• Sprzedam samochód osobowy Renault Thalia Alize 1,4 75 KM, przebieg 39
km. Opony zimowe Michelin Alpin A2 175/65 R14 82T. Cena do uzgodnienia.
Tel. 022 633 56 23.
• Kuchnię gazową używaną za 100 zł. Tel. 0 604 289 854.
• Sprzedam maszynę do pisania Casio, stan idealny. Cena 150 zł. Tel. 0
604 289 854.
• Siedlisko na Podlasiu – Łosice 1,55 h, 6 zł/m2, zabudowania, sad. Tel. 022
833 37 72, 0609 073 772.
• Aparat FOTO E, cena 40 zł. Tel. 505 995 268.
• Aparat FOTO 122, cena 80 zł. Tel. 505 995 268.
• Aparat FOTO 12xP, cena 100 zł. Tel. 505 995 268.
• Ciśnieniomierz rtęciowy lekarski, cena 60 zł. Tel. 505 995 268.
• Grzejnik olejowy z termostatem, cena 80 zł. Tel. 505 995 268.
• Farelka i grzejnik spiralny, cena 30 zł. Tel. 505 995 268.
• Sweter wełniany ręcznie robiony, męski, rozpinany, długi rękaw rozm. XXXL,
cena 100 zł. Tel. 505 995 268.
• Łyżwy dziecięce białe rozm. 33, cena 40 zł. Tel. 505 995 268.
• Kurtka skórzana męska z podpinką i kołnierzem, rozm. 50, cena 100 zł.
Tel. 505 995 268.

KUPIĘ

• Samochód osobowy, pierwszy właściciel cena do 17 tys/zł. Tel: 0 506 871 924
• Garaż w okolicy ul. Przytyk w osiedlu Wrzeciono. Tel: 604 405 155, 022
835 32 81.
• Kupię Skodę lub Opla ok. 2000 r. produkcji, pierwszy właściciel. Tel. 0
887 597 003.
• Auto marki Daewoo lub Fiat rocznik 1999 – 2002, chętnie od pierwszego
właściciela. Tel. 0 511 815 796.

LOKALE

• Kupię mieszkanie lub segment w Warszawie lub bardzo bliskiej okolicy,
cisza, zieleń, garaż w budynku, ogródek (wysoki parter) powyżej 65 m²,
3-4 pokoje. Tel: 604 405 155.
• Zamienię 2 atrakcyjne mieszkania, Bielany 61 m2 i Saska Kępa 50 m2 na
dom lub segment w Warszawie, cisza, zieleń do zamieszkania w idealnym
stanie. Tel: 604 405 155.
• Na terenie Warszawy lub w streﬁe podmiejskiej młode małżeństwo
wynajmie mieszkanie z czynszem 700.00 – 800.00 zł m-nie. Tel: 0 696
219 475 po 19.00.
• Sprzedam siedlisko na Podlasiu 15550 m2, sad, dom murowany, garaż. Tel.
022 833 37 72, 0 609 07 37 72.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe przy ul. Marymonckiej o pow. 26 m² ,
pokój z widną kuchnią , dużym balkonem, na trzecim piętrze z windą na lokal
równorzędny w innej dzielnicy lub miejscu. Tel. 691-681-636.
• Pokój do wynajęcia, w czystym mieszkaniu, dla uczciwej i spokojnej pani.
Bielany ul. Kiełpińska, cena 410 zł. za miesiąc. Tel. 506-930-248
• Zamienię 2 pokoje z kuchnią 45 m2 spółdzielcze własnościowe na 3 pokoje.
Tel. 500 033 702.
• Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia(kawalerka lub pokój
z kuchnią). Warszawa i okolice, cena 700,00 – 800,00 zł/m. Dzwonić po
18.00, tel. 0696 219 475.
• Na terenie Warszawy i w okolicach, młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia kawalerki, 700,00-800,00 zł/m. Tel. 0696 219 475 po 18.00.

USŁUGI

• Korepetycji z matematyki i chemii - udziela mgr inż. Bielany, Bemowo 20zł/h +
pisanie prac. Tel. 0 691 350 400.
• Poprawki krawieckie, szycie ﬁran i zasłon, Warszawa ul. Dantego 7. Tel.
022 835 92 76.
• Tani serwis komputerowy, szeroki zakres usług w konkurencyjnych cenach,
usługi w domu klienta, str. www. Tel. 022 835 75 98, 0 698 844 055.
• Korepetycje z ﬁzyki. Tel. 022 864 62 74.
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05.
• Muzyk z dyplomem udziela lekcji gry na gitarze. Tel. 022 835 24 83 lub
0 691 88 51 40.
• Naprawa telewizorów u klienta. Tel. 0 505 924 334.
• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w języku rosyjskim); skład,
łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach wydawniczych. Tel/fax: 0 22 833 13 42; tel. kom.: 0 508 849 667
• ROSYJSKI – tłumaczenia (nieprzysięgłe), ogólne i specjalistyczne – humanistyczne; „biznesowe”; ogólnotechniczne, a także inne. Tel/fax: 0 22 833 33
42; tel. kom. 0 508 849 667.
• Komputery, serwis, składanie, naprawa i modernizacje, instalacja oprogramowań. Tanio, uczciwie. Tel. 606 403 914 lub pcdoktor@onet.eu.
• Magiel ul. Kochanowskiego 18, Solidnie, Szybko. Tel. 0 694 548 262.
• Psycholog, psychoterapia dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców.
Tel. 0 603 858 282.
• Rosyjski nauka i konwersacja na każdym poziomie, tłumaczenia przysięgłe
i zwykłe na każdym poziomie, język prawniczy i techniczny, umowy. Tel. 022
833 89 28, 0 609 440 681.
• TELE – PRANIE, zadzwoń, a ja upiorę. Tel. 0 694 548 262.
• CV + (e-mail lub fax) + foto + list = 50 zł. Śródmieście - 0 502 050 397.
• Komputeropisanie - (prace, podania, CV, oferty reklamowe), e-mail, graﬁka,
skanowanie - zdjęcia - 0 502 050 397.
• Poprawki krawieckie - 0 502 050 397.
• Kobieta posprząta mieszkanie lub dom - 0 502 050 397.
• Sprzątanie mieszkań i domów po remontach - 0 502 050 397.
• MATEMATYKA Tel. 022 864 21 04
• Pralnia na Bielanach zaprasza w godz. 8-20, sob. 8-14.
• Twoja Pralnia ul. Estrady 9
• CHEMIA – MATURA 2008. Tel. 022 864 21 04

INNE

• Gimnastyka korekcyjna w domu ucznia. Wady postawy, wady stóp prowadzi
wykwaliﬁkowana nauczycielka WF i korektywy. Tel. 607 890 819.
• Szukam dostawcy ogórków kiszonych. Tel. 0 604 289 854.
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III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
im. Arka Gołasia

W dniach 29 – 30 listopada 2007
r. w XXXIX Liceum Ogólnokształcącym im. Lotnictwa Polskiego
w Warszawie odbył się III Turniej
piłki siatkowej. Turniej poświęcony
był tragicznie zmarłemu we wrześniu
2005 r. wspaniałemu siatkarzowi,
reprezentantowi Polski i byłemu
uczniowi naszego Liceum - Arkadiuszowi Gołasiowi.
Do rozgrywek zaproszono 4 drużyny
męskie i 3 żeńskie. Dwudniowe zawody
otworzył Dyrektor XXXIX LO mgr Ryszard Ładyński, życząc uczestnikom
wspaniałej, sportowej rywalizacji.
W pierwszym dniu zmagań sportowych rozegrano 4 spotkania w grupie
mężczyzn i 1 w grupie kobiet:

1. (m) DWLOT I – DWLOT II
2–0
(21, 21)
2. (m) NET OSTROŁĘKA – 3 BRYGADA
2 – 1 (21, -14, 13)
3. (k) DWLOT I – DWLOT II
2 – 1 (22, -24, 9)
4. (m) DWLOT I – 3 BRYGADA
2–0
(20, 18)

5. (m) DWLOT II – NET OSTROŁĘKA
2–0
(26, 25)
W drugim dniu zawodów rozegrano
4 spotkania:
1. (m) DWLOT II – 3 BRYGADA
2 – 1 (-20, 15, 13)
2. (k) Gimn.nr 4 Legionowo – DWLOT II
2 – 0 ( 9, 18)
3. (m) DWLOT I – NET OSTROŁĘKA
2 – 0 (20 , 18)
4. (k) DWLOT I – Gimn.nr 4 Legionowo
2 – 1 (22, -24, 9)
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Klasyﬁkacja końcowa:
Mężczyźni:
1. DWLOT I trener Maria Hołozubiec
2. DWLOT II trener Maria Hołozubiec
3. NET Ostrołęka trener Lucjan Łomacz
4. 3 BRYGADA trener płk Robert
Głąb
Kobiety:
1. DWLOT I trener Zbigniew Zemka
2. Gimn. Nr 4 Legionowo trener Andrzej Doktorski
3. DWLOT II trener Zbigniew Zemka
Najlepszymi zawodnikami turnieju
zostali: Sylwia Kaca z DWLO I i Łukasz
Kostrzewa z NET Ostrołęka.
Uczestnicy zawodów otrzymali puchary, medale i pamiątkowe koszulki.

Turniej zaszczycili swoją obecnością:
Wiesława Churawska – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie, Jacek
Bączkowski – Wydział Sportu i Rekreacji
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, płk Piotr Jurek – z-ca Dowódcy 3
Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, Krzysztof Gogo – Prezes

Stowarzyszenia Przyjaciół 3 WBROP,
Witold Mysyrowicz - Prezes Warszawskiej Szkolnej Ligi Siatkówki, Marek
Wiśniewski – v-ce Prezes Warszawskiej
Szkolnej Ligi Siatkówki, Bogusław Nader
– Członek Zarzdu Warszawskiej Szkolnej Ligi Siatkówki, Krzysztof Felczak
– trener UMKS MOS WOLA.
Zawody przebiegły w miłej, sportowej
atmosferze.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Ewa Strejmer, Maria Hołozubiec

Długa lekcja WF-u
Ognisko Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej „AWF Bielany”… nazwa długa, ale i towarzystwo istnieje
długo – 50 lat!
Na początku
grudnia Ognisko TKKF AWF
Bielany świętowało 50-lecie
istnienia. Było
to spotkanie
pełne wzruszeń
i wspomnień.
Wszystko zaczęło
się w 1957 r.
Z inicjatywy
pracowników
naukowo-dydaktycznych
AWF Warszawa, podjęto decyzję o utworzeniu TKKF Bielany, które
po kilku latach przekształciło się w Ognisko TKKF AWF Bielany. Na początku
zatrudniono siedmiu instruktorów, którzy
prowadzili zajęcia w sekcjach: rytmiczno
– tanecznej, gimnastyki, siatkówki oraz
narciarstwa. Z roku na rok sekcji przybywało. Pod koniec lat 60-tych z zajęć

rajdy narciarskie oraz imprezy okolicznościowe. Dużą popularnością wśród
bielańskich rodzin cieszyły się niedzielne
spotkania „Sport w rodzinie” – doskonała

propozycja na aktywne spędzanie wolego czasu dla rodziców i ich dzieci.
Dziś powstaje wiele stowarzyszeń
oraz ﬁrm, prowadzących działalność
związaną ze sportem. Pomimo to Ognisko TKKF AWF Bielany, wciąż działa…
i tak już od 50 lat.
Bartłomiej Frymus

organizowanych przez TKKF
Bielany brało udział prawie 1500
osób.
- Pamiętam jak w 1968 r.,
zorganizowaliśmy dla dzieci
obóz zimowy w Bukowinie Tatrzańskiej. Pojechaliśmy tam
na ćwiczenia korekcyjne i na
narty… na początku nie było
śniegu, ale na szczęście po kilku
dniach śnieg spadł – wspomina
Maciej Popiel, wtedy instruktor,
obecnie Prezes TKKF Bielany.
Podczas zimy mieszkańcy
Bielan mogli korzystać z lodowiska przygotowanego przez
TKKF na terenie AWFu. W 1973
r., powstała sekcja biegowa.
Istniała 25 lat. „Bieg po zdrowie”
to największe przedsięwzięcie
sekcji.
TKKF Bielany nie poprzestało
na prowadzeniu sekcji sportowych. Bardzo często były organizowane turnieje piłkarskie,
kuligi po Puszczy Kampinoskiej,
Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa
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Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
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