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Akcja pomocy dzieciom z Afryki
Niedożywionych i Edukacji Matek w Senegalu, a placówki otrzymały kalendarze i plakaty informujące o akcji. Akcja
spotkała się z dużym zainteresowaniem
środowiska. Mało kto przeszedł obojętnie
obok dzieci i młodzieży zbierającej fundusze na tak szlachetny cel.

Magnolie na osiedlu Wawrzyszew

W zbiórce wzięli udział uczniowie z 15
szkół. Szkoła Podstawowa nr 77 ul. Samogłoski 9, Szkoła Podstawowa nr 79 ul.
Arkuszowa 202, Szkoła Podstawowa nr 80
ul. Aspekt 48, Szkoła Podstawowa nr 209
ul. Reymonta 25,
dokończenie na str. 2

Majowa oferta
kulturalna
Bielańskie Dni Kultury 2007
Jak co roku, od końca maja i przez
cały następny miesiąc, odbywać się
będą Bielańskie Dni Kultury. Władze
samorządowe dzielnicy zapraszają
wszystkich mieszkańców na cykl imprez
kulturalno-artystycznym. Święto dzielnicy
rozpoczynają się, zgodnie z tradycją sięgającą królów Władysława IV i Jana Kaziemierza, w Zielone Świątki – odpustem
w kościele Pokamedulskim, gdzie w niedzielę 27 maja o godz. 11.00 spotykamy
się na uroczystej mszy świętej. W tym
też dniu wokół kościoła będzie miał
miejsce kiermasz artystyczny i wspólne
muzykowanie.
Pełny kalendarz imprez tegorocznych
Bielańskich Dni Kultury przedstawimy
Państwu w następnym – majowym numerze „Naszych Bielan”.

Festyny i imprezy plenerowe
Fot. T. Olechowski

W dniu 21 marca 2007 r. na terenie
dzielnicy Bielany odbyła się zbiórka
pieniędzy na cele działalności Dzieła
Pomocy Ad Gentes. W tym roku, wolontariusze fundacji „Świat na Tak”
postanowili zorganizować kwestę na
rzecz dzieci, oﬁar głodu z Afryki.
Do akcji przyłączyli się
wolontariusze Klubów
Ośmiu Wspaniałych, a także bielańskie dzieci i młodzież niezrzeszone w klubach, a gotowe w każdej chwili nieść pomoc
drugiemu człowiekowi.
Patronat nad akcją objął
Zbigniew Dubiel burmistrz
Dzielnicy Bielany, który
13 marca 2007 r. spotkał
się w sali konferencyjnej
Urzędu Dzielnicy Bielany
z przedstawicielami szkół
zainteresowanych kwestą. W czasie spotkania
burmistrz podziękował
uczniom i ich opiekunom
za zainteresowanie akcją,
podkreślając doniosłość
tej decyzji. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia
zdjęć z Centrum Dzieci

Fot. Z. Morawski
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GAZETA BEZPŁATNA

Burmistrz Zbigniew Dubiel prezentuje plakat

26 maja na terenie AWF odbędzie się
festyn promocji zdrowia z programem
artystycznym „Zdrowa Rodzina”.
Na str. 5 publikujemy zapowiedzi
najważniejszych imprez edukacyjnych,
kulturalnych i artystycznych.

Bielany stoją przed dużą szansą

Niezwykle podniosły nastrój panował podczas spotkania w urzędzie
dzielnicy. Przy świątecznie udekorowanym stole w sali konferencyjnej
4 kwietnia br. zgromadzili się pracownicy, radni i zaproszeni goście.

Rozmowa z Grzegorzem Pietruczukiem (LiD), członkiem Zarządu
Dzielnicy Bielany

Fot. T. Olechowski

Wielkanoc w Urzędzie

Spotkanie rozpoczął burmistrz Zbigniew Dubiel, który powitał obecnych,
a następnie złożył wielkanocne życzenia.
W
prawdziwie
świąteczny nastrój wproKwiecień
2007
wadził ks. Kazimierz Kalinowski, który

po odczytaniu fragmentu tekstu z Pisma
Świętego o Zmartwychwstaniu Jezusa
podzielił się świadectwem na temat swojej wiary w zmartwychwstanie. Zachęcał
zebranych, aby tę trudną tajemnicę życia
wiecznego traktować poważnie, aby
zamiast pytania czy
po naszej śmierci jeszcze nas coś
czeka? – stawiać
pytania: może to
prawda, że jest życie wieczne? Może
warto zastanowić
się już teraz nad
własnym życiem?
W dalszej kolejności życzenia
pracownikom i gościom złożył przewodniczący Rady
Dzielnicy Michał
Sikorski i naczelnik
Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Zbigniew Żuk,
który w imieniu pracowników życzył władzom naszej dzielnicy spokoju i owocnej
współpracy.
Tadeusz Olechowski

Gdy zapadła decyzja, iż Polska współorganizuje mistrzostwa EURO 2012,
zaczęto zastanawiać się co na tym zyska
nasz kraj. Zyskają też Bielany?

– Oczywiście, choć za wcześnie jeszcze
mówić o konkretach, bo ta decyzja zapadła
dopiero niedawno. Jest jednak pewne, że
bardzo duże znaczenie dla uzyskania korzyści z EURO będzie miała dla Bielan budowa
Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy
ul. Marymonckiej 42. Koncepcja Centrum
jest bardzo nowatorska, a jednocześnie
praktyczna dla przyszłych użytkowników.
Centrum będzie nastawione przede wszystkim na rekreację i sport. Wiążemy duże
nadzieje z budową tego obiektu. Zarówno
ja, jak i pozostali członkowie Zarządu, nie
szczędzimy starań, by doprowadzić przede
wszystkim do tego, oby te tereny znalazły
się w zarządzie Warszawskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Wówczas nie będzie
przeszkód formalnych, do rozpoczęcia tej
inwestycji.
Na terenie Centrum powinny powstać
jeden lub dwa hotele – organizatorzy
EURO twierdzą, że właśnie baza hotelo-

wa jest jedną ze słabych stron Polski...
Te hotele bardzo by się przydały...

– To prawda. To jest jeden z argumentów
przemawiających za szybkim rozpoczęciem budowy Centrum. Przyciągnęło by
to turystów-kibiców na Bielany, a nie trzeba
przypominać, że zapewne zostawiliby oni
w naszej dzielnicy pieniądze – w sklepach,
kawiarniach, pubach, restauracjach.
Których na Bielanach brakuje...

– Naszymi inwestycjami chcemy przywrócić Bielanom ich dawny charakter, kiedy
to były miejscem wypoczynku i rozrywki dla
mieszkańców Warszawy.
dokończenie na str. 3

Dyżury
radnych

Na stronie 13 publikujemy dyżury
radnych Dzielnicy Bielany. Są tu przedstawione dni w maju i czerwcu oraz miejsce i godzina dyżuru, na którym każdy
z radnych będzie czekał na mieszkańców
1
Bielan.

Z prac Rady Dzielnicy

Z prac Zarządu Dzielnicy

11 kwietnia br. odbyło się VII posiedzenie Rady Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy. Na początku radni przyjęli
porządek obrad i protokół z VI sesji.
Podczas posiedzenia rady odbyło się
ślubowanie nowego radnego, Waldemara Wasiewicza z PiS, który objął mandat,
po śmierci radnej Agaty Gąsiorowskiej.
Radni przegłosowali 3 wnioski dotyczące
zmian w załączniku dzielnicowym do
budżetu m. st. Warszawy.
Kolejnym punktem rozpatrywanym
przez radnych był projekt wykazu lokali
użytkowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemców. Radni wyrazili opinię na ten
temat i w głosowaniu przyjęli projekt.
Przegłosowano także uchwałę w sprawie zmiany statutu ZGN na Bielanach.
Zebrani wysłuchali również wystąpienia
dotyczącego Lokalnego Programu Proﬁlaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Bielany.
Po dyskusji radni uchwalili ten program.
Ważnym punktem w porządku obrad
sesji była dyskusja i głosowanie nad
Planami Pracy Komisji Rady Dzielnicy
Bielany. Radni przyjęli plany pracy komisji: architektury, urbanistyki, gospodarki
przestrzennej i ekologii, samorządowej,
bezpieczeństwa i porządku publicznego,
skarbu i działalności gospodarczej, mieszkaniowej, zdrowia i pomocy społecznej.
Wysłuchano też informacji przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Przyjęto
również sprawozdanie burmistrza z prac
Zarządu w okresie między sesjami, zawierające informacje o wykonaniu budżetu. Na zakończenie obrad radni wygłosili interpelacje oraz zgłosili zapytania.
Wysłuchali też odpowiedzi na zapytania
zadane podczas poprzedniej sesji.

Obrady VIII sesji Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, które odbyły się
20 kwietnia, prowadził przewodniczący
Rady Dzielnicy Michał Sikorski.
W pierwszej kolejności podjęto uchwałę
w sprawie wniosku o zmiany w załączniku
dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy
na 2007 r., a następnie uchwałę w sprawie
zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy oraz uchwałę
w sprawie zaopiniowania sprawozdania
z działalności Specjalistycznej Poradni
Rodzinnej. Rada podjęła też uchwałę,
w sprawie wyrażenia zgody na członkostwo w trzeciej stałej Komisji Rady Dzielnicy Bielany radnych: Anny Czajkowskiej,
Jacka Jeżewskiego, Kamila Tyszkiewicza,
Waldemara Kamińskiego, Jana Zaniewskiego, Marka Golenia, Łukasza Świderskiego i Ireny Komorek. Nastepnie Rada
powołała Komisję ds. Rodziny Rady Dzielnicy w składzie: Anna Czajkowska, Irena
Komorek, Łukasz Świderski, Waldemar
Kamiński, Waldemar Wasiewicz. Radny
Jan Zaniewski wyraził chęć pracy w Komisji Samorządowej jednak Rada Dzielnicy
w uchwale nie wyraziła na to zgody.
Po przerwie radny Jan Zaniewski niespodziewanie złożył wniosek o zwołanie
w trybie nadzwyczajnym kolejnej sesji rady,
której porządek obrad będzie zawierał tylko
trzy punkty: odwołanie Michała Sikorskiego
z funkcji przewodniczącego Rady Dzielnicy Bielany, odwołanie Zbigniewa Dubiela
z funkcji burmistrza dzielnicy Bielany oraz
zmiany w składzie osobowym Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy. Przed zamknięciem obrad przewodniczący rady poinformował, iż sesja
nadzwyczajna odbędzie się 27 kwietnia.

W marcu 2007 r. Zarząd Dzielnicy odbył 8 posiedzeń, w trakcie których omówił 165
spraw, w tym podjął 81 uchwał. Treści uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego
70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

MT

Jolanta Went

Komunikat
Burmistrz Dzielnicy Bielany
Zbigniew Dubiel i Burmistrz
Dzielnicy Bemowo Jarosław
Dąbrowski stanowczo protestują przeciwko lokalizacji
jarmarku ze Stadionu Dziesięciolecia u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i ul. gen. Maczka.
Powyższa propozycja nie była
konsultowana z Burmistrzami
tych dzielnic.
Tadeusz Olechowski
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Akcja pomocy dzieciom z Afryki
dokończenie ze str. 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 ul. Kasprowicza 107,
Szkoła Podstawowa nr 289 ul. Broniewskiego 99a, Szkoła Podstawowa nr 293
ul. Kochanowskiego 8, Gimnazjum nr 71
ul. Perzyńskiego 10, Gimnazjum nr 72 ul.
Przybyszewskiego 45, Zespół Szkół nr 10
ul. Kolektorska 9/11, Zespół Szkół nr 18 ul.
Żeromskiego 81, Zespół Szkół Sportowych
nr 50 ul. Zuga 16, Zespół Szkół nr 52 ul.
Szegedyńska11, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 56 ul. Fontany 1, XXII
LO ul. Staffa 111.
W wyniku zbiórki uzyskano kwotę 6
301,43 zł, którą przekazano na konto fundacji „Świat na Tak” z przeznaczeniem na
pomoc dzieciom przebywającym w Cen-

trum Dzieci Niedożywionych i Edukacji
Matek w Senegalu. Placówka ta udziela
pomocy dzieciom niedożywionym i wymagającym leczenia, a towarzyszące im
matki są edukowane w zakresie właściwej opieki nad potomstwem. Ubóstwo
i brak wiedzy w zakresie prawidłowej
opieki nad potomstwem są w Afryce tak
duże, że skutkują w głodem i chorobami
niespotykanymi już gdzie indziej.
Przeprowadzona akcja po raz kolejny
pokazała, że wolontariat to wspaniała
postawa życiowa, która wolontariuszowi
daje poczucie wartości i radości z możliwości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, a społeczeństwu przysparza
świadomych i wrażliwych obywateli.
Wydział Oświaty i Wychowania

IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE
 08.05.2007 r. – Turnieju Par w Brydżu Sportowym. Młodzieżowy Dom Kultury im.

Marii Gwizdak, ul. Andersena 4. Organizator: Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Bielany Urząd m.st. Warszawy. Zgłoszenia uczestników: Młodzieżowy Dom Kultury im.
Marii Gwizdak tel.(0-22) 835-93-47
 12.05.2007 r. ok. 9.00-18.00 – VIII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej. Zespół Szkół Nr 52 ul. Szegedyńska 11. Organizator: Wydział Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Bielany Urząd m. st. Warszawy. Współorganizator: Akademia Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Zgłoszenia uczestników: Trasa I-100 km, zapisy od
godz.9.00, wyjazd godz. 9.30. Trasa II- 70 km, zapisy od godz.10.00, wyjazd godz. 10.30.
Trasa III-30 km, zapisy od godz.10.30, wyjazd godz. 11.00. Szczegółowe informacje:
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany Urząd m. st. Warszawy
 13.05.2007 r. godz.9.00-14.00 – Otwarte zawody szachowe z cyklu Grand Prix
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. Szkoła Podstawowa Nr
53 im. Mariusza Zaruskiego ul. Rudzka 6. Organizator: Wydział Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Bielany Urząd m. st. Warszawy. Zgłoszenia uczestników: Szkoła Podstawowa
Nr 53 tel. (0-22) 833-65-65.
 20.05.2007 r. godz.10.00-16.30 – XII Turniej Szachowy dla dzieci i młodzieży. Ognisko TKKF „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1. Organizator: Wydział Sportu i Rekreacji dla
Dzielnicy Bielany Urząd m. st. Warszawy. Zgłoszenia w dniu zawodów w godz.9.00-9.45,
wpisowe w wysokości 15 zł, należy wpłacić 20.05.2007 r. w miejscu imprezy, szczegółowe
informacje: Leon Lech 0-668-765-357, Jan Brustman (0-22) 835–30-74.
Zapraszamy serdecznie mieszkańców naszej dzielnicy na otwarte zajęcia sportowo
– rekreacyjne. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA PŁYWALNI

Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73, ul. Conrada 6, tel. (0-22) 633 86 80
Wstęp wolny za okazaniem legitymacji szkolnej. Podział na grupy wiekowe
 Uczniowie szkół podstawowych - soboty godz. 13.00 – 15.15
 Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - niedziele godz. 13.00-15.15

ZAJĘCIA PIŁKI WODNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73, ul. Conrada 6, tel. (0-22) 633 86 80
Zajęcia bezpłatne - poniedziałki godz. 16.00 – 17.00, środy godz. 16.00 - 17.00 i piątki
godz. 15.00 -16.00

ZAJĘCIA REKREACYJNE DLA OSÓB STARSZYCH –
ZAJĘCIA BEZPŁATNE

TKKF „CHOMICZÓWKA”, ul. Pabla Nerudy 1, tel. (0-22) 834-76-98
Gimnastyka rekreacyjna - poniedziałki i środy godz. 14.10-14.55, poniedziałki i środy
godz. 15.00-15.45, wtorki godz. 15.00-15.45, piątki godz.14.10-14.55
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - czwartki godz.15.00-15.30; 15.30-16.00
Klub Mieszkańców Osiedla WSM Piaski, ul. Broniewskiego 71, tel. (0-22) 633-80-65
Gimnastyka rekreacyjna
- Środy godz. 8.00-9.00; 9.00-10.00, piątek 11.00-12.00, 12.00-13.00
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni
- Wtorki godz. 15.00-15.30; 15.30-16.00
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, tel. (0-22) 834- 65- 47
Gimnastyka rekreacyjna - wtorki i czwartki w godz.16.30 - 17.30
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - piątki w godz. 17.00-17.30
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112, tel. (0-22) 835- 54- 44
Gimnastyka rekreacyjna - czwartki w godzinach 10.00-11.00; 11.00 - 12.00
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - wtorki w godz.16.00-16.30
Szkoła Podstawowa Nr 53, ul Rudzka 6, tel. (0-22) 833-65-65
Gimnastyka rekreacyjna - poniedziałki godz.17.00-18.00; 18.00-19.00, środy godz.
17.00-18.00; 18.00-19.00
Szkoła Podstawowa Nr 133, ul. Fontany 3, tel. (0-22) 834-28-31
Gimnastyka rekreacyjna - środy godz. 18.15 -19.15
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - piątki godz. 15.00-16.00
Szkoła Podstawowa Nr 247, ul. Wrzeciono 9, tel. (0-22) 834-12-49
Gimnastyka rekreacyjna - wtorek godz. 15.15 -16.15, czwartek godz. 15.15 -16.15
Gimnastyka rekreacyjna na pływalni - piątki godz. 10.00-11.00
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Bielany stoją przed dużą szansą

Rozmowa z Grzegorzem Pietruczukiem (LiD), członkiem Zarządu Dzielnicy Bielany
dokończenie ze str. 1

Dla dobra kultury bielańskiej chcemy
w przyszłości wykorzystać Forty Bielańskie – ale to jest bardzo drogi projekt.
Tymczasem w dziedzinie kultury mamy
jeszcze dwa inne projekty do realizacji,
które są dla nas priorytetowe. Jednak
przede wszystkim, ze względu na tę
niesamowitą szansę, którą było wygranie przez Polskę organizacji mistrzostw
piłkarskich, musimy zastanowić się, co
zrobić, by Bielany mogły na EURO maksymalnie skorzystać i zarobić.
A czy z budową i Centrum, i hoteli
zdążycie do EURO?

– Musimy. Naturalnie nie wszystko
zależy od nas, choć oczywiście Zarząd
dzielnicy robi wszystko, by tę inwestycję
zrealizować jak najszybciej. Potrzeba na
to 300 milionów złotych, część tej kwoty
powinna pochodzić z budżetu miasta.
Rozpoczęliśmy też starania na zdobycie
doﬁnansowania z UE. Oprócz Centrum
przy ul Marymonckiej zamierzamy wyburzyć stary, a zbudować nowy basen przy
szkole na Lindego. Planujemy tam budowę
nowoczesnej hali sportowej z basenem.
Będzie ona służyć nie tylko uczniom, ale
wszystkim zainteresowanym.
Czy jest szansa, aby i dzięki EURO,
i budowie Centrum Rekreacji, przyciągnąć na Bielany inwestorów?

– Mam taką nadzieję. Tym bardziej,
że, moim zdaniem, jako Bielańczyka od
urodzenia, nasza dzielnica jest opóźniona
wobec innych dzielnic Warszawy o jakieś
10 lat. Proszę spojrzeć na rozwój Bemowa,
Białołęki czy Ursynowa – te dzielnice startowały mniej więcej w tym samym czasie,
a rozwinęły się szybciej niż my.
Jak Pan, jako zastępca Burmistrza,
zamierza to zmienić?

– Jest kilka priorytetowych spraw,
które chciałbym zrealizować podczas
swej kadencji. Wymagają one wielkiej
pracy, ale gdybym nie wierzył, że uda

się je załatwić, to bym się za nie zabierał.
Te priorytety to budowa domu kultury
z prawdziwego zdarzenia. Jakkolwiek
BOK przy ul. Goldoniego, głównie dzięki
pracującemu w nim zespołowi, działa
prężnie, to jednak nie zapominajmy,
że jest to osiedlowy dom kultury, dość
już wiekowy. Na potrzeby ponad 130
– tysięcznej dzielnicy odpowiedni byłby
ośrodek dużo większy i nowocześniejszy.
Jeśli ktoś ma wątpliwości, proponuję mu
udać się do sąsiedniego Bemowa, do
ArtBem i zobaczyć jak wygląda ośrodek
kultury z prawdziwego zdarzenia w stolicy europejskiego kraju w XXI wieku.
My mamy już pomysł jaki dom kultury
wybudować dla mieszkańców Bielan
– szczegółów jeszcze zdradzić nie mogę,
ale to kwestia czasu, gdy będziemy mogli
przedstawić konkretne plany. Zapewniam
jednak, że projekt jest bardzo interesujący, nowatorski i zmieni oblicze bielańskiej
kultury. Przy ulicy Szegedyńskiej planujemy też budowę pierwszej w Warszawie
mediateki.
Co to jest mediateka i jakie korzyści
z niej będą mieli mieszkańcy Bielan?

– Mediateka jest to coś niezwykłego
– jest to forma przyswajania wiedzy, nauki, zabawy poprzez wykorzystanie najnowocześniejszych technologii i metod
interaktywnych. Dzieci i młodzież będą
mogły korzystać ze zbiorów mediateki, co
przyczyni się znacznie do podniesienia
poziomu edukacji na Bielanach. Na razie
w Polsce są dwie mediateki – we Wrocławiu i Olsztynie, chcemy, aby trzecia była
na Bielanach. I będzie. Na jej budowę
staramy się o dotację z UE.
Na posiedzeniu Rady Dzielnicy duże
kontrowersje wywołał pomysł budowy
lodowiska przy ul. Broniewskiego 99.
Jeden z radnych PiS powiedział, że
lodowisko, na którym dzieci mogą spędzać czas, jedynie przez kilka miesięcy
w roku to „wyrzucone pieniądze”.

Festiwal promocji polskich miast

W dniach 17 – 18 kwietnia br. w warszawskim hotelu Intercontinental odbyła
się konferencja w ramach Festiwalu
Promocji Miast Polskich, w której obok
ponad 350 uczestników samorządowych,
środowisk akademickich, mediów i środowisk agencji marketingowych wziął udział
m.in. Kacper Pietrusiński, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany odpowiedzialny
za promocję naszej dzielnicy.
Spotkanie było okazją, by spojrzeć
na kluczowe elementy promocji miast
i poznać różnorodne rozwiązań w tym

zakresie. Gościem specjalnym festiwalu
był Simon Anholt, uważany za czołowego
światowego eksperta w tworzeniu strategii propagowania krajów, miast i regionów. O sposobach skutecznej promocji
w ramach specjalnego panelu dyskutowali prezydenci siedmiu miast: Krakowa,
Warszawy, Gdańska, Łodzi, Szczecina,
Torunia i Katowic, którzy dużą szansę dla
promocji swojego miasta widzą w organizacji w Polsce i na Ukrainie Mistrzostw
Europy w piłce nożnej w 2012 r.
Tadeusz Olechowski

– Niech ten radny powie to dzieciom
nudzącym się podczas zimowych ferii
spędzanych w mieście! Niech powie to
rodzicom, którzy głowią się jak zorganizować czas pociechom, by nie włóczyły się
po osiedlu i nie narażały na kontakt np.
z dilerami narkotykowymi. Argumentacja,
że to się „nie opłaca” jest siermiężnym
sposobem myślenia. Zapewne ten radny
nie mówiłby tak podczas kampanii wyborczej, ubiegając się o głosy rodziców
tych dzieci, którym – w imię oszczędności
– odmawia prawa do rekreacji... Jak będzie potrzeba, to wykupię temu radnemu
bilet do dowolnej europejskiej stolicy, by
zobaczył jak wygląda nowoczesne lodowisko. Może wtedy ten, czy inny radny,
zrozumieją, że to wstyd dla takiej metropolii jak Warszawa, że młodzi ludzie nie
mają gdzie realizować swych sportowych
pasji. Lodowisk jest w Warszawie zaledwie kilka. To nasze bielańskie będzie
monitorowane. Nadzór kamer i strażników uniemożliwi handlarzom narkotyków
dotarcie do dzieci. Rodzice będą mieli
gwarancję, że ich dzieci spędzają czas
bezpiecznie. Bielany trzeba rozwijać – to
oczywiste, ale gdy my, członkowie Zarządu dzielnicy, chcemy zrobić coś konstruktywnego, zaraz spotykamy się z oporem
ludzi, których nazwałbym „Grupą na
Nie”. Na każda inicjatywę słyszymy „nie”.
Lodowisko? – „nie”, centrum kultury?
– „nie”, skate park? – „nie! Bo po co?!”.
Protestują, dla zasady, żeby protestować,
tylko dlatego, że pomysły wychodzą od
władzy, której nie lubią, a nie od nich.
Ja przestałem już zwracać na to uwagę,
bo byśmy na Bielanach niczego nie byli
w stanie zrobić.
Wspomniał Pan o skate parku...

– Powstanie on na Wrzecionie. Jest
to inicjatywa młodych mieszkańców
Bielan, dla których ten skate park to
ważna sprawa. Oni sami zgłosili się do
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, przedstawili pomysł, świetnie
argumentowali konieczność i możliwości
stworzenia takiego miejsca. I ja się z nimi
zgadzam. To dobry pomysł, by młodzież
zamiast włóczyć się po osiedlach i pić
piwo w bramach miała miejsce, gdzie
będzie mogła wyżyć się w sporcie, który
lubi i który chętnie uprawia. Ten skate
park powstanie. Nie może być tak, że
narzekamy na młodzież, że jest nieaktywna, że nie obchodzi jej nic oprócz
picia piwa i siedzenia przed telewizorem,
komputerem, a gdy młodzież wykazała
inicjatywę, to chce się od razu ich zapał
zniszczyć.
Mam wrażenie, że współpraca z młodzieżą jest dla Pana szczególnie ważna...

– Oczywiście. Młodzież to przyszłość
naszego kraju, naszej dzielnicy. Nie można jedynie narzekać na młodych ludzi, ale
trzeba ich zmobilizować, zaktywizować,
rozwijać to co w nich najlepsze. Nasza
bielańska młodzież, gdy da się jej szan-

Sprostowanie

Fot. T. Olechowski

W wyniku błędu technicznego w poprzednim numerze “Naszych Bielan” 3
(95) nie ukazał się podpis pod zdjęciem
w wywiadzie z zastępcą burmistrza
Kacprem Pietrusińskim. Autora zdjęcia, Krzysztofa Kasprzaka z agencji
Rallyart.pl przepraszamy.
Redakcja
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sę, jest wspaniała, pełna zapału, chęci
działania. Młodzi ludzie muszą widzieć,
że ich pomysły nie będą tylko i wyłącznie
krytykowane oraz torpedowane przez
dorosłych. Ja ściśle współpracuję z Bielańską Radą Młodzieży i nie ukrywam,
że uważam tych młodych ludzi za fantastycznych. Mają mnóstwo świetnych
pomysłów, tylko trzeba dać im szansę na
ich realizację. Korzyści z tego wyniosą
wszyscy mieszkańcy Bielan.
Odpowiada Pan także za bezpieczeństwo na Bielanach. Jak Pan ocenia naszą
dzielnicę pod tym względem?

– Ja jestem bardzo dumny z bielańskich
policjantów, którzy się znają na swojej
pracy, wkładają w nią dużo serca i zapału.
Podobnie straż miejska. Wkrótce, wraz
z mediateką, przy ul. Szegedyńskiej powstanie nowa komenda Straży Miejskiej,
w której będzie pracowało 180 strażników.
Znacznie przyczyni się to do wzrostu bezpieczeństwa na Bielanach, a zwłaszcza
w okolicach Lasku Bielańskiego.
Być może dzięki temu Lasek Bielański
stanie się miejscem atrakcyjniejszym niż
dotychczas. Teraz jest taka dość absurdalna sytuacja, że wielu mieszkańców
Bielan, by odpocząć w lesie, jedzie do
Lasku Kabackiego – bo tam zapewnia się
im jakieś rozrywki – są miejsca do grillowania, punkty gastronomiczne, ogródki
piwne.

– To prawda, że Las Kabacki przyciąga
pragnących wypoczynku i rozrywki na
świeżym powietrzu Warszawiaków, bo
tam się coś dzieje. Jednocześnie, dzięki
„najazdowi” spacerowiczów, Kabaty
szybciej się rozwijają. Ja mam nadzieję,
że uda się przywrócić starą tradycję
majówek na Bielanach, na Młocinach,
w Lesie Bielańskim. Szansą jest otwarcie
stacji metra i zorganizowanie w rekreacyjnych miejscach Bielan wszystkiego
tego, co jest potrzebne do czynnego
wypoczynku i do rozrywki.
Polska młodzież coraz powszechniej
wyjeżdża do Irlandii, gdzie Pan jakiś
czas studiował. Co mogłoby zatrzymać
w kraju tych którzy myślą o jego opuszczeniu?

– Na pewno nie IV RP, ale tu już wchodzimy w wielką politykę.
Polityka, i ta wielka, i ta lokalna jest
przecież w kręgu Pana zainteresowań.
A jak Pan odpoczywa?

– Lubię czytać książki, zwłaszcza historyczne, szczególnie z okresu II wojny
światowej i historii powojennej. Lubię też
literaturę sf. Ale ostatnio największą przyjemność daje mi spędzanie czasu z moim
6-miesięcznym synkiem Mikołajem oraz
żoną Martą.
Rozmawiała Małgorzata Tańska
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Przedstawiamy budowę – 4
Budowa tuneli metra
metodą tarczową cz. 3
OBUDOWA
Obudowa tuneli składa się z tubingów
żeliwnych, które tworzą pierścień – jest
to obudowa ostateczna. Jeden pierścień
obudowy tworzy 11 elementów łączonych
ze sobą śrubami. Wszystkie pierścienie
również są połączone ze sobą śrubami.
PRG „METRO” spółka z o.o. ma również doświadczenie w montażu tunelowej
obudowy żelbetowej.

CEMENTACJA

PODBUDOWA BETONOWA

uszczelnia się za pomocą ołowiu. W zależności od szerokości szczeliny stosuje
się druty ołowiane o średnicach 8, 10,12
mm. Uszczelnianie styków obudowy wykonuje się poprzez wklepywanie drutów
ołowianych młotkami pneumatycznymi

Ostatnim etapem budowy tunelu jest
wykonanie betonu podtorza. Po sprawdzeniu szczelności tunelu przez wtłaczanie wody za obudowę i upewnieniu się
że woda nie dostaje do wnętrza tunelu
przez styki obudowy, śruby, korki oraz

w szczeliny. Uzyskuje się dzięki temu
całkowite wyeliminowanie przecieków wody do tunelu.

komisyjnym odebraniu szczelności tunelu
przystępuje się do zbrojenia, a następnie
szalowania pod beton podtorza. Tak
przygotowane odcinki tunelu (około 120
m) betonuje się. Betonowanie przebiega
dwufazowo. Pierwsza faza to wylewanie
części spągowej o miąższości około 40
cm. Druga warstwa lana jest pod nadzorem mierników, ponieważ założona
dokładność lania betonu wymaga kontroli
geodezyjnej. Dopiero tak przygotowany
tunel jest gotowy do montażu torów ostatecznych metra.

USZCZELNIANIE
OBUDOWY
Poszczególne złącza obudowy,
poziome między elementami poszczególnych segmentów pierścienia i pionowe między sąsiednimi pierścieniami

Fot. P.R.G. „Metro” Sp. z o.o.

W czasie urabiania przodka wykonuje się cementację pierwotną, której
zadaniem jest wypełnienie ewentualnych
pustek między obudową a calizną. Daje

to właściwą współpracę obudowy z górotworem (przez równomierne rozłożenie obciążenia gruntu na obudowę),
ogranicza osiadanie terenu, wstępnie
uszczelnia i zabezpiecza obudowę.
Cementację wtórną wykonuje się 30
m za przodkiem w celu wypełnienia
szczelin i pęknięć powstałych w czasie
wiązania zaprawy (skurcz wiązania).

mocą akumulatorowych lokomotyw do
przodka. Po nich z przodka wracają wozy
z urobkiem, które potem wydawane są
do góry podnośnikiem transportowym.
Urobek wysypywany jest bezpośrednio
na wywrotki i wywożony na zwałkę.

TRANSPORT UROBKU
I MATERIAŁÓW
Fot. P.R.G. „Metro” Sp. z o.o.

Istnieją dwa rodzaje transportu
podczas drążenia tunelu: poziomy
i pionowy. Z powierzchni potrzebny
materiał jak obudowa, cement, piasek, drewno opuszcza się do szybu
za pomocą dźwigu w pojemnikach
lub na platformach. Dalej jest on
transportowany po torach za po-

Tekst „P.R.G. „Metro” Sp. z o.o.

System „Parkuj i Jedź”
Zmiany
Warszawie ruszył pierwszy w syste- cych z kierunku Bielan, Białołęki, Izabew komunikacji mieW„Parkuj
i jedź” parking „Metro Mary- lina, Łomianek, Jabłonny, Legionowa,

Na najbliższe tygodnie planowane jest
zamknięcie skrzyżowania ul. Kasprowicza z ul. Przy Agorze oraz z ul. Kamińskiego. Dotychczasowy ruch zostanie
przywrócony pod koniec roku.
15 kwietnia planowane jest zamknięcie
połowy skrzyżowania ul. Kasprowicza
i Podczaszyńskiego, natomiast w maju to
skrzyżowanie zostanie zamknięte całkowicie. Jego odtworzenie i włączenie do ruchu
nastąpi w listopadzie bieżącego roku.
Grzegorz Żurawski, rzecznik metra

mont” , który powstał z myślą o kierowcach
którzy dojeżdżają z obrzeżnych dzielnic
i ościennych miejscowości do centrum
Warszawy. Parking jest trzypoziomowy,
przeznaczony na 400 aut, jest w nim
tez miejsce na 20 rowerów.. Na każdym
poziomie znajduje się system informacji
pasażerskiej – rozkłady jazdy komunikacji
miejskiej, mapki stolicy. Parking jest całodobowy i monitorowany przez 32 kamery.
Parking „Metro Marymont” powinien
zainteresować kierowców dojeżdżają-

a nawet Marek. Jeśli mają ważny bilet
ZTM, mogą zostawić pojazd na parkingu
i przesiąść się do komunikacji miejskiej.
Jest to sposób na zaoszczędzenie czasu, pieniędzy, paliwa, a oprócz tego na
zmniejszenie korków w centrum stolicy.
Już w maju zostanie oddany do użytku
kolejny obiekt tego typu – parking „Połczyńska”, w wakacje zostanie otwarty
parking „Metro Wilanowska”, a w przyszłym roku ruszy parking „Młociny”.

Huk młotów pneumatycznych i maszyn budowlanych i unoszący się wokół
duszący pył – to obraz z rozbiórki estakad
na Wisłostradzie na odcinku bielańskim.
Dla kierowców, którym pozostawiono
tylko przejazd estakadą zachodnią z dwoma pasmami ruchu w obu kierunkach,
najbardziej uciążliwy był pył osłabiający
widoczność. Teraz jest już lepiej. Wzdłuż
odcinka, na którym wykonywane są prace rozwieszono plandeki.
Taka sytuacja niestety potrwa kilka
miesięcy. Zarząd Dróg Miejskich podpisał
umowę z ﬁrmą Skanska na rozbiórkę

istniejącej konstrukcji do poziomu terenu
i budowę nowych estakad (zachodniej
i wschodniej) o długości 814 metrów. Projekt prac obejmuje również remont oświetlenia estakad, wykonanie odwodnienia,
a także opracowanie i uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu kołowego.
Wartość kontraktu to około 107 mln zł.
Do końca tego roku mają być zakończone prace przy budowie estakady w kierunku Łomianek. W roku przyszłym rozpoczną się prace i zakończona zostanie
budowa estakady w kierunku Centrum.

JW

Ciasno na Wisłostradzie

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

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

4

sob. 8-14

S.Z.

Kwiecień 2007

Majowa oferta kulturalna
dokończenie ze str. 1

Miłośników przyrody i osoby zainteresowane problemami ekologii zapraszamy
w tym dniu także na „Dzień Ziemi” – festyn
ekologiczny, który odbywać się będzie na
polanie przy ul. Marymonckiej 42 w okolicy
Lasku Bielańskiego. Kulminacja imprez
plenerowych będzie miała miejsce 2
i 3 czerwca, kiedy to na terenie naszej
dzielnicy odbędą się trzy festyny: „Dzień
Dziecka na Chomiczówce” (2 czerwca),
„Dzień Dziecka na Piaskach” (2 czerwca)
oraz Dzień Dziecka na boiskach szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 293 (3
czerwca).
Ostatnią przedwakacyjną imprezą
plenerową będzie „Festyn Rodzinny
na Wawrzyszewie” zorganizowany 17
czerwca na terenach rekreacyjnych przy
Stawach Brustmana.

Koncerty
Na Bielańskie Dni Kultury organizatorzy
przygotowali także specjalne propozycje
repertuarowe, m.in. 15 czerwca br. w Podziemiach Kamedulskich wystąpi gwiazda
polskiej wokalistyki jazzowej, odnosząca
obecnie sukcesy na świecie, Aga Zaryan
(Agnieszka Skrzypek), a 17 czerwca w kościele św. Jozafata gościć będziemy zespół
Sinfonia Academica z Białegostoku.

w komediowy sposób – przez wybitnego
twórcę międzywojennego dwudziestolecia – cechy osobowościowe Polaków.
Miłośników teatru poszukującego zapraszamy do Podziemi Kamedulskich.
Tam od 1 do 3 czerwca odbędzie się
II Przegląd Teatrów Offowych. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć pięć
spektakli. Zaprezentują się teatry offowe
ze szczególnym uwzględnieniem grup
funkcjonujących na Mazowszu.

Dni otwarte
w placówkach oświatowych
i instytucjach kultury
Bielańskie Dni Kultury stwarzają
doskonałą okazje do prezentacji dorobku bielańskich placówek kulturalnych
i oświatowych. Dni otwarte w placówkach
dają informacje rodzicom, którzy chcieliby zapisać swoje pociechy na konkretne
warsztaty, czy też zajęcia artystyczne.
I tak Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”
z ul. Cegłowskiej 39, w pierwszych dniach
czerwca w okolicznym parku przedstawi dorobek zespołów teatralnych,
tanecznych i muzycznych działających
w MDK. Również MDK im. Marii Gwiz-

części: konkursowej – realizowanej na
Bielanach – oraz koncertu galowego.
Celem konkursu jest popularyzacja
muzyki chrześcijańskiej, jako gatunku
niosącego bardzo pozytywne przesłanie
dla dzieci i młodzieży, promocja młodych
wykonawców piosenki chrześcijańskiej
oraz podnoszenie ich umiejętności
i doskonalenie warsztatu muzycznego.
Organizatorzy zaprosili do udziału w konkursie dzieci, młodzież i osoby dorosłe,
solistów i zespoły – wszystkich, którzy
interesują się piosenką chrześcijańską.
Przesłuchania, planowane w dniach
18 – 19 maja w Domu Rekolekcyjno-Formacynym przy WMSD na Bielanach,
zakończone zostaną otwartym dla publiczności koncertem gwiazd. Spośród
uczestników wyłoniona zostanie grupa
20 ﬁnalistów, którzy zaprezentują się 10
czerwca na Placu Zamkowym. Gwiazdami tego wieczoru będą m.in. Lora Szafran
i Edyta Gepert.
Jarosław Bobin

Spotkania Filmowe
Już w połowie maja rusza na Bielanach nowa inicjatywa kulturalna – Bielański Klub Filmowy. Co dwa tygodnie
w dolnym kościele św. Zygmunta odby-

Wystawy
W ramach tegorocznych Bielańskich
Dni Kultury na początku czerwca zostanie otwarta wystawa przedstawiająca historię zakładu opiekuńczego „Nasz Dom”,
placówki, której losy są nierozerwalnie
związane z historią Bielan. Organizatorzy
ekspozycji ukażą m.in. sylwetki dwojga
wybitnych pedagogów – Maryny Falskiej
i Janusza Korczaka oraz ich nowatorskie
metody wychowawcze. Ważnym elementem wystawy będzie ukazanie losów wychowanków domu wpisanych w historię
Polski. Autorzy ekspozycji oparli się na
bogatym materiale archiwalnym, gromadzonym od powstania placówki w 1991 r.
w Pruszkowie, przeniesionej na Bielany
w 1928 r. i działającej do dziś.
W czerwcu w bibliotece planowana
jest także kolejna ekspozycja. Prezentowana będzie twórczość i sylwetka Bolesława Leśmiana, a głównym elementem
wystawy będzie malarstwo inspirowane
jego poezją.

Teatr
czyli tradycyjnie i niszowo
W ramach tegorocznych Bielańskich Dni
Kultury prezentowane będą dwie ciekawe
imprezy teatralne. Jedna to teatr klasyczny,
druga – teatr niszowych, offowy.
Organizowany przez BOK i stowarzyszenie „Akademia Łucznica”, Bielański
Festiwal Teatralny „Twarzą w twarz” jest
szczególnie atrakcyjny dla mieszkańców
Bielan – dzielnicy, która niestety pozbawiona jest zawodowej sceny teatralnej.
Organizatorzy prezentacji wybrali sztuki
oparte na dobrych tekstach literackich,
wykonywane zarówno w teatrach instytucjonalnych, jak też i na scenach impresaryjnych. Miłośnicy teatru będą mieli
możliwość zobaczenia sześciu przedstawień m.in. spektakl „Uwaga złe psy”,
przygotowany przez Teatr Montowania,
ukazujący zniewolenie jednego człowieka przez drugiego na przykładzie życia
Jerzego Szaniawskiego i jego żony, czy
też spektakl „Dwaj panowie B” Mariana
Hemara w wykonaniu Polskiego Teatru
Ludowego we Lwowie, ukazujący nam
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dak, mieszczący się przy ul. Andersena
4, zaprezentuje podobny program, który
poniekąd może przerodzić się w mały festyn artystyczny. W dniach 1 – 2 czerwca
w tej właśnie placówce planowana jest
wystawa prac malarskich, połączona
z loterią na cele charytatywne.
W pierwszych dniach czerwca prezentacje swojego dorobku szykuje także
Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Instruktorzy OPP będą pokazywać dorobek
swoich grup warsztatowych m.in. teatru
lalkowego, modelarstwa, tańca towarzyskiego, witrażu, haftu, nauki gry na
instrumentach.

Juwenalia na UKSW
W ramach warszawskich Juwenalii
swoją propozycję przygotowali także
studenci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Planowana impreza
odbędzie 25 maja na terenie campusu
przy ul. Dewajtis 5. Część koncertu, organizowanego przez Samorząd Studentów
UKSW, odbędzie się w Podziemiach
Kamedulskich. Tam też wystąpi m.in.
znany i lubiany zespół Stare Dobre
Małżeństwo. Z kolei od godz. 15.00,
podczas koncertu głównego wystąpią
najpierw muzyczne zespoły studenckie,
a później gwiazdy wieczoru: zespół Raz
Dwa Trzy i zespół Perfect.

Warszawski Festiwal
Piosenki Chrześcijańskiej
Już po raz trzeci organizowany jest
warszawski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej. Projekt składa się z dwóch

wać się będą bezpłatne pokazy arcydzieł
kina, którym towarzyszyć będą spotkania
z aktorami, reżyserami i znawcami kina.
Klub powstaje dzięki współpracy Wy-

działu Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany,
paraﬁi św. Zygmunta w Warszawie oraz
agencji Film Art.
Atrakcję stanowić będą pokazy krótkich ﬁlmów dokumentalnych, które towarzyszyć będą każdej projekcji. Będą
to zarówno dzieła uznanych dokumentalistów, jak i prace młodych twórców.
Tak zwana „Polska Szkoła Dokumentu”
to zjawisko unikatowe, które ma już swą
markę w świecie, z pewnością więc takie
małe formy znajdą wielu amatorów.
Z tego względu pokazy zostały podzielone na bloki tematyczne, które
dotyczą fundamentalnych doświadczeń
egzystencjalnych człowieka – np. dojrzewanie, samotność czy walka. Każdemu
z pokazów towarzyszyć będą prelekcje
oraz dyskusje prowadzone przez ludzi
z branży ﬁlmowej, znawców kina, a także
specjalistów w dziedzinach, których dotyczyć będą dzieła. Wstęp na wszystkie
pokazy będzie bezpłatny.
Pierwszy cykl składający się z trzech
ﬁlmów rozpocznie się już 21 maja i nosi
tytuł „Mały człowiek”. Obrazy, które się
nań składają poruszają problem dotykający każdego – przeżyć dziecka.
Pierwszym z pokazanych ﬁlmów będą
21 maja br. o godz. 18.00 „Wrony” w reżyserii Doroty Kędzierawskiej”, za który
autorka otrzymała w 1994 r. nagrody
m.in. w Gdyni, Cannes i Berlinie. Ten
niezwykły obraz opowiada o samotności
dziecka oczami dwóch dziewczynek,
które spędzają same cały dzień i noc
wędrując ulicami miasta. Po spotkaniu
dyskusję poprowadzi Gabriela Roszkowska z fundacji „Dzieci Niczyje”.
Kolejne ﬁlmy zaprezentowane będą 11
oraz 25 czerwca. Drugi ﬁlm będzie również
polski – jest to znakomite i obsypane nagrodami „300 mil do nieba” Macieja Dejczera
z muzyką Michała Lorenca, który osobiście
opowie widzom o tworzeniu muzyki do
obrazu. Ostatni ﬁlmem w cyklu będzie hiszpański ﬁlm „Nakarmić Kruki” Carlosa Saury,
opowiadający o trudnym dorastaniu.
Kolejne dzieła w ramach Bielańskiego
Klubu Filmowego prezentowane będą po
wakacjach. Serdecznie zapraszamy!
Marcin Malicki

Magiczny wieczór u Kamedułów
W niedzielę 15 kwietnia br. przy
współudziale Wydziału Kultury i burmistrza dzielnicy Bielany Zbigniewa
Dubiela oraz fundacji Ewy Błaszczyk
„Akogo” w Podziemiach Kamedulskich przy ul. Dewajtis 3, mieliśmy
przyjemność wysłuchać trzeciego już
koncertu z cyklu „Piosenka literacka
w Podziemiach Kamedulskich”.
Po przekroczeniu furty prowadzącej na
dziedziniec przed wejściem do Podziemi
„czekali” na szczęśliwców, którym udało
się zdobyć zaproszenia wykonawcy: Gołda Tencer, Maria Pakulnis, Ewa Błaszczyk
i gospodarz ks. Wojciech Drozdowicz, a z
drabiny na wysokości dachu fragmenty
„Dybuka” recytował aktor Tadeusz Chudecki, przy akompaniamencie Sebastiana
Feliciaka grającego na klarnecie. Obok na
batucie swoje umiejętności prezentowała
grupa Romana Gruszkiewicza. Po tak
interesującym powitaniu, udaliśmy się
do podziemi, gdzie w nastrój wieczoru
wprowadził nas ks. Wojciech.
W programie koncertu usłyszeliśmy
wielkie szlagiery z repertuaru żydowskiego w wykonaniu wybitnych artystów
sceny polskiej m.in. Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej, Gołdy Tencer, Marii Pakulnis,
Krystyny Tkacz, Ewy Błaszczyk oraz
Mieczysława Zalewskiego, Wiesława

Komasa i Mieczysława Szcześniaka. Wystąpiły też dwie świetne młode wokalistki
Małgorzata Czajka i Emilia Witkiewicz.
Wokalistom towarzyszył zespół w składzie: Janusz Tylman (fortepian), Marek
Wroński (skrzypce), Sebastian Feliciak
(klarnet, saksofon). Koncert zakończył
chór gregoriański „Bornus Consort”.
Nieoczekiwanie, gdzieś z końcowych
rzędów rozległ się śpiew liturgiczny
i dopiero po chwili zobaczyliśmy zbliżające się ku scenie postacie. Było to
niesamowite przeżycie. Na zakończenie
koncertu organizatorzy zaprosili publiczność na degustację niebieskiego makaronu, którego nitki miały nas połączyć
z niebem.
Niestety nie wszystkim było dane zobaczyć ten wspaniały koncert. Jak zwykle
było więcej chętnych niż miejsc na widowni. Telefon w wydziale kultury, gdzie
można było otrzymać zaproszenia na
koncert był rozgrzany do „czerwoności”
– niektórym szczęśliwcom się udało.
Po wakacjach będziemy mogli posłuchać jeszcze dwóch koncertów z cyklu
„Piosenka literacka w Podziemiach
Kamedulskich”: w październiku wystąpi
Ewa Błaszczyk, a w listopadzie Magda
Umer i Andrzej Poniedzielski.
Jolanta Went
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Za otwartymi drzwiami SP nr 289

Tradycyjnie już 22 marca Szkoła Podstawowa nr 289 otworzyła swoje drzwi
dla dzieci, ich rodziców, absolwentów,
jednym słowem wszystkich przyjaciół
szkoły. Przybyłych gości serdecznie
przywitała dyrekcja i uczniowie. Odwiedzający szkołę otrzymali folder
zawierający informacje o placówce,
kalendarz ścienny ufundowany przez
Radę Rodziców i drobne upominki.
Tegoroczny Dzień Otwartych Drzwi
poświęcony był współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Turcji
i Polski, kontynuowanej w ramach Programu Socrates-Comenius. W bieżącym
roku szkolnym motywem przewodnim
międzynarodowego projektu jest szkoła
i systemy edukacyjne oraz zainteresowania i czas wolny dzieci. Stąd też wśród
licznych prac naszych uczniów, wyeksponowanych na wystawkach ściennych korytarzy i pracowni zobaczyć można było:
album o szkole hiszpańskiej z Barqueros,
kartki wielkanocne przysłane przez
uczniów włoskich z Quarto S. Elena,

album na temat karnawału we Włoszech
oraz plakaty o polskim systemie edukacyjnym wykonane w języku angielskim
przez uczniów naszej szkoły.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się aukcja prac dzieci, zorganizowana przez świetlicę szkolną. Rodzice,
opiekunowie i dzieci chętnie nabywali
ozdobione metodą decoupage’u kamyki,
obrazki z kolorowego piasku, malowane na szkle witraże i kwiaty z papieru.
Zgodnie z zasadą „coś dla ciała, coś dla
ducha” za symboliczny grosik można
było skosztować pysznych ciast przygotowanych przez szkolny wolontariat.
Dochód z akcji przeznaczony został na
letni wypoczynek dzieci z Domu Dziecka
„Julin” w Kaliskach. W ramach programu
„Uczeń z klasą” uczennice z klasy VIa
podjęły się sprzedaży własnoręcznie
wyhaftowanych serwetek, pocztówek
z motywem świątecznym, kolorowych
wydmuszek i orzeszków. Zebrane pieniądze przekazały do schroniska dla
bezdomnych zwierząt w Józefowie.

Punktem kulminacyjnym popołudnia
był spektakl pt. „Szkoła moich marzeń”.
Na tle pięknej dekoracji, przedstawiającej tęczę usłaną motylami, wystąpili
uczniowie prezentując inscenizację pt.
„Wycieczka” oraz fragment lekcji geograﬁi zaczerpnięty z „Akademii Pana
Kleksa” J. Brzechwy. Hucznymi owacjami
nagrodzony został popis akrobatyczny
oraz pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu naszych uczniów uczęszczających
do ogniska tanecznego. Nie zabrakło też
zwiewnego tańca motyli. Wiele wzruszeń
wzbudziła oprawa muzyczna występu,
zwłaszcza piosenki o marzeniach: „Pięknie żyć”, „Marzenia jak piasku ziarenko”,
„Walc kwiatów i motyli”, zaprezentowane
przez chór szkolny.
Gromkie brawa i wiele serdecznych
komentarzy niewątpliwie świadczą
o powodzeniu inscenizacji i zadowoleniu gości ze spędzenia tego popołudnia
w Szkole Podstawowej Nr 289.
Anna Kowalska, Renata Sujka,
Wioleta Haduł

,,Kocie Dni” w Przedszkolu nr 341 ,,Kota Filemona”

Od września 2006 r. nasze przedszkole nosi nazwę ,,Kota Filemona”.
Aby przybliżyć dzieciom jego postać, zachęcić do obserwacji zachowań kotów w ciekawych i zaskakujących sytuacjach, a jednocześnie rozwijać wyobraźnię i wzmacniać
wiarę we własne możliwości, zorganizowałyśmy konkurs dla dzieci i ich rodziców pod
hasłem „Różne oblicza kota”.
Konkurs przeznaczony był dla dzieci
w wieku 3-6 lat, które miały wykonać
prace plastyczne w domu ze wsparciem
rodziców, dziadków, opiekunów. Ilość
przyniesionych prac i różnorodność technik zaskoczyła komisję konkursową.
Traﬁło do nas w sumie 60 prac zarówno płaskich, jak i przestrzennych.
Kotki wykonane były z butelek, rolek po
papierze toaletowym, pudełek, sznurka,
włóczki, guzików, materiałów, kubeczków
po jogurtach a także skarpetek i rękawiczek. Wszystkie prace były piękne, a ich
estetyczne wykonanie wskazywało, że
autorzy poświęcili im dużo serca i włożyli

w ich wykonanie ogrom pracy. Dlatego
wszystkie dzieci zajęły I miejsce.
Ze zgromadzonych prac zorganizowałyśmy wystawę. Nasze zwierzaki
podziwiane są przez wszystkich odwiedzających przedszkole.
Finał konkursu odbył się 15 marca
podczas popołudniowej zabawy,
na którą licznie
przybyły dzieci
i ich rodzice, a nawet babcie.
W czasie spotkania powstała
ﬂaga ,,Kociolandii”, kolorowy plakat, hymn oraz
,,żywy” pomnik
kota. Śmiechu
było co niemiara. Najwięcej
jednak radości
dało małym twór-

com uroczyste wręczenie dyplomów
i upominków. Postać kota przewija się
w działaniach przedszkola przez cały
rok. Przygotowujemy się do uroczystości
związanej z nadaniem nazwy, która odbędzie się w maju bieżącego roku.
Rada Pedagogiczna, Przedszkola nr 341

Kolorowy tydzień w „Chatce Puchatka”

SP nr 133 im.
S. Czarnieckiego
zaprasza
W naszej placówce przy ul. Fontany 3, trwa nabór uczniów do klas
pierwszych. Drzwi naszej szkoły stoją
otworem dla wszystkich rodziców
poszukujących dla swych pociech
bezpiecznego, przyjaznego miejsca,
które sprzyjać będzie rozwojowi dziecka i spowoduje, że nauka stanie się dla
niego prawdziwą przyjemnością.
SP 133 jest nowoczesną i ciągle rozwijającą się placówką oświatową. Nie bez
dumy chcemy podkreślić, że na naszych
gościach bardzo dobre wrażenie robi
niekonwencjonalny wystrój wnętrz, bogate wyposażenie klas, zadbane boisko,
lśniące korytarze i... najsmaczniejsze na
Bielanach obiady w szkolnej stołówce.
Już od pierwszej klasy nasi uczniowie
uczą się języka angielskiego zarówno na
lekcjach, jak i w trakcje zajęć pozalekcyjnych. Metody i formy pracy z uczniami
systematycznie dostosowujemy do grup.
Dzieci przygotowywane są do egzaminu
Starters organizowanego przez British
Council. Nabyte umiejętności prezentują
wystawiając przedstawienia teatralne
dla rodziców, uczniów i środowisk pozaszkolnych. Od pierwszych dni nauki
dzieci mają kontakt z komputerem, co
jest możliwe dzięki dwóm pracowniom
informatycznym. Stały dostęp do internetu wzbogaca zajęcia.
Szkoła posiada nowe boisko szkolne, salę
gimnastyczną, lustrzaną salę do korektywy
i salę do gry w tenisa stołowego. Doświadczeni nauczyciele prowadzą bogaty wachlarz
zajęć sportowych, gwarantujących udział
w zawodach i olimpiadach na różnych szczeblach. Dbają też o właściwą sylwetkę dzieci
poprzez gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną. Swoje zainteresowania uczniowie
mogą rozwijać uczestnicząc w różnorodnych
zajęciach pozalekcyjnych: plastycznych,
muzycznych, informatycznych, montessoriańskich, językowych, Koła Europejskiego.
W szkole działa świetlica szkolna
– trzy duże kolorowe sale, której pracownicy umilają pobyt dzieciom, pomagając
rozwijać wszelkie zainteresowania lub
służą radą podczas odrabiania prac domowych. Zajęcia świetlicowe odbywają
się w godz. 7.00 – 17.30. Szkoła zapewnia także opiekę specjalistów: pedagoga,
psychologa, logopedy i pielęgniarki.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia naszej szkoły
mieszczącej się przy ul. Fontany 3 oraz
zapoznania się ze stroną internetową
www.sp133.internetdsl.pl. Odpowiedzi
na wszelkie pytania można uzyskać pod
numerem telefonu (0-22) 834-28-31.

wtorek niebieski, w środę żółty, w czwartek zielony, a w piątek tęczowy.
Na zakończenie całego kolorowego
tygodnia zorganizowano Tęczowy Bal.
Było to przedstawienie przygotowane
dla dzieci przez panią rytmiczkę i nauczycielki przedszkola. Dzieci aktywnie
w nim uczestniczyły, śpiewem i tańcem
pomagając Pani Wiośnie zapanować
nad Wichrem i Zimnem. Jak na tęczowy
dzień przystało, po całej sali wirowały

kolorowe wstążeczki i chusteczki. Dzieci
z zainteresowaniem i radością uczestniczyły w tym nietypowym balu. Mimo
deszczowej pogody za oknem, w naszym
przedszkolu było kolorowo, wesoło i bardzo wiosennie.
Radośnie uśmiechnięte buzie przedszkolaków utwierdziły nas w przekonaniu,
że wiosna może być nie tylko na zewnątrz
przedszkola, ale w każdym z nas.
Rada Pedagogiczna

Danuta Rybusińska

„Być aktorem, trudna sprawa...”

mosia”, „Spóźniony słowik” i „O Grzesiu
Kłamczuchu”.
Przygotowując z dziećmi inscenizację,
wdrażamy je do działań zarówno odtwórczych, jak i twórczych. Praca nad tekstem, twórczość plastyczno-techniczna
w zakresie wykonania niektórych lalek,
rekwizytów i elementów dekoracji sprawia, że dzieci działają twórczo, pracują
też w grupie rówieśników. Z zapałem
uczą się one swoich ról, samodzielnie
wykonują kukiełki i łatwiejsze elementy
dekoracji, o wykonanie tych trudniejszych prosimy panią Iwonę Stawarską,
która prowadzi w naszej szkole kółko
plastyczne i chętnie służy nam pomocą.
Wychowawczynie świetlicy często po-

magają nam w doborze strojów. Inscenizacja, jako forma pracy lekcyjnej, jak
i pozalekcyjnej, z dziećmi w młodszym
wieku szkolnym wywodzi się z gier i zabaw, jest zatem dzieciom bliska i chętnie
w niej uczestniczą. Poprzez taką pracę
dzieci uczą się także odpowiedzialności
zbiorowej i indywidualnej, bo wiedzą, że
końcowy efekt – sukces z wystawienia
inscenizacji – jest dziełem całej grupy.
W najbliższych planach kółka teatralnego jest przygotowanie inscenizacji
z okazji Dnia Ziemi (koniec kwietnia).
W planach mamy także przygotowanie
przedstawienia dla przedszkolaków, które odwiedzą naszą szkołę w maju.

Od 19 do 23 marca w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Puchatka„
przy ul. Brązowniczej 17, trwał „Kolorowy Tydzień” zakończony Tęczowym
Balem z okazji powitania wiosny.
Przedszkole zostało pięknie udekorowane, a dzieci każdego dnia tygodnia
przychodziły ubrane w kolory dnia.
Nawet jedzenie przyrządzone przez panie kucharki odpowiadało kolorowi dnia.
W poniedziałek był to kolor czerwony, we

Tymi słowami mała „aktorka” zaprosiła zebranych
uczniów klas młodszych na
przedstawienie pt. „Wiersze,
które lubimy”, przygotowane przez dzieci z klasy IIa
Szkoły Podstawowej nr 209,
które uczęszczają na zajęcia
kółka teatralnego. Jest to
nasza bielańska szkoła przy
ul. Reymonta 25, nosząca
imię Hanki Ordonówny. Mali
„aktorzy” zaprezentowali wybrane i opracowane wiersze
Juliana Tuwima: „Zosia Sa-
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Stulecie patrona
W tym roku mija 100. rocznica urodzin Janusza Kusocińskiego, patrona
Zespołu Szkół Sportowych Nr 50 przy
ul. Zuga 16.
Ten najwybitniejszy lekkoatleta Polski
międzywojennej może być wzorem dla
uczniów zarówno jako wspaniały sportowiec, jak i Polak – patriota. Codzienne
treningi, prowadzone z cierpliwością
i konsekwencją, spowodowały, że mimo
braku dobrych warunków ﬁzycznych
do wyczynowego uprawiania sportu
osiągał sukcesy, np. rekord świata na
3000 m (1932 Antwerpia), czy II miejsce
w biegu na 5000 m na Mistrzostwach
Europy w 1934 r. w Turynie. Był też
Kusociński dziesięciokrotnym mistrzem
Polski w biegach od 1500 do 10.000
m. Ukoronowaniem jego kariery sportowej stało się zdobycie złotego medalu
olimpijskiego w biegu na 10.000 m na
Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles
w 1932 r.
Janusz Kusociński zasłużył się nie
tylko jako sportowiec, ale i jako żołnierz.
W 1939 r. bronił Warszawy. Za zasługi na
polu walki otrzymał Krzyż Walecznych.
W latach wojny działał w konspiracji.
Aresztowany wiosną 1940 r., więziony
w Alei Szucha i na Pawiaku, w czerwcu
1940 r. został rozstrzelany podczas masowej egzekucji w Puszczy Kampinoskiej
w pobliżu miejscowości Palmiry.
Janusz Kusociński związany był
z Bielanami – jako student Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
imienia marszałka Józefa Piłsudskiego
(czyli dzisiejszej Akademii Wychowania
Fizycznego) oraz jako nauczyciel wychowania ﬁzycznego (w latach 1938 – 1939)
w szkole numer 21 przy ul. Zuga 16. Placówkę tę utworzono w 1936 r. jako pierwszą szkołę powszechną na Bielanach;
liczyła ona zaledwie 10 sal lekcyjnych,
nie posiadała nawet sali gimnastycznej.
W czasie wojny szkoła została zniszczona. Przez pewien czas po wojnie lekcje
odbywały się w prywatnych domach.

„Wieczór z bajką”

Stopniowo
placówkę
odbudowano, a nawet rozbudowano –
gmach przy
ul. Zuga powiększono
o jeden pawilon, drugie piętro i salę gimnastyczną. W roku
szkolnym 1961/62 nadano szkole imię
Janusza Kusocińskiego. W 1975 r. utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących
Mistrzostwa Sportowego, który w 1995 r.
otrzymał imię Janusza Kusocińskiego.
Dziś w skład Zespołu Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza Kusocińskiego
wchodzą: Szkoła Podstawowa Sportowa
Nr 21, Gimnazjum Sportowe Nr 79 oraz
LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego. Uczniowie szkoły trenują głównie szermierkę, lekką atletykę,
pięciobój nowoczesny, piłkę nożną oraz
sporty walki.
W roku szkolnym 2007/2008 Zespół
Szkół Sportowych Nr 50 im. Janusza
Kusocińskiego będzie prowadził nabór do
pierwszych klas Gimnazjum Sportowego
Nr 79 oraz LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.
Gimnazjum Sportowe jest szkołą
bezrejonową, do której przyjmowani są
uczniowie o wybitnych uzdolnieniach
sportowych i dobrych wynikach nauczania; planowane są trzy klasy pierwsze
gimnazjum. Nabór do LIX Liceum Ogólnokształcącego będzie prowadzony do
czterech klas pierwszych, między innymi
będą to klasy ukierunkowane na dziennikarstwo, wychowanie ﬁzyczne oraz
na turystykę i rekreację. Po ukończeniu
liceum uczniowie mogą kontynuować
naukę na różnych kierunkach AWF im.
Józefa Piłsudskiego, z którą szkoła
współpracuje.
MT

Wydarzenie u Domeyki

Słoneczne piątkowe południe 30
marca 2007 r. w Gimnazjum Nr 77 im.
Ignacego Domeyki przy ul. Staffa 3/5,
długo będziemy pamiętać. To właśnie
wtedy klasę 3b odwiedził specjalny
gość. Pni Barbara Wachowicz zgodziła
się, w odpowiedzi na uczniowski list,
poświęcić nam swój cenny czas.
List z zaproszeniem powstawał w klasie na lekcjach języka polskiego przy
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omawianiu lektury
pt. „Kamienie na
szaniec” A. Kamińskiego.
Chcieliśmy złożyć uznanie dla
młodych bohaterów tej opowieści
– na ręce wielkiej
znawczyni losów
Alka, Rudego
i Zośki – powiedzieć, że podziwiamy ich postawę, bohaterstwo
i odwagę. Przecież
to mógł być każdy
z nas!
Spotkanie z panią Basią z Podlasia – jak siebie
nazywa – było wspaniałą lekcją patriotyzmu i pięknej polszczyzny. Słuchaliśmy
gawędy jak zaczarowani.
Na koniec elegancka „Fioletowa
Dama” wpisywała do książek piękne,
osobiste dedykacje.
Dziękujemy pani Barbarze Wachowicz, że znalazła czas dla naszej klasy.
To spotkanie zapamiętamy na zawsze.
Uczniowie klasy 3b

Przedszkole nr 346 „Pod kasztanem”
Nauczyciele naszego przedszkola
wiedzą, jak ważna jest współpraca
z rodziną dziecka. Wystarczy niekiedy
podsunąć rodzicom pomysł, dostrzec
możliwości ich dzieci, oﬁarować swoją
pomoc – a efekt murowany.
Zorganizowaliśmy w przedszkolu
„Wieczór z bajką”, dla 5- i 6-latków i ich
rodzin. Scenograﬁę stanowił granatowy
materiał z napisem „Wieczór z bajką”.
Były też rekwizyty z różnych bajek
i stojak z pacynkami. Z boku sali przygotowaliśmy ekspozycje książek, bajek
polecanych przez nas rodzicom.
Do przedszkola przy ulicy Klaudyny,
22 marca przybyli rodzice wraz z dziećmi, a nawet całe rodziny. Na przywitanie
każdy otrzymał emblemat z napisem
„Wieczór z bajką”. Wszyscy zajmowali
miejsca przy stolikach, na których obok
zapalonych świec, leżały ciasteczka i stały napoje. W tak kameralnym nastroju
rozpoczął się „Wieczór z bajką”.
Po przywitaniu gości, zebrani zaśpiewali piosenkę „Witajcie w naszej bajce…”,
która wprowadziła wszystkich w bajkowy
świat. Absolwentka naszego przedszkola
krótkim wierszykiem zaprosiła do występów. Mali aktorzy z udziałem swego
rodzeństwa, rodziców i babć prezentowali wybrane przez siebie utwory różnych
autorów. Dzieci z wypiekami na twarzy,
żywo reagowały na występy swoich kolegów i rodziców. Artystyczne przeżycie

udzieliło się także rodzinom, które solidnie
przygotowały się do swoich ról. Emocji nie
brakowało, wszyscy byli podekscytowani.
W opinii jury każde dziecko i całe rodziny
zasłużyły na uznanie, dlatego wszyscy
otrzymali podziękowanie za przygotowanie
przedstawienia oraz drobne upominki.
W przerwie między występami dzieci
rozwiązywały zagadki związane z bajkami. Do kolejnej zabawy dzieci zapraszały
rodziców – zadaniem było ułożenie
bajkowych puzzli. Wszystkie trafne odpowiedzi i poprawnie wykonane zadania
były nagradzane brawami, medalami
„Znawca bajek” i słodyczami.
Takie spotkanie jest szansą dla każdego dziecka na wyrażenie własnych przeżyć i doświadczeń. Daje uczestnikom
poczucie satysfakcji, pełniejszej wartości
i dostarcza prawdziwej rozrywki, rozwijając przy tym predyspozycje twórcze.
Rodzice byli dumni i pełni podziwu dla
swoich pociech. Bardzo miłym akcentem
spotkania były liczne podziękowania
ze strony rodziców, opatrzone komentarzami: „bardzo udany wieczór”, „było
świetnie”, „bawiliśmy się doskonale”,
„czekamy na następne spotkanie…”.
Zyskaliśmy wielu sympatyków, którzy chętnie wezmą udział w kolejnym
„Wieczorze z bajką”. Pożegnaliśmy się
piosenką „Bajka iskierki”.
Hanna Jagnieża, Monika Bączek,
Danuta Wójcik

Bielańska młodzież śpiewa
Upowszechnianie kultury wpisane
jest w kanon obowiązków człowieka.
Mając to na uwadze staramy się przekazywać przyszłym pokoleniom cenne
wzorce, tradycje i obyczaje.
Nasza dzielnica z cała pewnością
stwarza przyjazny klimat młodym wokalistom, czego dowodem są nagrody
i wyróżnienia zdobywane przez nich
w różnego rodzaju konkursach wokalnych. Członkowie zespołu M*A*T
(Młodzi Adepci Twórczości) z Ogniska
Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a, brali udział w konkursach
regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając nagrody
i wyróżnienia:
Warszawski konkurs wokalny
„Śpiewamy przeboje naszych rodziców”: I miejsce w kat. soliści gimnazjum
– Joanna Guzowska
Mazowiecki konkurs wokalny
„Rozśpiewany Wawer”: Wyróżnienie w kat. soliści
7-9 lat – Gabrysia Kołtun.
„Asteriada”:
I miejsce kat.
soliści 13-16 lat
– Weronika Lipińska, III miejsce – Anna Stolarczyk i Paulina
Mucha, Wyróżnienie – Agnieszka Guzowska,
III miejsce kat.
soliści 7-9 lat
– Gabrysia Biesiakirska.
Ogólnopolski konkurs
wokalny:
„Słowikona-

da”: II miejsce kat. soliści przedszkola
– Gabrysia Biesiakirska, II miejsce kat.
zespoły przedszkola – „Mały M*A*T”,
Wyróżnienie kat. soliści gimnazjum – Joanna Guzowska.
Międzynarodowy konkurs wokalny:
„Złoty mikrofon radia JARD”: IV
miejsce kat. soliści do lat 8 – Gabrysia
Biesiakirska, V miejsce kat. soliści do lat
8 – Gabrysia Kołtun.
Obecnie, po przesłaniu nagrań „demo”
czterech solistek, wszystkie zostały zaproszone do eliminacji ﬁnałowych Międzynarodowego Konkursu Wokalnego
„Muszelki Wigier”, które odbędą się 3-6
maja w Suwałkach.
Opiekun Artystyczny Zespołu M*A*T
Mariola Strukowska
Dziękujemy Zoﬁi Gajewicz, naczelnik Wydziału Oświaty za sﬁnansowanie zakupu sprzętu do
realizacji cyfrowych nagrań „demo”, bez których
niemożliwy byłby udział w wielu eliminacjach
konkursowych.
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TU ZASZŁA ZMIANA
Temat, jak to często w życiu bywa,
sam się pojawił. A raczej wypadł
z antresoli, przy okazji wiosennych
porządków. Wysłużony egzemplarz
„Expressu Wieczornego” sprzed 35 lat
wylądował u mych stóp. Pochyliłem
się zaciekawiony.
Wrodzony instynkt myśliwego mówił
mi, by podjąć trop. Zaintrygowany wielce,
wertowałem pożółkłe stronice gazety. Na
czołówce, jak mantra jakaś, nieustający
pean w kierunku jedynie słusznej „siły
przewodniej narodu”. Że właśnie plenum
omówiło plan rozwoju x, y, z, podejmując
jednomyślne decyzje. Do tego zdjęcia
posezonowe typu: ach i och! Oto „wódz”

z boisk. Puchar Zdobywców Pucharów
> Legia Warszawa – AC Milan 1:1 oraz
Klubowy Puchar Europy > Górnik Zabrze
– Dynamo Kijów 0:2. Było, minęło.
Teraz deser, bo lokalną ciekawostkę
znalazłem. Na warszawskim Wawrzyszewie i Chomiczówce, osiedla nowoczesne
z wieżowcami 8-, 10-, 12-, a nawet
15-piętrowymi będą. Do tego sklepy,
przedszkola itd. Przerwałem lekturę.
Przypomniałem sobie jak wyglądał ówczesny koniec bielańskiej „cywilizacji”,
czyli skrzyżowanie Żeromskiego/Reymonta, plus początek Wólczyńskiej.
Faktycznie; po lewej stronie drewniana
chałupa ze stodółką stała wśród zieleni.

można sensownie gospodarować spółdzielczym, czyli wspólnym mieniem.
Zaciekawiła mnie pomysłowość wykorzystania... zewnętrznych hydroforni. Na
każdej, nadbudowano niewielki pawilon.
Dzięki temu działają: lecznica weterynaryjna, salon urody, sklep spożywczy,
komputerowy, a nawet apteka. W wolnych (jeszcze) miejscach postawiono
domy o podwyższonym standardzie; przy
ul. Aspekt, Kwitnącej i Bogusławskiego.
Nie omieszkałem też zerknąć na rosnący
w górę „Przylądek Bielany”, przeznaczony
dla klientów o zasobniejszym portfelu.
Osobną bajkę tworzą tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Na chętnych czekają:
ścieżka rowerowa wzdłuż osiedla, basen,
gustownie wyposażone place zabaw,
skwery z ławeczkami czy boiska do gry
w nogę lub kosza. Wzdłuż alejek latarnie

świecą, nikt ich nie tłucze, bo i po co?
Okolice do spokojniejszych należą, po
22-ej okoliczny naród dostojnie z psami
się przechadza, gawędzi, jednym słowem
– integruje się. Fajna sprawa.
By totalnemu szczęściu mieszkańców
Chomiczówki stało się zadość, zadbano
o bardziej przyziemne potrzeby. Funkcjonują: 1 bazarek, 5 supermarketów, 1
bar znanej sieci fast – food, 6 aptek, 4
przychodnie (w tym 1 publiczny ZOZ),
a także 5 ﬁlii różnych banków. Stop,
starczy wyliczanki, gdyż z pewnością
wszystkiego nie wypatrzyłem.
Na koniec ktoś może spytać: czemu tak
na różowo jadę? A jadę, gdyż wiosna nastała i świat w tych kolorach widzę. Wpadnijcie na Chomiczówkę, a zobaczycie jak
wszystko wokół pozytywnie kwitnie!
Leszek Rudnicki

II Zjazd Absolwentów ATK-UKSW

otoczony dworem lokalnych kacyków teren wizytuje, spoglądając „zatroskanym,
gospodarskim okiem” na łany zboża.
Ok., znamy tą śpiewkę. Czytam dalej.
Dowiaduję się, że oto 10 potęgą gospodarczą świata już prawie jesteśmy! A w
3 kategoriach to generalnie nikt nam nie
podskoczy: wydobyciu węgla, produkcji
ziemniaków oraz parowozów. Potem
nastąpiło wróżenie z fusów, czyli gdybanie o kampanii buraka cukrowego. Gdyż
rolnik wciąż narzeka, że albo wysuszy,
albo zaleje. Tego nawet „wybrańcy” ludu
pracującego miast i wsi nie wiedzieli.
O czym, oczywiście nie napisano.
Dosyć. Nowinki z bardziej kulturalnego
podwórka przejrzałem, czyli repertuar
ﬁlmowy. Patrzę na chybił – traﬁł: kino „Polonia” – Zmierzch bogów, „Przyjaźń” – Porachunki, „Kultura” – Ostatni wojownik,
„Luna” – Poślizg, „Relax” – Wyzwolenie,
„Wisła” – Był sobie łajdak. Wreszcie lżejszy
kaliber; kino „Delﬁn” – Pokusa i „Skarb”
– Love Story. Uff, odetchnąłem z ulgą.
Na sąsiedniej stronie, zapowiedzi „Polskich Nagrań”. Uwaga, coś dla audioﬁlów!
Andrzej Korzyński – Muzyka ﬁlmowa,
Krzysztof Sadowski – Na kosmodromie,
Polish Jazz Vol. 33 Zbigniew Namysłowski Quintet – Winobranie, Vol. 34 Jazz Cariers – Carry On!, Vol. 35 Adam Makowicz
– Unit, Breakout – Karate, Andrzej i Eliza
– Drzewo rodzinne, Niebiesko – Czarni
– Rock opera: Naga vol. 1. Tuż obok, plany koncertowe. W „Sali Kongresowej” na
„Musicoramie” zagrają: Junipher Greene,
Blue Effect, Grupa Niemen, Stress oraz
Halina Frąckowiak. Ponadto program
XV Międzynarodowego Festiwalu „Jazz
Jamboree” mnie zaciekawił. Wystąpią
gwiazdy: Elvin Jones Quartet, Charles
Mingus Quintet, Bośko Petrovič Quartet
i Kurt Edelhagen Big Band. Ho, ho,
W rubryce sportowej nadal analizowano olimpijskie złoto piłkarzy Kazimierza
Górskiego (wygrana z Węgrami 2:1
w monachijskim ﬁnale). Obok, relacje
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Dziś, w tym miejscu pawilon handlowy
się mieści: apteka, sklep z armaturą, pub
etc. Naprzeciw, kocimi łbami wyłożona
zatoczka, gdzie pętla autobusowa egzystowała wspólnie z postojem taksówek.
Teraz trawnik z psimi odchodami króluje
i automat telefoniczny, przed którym...
kończy się ścieżka rowerowa. Dobra,
zasadnicze parametry geograﬁczne
mamy z głowy. Rzuciłem gazetę w kąt,
podejmując terenowe badania porównawcze.
Wybór monetą dokonałem: orzeł =
Chomiczówka, reszka = Wawrzyszew.
Orzeł. Obszedłem osiedle wzdłuż jego
granic: ulicą Wólczyńską do Nocznickiego, skręciłem w lewo przez resztki
ogródków do Bogusławskiego, potem
ku Księżycowej, ponownie ogródkami
do Powstańców Śląskich, by przeciąwszy Conrada pójść prosto Reymonta do
Wólczyńskiej, gdzie zamknąłem koło.
Przyjemne z pożytecznym, czyli wiosenne wdechy powietrza, plus ptasie
kwilące obﬁcie wśród drzew. Następnego
dnia zawartość osiedla sobie obejrzałem. Faktycznie, bloki o wspomnianych
parametrach stoją. Wówczas szare jak
rzeczywistość, obecnie paletą barw różnorodnych urzekają. Jak to możliwe? Lokalna spółdzielnia szybko wyczuła nowe.
W okolicach tzw. transformacji, uciekła
spod „skrzydeł” WSM, by pójść na swoje.
Obecnie WSBM „Chomiczówka” działa
o wiele skuteczniej. W lokalach mieszkalnych założono rury PCV, liczniki ciepłej
i zimnej wody, kaloryfery wyposażono
w termostaty, docieplono elewacje, wyremontowano dachy, zmieniono parapety
oraz rynny, odnowiono wejścia do budynków, trwa wymiana okien w pionach
klatek schodowych, itd. Dwa razy w roku
sprawdzana jest szczelność instalacji
gazowych, a także drożność przewodów
kominowych (kratki wentylacyjne). Dział
techniczny administracji osiedla, dyżuruje
w piątek, świątek i niedzielę. Jak widać,

Zjazd odbędzie się 16 czerwca 2007 r. w siedzibie Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.
W programie m.in.
 Msza św. koncelebrowana
 Koncert Chóru UKSW
 Spotkanie z władzami Uczelni
 Piknik – spotkanie towarzyskie
 Spektakl teatralny w wykonaniu Teatru UKSW
 Wybór zarządu Stowarzyszenia Absolwentów ATK-UKSW
Opłatę zjazdową w wysokości 50 zł. należy przekazać na konto:
BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005 z dopiskiem II Zjazd Absolwentów. W ramach opłaty uczestnicy otrzymają materiały zjazdowe.
Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.absolwenci.uksw.
edu.pl i można ją przesłać na adres UKSW II Zjazd Absolwentów ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa lub drogą elektroniczną zjazdabsolwent@uksw.edu.pl.
Bliższe informacje można uzyskać na stronie internetowej jak wyżej lub telefonicznie: 022/561 89 58.
Zapraszamy!

ZAPRASZAMY NA DNI ZDROWIA I URODY
26 maja – Dzień Matki – Akademia Wychowania Fizycznego
godz. 11.00 – 17.00

Urząd Dzielnicy Warszawa Bielany,
a w szczególności Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia wraz z Centrum
Kosmetyki i Promocji Zdrowia ESTETYKA jest współorganizatorem dużej akcji
prozdrowotnej DNI ZDROWIA I URODY
– NAJLEPSZE DLA RODZINY. Odbędzie
się ona w miejscu bardzo lubianym
przez mieszkańców Bielan i całej Warszawy – na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, w dniu 26 maja br.
Okazją jest Dzień Matki i Dzień
Dziecka, zapraszamy więc całe rodziny
i wszystkich, którzy chcą przyjemnie i z
pożytkiem spędzić tę majową sobotę.
Akcja ma celu jak najszersze promowanie zdrowego stylu życia, edukację
społeczeństwa w zakresie proﬁlaktyki,
motywowanie do aktywnego spędzania
czasu i dbałości o siebie.
Służyć temu będą liczne wykłady i prezentacje związane ze zdrowiem i urodą,
wiele bezpłatnych badań i konsultacji
lekarskich oraz kosmetycznych.
Wśród towarzyszących programowi
atrakcji znajdą się występy zespołów
dziecięcych i młodzieżowych, pokazy
sportowe i mody, konkursy z nagrodami,
zabawy, degustacje, spotkania z ciekawymi ludźmi i wiele innych.
Cieszy nas, że do realizacji naszego
przedsięwzięcia tak chętnie włączają się
różne środowiska; jednostki samorządu,
organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, zdrowia i in.
Szczególne słowa uznania należą się
Akademii Wychowania Fizycznego i jej
rektorowi – prof. Henrykowi Sozańskiemu

za jego otwartość na tego typu społeczne
inicjatywy.
Dziękujemy burmistrzowi Bielan Zbigniewowi Dubielowi, jego zastępcom
Markowi Kellerowi i Kacprowi Pietrusińskiemu, a także naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia Alicji Tyc,
która wykazała ogromne zaangażowanie
w realizację tego projektu. Liczymy, że
równie dobrze spisze się pogoda i w pełni
będziemy mogli korzystać ze wszystkich
atrakcji majowego święta.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców nie tylko naszej dzielnicy ale i całej
Warszawy.
Beata Przybyszewska – Kujawa
Halina Bernadetta Górska

W programie m.in.:
Bezpłatne badania, konsultacje lekarskie:
■ poziom cukru ■ poziom cholesterolu
i trójglicerydów ■ ciśnienie krwi ■ spirometria ■ interna ■ kardiologia ■ pediatria
■ ginekologia ■ okulistyka ■ dietetyka ■
pomiar tkanki tłuszczowej ■ proﬁlaktyka
otyłości ■ medycyna estetyczna.
Bezpłatne porady i usługi kosmetyczne:
■ dobór makijażu ■ stylizacja ■ badania skóry (stopień nawilżenia, natłuszczenia).
Szczegółowe informacje:
Centrum Kosmetyki i Promocji
Zdrowia - ESTETYKA, ul. Lektykarska
44, tel./fax (0 22) 832 01 09, tel. 0 22
832 01 10, e-mail: biuro@estetyka.org,
www.estetyka.org
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W drugą rocznicę
ziemskiego pożegnania

Bielańscy seniorzy licznie uczestniczyli we wzruszających, uroczystych
spotkaniach poświęconych pamięci
Jana Pawła II. 27 marca Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy i Warszawska
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
„Chomiczówka” zorganizowali wielki koncert w Klubie Mieszkańców przy ul. Pabla
Nerudy, w wykonaniu zespołu Agencji
Koncertowej Michała Muskata. Wystąpili:
Michał Muskat, Ewa Konstanciak, Anna
Krawczyk, Andrzej Zagrodzki. Mieliśmy
więc możność obejrzeć ów sławny program słowno-muzyczny, który artyści
zaprezentowali po raz pierwszy przed
czterema laty, na 25-lecie pontyﬁkatu
Jana Pawła II.
Było to przeżycie o specyﬁcznym, niepowtarzalnym klimacie. „Barkę” i „Czarną
Madonnę” śpiewaliśmy razem z artystami, na stojąco i ze łzami w oczach.
Poezji naszego papieża słuchaliśmy
w skupieniu.
Przy melodiach religijnych w rytmie country same chodziły nam nogi, a anegdoty
o Janie Pawle II oraz jego sławne riposty
wywoływały głośny śmiech, ale i reﬂeksję,
że były unikalną częścią Jego życia.
– Jaka jest różnica między Duchem
Świętym, a papieżem? – zagadywał
dostojnik Watykanu. Zaskoczony rozmówca myślał przez chwilę i odpowiadał
logicznie: – Duch Święty jest przecież
wszędzie. Na co słyszał: – Tak? A przecież papież już tam był!
Nie mniejszą popularnością cieszyła
się opowieść o zakonnicy, która miała
przyjść do gabinetu o 9.00 rano, by
pomagać papieżowi przy pracy. Trochę
się jednak spóźniła. Wchodzi i słyszy od
progu: „Umówiłem się z nią na dziewiątą,
tak mi do niej tęskno już...”.
31 marca Zespół Animatorów Kultury
Rady Programowej Seniorów Bielańskich, Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy
i Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2
zaprosili na wieczór pod hasłem „Trzy
słowa do narodu – w drugą rocznicę
ziemskiego pożegnania Wielkiego Rodaka, niezapomnianego Jana Pawła
II”. W zaproszeniach umieszczono
przejmująco dziś brzmiącym wers:
„A przecież nie cały umieram. To co we
mnie niezniszczalne, trwa” (z Tryptyku
Rzymskiego). Spotkanie odbyło się
w Ośrodku Wsparcia przy ul. Wrzeciono
5a, a prowadziła je Zoﬁa Sobieraj.
Trzecią uroczystość zorganizowało

Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta,
Ognisko TKKF „Chomiczówka” i WSBM
„Chomiczówka”. Koncert ten odbył się 10
kwietnia w Klubie Mieszkańców przy ul.
Pabla Nerudy.
„Mijający czas zaciera kontury wydarzeń i łagodzi ich bolesne aspekty” – pisał nasz papież w swym liście do ludzi
w podeszłym wieku. Ale, jak w całym
kraju, tak i na Bielanach przeżywaliśmy
tę rocznicę również żywo jak ów wieczór,
w którym zgasło światło w oknie. Obchodziliśmy ją także w kołach i klubach
– i znów był blisko nas.

Czas „jajeczek”
Nie zabrakło w kwietniu okazji do
środowiskowych spotkań, bo trwały przecież „jajeczka”, jak na przedświąteczny
czas przystało. Pierwsze, dla ok. 150
osób, odbyło się już 28 marca w dolnym
kościele p.w. św. Zygmunta. Zaprosił na
nie Zarząd Dzielnicy Bielany, a trud organizacji dzielnie pokonał Zespół Ośrodka
Wsparcia Nr 1 z kierowniczką Grażyną
Parkot na czele.
Pracownice ośrodka przygotowały
scenariusz na podstawie książki ks. Malińskiego pt. „Bajki nie tylko dla dorosłych,
opowiadanie „Ludzkie krzyże”. Każdy
ma swój krzyż i każdy do dźwigania go
dorasta – tak się kształtuje dojrzałość
człowiecza. Bardzo piękne przesłanie
widowiska, którego publiczność stanowili
seniorzy dźwigający brzemię swych lat.
Na wielkanocne spotkanie w dolnym
kościele przybyły władze dzielnicy, radni, kierownictwo bielańskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, wolontariuszki. Po
oﬁcjalnych życzeniach ksiądz poświęcił
jadło. Jak zwykle, nasza wolontariuszka
pisząca wiersze – Ewa Szermińska-Morsakowska przygotowała stosowny utwór:
„Święta Wielkiej Nocy ogrzewają serca,
rozświetlają oczy ...”. Bo taki właśnie był
klimat tego spotkania.
4 kwietnia zaliczyliśmy dwa jajeczka: w Bielańskim Ośrodku Kultury i w
Klubie Mieszkańców „Chomiczówka”.
Na pierwsze zaprosił seniorów Zarząd
Dzielnicy Bielany, a na drugie – Wydział
Kultury Urzędu Dzielnicy i WSBM „Chomiczówka”.
W BOK przy Goldoniego ustawiono
stoły w dużej sali ze sceną, której dyrektor Wanda Ścieżyńska zawsze chętnie
seniorom użycza. Zasiadło przy nich
ok.150 osób. Uroczystość zorganizował
Ośrodek Wsparcia Nr 2, czyli zespół
placówki pod kierownictwem Majki Dąbeckiej. Obejrzeliśmy, długo przygoto-

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia
Pożycia Małżeńskiego

ZŁOTE GODY

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatów – Mieszkańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku
bieżącym pięćdziesięciolecie oraz sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego
do udziału w bielańskich uroczystościach pięćdziesięciolecia i sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do 21 września
2007 r., w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Bielany przy ul. Nałkowskiej 11, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek:
10.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00.
Każda para małżeńska powinna posiadać dowody osobiste oraz dokument
poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy wydziału pod numerem
022 835 43 42.
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Na Chomiczówce wśród oﬁcjalnych gości zasiedli też prezes i wiceprezes WSBM.
Tu gospodyniami były miejscowe seniorki,
które na każdej imprezie nakrywają stoły,
potem sprzątają i zmywają po gościach
– absolutnie społecznie, a przecież w tych
imprezach uczestniczy 200 osób!
Po życzeniach i poświęceniu potraw
spożywaliśmy dary Boże, słuchając
pięknego koncertu w wykonaniu Zespołu
Smyczkowego „Mademoiselle”. Zespół
koncertował w składzie: Joanna Brych,
Aneta Borczyńska, Maria Krystyniak, Marzena Białobrzeska- Korzycka.
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Warszawa ul. Kasprowicza 15 zaprasza na wycieczki turystyczne:
 Bieszczady – Łańcut – Lesko -Komańcza, termin: od 12.06 do 15.06.2007,
koszt wycieczki dla członka związku: 360 zł, dla gościa: 390 zł
 Szlak Piastowski – Gniezno – Biskupin - Wenecja, termin: od 10.07 do
11.07.2007 r., koszt wycieczki dla członka związku: 195 zł, dla gościa: 225 zł
 Kozłówka – Lublin - Zamość, termin: od 10.09 do 11.09.2007 r., koszt
wycieczki dla członka związku: 210 zł, dla gościa: 240 zł
 Praga - Wiedeń, termin: od 03.09. do 07.09.2007 r., koszt wycieczki dla
członka związku: 520 zł, dla gościa: 570 zł.
Cena zawiera: transport, wyżywienie i noclegi, a także ubezpieczenie
oraz bilety wstępu. Informacji udziela Zarząd Rejonowy w poniedziałki, środy
i czwartki od godz. 9.00-11.00, telefon: (022) 834 06 46.

Bielańskie wielkanocne
spotkania kombatantów

Bielany przodują w Warszawie
w „rywalizacji” z innymi dzielnicami
pod względem liczby, a przede wszystkim jakości imprez przeprowadzanych
z okazji różnych świąt i rocznic. A jest
ich na Bielanach wiele – a to organy
Zarządu Dzielnicy, a to samorządowe
jednostki pomocnicze, a to kluby spółdzielni mieszkaniowych, kluby seniorów, stowarzyszenia kombatanckie.
Główna wielkanocna uroczystość,
przygotowana
przez Wydział Kultury Dzielnicy Bielany, pod auspicjami
przewodniczącego
Rady Dzielnicy Michała Sikorskiego
i burmistrza Zbigniewa Dubiela oraz
przewodniczącego
Bielańskiego Klubu
Kombatanta Stanisława Kramarza
odbyła się 28 marca
2007 r. w Bibliotece
Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Duracza 19.
Stefania Dąbrowska, faktyczna gospodyni spotkania, sama przygotowała
wielkanocny poczęstunek i rozłożyła go
na stołach dla wszystkich uczestników.
Zebranych uczestników powitała dyrektor biblioteki Jolanta Błażejewska, następnie
głos zabrał prezes Bielańskiego Klubu Kombatanta Stanisław Kramarz, który przewodniczył spotkaniu. Składając wielkanocne
życzenia zaakcentował fakt, że członkami
Klubu są nie tylko mieszkańcy Bielan, ale
i Żoliborza. Po oﬁcjalnych przemówieniach
nastąpił rytuał ogólnego dzielenia się jajeczkiem. Po uroczystości każdy z uczestników
spotkania został na pożegnanie obdarowany słodkim upominkiem.

* * *
Przenieśmy się teraz na Chomiczówkę,
gdzie Beata Łońska (kierownik klubu „Do-

mino” Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej) zaprosiła 3 kwietnia
2007 r. miejscowych seniorów na wielkanocny poczęstunek i... na ucztę duchową.
Oto na scenie pojawił się zespół artystyczny, który przez bite dwie godziny nie
dawał odpocząć publiczności, kwitującej
burzliwymi oklaskami popisy tenora
Witolda Matulki, począwszy od słynnej,

Fot. M. Pierzchała

Głos Seniora

wywane, widowisko poetycko-muzyczne,
ze scenariuszem opracowanym przez
pracowników ośrodka z fragmentów
poezji ks. Twardowskiego. Na scenie
strażnicy w „autentycznych”, podziw
budzących uniformach strzegli Grobu
Pańskiego, trzy anioły z imponującymi
skrzydłami (owoc pracy podopiecznych)
strzegły grobu przed strażnikami. „Nie
wtedy przegrywasz, kiedy upadasz, ale
wtedy, gdy nie możesz się podnieść”
– zanotowałam jedną z sentencji.
Były życzenia od oﬁcjalnych gości
– władz dzielnicy, radnych, kierownictwa
Ośrodka Pomocy Społecznej, poświęcenie potraw, podzielenie się jajkiem – i obﬁtość pysznego jedzenia, przy muzyce
pana Mariusza.

śpiewanej wspólnie „Barki”, do niemniej
słynnej pieśni „O sole mio!” (nie licząc całej serii polskich przedwojennych przebojów kabaretowych z górnej półki). Koncert
poprowadziła Teresa Siewierska, nie tylko
w roli konferansjerki, ale też jako recytatorka i narratorka opowieści o tradycjach
i obyczajach obchodów świąt wielkanocnych. Na keyboardzie przygrywał Andrzej
Seroczyński, a efektów nagłośnieniowych
pilnował Marian Chojnacki.
Zaangażowanie tej klasy wykonawców
w części artystycznej spotkania należy
zawdzięczać Beacie Mazur, przedstawicielce agencji aktorskiej „Scena”.
Na zakończenie warto zaznaczyć, że
klub „Domino” organizuje na co dzień
m.in. wtorkowe spotkania dla seniorów,
a także wspiera działalność Stowarzyszenia Przeciw Degradacji.
Mieczysław Pierzchała
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WIEM, CO JEM

Seminarium w Szkole Podstawowej nr 293
„Wiem, co jem” – to hasło jednoczące rzesze uczniów i nauczycieli,
którzy wzięli udział w kampanii prozdrowotnej poświęconej popularyzowaniu zasad zdrowego odżywiania się
wśród dzieci i młodzieży.
Inicjatywa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Najbardziej aktywnych
uczestników całego przedsięwzięcia
doceniono za kreatywność, zaangażowanie i wytrwałość. Wśród jedenastu
wyróżnionych szkół znalazła się także
Szkoła Podstawowa Nr 293 na Piaskach.
W nagrodę otrzymała czek o wartości 10
tys. zł. Pracownicy i uczniowie tej placówki mogli zaprezentować swój wkład
w realizację kampanii „Wiem, co jem”
podczas seminarium, które odbyło się
w szkole 23 marca 2007 r.
Do spotkania doszło z inicjatywy władz
dzielnicy Bielany. Organizatorzy zaprosili
przedstawicieli instytucji państwowych
zajmujących się sprawami żywienia,
dyrektorów, pedagogów oraz psychologów z bielańskich szkół podstawowych
i gimnazjów, a także reprezentantów
służby zdrowia.
Uczestnicy seminarium, przywitani
przez gospodarza – dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 293, Bożenę Adamczyk,
jak również organizatorów: naczelnik
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Alicję Tyc i zastępcę burmistrza Marka
Kellera, wysłuchali wykładu dr Jadwigi Homułki – pełnomocnika dziekana
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji SGGW. Myśli przewodnie
naukowego wywodu znalazły swe urzeczywistnienie w prezentacji działań oraz
osiągnięć uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej Nr 293. Spośród wielu
inicjatyw na wyróżnienie zasługują: reorganizacja przerw śniadaniowych, zmiana
asortymentu w sklepiku szkolnym, czy
też realizacja ścieżek edukacyjnych podczas lekcji wychowawczych i w ramach
zajęć dodatkowych.
Następnie głos zabrała Karmena
Cisak, kierownik Oddziału Oświaty
Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
W swoim wystąpieniu przedstawiła
założenia programu „Trzymaj formę”.
Do jej wypowiedzi nawiązywał później
dyrektor Przychodni Lekarskiej „Ader”
Sławomir Wielkopolan, który omówił
działania proﬁlaktyczne podejmowane
w celu zapobiegania wadom postawy
i ich eliminowania u dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.
Zebrani obejrzeli występ artystyczny
przygotowany przez uczniów klas II i III,
któremu towarzyszył zespołu wokalno-taneczny Viva la Musica. Przedstawienie
zostało bardzo starannie przygotowane
i pięknie wkomponowane w scenograﬁę, która na czas trwania seminarium
całkowicie odmieniła szkolną salę gimnastyczną. Pod suﬁtem zawieszono duże,
różnokolorowe makiety owoców. Na
scenie piętrzyła się piramida produktów
żywnościowych, eksponująca walory
smakowitych jogurtów, marchewek i soczystych jabłek. Granatowe sukno na
frontowej ścianie niczym tło ogromnego
aﬁsza kontrastowało z jasnymi literami
hasła „Wiem, co jem”. A zatem nie bez
powodu goście głośno wyrażali swoje
uznanie dla gospodarzy za tak rzetelne
przygotowanie się do seminarium. Z uwagą wysłuchali też informacji o konkursach
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organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 293. Chętni będą mogli stanąć do
rywalizacji w ilustrowaniu bielańskiego
kalendarza na rok 2008, a także spróbować swoich sił, przygotowując dowolną
potrawę odpowiadającą tematowi: „Zdrowe żywienie w kolorach tęczy”.
Na koniec dzieci częstowały gości
jabłkami i jogurtami, a dyrektor szkoły
Bożena Adamczyk zaprosiła zebranych do obejrzenia prac uczniowskich

będących ozdobą pracowni lekcyjnych
i szkolnych korytarzy.
Spotkanie w murach Szkoły Podstawowej Nr 293 okazało się dla wszystkich
cennym doświadczeniem. Uświadomiło
zasadność propagowania zasad zdrowego odżywiania się, sprzyjało wymianie
doświadczeń, poglądów i integracji środowisk odpowiedzialnych za harmonijny
rozwój młodego pokolenia.
M. Bryjak

Słodkie nowiny z koła PSD Bielany

Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Warszawa Bielany w sali wykładowej Biblioteki przy ul. Duracza 19
w dniu 30 marca 2007 r., zorganizowało
prelekcję dla wszystkich zainteresowanych proﬁlaktyką i leczeniem cukrzycy.

Wykład pt. „Retinopatia cukrzycowa,
czyli jak zachować zdrowe oczy” prowadziła
doktor Zuzanna Skłodowska, lekarz diabetolog. Poprzedziła go pogadanka przedstawicielki ﬁrmy Abbott, Iwony Aniszewskiej,
która przedstawiła zalety nowego produktu
ﬁrmy – glukometru Optium Xido.
Wykład ilustrowany przeźroczami
wyjaśniał problemy związane z jednym
z najgroźniejszych powikłań cukrzycy,
grożącym nawet utratą wzroku. Pani
doktor w ciekawej i przystępnej formie
opowiedziała o przyczynach schorzenia,
diagnostyce, metodach leczenia i sposobach stosowania proﬁlaktyki.
Słuchacze – 44 osoby – mogli zadawać
pytania i uzyskać wyjaśnienia dotyczące
własnych kłopotów zdrowotnych. Firma
Abbott zapewniła poczęstunek w postaci
ciasteczek słodzonych fruktozą i wafelków
bezcukrowych, soków pomarańczowego
i jabłkowego oraz wody mineralnej. Każdy
z obecnych otrzymał upominek – zioła
w tabletkach – świetny produkt ﬁrmy Colfarm, którym dysponowaliśmy dzięki hojności jej przedstawiciela. Spotkanie trwało
ponad 2 godziny i jak zawsze w Kole Bielany, przebiegało w miłej atmosferze.
22 marca, także w sali wykładowej
biblioteki, Klub Puszek Koła PSD Bielany zorganizował degustację pysznych
i zestaw 20 rodzajów zdrowych surówek
ﬁrmy Witamina. Wyroby ﬁrmy były zresztą znakomite i cieszyły się tak wielkim
powodzeniem wśród 30 naszych gości,
że trzeba było dokupić kilka dodatkowych
opakowań. Spotkanie zaczęło się od
serdecznego powitania przybyłych przez
dyrektor biblioteki Jolantę Błażejewską,
która wyraziła nadzieję, że wszyscy
obecni zawsze, tak jak dotąd, chętnie
będą odwiedzać bibliotekę oraz działające tu dla społeczności Bielan Koło Diabetyków. Prezes Koła PSD Bielany Elżbieta
Bielecka, także powitała gości i krótko

wprowadziła w temat przedstawiając walory zdrowotne i smakowe surówek przygotowanych do poczęstunku. Następnie
wszyscy przystąpili do konsumpcji wspaniale pachnących specjałów, chwaląc
bardzo ich smakowitość i urozmaicenie.
Spragnieni mogli napić
się którejś z 5 rodzajów herbat. Każdy otrzymał wydruk zestawienia
wszystkich 20 rodzajów
surówek – wraz z obliczonymi wartościami
kalorycznymi i indeksem
glikemicznym. Przybyły
na spotkanie konsultant
żywieniowy pan Paweł
udzielał chętnym porad
na temat kłopotów z dietą. Obecni w pogodnej
atmosferze integrowali
się między sobą, poznając się bliżej dzięki swobodnej rozmowie
i wzajemnej życzliwości. Należy podkreślić, że wśród uczestników były też
sympatyczne panie prezes i skarbnik
koła PSD Ursynów.
Koło PSD zachęca i zaprasza serdecznie wszystkich pragnących stracić nadwagę
do Klubu Puszek. Planujemy jeszcze inne
degustacje i mamy nadzieję, że odwiedzi
nas jak najwięcej osób. Zawiadomienia
o wykładach lekarzy, wywieszane są na
plakatach w bibliotece przy ul. Duracza
19, w przychodniach, gdzie dyżuruje Koło
Bielany. Wiadomości o naszej działalności,
wraz z galerią ponad 200 zdjęć, można
znaleźć również na stronie internetowej
www.puszek.waw.pl oraz pod numerem
telefonu 022 864 05 40 po godz. 18.00.
Bielecka Elżbieta, prezes Koła

Możesz pomóc
rodzinie
w kryzysie
Właściwe funkcjonowanie rodziny we
wszystkich sferach wymaga od jej członków spełniania przypisanych im ról i funkcji społecznych. Naruszenie tego układu
prowadzi do jej dysfunkcyjności.
Niejednokrotnie młodzi rodzice powielają niewłaściwe wzorce wyniesione
z domu rodzinnego, są niezaradni życiowo
i nieprzygotowani do dorosłego i odpowiedzialnego życia. Powielanie stylu egzystencji w biedzie, alkoholizm, przemoc
– wszystko to nie sprzyja przede wszystkim
prawidłowemu rozwojowi dzieci. A zatem
konieczne są wielokierunkowe działania
wspierające taką rodzinę, poprawiające
jej życie codzienne, stwarzające dzieciom
odpowiednie warunki rozwoju. Dzieci te
bowiem stanowią tzw. grupę podwyższonego ryzyka i grozi im umieszczenie
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Z analizy sytuacji rodzin objętych pomocą przez bielański Ośrodek Pomocy
Społecznej w roku 2005 wynika, iż około
połowa rodzin z dziećmi jest bezradna
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, czyli całkowicie niewydolna
w sprawach życiowych. A więc rodziny
te wymagają wsparcia nie tylko w sferze
materialnej, ale również przede wszystkim w zakresie opieki i wychowania dzieci. Muszą też nauczyć się podstawowych
umiejętności społecznych i życiowych
polegających na właściwym prowadzeniu
gospodarstwa domowego, racjonalnym
dysponowaniu budżetem domowym,
dbaniu o ﬁzyczny i emocjonalny rozwój
dziecka i nauce właściwej komunikacji
w rodzinie. Temu służyć będzie „Wspierająco-edukacyjny program treningowy
dla rodzin niewydolnych wychowawczo”
polegający na wyuczeniu i trenowaniu
umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania rodziny.
Bielański Ośrodek Rodzinnej Opieki
Zastępczej Towarzystwa „Nasz Dom” poszukuje kandydatów do uczestnictwa w tym
programie. Osoby zakwaliﬁkowane pełnić
będą role instruktorów-trenerów pracujących
w bardzo trudnych warunkach, bo w samym
jądrze rodzin często agresywnych, opornych i patologicznych. Mają je wyposażyć
we wspomniane wyżej umiejętności, ale też
i wiele innych. Poszukujemy kandydatów
z wykształceniem minimum średnim.
Mile widziani absolwenci szkół medycznych na przykład pielęgniarki,
mogą to też być emerytowane
nauczycielki i wszyscy ci, którzy
wykażą się doświadczeniem życiowym, fachowością w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, kulturą
osobistą, łatwością w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi itp.
Zdecydują się pracować minimum
15 godzin w tygodniu z dwiema
rodzinami. Przed przystąpieniem
do udziału w programie osoby te
przejdą odpowiednie 20-godzinne
szkolenie.
Zapraszamy wszystkich, którzy spełniają wstępne kryteria na
rozmowy kwaliﬁkacyjne. Odbywać
się one będą na terenie naszego
Ośrodka Rodzinnej Opieki Zastępczej na Bielanach przy al.
Zjednoczenia 34. Kontakt telefoniczny: 0-22 864 03 23; 834 60 53
w. 107, 108.
Dyrektor Ośrodka, mgr Andrzej Kalisz
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Fot. S. Zienkiewicz

Społecznicy – gatunek wymierający,
o których mówi się i pisze niewiele,
bowiem czasy się zmieniły i dziś osób,
które bezinteresownie działają dla dobra
jakiejś społeczności ze świecą można
szukać. Społecznikiem trzeba się urodzić i mieć warunki do rozwijania społecznikowskich pasji. Na terenie Bielan
kolebką społeczników jest Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa, w zasobach
której mieszka znaczna część naszego
bielańskiego społeczeństwa. Warto więc
na łamach „Naszych Bielan” prezentować
sylwetki tych, którzy są społecznikami
z krwi i kości.

dobrą wodę muszą chodzić do odległej
studni oligoceńskiej. Dzięki staraniom,
m.in. Zygmunta Morawskiego, studnia
została wybudowana na terenie osiedla
Wawrzyszew. Podobnie było z oddziałem
Poczty Polskiej. Rozpoczął już działania,
aby w osiedlu powstała przychodnia zdrowia. – Osiedle Wawrzyszew starzeje się.
Przybywa w nim osób, dla których dojście
do przychodni przy ul. Kleczewskiej to
cała wyprawa. Trzeba im ułatwić życie,
niech lekarz pierwszego kontaktu i gabinet zabiegowy będą pod ręką. Za całkowicie realną uznaje budowę boiska wielofunkcyjnego na niezagospodarowanym
placu przy gimnazjum
(ul. Tołstoja).
Nie można powiedzieć, że Zygmunt
Morawski działa
anonimowo, że jest
nierozpoznawalny
przez mieszkańców
osiedla. Znają go seniorzy, ale przede
wszystkim młodzież
i dzieci, nawet te spoza osiedla Wawrzyszew, bowiem jego
społecznikostwo wyszło poza osiedle.
Znają go bardzo dobrze dzieci z Domu
Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Kazimiera Szerszeniewska Dziecka przy al. Zjedwręcza Zygmuntowi Morawskiemu odznaczenie „Zasłużony Działacz Ruchu noczenia. To dla nich
Spółdzielczego”, przyznane mu przez Krajowa Radę Spółdzielczą.
organizuje wycieczki
Jednym z nich jest Zygmunt Morawski. do Sejmu, a rokrocznie, m.in. dzięki jego
Jako pracownik Kombinatu Budownic- staraniom, kilku wychowanków tego
twa Mieszkaniowego Warszawa Północ domu wyjeżdża na kolonie organizowane
budował osiedle Wawrzyszew, w którym przez Radę Osiedla Wawrzyszew. Nawet
później zamieszkał. Zna więc je od rower górski, który otrzymał w nagrodę
podszewki ze wszystkimi jego wadami
i zaletami. O wadach mówi niechętnie,
WSPOMNIENIA STAREGO
jakby poczuwał się do winy, że w czasach
kiedy to osiedle powstawało budownictwo mieszkaniowe nie było doskonałe.
Z wojennej tułaczki wróciliśmy na
Woli mówić o „swoim” osiedlu, jako najpiękniejszym w Warszawie – wiadomo Bielany w połowie stycznia 1945 r. Już na
lokalny patriota. Po wprowadzeniu się pierwszy rzut oka było widoczne, że nasz
do osiedla na początku lat 80. szybko górujący nad okolicznymi niskimi domznalazł ujście dla swojej społecznikow- kami budynek, przy ul. Chełmżyńskiej
skiej pasji. Sport, a w szczególności piłka (obecnie Płatnicza) był użytkowany przez
nożna. Grał sam, zachęcał innych do Niemców podczas naszej nieobecności
uprawiania tego sportu. Na terenie osie- od końca września 1944 r.
Przed wejściem na klatkę schodową,
dla nie było jeszcze boisk z prawdziwego
zdarzenia, ale wystarczyły dwie bramki, jak również wokół otworu wejściowego na
piłka i umiejętność zarażenia swoją pa- żelbetowy dach, były rozłożone worki z piasja innych. Doceniło to pismo „Przegląd skiem. Wszystkie ściany działowe na pierwSportowy”, a przede wszystkim związany szym piętrze zostały rozebrane i utworzono
z wawrzyszewskim osiedlem, nieżyjący dużą salę na całą długość budynku. Ściany
już inny pasjonat sportowy, redaktor tego pomieszczenia wymalowano kobiecyStefan Hopffer. Zygmunta Morawskiego mi aktami, w narożnikach leżała porzucona
uhonorowano dyplomem za działalność choinka i jakieś rupiecie.
Z pewnym trudem rodzice doprowana rzecz rozwoju sportu.
Jego społeczne osiągnięcia dostrzegli dzili dom do „stanu używalności”. Ojciec
również mieszkańcy osiedla, wybierając odtworzył z desek rozebrane przez
go do rady osiedla. Tu już miał większe Niemców ściany działowe. Borykaliśmy
pole do popisu. Nie działał sam, miał już się jak wszyscy z trudnościami w zdobypoparcie rady, dyrekcji osiedla i Zarządu waniu niezbędnych do życia artykułów
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkanio- codziennego użytku. Życie na „Zdobyczy
wej, a przede wszystkim siłę przebicia. Robotniczej” powoli się normowało.
W pierwszych dniach lutego rozległo
Był i jest częstym gościem w urzędzie
dzielnicy Bielany, gdzie dał się poznać się gwałtowne walenie w drzwi frontowe.
jako nieustępliwy i uparty w swych Ojciec otworzył je z pewnym niepokojem.
zamierzeniach i planach. I realizuje je W drzwiach stał radziecki oﬁcer, a obok
konsekwentnie. Jako członek komisji jakiś mężczyzna w średnim wieku z debezpieczeństwa w radzie osiedla przy- ską w ręku, za nimi uśmiechnięty młody
czynił się do założenia monitoringu na chłopak w polskim mundurze polowym.
skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Reymon- Oﬁcer łamaną polszczyzną powiedział,
ta. Marzy mu się zainstalowanie kamery że będzie miał u nas kwaterę. Cywil
w okolicy gimnazjum przy ul. Tołstoja przy przybił na drzwiach deskę z napisem:
Wojskowy Komendant Rejonowy kpt.
Stawach Brustmana.
Mieszkańcy osiedla narzekali, że po Lisin Fiodor Pietrowicz.

za działalność społeczną przekazał
dzieciom z domu przy al. Zjednoczenia.
A nagród i wyróżnień przyznano mu sporo – m.in.: od burmistrza dzielnicy Bielany, od komendanta stołecznej policji, od
„Super Ekspresu”, gdzie został laureatem
zorganizowanego przez Jacka Kuronia
konkursu „Pokaż co potraﬁsz”. Były to dyplomy, nagrody rzeczowe i pieniężne. Dla
siebie zachował tylko dyplomy, nagrody
rzeczowe (jak rower górski) i nagrody
pieniężne przeznaczał na cele społeczne. Z dumą pokazuje ostatnie odznaczenie – Zasłużonego Działacza Ruchu
Spółdzielczego – przyznane mu przez
Krajowa Radę Spółdzielczą, a wręczone przez prezes Zarządu Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej Kazimierę
Szerszeniewską na zebraniu grupy
członkowskiej w osiedlu Wawrzyszew.
Na wielu zdjęcia archiwalnych z pikników
i festynów organizowanych przez urząd
dzielnicy Bielany i administrację osiedla
Wawrzyszew Zygmunt Morawski sadzi
drzewka, rozdaje dzieciom słodycze, pomaga maluchowi wdrapać się do szoferki
strażackiego wozu.
Zygmunt Morawski nie jest osobą
skromną – zna poczucie swojej wartości
i chętnie chwali się swoimi dokonaniami,
ale zaznacza, że sam niewiele by zrobił.
Działał wspólnie z radą i dyrekcją osiedla
Wawrzyszew, pomocą służył mu Zarząd
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
a szczególnie prezes Kazimiera Szerszeniewska. Przychylna była mu Rada Dzielnicy Bielany i Zarząd. Wdzięczny jest też
kierownictwu Tramwajów Warszawskich
T-1, gdzie obecnie pracuje, które wspiera
jego społecznikowską pasję.

Odznaki
za prace
społeczną
Na początku kwietnia na inauguracyjnym posiedzeniu spotkali się nowo wybrani członkowie Rady Osiedla Wawrzyszew
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przed rozpoczęciem obrad Anna Gruszczyńska – dyrektor Żoliborskiego Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wręczyła
dwóm członkom Rady Osiedla – Jerzemu
Kropaczowi oraz Januszowi Obojskiemu
– Złote Odznaki „Przyjaciela Dziecka”.

Fot. S. Zienkiewicz

Marzy mu się przychodnia zdrowia

Anna Gruszczyńska wręcza Jerzemu Kropaczowi
i Januszowi Obojskiemu Złote Odznaki

Odznaki te, jak powiedziała dyrektor,
zostały przyznane przez Wojewódzki
Zarząd TPD za pracę społeczną dla
dobra dzieci.
Jerzy Kropacz od wielu lat jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez
i zawodów dla dzieci i młodzieży m.in.
turniejów piłkarskich i zawodów wędkarskich. Natomiast Janusz Obojski, jako
przewodniczący Rady Osiedla Wawrzyszew, wspierał wszelkie inicjatywy na
rzecz dzieci i młodzieży, m.in. organizację
kolonii letnich i zawodów sportowych.
S.Z.

Sylwester Zienkiewicz

BIELAŃCZYKA

POWRÓT PO WOJENNEJ TUŁACZCE NA BIELANY
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Janek, tak miał na imię młody żołnierz,
który pochodził z okolic Lublina, wniósł
dwie walizki do pokoju stołowego z balkonem. Sam sypiał w kuchni. My natomiast
w trójkę musieliśmy się zadowolić małym
pokojem ok. 12 m2, oddzielonym od pokoju komendanta ścianką z desek.
Komendant, nie stroniący od towarzystwa i trunków, prowadził „wesołe” życie.
Codziennie odbywały się huczne zabawy,
w których brali udział wojskowi radzieccy
mężczyźni i kobiety. Do rodzinnej legendy przeszła przygoda, która przydarzyła
się naszemu „gościowi”. Otóż któregoś
popołudnia komendant Lisin biesiadował
szczególnie intensywnie. W pewnym
momencie zrobiło mu się duszno i dla
ochłody wyszedł na balkon, a był wtedy
siarczysty mróz. Postał chwilę. Nagle stała się rzecz straszna, Lisin chciał pewno
zobaczyć coś w ogrodzie, może bawiące się wiewiórki, mocno pochylił się na

barierkę balkonu i wypadł na zewnątrz.
Powstał krzyk i zamieszanie. Mój ojciec
Stanisław bez płaszcza wybiegł z domu,
by zobaczyć czy Lisin żyje.
Nagle rozległ się okrzyk wsio charaszo, a potem głośny śmiech ojca. Okazało się, że Lisin upadł w wielką stertę
śniegu leżącą pod balkonem i na szczęście doznał tylko lekkich potłuczeń.
Lisin na trzeźwo był wesołym i sympatycznym człowiekiem. Bardzo mnie lubił,
jak mówił przypominałem mu pozostawionego w kraju syna.
Młody Polak ordynans Janek często
wyjeżdżał „służbowo” do swojej wsi w lubelskie, z kanistrem po bimber dla swego
dowódcy. Trwało to do przełomu kwietnia
i maja 1945 roku, kiedy to Komendantura
Wojskowa zakończyła swój pobyt na Bielanach, a my odetchnęliśmy z ulgą, mogąc
normalnie mieszkać w swoim domu.
Jerzy Głosik

Słowa wsparcia oraz wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Taty
Pani Beacie Michalec
Dyrektorowi Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek”
składają
Pracownicy Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany
Kwiecień 2007

Dyżury radnych
w maju i w czerwcu

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)

Dyżury Radnych Okręgu nr I

Lp.

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.
1.
2.

3.
4.

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

Teresa Renata Banasiak – PO Siedziba Klubu Kultury „Barka”

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, czło- ul. Klaudyny 18a
godz. 17.00-19.00
nek Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia
Elżbieta Grabczak – przed. UP Siedziba Unii Pracy tel. 864 08 76
Przewodnicząca Komisji Mieszkanio- ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
wej, członek Komisji Inwestycji

Leszek Kujawa – PO

Sekretariat Rady
Wiceprzewodniczący Komisji Skar- ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-11.00
bu, członek Komisji Zdrowia
Sekretariat Rady
Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty i Komisji ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00
Inwestycji

Jan Zaniewski
5. – Przewodniczący Klubu PiS

Siedziba PiS
Członek Komisji Architektury i Ko- ul. Kasprowicza 16
godz. 17.30-19.00
misji Skarbu

2007
miesiące

V

VI

10,17,
24,31

14,21,
28

7,14
21,28

4,11,
18,25

8,22

12,26

7,21

4,18

1.

2.

3.

4.

8,22

12,26

5.

1.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Waldemar Kamiński – PiS

Sekretariat Rady
Członek Komisji Samorządowej ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00
i Komisji Skarbu

Mossakowska Maria – Koło Sekretariat Rady
2. radnych Lewica i Demokraci ul. Przybyszewskiego 70/72
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

3.

4.

godz. 16.30-18.00

Ilona Soja-Kozłowska – PO

Sekretariat Rady
Przewodniczący Komisji Architek- ul. Przybyszewskiego 70/72
tury, członek Komisji Inwestycji godz. 12.00-13.30
i Komisji Rewizyjnej

Szczepan Szczepański – PiS Przychodnia Medycyny Rodzinnej
Członek Komisji Zdrowia i Komisji ul. Żeromskiego 13, pok. 7
godz. 13.00-14.00
Rewizyjnej

2007
miesiące
V
VI
14,28

11,25

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

7,14,
21,28

-

22

5,26

Sekretariat Rady
Wiceprzewodnicząca Komisji
ul. Przybyszewskiego 70/72
Inwestycji, członek Komisji Mieszka- godz. 17.00-18.00
niowej i Komisji Architektury

-

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

1.

2.

3.

4.

5.

Miejsce
i godziny dyżuru

Klub Mieszkańców
Członek Komisji Samorządowej WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
i Komisji Inwestycji
godz. 17.00-18.30
Sekretariat Rady
Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00
i Gospodarki Komunalnej

Anna Czajkowska – PiS

Waldemar Maciejewski – Koło
radnych Lewica i Demokraci Siedziba SLD

Przewodniczący Komisji Skarbu, ul. Żeromskiego 14
członek Komisji Architektury i Ko- godz. 17.00-18.00
misji Rewizyjnej

Elżbieta Neska – PO

Sekretariat Rady
Przewodnicząca Komisji Oświaty, ul. Przybyszewskiego 70/72
członek Komisji Zdrowia i Komisji godz. 17.00-18.00
Skarbu

Kamil Tyszkiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy

Kwiecień 2007

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30
Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30

Michał Sikorski – PO

Przewodniczący Rady Dzielnicy

2007
miesiące
VI
V
7,14

4,11

22

26

31

28

24

28

w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w drugi poniedziałek miesiąca
21,28

18,25

Nazwisko i imię
radnego

24

28

31

28

2

6

8

12

22

19

2

6

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

1.

2.

5.

2007
miesiące

Miejsce
i godziny dyżuru

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Wiceprzewodnicząca Komisji Sa- godz. 10.40-12.00
mor ządowej, członek Komisji SP Nr 223 p. 303
ul. Kasprowicza 107
Oświaty i Komisji Inwestycji
godz. 8.00-9.00

Joanna Radziejewska – PO

4.

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Nazwisko i imię
radnego

Lp.

5

Dyżury Radnych Okręgu nr III

Lp.

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

VI

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

3.

Jadwiga Wnuk – PO

5.

Sekretariat Rady
Przewodniczący Komisji Zdrowia, ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00
członek Komisji Skarbu
Siedziba SdPl
Anna Czarnecka – Koło rad- ul. Cegłowska 19
nych Lewica i Demokraci
godz. 16.00-17.00
e-mail: ancho@wp.pl
Klub „Pod Zdrówkiem”
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdro- ul. Wrzeciono 10c
wia, członek Komisji Oświaty
godz. 16.00-17.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury i Ko- godz. 17.30-19.00
SP Nr 77
misji Oświaty
ul. Samogłoski 9
godz. 17.30-19.00
Przychodnia Zdrowia
Irena Komorek – PiS
SPZZLO Warszawa
Członek Komisji Zdrowia i Komisji ul. Wrzeciono 10c
Mieszkaniowej
godz. 16.00-18.00

V

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka

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.

Wojciech Borkowski – PO

Dyżury Radnych Okręgu nr V

Dyżury Radnych Okręgu nr II

2007
miesiące

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

V

VI

14,28

11,25

7,21

4,18

14

11

7

4

21

18

15

5,19

7

4

Halina Szerszeń
– Przewodnicząca Klubu LiD

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
Wiceprzewodnicząca Ko mi sji godz. 16.00-17.30
Oświaty, członek Komisji Skarbu
BOK
ul. Goldoniego 1
Łukasz Świderski – PiS
godz. 18.00-20.00
Członek Komisji Inwestycji i Komisji FIlia BOK
Rewizyjnej
ul. Estrady 112
godz. 16.00-18.00

Waldemar Wasiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.00-11.00

Robert Wróbel – PrzewodnicząSekretariat Rady
cy Klubu PO

ul. Przybyszewskiego 70/72
Wiceprzewodniczący Komisji
Architektury, członek Komisji Inwe- godz. 18.00-19.00
stycji oraz Rewizyjnej

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

www.bok-bielany.art.pl, e-mail: bok_bielany@op.pl
6.05 (niedziela)
godz. 17.00-21.00
9.05 (środa)
godz. 18.00
11.05 (piątek)
godz.17.00
godz. 18.00

12-13.05
(sobota-niedziela)
13.05 (niedziela)
godz. 12.30
13.05 (niedziela)
godz. 17.00-21.00
16.05 (środa)
godz. 18.00

IMPREZY

„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.

wstęp 10 zł
„Majowy koncert” – koncert muzyki patriotycznej w wykonaniu Eweliny Hańskiej i Borysa Polednioka, akompaniament Andrzej Płonczyński.
wstęp wolny
Otwarcie wystawy fotograﬁcznej, wykonanej według projektu Stefana Lewandowskiego, pt.: „Pro memoria – rodzinna fotograﬁa Warszawian”.
Z cyklu „Prawdziwa historia niechcianych pomników” - projekcja ﬁlmu „Żołnierz nieznany” i spotkanie z reżyserem Jackiem Sawickim.
wstęp wolny
III Weekend z Turystyką i Przyrodą – „Tęczowa Różnorodność”
IV Bielański Rajd Rowerowy Szlakami Kampinosu – rowerowy plener fotograﬁczny.
Opłata 60 zł; opłata obejmuje wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, przewóz bagażu
i mapę. Spotkanie organizacyjne 7 maja o godz. 18.00 (wpłaty do 8.05.2007 r.).
Z cyklu „Dwie godziny dla rodziny” – spektakl teatralny dla dzieci pt. „Sprzątanie lasu” oraz zabawy plastyczne z Panią Ulą.
wstęp 10 zł
„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.
wstęp 10 zł
„Nie liczę godzin i lat” – recital Andrzeja Rybińskiego.
wstęp wolny

18 - 25.05.2007 r.
Bielański Festiwal Teatralny – „Twarzą w twarz”
Na wszystkie spektakle wstęp wolny

„Moskiewskie przypadki Ottona von F.” – spektakl wg dramatu „Moscoviada”
Jurija Andrychowicza w wykonaniu Grupy Teatralnej „Dziewięćsił” z Łodzi;
reżyseria - Andrzej Czerny.
19.05 (sobota)
„Dwaj panowie B”- spektakl Polskiego Teatru ze Lwowa, reżyseria Zbigniew
godz. 18.00
Chrzanowski.
„Oświadczyny” i „Jubileusz”- spektakle wg Antoniego Czechowa w wykonaniu
20.05 (niedziela)
Polskiego Teatru ze Lwowa; reż. Zbigniew Chrzanowski.
godz. 16.00
21.05 (poniedziałek) „Idź się leczyć”- spektakl w wykonaniu Teatru Śląskiego z Katowic; reżyseria
godz. 18.00
Inka Dowlasz.
22.05 (wtorek)
Spotkanie z psychologiem, reżyserem i autorką Inką Dowlasz.
godz. 18.00
23.05 (środa)
„Sekrety Baronowej” – spektakl w wykonaniu Ziny Zagler z Krakowa; reżygodz. 18.00
seria Inka Dowlasz.
25.05 (piątek)
„Uwaga, złe psy” – spektakl w wykonaniu Teatru Wytwórnia z Warszawy;
godz. 18.00
reżyseria Michał Siegoczyński.
„The Beatles Show” – koncert zespołu Big Bit - największe przeboje najsłyn30.05 (środa)
niejszego zespołu z Liverpoolu.
godz. 18.00
wstęp wolny
18.05 (piątek)
godz. 18.00

WYSTAWY
do 22.05.2007
do 12.06.2007
do 06.2007
9.05 (środa)
godz. 9.00
12 - 13.05 sobota
godz.10.00-18.00
niedziela
godz. 10.00-14.00
14.05 (poniedziałek)
godz. 9.00
19 - 20.05 sobota
godz. 10.00-18.00
niedziela
godz. 10.00-14.00
23.05 (środa)
godz. 11.00
26 - 27.05 sobota
godz. 10.30-18.30
niedziela
godz. 10.00-14.00
30.05 (środa)
godz. 11.00

Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry – wystawa rysunków satyrycznych
Wystawa „Pro memoria – rodzinna fotograﬁa Warszawian”
Wystawa fotograﬁczna „Nasze fascynacje”, autorstwa członków Związku
Polskich Fotografów Przyrody.

EDUKACJA KULTURALNA

Finał XI Bielańskiego Przeglądu Teatralnego.
Warsztaty „Dodać życia do lat” (w siedzibie ﬁlii BOK, ul. Estrady 112); Sesja
V: „Organizacja imprez turystycznych dla seniorów”. Prowadzenie: Zoﬁa
Zaorska.
Opłata: 100 zł
Warsztaty „Terapia przez sztuki plastyczne” dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez Grażynę Jezierską.
Warsztaty plastyczne z cyklu „Inspiracje do zajęć i zabaw plastycznych pt.
„Rzeźba i faktura”. Prowadzenie: Urszula Gawrońska.
Opłata: 100 zł
Koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej. Przedstawienie operowe Bedricha Smetany pt. „Sprzedana narzeczona”.
Warsztaty „Kiermasz wiosenny – nowe pomysły w pracy z grupą”. Prowadzenie: Beata Arabska.
Opłata 90 zł
Koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii
Narodowej pt. „Ludwik van Beethoven. W pracowni kompozytora”.

SPOTKANIA KLUBOWE

7,14,21,28.05 (pon.) Spotkania w Klubie Seniora
godz. 12.30-15.00
8,15,22,29.05 (wt.) Klub Tkacki Seniorek
godz. 16.00-19.00
4,11,18,25.05 (pt.) Klub Miłośników Matematyki (nauka matematyki dla uczniów szkół średgodz. 15.30-18.30 nich).
Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddział Mazowiecki.
22.05 (wtorek)
wstęp wolny
godz. 18.30
Ogłaszamy nabór do:
- Amatorskiego Teatru „COLOMBINA”
- Qi-Gong - chińskiej gimnastyki relaksującej; zajęcia odbywają się w środy o godz. 19.00
- Hatha Yoga – hinduski system ćwiczeń dla ciała

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

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

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

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

Qi-Gong chińska gimnastyka relaksująca
pod kierunkiem Joanny Madej
Hatha Yoga – hinduskie ćwiczenia ciała
pod kierunkiem Adama Oleszkiewicza

środa
godz. 19.00-20.00
wtorek i czwartek
godz. 8.30-10.00

Gimnastyka dla pań po mastektomii pod kierunkiem
Hanny Klaude-Ler
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ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

Teatr Tańca (taniec współczesny) – dzieci młodsze
i młodzież gimnazjalna pod kierunkiem Lidii Pracownik

Zespół tańca estradowego dla dzieci (szkoła podstawowa, gimnazjum) pod kierunkiem Katarzyny Bochniak
Zespół Estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
Tańce etniczne w kręgu
pod kierunkiem Barbary Żuchowskiej
Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15
pod kierunkiem Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

wtorek i czwartek
godz. 17.00-19.30
poniedziałek i czwartek
godz. 17.15-18.45
poniedziałek godz. 17.00-20.00
czwartek godz. 15.00-18.00
czwartek
godz. 19.00-20.30
środa i piątek
godz. 18.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00-21.00 (koszt 200 zł)

Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej

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

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

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

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Rozdawanie ulotek pod Urzędem Skarbowym. Tel: 0 503 155 701.
• Praca na parkingu-Bielany. Tel: 0 503 155 701
• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników na cały etat lub na
część etatu. Tel: 022 796 01 29

SZUKAM PRACY

• Mężczyzna 27 lat, zmotoryzowany, doświadczenie przy budowie
kominków, poszukuje pracy dodatkowej lub wykona blaciki, stoliki
z marmuru. Tel: 0 504 012 224.
• Szukam pracy dodatkowej, młody, dyspozycyjny(od czwartku do
niedzieli), prawo jazdy kat. B, własny samochód osobowy. Tel: 0
609 237 087
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość w pełnym zakresie na ½ etatu. Tel: 0 22 834 08 68; 0
605 369 988
• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą(zakupy,
sprzątanie, gotowanie, spacery)może być w niepełnym wymiarze
godzin. Tel: 022 423 70 50; 0 505 296 790
• Podejmę się sprzątania biur, mieszkań itp. Praca może być
w niepełnym wymiarze godzin. Tel: 0 505 296 790 lub 022 423
70 50.

SPRZEDAM

• Kurtkę z lisów jasną ¾ rozmiar 48 i nową jesionkę (męską),wełna,
jodełka jasna na178 cm wzrostu oraz elektryczną maszynę do
pisania ﬁrmy Samsung SQ 1000. Tel: 0 22 833 37 72.
• Niedrogo ciemny garnitur męski z kamizelką, rozmiar 202/102/94. Tel.
022 835 05 76 ; 022 663 73 74, 0 603 035 752; 0 609 831 260.
• Maszynę do pisania Casio z instrukcją obsługi. Cena: 250,00 zł.
Tel: 0 604 289 854.
• Garaż na ul. Dymińskiej. Tel: 0 22 669 57 60.
• Stolik-biurko młodzieżowe jednoszafkowe jasny orzech, połysk,
wym.100 x 50 x 70 cm - 2 szt. stan bardzo dobry. Tel: 0 501 346 864
• Tanio duży wybór: sklejka nowa rozbierana, listwy heblowane
powyżej 2 m x 10 cm x 2 cm, kantówka powyżej 150 cm x 10 cm
x 8 cm. Tel: 0 22 834 97 49.
• Ford Escort 1,8 TD, biały, XI 95 r. stan b.dobry (5,5l/100 km-miasto), kombi, pełne wyposażenie b.skóry. Tel: 022 835 32 81
lub 604 405 155.
• Zamrażarkę szuﬂadową, cena 400,- zł. Tel: 0 510 277 519
• Regał z półkami na książki(otwarty), cena 60,- zł. Tel: 0 510
277 519
• Deski jesionowe, wyrobione, podłogowe 18 m2. Tel: 0 510
277 519
• Sprzedam maszynę elektryczną do pisania SAMSUNG SQ 1000.
Cena ok. 60 zł. Tel. 0 510 277 519

KUPIĘ

• Kolekcjoner kupi stare książki, pocztówki, monety, sztućce i inne.
Tel: 0 22 824 14 66 ;0 502 011 257
• Samochód osobowy, sprawny w cenie do 10 tys. zł. Tel: 0-788-951-605
• Samochód: Lanosa,Sienę, ewentualnie Skodę. Tel: 0 887 042 959
• Ogórki kiszone. Tel: 0 604 289 854
• Kupię samochód marki Opel lub Daewoo z ok. 2000 roku produkcji. Tel. 0 506 871 924
• Samochód osobowy do 13 tys.zł, pierwszy właściciel. Tel: 0
506 871 924

LOKALE

• Sprzedam - siedlisko 1h 55a – sad owocowy, dom murowany po
blachą + garaż 120 km od Warszawy kierunek Siedlce. Tel. 022
833 37 72.
• Sprzedam – dom 88 m² z działką 1 400 m² - około 100 km od
Warszawy. Cena do negocjacji. Tel. 0 22 864 33 27.
• Sprzedam m3 /36m/ - b e z p o ś r e d n i o, ul. Staffa, blisko nowej
stacji metra. I/X piętro, widna kuchnia, blok ocieplony i odnowiony.
Łazienka, ewent. kuchnia - do odnowienia. Proszę o oferty cenowe.
Oczekuję ok. 315 tys. PLN. Dodatkowo - odstąpię miejsce na parkingu strzeżonym społ. Tel. 0 88 73 97 868, e-mail: allpost@wp.pl
• Sprzedam garaż własnościowy w budynku mieszkalnym. Ogrzewany – woda, światło, przy ul. Marymonckiej. Tel. 022 751 18 86
(wieczorem).
• Sprzedam garaż murowany w ciągu garaży przy ul. Doryckiej.
Tel: 0 22 665 66 10 lub 12; 0 501 539 650.
• Zamienię dwa pokoje z kuchnią 45 m2, własnościowe spółdzielcze, przy ul. Gwiaździstej 27, drugie piętro na trzypokojowe na
Bielanach lub Żoliborzu. Tel. 500 033 702.
• Zamienię dwa pokoje z kuchnią 45 m2, własnościowe spółdzielcze,
przy ul. Gwiaździstej 27, drugie piętro na większe kwaterunkowe
do wykupu. Tel. 500 033 702.
• Bezpośrednia zamiana 27 m² własność hipoteka po remoncie,
na mieszkanie
• Lokatorskie do 45m² (spłacę niewielkie zadłużenie)Bielany,
Żoliborz lub okolice. Tel: 0 608 340 356

• Bezpośrednia zamiana 39 m² 3p kwaterunek okolice Dworca
Wileńskiego na 2 pokoje kwaterunek lub spółdzielcze Bielany
lub okolice. Tel: 0 661 950 689
• Wynajmę Pani pokój przy ul. Szekspira. 0 22 663 93 84
• Zamienię kawalerkę 25 m² kwaterunek, po remoncie, nowe okno,
wysoki parter na większe 40-50 m² może być ze spłatą zadłużenia.
Tel: 0 502 914 898.
• Garaż wolnostojący w zabudowie szeregowej lub miejsce parkingowe w podziemnym parkingu na Wrzecionie w pobliżu ul.
Przytyk. Tel: 604 405 155 lub 022 835 32 81.
• Sprzedam działkę 3000 m² Chrcynno gmina Nasielsk z pozwoleniem na budowę domku jednorodzinnego (mam projekt i zezwolenie na rozpoczęcie budowy), ogrodzona, zagospodarowana,
media. Cena 50 zł/m². Tel: 0 660 044 130
• Sprzedam działkę 1,55 ha - zabudowa, sad – pow. Łosice. Tel.
0 510 277 519.
• Sprzedam garaż przy ul. Dymińskigo. Tel: 022 669 57 60
• Sprzedam bezpośrednio mieszkanie 3 pokoje, ciemna kuchnia,
balkon (49 m²) południowy-zachód, II/IV przy ul. Marymoncka,
1969 r,(blok po remoncie). Tel. 0 600 255 131

USŁUGI

• Bułgarski - tłumaczenia (przysięgłe i zwyczajne), ogólne i specjalistyczne - humanistyczne, prawnicze, ekonomiczne, biznesowe,
ogólnotechniczne, publicystyczne i wszelkie inne. Ponad 25 lat
praktyki. Fachowo i solidnie. Ceny przystępne /do uzgodnienia/.
Tel./fax: 0 22 669 60 83, tel.kom. 0 603 340 725, e-mail: jolantas0@poczta.onet.pl
• Angielski – tłumaczenia, pisanie prac, tanio, solidnie, szybko,
poziom zaawansowany, magister. Międzynarodowy certyﬁkat.
Tel:0 22 633 75 66
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca,
przygotowanie do klasówek i testów. Tel: 0 22 839 32 07; 0 695
612 825.
• Fizyka, matematyka – korepetycje. Tel: 0 22 864 62 74.
• Matematyka – korepetycje. Tel: 0 22 835 12 05
• Tani serwis komputerowy, usługa w domu klienta. Projektowanie
stron www. Tel.698 844 055, 0 22 835 75 98.
• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa
sprężarek, chłodnic – ceny promocyjne. ul. Gdańska 23A. Tel.
022 833 20 14, 0 501 160 500.
• 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 (nie przysięgłe), ogólne i specjalistyczne
– humanistyczne; „biznesowe”; ogólnotechniczne, a także inne.
Tel/fax: 0 22 833 33 42; tel. kom. 0 508 849 667.
• Pierzemy i czyścimy wszystko od A - apaszki do Z – zasłony.
Odbierzemy i dostarczymy. Twoja Pralnia. Tel: 0 22 796 01 29
• Kurs na operatora wózka widłowego. Szybko, tanio, solidnie.
Specjalna oferta dla Firm. Z gazetą „Nasze Bielany” 10 % zniżki.
Tel: 0 501 610 723.
• Fotograﬁk z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto
i videoreportaży różnych uroczystości. Tel: 0 22 834 52 27.
• Naprawy okien – gwarancyjne i pogwarancyjne. Tel: 0 22 425 40 88.
• Naprawa telewizorów. Tel: 0 505 924 334.
• Matematyka dla Gimnazjalisty. Tel: 0 22 864 21 04.
• Angielski-dzieci, młodzież, maturzyści, studenci tanio – skutecznie
- nauka i korepetycje. Konwersacja, gramatyka, przygotowanie do
matury i egzaminów KET, PET, FC. Pisanie prac, tłumaczenia – 60
min – materiały w cenie. Magister z doświadczeniem. Międzynarodowy Certyﬁkat, poziom zaawansowany. Tel: 0 22 633 75 66.
• Kompteropisanie: prac, CV,listów motywacyjnych(również po
angielsku). Tel:022 864 02 31
• Chemia. Nowa matura. Tel: 0 22 864 21 04
• Remonty mieszkań, cyklina, lakier. Tel: 022 864 19 82; 505 920
816; 513 624 494
• Bagażówka transport, przeprowadzki. Tel: 022 833 65 19; 0
601 753 845
• Pierzemy i czyścimy wszystko. Odbiór i dostawa w cenie. Twoja
Pralnia tel: 0 22 796 01 29
• Wesela 90 zł od osoby przy bardzo bogatym pełnym menu,
atrakcyjne sale, orkiestra, kamera.
• Do wglądu przebieg całych naszych wesel nagrany na żywo. Tel:
606 727 931 lub 604 405 155
• Zespół muzyczny-wesela, wyjątkowy poziom, 50 min grania na
godzinę, wodzirej, prezencja, bezalkoholowość.
• Prezentacja nagrana na żywo z wesel z naszym udziałem. Ceny
przystępne. Tel: 604 405 155 lub 606 727 931.
• Rosyjski-tłumaczenia(przysięgłe i zwykłe), biznesowe, techniczne.
Tel: 0 22 406 41 51, 0 609 440 681
• Okulista-Bielany ul. Żeromskiego 4B Tel: (022) 663 36 37
• Optyk- Bielany ul. Żeromskiego 4B Tel: (022) 663 36 37

INNE

• Gratis oddam 2 piękne szczeniaki 1,5 miesięczne z psów średniej
wielkości, zadbane, odżywione. Tel: 022 835 32 81 lub 604 405 155
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– Zapraszam do studia – mówi wysoki blondyn. Każdy z nas chciał zająć
jak najlepsze miejsce. Ja usiadłem
w pierwszym rzędzie, jak się później
okazało było to miejsce szczęśliwe. Jak
dam wam znak, to zaczniecie klaskać!
– mówi Daro.
Daro to człowiek, który był wszędzie,
w każdym zakamarku studia. Co chwila
mówił jakiś dowcip. W studiu pojawił się
prowadzący program – Michał. Niewysoki ubrany w strój wojskowy, w hełmie,
z granatem w ręku. Nie bez powodu.
Nagrywany program ma być emitowany
w dniu sapera. Trzy, dwa, jeden… i słychać gromkie brawa. Rozpoczęło się
nagrywanie programu. Gościem jest Liber. Publiczność szczerzy się do kamery.
Jakaś dziewczyna wysyła sms’a: mamo,
mamo będę w telewizji. Mama jej odpisuje: a zmieścisz się w obiektywie. Ktoś
z publiczności tak się kręcił, że o mało co
i nie spadł ze swojego miejsca, a było
wysoko. Po kilkudziesięciu minutach nagrywania pierwszego odcinka, ogłoszono
przerwę, podczas której studiem zawładnęła publiczność. Kilka osób próbowało
swoich sił, jako kamerzysta, ktoś inny był
gościem, albo prowadzącym program.
I tak oto wspólnymi siłami publiczność
stworzyła swój program. Marzena była
prowadzącą program, Tomek kamerzystą, a Wielki Jacek gościem – małym
showmanem. Kasia zadaje pierwsze
pytanie: Wielki Jacku, jaka piosenka

Szkoła Podstawowa nr 273
im. Aleksandra Landy
ul. Balcerzaka 1
ZAPRASZAMY
MIESZKAŃCÓW OSIEDLA
NA COROCZNY FESTYN

„IMIENINY SZKOŁY”

Magiczne
liczby
z Twojej najnowszej płyty podoba się
Tobie najbardziej? Wielki Jacek mały
showman odpowiada: Piosenka numer
11, której jeszcze nie ma… ale będzie.
Publiczność szaleje… a z reżyserki słychać wielki śmiech. Macie talent! – mówi
reżyser. Zmęczeni nagrywaniem swojego
programu, usiedliśmy na swoich miejscach, żeby klaskać i uśmiechać się do
kamer. Do studia wchodzi gość – Michał
Wiśniewski. Publiczność szaleje… ze
złości, że Wiśnia zmienił kolor włosów.
Jakaś dziewczyna płacze: przecież on
miał taki ładny kolor włosów! Dlaczego
zmienił? Wstydziliśmy się zapytać. Kamery poszły w ruch. Przed kamerami
nowa prowadząca program – Kasiula,
która podeszła do publiczności i zapytała:
czy mężczyźni powinni golić włosy pod
pachami? Wszystkie dziewczyny z publiczności były na tak.
Kolejna przerwa. Tym razem to nie
publiczność, ale Wujek Samo Zło opanował studio. Podszedł do Marcina i zapytał
– jak Ci się żyje bez komputera, internetu
i telewizji? Marcin, choć trochę nieśmiały,
odpowiedział – odlotowo i kolorowo, na
telewizję chodzę to sklepów RTV, tam
telewizorów jest mnóstwo.
Ostatnią scenę trzeba było powtórzyć
– klaskaliśmy za cicho. Nic dziwnego.
Klaskaliśmy od 10 rano, a jest już 18.
Każdy już wymiękł. Trochę zmęczeni
wróciliśmy na nasze ukochane Bielany.
baf

Dzień Otwarty
w Zespole Szkół nr 56
8 maja 2007 r. w naszej szkole odbędzie się Dzień Otwarty, na który serdecznie zapraszamy o godz. 17.00 dzieci
sześcioletnie wraz z rodzicami, a o godz.
18.00 szóstoklasistów i ich rodziców.

26 maja br. w godz. 10.00-12.30

Dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 214 oraz
Gimnazjum nr 70 przy ul. Fontany 1
w Warszawie

W rolach głównych występują:
Ryszard Gwoździk – detektyw z zamiłowania, czasem współpracuje
z policją. Krępy z burzą rudych loków
o niskim, głębokim głosie. Profesjonalista o błyskotliwym umyśle, oraz
Maryla Bąk – komendant policji. Świadoma swej urody, bezwzględna łasica
skrzętnie wykorzystuje uwielbienie
Gwoździka.
Zaczęło się dość banalnie. Właśnie
zapalałem cygaro i zamykałem akta
kolejnej, rozwiązanej sprawy, gdy do
biura weszła ona. Blondynka o długich, smukłych nogach, z perfekcyjnie
czerwonymi ustami. Pewnym krokiem
podeszła do biurka, na które właśnie
wprost z rozdziawionych ust wypadło
mi cygaro.
– Zbieraj się Gwoździk, jest sprawa.
– Powiedziała jak zwykle oschła i lodowato piękna komendant Maryla Bąk.
Mimo że już niejednokrotnie z nią współpracowałem, zawsze zachowuję się tak
samo – głupieję… Cóż miałem począć?
Przygasiłem cygaro i poszedłem za nią.
Tuż nad ranem mężczyzna spacerujący po pobliskim lasku z psem, zauważył
w krzakach coś, co nie pozwoliło mu

odejść. Przerażony, ale pchany ciekawością podszedł do wystającej spod
sterty liści ręki w czerwonej skórzanej
rękawiczce. Od razu zawiadomił policję.
Denat okazał się mężczyzną w średnim
wieku. Nie żył dopiero od dwunastu
godzin. Na ciele miał liczne obrażenia,
a z piersi sterczał mu nóż do obierania
ziemniaków. Podejrzewają, że to porachunki maﬁjne. W końcu o tę dzielnicę od
dawna toczą się spory wśród maﬁjnych
bossów. Jednakże czujną komendant
Bąk zaintrygowała ta nietypowa rękawiczka. Zimna i oschła piękność a la
Smoktunowicz nigdy nie dawała się
zmylić. Czujnie węszyła, niczym łasica…
Pewnie dlatego postanowiła skorzystać
z mojej pomocy. Może i nie mam dwóch
metrów wzrostu, ani urody Antonio Banderasa, ale udało mi się rozwiązać kilka
trudnych spraw…
– Co o tym myślisz Gwoździk? – jej
lodowato – błękitne oczy wwiercały się
w mój umysł. Stałem nad pokiereszowanymi zwłokami faceta w kwiecie wieku.
Cóż mogłem sądzić? Może to zazdrosna
żona zasztyletowała męża nożem kuchennym? Znalazła damską rękawiczkę
w jego rzeczach i bach! A może facet był
homoseksualistą? Ta rękawiczka wcale
nie wydaje się za mała, a denat ma raczej
duże dłonie. Dorwali go jacyś „dowcip-

na terenie boiska szkolnego
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Fundacja „Mam Marzenie” oraz fundacja „Wschód Sztuki” po raz pierwszy
zorganizowały „Aukcje Marzeń”, na której
wystawiono 55 prac najlepszych polskich artystów sztuki
współczesnej – m.in.
Olbińskiego, Deskura, Nowowiejskiego.
Licytacja odbyła się
w Podziemiach Kamedulskich.
Walka o prace
była bardzo zacięta.
Co chwila podbijano
cenę. Najdroższa praca została sprzedana
za 12 tys. zł. W sumie podczas aukcji
zebrano 123.510 zł.
Imprezę poprowadzili Piotr Wiszniowski
i Laura Łącz, a aukcję
– niezwykle energiczny
Marcin Gołębiewski.
Część artystyczną imprezy uświetniła zna-

komita pianistka Tamara Szczep. Zebrane
pieniądze zostaną przekazane na spełnianie marzeń ciężko chorych dzieci.
baf

Fot. B. Frymus

KOLOROWY
GRANAT

Bielański raj dla wagarowiczów

Jak tam po dniu wagarowicza?
Wiem, jaka będzie odpowiedź: Świetnie! Super! Fajnie! Ja też tak powiem
i dlatego postanowiłem opowiedzieć
Wam jak uczniowie i nauczyciele
wspólnie powitali wiosnę.
Tego dnia w szkole odbyły się tylko
dwie lekcje. Podczas drugiej lekcji zbierano pieniądze dla dzieci z Senegalu
w Afryce Zachodniej – akcji patronowała
fundacja „Świat na tak”. Padł pomysł, by
pójść na Wiejską do Sejmu. Kto jak kto,
ale posłowie mają grube portfele.
Po zakończeniu akcji na terenie
szkoły, wyszliśmy na ulicę z trąbkami,

gwizdkami, piszczałkami, by zakłócić
nieco spokój mieszkańcom pobliskich
osiedli, nadszarpnąć ich portfele i zarazić
wszystkich radością z nadejścia wiosny.
W czasie marszu, przy amatorskiej muzyce organowej, rozdawaliśmy napotkanym
przechodniom ulotki, promujące naszą
szkołę i informujące o dniu otwartym dla
przyszłych uczniów, który odbędzie się
8 maja 2007 r. Zabawa trwała prawie
trzy godziny. A potem wróciłem do domu
i na litość Faraona, musiałem brać się
za lekcje.
Aleksander Peszel,
kl. 1B gimnazjum nr 70

HONOROWI UCZNIOWIE
Uczniowie LII Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Reymonta na Bielanach, wiosnę powitali drugą edycją
krwiodawstwa.
Dzień, w którym postanowiliśmy przeprowadzić tę akcje nie był przypadkowy.
Tak jak 21 marca wszystko budzi się do
życia, my postanowiliśmy podarować życie kilku osobom, którym na pewno przyda się krew. Tym razem uczniowie podeszli to tego niezwykle odpowiedzialnie.
Zgłosiło się dużo mniej osób niż ostatnim

razem, ale były to na pewno bardziej przemyślane decyzje. Na czterdzieści osób
krew oddało prawie trzydzieści. Tak jak
za pierwszym razem zostaliśmy pochwaleni przez personel krwiobusu. Dzięki tej
akcji możemy dowiedzieć się dużo o naszym zdrowiu, tak jak np. w przypadku
jednego ucznia, który usłyszał, podczas
wstępnych badań, że tak właściwie to on
potrzebuje krwi i natychmiast powinien
zgłosić się do lekarza.

nisie”. No cóż… Ale zaraz, chwileczkę.
Coś mi tu nie pasuje. Albo mi się wydaje
albo facet założył rękawiczkę na złą rękę.
Mnie też to się często zdarza…
– Pani komendant, czy też pani to zauważyła? – na obliczu „Królowej śniegu”
malowało się zdziwienie. Ha! Potraﬁę
zadziwiać! – Proszę spojrzeć, denat wygląda jakby miał dwie lewe ręce.
– Zdjąć rękawiczkę, tylko ostrożnie!
– jej opanowany ton zawsze doprowadzał mnie do szaleństwa. To obłęd. Ech.
Uwielbiam tę kobietę.
– A niech mnie… – nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Facet miał dosłownie doszytą na okrętkę lewą dłoń kobiety.
– Będzie drugi trup. Kobieta. Założę się,
że z dwiema prawymi dłońmi, a ta doszyta będzie w czarnej rękawiczce…
– Szukać kobiety! Ale już! A pan panie
Gwoździk chyba może mi już coś wyja-

śnić? – Ta pewność w jej głosie mnie
zniewala. Czyż mógłbym ją zawieść?
– No cóż. Wygląda mi to na zemstę
lub wyrok. – tyle mogłem stwierdzić…
Spojrzałem jej głęboko w oczy i… Nie,
nie, nie! Idzie ten osiłek o urodzie tępego
boksera. A niech to szlag.
– Marylka, znaleźliśmy kobietę. Ma na
lewej ręce czarną rękawiczkę. Ktoś ją zadźgał
nożem do chleba. – wygląda na zadowolonego z siebie chomika. Trzeba to sprawdzić.
– Po pierwsze: to nóż do serów. A tak
poza tym ma dłoń tamtego trupa. Ktoś
musiał zezłościć się na tę parkę. Musieli
kogoś nieźle wyrolować… c.d.n.

Sylwia Sosnowska

A.P.
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Zaproszenie
na rowerowy przejazd
Drodzy mieszkańcy Bielan! Zapraszam Was wszystkich, 25 maja, na wyjątkową imprezę – na rowerowy przejazd
Warszawską Masą Krytyczną. W tym
dniu Masa odwiedzi specjalnie dzielnicę
Bielany, gdzie przejedzie głównymi arteriami komunikacyjnymi. Jak zawsze,
nasz peleton zabezpieczać będzie warszawska policja wraz ze strażą miejską.
Prosimy zabrać dobry humor, rower, rolki
i zjawić się na starcie naszej imprezy, na
Placu Zamkowym, na godz. 18.00. Po
starcie peletonu, powolutku, przemieścimy się przez Śródmieście, Żoliborz
na Bielany, gdzie zatrzymamy się, by
przeprowadzić konkurs zorganizowany
wspólnie z urzędem dzielnicy Bielany,
który ufundował nagrody. A czym jest
sama Masa Krytyczna?
Warszawska Masa Krytyczna jest to
przejazd pojazdów napędzanych siłą
ludzkich mięśni. Odbywa się on w ostatni
piątek każdego miesiąca, bez względu
na pogodą i porę roku, o godz. 18.00 na
Placu Zamkowym w Warszawie. Jest to
impreza niekomercyjna, organizowana
przez wolontariuszy i dzięki dobrowolnemu wsparciu jej uczestników chcących,
aby Warszawa była przyjazna dla rowerzystów. Obecnie jest to jedna z największych imprez rowerowych na świecie
– w miesiącach letnich bierze w niej
udział kilka tysięcy uczestników, a w
miesiącach zimowych, nawet podczas
największych mrozów, frekwencja nie
spada poniżej 100 osób. Na Masie można spotkać przedstawicieli wszystkich
środowisk, a przede wszystkim osoby
wykorzystujące imprezę do przejażdżki
przez miasto w miłej atmosferze. Poza
piątkowymi przejazdami, ostatnio co

tydzień organizowane są inne imprezy,
takie jak Nocna Masa, rozpoczynająca
się na Placu Zamkowym o godz. 24.00
w drugą sobotę miesiąca, czy Masa Turystyczna, odwiedzająca w trzecią sobotę
miesiąca najciekawsze miejsca na Mazowszu. Warszawska Masa Krytyczna, to
nie tylko imprezy, ale też liczne działania
lobbingowe, prowadzone wspólnie ze
Stowarzyszeniem „Zielone Mazowsze”,
na rzecz lepszej infrastruktury rowerowej. Dzięki tym działaniom, tylko w ciągu
ostatnich kilku miesięcy udało się stworzyć pierwszy warszawski kontrapas dla
rowerów, a problemy rowerzystów stały
się jednym z najważniejszych tematów
kampanii wyborczej. Dzieki tym działaniom na budowanych obecnie parkingach
park&ride powstaną wzorcowe stojaki dla
rowerów, a w budżecie miasta zapisano
rekordową, jak dotychczas, kwotę na
infrastrukturę rowerową. Warszawska
Masa Krytyczna została także doceniona
w konkursie „Bezpieczne Drogi”, jako
najlepsza inicjatywa lokalna w Polsce,
służąca bezpieczeństwu na drogach.
Te i wiele innych sukcesów udało się
osiągnąć nie tylko dzięki pracy osób
zaangażowanych w działalność Masy,
ale też dzięki uczestnikom imprez, którzy
dzięki swojej „masie” stanowią znaczne
wsparcie dla podejmowanych działań.
Warszawska Masa Krytyczna będzie
organizowana dotąd, aż codzienna
jazda rowerem po Warszawie stanie się
tak bezpieczna i przyjemna, jak udział
w Masie.
Więcej informacji można odnaleźć na
stronie internetowej: www.masa.waw.pl
W imieniu organizatorów, z rowerowym
pozdrowieniem Marcin Czajkowski

VIII Bielański Rajd Rowerowy
do Puszczy Kampinoskiej
Tradycyjnie w maju zapraszamy
wszystkich spragnionych aktywnego
wypoczynku do udziału w VIII Bielańskim Rajdzie Rowerowym do Puszczy
Kampinoskiej.
Spotykamy się 12 maja br. o godz.9.00

na terenie Akademii Wychowania Fizycznego przy ul. Marymonckiej 34, przy pomniku
Marszałka Józefa Piłsudskiego. W zależności od kondycji i możliwości uczestników
planujemy trzy trasy rajdu na dystansach:
30, 70 i 100 km. Na każdej wyznaczonej
trasie grupę rowerzystów
poprowadzi przewodnik.
Trasy przebiegać będą szlakami rowerowymi Puszczy
Kampinoskiej o szczególnie
pięknych krajobrazach oraz
szlakami miejsc historycznych. Wszyscy uczestnicy
rajdu po przejechaniu wyznaczonej trasy spotkają się
w Izabelinie na Polanie Prymasowskiej obok dyrekcji
KPN. Tam będzie ognisko
z pieczeniem kiełbasek
i losowanie nagród wśród
wszystkich uczestników
rajdu.
Organizatorem rajdu
jest Dzielnica Bielany m.
st. Warszawy przy współudziale Akademii Wychowania Fizycznego. Realizatorem imprezy jest Zespół
Szkół Nr 52. Szczegółowe
informacje można uzyskać
w Wydziale Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany
tel. (0-22) 834 60 95.
Wydział Sportu i Rekreacji
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„Bielańskie Czwartki Sportowe”

Ogólnodostępne bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Bielan

Szkoła
Szkoła Podstawowa nr 53,
ul. Rudzka 6, tel. 833-65-65
Szkoła Podstawowa nr 77
ul. Samogłoski 9, tel. 834-09-92
Szkoła Podstawowa nr 80
ul. Aspekt 48, tel. 669-79-37
Szkoła Podstawowa nr 133
ul. Fontany 3, tel. 834-61-81
Szkoła Podstawowa nr 209
ul. Reymonta 25, tel. 663-55-69
Szkoła Podstawowa nr 223
ul. Kasprowicza 107, tel. 834-26-78
Szkoła Podstawowa nr 247
ul. Wrzeciono 9, tel. 834-12-49
Szkoła Podstawowa nr 273
ul. Balcerzaka 1, tel. 834-64-74
Szkoła Podstawowa nr 289
ul. Broniewskiego 99 a, tel. 663-67-73
Szkoła Podstawowa nr 293,
ul. Kochanowskiego 8, tel. 633-13-77
Gimnazjum nr 72
ul. Przybyszewskiego 45, tel. 834-06-73
Gimnazjum nr 73
ul. J. Conrada 6, tel. 669-75-81
Gimnazjum nr 75
ul. Wrzeciono 24, tel. 835-17-50
Zespól Szkół Nr 35
ul. Żeromskiego 22/28, tel. 834-32-64
Zespół Szkół Sportowych nr 50
ul. Zuga 16, tel. 834-21-57
Zespół Szkół nr 55
ul. Gwiaździsta 35, tel. 833-02-58
Zespół Szkół nr 56
ul. Fontany 1, tel. 834-65-68
XLI Liceum Ogólnokształcące
ul. Kiwerska 3, tel. 833-13-33
XXII Liceum Ogólnokształcące
ul. Staffa 111, tel. 834-32-64

Godziny
zajęć

Program

18.00 – 21.00 Piłka siatkowa, tenis stołowy.
Rekreacyjne gry sportowe, gim17.00 – 20.00 nastyka.
18.00 – 22.00 Piłka siatkowa, gimnastyka.
18.00 – 21.00 Koszykówka, piłka siatkowa.
18.00 – 21.00 Koszykówka, piłka siatkowa.
17.00 – 21.00

Tenis stołowy.

Koszykówka, piłka siatkowa, tenis
18.00 – 21.00 stołowy.
Koszykówka, piłka siatkowa, tenis
19.00 – 21.00 stołowy.
Koszykówka, piłka siatkowa, tenis
18.00 – 21.00 stołowy.
Koszykówka, piłka siatkowa, wspi18.00 – 22.00 naczka halowa, tenis stołowy.
Koszykówka, siatkówka, piłka noż18.00 – 22.00 na, siłownia, aerobic
Koszykówka, siatkówka, piłka noż18.00 – 22.00 na, siłownia
Koszykówka, siatkówka, piłka nożna,
18.00 – 21.00 tenis stołowy, wspinaczka halowa.
18.00 – 21.00 Koszykówka, piłka siatkowa
Pilates, streching, gimnastyka dla
18.30 – 21.00 pań TBC.
Koszykówka, siatkówka, tenis sto18.00 – 20.00 łowy.
18.00 – 21.00 Koszykówka, siatkówka.
18.00 – 21.00 Wspinaczka halowa.
17.30 – 20.30 Koszykówka, siatkówka.

Targi Turystyki i Wypoczynku
W dniach 20 – 22 kwietnia na terenie
AWF w Warszawie odbyły się XII Targi
Turystyki i Wypoczynku LATO 2007.
Jak co roku cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, każdy mógł znaleźć
ofertę dla siebie. Rozpoczynając od pobytów wypoczynkowych,
wycieczek w atrakcyjne
regiony Polski, krajów
europejskich i nie tylko,
po różnego rodzaju formy uprawiania turystyki
aktywnej. Oferty prezentowane były przez
przedstawicieli najważniejszych biur podróży,
agencji turystycznych,
hoteli, pensjonatów,
ośrodków wypoczynkowych, ośrodków spa,
gospodarstw agroturystycznych, touroperatorów, ubezpieczycieli
turystycznych. Dodatkową atrakcją był festyn sobotnio-niedzielny
z licznymi występami
estradowymi, konkursami i pokazami tańców
folklorystycznych. Jednocześnie można było
uczestniczyć w seminariach, organizowanych
przez Polską Organizację Turystyczną oraz
w II Warszawskim Zlocie

Caravaningowym. Bogaty program,
mnogość atrakcji i wysoka frekwencja
uczestników potwierdziły wysoki poziom
organizacji targów, dlatego już dziś serdecznie zapraszamy za rok.
Wydział Sportu i Rekreacji
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