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GA ZE TA BEZ PŁAT NA

Odpustowe stragany przed kościołem przy ul. Dewajtis 3

Poczty sztandarowe kombatantów przed kościołem

Podobnie jak w całym kraju, na 
Bielanach odbyły się uroczystości upa-
miętniające 60. rocznicę zwycięstwa 
nad faszyzmem. W piątek 6 maja 2005 r. 
bielańczycy mogli oddać hołd poległym 
i uczestniczyć w imprezach upamiętnia-
jących tamte lata.

Patronat nad obchodami 60. 
rocznicy zwycięstwa nad faszy-
zmem objął burmistrz Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy Cezary 
Pomarański oraz Bielański Klub 
Kombatanta. W uroczystości 
wzięli udział: ks. dziekan Bogu-
sław Pasternak, kombatanci, 
przedstawiciele władz Dzielnicy 
z przewodniczącym Rady Alek-
sandrem Kapłonem i burmistrzem 
Cezarym Pomarańskim, radni, 
reprezentanci Wojska Polskiego 
z płk. Janem Lalem i uczniowie 
bielańskich szkół. Tradycyjnie już 
imprezę prowadził znany artysta 
Leon Łochowski.

Obchody rozpoczęła msza 
św. w kościele p.w. św. Marii 
Magdaleny na Wawrzyszewie, 
w czasie której homilię wygłosił 
ks. dziekan Bogusław Pasternak. 
Podkreślił on znaczenie i ogrom-
ną rolę jaką odegrali  polscy 
żołnierze, walczący „za wolność 
naszą i waszą”, na wszystkich 
frontach II wojny światowej. Po 
mszy świętej odbyło się uroczy-
ste przejście na Cmentarz Waw-
rzyszewski. Tam, przy dźwiękach 
trąbki i werbla złożono wieńce, 
pod pomnikiem 30. Pułku Strzel-
ców Kaniowskich. W okoliczno-

Pamiętamy o bohaterach 
ściowym wystąpieniu burmistrz Cezary 
Pomarański mówił o bolesnych czasach 
II wojny światowej, heroicznej walce pol-
skich żołnierzy i fakcie pomijania udziału 
polskiej, czwartej co do wielkości armii, 
w walkach z faszystami. Kolejną w tym 

dniu sposobnością do świętowania 60. 
rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem był 
koncert patriotyczny z udziałem Janusza 
Zakrzeńskiego,  zorganizowany w klubie 
WSBM „Chomiczówka”.

Maciej Podczaski

Zanim 
zakwitły 
kasztany...

Tegoroczni maturzyści w drodze na eg-
zamin dojrzałości nie mieli okazji nacieszyć 
się widokiem pięknych rozkwitłych kaszta-
nowców. Nawet na Bielanach, które znane 
są z ponadprzeciętnej ilości tych drzew. A to 
wszystko za sprawą wprowadzenia nowej 
matury, która zaczęła się wcześniej niż to 
było dotychczas, bo już w połowie kwietnia 
i trwać będzie do końca maja. Jednak to nie 
jedyna i nienajważniejsza różnica pomiędzy 
starą i nową formułą egzaminu dojrzałości.

Teraz, po reformie, uczniowie obowiązkowo 
zdają  egzaminy z języka polskiego i obcego 
(ustny i pisemny) oraz z co najmniej jednego 
wybranego przedmiotu. Egzaminy można 
zdawać na poziomie podstawowym i rozsze-
rzonym. Poza tym, na maturę ustną z języka 
polskiego abiturienci przygotowują w domu pre-
zentację na wybrany wcześniej temat. Celem 
nowej matury jest unifi kacja poziomu trudności 
oraz zobiektywizowanie oceniania. A wszystko 
to z myślą o ujednoliceniu rekrutacji na wyższe 
uczelnie, w której wyniki nowej matury będą 
najważniejszym kryterium przyjęć na studia.

Duże zamieszanie wokół reformy edukacji 
nie wychodzi na zdrowie samym zaintereso-
wanym, czyli uczniom. Tegoroczni maturzyści 
byli już raz pionierami – podczas pierwszych 
egzaminów gimnazjalnych trzy lata temu. Dziś 
mają podobne obawy jak i wtedy. Jaka będzie 
formuła matury, czy to wystarczy by dostać się 
na studia, wreszcie czy będzie trudniejsza od 
starej czy nie? „Jednak nie było tak strasznie. 
Komisja bardzo miła” – pociesza wciąż bardzo 
zestresowanych kolegów Aleksander z kl. IIIa, 
uczeń „Domeyki”, który właśnie wyszedł z ust-
nego angielskiego. Podobne zdanie miał Jan 
z kl. IIIb: „Matura dużo łatwiejsza od starego 
typu. Ważne, żeby opanować stres.” Już po 
egzaminie ustnym z polskiego kilku uczniów 
z liceum im. Jose Marti zgodnie przyznaje, 
że swoje prezentacje zdążyli przygotować 
w czasie ferii zimowych. Mimo że formuła 
matury zmieniła się diametralnie, to środki 
do sukcesu pozostały te same: dobre 
przygotowanie i odporność na stres. W tym 
roku na Bielanach do matury przystąpiło 
1861 uczniów. 

dokończenie na str. 4

Jubileuszowe Bielańskie Dni Kultury rozpoczęły się najstarszym w Warszawie 
odpustem na Bielanach. Tradycyjnie, w dniu Zesłania Ducha Świętego (Zielone 
Świątki) teren Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lesie Bielańskim 
stał się centrum kulturalnym Bielan. Odpust jest upamiętnieniem przeniesienia 
w Zielone Świątki 1673 r. obrazu św. Brunona z kolegiaty św. Jana. 

X Bielańskie Dni Kultury Podobnie jak w latach ubiegłych odpust 
rozpoczęła msza św. w kościele pokamedul-
skim. Atrakcjami tegorocznej imprezy były m.in. 
pokaz walk rycerskich, występy artystyczne, 
wystawy prac plastycznych. Były też stoiska 
z wyrobami twórczości ludowej i artystycznej. 

Zapraszamy do udziału w kolejnych im-
prezach organizowanych w ramach Bielań-
skich Dni Kultury. Kalendarium drukujemy 
na stronie 14, dostępne jest ono również na 
stronie www.bielany.waw.pl.

Maciej Podczaski

Tegoroczni maturzyści w czasie egazminu w „Domeyce”

26 maja

W piątek 13 maja, w święto Matki Boskiej Fatimskiej, w 24. rocznicę zamachu na Placu Świętego Piotra, w sześć 
tygodni po śmierci, papież Benedykt XVI zdecydował o rozpoczęciu procesu beatyfi kacyjnego Jana Pawła II.SANTO SUBITO
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Z prac Rady i Zarządu Dzielnicy
XXXV i XXXVI Sesja Rady Dzielnicy

Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy w kwietniu 2005 r. odbył cztery posiedzenia, w trakcie których 

omówił 87 spraw, w tym w 39 przypadkach wyraził stanowisko w formie uchwał.

Sala obrad podczas sesji

W Sali Konferencyjnej Urzędu Dzielnicy 
Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72 
12 kwietnia 2005 r. w odbyła się XXXV Se-
sja Rady Dzielnicy, na której radni podjęli 
trzy uchwały. Sesja ta została zwołana 
w trybie wnioskowym, który polega na 
tym, że wnioskodawca (w tym przypadku 
Zarząd Dzielnicy) przygotował porządek 
obrad, projekty uchwał, zaproponował ter-
min i miejsce obrad. W trakcie takiej sesji 
wszystkie propozycje zmian w porządku 
obrad wymagają zgody wnioskodawcy.

* * *
Podjęcie uchwał w sprawie wniosku o zmia-

nę w załączniku dzielnicowym do budżetu 
miasta stołecznego Warszawy na 2005 r.

Treść pierwszej uchwały, na prośbę prze-
wodniczącego Rady Aleksandra Kapłona, 
przybliżyła główna księgowa Grażyna Pul-
kowska. Wyjaśniła ona, że projekt uchwały 
polega na dokonaniu zmian w budżecie, wy-
nikających ze zmian klasyfi kacji wydatków, od 
początku roku 2005. Dotyczy to umów-zlceń 
na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Inną 
potrzebą tych zmian jest przemieszczenie 
środków pomiędzy działami.

Również drugi projekt uchwały w sprawie 
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu 
m. st. Warszawy przedstawiła Grażyna Pul-
kowska, która wyjaśniła, że propozycje tych 
zmian są wynikiem zmiany Ustawy o fi nan-
sach publicznych. Ta znowelizowana ustawa 
wprowadziła obowiązek likwidacji środka 
specjalnego przy jednostkach budżetowych, 
ale jednocześnie dała możliwość utworzenia 
rachunku do wyodrębnionego rachunku do-
chodów własnych. W tej chwili mamy już w na-
szym budżecie rachunek dochodów własnych, 
gdzie były przeznaczone środki na rachunek 
środków specjalnych. Proponowana więc 
zmiana ma charakter czysto techniczny.

Zarówno pierwszą jak i drugą uchwałę, 
po krótkiej dyskusji, radni przyjęli jedno-
głośnie.

* * *
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia 

wyników wyborów do Rady Samorządu 
osiedla Młociny.

W imieniu Komisji Samorządowej Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego in-
formację o wynikach wyborów przedstawił 
radnym zastępca przewodniczącego Komisji 
Piotr Szypulski. Do Rady Samorządu Miesz-
kańców Młociny zostali wybrani: Elżbieta 
Bernat, Robert Cyran, Tadeusz Fila, Olgierd 
Halicki, Janusz Jeżewski, Mirosław Kaczyń-
ski, Krystyna Kasprowicz, Dorota Klimczyk, 
Jolanta Kuśnierska, Tadeusz Mierzejewski, 
Ludmiła Pawlak, Maria Paplińska, Janina Pi-
wek, Beata Suska i Janusz Szymańczyk.

W swojej wypowiedzi przypomniał on 
zebranym, że wybory odbyły się 18 marca, 
a w związku z tym, że w określonym ter-
minie 14 dni od zakończenia wyborów nie 
wpłynął żaden protest Komisja rekomenduje 
radzie uznanie ważności przeprowadzo-
nych wyborów. I tę uchwałę radni przyjęli 
jednogłośnie. 

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy odbyła się 
27 kwietnia 2005 r.

* * *
Informacja nt. budynków przy ul. Szege-

dyńskiej 13a.
Na wstępie prowadzący obrady prze-

wodniczący Rady Dzielnicy Aleksander 
Kapłon przedstawił Roberta Grzelewskigo, 
kierownika ds. Inwestycji Zarządu Menia 
Polikwidacyjnego Jednostek Budżetowych 
m. st. Warszawy i poprosił go o zabranie 
głosu. Kierownik Grzelewski poinformo-
wał zebranych, że zadaniem Zarządu jest 
wyremontowanie tych budynków i oddanie 
ich do zasiedlenia jeszcze w tym roku. 
Obecnie został ogłoszony przetarg na wybór 
wykonawcy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze 
i nie wpłyną żadne protesty to już w najbliż-
szym czasie poznamy wykonawcę, który 
niezwłocznie rozpocznie remont. Później 
w ramach dyskusji i odpowiedzi udzielanych 
radnym pan Grzelewski przypomniał, że 
Urząd m. st. Warszawy kupił te budynki A i 
B za 10,5 mln zł, chociaż wycena wynosiła 
17 mln zł. Przewidywany koszt remontu 
tego obiektu zamknie się w kwocie 10 mln 
zł. Inwestycja ta jest więc opłacalna, gdyż na 
podstawie wyliczeń, koszt m2 mieszkania po 
remoncie wyniesie około 1.000 zł, a za taką 
cenę nigdzie się mieszkania nie wybuduje.

* * *
Podjęcie uchwały w sprawie wniosku 

o zmiany w załączniku dzielnicowym do 
budżetu m. st. Warszawy na 2005 r.

Z treścią uchwały zapoznała zebranych 
główna księgowa Grażyna Pulkowska, 
która wyjaśniła, że proponowane zmiany 
w załączniku dzielnicowym wynikają z  
potrzeby zwiększenia naszego planu wydat-
ków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem 
na utrzymanie i konserwację urządzeń 
wodno-kanalizacyjnych oraz infrastruktury 
kanalizacyjnej. Drugim powodem jest prze-
mieszczenie środków w Dziale Oświata 
i związana z tym potrzeba zwiększenia 
naszego planu wydatków, którego pokrycie 
pochodzi ze środków wyrównawczych m. 
st. Warszawy. Po krótkiej dyskusji radni 
również jednogłośnie przyjęli treść uchwały 
przygotowanej przez Zarząd.

* * *
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia 

wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców 
osiedla Wrzeciono.

W imieniu Komisji Samorządowej głos 
zabrał radny Andrzej Szewielow, który po-
informował, że w czerwcu br. upływa koniec 
kadencji Rady Osiedla i w związku z tym 
należy przeprowadzić nowe wybory. Według 
propozycji przewodniczącego Rady Osiedla 
i Komisji Samorządowej wybory mogłyby 
się odbyć 20 września br. w Gimnazjum nr 
75 przy ul. Wrzeciono 24, przy czym pierw-
szym terminem jest godz. 18.00, drugim 
– godz.18.15. W celu przeprowadzenia 
wyborów do Rady Samorządu Mieszkań-
ców Osiedla Wrzeciono została powołana 
Komisja Wyborcza w składzie: Tomasz Du-
dek, Monika Gajowiak, Małgorzata Gaweł, 
Bogdan Jasiński, Elżbieta Obłuska, Dorota 
Pęczak i Sylwia Rachwał. Radni dzielnicy 
zarówno treść uchwały jak i skład Komisji 
Wyborczej przyjęła jednogłośnie.

* * *
Podjęcie 4 uchwał w sprawie inicjatywy 

uchwałodawczej do Rady m. st. Warsza-
wy, dotyczącej nadania nazwy „Baśniowa 
Kraina” Przedszkolu z oddziałami integra-
cyjnymi Nr 309 z siedzibą  w Warszawie 
w Dzielnicy Bielany przy ul. Andersena 7, 
„Kasztanowego Ludka” Przedszkolu Nr 340 
z siedzibą w Warszawie w Dzielnicy Bielany 
przy ul. Bogusławskiego 8a, „Akademia pod 
czereśnią” Przedszkolu Nr 328 z siedzibą 
w Warszawie  w Dzielnicy   Bielany przy ul. 
M. Dąbrowskiej 5A oraz „Kolorowa Kraina” 
Przedszkolu Nr 327 z siedzibą w Warszawie 
w Dzielnicy Bielany przy ul. Conrada 10A.

Projekty tych uchwał przedstawił bur-
mistrz Cezary Pomarański. Wszystkie 4 
uchwały zostały przyjęte przez radnych 
jednogłośnie.

* * *
Uchwały w sprawie zaopiniowania spra-

wozdania z działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej  Dzielnicy Bielany m. st. War-
szawy za rok 2004.

Po zapoznaniu się ze sprawozda-
niem z działalności OPS w 2004 r., które 
przedstawiła dyrektor Ośrodka Wiesława 
Puciłowska, Rada Dzielnicy Bielany pod-
jęła uchwałę, w której wyraziła pozytywną 
opinię o realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej wykonanych w 2004 r. przez 
Ośrodek Pomocy Społecznej.

* * *
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lo-

kalnego Programu Profi laktyki Uzależnień  na rok 
2005 dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Radni po wysłuchaniu założeń Progra-
mu i po wyjaśnieniach, jakich udzieliła im 
Wiesława Puciłowska, dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej jednogłośnie przyjęli 
treść uchwały wraz z załącznikami dotyczą-
cymi szczegółów programu.

* * *
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii 

o projekcie wykazu lokali użytkowych, przezna-
czonych do sprzedaży na rzecz najemców.

Przedstawiając zebranym treść uchwały 
zastępca burmistrza Katarzyna Maziarska, 
poinformowała radnych, że jej projekt 
jest konsekwencją uchwały Rady Mia-
sta z czerwca ubiegłego roku w sprawie 
sprzedaży lokali użytkowych w domach 
wielolokalowych. W dzielnicowym projekcie 
w załączniku nr 1 do uchwały przedstawiony 
jest pierwszy wykaz lokali do zbycia na rzecz 
najemców. Po tych wyjaśnieniach pani bur-
mistrz Maziarskiej radni jednogłośnie przyjęli 
uchwałę w tej sprawie.

* * *
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 

opinii o projekcie uchwały Zarządu Dzielnicy 
Bielany w sprawie stawek czynszu najmu, 
obniżek stawek czynszu i ograniczenia 

należności za korzystanie z lokali użytko-
wych w domach wielolokalowych na terenie 
Dzielnicy Bielany, stanowiących własność 
m. st. Warszawy.

Treść tej uchwały przedstawiła zastępca 
burmistrza Katarzyna Maziarska. Przypo-
mniała ona, że ta propozycja uchwały jest 
niejako wykonaniem dyspozycji uchwały 
Rady Miasta z października 2004 r. w sprawie 
zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych 
w domach wielolokalowych. Uchwała Rady 
Miasta uchyliła naszą uchwałę jeszcze Rady 
Gminy Warszawy z grudnia 2000 r., która 
określała stawki czynszu. Po dość długiej, 
ożywionej dyskusji (zgłoszono kilka propozy-
cji zmian) ostatecznie radni przyjęli uchwałę 
w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

* * *
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy przepro-
wadzenia badania.

W tym punkcie prowadzenie obrad objęła 
wiceprzewodnicząca Magdalena Zabłocka, 
która poinformowała zebranych, że wniosek 
o wprowadzenie tego punktu pod obrady 
wpłynął od Komisji Oświaty, Kultury i Kul-
tury Fizycznej. Dotyczy on zbadania przez 
Komisję Rewizyjną zarzutów natury formal-

Wśród zagadnień rozpatrywanych przez 
Zarząd przeważały sprawy z zakresu gospo-
darki mieszkaniowej i zasobu nieruchomości 
w Dzielnicy, które dotyczyły m.in.: 
� wniosków podatników o rozłożenie na 

raty bądź umorzenie opłat z tytułu dzierża-
wy, najmu oraz użytkowania wieczystego 
gruntu w latach 2004 i 2005,
� odrzucenia wystąpienia Spółdzielni 

Rzemieślniczej „Żoliborz” o prolongatę ter-
minu rozwiązania umów najmu dwóch lokali 
użytkowych mieszczących się w wolnostoją-
cym budynku przy ul. Oksywskiej 13,
� rozwiązania umów najmu lokalu użyt-

kowego przy ul. Wrzeciono 41 oraz garażu 
przy ul. Z. Nałkowskiej 15,
� przystąpienia do negocjacji z zarządcą 

nieruchomości Kasprowicza 33 w zakresie 
refundacji części kosztów remontu dachu 
ww. nieruchomości,
� wystąpienia inwestora „Ronson Dewe-

lopment Properties” Sp. z o.o. o wyrażenie 
zgody na zajęcie terenu będącego własno-
ścią m. st. Warszawy, stanowiącego pas dro-
gowy ul. Tczewskiej, w związku z realizacją 
projektowanego zespołu budynków mieszkal-
nych przy ul. Gwiaździstej / Tczewskiej,
� wniosku Uniwersytetu Stefana Kardy-

nała Wyszyńskiego o zapewnienie dostawy 
mediów do budynku nr 15 oraz budynku 
z aulami przy ul. Wóycickiego 1/3,
� wystąpienia Zakładu Gospodarowania 

Nieruchomościami m. st. Warszawy w Dziel-
nicy Bielany o rozłożenie na raty zaległości 
czynszowych fi gurujących na kontach lokali 
komunalnych,
� wyrażenia zgody na uiszczanie w sys-

temie ratalnym kaucji zabezpieczającej za 
osiem lokali usytuowanych w budynku przy 
ul. Wrzeciono 30,

� umorzenia kaucji zabezpieczającej 
za dwa lokale położone w budynku przy ul. 
Wrzeciono 30. 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd:
� zatwierdził korektę geografi i wyborczej 

Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
� pozytywnie rozpatrzył wniosek Polskie-

go Komitetu Pomocy Społecznej o umorze-
nie zadłużenia z tytułu najmu pomieszczeń 
piwnicznych przy ul. Kasprowicza 41,
� przyjął sprawozdanie z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy za 2004 rok 
i skierował je do Rady Dzielnicy Bielany m. 
st. Warszawy,
� zatwierdził przedłożone przez Za-

kład Gospodarowania Nieruchomościami 
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy pro-
jekty rocznych planów gospodarczych dla 
poszczególnych nieruchomości.

Podjęte przez Zarząd uchwały obejmo-
wały m. in. problematykę: 
� zawarcia umów najmu lokali, udzielenia 

kwalifi kacji do zawarcia umów najmu lokali 
i umieszczenia na liście osób oczekujących, 
przyspieszenia terminu zawarcia umów naj-
mu lokali oraz wzajemnej zamiany lokali,
� podziału środków pieniężnych dla szkół 

ponadgimnazjalnych na wydatki związane 
z organizacją nowej matury,
� zmian w załączniku dzielnicowym Nr III 

do budżetu m.st. Warszawy na rok 2005.
Ponadto, Zarząd w przedmiotowym 

okresie przygotował i skierował do Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy sześć 
projektów uchwał, które zostały rozpatrzo-
ne podczas kolejnych sesji Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy.

Katarzyna Kamińska,
Sekretariat Zarządu

no-prawnej w szkole przy ul. Żeromskiego 
22/28. Po ożywionej dyskusji Rada Dzielnicy 
podjęła uchwałę, w której zleciła Komisji 
Rewizyjnej zbadanie w terminie do 31 maja 
2005 r. wpływu, jaki miało powołanie uchwa-
łą Rady m.st. Warszawy w budynku szkoły 
przy ul. Żeromskiego  nr 22/28, dwóch szkół 
dziennych, na odmowę przedłużenia umowy 
najmu pomieszczeń szkole prywatnej „Busi-
ness School”, działającej pod tym adresem 
od 13 lat.

* * *
Podjęcie dwóch uchwał w sprawie zmia-

ny w składzie osobowym Komisji Skarbu 
i Działalności Gospodarczej oraz Komisji 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.    

Przewodniczący Rady Aleksander Ka-
płon poinformował radnych, że od radnej 
Aleksandry Barylak wpłynęło do niego pismo 
z prośbą o przyjęcie przez Radę jej rezygna-
cji ze składu Komisji Skarbu i Działalności 
Gospodarczej Rady  Dzielnicy Bielany m. 
st. Warszawy, a jednocześnie o przyjęcie 
jej w skład Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej. W głosowaniu Rada Dzielnicy 
przyjęła obie uchwały.

Redakcja

Potrzeba było aż dwudniowej dyskusji 
radnych m. st. Warszawy, którzy zarówno 
25, jaki i 28 kwietnia br. debatowali nad 
udzieleniem prezydentowi Warszawy 
Lechowi Kaczyńskiemu absolutorium 
za rok 2004.

W poniedziałek 25 kwietania br. podczas 
obrad Rady Miasta najpierw przedstawiona 
została pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej na temat wykonania budże-
tu za poprzedni rok, a następnie wszystkie 
komisje Rady wykonanie tego budżetu także 

Absolutorium dla Prezydenta
oceniły pozytywnie. Później na temat wyko-
nania budżetu wypowiadały się poszczególne 
kluby i radni, którzy – oprócz klubu PiS – zgła-
szali swoje zastrzeżenia i uwagi. Wątpliwości 
radnych wyjaśniali wiceprezydenci: Sławomir 
Skrzypek i Andrzej Urbański, a także skarb-
nik miasta Danuta Wawrzynkiewicz, która 
podkreśliła, że „...nie ma merytorycznych 
powodów, by nie przyjąć rozliczenia budże-
tu Warszawy za 2004 r. Dochody zostały 
wykonane lepiej niż w ubiegłym roku – na 
poziomie 99%, wydatki – na poziomie 94%. 

Takie wskaźniki powinny być 
laurką” – zakończyła pani skarb-
nik. Po wielogodzinnej dyskusji, 
na wniosek radnych z klubu PiS, 
Rada Miasta przerwała obrady do 
czwartku 28 kwietnia.

W tym dniu dokończono dys-
kusję, a następnie w wyniku 
głosowania, 60-osobowa Rada 
Miasta udzieliła prezydentowi 
Warszawy Lechowi Kaczyńskie-
mu absolutorium za wykonanie 
budżetu za 2004 r., stosunkiem 
głosów: 32 – za, 18 – przeciw, 
przy 4 – wstrzymujących się.

Tadeusz Olechowski
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Komisje Rady Dzielnicy

Czego uczą Twoje dzieci?
Komisja ds. Rodziny Rady Dzielnicy 

Bielany omówiła na swym posiedzeniu  
problem szeroko rozumianej profi laktyki 
i wychowania. W ponad dwugodzinnych 
obradach, które poprowadził wiceprze-
wodniczący Komisji Andrzej Szewielow, 
wzięli też udział: przewodniczący Komisji 
Oświaty, dyrektorzy, pedagodzy,  dydak-
tycy i psychologowie z bielańskich szkół. 
Wprowadzeniem do dyskusji były dwa 
pytania: „Jaki JEST i jaki POWINIEN 
być sposób wprowadzania dodatkowych 
programów edukacyjnych i wychowaw-
czych do szkół?” oraz „Jaka jest treść 
poszczególnych programów, czy i w jakim 
zakresie treść i opinia o tych programach 
dostępna jest rodzicom?”.

Przypomnijmy, że obowiązkowy pro-
gram szkolny obejmuje jednakowo 
wszystkich uczniów. Nad treściami nadzór 
sprawuje Kuratorium Oświaty, a pełna 
wiedza dostępna jest rodzicom wprost 
z podręcznika noszonego przez ucznia do 
szkoły. Oprócz programu obowiązkowego 
szkoły prowadzą dodatkowe działania wy-
chowawcze i edukacyjne. Obejmują one 
szeroko rozumianą profi laktykę, mającą 
m. in. za zadanie wzmacnianie motywacji 
nie ulegania negatywnym wzorcom i wpły-
wom otoczenia oraz mediów, które - jak to 
często bywa - skłaniają dzieci i młodzież 
do zachowań ryzykownych (związanych 
głownie z używkami, przemocą, wcze-
sną aktywnością seksualną). Ważnym 
narzędziem nauczania i wychowania są 
dodatkowe programy edukacyjne i tzw. 
programy profi laktyczne, odpłatnie na-
bywane przez szkoły. I tutaj w zasadzie 
kończy się wiedza rodziców o treściach 
nauczania. A nie powinna, bo rodzice 
mają niezbywalne prawo i pierwszeństwo 
do wychowania potomstwa i dlatego mu-
szą być uznani za pierwszych i głównych 
jego wychowawców. 

Nieostrożne i nieumiejętne upo-
wszechnianie informacji na temat ry-
zykownych zachowań młodzieży może 
spowodować wzrost niepożądanych za-
chowań. Dotyczy to również programów 
profilaktycznych. Charakterystycznym 
przykładem może być fi lm „Brama do 
raju”, przedstawiający życie młodych nar-
komanów (18-20 letnich). Film pokazuje 
grupę starszej młodzieży odurzającej się 
„kompotem” i chłopca w wieku 12-13 lat, 
który wącha kleje. Finał jest tragiczny, 
wszyscy narkomani umierają po użyciu 
zanieczyszczonego „towaru”. Jednak 
wbrew oczekiwaniom, po przeprowadze-
niu zajęć profi laktycznych, połączonych 
z emisją fi lmu w klasach VI-VIII dawnych 
szkół podstawowych, nastąpił zaskakują-
cy efekt - wykryto grupy uczniów wącha-
jących klej. Złapani na gorącym uczynku 
„wąchacze” rekrutowali się właśnie z klas 
objętych programem. Film stanowił dla 
nich instruktaż odurzania się klejem!

Uświadamia to, z jak wielką ostroż-
nością podchodzić należy do tematu 
profi laktyki. 

Zdaniem dyrektora Biura Edukacji 
m.st. Warszawy Liliany Zienteckiej, 
procedury dotyczące wprowadzania 
dodatkowych programów z dziedziny pro-
fi laktyki są niewystarczające i zostały zbyt 
ogólnikowo opisane w prawie. Tylko „Wy-
chowanie do życia w rodzinie” doczekało 
się szczęśliwie ścisłych zapisów, ale nie 
ma powodu, żeby się do tego ograniczać. 
Jest bezsprzeczne, że konstruktywne 
działania legislacyjne w tym kierunku po-
winno podejmować Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
szkoła sama decyduje o wyborze danego 
programu profilaktycznego, a wiedza 
rodziców o treściach przekazywanych 
dzieciom powinna być pełna. Różnie 
z tym jednak bywa, więc możliwości zdo-
bycia tej wiedzy należy stworzyć. Każdy 
program profi laktyczny jest oddzielnym 
opracowaniem, a „Standard jakości 
programów profi laktycznych” został dla 

Z prac Komisji ds. Rodziny Rady Dzielnicy Bielany
naszych szkół określony Uchwałą Rady 
Warszawy. Uchwała ta stanowi nowy, 
ważny dokument, który powinni znać 
nie tylko wychowawcy, ale i wszyscy 
rodzice. 

Joanna Szymańska, kierownik Pra-
cowni Profi laktyki i Resocjalizacji Cen-
trum Metodycznego Pomocy Psycho-
logiczno-Pedagogicznej, stwierdziła 
w czasie dyskusji, że placówki oświa-
towe powinny jasno określać swoje 
specyfi czne, indywidualne potrzeby 
w zakresie wprowadzania programów 
profilaktycznych do szkół. Ciężar 
realizacji tak naprawdę spoczywa na 
nauczycielach i dyrektorach i jest pra-
cą ciągłą, dlatego należy ustawicznie 
szkolić nauczycieli w tym zakresie. 
Szkolne programy profilaktyczne 
powinny być ponadto realizowane ze 
świadomym udziałem rodziców. 

W ubiegłych latach programy pro-
filaktyczne wdrażane w szkołach 
opiniowane były na Bielanach wy-
łącznie przez Dzielnicowy Zespół 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W tym 
roku Dzielnica wypracowała inną 
formę wyboru i oceny programów 
i we wstępnej fazie zajmuje się nimi 
powołany w tym celu Zespół Opiniu-
jąco–Konsultacyjny, w którego skład 
wchodzą radni, pracownicy OPS, 
i pracownicy odpowiednich wydziałów 
Urzędu. Nie zastąpi to jednak opinii 
najważniejszych zainteresowanych, 
czyli rodziców. Podstawą działań 
stwarzającą przesłanki do właściwej 
kontroli nad dodatkowymi treściami 
przekazywanymi w szkołach dzieciom 
jest łatwy dostęp do pełnej informacji 
o konkretnym programie, zanim zo-
stanie on zrealizowany. To ciekawa 
i obowiązkowa lektura zarówno dla 
rad rodziców, jak i indywidualnie dla 
wszystkich rodziców.

Dotychczas pełna treść programu 
i opinii o nim dostępna jest w samej 
szkole. Cóż mają zrobić rodzice, 
którzy w czasie, gdy szkoła pracuje, 
zajęci są własną pracą? Komisja 
Rodziny uznała za konieczne 
umożliwienie rodzicom z  te-
renu naszej dzielnicy dostępu 
do literatury na ten temat i do 
treści samych programów. 
Dyrektor OPS, Wiesława Pu-
ciłowska poinformowała na 
spotkaniu, że w bibliotece przy 
ul. Duracza można będzie 
zapoznać się z podstawową 
literaturą.

Po dyskusji, Komisja wy-
stosowała do Zarządu Dziel-
nicy wniosek o włączenie do 
planowanych działań nie tylko 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ale także odpowiednich wy-
działów Urzędu. Jako osta-
teczny cel działań na tym polu 
A. Szewielow określił zorgani-
zowanie w Dzielnicy Bielany 
ogólnodostępnego punktu in-
formacyjnego, wyposażonego 
w literaturę fachową, wspoma-
gającego nauczycieli, pedago-
gów szkolnych, psychologów, 
dyrektorów szkół publicznych 
i niepublicznych i wszelkie 
inne zainteresowane osoby 
i instytucje, w tym rady rodzi-
ców, organizacje społeczne 
i pozarządowe, informacją 
na temat programów profi lak-
tycznych i dydaktycznych dla 
szkół, w tym informacją o tre-
ści programów realizowanych 
i proponowanych szkołom 
na terenie naszej dzielnicy, 
informacją o źródłach pozy-
skiwania programów, a także 
o instytucjach i specjalistach 
rekomendujących te progra-
my.

Jednocześnie Komisja uznała potrze-
bę przeprowadzenia szkoleń dla kadry 
nauczycielskiej i pedagogicznej z terenu 
Bielan, na temat wdrażania programów 

profi laktyki w szkołach, 
szczególnie w zakresie dotyczącym dzia-
łań przeciwko przemocy i agresji.

Informację przygotował
wiceprzewodniczący Komisji

Andrzej Szewielow
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Edukacja i wychowanie

W tym roku we wszystkich liceach od-
będzie się historyczna bo pierwsza nowa 
matura. Jest to jednocześnie pierwsza 
matura w historii Liceum im. Ignacego 
Domeyki. Czy szkoła przez Pana kie-
rowana jest dobrze przygotowana do 
przeprowadzenia matur, pomimo braku 
doświadczenia w tej kwestii?

Doświadczenie mamy, ponieważ od kilku 
lat przeprowadzamy egzaminy gimnazjalne 
– formułą i zamysłem bardzo zbliżone do 
nowej matury. Mam na myśli nastawienie 
na kreatywne i logiczne myślenie ucznia, 
a nie na bardzo szczegółową wiedzę oraz 
sposób wpisywania odpowiedzi na oddziel-
ne, kodowane karty.

Szkoła przygotowana… a jak ucznio-
wie? Czy w ostatnim czasie widać było 
pewną nerwowość wśród tegorocznych 
maturzystów–pionierów?

Tak, to jest naturalne. Ponieważ prze-
prowadzaliśmy liczne próbne matury. 
Trochę ich przycisnęliśmy, więc nie powinni 
być zaskoczeni formułą nowej matury ani 
wymaganiami. A tego właśnie wszyscy się 
obawiali.

Czy rola dyrektora szkoły w związku 
z nową maturą też się zmieniła? 

Tutaj nie było zmian, podobnie jak po-
przednio, dyrektor jest przewodniczącym 
komisji szkolnej, może być obecny np. 
podczas matury ustnej.

A jednak zamiast na ustnym polskim 
jest Pan teraz tutaj i rozmawia ze mną…

Ja byłem na maturze próbnej i widziałem 
jak to się odbywa. A teraz nie chcę dodatko-
wo stresować abiturientów. Jestem o nich 
raczej spokojny.

Jak przebiegały matury próbne?
Widać było, że uczniowie starannie 

przygotowują swoje prezentacje, ćwiczą 
i powtarzają w domu. Korzystają również 
z rozmaitych technik multimedialnych, 
np. slajdów, planszy, muzyki, fi lmów. Za 
to na maturze pisemnej nasi dyslektycy 
zrezygnowali z możliwości wpisywania 
odpowiedzi na komputerze, bo okazało 
się to trudniejsze od tradycyjnego pisania. 
W zasadzie jedynym realnym kłopotem 
było dobre przystosowanie się do czasu 
wypowiedzi na maturze ustnej, 15 minut to 
dla jednych było stanowczo za mało, a dla 
innych za dużo, gdy z powodu stresu się 
spieszyli.

Słychać było głosy krytyki mówiące, 
że zorganizowanie nowej matury zburzy 
harmonogram zajęć i zdezorganizuje pra-
cę szkoły. Czy ta wizja się sprawdza?

To jest problem szczególnie dla dużych 
szkół. U nas pracują teraz tylko dwie ko-
misje, bo mamy 53 abiturientów. Ale są 
też szkoły, w których tych komisji będzie 
nawet 10. Poza tym kilku nauczycieli za-
siada w komisjach na zewnątrz – w innych 
szkołach, więc paru zajęć na pewno nie 
będzie. Na egzamin pisemny z języków: 
polskiego i angielskiego, zamkniemy szko-
łę, żeby nie robić zamętu, natomiast matury 
pisemne z innych przedmiotów trwać będą 
aż do końca maja.  Jak widać będzie trochę 
zamieszania.

Co Pan myśli o rekrutacji na wyższe 
uczelnie, o nowym sposobie naboru, 
w którym wynik z nowej matury ma być 
najważniejszym kryterium przyjęć?

Problem jest taki, że to jest jeszcze 
nieokreślone. Senaty uczelni różnie na to 
patrzą i zamierzają zorganizować własne 
sprawdziany predyspozycji. To ministerstwo 
powinno zadbać, aby uczelnie przestrzegały 
zasad rekrutacji, tylko wówczas idea nowej 
matury będzie miała sens. Jeśli się o to nie 
zadba cały wysiłek pójdzie na marne – pod-
kreślam – podwójny wysiłek, bo w styczniu 
jest sesja zimowa, poprawkowa. I też trzeba 
będzie powoływać komisje i angażować 
ludzi – nawet dla jednego ucznia.

Podobno w arkuszach próbnych ma-
tur występowały liczne błędy – nawet 
merytoryczne, lub niezgodność klucza 
odpowiedzi z poleceniem do zadania.

Ja, jako matematyk, mogę powiedzieć, 
że matura z matematyki była całkiem 
przyzwoita. Co prawda, nie podano kilku 
skomplikowanych wzorów, zdaje się, że 
teraz będzie inaczej. Jednak, o czym 

Zanim zakwitły kasztany...
W pierwszym dniu nowej matury o krótką rozmowę poprosiliśmy dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 51 Włodzimierza Sacewicza.
słyszałem od znajomych fi zyków, próbna 
fi zyka była nie z tego świata! Za trudna. Co 
więcej, obejmująca nieomówiony jeszcze 
materiał.

Brzmi to co najmniej niepokojąco.
Jednak ja nie jestem tak przerażony, jak 

niektórzy, ponieważ tam gdzie są gimnazja 
szkoły nie będą tak zaskoczone. Tego 
typu błędy pojawiają się w egzaminach 
gimnazjalnych, ale tylko w tych próbnych, 
bo one przeprowadzane są zanim zostanie 
zrealizowany cały program nauki. Poza tym 
egzaminy próbne są zwykle trudniejsze od 
tych właściwych.

Wnioskuję, że ocenia Pan nową matu-
rę pozytywnie?

Tego nie powiedziałem. Wiem, że wielu 
dyrektorów chciałoby przywrócenia starej 
matury – szczególnie z powodu wspomnia-
nych trudności organizacyjnych. Jednak ja 
podchodzę do tego zupełnie inaczej. Szkoła 
nie ma obciążeń i naleciałości maturalnych 
z poprzednich lat. Przyznam, że miałem 
zgodę na utworzenie tego liceum już trzy 
lata wcześniej, ale celowo to opóźniłem, 
żeby wejść od razu na nową maturę. Trak-
tujemy to jako formę pewnego wyzwania, 
zadania do wykonania, jako problem, z któ-
rym musimy się zmierzyć i sprawdzić.

Dziękuję z rozmowę
 Rozmawiał Iwo Łoś

Przyjęto założenie, że  
wyniki realizacji projektu 
pod nazwą „Szybka Ocena 
i Reakcja”  staną się asump-
tem (po oszacowaniu skali 
problemu oraz po analizie 
dotychczasowych działań) 
do opracowania skutecz-
niejszych programów profi -
laktycznych i do efektywniej-
szych sposobów reagowa-
nia na istniejące problemy.  
Zadanie niezmiernie trudne, 
bowiem nie da się przeana-
lizować problematyki alko-
holizmu w oderwaniu  od  
otaczających uwarunkowań 
–  np. społecznych, kulturo-
wych, a zwłaszcza ekono-
micznych. Stąd  występuje 
konieczność  przeprowa-
dzania wywiadów, sondaży, 
ankiet,  obserwacji, a także 
gromadzenia  i analizowa-
nia urzędowych danych 
statystycznych na temat  
problemów alkoholowych 
wśród młodzieży.

Występuje jeszcze jedna trudność 
– ograniczenie możliwości modyfi kowania 

Szybka Ocena i Reakcja (cz. II)
Kontynuujemy rozpoczętą w poprzednim numerze NB relację z przebiegu ogólno-

warszawskiej konferencji, poświęconej omówieniu realizacji projektu badawczego 
z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, dotykających dzieci i młodzież, 
pomiędzy dziesiątym a dziewiętnastym rokiem życia. 

przyjętego przez Urząd Miasta  projektu 
badawczego  „Szybka Ocena i Reakcja”, 
a to z powodu  potrzeby porównywania 
wyników badań, opracowywanych przez 
poszczególne  dzielnice Warszawy.  Po-
lemizowałbym z tym warunkiem, gdyż 
– jak sądzę – ważniejsze jest opracowanie 
(po badaniach) jak najskuteczniejszego 
w danej dzielnicy lokalnego programu pro-
fi laktyki uzależnień, od rywalizacji między 
dzielnicami – która lepsza. 

Po głębokiej analizie wniosków z badania  
projektu „Szybka Ocena i Reakcja”,  Zarząd 
Dzielnicy Bielany wraz z poszczególnymi 
agendami urzędu,  a także Rada Dzielnicy 
ze swoimi komisjami wykonały olbrzymią 
pracę, uwieńczoną, jak na razie, przyjęciem 
lokalnego  Programu Profi laktyki Uzależnień 
oraz uchwaleniem kilkunastopunktowego, 
ambitnego, bardzo konkretnego i realistycz-
nego planu działania  na 2005 r.  W realizacji 
tego programu niezwykle ważną rolę odegra 
m.in. powołany  w styczniu 2005 r. przez 
burmistrza Dzielnicy  Zespół Konsultacyjno-
-Opiniujący w składzie: dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej, czterech naczelników 
wydziałów: Spraw Społecznych i Zdrowia, 
Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, 
Turystyki i Wypoczynku,  trzech przewod-
niczących komisji Rady Dzielnicy: Zdrowia 
i Pomocy Społecznej, ds. Rodziny oraz 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycz-
nej, a także przedstawiciel  Dzielnicowego 
Zespołu Realizacji Programu Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Sprecyzowano też zadania  tego zespołu, 
a jedno z ważniejszych, to koordynacja 
działań  placówek i ogniw  realizujących 
przyjęte programy.

Bielańscy realizatorzy  projektu ba-
dawczego „Szybka Ocena i Reakcja” 
zyskali wysokie uznanie Biura Polityki 
Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Dość 
powiedzieć, że wśród sześciu spośród 
osiemnastu warszawskich dzielnic, które 
„dostąpiły zaszczytu”  przedstawienia na 
ogólnowarszawskiej konferencji swojego 
dorobku i przemyśleń znalazła się też 
dzielnica Bielany, a prezenterem wyników  
i rekomendacji wniosków z realizacji pro-
jektu badawczego była naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia, Alicja Tyc. 
Trzeba podkreślić. że wystąpienie  to, 
w mojej skromnej ocenie, było najbardziej 
konkretne, kompetentne,  profesjonalne  i... 
zrozumiałe. Gratulacje!

I  jeszcze jedno – wyraźnym dowodem 
zainteresowania przebiegiem konferencji 
był udział w niej przedstawicieli władz dziel-
nicy z burmistrzem  Cezarym Pomarańskim 
i przewodniczącym Rady Aleksandrem 
Kapłonem. 

Z  pewnością niejednokrotnie będziemy 
jeszcze omawiać  zasygnalizowane tu 
problemy.  Ambitny program jest, a jego 
realizacja trwa.

Mieczysław Pierzchała

Delegacja Przedszkola Nr 318 przy ul. 
Kochanowskiego 9a w składzie: dyrektor 
Beata Michalec, nauczycielka Małgorzata 
Kosowska-Piesio, przedstawiciel rodzi-
ców  Magdalena Cichocka i doradca me-
todyczny wychowania przedszkolnego  
Elżbieta Fundowicz, odwiedziła miasto 
Łuck na Ukrainie. Celem wyjazdu było 
nawiązanie współpracy z Przedszkolem 
Nr 7 „ Lelitka” z Łucka. 

Na miejscu przyjęto nas bardzo ciepło 
i serdecznie. Miałyśmy okazję obserwować 
pracę nauczycieli. Zajęcia 
prowadzone w ukraińskim 
przedszkolu metodycznie 
są zbliżone do zajęć pro-
wadzonych w Polsce. Ze 
względu na trudną sytuację 
ekonomiczną placówki 
w Łucku, przedszkole jest 
wyposażone w skromny 
sprzęt i pomoce.

Jesteśmy pod dużym 
wrażeniem przygotowa-
nej uroczystości na cześć 
mam. Dzieci na Ukrainie 
są bardzo rozśpiewane, 
z wielkim sercem wchodzą 
w swoje role.

Nauczycie lk i  k ładą 
szczególny nacisk na 
wychowanie patriotyczne 
– w każdy poniedziałek 
wraz z dziećmi zbierają 
się, by odśpiewać hymn 
narodowy, atmosfera pa-
nująca wtedy jest bardzo 
podniosła, zarówno wśród 
dzieci jak i dorosłych. 
Wzruszyłyśmy się zwie-
dzając salę regionalną 
(warto pozazdrościć zbio-
rów), która przypominała 
salę w muzeum, a jed-
nocześnie zachwycała 
swoim nastrojem i służyła 
jako sala zabaw.

Delegacja polska uczestniczyła w ob-
radach „ okrągłego stołu”. Spotkaliśmy się 
w gronie takich osób jak: naczelnik oświaty 
miasta Łucka, przedstawiciel Konsulatu 
Generalnego RP w Łucku, dyrektorzy 
i przedstawiciele zakładów oświatowych, 
metodycy, wykładowcy i studenci Uniwersy-
tetu Wołyńskiego w Łucku, przedstawiciele 
rodziców. 

Delegacja naszego przedszkola przed-
stawiła na tym spotkaniu zasady funkcjono-
wania przedszkoli w Polsce, m.in. system 
oświaty, strukturę władz m. st. Warszawy. 
Omówiono także metody pracy wykorzysty-
wane przez nauczycielki i programy realizo-

Byliśmy na Ukrainie
wane przez nasze przedszkole. Następnego 
dnia zorganizowane było posiedzenie Rady 
Pedagogicznej, (w której skład wchodzi 28 
osób, w Polsce średnio 8-10 nauczycielek) 
rozmawiałyśmy o metodach, formie pracy, 
przybliżono nam zasady funkcjonowania 
tamtejszych placówek.

Przed wyjazdem na Ukrainę zorganizo-
waliśmy na terenie naszego przedszkola 
akcję zbierania książek polskich autorów 
dla dzieci z przedszkola w Łucku, Biuro 
Promocji m. st. Warszawy przekazało ga-

dżety reklamujące nasze miasto z napisem 
„Zakochaj się w Warszawie”, a doradca 
metodyczny Elżbieta Fundowicz przekazała 
książki metodyczne dla nauczycieli. Zamia-
rem dyrektor tamtejszego przedszkola jest 
wprowadzenie nauki języka polskiego. 

Odwiedziłyśmy również przedszkole 
o profilu ekologicznym. Było to dla nas 
ciekawe doświadczenie. W dwóch salach 
zgromadzono tam różnorodne zwierzęta: 
ptaki, króliki, świnki morskie, szczury, węże, 
jaszczurki, a także ryby i żółwie. Dzięki 
temu małe dzieci oswajają się ze światem 
zwierząt.

Małgorzata Kosowska-Piesio,
Beata Michalec

Aleksander Kapłon i Irena Komorek w czasie przerwy

Witano nas tradycyjnie
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Pierwsze na Bielanach liceum koedu-
kacyjne powstało 24 sierpnia 1945 r., na 
prośbę mieszkańców Bielan, akcepto-
waną przez Warszawskie Kuratorium 
Oświaty. Początkowo naukę zorgani-
zowano dla dwóch klas gimnazjalnych 
w Szkole Podstawowej Nr 21. Ponieważ 
budynek szkolny przy ul. Zuga był spa-
lony po Powstaniu Warszawskim, naukę 
rozpoczynano przy ul. Schroegera 72, ul. 
Chełmżyńskiej (obecnie ul. Płatniczej 66) 
i ul. Barcickiej 69 i 71, kiedy to szkole 
pomieszczenie dla nauki użyczyły partie 
polityczne, działające w tych budynkach. 
Warunki do nauki były niezwykle trudne. 
Zajęcia odbywały się w prywatnych 
mieszkaniach i w dwóch willach. Brako-
wało mebli, książek i pomocy szkolnych. 
Pomimo tak wielkich trudności, nauka 
była kontynuowana planowo i syste-
matycznie. 

Pierwszym dyrektorem liceum został pan 
Eugeniusz Jankowski, a w skład pierwsze-
go zespołu nauczającego wchodzili: Janina 
Grzybowska, Janina Imoja, Halina Kisielew-
ska, Leokadia Kędzierska, Janina Kęcek, 
Romana Lubodziecka, Jadwiga Morycowa, 
Maria Mrozowska i Maria Nowicka. 

Naukę w latach 1945/46 pobierało 104 
uczniów. W następnym roku 46/47, dla 
potrzeb liceum (dzięki staraniom rodziców, 
nauczycieli oraz władz dzielnicy) został 
przydzielony szkole budynek przy ul. Bar-
cickiej 2 – częściowo wypalony. Decyzję 
w tej sprawie 4 lipca 1946 r. podpisał ówcze-
sny prezydent m.st. Warszawy Stanisław 
Tołwiński. Miasto wyasygnowało fundusze 
na odbudowę i adaptację budynku, a cały 
trud związany z prowadzeniem robót przejął 
na siebie Komitet Rodzicielski, przy spo-
rym wkładzie pracy społecznej uczniów 
i nauczycieli.

W pierwszych dniach maja 1947 r. 
liceum przeprowadziło się do budynku 
szkolnego przy ul. Barcickiej 2. Była to 
szczególna uroczystość nie tylko szkolna, 
ale również dla społeczności bielańskiej, 
która takiej szkoły potrzebowała. Obowiązki 
dyrektora liceum powierzono Zofi i Ringma-
nowej. Liczba uczniów zwiększyła się do 
ponad trzystu. 

Zgodnie z programem nauczania nauka 
była zorganizowana w 8 klasach, po dwie 
od ósmej do jedenastej. Dzięki staraniom 
dyrektorki i nauczycieli oraz rodziców 
zorganizowano dla potrzeb nauczania bi-
bliotekę szkolną oraz adaptowano piwnice 
o powierzchni 60 m2 na potrzeby świetlicy 
i małej sali gimnastycznej. 

Stały wzrost liczby uczniów spowodował 
ze zespół nauczycielski powiększył się 
o następujące osoby: Mirosława Downa-
rowicza, Ewę Heise, Romana Kadziń-
skiego, Jana Lechowskiego, Tadeusza 
Niecałkiewicza, Tadeusza Pietrasa, Barbarę 
Stefańską, Tadeusza Woźnickiego i Janinę 
Zawistowicz. Trzeba zaznaczyć, że w skła-
dzie grona profesorskiego w tej szkole byli 
ludzie z wielkim doświadczeniem i dużą 
praktyką pedagogiczną, a także pokolenie 
średnie sprzed II wojny światowej oraz 
młodzi wychowawcy stawiający pierwsze 
kroki w pracy pedagogicznej. 

60 lat historii Liceum XXII
im. Jose Marti na Bielanach

Do 4 czerwca 1948 r. szkoła była fi lią XVI 
liceum na Żoliborzu im. Stefanii Sępołow-
skiej. Doceniając wysiłki organizacyjne oraz 
pracę personelu pedagogicznego w na-
uczaniu młodzieży, Ministerstwo Oświaty, 
postanowieniem z dnia 4.06.1948 r., nadało 
szkole samodzielności o nazwie Państwo-
wa Koedukacyjna Szkoła Ogólnokształcąca 
stopnia licealnego na Bielanach przy ul. 
Barcickiej 2. Do roku 1950 mury tej szkoły 
opuściło 74 absolwentów (w tym w 1948 r. 
11 osób, a w 1949 r. 24 osoby).

W budynkach przy ul. Barcickiej 2 na-
uczanie kontynuowano do 30 czerwca 1955 
r., a łącznie matury otrzymało 426 osób. Od 
nowego roku szkolnego liceum otrzymało 
nowo wzniesiony budynek szkolny przy ul. 
Żeromskiego 22. Szkoła zmieniała częścio-
wo nazwę, ponieważ obok liceum ogólno-
kształcącego mieściła się w nim również 
szkoła podstawowa. Warunki pracy dla na-
uczycieli i uczniów były doskonale, gdyż był 
to budynek zaprojektowany i wybudowany 
na potrzeby szkolnictwa. Posiadał pracow-
nie i gabinety do nauczania, stołówkę, salę 
gimnastyczną, szatnie, korytarze szkolne, 
gabinety lekarskie oraz boisko szkolne. 
Tego wszystkiego brak było w budynkach 
przy ul. Barcickiej. Szkoła już jako 11-latka 
(7 klas szkoły podstawowej i 4 klasy liceum) 
kontynuuje tradycje wyniesione z dotych-
czasowych doświadczeń i osiągnięć. 

W roku  1960 po wielu latach pracy, ze 
szkoły odchodzi na emeryturę  jej założy-
cielka i długoletni dyrektor Zofi a Ringma-
nowa – zasłużony pedagog i wspaniały 
człowiek. 

W roku szkolnym 1960/61 Rada Pe-
dagogiczna wysunęła koncepcje nadania 
szkole imienia. Kandydatem był bohaterski 
prezydent Stefan Starzyński. Jednak wybór 
z różnych względów padł na wybitnego 

rewolucjonistę i poetę kubańskiego Jose 
Marti (1853 – 1895). Uroczystość nadania 
szkole tego imienia nastąpiła (wg decyzji 
Ministerstwa Oświaty z 5.04.1961 r.) dnia 
6 kwietnia 1961 r. i od tego dnia szkoła 
nosi nazwę Liceum Ogólnokształcące im. 
Jose Marti w Warszawie Nr XXII przy ul. 
Żeromskiego.

Kolejnym dyrektorem 
szkoły zostaje Eugeniusz 
Pietrzykowski (1961 – 1964), 
a krótko po nim Anna Świe-
rzyńska (1964) i Teresa Du-
chowska (1965 – 1967). 
W czasie 12 lat nauczania 
w tym budynku matury otrzy-
muje 971 licealistów. 

Przychodzi rok 1967, kie-
dy to szkołę przeniesiono 
do obecnego gmachu przy 
ul. Staffa 111. W tej kolejnej 
przeprowadzce, znów wielką 
ofi arnością wykazała się mło-
dzież szkolna, odnawiając 
pomieszczenia oraz przeno-
sząc meble i wyposażenie.

Od nowego roku szkolne-
go 1967 dyrektorem liceum 
zostaje Wincenty Łaźniąka, 
który obowiązki te pełnił do 
1985 r., a którego wielką 

zasługą było zorganizowanie nauki w klaso-
-pracowniach. Mijają kolejne lata, przybywa 
absolwentów i wychowanków, wzbogacają 
się karty historii i dorobek liceum. 

1 lipca 1985 r. w 40. rocznicę istnienia 
szkoły powstaje stowarzyszenie zwyczajne 
pod nazwą Koło Koleżeńskie im. Zofi i Ring-
manowej byłych Wychowanków, Absolwen-
tów i Przyjaciół XXII Liceum na Bielanach. 
Z tej okazji zostaje ufundowana tablica 
pamiątkowa w hallu liceum, poświęcona 
długoletniej dyrektorce i założycielce szkoły 
Zofi i Ringmanowej. Zorganizowano również 
spotkanie absolwentów i bal w AWF.

Dla zacieśnienia więzi i podtrzymania 
przyjaźni szkolnych, zwyczajowo już orga-
nizujemy okresowe spotkanie koleżeńskie 
– noworoczne oraz dwa razy w roku ogni-
ska w Kampinoskim Parku Narodowym. 
W dowód uznania wielkiego dorobku szkoły 
oraz jej tradycji i istnienia na Bielanach 
w 50. rocznicę powołania, wspólnie z dyrek-
cją zorganizowaliśmy uroczystości szkolne 
z trzydniowym programem wraz z ustawie-
niem z tej okazji przed budynkiem szkolnym 
kamienia pamiątkowego. W uroczystych 
obchodach uczestniczyło ponad pięćset wy-
chowanków i absolwentów liceum. W tym 
czasie jej mury opuściło łącznie 4 950 
absolwentów. Wśród nich są już osoby 
z trzeciego pokolenia bielańczyków.

Obecnie chcemy wspólnie z dyrekcją 
liceum wzbogacić 60-letnie tradycje na-
szej „kochanej budy” – utrzymywać więzi 
koleżeńskie pomiędzy byłymi uczniami 
i naszymi wychowawcami, a także obec-
nymi licealistami. W ten sposób i w tymi 
duchu będziemy działać jak dotychczas na 
rzecz wychowania młodzieży w tradycjach 
patriotycznych naszej małej społeczności 
bielańskiej. 

W czasie istnienia naszego stowarzysze-
nia nastąpiło wiele zmian związanych z dzia-
łalnością szkoły. Odeszło wielu zasłużonych 
nauczycieli – wychowawców. Stowarzysze-
nie nasze stara się stale utrzymywać kon-
takty z wieloma spośród nich, a szczególnie 
z osobami, które znajdują się w trudnej sytu-
acji życiowej. Pamiętamy również o naszych 
wychowawcach i kolegach, którzy odeszli 
od nas na zawsze, ale pozostali w naszej 
wdzięcznej i głębokiej pamięci. 

Z upływem czasu następują dalsze 
zmiany dyrektorów naszego liceum. W roku 
szkolnym 1985/86 dyrektorem zostaje Bog-
dan Sekinda, aby w roku 1991 przekazać 
obowiązki kierowania placówką Walde-
marowi Pacholcowi, który do odwołania  
w 2003 r. był jej dyrektorem. Po nim obo-
wiązki pełni Renata Janowska do 2004 r. 
Obecnie od 2004 r. szkołą kieruje Zbigniew 
Ślężakowski.

Rok 2005 jest datą o szczególnym zna-
czeniu, ponieważ  w tym roku zbiegają się 
dwie rocznice 60 lat istnienia liceum i 20-
-lecie powstania naszego stowarzyszenia. 
Chcemy aby te dwie rocznice połączyć 
w celu podkreślenia wielkiego dorobku na-
szego liceum, aby pokazać również  skrom-
ne osiągnięcia naszego stowarzyszenia. Na 
pewno liczba absolwentów świadczy o wiel-
kim dorobku pedagogicznym, jaki wnieśli 
w kształcenie młodzieży jej nauczyciele, 

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie kształci obecnie ponad cztery tysiące 
studentów oraz siedmiuset doktorantów. 
Posiada certyfikaty Państwowej oraz 
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, 
a przez 50 lat istnienia, dorobił się miejsca 
wśród dwudziestu najlepszych wydziałów 
uczelni państwowych w Polsce.

Czwartego maja br. na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego obcho-
dzono 50 rocznicę założenia Wydziału 
Teologicznego. Uroczystość rozpoczęła się 
msza święta,  odprawiona w sąsiadującym 
z uniwersytetem kościele p.w. Niepokalane-
go Poczęcia NMP przez Jego Ekscelencję 
ks. bp. Tadeusza Pikusa. Następnie wszy-
scy zebrani przenieśli się do auli im. Jana 
Pawła II, gdzie wysłuchali trzech, przygo-
towanych na tę okazję referatów.

Jako pierwszy zabrał głos ks. dr W. Graczy-
ka, który przedstawił historię Wydziału Teolo-
gicznego ATK/UKSW, sięgając aż do 1816 roku, 
kiedy to po raz pierwszy powołano Wydział 
Teologiczny przy Królewskim Uniwersytecie 
Warszawskim. Zwrócił także uwagę na prężny 
– mimo niesprzyjających warunków - rozwój 
Akademii Teologii Katolickiej od momentu jej 
powstania w roku 1954 na Bielanach.

Następnym mówcą był ks. prof. dr hab. 
J. Kulisz, który swój referat pt. „Euchary-
stia sakramentem jedności w rozumieniu 
Teilharda de Chardin“ podzielił na dwie 
części. W pierwszej starał się odpowiedzieć 
na pytanie „Kim jest człowiek?”, w drugiej 
zaś zastanawiał się nad rolą Eucharystii 
w zjednoczeniu ludzkości.

Spotkanie w auli im. Jana Pawła II 
zakończył ks. dr J. Różański wykładem 
„Eucharystia wobec problemu inkulturacji”. 
W swym wystąpieniu przeniósł słuchaczy 
do Afryki, by przybliżyć rodzące się tam 
problemy dotyczące celebracji Eucharystii. 
Źródłem owych trudności jest ogromne 
zróżnicowanie kulturowe Afryki i Europy, 
które sprawia, że symbolika zachodnia 
jest całkowicie obca żyjącym na czarnym 
kontynencie ludom.

Życzymy kolejnych 50 lat. 
Rafał Babraj

50-lecie 
Wydziału 
Teologicznego 
na UKSW

ale jest także wielkimi 
wkładem wniesionym w wychowanie wielu 
pokoleń bielańczyków. Liczba ponad 6 600 
maturzystów, którzy ją ukończyli, to świa-
dectwo wielkiego wysiłku jaki włożyli nasi 
profesorowie w przygotowanie nas do życia 
dla dobra naszej bielańskiej społeczności 
i nie tylko. 

Korzystając z tej okazji zachęcamy 
wszystkich naszych absolwentów do zgła-
szania swojego udziału w uroczystościach 
związanych z obchodami 60-lecia liceum, 
które odbędą się w dniach 14 – 15 i 16 
października 2005 r. 

Warunkiem uczestnictwa w uroczy-
stościach jest wypełnienie  zgłoszenia 
(w załączeniu) i doręczenie go do sekre-
tariatu liceum lub dyżurującym osobom 
ze stowarzyszenia w każdy drugi wtorek 
miesiąca w godz. 19.00 – 20.00 w szkole 
przy ul. Staffa 111.

Biorąc pod uwagę liczbę uczestników 
i terminowość zgłoszeń (najpóźniej do 1 
sierpnia br.), stowarzyszenie ustali wyso-
kość opłaty za udział (około 150 zł) i w 
czasie dyżurów w szkole lub przez kontak-
ty telefoniczne termin dokonania wpłaty. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
telefonicznie od niżej wymienionych osób: 

Adrain Gawerski tel. 834-12-58, 0607-
-690-254, Teresa Dławichowska tel. 834-07-
-40, 0500-300-446, Stanisław Dobrzelewski 
tel. 864-27-78, Barbara Zwolińska tel. 
864-40-20, 0-504-858-194, Tadeusz Para-
dowski tel. 774-27-13, 0609-178-304, Ewa 
Hejnikowska tel. 834-01-85, 0604-920-319, 
sekretariat szkoły tel. 834-03-57.

Uwaga: druk zgłoszenia w załączeniu, 
a także w sekretariacie szkoły lub w czasie 
naszego dyżuru.

Stowarzyszenie Wychowanków i 
Absolwentów, Liceum XXII na Bielanach

Ul. Barcicka 2. Skład pierwszego zespołu nauczycieli wymienionych w tekście z lat 1947/1948
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Kutura

W sali widowiskowej Bielańskiego 
Ośrodka Kultury 11 kwietnia odbył się 
niezwykły spektakl zrealizowany przez 
Theater im Schuppen z Frankfurtu nad 
Odrą. 

Zaprezentowano sztukę według baśni 
braci Grimm „O dzielnym krawczyku” (Das 
tapfere Schneiderlein). Na widowni znala-
zły się nie tylko dzieci i młodzież ze szkół 
bielańskich, ale również dorośli – nauczy-
ciele oraz instruktorzy teatralni. Spektakl 
był grany w  języku niemieckim, ale okazało 
się,  że jest to naj-
mniejszy problem 
w odbiorze, jeżeli 
widownię wpro-
wadzi się w te-
matykę i klimat 
przedstawienia. 
Po spektaklu ak-
torzy spotkali się 
z dziećmi. Były 
przymierzane ko-
stiumy, pytania na 
temat sztuki ak-
torskiej i uczenie 
się słów polskich 
i niemieckich.

Ekspresja gry młodych aktorów, komu-
nikatywność gestów, dowcip, niezwykła 
scenografi a i ciekawe pomysły reżyserskie 
– to główne zalety spektakli Theater im 
Schuppen. Bielański Ośrodek Kultury już 
po raz trzeci gościł tę niezwykłą grupę te-
atralną i wszystko wskazuje na kontynuację 
współpracy, również w zakresie organizacji 

Theater im Schuppen 
w Bielańskim Ośrodku Kultury

przedsięwzięć szkoleniowych z dziedziny 
technik teatralnych.

Spektakl był jedną z części projektu 
„Edukacja teatralna – teatr w szkole” 

przedsięwzięcia, 
którego autorami 
byli reżyser, a za-
razem kierownik 
artystyczny ze-
społu teatralne-
go z Frankfurtu 
Frank Radüg oraz 
reżyser i specjali-
sta w dziedzinie 
dramy – Anna 
Dziedzic (grupa 
teatralna Scena 
OFF). W ramach 
projektu realizo-
wano warsztat 

„teatru fi zycznego” dla nauczycieli i instruk-
torów teatralnych, warsztaty z improwizacji 
i teatru fi zycznego dla młodzieży, uczestni-
ków grup teatralnych. Odbyła się również 
sesja „Edukacja teatralna w  Polsce”.

Projekt został dofi nansowany przez Fun-
dację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Justyna Gębska

W Bielańskim Ośrodku Kultury 23 
kwietnia br. odbyła się kolejna premiera 
zespołu estradowego „Bielany” pt. „To 
jest Ameryka”. Warto przypomnieć, że 
zespół działa pod egidą ośrodka już od 5 
lat (poprzednia nazwa „Senior”) i ma na 
swoim koncie liczne sukcesy. Ostatnie 
osiągnięcie to Grand Prix na przeglądzie 
zespołów seniorów na Zaciszu. 

Wielka to zasługa dynamicznego i peł-
nego artystycznej weny kierownika mu-
zycznego zespołu Benedykta Rupiewicza. 
Tym razem licznie zgromadzeni widzowie 

Na prerii i na złotych plażach
uczestniczyli w muzycznej podróży do Sta-
nów Zjednoczonych i Ameryki Południowej. 
Miło było posłuchać znanych countrowych 
standardów (m.in. „Rio Bravo” „Złamane 
serca” „California blue”) w nowym, intere-
sującym wykonaniu i ciekawej aranżacji. 
W drugiej części wszyscy przenieśli się do 
roztańczonego Meksyku, gorącej Brazylii, 
a nawet w Andy. 

Widzom udzieliła się spontaniczna ży-
wiołowość wykonawców i długo oklaskiwali 
melodyjny, brawurowo wykonany program.

Andrzej Brzeski

Bielański Ośrodek Kultury organizuje 
w tym roku cykl koncertów pod nazwą 
PRO ARTE, w których prezentują się 
zespoły muzyczne i taneczne osób nie-
pełnosprawnych. I tak w lutym gościli-
śmy Teatr Tańca „Balonik” prowadzony 
przez Wojciecha Gębskiego, działający 
przy Mazowieckim Centrum Kultury, a w 
kwietniu – Zespół  Instrumentów Cera-
micznych, prowadzony przez Konrada 
Koźlickiego z Domu Rehabilitacyjnej 
Opieki w Milanówku i Bożenę Panfil-
-Gawerską ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy z ul. Suwalskiej w War-
szawie.

Ideą przewodnią koncertów jest szeroko 
pojęta integracja z problematyką niepełno-
sprawności poprzez działania artystyczne. 
Dlatego w koncertach brały również udział 
zespoły dziecięce i młodzieżowe działające 

PRO ARTE – ze sztuką dla sztuki
w BOK-u (Zespół Tańca Współczesnego 
pod kierunkiem Lidii Pracownik, grupa 
taneczna tańca towarzyskiego pod kierun-
kiem Kamili Guzowskiej) i goście – Grupa 
Wokalna „Raz a dobrze” pod kierunkiem 
Anny Torebko (Uniwersytet Warszawski 
i Politechnika Warszawska).

13 czerwca następny koncert. Tym 
razem prezentować będą się tanecznie 
i muzycznie podopieczni Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy Fundacji DOM 
z ul. Wólczyńskiej pod kierunkiem Marty 
Piotrowskiej. Otworzymy też wystawę 
malarstwa uczniów z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 100 w Warszawie, pra-
cujących pod kierunkiem Elżbiety Ru-
cińskiej.

Zapraszamy do zabawy, ze sztuką dla 
sztuki.

Justyna Gębska

Przez prawie miesiąc w bibliotece 
Szkoły Podstawowej Nr 247 im. Kazimierza 
Lisieckiego „Dziadka” można było oglądać 
wystawę pod nazwą  „Wiejska chata”. 

Została ona zaaranżowana w czytelni 
zamienionej w wiejskie wnętrze ze sprzę-
tami, które udało się ocalić od zniszczenia 
i które uchowały się w nielicznych domach, 
piwnicach lub na działkach. Wystawa 
od pierwszego dnia cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Odwiedzili ja zarówno 
uczniowie uczący się w naszej szkole, jak 
również dzieci z innych szkół. Uroczystego 
otwarcia dokonała dyrektor szkoły Danuta 
Bogdańska-Pękala, w „Dniu Otwartym” 
dla wszystkich zainteresowanych szkołą. 
W związku z tym przyszli nie tylko ucznio-
wie i ich rodziny, ale również rodzice przy-
szłych pierwszoklasistów. Wszyscy mogli 
skosztować prawdziwego wiejskiego chleba   
z domowym smalcem. Osoby zwiedzające 
wystawę często mówiły, że  są w posiadaniu 
identycznych przedmiotów lub pamiętają 

WIEJSKA CHATA 
je z dzieciństwa. Na wystawie znalazło się  
m. in. wiejskie łoże z kolorowymi, ręcznie 
tkanymi kapami i haftowanymi poduszkami, 
serwetki, narzędzia, naczynia, obrazy, lam-

py i inne elementy wyposażenia wiejskiego 
obejścia.

 Wystawa powstała z inicjatywy pra-
cowników biblioteki i świetlicy szkolnej, 
ale nie byłaby możliwa bez współpracy 
i zaangażowania wielu pracowników szkoły, 
którzy przynieśli eksponaty i pomagali przy 
jej zorganizowaniu. Wspaniałą scenografi ę  
i aranżację wnętrza, oddającą klimat stare-
go, wiejskiego domu przygotowały nauczy-
cielki świetlicy: M. Pulmanowska-Kawka i B. 
Kowalska. Mamy nadzieję, że  dzięki tej 
wystawie przybliżyliśmy naszym uczniom 
wieś, jaką można  coraz rzadziej spotkać, 
a także zwróciliśmy uwagę na potrzebę pie-
lęgnowania dziedzictwa kultury,  jakimi są 
również stare, proste, wiejskie  przedmioty,  
służące poprzednim pokoleniom.

Maria Dziedzic

Już od kilku lat w Szkole Podstawowej 
nr 79 przy ul. Arkuszowej 202 przepro-
wadzamy konkursy literacko-plastyczne. 
Dlaczego właśnie takie? 

Uczniowie z klas 0 - I jeszcze nie potrafi ą 
pisać, ale umieją wyrazić swoje uczucia wy-
konując piękne prace plastyczne na każdy 
temat. Natomiast uczniowie z klas II i III są 
w stanie napisać krótkie opowiadania bądź 
opisy. A któż jak nie starsze klasy od IV do 
VI sprawiają nam nauczycielską satysfakcję 
podczas czytania poprawnych pod każdym 
względem, różnorodnych form wypowiedzi. 
Po co to robimy? 

W naszej szkole staramy się zachęcać 
uczniów do tego, by stale rozwijali umie-
jętności wypowiadania się za pomocą 
różnorodnych form wypowiedzi pisemnej. 

Rozwijamy zainteresowania 
literacko-plastyczne

Jesteśmy zdania, iż poprzez takie działania 
rozwijamy ich zainteresowania humani-
styczne, a także wpływamy na kształtowa-
nie ekspresji plastycznej. 

Zawsze staramy się, by konkursy różniły 
się tematyką. W minionym roku tematem 
prac były „Jesienne opowieści”, a w tym 
zajęłyśmy się tematyką związaną z przy-
jaźnią.

Nasza praca zwykle przebiega według 
przemyślanego schematu. Przygotowu-
jemy regulamin, ogłaszamy konkurs za 
pomocą afi sza, w którym podajemy szcze-
góły i ważne terminy. Przeprowadzamy 
selekcję wstępną i końcową zebranych 
prac. 

B. E. Rzeźnicka,
K. Janicka

ZAPRASZAMY DO „SZKOŁY MARZEŃ”
11 CZERWCA 2005 r. w GODZINACH  9.30-12.00

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 273
przy ul. BALCERZAKA 1

ODBĘDĄ SIĘ „IMIENINY SZKOŁY”
COROCZNY RODZINNY FESTYN

W PROGRAMIE:
– SPOTKANIE ZE ZNANYMI LUDŹMI
– ZJAZD ABSOLWENTÓW (rok ukończenia szkoły 1975)
– WYSTĘPY UCZNIÓW, ZABAWY, ROZGRYWKI SPORTOWE
– WIELE NIESPODZIANEK

Szczegóły na plakatach
TEN WEEKEND SPĘDŹ Z NAMI !!!

Uczniowie i Nauczyciele SP Nr 273

Scena ze sztuki pt. „O dzielnym krawczyku”

Dawno temu w Ameryce...

Wiejska izba była bardzo barwna

Prace laureatów wywieszone są na szkolnych korytarzach
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Rozmaitości

„Czy wiesz, co czują  dzieci, które 
zostały opuszczone przez własnych ro-
dziców? Co czują, gdy od urodzenia są  
głodzone, maltretowane zaniedbywane? 
Co czują, gdy dorośli, którzy powinni 
dać im bezpieczeństwo, ciepło i miłość, 
wywołują w nich raczej strach i agresję? 
Jak zachowują się dzieci, które straciły 
rodziców w wyniku choroby lub wypad-
ku ? Czego te dzieci oczekują, o czym 
marzą, jak się zachowują?

Jak Ty zachowywałbyś się, gdybyś stra-
cił wszystko, co jest dla ciebie ważne? Jak 
można pomóc dziecku pokonać ból straty 
i rozłąki? Jak dać miłość, która nie będzie 
zawłaszczeniem drugiego człowieka, ale 
wyjdzie naprzeciw jego prawdziwym po-
trzebom? Jak znaleźć szczęście i swoje 
powołanie opiekując się samotnym dziec-
kiem? Co zrobić, aby te dzieci rozkwitły jak 
piękne kwiaty i zaczęły na nowo wierzyć 
w siebie i w życzliwych im dorosłych? Jak 
pomóc tym dzieciom pogodzić się z ich 
rodzinami? Co myśleć o ich rodzicach, co 
mówić o nich dzieciom? Jaki  wizerunek ro-
dziców kształtować u dzieci, którymi mamy 
się zaopiekować? Czy pozwolić na kontakty 
z rodziną i przyjaciółmi? Jak wychowywać 
dzieci? Na kogo można liczyć będąc rodziną 
zastępczą? Kto będzie pomagał i wspierał? 
Kto pomoże, gdy nastąpi kryzys? Jak być 
szczęśliwym opiekunem zastępczym? Jak 
dawać i otrzymywać szczęście w rodzinie 
zastępczej lub adopcyjnej?”

Na te i wiele innych pytań odpowiada 
jeden z najbardziej znanych na świecie 
programów szkoleniowych dla kandydatów 
na rodziców zastępczych i rodziców adop-
cyjnych: PRIDE.

„Parents Resources for Information, 
Development, and Education” – to zawarty 
w tytule skrót pierwszych liter programu 
amerykańskiego, używanego w wielu 
krajach Europy, na którego licencję w Pol-
sce uzyskało Towarzystwo „NASZ  DOM” 
– organizacja pozarządowa, której za-
daniem jest niesienie pomocy dzieciom 
pozbawionym miłości i opieki własnych 
rodziców  (W dniu 18 stycznia 2003 r. 
towarzystwo”NASZ DOM” obchodziło 10. 
rocznicę reaktywowania, jednakże jego 
tradycje sięgają lat przedwojennych, kiedy 
„NASZ DOM” na Bielanach był zakładany 
przez Marynę Falską i Janusza Korczaka 
i prowadził swoją działalność w latach 
1921-1945).

PRIDE szkoli chętnych, którzy pragną, 
aby dzieci znalazły normalny dom i nor-
malne rodziny. Jest prawdziwą alternatywą 
dla skierowań dzieci do domów dziecka 
i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
W Polsce około 72 tysiące dzieci żyje na 
co dzień w różnych instytucjach – a więc 
poza domem. Większość z nich marzy 
o kochających rodzicach i cieple domowego 
ogniska. Program PRIDE jest próbą znale-
zienia wyjścia z tak trudnej sytuacji. Został 
zaprezentowany po raz pierwszy podczas 
zorganizowanej przez Towarzystwo „NASZ 
DOM” II Ogólnopolskiej Konferencji na 
temat reformy systemu opieki nad dzieć-
mi, która odbyła się w styczniu 1999 roku 
w Waplewie koło Olsztynka, pod hasłem „Ja 
chcę do domu!” Prezentacji dokonał Rob 
van Pagee, szef holenderskiej organizacji 
OKS, przedstawiciel programu PRIDE na 
Europę. Kilkadziesiąt osób, które uczest-
niczyły wówczas w warsztatach niemal 
zgodnie i z dużym zaskoczeniem oceniło 
prezentację jako absolutną rewelację. 
Kolejne warsztaty w maju zgromadziły 
jeszcze większą liczbę chętnych, głównie 
pracowników ośrodków adopcyjno-opie-
kuńczych z całego kraju. W czerwcu 2000 
roku pierwsza grupa 34 trenerów programu 
zakończyła szkolenie i uzyskała certyfi katy 

PRIDE –  co to takiego?

uprawniające do prowadzenia szkoleń dla 
kandydatów na opiekunów zastępczych 
i adopcyjnych.

PRIDE jest programem kompleksowym, 
zaprojektowanym tak, aby poprawić ja-
kość rodzinnej opieki zastępczej i adopcji, 
zapewniając jednolitą, standardową ramę 
strukturalną, potrzebną do rekrutacji, 
przygotowania i kwalifi kowania rodziców 
zastępczych i adopcyjnych. Program po-
wstał w USA w wyniku wieloletnich badań 
praktycznych, prowadzonych we współpra-
cy z kilkudziesięcioma ośrodkami rodzin 
zastępczych. Oparty jest na oczywistym 
założeniu, że największą wartością dla dzie-
ci jest życie rodzinne, bez względu na to, 
jak zdefi niujemy pojęcie „rodzina”. Dlatego 
właśnie opiekunowie zajmujący się opieką 
zastępczą czy adoptujący dzieci, posiada-
jący odpowiednią wiedzę i umiejętności, 
stanowią integralną część systemu wysokiej 
jakości usług opiekuńczych. Rodzice za-
stępczy, podobnie jak pracownicy socjalni, 
powinni być kompetentni, przygotowani, 
przejść kwalifikację i otrzymać licencję 
lub certyfi kat uprawniający do pracy, jako 
przedstawiciele profesjonalnego  zespołu  
zdolnego ochronić i wychowywać dzieci  
oraz wzmacniać rodziny naturalne.

Program PRIDE został przystosowany 
do polskich warunków i polskiego prawa. 
Podczas każdej sesji szkoleniowej słucha-
cze zdobywają dodatkowe umiejętności 
i uczestniczą w ćwiczeniach warsztatowych, 
odnoszących się do potrzeb polskich dzieci 
i typowo polskich kryzysów w rodzinie.

Program PRIDE: Rodzinna Opieka 
Zastępcza-Adopcja jest licencjonowany 
przez towarzystwo „NASZ DOM” od Child 
Welfare League of America. Mając zgodę 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, to-
warzystwo „NASZ DOM” powołało Ośrodek 
Rodzinnej Opieki Zastępczej. Zadaniem 
ośrodka jest poszukiwanie, szkolenie 
i kwalifi kowanie kandydatów na rodziców 
zastępczych i adopcyjnych. Przygotowu-
jemy również chętnych do prowadzenia 
pogotowi rodzinnych, rodzinnych domów 
dziecka i zawodowych niespokrewnionych 
z dzieckiem rodzin zastępczych. Na terenie 
Warszawy i województwa mazowieckiego 
jest dużo dzieci mieszkających w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych, które 
chętnie wychowywałyby się w środowisku 
rodzinnym.

Szkolenie PRIDE, podobnie jak wy-
chowywanie dzieci, jest czasochłonne. 
Obejmuje dziesięć trzygodzinnych spotkań 
grupowych. Zajęcia odbywają się w formie 
warsztatów, w programie są też rozmowy in-
dywidualne i wizyty w domach kandydatów. 
Wspólnie spędzony czas pozwala przyszłym 
rodzicom zastępczym nie tylko zapoznać się 
z problematyką opieki zastępczej, ale rów-
nież poznać swoje mocne strony i potrzeby 
w tym zakresie. Jest to bardzo ważne, gdyż 
pomaga ludziom podjąć odpowiedzialną 
decyzję, często na całe życie.
Dyrektor Ośrodka, mgr  Andrzej KALISZ

OŚRODEK RODZINNEJ OPIEKI 
ZASTĘPCZEJ TOWARZYSTWA”NASZ DOM”

 zaprasza wszystkich chętnych, zainteresowanych problematyką opieki 
zastępczej do skontaktowania się z naszym ośrodkiem codziennie od po-
niedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00. Tel./fax. 864 03 23; 834 
60 53 wew. 107, 108 lub osobiście: Warszawa-Bielany, al. Zjednoczenia 
34 (budynek Domu Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej).

PKPS
przy ul. Kasprowicza 41 

(piwnica)
przyjmuje i wydaje
z magazynu dary

w następujące dni:
poniedziałki, środy, 

czwartki, piątki
od godz. 9.00 do 15.00. 

Gorąco i serdecznie 
zapraszamy.

Miło nam poinformować Czytleników 
„Naszych Bielan”, że 11 kwietnia br. 
w Szkole Podstawowej Nr 209 im. H. 
Ordonówny gościliśmy koordynatora 
Ogólnopolskiego Ruchu Czystych Serc 
– Zygę Medowskiego.

Gość przyjechał z Wybrzeża,  specjal-
nie na spotkanie z naszymi uczniami, aby 
poznać tych, którzy od wielu lat poma-
gają swoim rówieśnikom, mieszkającym 
w największym w Polsce ośrodku dla bez-
domnych “Bajka”. Wizyta miała charakter 
roboczy. Zadaniem uczniów i absolwentów  
naszej szkoły było zebranie pomysłów, 
które umożliwiałyby rozpropagowanie hasła 
„Daj siebie innym”, ponieważ nasza szkoła  
od lat działa w Ruchu Czystych Serc. 

Dzieci wykazały się ogromną pomysło-

wością. Powstała lista projektów różnych 
przedsięwzięć, których realizacja przewi-
dziana jest w roku szkolnym 2005/2006. 
W tym roku planujemy jeszcze zbiórkę 
przyborów szkolnych, które służyć będą 
naszym podopiecznym.

Pragnieniem naszym jest także zapro-
szenie delegacji dzieci na doroczny koncert 
majowy pt. “O Anglii małe co nieco”, który 
zbiegnie się z obchodami Dnia Dziecka. 
Szkoły, które chciałyby działać w Ruchu 
Czystych Serc odsyłamy na stronę inter-
netową www.ruchczystychserc.pl. Niech 
naszym wspólnym hasłem będzie myśl ludzi 
działających od lat w Monarze: “Co dajesz, 
to dostajesz”.

Hanna Mozal-Skowrońska,
Małgorzata Miller

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
jesienią organizuje obchody 50-lecia 
pożycia małżeńskiego dla mieszkańców 
Bielan.

Zainteresowane pary, które w roku 
bieżącym obchodzą 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego zapraszamy do uczestnictwa 
w uroczystości. 

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia, ul. Z. Nałkowskiej 
11 (wejście od ul. Perzyńskiego), w godz. 
10.00 – 16.00, poniedziałek od godz. 10.00 
do godz. 18.00, informacja telefoniczna  pod 
nr 835-43-42 lub 834-30-56. Przy zgłosze-
niu niezbędne są następujące dokumenty: 
dwa dowody osobiste z zameldowaniem 
stałym na terenie Bielan oraz akt zawarcia 
związku małżeńskiego (akt ślubu), który 
obejmuje termin od 1 stycznia do 31 grud-
nia 1955 r.

Złote gody

W tym roku wiosna nas nie rozpiesz-
cza. Ale na Bielanach w Środowiskowym 
Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych Nr 
2 przy ul. Wrzeciono 5a już 20 kwietnia br. 
witaliśmy wiosnę. Dokładnie mówiąc, wio-
snę do naszej dzielnicy zaprosili uczniowie 
klasy Ib Szkoły Podstawowej Nr 133 przy 
ul. Fontany 3, którzy wraz z nauczyciel-
kami Beatą Serafin-Ibek 
i Barbarą Bujnowską zapre-
zentowali podopiecznym 
Ośrodka i swoim rodzicom 
przedstawienie pt. „Witaj 
wiosno”.

Młodzi, pełni tempera-
mentu artyści swoim wystę-
pem wprowadzili prawdziwie 
wiosenną, ciepłą atmosferę, 
a po przedstawieniu wrę-
czyli seniorom wcześniej 
przygotowane upominki. 
Po wyczerpującym wystę-
pie, dzieci wcale nie mia-
ły ochoty na odpoczynek, 

Wiosna na Wrzecionie
wręcz przeciwnie – w rytm skocznej muzyki 
w wykonaniu pana Mariusza i z pomocą 
pani Marii kierownik Ośrodka, a także 
pań: Dominiki, Ani i Justyny przystąpiły do 
zabawy z seniorami. A że ci ostatni ani my-
śleli o oddaniu parkietu dzieciom, wspólna 
zabawa trwała prawie godzinę.

Tadeusz Olechowski

Miesięcznik „ Bliżej Przedszkola” 
zorganizował konkurs na  Osobowość  
Roku 2004/2005.

Dyrektor Ewa Jaźwińska wraz z Radą  
Pedagogiczną  Przedszkola Nr 346 przy 
ul. Klaudyny 8, wytypowała do konkursu 
wicedyrektor Hannę Jagnieżę  za wybitne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 
która w sposób szczególny i skuteczny 
angażowała się w problemy przedszkola. 
Pani Hanna ma na swoim koncie wiele 
osiągnięć.

Opracowała, modernizuje i systematycz-
nie wdraża program „Adaptacja dziecka 3-
-letniego   w przedszkolu”, wzbogaca ofertę 
edukacyjną o ciekawe dla dzieci i rodziców 
metody i formy pracy. Była liderem w reali-
zacji zadań prowadzonych w pracach do 
uzyskania Zielonego Certyfi katu I stopnia 
dla placówki. Wyróżnienie uzyskaliśmy 
w 2003 roku. Nadal współpracuje ściśle 
z zespołem – kontynuuje działania prowa-
dzące do uzyskania II stopnia tego certyfi -
katu. Ma znaczące zasługi w promowaniu 
osiągnięć Przedszkola nr 346. Redaguje 
i współtworzy materiały promocyjne do 
gazetki przedszkolnej, strony internetowej, 
w czasopismach, plakaty edukacyjne dla 

OSOBOWOŚĆ ROKU
dzieci i rodziców. Ma znaczący udział 
w pracach zespołu mierzenia jakości pra-
cy. Współtworzyła długofalowy program 
rozwoju naszej placówki, jest autorką 
rocznych programów pracy. Współtworzy 
i organizuje mierzenie jakości, opracowuje 
techniki i narzędzia, wypracowuje słabe 
i mocne strony – kieruje pracami nad opra-
cowywaniem wniosków. Wyniki przeprowa-
dzonych badań przekazuje nauczycielkom, 
które wykorzystują je w bezpośredniej pracy 
z dzieckiem i rodzicami.  Inspiruje nauczy-
cieli do doskonalenia swoich umiejętności 
pedagogicznych oraz wzbogacania wiedzy 
merytorycznej. Prowadząc hospitacje 
w sposób taktowny i serdeczny, udziela 
nauczycielom wsparcia. 

Decyzją Kapituły Ogólnopolskiego 
Konkursu Nauczycieli Wychowania Przed-
szkolnego tytuł OSOBOWOŚĆ ROKU  
2004/2005 (kandydatów było wielu) otrzy-
mała właśnie pani wicedyrektor Hanna 
Jagnieża. Nasza laureatka wraz z dyrektor 
E. Jaźwińską zostały zaproszone na uro-
czyste wręczenie nominacji, które odbę-
dzie się w auli Akademii  Pedagogicznej  
w Krakowie.

Barbara Siwik, Monika Bączek

Rówieśnik w potrzebie

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 września 
2005 r. – po tym terminie zgłoszenie może 
nie być uwzględnione. 

Alicja Tyc

Było wesoło
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Szkoliliśmy się
Przed czterema laty wielu opiekunów 

kół i  klubów ukończyło kilkumiesięczne 
Studium Organizacji Czasu w Starszym 
Wieku. Organizatorami studium byli Polskie 
Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów 
Kultury KLANZA i Wydział Kultury ówcze-
snego Urzędu Gminy Bielany. Prowadziła je 
dr Zofi a Zaorska, gerontolog, wykładowca 
Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, 
wraz ze współpracownikami. Był to pierw-
szy tego rodzaju kurs w kraju i uczestniczyły  
w nim także osoby spoza Bielan, a nawet 
z innych miast. 

Od tego czasu absolwenci spotykają się 
z dr Zaorską na jednodniowych warsztatach 
(nieraz kilka razy w ciągu roku), podczas 
których prezentuje ona nowe metody roz-
wijania aktywności edukacyjnej, kulturalnej 
i ruchowej w trzecim wieku. Z entuzjazmem 
dokształcają się też nasze młode kadry 
z ośrodków przy ul. Wrzeciono 5a i al. 
Zjednoczenia; przychodzi wielu seniorów 
zrzeszonych w kołach i klubach, ponieważ 
forma warsztatów jest bardzo atrakcyjna. 
Poznajemy metody pracy z ludźmi starszy-
mi w innych krajach, dyskutujemy na temat 
ich przydatności w naszych warunkach. 
Konfrontujemy doświadczenia i refl eksje 
z naszego podwórka. 

A najwięcej czasu poświęca pani Zofi a 
na przekazywanie swojej pasji – rehabilito-
wania metodą pedagogiki zabawy. Ćwiczy-
my więc zajęcia manualne, psychodramy, 
tańce integracyjne itp.

16 kwietnia odbyło się kolejne szkolenie 
tego typu, tradycyjnie już w Klubie Miesz-
kańców „Chomiczówka”. Jak zwykle,  gdy 
przyjechała do nas dr Zaorska, z którą 
bielańscy animatorzy są od dawna zaprzy-
jaźnieni, atmosfera była wspaniała. Oprócz 
korzyści edukacyjnych, warsztaty pod jej 
kierunkiem zbliżają ludzi. Rośnie poczucie 
więzi w środowisku, którego zadaniem jest 
dodawanie podopiecznym życia do lat.

Program na sto dwa
W ubiegłym roku Krystyna Żebrowska 

z Klubu „Chomiczówka” i Stefania Dą-
browska koordynator z Urzędu Dzielnicy, 
opracowały autorski program aktywizacji 
seniorów bielańskich metodą pedagogiki 
zabawy – „Dodać życia do lat”. Wiedza wy-
niesiona ze szkoleń zaowocowała ambitną, 
wielozadaniową wizją codziennej pracy. 
Program został wysłany na konkurs rehabi-
litacji społecznej osób w podeszłym wieku, 
ogłoszony przez Biuro Polityki Społecznej 
Urządu Miasta i wysoko oceniony. Stołecz-
na władza wizję zaakceptowała i przyznała 
środki na przekuwanie jej w czyn. Zajęcia 
organizowane przez Ognisko TKKF „Cho-
miczówka” pod patronatem Ratusza trwały 
od marca ubiegłego roku i cieszyły się po-
wodzeniem, ponieważ uczestniczyło w nich, 
z własnej nieprzymuszonej woli, ponad 300 
seniorek i seniorów z całych Bielan.

W tym roku nasze animatorki, zachę-
cone sukcesem, rozszerzyły i uatrakcyjniły 
swój program – i znów wysłały go na kon-
kurs do Ratusza, W konkursie wzięło udział 
około 50 organizacji, ale środki na realizację 
projektów dostało tylko kilka – wśród nich po 
raz drugi Ognisko TKKF Chomiczówka.

Niezagospodarowany, mijający jałowo 
czas, przyspiesza starzenie. Ideą bielań-
skiego programu było stworzenie bogatej 
oferty zajęć, aby dać ludziom możność 
samodzielnego wyboru rodzaju aktywno-
ści. A gdy wybiorą coś dla siebie – tworzyć 
grupy przyjazne dla swoich członków, 
wyzwalające inicjatywę, w których można 
znaleźć pomoc w rozwiązywaniu trudności. 
W grupie zintegrowanej starszy człowiek od-
żywa psychicznie i fi zycznie. Taki styl pracy 
z seniorami głosi dr Zaorska – i takie właśnie 
są chomiczowskie zajęcia – warsztaty pod 
kierunkiem fachowców: malarstwo, haft 
ludowy, tańce na siedząco, tańce integra-
cyjne (wymyślone w krajach Zachodu, jako 
forma usprawniania ruchowego), wszelakie 
rękodzieło. Nie brakuje słuchaczy na wykła-
dach – o przyrodzie, zdrowiu, historii, wiedzy 
o sztuce, na spotkaniach z psychologiem.

Program realizowany jest przy współpra-
cy Klubu Mieszkańców WSBM „Chomiczów-
ka”, który udostępnia swoje pomieszczenia. 
Codziennie coś się tam dzieje. Na zajęcia 

manualne przychodzi 30-40 osób, na wy-
kłady około 80 osób. Dodatkowo z przy-
znanych środków organizowane są imprezy 
integracyjne, koncerty, wieczorki, w których 
uczestniczy każdorazowo 200 i więcej osób. 
Na wszystkie rodzaje zajęć wstęp jest wolny, 
a entuzjastów nie brakuje. 

Nad całością czuwa, niczym dobry duch 
– popularna w seniorskiej społeczności 
Krysia Żebrowska, która – prócz załatwiania 
rozlicznych spraw organizacyjnych, musi 
składać w Ratuszu regularne sprawoz-
dania merytoryczne i finansowe z całej 
akcji, zawsze uzupełniane dokumentacją 
zdjęciową. 

Kącik kombatanta
16 kwietnia kolejnej grupie 48 naszych 

kombatantów uroczyście wręczono akty 

mianowania na stopnie ofi cerskie,  z mocy 
Ustawy z 24 lipca 1999 roku. Tym samym 
liczba awansowanych uczestników II wojny 
światowej w rejonie Żoliborz – Bielany – Ło-
mianki wzrosła do około 1200.

Nominacja odbyła się w Urzędzie Dziel-
nicy Żoliborz; w uroczystości uczestniczyli: 
burmistrz Żoliborza Wojciech Dąbrowski, 
poseł Bartłomiej Szrajber, płk Jan Lal i mjr 
Witold Jakubowski z WKU, płk Olgierd 
Poważyński – Związek Sybiraków, płk 
Józef Listopadzki – ZKRP i BWP, Jerzy 
Józefowicz – Związek Inwalidów Wojen-
nych, por. Zenobia Klepacka – Stowarzy-
szenie Polskich Kombatantów, Stanisław 
Szcześniewski – Stowarzyszenie Szarych 
Szeregów AK. W podniosłym nastroju, 
przy dźwiękach hymnu państwowego, 
wprowadzono poczty sztandarowe. Zebra-

nych powitał przewodniczący Bielańskiego 
Klubu Kombatanta Stanisław Kramarz, 
a akty nominacji (na podporuczników 
i poruczników) wręczał płk Jan Lal wraz 
z burmistrzem Żoliborza.

W tym rejonie mieszka obecnie około 
3000 członków Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. Tylko około 
1400 spośród nich, to uprawnieni do awan-
sów weterani wojny, reszta to podopieczni 
związku. Jeszcze pięć lat temu związek 
zrzeszał 12 000 osób z Żoliborza, Bielan 
i Łomianek. 

Bohaterowie odchodzą w smugę cienia, 
jakby czwórkami do nieba szli. Śpieszmy się 
z tymi awansami.

Pod redakcją
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Powstała w II Rzeczypospolitej Policja 
Państwowa, zwana potocznie „granato-
wą”, od koloru noszonych mundurów, 
w okresie II wojny światowej istniała nadal, 
u boku władz niemieckich. Współpraca 
„granatowych” z okupantami była potę-
piana przez obywateli polskich. Jednak nie 
można odnosić tego potępienia do wszyst-
kich granatowych policjantów, bowiem 
tak jak w każdym działaniu społecznym, 
liczy się człowiek. Znane są przypadki 
konspiracyjnej współpracy tej policji z pol-
skim podziemiem. Takim patriotą był pan 
Piotr Wiktorowicz, starszy posterunkowy. 
W czasie okupacji mieszkał on blisko mo-
jego rodzinnego domu, po drugiej stronie 
ulicy Chełmżyńskiej (dzisiaj Płatniczej). 
Pan Piotr sprawował nadzór policyjny nad 
najbliższym rejonem.

W tych trudnych czasach mieszkańcy 
Bielan znali się wzajemnie, wiedzieli kto 
należy do „swoich”, a kto jest obcy. Ludzie 
wiedzieli z kim można porozmawiać, dzielić 
się swymi troskami, spostrzeżeniami, a ko-
go należy unikać. Niewątpliwie pan Piotr był 
blisko swoich. Działał zawsze w imię dobra 
mieszkańców tej części Bielan. A trzeba 
przyznać, że nie było to proste zadanie. 
Na odcinku ulicy Chełmżyńskiej między 
ulicą Żeromskiego a Schroegera było wiele 
„punktów zapalnych”.

Działał tu konspiracyjny „Bar pod kropką” 
(o którym pisałem już na łamach „Naszych 
Bielan”), bliżej pl. Konfederacji mieszkał od 
przed wojny Niemiec Bucholz, w pobliżu 
znajdowała się tajna drukarnia podziemna. 
W naszym domu, od strony ogrodu, często 
odbywały się konspiracyjne zebrania or-
ganizacji „Polska Niepodległa”, istniejącej 
w ramach struktury Armii Krajowej. W dni 
świąteczne wspomniany Bucholz parado-
wał w mundurze ze swastyką na ramieniu. 
Zachowywał się jednak spokojnie, nie 
wtrącając się do polskich sąsiadów.

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Posterunkowy Pan Piotr 
(w związku z zakończeniem II wojny światowej)

Szedłem do szkoły upodobaną trasą 
– przez dziurę w płocie i dalej przez piasz-
czyste pola do ulicy Hajoty. Pewnego dnia 
spotkałem pana Piotra, który z karabinem 
na ramieniu stał na ulicy Daniłowskiego. 
Spojrzał na mnie i dał mi znak abym do nie-
go podszedł. Powiedział do mnie: „pamiętaj 
chłopcze, nigdy się nie zbliżaj do tej szopy” 
i wskazał na waląca się drewnianą szopę, 
stojącą w końcu owej działki. Kiwnąłem gło-
wą i odszedłem. Szopa ta mnie w ogóle nie 
interesowała, a chodziłem tamtędy, bo nie 
chciałem przechodzić koło domu Bucholza. 
Nie chodziło właściwie o niego, lecz jego 
kilkunastoletniego syna. Spotkanie z nim 
nie należało do przyjemności. Stawał on 
przed swoim domem i zaczepiał polskich 
rówieśników, obraźliwie przezywał, czasami 
pluł na nich.

Po pewnym czasie młody Bucholz 
przestał sam wychodzić na ulicę, a tylko 
w towarzystwie ojca. Dopiero ostatnio 
dowiedziałem się od Stanisława Szcze-
śniewskiego, mojego kolegi z „Szarych Sze-
regów”, że w owym czasie grupa starszych 
chłopców z bloku „Towarnickich” (tak nazy-
wano gmach położony przy ul. Schreogera, 
między ulicą Kleczewską i Chełmżyńską), 
pewnego wieczoru zaprowadziła młodego 
Bucholza w pobliskie krzaki, gdzie dostał 
niezły „wycisk”.

Miłą atrakcją dla mieszkańców ulicy 
Chełmżyńskiej był sąsiad pan Kazimierz 
Wejroch, znakomity śpiewak i artysta ope-
retkowy (występujący pod pseudonimem. 
Dembowski), znany przed wojną między 
innymi jako partner sceniczny Kazimiery 
Niewiarowskiej. Pan Kazimierz dość często 
przerywał ciszę swoim pięknym tenorem, 
śpiewając znane melodie ku uciesze są-
siadów.

Głośne było wydarzenie pozornie błahe 
i wręcz zabawne, związane z panem Pio-
trem i po części moim ojcem Stanisławem.

Ponieważ w tych czasach sklepy mięsne 
były prawie puste i były duże trudności ze 
zdobyciem żywności, obaj panowie posta-
nowili kupić prosiaka u chłopa na Waw-
rzyszewie i hodować u siebie, aż osiągnie 
właściwą wagę. Specjalny chlewik pobudo-
wano w ogrodzie pana Piotra pod oknem 
jego domu, żeby było bezpiecznie. Kilka dni 
przed Świętami Wielkiej Nocy chlewik został 
pusty, natomiast w jednej z jego ścian bra-
kowało kilku desek. Ślady krwi wskazywały, 
że złodzieje zabili zwierzaka na miejscu 
i wynieśli go w worku. Pan Piotr był pewien, 
że nie zrobił tego nikt ze wspólnoty bielań-
skiej. Złodzieje przyszli prawdopodobnie 
z Wawrzyszewa albo z innych sąsiednich 
wsi. Okoliczni mieszkańcy, którzy dowie-
dzieli się o tym wydarzeniu mówili: „pan 
posterunkowy nie strzela do ludzi, więc 
złodzieje odważyli się ukraść mu świnię”. 
W słoneczną niedzielę 23 kwietnia 1944 
roku, przed południem słychać było mocny 
wybuch i w ogrodzie pojawił się czarny dym. 
Wybiegłem na balkon i spojrzałem na po-
sesję państwa Wejrochów. Dwaj granatowi 
policjanci z twarzami czarnymi od prochu 
leżeli na trawie. Pani Jadwiga z krzykiem 
biegała po swoim ogrodzie. Kłęby czarnego 
dymu wydobywały się z ze starej szopy, 
stojącej na pobliskiej pustej działce. Od 
strony CIWF-u (Centralny Instytut Wycho-
wania Fizycznego) słychać było jadące 
samochody z żołnierzami niemieckimi, 
którzy wkrótce obsadzili cały teren. Niemcy 
przeszukiwali najbliższe domy. Nasz dom 
też spenetrowali od piwnicy po strych. Po 
pewnym czasie wszystko ucichło. Rannych 
policjantów przewieziono karetką do szpita-
la. W niepozornej szopie, do której kiedyś 
zabraniał mi pan Piotr się zbliżać w drodze 
do szkoły, ukrywany był przed Niemcami 
samochód pancerny. Kiedy patrol granato-
wej policji chciał wejść do szopy wybuchła 
mina. Policjanci zostali ranni, a samochód 
pancerny uległ zniszczeniu. Po kilku dniach 
gestapowcy nocą przyjechali po pana Piotra 
i zabrali go z domu. Podobno został wywie-
ziony do obozu w Oświęcimiu. Wszelki ślad 
po nim zaginął.

Jerzy Głosik

Z okazji 60. rocznicy zakończenia II 
wojny światowej w Wojskowej Komen-
dzie Uzupełnień Warszawa Żoliborz 
odbyła się uroczystość wręczenia me-
dali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
przyznanych przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej. Wręczył je wyróżnionym 
wnioskodawca – komendant WKS ppłk 
Jan Lal.

Srebrne medale otrzymali: Aleksander 
Kapłon – przewodniczący Rady Dzielni-
cy Bielany, ks. mjr Bogusław Pasternak 
– proboszcz parafi i św. Marii Magdaleny. 
Brązowym medalem zostali uhonorowani 
Wojciech Dąbrowski – burmistrz Dzielnicy 
Żoliborz, ks. Czesław Banaszkiewicz z pa-
rafi i św. Stanisława Kostki, Marek Szcze-
pański z Wydziału Komunikacji w Dziel-
nicy Bielany. Aleksander Kapłon otrzymał 
również odznakę za Zasługi dla Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych. Ponadto 
do stopnia podpułkownika został awanso-
wany dr Michał Stoberski – przewodniczący 
Powiatowej Komisji Lekarskiej w Dzielnicy 
Bielany.

Wśród zaproszonych gości byli Bartło-
miej Szrajber – poseł na Sejm RP, Cezary 

Nagrodzone zasługi
Pomarański – burmistrz Dzielnicy Bielany, 
ks. prałat Zygmunt Malacki – proboszcz 
parafi i p.w. św. Stanisława Kostki. 

Ofi cjalną cześć spotkania zakończyło 

wystąpienie ppłk. Jana Lala. W imieniu 
odznaczonych podziękował Aleksander 
Kapłon. Swoimi refl eksjami podzielił się na 
koniec ks. Zygmunt Malacki.

Janusz Sobolewski

Przewodniczący Rady Aleksander Kapłon przyjmuje medal i gratulacje

Głos seniora
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Nasze zdrowie

Z inicjatywy kierownictwa Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Lecznictwa Otwartego Warszawa-
-Żoliborz  przy ul. Szajnochy 8 i Biura 
Polityki Zdrowotnej m. st. Warszawy 24 
kwietnia br. odbyła się kolejna, czwarta 
już w tym roku, „biała niedziela”,  tym 
razem w  Przychodni  Rejonowej przy 
ul. Wrzeciono 10c. Oczekiwali tu na 
pacjentów: diabetolog Maria Molak 
(kierowniczka przychodni), kardiolog 
Renata Warska,  pulmonolog  Małgo-
rzata Zaława-Dąbrowska oraz okulistka  
Małgorzata Sikora.

 A oto plon akcji. Poza badaniami 
i poradami lekarzy specjalistów pacjenci  
skorzystali też z badań glukometrycznych 
(110 osób), pomiarów poziomu choleste-
rolu (125 osób) i ciśnienia tętniczego (63 
osoby).  Łącznie w czasie pięciu godzin 
dyżuru przychodnię odwiedziło prawie 
trzysta osób. 

Przełożona pielęgniarek Maria Szułkie-
wicz  „dyrygowała”  ruchem, dzięki czemu 
akcja przebiegła bardzo sprawnie, ku 
nieukrywanemu zadowoleniu pacjentów. 
Zadowolenie  tym większe, że  mogli oni 
skorzystać z porad i zabiegów bez ko-
nieczności  uprzedniego zapisywania się 
w rejestracji, niejednokrotnie na wiele dni  
naprzód.

Zadowolenie z organizacji i przebiegu 

„Biała niedziela” na Wrzecionie
„białej niedzieli”  wyraziła też dr med. Maria 
Kołacka-Pasternak (zastępca dyrektora 
SPZZLO W-wa Żoliborz ds. lecznictwa), 
która na zasadzie „pańskie oko konia tuczy”  
pełniła nadzór merytoryczny nad badaniami 
i zabiegami. Pani dyrektor   zapowiedziała 
też organizowanie następnych „białych 

niedziel”.  Ma być ich w bieżącym roku 
czternaście. 

Trzeba zaznaczyć, że akcja  fi nanso-
wana jest głównie ze środków własnych, 
uzupełnionych  dotacją przyznaną na ten 
cel przez Urząd m.st. Warszawy.

Mieczysław Pierzchała

Od lewej: Małgorzata Zaława-Dąbrowska, Renata Warska, Maria Molak i Maria Kołacka-Pasternak

XV Festiwal 
Piosenki 
o Zdrowiu

W Ośrodku Działań Twórczych przy 
ulicy 1-go Sierpnia 36a, Powiatowa Sta-
cja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. 
Warszawie przy ul. Kochanowskiego 21 we 
współpracy z Urzędem m. st. Warszawy, 
Wydziałem Kultury dla Dzielnicy Bielany, 
Wydziałem Oświaty i Wychowania Dzielni-
cy Żoliborz i pomocy sponsorów, 5 maja 
br. zorganizowała etap powiatowy XV Sie-
dleckiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. 

Do udziału w festiwalu zgłosiło się 21 
placówek z całej Warszawy, w tym 17 
przedszkoli, 3 szkoły podstawowe i gim-
nazjum. Z naszej dzielnicy do festiwalu 
przystąpiło Przedszkole Nr 346 przy ul. 
Klaudyny 8 oraz Szkoła Podstawowa Nr 80 
przy ul. Aspekt 48. Dzieci z Przedszkola Nr 
346 zaśpiewały piosenkę pt. „Zdrowym być 
jak ryba”. Autorem muzyki do tej piosenki 
jest Tadeusz Pabisiak – nauczyciel rytmiki, 
natomiast słowa napisała Monika Bączek, 
wychowawczyni. Przedszkole otrzymało 
dyplom za uczestnictwo w konkursie. 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 80, 
wykonały piosenkę pt. „Zdrowa wycieczka” 
do słów i muzyki Anety Kościńskiej, uczen-
nicy klasy 6d, w aranżacji Agnieszki Olczak 
– nauczycielki muzyki. Zajęły one II miejsce 
w etapie powiatowym XV Siedleckiego Fe-
stiwalu Piosenki o Zdrowiu i zakwalifi kowały 
się do eliminacji wojewódzkich. 

Joanna Kalinowska-Morka

Na estradzie zespół z Przedszkola Nr 346
14 kwietnia 2005 r. odbyła się narada 

podsumowująca V edycję programu edu-
kacyjnego „Szczepienia dobrodziejstwem 
dla dzieci i młodzieży. Zapobieganie 
odrze, śwince i różyczce. Witaj szkoło”. 
Celem programu realizowanego przez 
Państwową Inspekcję Sanitarną, Polskie 
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej i fi rmę 
MSD jest dostarczenie rodzicom wiedzy 
o chorobach zakaźnych wieku dziecięce-
go i groźnych dla zdrowia powikłaniach 
a także stworzenie warunków umożliwia-
jących wykonywanie szczepień zaleca-
nych w zakładach opieki zdrowotnej.

Program jest realizowany w wojewódz-
twie mazowieckim od roku 1998. Począt-
kowo adresowany był do rodziców dzieci 
podlegających szczepieniu szczepionką 
monowalentną p/odrze w 2 i 7 roku życia. 
Od 2004 roku wprowadzono do aktualne-
go kalendarza szczepień w Polsce jedną 
dawkę szczepionki skojarzonej przeciw 
odrze, śwince i różyczce dla dzieci w 2 roku 
życia. Utrzymano natomiast pojedynczą 
szczepionkę przeciw odrze w 7 roku życia, 
co może być przyczyną zanikania odpor-
ności przeciw śwince i różyczce w wieku 
szkolnym. Dlatego program edukacyjny 
„Witaj szkoło”, skierowany jest do rodziców 
7-latków. Jego celem jest przede wszystkim 
zmniejszenie w tej grupie dzieci zapadalno-
ści na świnkę i różyczkę oraz ograniczenie 
ich powikłań. 

W 2004 r. program edukacyjny „Szcze-
pienia dobrodziejstwem dla dzieci i młodzie-
ży. Zapobieganie odrze, śwince i różyczce. 
Witaj szkoło” realizowało na terenie woje-
wództwa mazowieckiego 626 placówek 
służby zdrowia, co stanowi ok. 82% wszyst-
kich placówek, sprawujących opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą w województwie. W wy-
niku działań programowych, zaszczepiono 
13 890 dzieci w 7 roku życia, co stanowi 
28% populacji 7-latków w województwie. 
Odsetek zaczepionych dzieci wzrósł w roku 
2004 o ok. 8% w stosunku do roku 2003.

W ramach realizacji programu prze-
prowadzono konkurs dla placówek służby 
zdrowia, na najefektywniej prowadzoną 
działalność programową. W konkursie 
wzięło udział 95 placówek opieki zdrowotnej 
z 27 powiatów województwa mazowieckie-
go w tym z Dzielnicy Bielany  5 placówek:

- SZPZLO, ul. Kochanowskiego 19
- SZZPLO, ul. Kleczewska 56
- SZPZLO, ul. Wrzeciono 10c
- SZPZLO, ul. Klaudyny 31
- SZPZLO, ul. Conrada 15
- SZPZLO, ul. Szajnochy 8
Informację o zaletach szczepionki po-

trójnej przekazywano poprzez indywidualne 
rozmowy z rodzicami, pisemne monity do 

SZCZEPIENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Podsumowanie V edycji programu edukacyjnego

rodziców, informujące o terminie szczepie-
nia i przedstawiające ofertę szczepionki 
potrójnej, dbanie o tematyczne ekspozycje 
wizualne w holach przychodni, a także po-
przez projekcje fi lmu pt. „Potrójna ochrona” 
w przychodniach.

W gronie laureatów konkursu znalazł się 
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów 
Lecznictwa Otwartego przy ul. Kochanow-
skiego 19 w Warszawie.

Program edukacyjny „Szczepienia 

dobrodziejstwem dla dzieci i młodzieży. 
Zapobieganie odrze, śwince i różyczce. 
Witaj szkoło!” w roku 2005 jest realizowany 
po raz kolejny. To już VI edycja.

Cel programu pozostaje niezmieniony: 
zmniejszenie zapadalności na świnkę i ró-
życzkę oraz ograniczenie ich powikłań.

Pamiętajmy, że tym trzem groźnym 
chorobom można zapobiegać poprzez 
szczepienia ochronne. 

Joanna Kalinowska-Morka

O mitach narosłych wokół osób niedosłyszących i sensow-
ności używania aparatów słuchowych rozmawiamy z mgr 
Małgorzatą Bujak – dyplomowanym protetykiem słuchu.

Czy problemy ze słuchem to zjawisko rzadkie? 
Szacuje się, że około 10% całej populacji ma znaczący ubytek 

słuchu, z czego 20% to ludzie w wieku 40-60 lat. Mówiąc bardziej 
obrazowo w samej Warszawie jest to około 200 tys. osób. Jak 
widać osoby niedosłyszące to nie taka znów rzadkość. 

Czyli ubytek słuchu i noszenie aparatu słuchowego nie 
dotyczą tylko osób starszych? 

Ubytek słuchu dotyka ludzi w każdym wieku. Częściej jednak zda-
rza się on osobom w wieku 45-64 lat niż powyżej 65. roku życia. 

Czasem słyszy się taką argumentację: „Jeśli cierpiałbym 
z powodu ubytku słuchu, to zauważyłbym to”. 

W większości przypadków utrata słuchu następuje stopniowo. 
Nie potrafi my sami zdiagnozować naszego ubytku słuchu, gdyż 
rekompensujemy go prosząc naszych rozmówców o głośniejsze 
mówienie lub słuchając głośniej radia i telewizji; może to trwać 
całymi latami. Wystarczy jednak zgłosić się na badanie słuchu, 
które jasno określi, czy niedosłuch ma miejsce i jak jest duży. 

A co poradzić osobom, które zdają sobie sprawę z niedosłu-
chu, ale bagatelizują problem uważając go za zbyt mały, aby 
nosić aparat słuchowy? 

Ubytki słuchu i potrzeby słuchowe są różne u każdego człowieka. 
Tylko specjalista, na podstawie badania słuchu, o którym juz mówili-
śmy, potrafi  określić, jak bardzo aparat słuchowy poprawi słyszenie. 
Większość osób posiadających aparat słuchowy zastanawia się, 
dlaczego nie założyły go wcześniej. Warto przy tej okazji dodać, 
że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, współczesne 
aparaty słuchowe są skuteczne w ponad 90% przypadków. 

Czasami słyszy się opinię, że aparaty słuchowe są mało sku-
teczne i za bardzo widoczne, dlatego nikt nie chce ich nosić.

Zastosowanie technologii cyfrowej uczyniło aparaty słuchowe 
o wiele mniejszymi i znacznie efektywniejszymi niż kiedykolwiek 
dotąd. Mogą być schowane w uchu lub umieszczone za uchem 
i ukryte pod włosami. Jeśli chodzi o niezadowolenie ze skutecz-
ności aparatu, to wynika ono zazwyczaj z niewłaściwego jego 
dopasowania. 

Czy aparaty słuchowe mogą uszkodzić słuch? 
Właściwie dopasowane i eksploatowane aparaty słuchowe nie 

mogą uszkodzić słuchu. Co więcej - ich regularne używanie może 
zapobiec jego dalszemu pogarszaniu się. 

Technologia cyfrowa na dobre zdominowała wiele dziedzin 
naszego życia. Coraz częściej słyszy się także o jej zasto-
sowaniu w aparatach słuchowych. Czy naprawdę cyfrowe 

rozwiązania są tak różne od znanych dotychczas aparatów 
analogowych i czy stać nas na ich zakup? 

Technologia cyfrowa dostarcza wielu dodatkowych korzyści 
i daje możliwość optymalnego dopasowania do indywidualnych 
potrzeb pacjenta. Aparaty cyfrowe mogą np. redukować niepo-
trzebne dźwięki, takie jak hałas otoczenia czy sprzężenie, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu dźwięków mowy. Zaawansowane tech-
nologicznie cyfrowe aparaty słuchowe dostępne są dzisiaj w wielu 
przedziałach cenowych i stać na nie prawie każdego. Pytanie tylko, 
czy traktuje się taki zakup jako inwestycję we własne zdrowie. 

Czy aparaty słuchowe nie zużywają się zbyt szybko? 
Aparaty mogą być używane codziennie, od rana do wieczora. Je-

śli tylko właściwie o nie dbamy, mogą nam służyć przez wiele lat. 
Czy badanie słuchu jest kosztowne lub bolesne? 
Nie, w większości placówek jest ono bezpłatne, a samo badanie 

nie stanowi dyskomfortu dla pacjenta i nie trwa zbyt długo. 
Czy można zaoszczędzić pieniądze kupując aparat w sprze-

daży wysyłkowej lub obwoźnej? 
Zdecydowanie odradzałabym kupno aparatu w ten sposób. Nie 

wyobrażam sobie dobrze dobranego aparatu bez wykonania w przy-
stosowanym do tego celu pomieszczeniu badania słuchu i solidnego 
wywiadu z pacjentem. Firmy oferujące aparaty słuchowe w sprzedaży 
wysyłkowej lub obwoźnej nie oferują pacjentowi niczego poza pozornie 
tanim, zazwyczaj niewiadomego pochodzenia produktem i są nasta-
wione wyłącznie na zysk. Tak naprawdę psują rynek i przyczyniają się 
do utwierdzania mitów o nieskuteczności aparatów. Kupując z kolei 
aparat słuchowy w stacjonarnym punkcie audioprotetycznym, znanym 
na lokalnym rynku, mającym umowę z NFZ, płacimy pozornie drożej 
za aparat, ale otrzymujemy znacznie więcej, bo kompleksową, profe-
sjonalną obsługę obejmującą: badanie słuchu, dobór i dopasowanie 
aparatu wraz z instrukcją jego używania i utrzymania, ewentualną po-
moc lekarską, dostęp do różnego rodzaju akcesoriów, w razie potrzeby 
szybki serwis itd. Większość aparatów objęta jest także dwuletnią 
gwarancją oraz pięcioletnim serwisem pogwarancyjnym. 

Dziękujemy za rozmowę. Mamy nadzieję, że poruszone 
w niej tematy pomogą naszym czytelnikom w odpowiedzi na 
pytanie, co robić, gdy oni sami lub ktoś, kogo znają, cierpi 
z powodu niedosłuchu. 

Dziękuję i proszę pamiętać, że ubytek słuchu jest o wiele bar-
dziej dostrzegalny niż noszony na uchu aparat słuchowy. 

Firma Aparaty Słuchowe ul. Kochanowskiego 19 tel. 897 37 43 
zaprasza do swojej siedziby na bezpłatne badanie słuchu i dobór 
aparatów słuchowych – codziennie od 9.00 do 16.00.

DO KAŻDEGO ZAKUPIONEGO APARATU DODAJEMY 
ELEKTRONICZNY CIŚNIENIOMIERZ NADGARSTKOWY 
– PROMOCJA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

Niedosłuch – oddzielmy mity od faktów
M a t e r i a ł   s p o n s o r o w a n y
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Komunikacja i bezpieczeństwo

Można budować
Budowa bielańskiego odcinka metra 

nabiera już realnych kształtów. Kończą się 
fazy projektów i przygotowania inwestycji. 
W ciągu ostatnich tygodni Metro Warszaw-
skie otrzymało od Wojewody Mazowieckie-
go aż cztery pozwolenia na budowę. W naj-
bliższych tygodniach ogłoszone zostaną 
przetargi na budowę tych odcinków. 

W piątek, 6 maja, Wojewoda Mazowiecki 
przekazał pozwolenie na budowę tunelu 
B21 (między stacjami Park Kaskada i Bie-
lany) oraz samej stacji A21 Bielany. Wcze-
śniej 4 maja Metro Warszawskie otrzymało 
pozwolenie na budowę tunelu łączącego 
stacje Park Kaskada i Bielany, a 18 kwietnia 
na budowę samej stacji Park Kaskada. 

Cały bielański odcinek pierwszej linii 
metra, ze względu na współfi nansowanie 
jego budowy z funduszy Unii Europejskiej, 
jest traktowany jako jedna inwestycja 

i podlega odpowiednim dla takiego trak-
towania procedurom. Jednak, aby ułatwić 
i przyspieszyć budowę kolejnych stacji, 
inwestycja ta podzielona została na trzy eta-
py. Dla każdego z nich rozpisywany będzie 
osobny przetarg i wybierany w nim osobny 
wykonawca. Pierwszym etapem inwestycji 
na Bielanach będzie odcinek od stacji Ma-

rymont do stacji Park Kaskada, czyli tunel 
je łączący i stacja Park Kaskada. Kolejnym 
etapem będą stacje Bielany i Wawrzyszew 
wraz z prowadzącymi do nich tunelami. 
Ostatnim – tunel do stacji Młociny i sama 
stacja. Pierwszy z tych etapów powinien 
zakończyć się jesienią 2006 roku, a pozo-
stałe do końca 2007 roku.

Grzegorz Żurawski

Ps. W tekście podajemy nazwy stacji 
obecnie obowiązujące. 

Jak wspominaliśmy w poprzednim 
numerze „Naszych Bielan”  wkrótce  
mieszkańcy Bielan będą mieć nowych 
dzielnicowych, którzy zadbają o bezpie-
czeństwo i porządek publiczny. 

Z inicjatywy bielańskich radnych licz-
ba dzielnicowych wzrośnie z 42 do 51. 
Będziemy ich przedstawiać na łamach 
„Naszych Bielan”. Podamy też numery 
telefonów, pod którymi będą czekać na 
uwagi i sugestie. 

Tymczasem przedstawiamy st. aspiranta 
Marka Domaszewskiego, który dzielnico-
wym jest już od 14 lat. W tym czasie zdobył 
duże doświadczenie w pracy policyjnej 

Policja informuje 997
i na zajmowanym stanowisku. Udziela się 
także społecznie. Od roku jest zastępcą 
Terenowego Koła Samorządowego Związku 
Zawodowego Policjantów Komendy Rejo-
nowej Warszawa V.

St. aspirant Marek Domaszewski jest 
dzielnicowym I rewiru. 

Mieszkańcy mogą się z nim kontaktować 
pod numerami telefonów: 69971416 lub 
603 10 75.

Jego rejon ograniczony jest ulicami:
- ul. Kochanowskiego nr 23-39; 18-30
- ul. Broniewskiego nr 83-87
- ul. Niedzielskiego nr 2-4 
- ul. Rudnickiego nr 3

Komenda Rejonowa Policji Warszawa 
V poszukuje 16-letniej Agaty Idzikow-
skiej, która 22 marca br. wyszła z domu 
i do tej pory nie wróciła.

Tego dnia około godziny 15.00 dziew-
czynka, pod nieobecność matki, zabrała 
z mieszkania przy ulicy Kasprowicza sporą 
liczbę ubrań oraz osobiste rzeczy i nie po-
jawiła się już w domu.

Z wyglądu może ocenić jej wiek na  
17-18 lat; wzrost około 160 cm, sylwetka 
szczupła, włosy długie, farbowane, koloru 
brązowego. Twarz okrągła, cera jasna, 
oczy piwne. 

Ma małą bliznę na lewym policzku. Agata  
może nosić okulary optyczne o cienkich, 
czarnych oprawkach i mieć przy sobie 
sportową torbę z materiału w kolorze czer-
wonym.

Od 6 miesięcy leczyła się w klinice od-
wykowej, teraz również może przebywać 
wśród ludzi, którzy zażywają narkotyki.

Wszystkich, którzy mogą pomóc w odna-

lezieniu Agaty Idzikowskiej prosimy o pilny 
kontakt z oficerem dyżurnym Komendy 
– numer telefonu 603 71 16, Sekcją ds. 
Nieletnich i Patologii, telefon 603 371 35 lub 
z całodobowym numerem policji 997. 

Poszukiwana

Do naszej redakcji nadszedł list  z proś-
bą o interwencję w sprawie „wypadko-gen-
nej lokalizacji działającego od około pół 
roku przystanku autobusowego przy skrzy-
żowaniu ulic Marymonckiej i Dewajtis”. 

Autorzy listu napisali, że  „w miejscu 
tym nie ma ani świateł, ani zebry. Najbliż-
sze „legalne” przejścia to odległa kładka 
przy przystanku tramwajowym i równie 
odległa zebra przy Szpitalu Bielańskim. 
Na wypadki szczególnie narażeni są stu-
denci Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego 
wracający autobusem 181 z Młocin, gdzie 
mieści się część budynków Uniwersytetu 
i przechodzący przez ruchliwą jezdnię do 
ulicy Dewajtis, przy której zlokalizowane 

NASZE INTERWENCJE
PRZYSTANKI PRZY UL. DEWAJTIS

są także budynki uczelni. Ostatnio bardzo 
często gości tu straż miejska, zwietrzywszy 
kopalnię mandatów nakładanych obfi cie na 
młodzież szkolną, studentów i emerytów.”

Interweniowaliśmy w tej sprawie w Za-
rządzie Transportu Miejskiego i  Zarządzie 
Dróg Miejskich. Według uzyskanych in-
formacji, obecne przystanki  UKSW, przy 
skrzyżowaniu ulic: Marymonckiej i Dewajtis 
znajdują się w miejscach tymczasowych. 
Z miejskim inżynierem ruchu uzgodniono, 
że  docelowe zatoki przystankowe zostaną 
zbudowane niedaleko kładki dla pieszych. 
Budowę prowadzi Zarząd Dróg Miejskich. 
Według planu, roboty mają być ukończone 
w ostatniej dekadzie maja br.

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 ofi arą 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 potrafi sz wybrać
· Masz kłopoty w szkole
· Czujesz się osamotniony
· Twoje życie jest szare i nudne

PRZYJDŹ DO NAS.
TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE  OTRZYMASZ  KOMPETENTNĄ I FACHOWĄ POMOC 

BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. NAŁKOWSKIEJ 11,   tel.  835 – 43 – 42
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Dyżury:
-Terapeuta uzależnień: poradnictwo dla rodzin z problemem alkoholowym – wtorek, 

środa, czwartek, piątek od 16.00 do 20.00
-Prawnik: (porady prawne zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego)- wtorek, czwartek 

od 16.00 do 20.00
-Psycholog: konsultacje dotyczące kryzysów, problemów rodzinnych oraz trudnych 

sytuacji życiowych – wtorek, czwartek od 10.00 do 14.00
-Psycholog: pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej 

– poniedziałek od 15.00 do 18.00, piątek od 16.00 do 20.00
-Pedagog: Konsultacje dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami oraz kon-

sultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych – wtorek, piątek od 16.00 do 20.00  
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

Spotkania grupy wsparcia
dla osób w sytuacji konfl iktu

prowadzone przez psycholog Grażynę Płachcińską
Grupa wsparcia jest dla osób, które mają podobną do Ciebie sytuację.
Na spotkaniach uczestnicy mają możliwość podzielić się swoimi doświadczeniami 

i problemami.
W trakcie spotkań możesz znaleźć dobre dla siebie rozwiązanie. 
Spotkania odbywają się w wyznaczone środy miesiąca w godz. 17.30 – 19.30 

w Filii Polskiego Centrum Mediacji przy ul. Schroegera 82 lok. 5, Warszawa Bielany 
(wejście od ul. Kleczewskiej).

Prosimy o zgłoszenie przybycia pod numerem telefonu (22  865 52 72).
Najbliższe spotkania odbędą się 25 maja oraz 15, 22, 29 czerwca, o godz. 17.30.
Spotkania grupy wsparcia są nieodpłatne, dofi nansowywane przez Urząd m. 

st. Warszawy.

Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy informuje, że w ramach realizacji Lo-
kalnego Programu Profi laktyki Uzależnień na 2005 r. od 21 kwietnia 2005 r. zostały 
udostępnione nieodpłatnie wybrane boiska szkolne w celu zagospodarowania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Zajęcia prowadzone są w:
– Szkole Podstawowej Nr 133, ul. Fontany 3 w każdą sobotę, w godz. 11.00-15.00  

aż do końca lipca,   
– Szkole Podstawowej Nr 209, ul. Reymonta 25 w czwartki, w godz. 16.00-20.00 

i soboty w godz. 12.00-16.00,
– Szkole Podstawowej Nr 293, ul. Kochanowskiego 8, w soboty w  godz. 10.00-

-14.00,  
– Zespole Szkół Nr 52 z Oddziałami Sportowymi, ul. Szegedyńska 11 w czwartki 

i soboty w godz. 16.00-20.00.

Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy informuje, że w  Bibliotece Publicz-
nej im. St. Staszica przy ul. Duracza 19 dostępne są dla nauczycieli, pedagogów 
szkolnych, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców Dzielnicy 
Bielany książki oraz kasety video z zakresu profi laktyki uzależnień, rozwiązywania 
problemów wychowawczych oraz promocji zdrowego stylu życia.

Wszystkich chętnych do wzbogacenia wiedzy w powyższym zakresie, zapra-
szamy do korzystania z tych zasobów.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW OS. WRZECIONO
Biblioteka Publiczna, ul. Wrzeciono 48, telefon:  835 - 48 - 39

Poniedziałki: godz. 16.00-19.00

Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego
zaprasza mieszkańców Bielan i Żoliborza

do udziału w VIII Kampinoskim Rajdzie Rowerowym
szlakami rowerowymi w Parku.

Start 4 czerwca 2005 r. o godz. 9.30 z terenu AWF
– pomnik marszałka J. Piłsudskiego.

Meta na polanie w Lipkowie.
W programie ognisko, konkursy, pokazy

oraz losowanie nagród wśród uczestników.
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Sport i rekreacja

Odpowiedź jest oczywista: w naszych 
pasjach rowerowych nie jesteśmy wcale 
gorsi od Belgów, Holendrów, czy Duńczy-
ków. To fakt; stosownych ścieżek mamy 
nieco mniej, ale płakać z tego powodu 
nie będziemy, jeszcze wszystko przed 
nami. W trakcie wiosennych porządków, 
do łask wracają wszelkiej maści pojazdy 
dwukołowe. Ich wiek, czy marka, nie mają 
tu większego znaczenia. Wystarczy tylko 
sprawdzić hamulce, dokręcić śrubki, wy-
regulować łańcuch, napompować opony... 
i w drogę! 

Zewsząd przyroda gromko woła: ku 
mnie, ku mnie! Więc my – ludzie z Bielan, 
radośnie wskakujemy na siodełko, peda-
łując od niechcenia, z lekką nonszalancją. 
Jazda rowerem to niespieszne jechanie 
przed siebie, na luzie, bez korków, zgiełku 
oraz stresu. Przy tej okazji złapiemy nieco 
tlenu, a i tłuszczyku trochę zrzucimy, o cho-
lesterolu nawet nie wspomnę. Ponadto nasz 
pojazd (sam w sobie) bardzo jest proekolo-
giczny. Jednym słowem: samo zdrowie. 

Bielańskie ścieżki rowerowe wiodą 
w przeróżnych kierunkach, więc z pew-
nością każdy znajdzie coś dla siebie. 
Jest z czego wybierać, gdyż mamy tego 
szczęścia prawie 20 kilometrów. Na dobry 
początek, mimo zmiennej aury, objechałem 
wszelkie zakamarki, by sprawdzić gdzie 
czyhają na nas nie tylko niespodzianki, 
ale też cieszące oko widoki. Te ostatnie 
zaspokoją najwybredniejsze gusta este-
tyczne, gdyż bynajmniej sroce spod ogona 
nie wypadliśmy, a pejzaże mamy naprawdę 
prima sort! 

Wytyczone szlaki tworzą swoistą pętlę 
wokół centrum dzielnicy, umożliwiając 
dobry dojazd do wszystkich ważniejszych 
urzędów. Lecz tak naprawdę, nie o to cho-
dzi w topografi i ścieżek. Rzecz w tym, że 
możemy swobodnie dotrzeć do ulubionego 
sklepiku, poczty czy parku. Na „dzień dobry” 
wjeżdżamy od strony lotniska po kostce 
Bauma, niestety, dalsza podróż prosto, 
kończy się tuż za skrzyżowaniem ulic 
Reymonta z Wólczyńską. W tym miejscu 
ścieżka urywa się nagle, a na jej drodze 
wyrasta... słupek z automatem telefonicz-
nym. Trochę zaskakująca, ale na swój 
sposób zabawna sytuacja, nie pozbawiona 
elementów groteski. Inne atrakcje na trasie, 
to urokliwy park „Bielany III” przy Leopolda 
Staffa, ze specjalnym torem oraz mostkiem 
do jazd ekstremalnych. Przejście przez Że-
romskiego jest testem na bystrość umysłu, 
w przeciwnym razie można złapać mandat. 
Dlaczego? Tylko przerywane linie obok 
pasów upoważniają nas do przejazdu. Tu 
ich nie ma, a to oznacza (w myśl przepisów 
ruchu drogowego), że trzeba zejść z roweru 
i przeprowadzić go na drugą stronę ulicy.  

Na skrzyżowaniu Marymonckiej z Pod-
leśną, czeka na nas kolejna niespodzianka: 
efektowny drogowskaz dla rowerzystów. To 
wariant dla niezdecydowanych pt. „zaraz, za-
raz, gdzie to ja chciałem jechać?”. W trakcie 

ŚCIEŻKI BEZ TAJEMNIC wzdłuż ulicy Podleśnej. Czeka nas radosny 
szum wiatru w uszach, plus gwałtowny skok 
adrenaliny, czyli hajda z górki na pazurki. 
Przecinając Gwiaździstą, wjeżdżamy na 
malowniczą Kępę Potocką. W tym miej-
scu możemy jechać wyłącznie prosto, 
w kierunku Wybrzeża Gdyńskiego (vide: 
mapka). Ścieżka jest dobrze i wyraźnie 
oznakowana poziomymi znakami rowerów 
na kostce Bauma. Natomiast prostopadłe 
alejki, zarówno przed, jak i za mostkiem, 
przeznaczone są dla pieszych. Niestety, 
ustawione w tym miejscu znaki są nisz-
czone przez okolicznych „dowcipnisiów”. 
Skutek jest taki, że wielu rowerzystów 
jeździ jak chce, co powoduje scysje ze 
spacerującymi mieszkańcami płci obojga. 
Pisaliśmy o tym obszernie w numerze 7/8 
(2004) „Naszych Bielan”. 

Skręt w kierunku Trasy AK to kilkaset 
metrów jazdy w stronę Żoliborza, po mocno 
zniszczonej asfaltowej ścieżce. My udajemy 
się w przeciwnym kierunku, przed nami 
ponad 3 kilometrowa trasa wzdłuż Wisły. 
To czysta przyjemność: tylko drzewa oraz 
nieśmiały śpiew ptaków w leśnej ciszy. Coś 
co budzi pozytywne zdziwienie, to gustowne 
latarnie ustawione wzdłuż linii lasu. Ładny, 
fotografi czny motyw. W okolicach Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prze-
jeżdżamy pod Wisłostradą, stąd dosłownie 
rzut kamyczkiem do królowej polskich rzek. 
Robimy krótki postój, z zadumą wpatrując 
się w spokojnie płynącą potęgę żywiołu. 
Dalsza jazda to zero komfortu dla naszego 
pojazdu; połupany asfalt rozsadzany jest 
korzeniami przeróżnych roślin. Ale cóż to dla 
nas, wytrwałych, bielańskich wędrowców. 
Na szczęście przyrodnicze widoki w pełni 
rekompensują powyższe niedostatki. Po-
łożone kilka metrów niżej stawy i bagna, 
pokryte resztkami rzęsy oraz powalonymi 
drzewami, swą dziką naturalnością budzą 
prawdziwy respekt. Wreszcie docieramy do 
końca ścieżki w zacisznych okolicach ulic: 
Prozy i Farysa. Stąd, zmęczeni lecz szczę-
śliwi, pełni wrażeń, wracamy do domu.

Wspomnienia minionego dnia, powoli 
zasypiają pod naszymi powiekami... Oto 
Bielany „w pigułce”, widziane z perspekty-
wy rowerowego siodełka, wydają się być 
jeszcze bardziej niezwykłe i ekscytujące. 
Sprawdźcie to sami. Naprawdę warto.

Leszek Rudnicki      

Skrócona lekcja motoryzacyjnego doganiania Europy, powoli dobiega końca. Te 
wszystkie śliczne samochody ze szrotów czy salonów, trafi ły już pod bielańskie 
„strzechy”. Szybko zapomnieliśmy o rodzimych „Maluchach”, „Polonezach” i innych 
cudach techniki. Gdy zabaweczki na czterech kółkach nieco nas dowartościowały, 
przyszedł czas na refl eksję i pytanie: co dalej?

Piłka nożna
na Bielanach

Wraz z nadejściem wiosny, na bielań-
skich ulicach ponownie rozkwitło życie.  
Zalegający do niedawna śnieg ustąpił 
miejsca zieleniejącym z wolna trawni-
kom, a opustoszałe podwórka znów  
zapełniły się wybudzoną z zimowego 
snu młodzieżą. 

Jak poradzić sobie z problemem nad-
miernej ilości wolnego czasu? Spośród bar-
dziej lub mniej oryginalnych pomysłów, na 
pierwszy plan przebija się inicjatywa stwo-
rzenia międzyosiedlowej ligi piłki nożnej. 

Odnowione stosunkowo niedawno boisko, 
mieszczące się na terenie Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Kochanowskiego Nr 293, co 
weekend zmienia się w arenę, na której toczą 
się zmagania drużyn wchodzących w skład 
Ligi. W rozgrywkach udział bierze dziewięć 
zespołów. Składy większości z nich tworzą 
mieszkańcy Bielan, lecz nie tylko. Są także 
zawodnicy z Żoliborza, Bemowa i Woli. 

Na uwagę zasługuje zróżnicowanie wieku 
piłkarzy – amatorów. Wśród nich większość to 
młodzież, lecz na boisku dostrzec można także 
uczniów szkół podstawowych, a także dojrza-
łych mężczyzn, będących głowami rodzin. 

Ojcem całego przedsięwzięcia jest Robert 
Adamski, który wraz z kolegami wpadł na po-
mysł zorganizowania rozgrywek, a następnie 
wziął na barki ciężar prowadzenia Ligi. Oprócz 
tego, że jest zawodnikiem zespołu “Mirage”, 
prowadzi  tabelę oraz listę strzelców. Jest 
również odpowiedzialny za rozpisywanie dat 
kolejnych spotkań oraz sprawuje pieczę nad 
składkami. Każda drużyna musi uiścić opłatę 
w wysokości 4 złotych od gracza.

Ta godna pochwały inicjatywa została zre-
alizowana już po raz drugi i stanowi dosko-
nały przykład na to, że młodzieży (i nie tylko) 
można wypełnić wolny czas, zainteresować 
czynnym sportem i zdrową rywalizacją.  

Rafał Babraj

W pierwszych dniach maja 2005 r. 
zawodnicy klubu UKS G8 Bielany i UKS 
Taebaek Bielany uczestniczyli w fi nałach 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
Taekwondo WTF w Puławach. 

Zdobyliśmy aż pięć złotych medali, 
kilka srebrnych i brązowych. W klasyfi-
kacji generalnej klubów UKS G8 Bielany 
zajął 2 miejsce, co jest bardzo dobrym 
osiągnięciem w skali kraju. Zawody były 
na wysokim poziomie, a nasi zawodnicy 
pokazali się z jak najlepszej strony. Za-
wodniczka z bielańskiego klubu UKS G8 
(kilkakrotna mistrzyni Polski, V miejsce na 
Mistrzostwach Europy) Dominika Rudnicka, 
po dwóch bardzo zaciętych i dynamicznych 
walkach zdobyła złoto. Na najwyższym 
stopniu podium stanęli również: Katarzy-
na Wieczorek, Kamil Górski oraz  Michał 
Łoniewski (pierwsze miejsce w kyorugi 
i układach-poomse). 

Taekwondo jest niezwykle widowiskową 
i ciekawą sztuką walki. Weszło na stałe do 
programu Igrzysk Olimpijskich i zadebiuto-
wało w Sydney w 2000 roku. Na Igrzyskach 
Olimpijskich rozgrywana jest konkurencja 
kyorugi, czyli walki sportowej. W tej dys-
cyplinie zasadniczą rolę odgrywają bardzo 
szybkie, mocne i dynamiczne kopnięcia. 

Bielański klub jest jednym z najlepszych 
w Polsce, a bielańscy zawodnicy odnoszą 
bardzo duże sukcesy.

Olga Baraniak
Uczniowski Klub Sportowy Taebaek 

Bielany zaprasza chętnych, ul. Balcerzaka 1, 
01-994 Warszawa, tel./fax 022 034 64 74.

Bielańczycy 
mistrzami 
polski juniorów 
w Taekwondo

51. Memoriał 
Kusocińskiego

W niedzielę 12 czerwca br.  na stadionie 
AWF odbędzie się 51. Międzynarodowy Me-
moriał Janusza Kusocińskiego. Udział  w za-
wodach zapowiedziało wiele gwiazd sporu 
światowego. Początek o godzinie 16.

KLUB DOMINO
UL. BOGUSŁAWSKIEGO 6A, TEL. 669-69-80

e-mail klubdomino@wp.pl, www.klubdomino.com
Zajęcia bezpłatne:
Klub Seniora - wtorki w godz. 16.00 – 18.30
Pogotowie lekcyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów – środy w godz. 

15.30-17.30 
Pracownia komputerowa (dostęp do internetu) - od poniedziałku do piątku od 

godz.14.00
Imprezy:
04.06.2005r. o godz.11.00 (sobota)  - Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka - wstęp 

bezpłatny
Zajęcia płatne:
Gimnastyka wyszczuplająca dla pań – poniedziałki i środy w godz. 19.30-20.30 
Capoeira - Brazylijska sztuka walki – wtorki i czwartki w godz. 18.00-19.30 i 19.35 -21.05

APTEKA
przy ul. Kochanowskiego 23

(róg ul. Rudnickiego), tel. 669-09-70
zaprasza:

pon-pt: 8.00 - 21.00, sobota: 9.00 - 16.00
Oferujemy: 
· leki gotowe i recepturowe
· import docelowy leków
· artykuły sanitarno-higieniczne refundowane przez NFZ.
· kosmetyki VICHY, LA ROCHE, SVR, ERIS, AVENE, DERMEDIC
· sprzęt medyczny

KARTY RABATOWE. RABAT 5% na kosmetyki

dalszej podróży podziwiamy bojowe wozy 
strażackie z JRG nr 6, nieopodal AWF-u. Gdy 
opadniemy nieco z sił, możemy łyknąć jogur-
cik, ewentualnie inną colę, czy też przekąsić 
małe co nie co. Robiąc zakupy, przypnijmy 
nasz rower atestowaną linką do pobliskiej 
kraty, słupka lub stojaka. W przeciwnym razie 
może „sam odjechać”. Takie czasy. 

Mijając vis - à - vis bazar na Wolumenie, 
zżymamy się na kierowców, którzy nagmin-
nie zastawiają tu drogę swoimi samochoda-
mi. Także piesi nie respektują tu praw dla 
rowerzystów, beztrosko chodząc środkiem 

ścieżki. Tak to jest, gdy myślami jesteśmy 
już przy świeżej dymce, marchewce, czy ka-
puście. Jednym słowem: więcej obustronnej 
tolerancji dla ludzi i warzyw! 

Tym sposobem, ani się obejrzeliśmy, 
mamy za sobą niezły kawałek dzielnicy. 
Wyjeżdżając z Chomiczówki, skręcamy 
w kierunku ul. ge-
n e r a ł a  M a c z k a . 
W okolicach Libaw-
skiej 14/64 (przy 
odrobinie szczę-
ścia), zauważymy 
rasowe gołębie, krą-
żące nad ocalałymi 
dwoma posesjami. 
Bowiem i one znikną 
z czasem, pracujące 
w pobliżu żelazne 
żurawie nie pozo-
stawiają żadnych 
złudzeń. Wokół trwa 
intensywna rozbu-
dowa osiedla Piaski 
„E”. Docierając do 
Trasy AK, „przebija-
my” się w kierunku 
ulicy Broniewskiego. 
Tu przejazd przez 
jezdnię pomalowany 
jest wściekle czer-
woną farbą. To dobry 
pomysł, zarówno dla 
pieszych, rowerzy-
stów jak i pojazdów. 

Odrębna histo-
ria to stromy zjazd 

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
     im. Świętej Rodziny
  na Bielanach-Młocinach

najbliższe dni otwarte to: 30 maja (pon. godz. 16-18)

zaprasza wszystkich rodziców,
którzy pragną, aby ich dzieci 

wzrastały w duchu
wartości ewangelicznych
zapraszamy do O i kl I 

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 18 
(przy trasie gdańskiej)
tel.  (0-22) 835 45 48
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Dyżury Radnych Okręgu nr II
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. Ko cha now skie go, ul. Galla Anonima,  
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żerom skie go – Wólczyńska)

1.

2.

Barylak Aleksandra
– Przewodnicząca Klubu PiS
Członek Komisji Sa mo rzą do wej, 
Inwestycji, Skarbu

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

23 27

Białowąs Bogusław 
– Skarbnik PiS
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty,
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

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

9 13

3.
Maciejewski Waldemar – SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Skarbu, Rewizyjnej, Czło-
nek Komisji Architektury

Siedziba SLD  
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-18.00

- 7

4.
Wąsik Jarosław  
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej

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

- 23

5.
Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dziel ni cy

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

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni -
czą cych Rady 
w trzeci po nie-
dzia łek mie sią ca

1.

2.

Paleczny Robert – PO
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

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

1.

2.

Borkowski Jan – SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Inwestycji,
Członek Komisji Mieszkaniowej

Unia Pracy tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-17.00
Gimnazjum  Nr 5
ul. Wrzeciono 24
godz. 17.10-18.10

2,16 6,20

Czarnecka Anna – SdPL
Członek Komisji ds. Rodziny,
Oświaty

Siedziba SDPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 18.00-19.00

3.
Komorek Irena – PiS
Przewodnicząca Komisji Zdro wia,
Członek Komisji Mieszkaniowej

Przychodnia Re jo no wa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00

4,18 1,15

4.
Wawer Stanisław  – LPR
Członek Komisji Skarbu,
Mieszkaniowej

Szkoła Podstawowa Nr 247
ul. Wrzeciono 9
godz. 17.00-18.00

17 7,21

5.

Marek Świderski – PiS
Nr tel. 501 367 772
marek.swiderski@wp.pl
Członek Komisji Sa mo rzą do wej, 
Oświaty, Ro dzi ny

Filia Bibl. Publ. 
ul. Wrzeciono 48, tel. 835-48-39
godz. 17.00-18.00
godz. 17.00-19.00
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a, 
tel. 865 77 26,
godz. 17.00-18.00
godz. 17.00-19.00
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15 -18.15
godz. 17.00-19.00

10
7

11
22

5 2,23

16 20

6

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

9 13

3.

Szewielow Andrzej  
– Sekretarz Klubu PiS
Przewodniczący Komisji
Re wi zyj nej, Wiceprzewodniczący 
Komisji Rodziny, Członek Komisji 
Samorządowej, 

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
lub indywidualnie:
tel. 0-602-373-001

4 1

4.
Szypulski Piotr – PO
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Samorządowej,
Członek Komisji Inwestycji

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

16 20

5.

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu – PiS
Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Mieszkaniowej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00

9 -

1.

2.

Kapłon Aleksander – PiS
Przewodniczący Rady Dziel ni cy

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Mossakowska Maria – SLD-UP
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

3.
Szadurski Karol – PiS
Przewodniczący Komisji In we sty cji, 
Członek Komisji Skarbu

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
Biblioteka ul. Duracza 19
godz. 10.00-11.00 
(669-39-23) 

2 6

4.
Szczepański Szczepan – PiS
Zastępca Przewodniczącej
Ko mi sji Zdrowia,
Członek Komisji Rewizyjnej

Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
ul. Żeromskiego 13
godz. 13.00-14.30

- 7

5.
Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP
Przewodniczący Komisji
Miesz ka nio wej, Członek Komisji 
Architektury, Inwestycji

Unia Pracy, tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 187
ul. Staffa 21, tel. 834 03 87
godz.16.00-18.00

2,9,16,
23,30

6,13,
20,27

12 9,23

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni czą-
cych Rady w dru-
gi po nie dzia łek 
mie sią ca

7 4

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni-
czą cych Rady 
w pierw szy po nie-
dzia łek mie sią ca

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Mło ci ny

(od styku granic Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rze ki Wisły po 
granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Ma ry moncką, ul. 
Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. En cy klo pe dyczną, ul. 
Improwizacji i dalej między osiedlem Młociny a granicą Huty do  ul. Wó y cic kie go, ul. Dzie-
kanowską, dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą Izabelin do 
granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Pla ców ka

(linia podziału biegnie od granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem 
leśnym, ul. Dziekanowską, między osie dlem Młociny a granicą Huty od ul. Im pro wi za cji i Ency-
klopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Ka spro wi cza,  ul. Ocza pow skie go, 
ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przy by szew skie go, ul. Żerom skie go, ul. Wólczyńską, ul. 
Conrada,  ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po gra ni cy Stare Babice 
i dalej po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Cho mi czów ka

(od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wól czyńską,
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Ko cha now skie go, ul. Rudnickiego,
po granicy Dzielnicy Bemowo,  ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wól czyń skiej)

Dyżury Radnych Okręgu nr I
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

(linia rozdzielająca biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Ma ry moncką, 
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego, ul. Oczapowskiego, 
ul. Ka spro wi cza,  ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyń skim, do rzeki 
Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

Dyżury radnych w maju i w czerwcu 2005

2

9
12

1.

2.

Mazurek  Piotr – PO
Przewodniczący Komisji Skar bu,
Członek Komisji Architektury

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15-18.15

2 6

Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący Komisji Ar chi tek tu ry, 
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-18.30

16 20

3.
Rutkowski Władysław – SdPL 
Członek Ko mi sji Ar chi tek tu ry,
In we sty cji

Siedziba SDPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 17.00-18.00

11,25 8,22

4.
Zaniewski Jan – PiS
Wiceprzewodniczący Klubu PiS 
Członek Komisji Architektury,
Skarbu, Inwestycji

Szkoła Podstawowa Nr 53
ul. Rudzka 6, godz. 17.00-19.00
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00
Dyżury w Sekretariacie Rady do czasu
otwarcia nowej siedziby PiS.

25 22

11 8

5.
Barbara Tarnowska – PiS
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej, Zdrowia

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72 
godz. 10.00-12.00
godz. 10.00-11.00

4 1
18 15

Nazwisko i imię
radnego 

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiąceLp.

Nazwisko i imię
radnego 

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiąceLp.
V VI

Nazwisko i imię
radnego 

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiąceLp.
V VI

Nazwisko i imię
radnego 

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiąceLp.
V VI

Nazwisko i imię
radnego 

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiąceLp.
V VI

V VI

Dyżur Radnego m. st. Warszawy
ANTONI GUT – Klub Liga Polskich Rodzin, przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska
– Szkoła Podstawowa 133 przy ul. Fontany 3, w I i III poniedziałek 

miesiąca w godz. 16.00-18.00;
– Pałac Kultury i Nauki, XX piętro, środa w godz. 16.00-17.00 w sali 

2006  (pokój radnych) wejście od ul. Marszałkowskiej.
W czasie dyżuru można dzwonić pod numer 656 70 79.
W sprawach pilnych proszę dzwonić w godz. 10.00-18.00 tel. 0 504 

138 768, lub wysłać e-mail: antoni.gut@wp.pl.
Zapraszam, osoby zainteresowane problematyką ochrony środowiska 

do współpracy. Zebrania Komisji Ochrony Środowiska w II i IV poniedziałek 
godz. 17.00.

Zapraszam XX p. PKiN.
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Ogłoszenia kulturalne 

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

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

CZERWIEC 2005

6, 13, 20, 27.06
(poniedz.)
godz. 12.30-15.00

Spotkania w Klubie Seniora

3, 10, 17, 24.06 
(piątek)
godz. 17.00-20.00

Klub Miłośników RPG „Srebrzysty Miecz”

2, 9,16, 23.06 
(czwartek)
godz. 16.00-20.00

Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich

28.06 (wtorek)
godz. 18.30 Spotkanie  Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warszawski  

SPOTKANIA KLUBOWE

10.06 - 30.06 Wystawa fotografi i Anity Wereska i Agaty Łoś
Wystawa rysunków malarstwa dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1013.06 - 30.06

WYSTAWY

„Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-21.00

„Koktajl teatralny”
pod kierunkiem Krzysztofa Wierz biań skie go

poniedziałek, piątek
godz. 15.30-17.30

Teatr „Z BOK-u” (kabaret)
pod kierunkiem Tadeusza Ciągardlaka

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

Zespół tańca nowoczesnego – grupa starsza
pod kierunkiem Lidii Pracownik

Zespół tańca nowoczesnego – grupa młodsza (4-7) 
pod kierunkiem Lidii Pracownik

czwartek
godz. 17.15 – 18.00

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

poniedziałek
godz. 15.30

Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci
(7-14) pod kierunkiem Kamili Guzowskiej

poniedziałek, środa
godz.  18.00

Zespół estradowy „Bielany” 
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

wtorek, czwartek
godz. 14.00 – 16.45

Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem

Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza
środa - piątek

godz. 18.oo – 20.oo

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

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

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

Zajęcia plastyczne  dzieci z opiekunami
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

środa
godz.  17.00 – 18.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

Gimnastyka dla pań po mastektomii
pod kierunkiem Ewy Rafał i Agnieszki Chmiel

Gimnastyka TBC dla pań
pod kierunkiem Ewy Rafał

wtorek, czwartek
godz. 18.oo – 18.45

Gimnastyka  dla osób ze schorzeniami kręgosłupa
pod kierunkiem Edyty Doniek i Edyty Pawłowskiej

wtorek, czwartek
godz. 19.oo – 20.oo

Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem  Aleksandra Wiatra

środa
godz. 19.oo

Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku

wtorek - piątek
godz.  9.oo – 13.oo

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.oo – 21.oo

Nauka języka angielskiego wtorek, czwartek
godz. 16.25 – 19.4o

Nauka języka  niemieckiego piątek
godz. 17.oo – 18.25

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Sekcja szachowa
pod kierunkiem Piotra Staniszewskiego

wtorek
godz. 17.oo -  19.00

ZAJĘCIA STAŁE – INNE

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 19.30

wtorek, czwartek
godz. 17.oo – 17.45

CZERWIEC 2005

4 i 11.06. (sobota)
godz. 10.00-14.00 Warsztaty plastyczne  dla dorosłych. Prowadzi  Urszula Gawrońska.

10.06. (piątek)
godz. 9.00-13.00

„Terapia przez sztuki plastyczne  -  Warsztaty dla uczniów  ze Szkoły 
Podst. nr 293 Prowadzi Grażyna Jezierska.

8.06. (środa)
godz.11.00

„Arcydzieła kameralistyki” - koncert umuzykalniający dla uczniów szkół 
bielańskich w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej

EDUKACJA KLUTURALNA

Do wszystkich sekcji można zgłaszać się w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia.

Karate dla dzieci wtorek godz. 17.00
piątek  godz. 18.00

Gimnastyka ogólnorozwojowa dla młodzieży wtorek i czwartek
godz.20.00 - 21.00

Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

IMPREZY
II Bielański   Tydzień   Teatralny (30.05 – 6.06.)
„ Władca much” W. Golding, reż. Marzena Kozłowska, Grupa Teatralna 
„Maska”, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej MOK Pruszków. 

wstęp wolny
1.06 (środa)
godz.18.00

3.06 (piątek)
godz.18.00

„5 minut” Liliany Bardijewskiej w reż. Ernestyny Winnickiej, w wyk. 
„Teatrubeznazwy” z  Domu Kultury „Włochy”. 

  wstęp wolny
„Grupa Laokoona” T. Różewicza, reż A. Dziedzic, Studio OFF, Bielański 
Ośrodek Kultury. 

wstęp wolny
4.06 (sobota)
godz. 18.00

5.06 (niedziela)
godz. 12.30

godz. 18.00

„Król Maciuś I” wg. J. Korczaka, reż Lila Kiejzik, Polskie Studio Teatralne, 
Dom Kultury Polskiej w Wilnie

wstęp wolny
„Niedźwiedzia skóra” wg baśni braci Grimm, reż. Ewa Kujszo, wyk. „Łups 
senior”, Ośrodek Kultury w Piasecznie.

  wstęp wolny
„Wolność” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego, reż Jerzy Lach, Teatr 
Syndyk z MOK Podkowa Leśna. 

wstęp wolny
6.06 (pon.)
godz. 18.00

8.06 (środa)
godz. 18.00

Z cyklu  „Poznajemy kulturę i zwyczaje różnych narodów” -  Wieczór 
indonezyjski

wstęp wolny

12.06 (niedziela)
godz. 12.00-18.00

Festyn rodzinny
Przy stawach Brustmana na Wawrzyszewie

Koncert „Pro Arte” oraz otwarcie wystawy rysunków  uczniów z Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 10

wstęp wolny
13.06 (poniedziałek)
godz. 17.00

15.06 (środa)
godz. 18.00

Premiera farsy muzycznej  „Przygody Sowizdrzała Marchołta”. Opra-
cowanie scenariusza: Elżbieta Jękot-Orzechowska, teksty piosenek 
- Andrzej Brzeski, reżyseria  - Lena Szurmiej. Występują: Elżbieta Jękot
-Orzechowska,  Adam Biedrzycki, Stanisław Biczysko, Piotr Makarski,  
Cezary Poks

wstęp wolny
18.06 (sobota)
godz. 10.00-19.00

godz. 10.00-11.30
godz. 12.00-14.30
godz. 15.00-16.30
godz. 17.00-18.30
godz. 10.00-18.00

19.06 (niedziela)
godz. 10.00-...

Weekend z Turystyką i Przyrodą
Pokazy multimedialne i pokazy slajdów młodych podróżników:
Bartłomiej Luks: „Spitsbergen - Dellsund”,
Jarosław Tondos: „52 dni do Timbuktu” (Afryka Zachodnia),
Marcin Górecki: „I Bielański Rajd Rowerowy szlakami Kampinosu 2004”,
Robert Remisz: „Khumbu-Himalajski Trekking”, „Andy 2005 w Krainie Kondorów”
Prezentacja oferty turystycznej Oddziału Żoliborskiego PTTK,  bielań-
skich fi rm turystycznych oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji.

wstęp wolny
Rajd rowerowy do Puszczy Kampinoskiej.

liczba miejsc ograniczona

22.06 (środa)
godz. 18.00

Zakończenie sezonu kulturalnego w BOK. Wystąpi Kabaret Jurki z Zie-
lonej Góry z programem „Opowieści z czapy wzięte” 

  wstęp tylko z zaproszeniami

10.06 (piątek)
godz. 18.00

„Tylko fotografi e nie liczą się z czasem” - otwarcie wystawy fotografi cznej 
Anity Wereski  i Agaty Łoś

wstęp 10 zł

20.06 (poniedziałek)
godz. 18.00

Spotkanie z bioenergoterapeutą Jerzym Mrugałą
wstęp tylko za zaproszeniami

Zajęcia plastyczne  dzieci 6-12 lat
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

piątek
godz. 17.00 – 18.00

Zmiany czasu pracy 
Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich przy ul. Pod-

czaszyńskiego 12 w zakresie rejestracji pojazdów do 30 czerwca br. 
pracować będzie w następujących godzinach:

Poniedziałki – piątki w godz. 8.00 – 18.00
Soboty w godz. 10.00 – 14.00
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X Bielańskie Dni Kultury (15.05 – 12.06)
15 maja Zielone Świątki  Odpust na Bielanach
Godz. 11.00  – msza  św. w kościele pokamedulskim ul. Dewajtis 3. Homilię 

wygłosi ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek, rektor UKSW (w czasie 
mszy zagra orkiestra dęta z Zabuża).

Godz. 12.10 – Pokaz walk rycerskich w wykonaniu przedstawicieli Nauko-
wego Koła Archeologicznego z UKSW: plac przed kościołem

Godz. 12.30 – Występ Zespołu Tańca Ludowego „Warszawa” z AWF:  plac 
przed kościołem 

Godz. 12.50 – Otwarcie wystawy prac przygotowanych przez studentów 
I roku ASP: Podziemie Kamedulskie.

Godz. 13.45 – Koncert duetu akordeonowego z Akademii Muzycznej: Pod-
ziemie Kamedulskie

Godz. 18.00 – Przedstawienie teatralne w wykonaniu studentów Akademii 
Teatralnej: Podziemie Kamedulskie.

Godz. 18.30 – Start balonu i lot na trasie Lasek Bielański: Centrum Zdrowia 
Dziecka w Międzylesiu oraz prawykonanie hymnu papieskiego „Od-
szedł Pasterz nasz co ukochał, lud” – Wojciech Waglewski, Mateusz 
Pospieszalski, Orkiestra dęta z Zabuża

Wystawa „Park Kultury na Bielanach” czynna do 8 lipca: Biblioteka Publiczna 
m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany im. St. Staszica, ul. Duracza 19

Godz. 17.00 – „Złoty podwieczorek” – impreza taneczna: Bielański Ośrodek 
Kultury, ul. Goldoniego 1.

Godz. 19.00 – Koncert Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej: kościół p.w. św. 
Jozafata, ul. Powązkowska 90.

17 maja (wtorek)
Godz. 18.45 – Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”: kościół p.w. 

Niepokalanego Poczęcia NMP  ul. Przy Agorze 9.
Godz. 10.00 – Wystawa IX edycji konkursu plastycznego dla dzieci z przed-

szkoli bielańskich „Ilustrujemy baśnie H. Ch. Andersena”: MDK im. 
Marii Gwizdak, ul. Andersena 4.

18 maja (środa)
Godz.18.00 – „Jesteś wśród nas” – program z okazji 85. rocznicy urodzin 

Papieża Jana Pawła II (prelekcja, emisja � lmu, występy artystyczne): 
BOK, ul. Goldoniego 1.

20–21 maja (piątek-sobota)
Godz 18.30 (w dniu 20 maja) i  godz 18.00 (w  dniu 21 maja) – I Bielański Festi-

wal Teatrów O� owych: Podziemie Kamedulskie w Lasku Bielańskim

21 maja (sobota)
Godz. 9.00 – zapisy, godz. 9.30 – rozpoczęcie VI Bielańskiego Rajdu Rowe-

rowego: AWF, ul. Marymoncka 34 

22 maja (niedziela)
Godz. 12.00 – Koncert zespołu Concerto Avenna: kościół  p.w. Niepokala-

nego Poczęcia NMP w  Lasku Bielańskim
Godz. 12.00 – Wykład o ptakach Lasku Bielańskiego – profesor Maciej Lu-

niak: Podziemie Kamedulskie.
Godz. 20.00 – Koncert Pieśni Maryjnych Cantigas de Santa Maria (hiszpań-

skie pieśni maryjne): kościół p.w. św. Zygmunta, plac Konfederacji 55

25 maja (środa)
Godz.18.00 – „Nić życia”, promocja tomiku poezji i płyty Pawła Krupki: 

BOK, ul. Goldoniego 1.

29 maja (niedziela)
Godz. 12.00 – Koncert zespołu Concerto Avenna: kościół  p.w. Niepokala-

nego Poczęcia NMP w  Lasku Bielańskim

30 maja (poniedziałek)
Wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tu gdzie 

mieszkam”: OPP, ul. Szegedyńska 9

II Bielański Tydzień Teatralny (30 maja - 6 czerw-
ca): Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1 
30 maja (poniedziałek), godz. 18.00 – „Epopeja” scenariusz i reż. Grzegorz 

Reszka, godz. 19.00 – „Dziewictwo” W. Gombrowicz, reż. Tomasz Słu-
żewski,  TEATR 13-tka z Białołęckiego Ośrodka Kultury

1 czerwca (środa), godz. 18.00 – „Władca much” W. Golding, reż Marzena 
Kozłowska, grupa teatralna „Maska”, Ośrodek Kultury Chrześcijań-
skiej MOK Pruszków 

3 czerwca (piątek), godz. 18.00 – „5 minut” Liliany Bardijewskiej, reż. Erne-
styna Winnicka, „Teatrubeznazwy” z Domu Kultury „Włochy”

4 czerwca (sobota), godz. 18.00 – „Grupa Laokoona” T. Różewicza, reż. A. 
Dziedzic, „Studio OFF” z  BOK

5 czerwca  (niedziela), godz. 12.30 – „Król Maciuś I” wg J. Korczaka, reż. Lila 
Kiejzik, Polskie Studio Teatralne, Dom Kultury Polskiej w Wilnie, godz.  
18.00 – „Niedźwiedzia skóra” wg baśni braci Grimm, reż. Ewa Kujszo, 
„Łups senior”, Ośrodek Kultury w Piasecznie

6 czerwca (poniedziałek), godz. 18.00 – „Wolność” wg dramatu Andrzeja Bartni-
kowskiego, reż Jerzy  Lach,  Teatr Syndyk z MOK Podkowa Leśna

Dni Otwarte w bielańskich placówkach oświato-
wych i instytucjach kultury (2-11 czerwca)

Ośrodek Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9 (2-4 
czerwca)

2 czerwca (czwartek), godz. 16.30-18.00 – warsztaty teatralne – teatr lalkowy
3 czerwca (piątek), godz. 10.00-13.00 – otwarte zajęcia ekologiczne – „Świę-

to polskiej niezapominajki”, godz.  14.25-19.05 – warsztaty plastyczne
4 czerwca (sobota), godz. 8.00-15.40 – warsztaty modelarskie

Klub „Domino” WSBM „Chomiczówka”, ul. Bogusław-
skiego 6 – festyn z okazji Dnia Dziecka (4 czerwca)

Godz. 11.15-12.15 – blok zabaw i konkursów prowadzonych przez klownów 
(konkursy sprawnościowe, plastyczne, karaoke),

Godz.  12.15-13.15 – przedstawienie teatralne 
Godz.  13.15-15.00 – ciąg dalszy konkursów
Godz.  15.00 – pokaz capoeiry w wykonaniu  dzieci z klubu „Domino”

Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 39
(4 czerwca)

Godz. 10.00-12.00 – otwarte turnieje tenisa stołowego,
Godz. 10.00-12.00 – „Gdybym został gra� kiem komputerowym” – otwarte 

zajęcia w pracowni  komputerowej,
Godz. 10.00-14.00 – „Gitara dla każdego” – otwarte zajęcia, spotkanie 

z uczestnikami
Godz 11.00-13.00 – „Lepkie ręce... czyli każdy umie lepić z gliny” – otwarte 

zajęcia w pracowni ceramicznej
Godz. 11.00-13.00 – „Mozaika ze szkła” – otwarte zajecia w pracowni wi-

traży
Godz. 12.00 – przedstawienie słowno-muzyczne pt: „Koty” przygotowane 

przez zespół teatru dziecięcego
Godz. 13.00-15.00 – „Kolorowy Park” plener otwarty dla dzieci i młodzieży

Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Gwizdak, ul. An-
dersena 4 (11 czerwca)

Godz. 10.00-14.00 – wystawa prac malarskich wykonanych w pracowni pla-
cówki połączona z loterią, z której dochód przeznaczony będzie na cele 
charytatywne; zabawy z muzyką (konkursy, tańce, śpiew); gry i zaba-
wy sportowe dla rodzin; rodzinny turniej tenisa stołowego i kometki; 
pokazy taneczne zespołu Break Dance; turniej warcabowy; malowanie 
kredą na asfalcie dla najmłodszych dzieci

3 czerwca (piątek)
Godz. 19.00 – Wystawa obrazów studentów Kolegium Sztuk Pieknych z Kazi-

mierza nad Wisłą: Podziemie Kamedulskie w Lasku Bielańskim

5 czerwca (niedziela)
Godz. 15.00 – Festyn „Dzień Dziecka na Chomiczówce” (występy artystycz-

ne zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz gry i zabawy sporto-
we): Osiedle „Chomiczówka” (tereny rekreacyjne) ul. Pabla Nerudy 1

Godz.19.00 – Koncert muzyki kameralnej (Paweł Krupski – skrzypce, Julianna 
Falkowska – fortepian): kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90 

10 czerwca (piątek)
Godz. 17.00 – Koncert zespołów artystycznych Młodzieżowego Domu Kultu-

ry im. Marii Gwizdak: MDK im. Marii Gwizdak, ul. Andersena 4

12 czerwca (niedziela)
Godz. 12.00 – Koncert zespołu Concerto Avenna: kościół  p.w. Niepokala-

nego Poczęcia NMP w  Lasku Bielańskim
Godz. 12.00-19.00 – Festyn rodzinny z udziałem zespołów z Dzielnicy War-

szawa-Bielany oraz zaproszonych gości z Polski i Litwy: tereny sporto-
wo-rekreacyjne osiedla Wawrzyszew

Godz. 20.00 – Koncert muzyki barokowej (Piotr Wilczyński – organy, Tytus 
Wojnowicz – obój): kościół p.w. św. Zygmunta, plac Konfederacji 55
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Ogłoszenia drobne
SZUKAM PRACY

• 25-letni, dyspozycyjny, zmotoryzowany - doświadcze-
nie w pracach wykończeniowych - poszukuje stałej 
pracy lub dodatkowej. Tel. 504 012 224.

• Pracująca podejmie dodatkowe zajęcie (opieka, 
sprzątanie), codziennie od godz. 17.00 i w weekendy. 
Tel. 504 188 844.

• Błyskotliwa, lat 36, inteligentna, komunikatywna, pozytyw-
nie nastawiona do ludzi i życia, umiejąca pracować pod 
presją stresu, z doświadczeniem w handlu zagranicznym 
w branżach technicznych (telekomunikacja, gazownic-
two), znajomość procedur unijnych w budownictwie, 
angielski, komputer, szuka interesującej i satysfakcjonu-
jącej pracy biurowej na stałe, tel. 508-361-405. 

• Nauczycielka emerytka zaopiekuje się dwojgiem dzieci 
lub dwoma osobami starszymi. Tel. 834 26 48.

• Podejmę pracę w małej gastronomii. Tel. 834 26 48.
• Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą. Irena 

– tel. 633 48 92.

DAM PRACĘ
• Dam pracę w salonie fryzjerskim na Woli - z umową 

o pracę. Tel. 0 696 219 475.
• Poszukuję opiekunki do 11-letniej dziewczynki (przyprowa-

dzanie ze szkoły, odrabianie lekcji, zabawa). Codziennie 
poniedziałki-czwartki w godz. 13.30-16.30. Najlepiej młodą 
emerytkę, pedagoga, psychologa, nauczyciela, pielęgniar-
kę lub studenta. Tel. 663-36-19 (prosić p. Jolantę). 

• Zatrudnię fryzjera męsko-damskiego lub fryzjerkę mę-
sko-damską i manikiurzystkę. Tel. 503 82 75 09.

• Emerytkę kulturalną, sprawną zatrudnię na ¼ etatu 
do prac domowo-ogródkowych. Tel. 834 94 00 
(wieczorem).

• Praca dla aktywnych – sprzedaż ubezpieczeń zdro-
wotnych i innych. Tel. 606 690 529.

SPRZEDAM
• Odkurzacz ogrodowy do liści na gwarancji. Tel. 864-

-97-36.
• Telewizor turystyczny 5,5 cala 230 i 12V na gwarancji. 

Tel. 864-97-36.
• Sprzedam dwa fotele tapicerowane + ławę rozkładaną. 

Tel. 669-94-39.
• Maszynę do szycia SINDER (nożna). Szyje tkaniny 

cienkie i grube.Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.
• Komputer DESKOP DELL PENTIUM I 120 MHz, Ram 

64 MB, HDD 6 GB + monitor kolor, mysz, klawiatura, 
jojstick, głosiniki. Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.

• Sprzedam zamrażarkę i kuchnię gazową. Tel. 633 00 86.
• Wózek spacerowy fi rmy Baby Dreams, mało używany, 

pokrowiec na nóżki, kosz na zakupy. Cena 170 zł. 
Tel. 669-05-39.

• Sprzedam niedrogo suknię ślubną - rozmiar 38. Tel. 
663 65 52.

• Rolki dla chłopca, rozmiar 40, w bardzo dobrym stanie, 
cena: 50 zł, Bielany, proszę telefonować wieczorem 
tel. 633-01-81.

• Kożuch damski brązowy, licowany 3/4 z odpinanym kaptu-
rem, rozmiar 42/44, w bardzo dobrym stanie cena: 400 zł,  
Bielany, proszę telefonować wieczorem tel. 633-01-81.

• „Wersalkę (120/190 (po rozłożeniu) w dobry stanie, 
beżowo – brązowa – czarna tapicerka, jasne, meblowe 
boki, z pojemnikiem na pościel, cena: 195,- zł Bielany, 
proszę telefonować wieczorem: tel. 633-01-81

• Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki. Tel. 502 
057 579.

• Sprzedam śpiwór dla dziecka dł. 110 cm – 25 zł oraz 
komplet do chrztu dla dziewczynki 74 cm – 50 zł. Tel. 
500 255 712.

• Sprzedam lutownicę gazową na naboje 190 g z dwu-
letnią gwarancją – 60 zł. Tel. 504 155 208.

• Sprzedam suknię do komunii z wianuszkiem – 180 zł. 
Tel. 663 54 82.

• Sprzedam tanio maszynę do szycia fi rmy „Łucznik” oraz 
pralkę elektryczną „Frania” z wyżymaczką i odkurzacz 
elektryczny na kółkach. Tel. 633 59 63.

• Sprzedam tanio pralkę „Poral”. Tel. 834 87 07.
• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania SAMSYNG 

SQ 1000 – taśma, korektor. Tel. 833 37 72.
• Sprzedam zielony działkowy kwiat pnący po ścianie 

(ok. 2m). Tel. 833 37 72.
• Sprzedam  kuchnię gazową z elektrycznym zapalnikiem 

gazu i zamrażarkę. Tel.633-00-86
• Sprzedam stół rozsuwany na 8 osób, wysoki połysk, ciem-

ny oraz maszynę do szycia SINGER. Tel. 663 44 14. 
• Sprzedaż poduszek ortopedycznych, Warszawa, ul. 

Marii Kazimiery 20 lok. 9, tel. 833 48 53, godz. 9-17.
• Firanki (białe na żabki - do kuchni i pokojów) i zasłony 

w kolorach ciepłych, z likwidowanego mieszkania 
- bardzo tanio cena 100 zł , tel. 6330181

• Telewizor PANASONIC, 28 cale, rok. 1999 , w bardzo 
dobrym stanie, cena: 1000, Żoliborz tel. 6330181 

• Dwie stylowe komody (120 wysokości /90 cm szeroko-
ści), jedna z barkiem, tworzące zgrabny kredens w dę-
bie rustykalnym (tylko przody drewniane), w bardzo 
dobrym stanie, do niedużego pokoju stołowego, salonu 
lub jadalni - 1200 zł, Żoliborz tel. 6330181

• Sprzedam szafki kuchenne wiszące, mało używane: 
dwie „30”, jedna „80” i jedna „40”. Tel. 833 37 72.

• Sprzedam niedrogo kredens z lat 60-tych drewniany dł. 
150 cm, wys. 125 cm z barkiem i zaszklonym bufetem, 
cztery szufl ady i półki. Ciemny mahoń. Tel. 833 37 72.

• Sprzedam suknię ślubną, długą, białą – rozmiar 42/44. 
Tel. 663 44 14

• Skóry naturalne, odzieżowe, meblowe i samochodowe 
w ciągłej sprzedaży. Garbarnia, ul. Farysa 10. Tel. 
834 35 08.

• Przecena i wyprzedaż tkanin sukienkowych, wiskozo-
wych i ze sztucznego jedwabiu, podszewek. Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa tkanin ubraniowych, zasłonowych, 
ocieplanych, pikówki, fl izeliny, surówki, pościelowych, 

skayów i ortalionów w różnych kolorach. Acpol ABC 
sklep z tkaninami, ul. Żeromskiego 17b (z tyłu poczty), 
tel. 669-99-41.

LOKALE
• 4 pokojowe, wysoki parter, Bielany, hipoteka, atrakcyjne, 

widna kuchnia, parkiet, metro, cisza, zieleń, cena 200 
tys. zł lub zamienię na 3 lub 4 pokojowe powyżej 60 m2 
wysoki parter z ogródkiem i garażem w budynku. Cała 
Warszawa lub segment, dom w Warszawie, bliskiej 
okolicy (dopłacę). Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.

• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Kasprowicza 
68a. Tel. 639-85-09.

• Sprzedam kawalerkę przy ul. Kasprowicza. Tel. 502 
054 669, 864 04 61.

• Poszukuję do wynajęcia niedrogiej kawalerki albo pokoju 
z kuchnią (niekoniecznie Żoliborz). Tel. 0 696 219 475.

• Pokój do wynajęcia na Wrzecionie. Tel. 864-04-77.
• Kupię 3 lub 4 pokojowe, cała Warszawa, wysoki parter 

z ogródkiem, garażem w budynku, cisza, zieleń, piwni-
ca do 270 tys. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.

• Sprzedam lub wynajmę lokal biurowo-usługowy 50 m2. 
Tel. 0-506-147-640. 

• Do wynajęcia lokal 80 m2 na magazyn lub produkcję. 
Siła, telefon, strzeżone. Łomianki – Buraków. Tel.
0-602-399-762, 832-12-11 lub 751-12-11.

• Wykupię zadłużone mieszkanie za dodatkową opłatą. 
Tel. 833-93-43 po godz. 17.00.

• Sprzedam ładne, po remoncie i z hipoteką mieszkanie 
105 m2 na Ochocie. Tel. 659 58 48.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną kuchnią, 
balkonem, około 40 m2, może być zadłużone lub do 
remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. W rozliczeniu 
sprzedam mieszkanie własnościowe, hipoteczne 27 
m2, rozkładowe, wysoki parter, okratowane, 3 schowki, 
bliskie Bielany. Tel. 603 109 236.

• Wynajmę dwupokojowe umeblowane mieszkanie przy 
Dworcu Marymont. Tel. 864 73 77.

• Sprzedam mieszkanie – ul. Kochanowskiego przy 
przychodni. Tel. 633 13 45, 501 340 502.

• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Marymonckiej. 
Woda, co. Tel. 751-18-86 wieczorem.

• Mam do wynajęcia 2 pokoje z kuchnia. Niedrogo. Tel. 
0-696-219-475. 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 na Woli przy 
ul. Góralskiej bez pośredników. Tel. 0 600 108 958 lub 
0 603 675 401.

• Kupię mieszkanie bezpośrednio 2 lub 3 pokojowe na 
Bielanach. Tel. 0 501 772 090.

• Bezpośrednio kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną 
kuchnią, balkonem, ok. 40 m2, może być zadłużone 
lub do remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. Tel. 
603-109-236.

• 35 m kwadratowych na magazyn/pracownie na ul. 
Lektykarskiej. Tel. 833-72-13

• Wynajmę dom – pensjonat: ul. Farysa 8. Tel. 834 
35 08.

• Mieszkanie spół/lokatorskie 2 pok. 38 m2 zadbane, 
winda – Bielany, zamienię na 3 pokojowe spółdzielcze 
z dopłatą. Może być do remontu. Bielany lub okolice. 
Tel. 669 24 39, 834 20 24 (po godz. 16.00).

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe pomiędzy ul. Przyby-
szewskiego a  osiedlem PIASKI w 2006 r.  W rozlicze-
niu M-4 ,  M-4 63 m. kwadratowe  |||\|V   PLUS garaż  
we Włocławku na osiedlu POŁUDNIE/ KOKOSZKA 
TEL.054 2348282 e-mail: bogumilpawlak@op.pl 

INNE
• Oddam kotkę w dobre ręce. Tel. 835 31 49.
• Nieodpłatnie, wiosną przyjmę ziemię z wykopów na 

działkę w okolicy Białobrzegów n/Pilicą. Tel./fax (022) 
663 85 66.

• 29 grudnia 2004 r. zaginął na ul. Podleśnej, przy Lasku 
Bielańskim 12-letni kundelek – Koksik, gładko – czarny, 
sierść falująca, ogon długi puszysty, siwa mordka, nie 
duży. Prosimy o zatrzymanie i wiadomość. Tel. 835-10-
-96, 0-504-835-810. Nagroda.

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

• Opieka nad grobami w Warszawie – tanio i solidnie. 
Tel. 818 57 87, 500 336 607.

• Zaginął rudy kot – miał obrożę, w okolicach ul. Kaspro-
wicza / Przy Agorze. Nagroda. Tel. 606 386 407.

USŁUGI
• Dom Opieki w Łomiankach, całodobowa opieka 

pielęgniarska, opieka lekarska, bezpłatny transport, 
własna karetka. Pokoje 1, 2 i 3 osobowe. Cena od 
1100 zł do 1500 zł miesięcznie. Tel. 751-30-72, 0-
-502-09-11-77.

• Emeryt – spawacz – ślusarz – malarz – kamieniarz. 
Tel. 663-10-85

• Absolwentka fi lozofi i i ekonomii. Tel. 0-507-643-160.
• Korektorka. Tel. 0-504-792-786
• Redakcja i korekta publikacji (w tym elektronicznych), 

artykułów, dokumentów. Tel. 0-504-792-786.
• Niemiecki – korepetycje udziela studentka ekonomii po 

szkole w Niemczech. Tanio. Tel. 0-691-390-061
• Język rosyjski – tłumaczenia profesjonalne. Tel./fax 

833-13-42, 0-508-849-667.
• Przepisywanie komputerowe – wszelkie teksty + 

e-mail, fax (także w języku rosyjskim z korektą). Usługi 
wydawnicze – skład, łamanie, przygotowanie do druku. 
Tel./fax 833-13-42, 0-508-849-667.

• Zabiegi pielęgniarskie – zastrzyki, kroplówki, bańki, 
masaż leczniczy u pacjenta w domu. Tel. 669-52-29.

• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, 
pomoc bieżąca, przygotowania do testów i klasówek. 
Tel. 839-32-07.

• Renowacja wanien, brodzików, zlewozmywaków. 
Gwarancja. Tel. 0-507-932-183.

• Wesela tanio, najlepiej, atrakcyjne sale, kompleksowo 
z najwyższej klasy orkiestrą i kamerzystą. Posiadamy 
prezentację na video z całych wesel w różnych salach. 
Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.

• Zespół muzyczny. Wesela, bale, studniówki. Wysoki po-
ziom, wszechstronność repertuaru, wodzirej, prezencja, 
stroje. Posiadamy prezentację na video z przebiegu 
całych wesel. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.

• Suknie ślubne, pracownia „Ewa”. Ceny od 600 do 900 
zł. Warszawa Bielany ul. Dantego 7. Tel. 835-92-76.

• Poprawki krawieckie. Warszawa Bielany ul. Dantego 
7. Tel. 835-92-76.

• Montaż anten telewizji naziemnej i satelitarnej. Tel. 
05-501-725-132.

• Remonty, przebudowa wnętrz – kompleksowo, solidnie. 
Tel. 0 501 725 132.

• Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości 
- mieszkania, działki, domy, itp.Tel. 0605-32-44-09.

• Korepetycje - język niemiecki - tanio, solidnie - studentka 
linqudydaktyki. Tel. 607 998 635 (po godz. 17.00).

• Stolarstwo, wyrób, naprawa. Tel. 833 46 74, 834 
96 68.

• Korepetycje z fortepianu - solidnie i tanio. Tel. 669 45 41.
• Szkło. Nietypowe usługi szklarskie: zabudowy, blaty, 

schody, drzwi, meble, witraże - wszystko wykonane 
ze szkła. Lustra srebrne i kolorowe. Konsultacje 
bezpłatne. Tel. 0 602 852 537.

• Cyklinowanie, układanie, naprawy - szybko, solidnie, 
tanio. Tel. 864 18 26, 864 06 58.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 835 12 05.
• Pracownia Artystyczna „BERKANAN” prowadzi warsz-

taty: malarstwa, grafi ki rzeźby, ceramiki dla młodzieży 
i dorosłych. Przygotowanie do egzaminu na ASP 
i Architekturę. Tel. 0-504-858-253, ul. Wyspiańskiego 
7/90, klatka nr VII.

• AUTO – MOTO – MAX kursy samochodowe, kursy 
motocyklowe, szkolnie na kartę motorowerową 
– ukończony 13 rok życia. Tel. 834-64-04, 0-604-636-
-390 Max Redel. 

• Złota rączka wykonuje usługi: malowanie, hydraulika, 
elektryka, ślusarstwo, czyszczenie wertikali, dywanów, 
tapicerki. Tel. 633-48-92. 

• Pralnia Alicja wykonuje usługi: pranie sukien ślubnych, 
kurtek puchowych, skórzanych, kożuchowych, futer, 
kapeluszy, beretów, krawatów i każdej garderoby. Tel. 
839-27-27. Al. Wojska Polskiego 58 za salonem Fiata. 

• Przeprowadzki, transport bagażowy, kraj i zagranica, 
faktury VAT. Tel. 833-65-19, 0-601-753-845. 

• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie, bez-
piecznie, bezzapachowe preparaty. Tel. 642-96-16. 

• Korepetycje z języka niemieckiego u egzaminatora 
państwowego z najwyższymi kwalifi kacjami (także 
przygotowanie do matury). Tel. 0-609 93 92 40.

• Angielski dla początkujących i zaawansowanych 
- młodzież, dorośli. Możliwy dojazd - dyplomowana 
nauczycielka. Tel. 669-66-04.

• Naprawa telewizorów. Tel. 505 924 334.
• Poligraf 30 lat, obsługa komputera, prawo jazdy, wy-

kształcenie średnie poligrafi czne, znajomość różnych 
technik druku szuka pracy w drukarni lub agencji 
reklamowej itp. Tel. 835 96 97

• Matematyka - korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania. Tel. 0505-592-849

• Niemiecki, pomoc szkolna. Tel. 669-45-41
• Korepetycji z matematyki i chemii udziela mgr inż. Bie-

lany, Bemowo 20zł/h - pisanie prac tel. 0691350400, 
6636293 po 17.00

• Lekcje języka niemieckiego dla początkujących i za-
awansowanych (także przygotowanie do matury) u mgr. 
fi lologii germańskiej. Tel. 633-86-37, 0-609 93 92 40.

• Fizyka, korepetycje, student PW. Tel. 0-603-884-332.
• Wulkanizacja, u. Bogusławskiego 21. Tel. 663-21-97.
• MASAŻ: leczniczy, relaksacyjny, odchudzający, aku-

presura. Likwiduje stawowo-mięśniowe dolegliwości 

bólowe, usprawnia pracę sta-
wów, również w domu u pacjenta. Tel. 602 197 150, 
669 61 23.

• Fotografi k z długoletnim doświadczeniem oferuje usługi 
foto i videofi lmowanie: ślubów, wesel, chrzcin oraz 
innych uroczystości. Tel. 834 52 27.

• BIURO RACHUNKOWE ”AMAG”, księgi rachunkowe, 
księgi przychodów, ryczałt, ZUS elektronicznie. Licen-
cja MF od 1991 r., ceny promocyjne. Tel. 663-80-89. 

• Zawiozę do ślubu białym volvo – tanio. Tel. 663 70 
96, 604 420 482.

• Dla osób niepełnosprawnych i starszych drobne 
naprawy domowe. Jerzy Denisiuk – złota rączka. 
Tel. 834-05-03

• Tenisowe szkolenie, obozy – wakacje. Tel. 834-33-22, 
0-501-761-791.

• www.abcgitary.pl. Tel. 448 11 66, 601 373 401
• Fortepian, korepetycje. Tel. 669-45-41
• Chemia, przygotowanie do egzaminów wstępnych na 

studia. Tel. 864 21 04 (po 19-ej).
• Matematyka przez dydaktyka – dojeżdżam. Tel. 864 

21 04 (po 19-ej).
• BHP, profesjonalna obsługa fi rm, szkolenia. Tel. 601 

34 88 21.
• Części zamienne do żaluzji, rolet, verticali. Serwis 

– sprzedaż, ul. Bogusławskiego 6a. Tel. 423-44-13.
• Serwis okien z PCV na okuciu WINKHAUS i ROTO. 

Sprzedaż – montaż. Tel. 425-40-88.
• Domowa opieka dla starszych i niepełnosprawnych. 

Rehabilitanci, pielęgniarki, opiekunki. Gwarancja 
jakości usług. Tel. 695936892, 6631894 ul. Conrada 7, 
parafi a Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. 

• Transport – tanio. Meble, AGD, RTV, inne – Fiat Ducato 
Maxi. Tel. 604 704 193.

• Francuski – kursy przedwyjazdowe. Tel. 869 45 60, 
www.elea.com.pl.

U W A G A !
Poszukuję świadków wypadku, który miał 

miejsce dnia  27 listopada 2004 r. na ul. Ar-
kuszowej przy ul. Jowisza – samochód WV 
czerwony potrącił pieszego na chodniku.                           

Proszę o kontakt kierującego zielonym Re-
nault Laguna, który powiadomił policję o ww. 
wypadku. Proszę o informacje – ul. Arkuszowa 
54, tel. 835 40 61, kom. 0-693028985

• ul. Conrada 15, tel. 663 21 52 gab. nr 4, 
pn.-pt.: 9-13, 15-19, sob. 9-12.

• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19.

Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:
 stomatologia zachowawcza 
 protetyka
 chirurgia
    – resekcja
    – hemisekcja
 ortodoncja
    – aparaty stałe i ruchome
 RTG

Promocja! Wypełnienia od 60 zł

Lecznica Stomatologiczna
JOLAN

w Przychodni Rejonowej

Bielański Ośrodek Kultury
i

Stowarzyszenia Kręgów Wszędobylskich
zapraszają 

na spektakl Witolda Kozłowskiego

pt. „Kwartet diabelski”,
który odbędzie się 25 maja 2005 r. o godz. 14.00 przy ul. Goldoniego 1

Bielany w kwiatach
Wydział Ochrony Środowiska dla 

Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warsza-
wy ogłasza VI edycję konkursu „Bielany 
w kwiatach” na najpiękniejszy balkon 
i najpiękniejszy ogródek. Do udziału 
w konkursie każdy mieszkaniec może 
zgłosić dowolną liczbę obiektów. Zgło-
szenia, do 20 czerwca br. przyjmuje Wy-
dział Ochrony Środowiska, tel. 834-00-61 
do 67 wew. 107, 137, 147 oraz 663-65-49 
lub 835-94-09.

Komisja złożona z pracowników wydzia-
łu dokona jednorazowej oceny zgłoszonych 
do konkursu balkonów i ogródków, na 
podstawie wizji w terenie i zdjęć fotogra-
fi cznych.

Jesienią br. w sali konferencyjnej urzędu 
odbędzie się uroczyste zakończenie kon-
kursu, na które zostaną zaproszeni wszyscy 
jego uczestnicy.

Z przyjemnością informujemy Pań-
stwa, że ukazało się wznowienie „Sen-
tymentalnego przewodnika po Biela-
nach”, na który czekało sporo naszych 
czytelników.

Przewodnik, opracowany merytorycznie 
przez historyka Jarosława Zielińskiego, jest 
bogato ilustrowany archiwalnymi i współ-
czesnymi zdjęciami Bielan. Przedstawia 
historię tych terenów od czasów zamierz-
chłych do czasów współczesnych.

Ta interesująca pozycja będzie sprze-
dawana we wszystkich filiach Biblioteki 
Publicznej na Bielanach po cenie druku 
tj. 33 zł.

Wszelkich informacji udziela Wydział 
Kultury dla Dzielnicy Bielany m. st. Warsza-
wa przy ul Lipińskiej 2, tel. 669-01-78.

Przewodnik
po Bielanach
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Rozmaitości bielańskie

Tak, tak, panie i panowie, obywatele 
Bielan oraz przyjaznych nam okolic. To 
nie żart. Teraz wsiadając do taksówki, 
możemy śmiało poprosić o zawiezienie 
nas na tę sympatyczną ulicę. I niech 
nam kierowca nie mówi z głupia frant: 
a gdzie to jest? Tym bardziej, że fi guruje 
ona w każdym szanującym się planie 
Warszawy. Zapraszam więc na krótką 
przejażdżkę w nieodległą przeszłość.

Dla tych, którzy przeoczyli stosowny 
numer gazety – krótkie przypomnienie. Na 
bielańskich rogatkach, przy ulicy Arkuszo-
wej 22 stoi stacja paliw „Port”. Jej właści-
ciel – Grzegorz Grzybowski, to wielki fan 
„Czerwonych Gitar” i Krzysztofa Klenczona. 
Stąd nazwa stacji, nawiązująca do jednego 
z wielkich przebojów artysty. Już z daleka 
wita nas muzyka, zdjęcie Krzysztofa oraz 
pamiątkowa tablica. Mała, zaledwie 200-
-metrowa uliczka dojazdowa, nosi nazwę 
tego wspaniałego muzyka. O jej akceptację 
(czyt. legalizację) przez stosowne władze, 
usilnie zabiegał pan Grzegorz. Powiem 
szczerze i bez ogródek, była ona (przez 
pewien czas) kością niezgody na linii oby-
watel – urząd. To w dużym skrócie, gdyż 
opisałem to obszernie na łamach „Naszych 
Bielan” w październiku ubiegłego roku. 
Nie ukrywam, gorąco popierając tego typu 
postawę, integrującą lokalną społeczność.  

Oto ekscytujący ciąg dalszy całej spra-
wy. Zdarzyło się coś zupełnie wyjątkowego, 
jak w porządnej kreskówce z happy endem. 
Bielańskie władze wyraziły stosowną zgo-
dę, lecz tym razem sprawa „ugrzęzła” w sto-
łecznym Ratuszu. Do akcji ruszyli „krewni 
i znajomi Królika”. Spontanicznie powstał 
łańcuch ludzi dobrej woli, pragnących 
dołożyć swą skromną „cegiełkę”, by ulica 
Klenczona nie była tylko wytworem ma-
rzeń rock & rollowego biznesmena. Rzecz 
sama w sobie, szybko wyszła poza ramy 
dzielnicy, nabierając medialnego rozpędu. 
Program I Polskiego Radia w tzw. prime 
time, czyli najlepszym czasie antenowym, 
nadał wzruszający reportaż o stacji „Port”, 
autorstwa znanej dziennikarki – Eweliny 
Karpacz. Nie dość tego, swego wsparcia 
udzielili: dodatek stołeczny „Gazety Wy-
borczej”, TVP 3, TVN, Radio dla Ciebie, 
Radio WaWa oraz Radio Kolor. I udało się! 
Stołeczni radni, dwa miesiące temu stanęli 

NA KLENCZONA POPROSZĘ!
na wysokości zadania, pozytywnie rozpa-
trując złożony wniosek. Jednym słowem: 
Finis coronat opus!

24 kwietnia, w piękne, słoneczne, nie-
dzielne popołudnie, na stacji „Port” odbyła 
się wielka feta. Kilkaset osób uczestniczyło 
w uroczystym odsłonięciu tablicy z nazwą 
ulicy Krzysztofa Klenczona. Liczna dzien-
nikarska brać z kamerami i mikrofonami, 
uwijała się jak w ukropie. Na tę okoliczność 

przybyła ze Szczytna najbliższa ro-
dzina Krzysztofa Klenczona, w tym 
jego siostra – Hanna oraz przyjacie-
le muzyka. Nie zawiedli mieszkańcy 
Bielan,  jak też pozostałych dzielnic 
miasta. Nie zawiedli też fani z róż-
nych stron Polski. Całość z gracją 
i dowcipem, poprowadził redaktor 
Grzegorz Benda, autor kultowego 
programu „Rockowa 13” z dawnego 
Radia WaWa – Classic Rock. Na 
profesjonalnej estradzie przeboje 
„Czerwonych Gitar”, jak też utwory 
z solowej kariery Klenczona, grał 
zespół „Dwie Korony”. W przerwach 
pomiędzy występami, ciepłymi 
wspomnieniami o Krzysztofi e dzielili 
się zaproszeni twórcy i animatorzy 
polskiej sceny rockowej: Jerzy 
Skrzypczyk – perkusista „Czerwo-
nych Gitar”, Janusz Kondratowicz 
– nadworny autor tekstów, Marek 

Karewicz – słynny fotografi k, twórca zdjęć 
zespołu, projektant kilku tysięcy okładek 
płyt, Witold Pograniczny – jeden z ojców 
słynnego w latach 60. młodzieżowego 
studia „Rytm” programu III PR, czy Marek 
Gaszyński – ceniony krytyk muzyczny, 
autor tekstów i licznych książek o muzyce 
rozrywkowej. 

Były także inne atrakcje, zarówno dla 
ciała jak i ducha. Dla każdego coś miłego. 
Wspaniałe przysmaki afrykańskie i inne 
smakołyki, bojowy wóz strażacki w pełnej 
obsadzie, policja konna w wersji reprezen-
tacyjnej, czy specjalistyczny ambulans dla 
honorowych dawców krwi. Jednym słowem 
gala na całego. 

Traf chciał, że w pobliżu trwała „konkuren-
cyjna” impreza: zlot miłośników „Yamahy”. 
Sami z siebie, usłyszawszy znane przeboje, 
jeden po drugim, przybyli do „Portu” swymi 
potężnymi motorami. Niczym wolni ludzie, 
bohaterowie  fi lmu „Easy Rider”. Skórzane 
czarne ubrania, błyszczące chromem ma-
szyny, mocny pomruk silników, dodały całej 
imprezie dodatkowego blasku i klimatu. 

Jak widać, muzyka Krzysztofa Klenczo-
na połączyła różne pokolenia. A ta niewielka 
uliczka, to powód do dumy dla inspiratora 
tego szlachetnego zamieszania - Grzegorza 
Grzybowskiego, który swą zdeterminowaną 
postawą pokazał, że budowa społeczeń-
stwa obywatelskiego nie musi być pustym 
sloganem. Więc idąc tym tropem, czekam, 
że ktoś przejmie pałeczkę i nastąpi ciąg 
dalszy muzycznej przygody. Nie ukrywam, 
chciałbym zadumać się także, spacerując 
ulicami: Czesława Niemena, Jacka Kacz-
marskiego czy Grzegorza Ciechowskiego.       

I tak siedząc szczęśliwy, pośród tłumu 
pełnego muzyki, pomyślałem sobie: czyż 
trzeba lepszej promocji dla naszej pięknej 
dzielnicy?

L. R.

Kwiaty, pomarańcze, hiszpańska muzy-
ka, charyzmatyczni tancerze, paso doble, 
konkursy, dużo śmiechu i Conrado More-
no (znany z programu telewizyjnego „Eu-
ropa da się lubić”) w roli show man’a – tak 
najprościej można 
podsumować wie-
czór „hiszpański”, 
zorganizowany 13 
kwietnia br. w Do-
mu Dziecka im. 
Maryny Falskiej, 
przez Fundację 
Duval.

– Już dawno 
nie było w naszym 
domu tyle radości 
– mówi dyrektor 
Domu Dziecka, Te-
resa Skudniewska 
- wszystkie dzieci 
były zachwycone 
Conrado More-
no, który nie tylko 
barwnie opowiadał o Hiszpanii, ale też 
śpiewał piosenki w swoim ojczystym języku, 
obmyślał konkursy, tańczył, nosił dzieci na 
rękach, a nawet – ku uciesze wszystkich 
– prezentował jak się poruszają prawdziwi 

torreadorzy. Okrzykom rado-
ści i zabawie nie było końca. 

Oprócz Conrada Moreno, 
atrakcją wieczoru były wystę-
py profesjonalnych tancerzy. 
Piękna, zawodowa tancerka 
– Kasia Żurawska, ubrana 
w niebieską suknię z falba-
nami i jej przystojny partner 
– Marcin Niewiadomski, za-
tańczyli specjalnie dla dzieci 
– paso doble, cha cha, rum-
bę i sambę. Po oficjalnym 
występie, tancerze jeszcze 
długo bawili się z dziećmi, 
ucząc ich podstawowych 
kroków tańca cha -cha. 

Na zakończenie spotka-
nia dzieci dostały mnóstwo 
prezentów (rozmówki pol-
sko-hiszpańskie, koszulki 
i spodenki piłkarskie, biżu-
terię, torebki). Conrado Mo-
reno rozdał dzieciom swoje 
autografy, pozował do wspól-
nych zdjęć, a zaprzyjaźniona 
z Funadcją Duval restauracja 
Villa Nuova podała na kolację 
typowo hiszpańskie potrawy 
i smakołyki. 

„Wieczór hiszpański” w war-
szawskim Domu Dziecka Nr 1, 

Conrado Moreno 
w bielańskim Domu Dziecka!

to pierwsze z cyklu edukacyjno-kulturalnych 
spotkań, które Fundacja Duval będzie organi-
zować w najbliższych miesiącach na terenie 
wybranych warszawskich Domów Dziecka. 
Celem spotkań ma być nie tylko dostarczanie 

dzieciom atrakcji i radości, ale przede wszyst-
kim przybliżanie im wiedzy dotyczącej historii, 
kultury i miejsc, do których z racji swojego 
położenia mają utrudniony dostęp. 

Agnieszka Sus

WAŻNE TELEFONY
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wydział Obsługi Mieszkańców - tel. 864-00-61 do 64, fax. 663-08-60
Informacja – wew. 101, 104
Architektura – wew. 105
Geodezja – wew. 106
Działalność Gospodarcza i Zezwolenia – wew. 113
Infrastruktura, Ochrona Środowiska, Kultura, Edukacja – wew. 128
Zasoby Lokalowe – tel. 669-01-27
Ewidencja Ludności – tel. 669-01-92, 639-87-51
Rejestracja pojazdów – tel. 834-41-43
Prawa jazdy – tel. 834-21-29
Pogotowie Ratunkowe  999: ul. Wrzeciono 41  525 13 04
Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki:

ul. Cegłowska 80  Izba Przyjęć  569 01 31
Policja  997  lub 112: ul. Żeromskiego 7  ofi cer dyż.  603 71 55
Straż Miejska  986: ul. Rydygiera 2a    869 93 42  
Straż Pożarna  998: ul. Marymoncka 89/91  596 70 60,

ul. Pstrowskiego 28  596 71 10

Conrado Mereno ma już następców

Wspólne zdjęcie dzieci z Domu Dziecka im. Maryny Falskiej


