
1Luty 2007

Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Nr 2 (94) Rok IX – Luty 2007

IS
S

N
 1

50
7-

71
95

GA ZE TA BEZ PŁAT NA

Zima nad Stawami Brustmana

Fo
t. 

Z.
 M

or
aw

sk
i

Zarząd Dzielnicy gości Wiceprezydenta Warszawa Włodzimierza Paszyńskiego i dyrektora Biura Sportu i Rekreacji Wiesława Wilczyńskiego

Ostatnia 
droga Agaty

W środę 14 lutego br. podczas mszy 
żałobnej w kościele pw. św. Ignacego 
Loyoli bardzo licznie zebrana społecz-
ność naszej dzielnicy pożegnała śp. 
Danutę Agatę Gąsiorowską.

dokończenie na str. 9

Nie lubimy mówić o umieraniu i cięż-
kiej chorobie. I nic dziwnego. Ale śmierć 
– i niestety bardzo często poprzedzające 
ją długie cierpienie – czeka każdego 
z nas. Przypomina nam o tym ustanowio-
ny 15 lat temu przez papieża Jana Pawła 
II, Światowy Dzień Chorego. Obchodzimy 
go 11 lutego, ale dla pracowników i wo-
lontariuszy hospicjów „Dzień chorego” 
jest 365 razy w roku. Hospicja zajmują się 
pacjentami, których stan jest tak ciężki, 
iż współczesna medycyna niewiele  może 
już im pomóc.  

W Polsce ruch hospicyjny został zaini-
cjowany prawie 20 lat temu w 2 ośrodkach 
– w Gdańsku i w Warszawie, na Bielanach, 
w parafii św. Zygmunta przy pl. Konfedera-
cji. – Początki naszego hospicjum sięgają 
1979 r. Zawdzięczamy je pani Katarzynie 
Dembińskiej, osobie o wyjątkowo szlachet-
nym sercu, bardzo mocno zaangażowanej 
w sprawy społeczne – wspomina ks. Wła-
dysław Duda, dyrektor Archidiecezjalnego 
Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej (ho-
spicjum) przy parafii św. Zygmunta.

dokończenie na str. 11

Światowy Dzień Chorego
Hospicjum to też życie

Na Bielanach powstanie
Centrum Rekreacji i Sportu

Bielany powinny znów stać się miej-
scem wypoczynku i rekreacji dla miesz-
kańców stolicy – uważa Zbigniew Dubiel, 
burmistrz dzielnicy. 

Przed wojną niemal każdy Warszawiak 
jeździł z rodziną i przyjaciółmi do Młocin, 
na Bielany. Przypomnijmy sobie choćby 
majówkę na Bielanach, stanowiącą prze-

łom w życiu „Dziewcząt 
z Nowolipek” z powieści 
Poli Gojawiczyńskiej. 
Bielany, zielone płuca 
Warszawy, słynące nie-
gdyś ze znakomitych 
miejsc do relaksu, z cza-
sem straciły te właściwo-
ści. Coraz mniej osób 
szuka tu wytchnienia, 
wybierając na ten cel 
raczej Kabaty. 

A przecież warunki 
do rekreacji ma nasza 
dzielnica znakomite. 
Postanowili to wykorzy-
stać włodarze dzielnicy 
i przywrócić Bielanom 
ich wypoczynkowy cha-
rakter.

dokończenie na str. 3

W związku z rozpoczynającym się 
remontem wschodniej i zachodniej 
estakady bielańskiej w ciągu ul. Wy-
brzeże Gdyńskie – burmistrz Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy Zbigniew Du-
biel w imieniu całego Zarządu skiero-
wał pismo do Zarządu Dróg Miejskich, 
w którym stanowczo sprzeciwia się 
wprowadzeniu na czas robót przejaz-
du ul. Marymoncką dla samochodów 
ciężarowych powyżej 12 t.

Według bur-
mistrza Dubie-
la ulica ta jest 
już przeciążona 
w wyniku prze-
jęcia ruchu z ul. 
Kasprowicza, 
częściowo wyłą-
czonej z eksplo-
atacji w związku 
z budową bie-
lańskiego odcin-
ka pierwszej linii 
metra.

–  Uważam 
za uzasadnione 
ustawienie ta-
blic, informują-

„Nie” burmistrza Bielan
dla tirów na ul. Marymonckiej

cych o objazdach już na wysokości Nowe-
go Dworu Mazowieckiego i Modlina oraz 
skierowanie ruchu tranzytowego przez ul. 
Modlińską. Przyjęcie takiego rozwiązania 
uchroni mieszkańców ul. Marymonckiej 
przed pogorszeniem jakości ich życia 
i warunków bezpieczeństwa na skutek 
obecnego intensywnego ruchu pojazdów 
przez całą dobę – podkreśla w piśmie 
burmistrz Zbigniew Dubiel.

Tadeusz Olechowski

Bielany będą
coraz bardziej atrakcyjne
Rozmowa z Markiem Kellerem, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy

– Jakie są największe problemy, z któ-
rymi się Pan spotyka pełniąc funkcję 
Zastępcy Burmistrza Bielan?

Przede wszystkim są to problemy loka-
lowe. Na mieszkania komunalne i socjal-
ne oczekuje obecnie około 500 osób.

– I jak zamierzacie im pomóc?
W swych planach mamy budowę 

domów komunalnych i lokali socjalnych, 
co powinno choć w części rozwiązać ten 

problem. Poza tym wiele osób chce za-
mienić małe mieszkania, bo na przykład 
powiększyła im się rodzina, na większe, 
więc wtedy staramy się robić taki ruch 
– że osoby samotne, których nie stać 
na utrzymywanie dużych mieszkań, 
przenosimy do mniejszych, a do tych 
opuszczonych przez nich wprowadzają 
się większe rodziny.

dokończenie na str. 3

Kolejną okazją do rozmowy o planach budowy na Bielanach Centrum 
Rekreacji i Sportu przy ul. Marymonckiej 42 było 15 lutego br. spotkanie 
w naszym urzędzie Zarządu Dzielnicy z Wiceprezydentem Warszawy Wło-
dzimierzem Paszyńskim.

Odcinek Wybrzeża Gdańskiego przygotowany do remontu
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Z prac Zarządu Dzielnicy
W styczniu 2007 r. Zarząd Dzielnicy odbył 5 posiedzeń, w trakcie których omówił 

160 spraw, w tym podjął 76 uchwał. Treści uchwał są dostępne na stronie internetowej 
www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 
70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
przypomina o dokonaniu  do dnia 31 marca 2007 r. 

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu
Zgodnie z art. 238 k. c. wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swe-

go prawa opłatę roczną, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany 
rok. Opłata ta ma charakter cywilnoprawny, a ustalenie czy też aktualizacja opłat 
rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nie są czynnościami o charakterze 
administracyjnym. 

W związku z powyższym użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie 
corocznej opłaty, kwota ta była wskazana w akcie notarialnym.  

24 stycznia br. na V sesji Rady Dziel-
nicy Bielany po przyjęciu porządku obrad 
m.in. podjęto uchwały w sprawie wystą-
pienia do Rady m.st. Warszawy o zmianę 
nazw pięciu przedszkoli: Przedszkolu Nr 
308 przy ul. W. Reymonta 8a, nadanie na-
zwy „Krasnala Hałabały”, Przedszkolu Nr 
97   przy ul. Twardowskiej 23, nadanie na-
zwy „Leśna Polanka”, Przedszkolu Nr 287 
przy ul. W. Broniewskiego 81, nadanie na-
zwy „Piotrusia Pana”, Przedszkolu Nr 271 
przy ul. W. Broniewskiego 93, nadanie 
nazwy „Wróbelka Elemelka”, Przedszkolu 
Nr 182 przy ul. Z. Nałkowskiej 3, nadanie 
nazwy „Tajemniczy Ogród”. Nowe nazwy 
zostały zaproponowane przez dyrekto-
rów, rady pedagogiczne i rady rodziców 
tych placówek, toteż radni przyjęli te 
uchwały jednogłośnie.

Również jednogłośnie podjęto uchwałę 
w sprawie inicjatywy uchwałodawczej do 
Rady m.st. Warszawy dotyczącej nadania 
XXII Liceum Ogólnokształcącemu im. Jose 
Marti przy ul. L. Staffa 111 nazwy „XXII Li-
ceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Jose Marti”. Z wnioskiem 
o zmianę nazwy wystąpił dyrektor liceum 
w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej. 

Następny punkt obrad dotyczył auto-
poprawki  w załączniku dzielnicowym do 
projektu budżetu m. st. Warszawy Dziel-
nicy Bielany na 2007 r. Obecna na sesji 
główna księgowa Grażyna Pulkowska 
w imieniu Zarządu przedstawiła auto-
poptawkę, polegającą na zwiększeniu 
środków finansowych w budżecie. Pro-
ponowane zmiany w zadaniu inwestycyj-
nym dotyczyły m.in. zwiększenia środków 
na: budowę ul. Gwiaździstej, na odcinku 
ul. Armii Krajowej – pętla autobusowa 
oraz budowę mieszkań komunalnych, 
na roboty budowlane w Przedszkolu nr 
306 przy ul. Szegedyńskiej 13, budowę 
sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 
51 przy ul. Staffa 3/5, a także roboty 
budowlane w budynku LO XXII przy ul. 
Staffa 111.

Następnie radni podjęli uchwałę doty-
czącą wyrażenia zgody na członkostwo 
niektórych radnych w trzeciej Komisji 
Rady, a kolejnymi uchwałami powołali 
członków stałych Komisji Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy (komisje ukon-
stytuowały się na swoich posiedzeniach 
kilka dni później):

Komisja Architektury, Urbanistyki, 
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii

Ilona Soja-Kozłowska
 – przewodnicząca 
Robert Wróbel
 – wiceprzewodniczący
Marek Goleń 
Jacek Jeżewski 
Waldemar Maciejewski 
Jadwiga Wnuk 
Jan Zaniewski 

Komisja Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej

Elżbieta Neska – przewodnicząca
Halina Szerszeń
 – wiceprzewodnicząca
Teresa Banasiak 
Wojciech Borkowski 
Anna Czarnecka 
(Danuta Gąsiorowska)
Jacek Jeżewski 
Ryszard Podczaski  
Joanna Radziejewska 

Z prac Rady Dzielnicy
Komisja Zdrowia 

i Pomocy Społecznej
Wojciech Borkowski – przewodniczący 
Anna Czarnecka – wiceprzewodnicząca
Teresa Banasiak 
Irena Komorek 
Leszek Kujawa  
Maria Mossakowska  
Elżbieta Neska 
Szczepan Szczepański 

Komisja Samorządowa, Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego

Maria Mossakowska – przewodnicząca 
Joanna Radziejewska
 – wiceprzewodnicząca
Anna Czajkowska 
Waldemar Kamiński 
Michał Sikorski 

Komisja Skarbu 
i Działalności Gospodarczej

Waldemar Maciejewski
 – przewodniczący
Leszek Kujawa – wiceprzewodniczący 
Wojciech Borkowski 
Waldemar Kamiński 
Elżbieta Neska 
Halina Szerszeń 
Kamil Tyszkiewicz 
Jan Zaniewski  

Komisja Mieszkaniowa
Elżbieta Grabczak – przewodnicząca 
Michał Sikorski – wiceprzewodniczący 
Irena Komorek 
Kamil Tyszkiewicz 
Jadwiga Wnuk 

Komisja Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej

Marek Goleń – przewodniczący 
Jadwiga Wnuk – wiceprzewodnicząca 
Anna Czajkowska 
Elżbieta Grabczak 
Leszek Kujawa 
Ryszard Podczaski 
Joanna Radziejewska 
Ilona Soja-Kozłowska 
Łukasz Świderski 
Robert Wróbel 

Komisja Rewizyjna
Teresa Banasiak – przewodnicząca 
Waldemar Maciejewski 
Ilona Soja-Kozłowska 
Szczepan Szczepański 
Łukasz Świderski 
Robert Wróbel 
 
Radni zostali poinformowani przez Prze-

wodniczącego Rady Michała Sikorskiego 
o zmianach w Klubie Radnych LiD w związku 
z wystąpieniem z niego radnej Elżbiety Grab-
czak, a ponieważ klub nie może liczyć mniej 
niż 5 członków dlatego powstało Koło Lewicy 
i Demokratów, a Elżbieta Grabczak jest nie-
zależną  przedstawicielką Unii Pracy.

Na zakończenie sesji radni wysłuchali 
sprawozdania Przewodniczącego Rady 
o działaniach podejmowanych w okresie 
między sesjami. 

Wysłuchano również sprawozdania 
burmistrza Zbigniewa Dubiela o pracach 
Zarządu w okresie między sesjami, 
zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. 
Ponadto burmistrz zreferował radnym 
przebieg spotkania Zarządu z dyrekcją 
GDDKiA w sprawie przebiegu Trasy S-7 
przez teren Bielan, a następnie na planszy 
przedstawił kolejny wariant jej przebiegu.

Jolanta Went

Wydział Oświaty i Wychowania dla 
Dzielnicy Bielany informuje, że od 19 
lutego rozpoczyna  się rekrutacja do 
publicznych placówek wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez 
m.st. Warszawa. Rekrutacja będzie 
trwać do 20 kwietnia 2007 r. Pobieranie  
i składanie wypełnionych kart odbywa 
się do  30 marca 2007 r.

Rekrutacja będzie prowadzona w opar-
ciu o harmonogram i zasady dostępne 
w każdym przedszkolu. Do przedszkoli 
przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 
6 lat. W przypadku dzieci posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego, wychowaniem przedszkolnym 
może być objęte dziecko w wieku powyżej 
6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, 
w którym  dziecko kończy 10 lat. 

Przedszkola publiczne prowadzą 
rekrutację w oparciu o zasadę powszech-
nej dostępności. W każdym przedszkolu 
komisja dokonuje przyjęć w oparciu 
o liczbę miejsc organizacyjnych. 

Rekrutacja do przedszkoli 
na rok szkolny 2007/2008

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 
27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz zmianie niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. 2003 r. Nr 137 
poz.1304) dziecko w wieku 6 lat od dnia 
1 września 2004 r. jest obowiązane od-
być roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu albo w oddziale przed-
szkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej. 

UWAGA!
Wypełnioną kartę należy złożyć w wy-

branym przedszkolu lub dokonać zapisu 
dziecka do szkoły prowadzącej oddział 
przedszkolny.

Wykaz przedszkoli publicznych i nie-
publicznych działających na terenie 
dzielnicy Bielany dostępny jest na stronie 
internetowej pod adresem: www.biela-
ny.waw.pl, w szkołach podstawowych, 
przedszkolach oraz w Wydziale Oświaty 
i Wychowania dla Dzielnicy Bielany przy 
ul. Lipińskiej 2 tel.: 0-22 669-01-77, 0-22 
639-87-53, 0-22 669-00-58.

Dobre przedszkole to się opłaca!
Zainwestuj w Swoje dziecko!

Jeśli masz dziecko w wieku 3 – 6 lat 
zapraszamy do naszej placówki. 

Przedszkole Nr 221 ul. Broniewskiego 93.
Oferujemy:
 miejsce w grupie wiekowej  doskonałą kadrę pedagogiczną,
 zaspokajanie potrzeb Twojego dziecka  interesujące i twórcze zajęcia,
 szeroką gamę zajęć dodatkowych  partnerskie traktowanie rodziców i dzieci.

Zadzwoń i przyjdź  tel. 0-22 633-38-77.

Burmistrz Zbigniew Dubiel i jego zastępca Marek Keller podczas posiedzenia Zarządu
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dokończenie ze str. 1
Ma w tym pomóc planowana inwesty-

cja przekształcenia podupadłych i znisz-
czonych terenów dawniej użytkowanych 
przez Klub Sportowy „Hutnik” w Centrum 
Rekreacji i Sportu z prawdziwego zdarze-
nia. Do dyspozycji Warszawiaków będzie 
oddane znakomicie wyposażone w infra-
strukturę sportowo-wypoczynkową 22 ha 
terenów zielonych u zbiegu Wybrzeża 
Gdańskiego i ul. Marymonckiej. 

Ten teren zostanie połączony ścieżka-
mi spacerowymi i rowerowymi z pobliskim 
Laskiem Bielańskim, co znacznie podnie-

sie jego walory turystyczno-rekreacyjne. 
Nowe centrum ma tworzyć m.in.: stadion 
na 5 tys. osób, wielofunkcyjna hala wi-
dowiskowo-sportowa na 3 tys. widzów, 
basen kryty i kąpielisko otwarte, góra 
saneczkowo-narciarska, skate park, mini 
golf, ściana wspinaczkowa, korty teniso-
we, ogród dendrologiczno-edukacyjny, 
place zabaw dla najmłodszych, miejsca 
na grillowanie, kawiarnie, restauracje. 
Cały teren będzie oczywiście wyposa-
żony w ścieżki rowerowe. Projektodawcy 
pomyśleli o tych, którzy chcieliby spędzić 
w centrum weekend lub nawet urlop. Dla 

nich zostanie postawiony hotel, w którym 
wysoka będzie jakość usług, natomiast 
ceny – raczej na przeciętną kieszeń. 

– To miejsce będzie wyjątkowe, nie tyl-
ko na skalę Bielan i Warszawy, ale nawet 
całej Polski – zapowiada wiceprezydent 
stolicy Włodzimierz Paszyński. Szcze-
gólnie ważne dla losów tej inwestycji jest 
to, że popierają ją radni wszystkich opcji 
politycznych.

– Ponadpartyjne poparcie dla budowy 
centrum, jakie udało się wypracować daje 
duże prawdopodobieństwo, że prace 
będą posuwać się szybko i z dużą po-
mocą władz Warszawy i Marszałka Wo-
jewództwa – mówi Grzegorz Pietruczuk, 
zastępca burmistrz Bielan.

Inicjatorzy budowy nie ukrywają, 
że bardzo liczą na unijne 
dotacje. – Ten kompleks 
rekreacyjny według obec-
nie obowiązującego prawa 
może zostać niemal w 70% 
współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej.

– Będziemy naturalnie 
starać się o dotacje unijne 
i jestem przekonany, że je 
otrzymamy – mówi Kac-
per Pietrusiński, zastępca 
burmistrza Bielan. Koszty 
inwestycji  są obliczone 
na ok. 300 mln zł. Uzy-
skanie współfinansowa-
nia z funduszy unijnych 
byłoby ogromną ulgą dla 
miejskiego budżetu. Prace 
projektowe nad budową 
centrum mają szansę ru-
szyć jeszcze w tym roku.  

Małgorzata Tańska

W naszej dzielnicy powstanie 
Centrum Rekreacji i Sportu

Bielany będą coraz bardziej atrakcyjne
Rozmowa z Markiem Kellerem, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bielany 

dokończenie ze str. 1
Ja jestem przeciwnikiem budowania 

dla ludzi lokali socjalnych o niskim stan-
dardzie. Mieszkanie socjalne to dla mnie 
takie, w którym niski jest tylko czynsz, nie 
jakość techniczna pomieszczenia. Ten 
czynsz powinien być niski, by mogli go 
płacić ludzie nie radzący sobie w życiu, 
mający bardzo niskie lub żadne dochody, 
którzy nie są w stanie udźwignąć czyn-
szów nawet mieszkań komunalnych. 
W mieszkaniach socjalnych musi być 
bieżąca, ciepła i zimna woda, musi być 
prąd, gaz.

– A toalety, łazienki, kuchnie. Wspól-
ne, czy osobno w każdym mieszkaniu?

Oczywiście, że w każdym mieszkaniu 
powinna być łazienka, kuchnia, ubikacja. 
Mieszkania socjalne nie mogą znacznie 
odbiegać standardem od „normalnych”! 
Budowanie kolejnych baraków nie ma 
sensu – bo to niczego nie rozwiąże – i tak 
tych ludzi, którzy w nich zamieszkaliby 
trzeba by było po jakimś czasie przenieść 
do pomieszczeń o lepszej jakości. My 
na Bielanach, na Palisadowej mieliśmy 
5 baraków socjalnych, które nie dość, 
że stworzyły getto biedy, to jeszcze po 
15 latach zostały niemal doszczętnie 
zniszczone. Został się jeden. Zresztą 
eksploatacja baraków jest bardzo droga, 
droższa niż normalnych mieszkań, lepiej 
więc na samym początku ponieść wyższe 
koszty, budując porządne mieszkania, iż 
potem dokładać pieniądze do baraków. 
Poza tym ludzi z baraków socjalnych i tak 
trzeba przenieść do zwykłych mieszkań, 
więc budowanie baraków wcale nie roz-
wiązuje sytuacji lokalowej dzielnicy. 

– Kiedy mogą powstać budynki komu-
nalne dla oczekujących osób?

W tej chwili jesteśmy w fazie rozpisy-
wania przetargu na projekt tych domów. 
Dotychczasowy projektant nie wykonał 
niestety swej pracy i musieliśmy ogłosić 
przetarg jeszcze raz. Mamy już działkę 
pod te domy i mam nadzieję, że w tym 
roku rozpoczniemy budowę i w ciągu 
2 lat się ona zakończy. To zdecydowa-
nie zmniejszy kolejkę oczekujących na 
mieszkanie komunalne.

– Czy Bielany są dobrym miejscem 
na rozwój budownictwa komercyjne-
go? Czy warto budować i kupować tu 
mieszkania?

Moim zdaniem warto. My jesteśmy 
dzielnicą o najczystszym powietrzu 
w Warszawie, nie mamy praktycznie 
przemysłu, Huta Luccini nie pracuje 
tak intensywnie jak niegdyś i w dodatku 
„napowietrza” nas pobliska Puszcza 
Kampinoska. Bielany to „zielone płuca 
Warszawy”.

– Jednak ostatnio bardziej popularne 
dla rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego stały się Kabaty?

To tylko dlatego, że Bielany są mniej 
atrakcyjne komunikacyjnie. Ale to się 
wkrótce zmieni, gdy zakończy się budo-
wa metra. Pragniemy także rozszerzyć 
na Bielanach komunikację autobusową  
poprzeczną, nie z Bielan do centrum, 
bo ta dość dobrze funkcjonuje, ale 
w poprzek dzielnicy, tak by mieszkańcy 
osiedli na dalszych Bielanach mogli swo-
bodnie dojeżdżać do metra. Przyznaję, 
że uliczki „w poprzek” Bielan są dość 

wąskie i myślę, że dobrym rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie na te trasy krótkich 
autobusów, które co prawda zabierałyby 
mniej pasażerów, ale za to kursowały 
dużo częściej.

– Czy Bielany są bezpieczne? Do 
najbardziej niebezpiecznych należały 
niegdyś okolice Wrzeciona.

Niedawno czytałem statystyki dotyczą-
ce przestępczości w Warszawie i Bielany 
nie wypadają w nich najgorzej. Nie od-
biegamy pod tym względem od innych 
dzielnic ani na plus, ani na minus. Tam, 
gdzie jest szczególnie niebezpiecznie, 
jak w owych okolicach Wrzeciona, o któ-
rych pani mówi, kieruje się wzmocnione 
patrole policji lub straży miejskiej. 

– Bielany niestety, mówię to z bólem, 
bo sama tu mieszkam, to kompletna 
pustynia pod względem kulturalnym 
i rozrywkowym. Jest tu niewiele przy-
jemnych i dobrych restauracji, nie ma 
kina, galerii sztuki... Proszę tylko zauwa-
żyć jak wspaniale pod tym względem 
rozwinęła się Praga, uważana kiedyś 
za dzielnicę biedy i marginesu spo-
łecznego.

Na pewno chcielibyśmy, aby u nas 
powstały takie jak na Pradze niezależne 
galerie sztuki, pracownie artystów, inte-
resujące knajpki, sale koncertowe czy 
teatry offowe. To prawda, że Praga staje 
się dzielnicą artystów. Niestety, my nie 
posiadamy takich lokali jak Praga, nie 
ma u nas na Bielanach starych, niefunk-
cjonujących fabryk, w których tworzy się 

ośrodki życia kulturalnego i artystyczne-
go, nie ma loftów, w których tak chętnie 
zamieszkują artyści. Ale Bielany mają 
inne zalety, które trzeba wykorzystać 
i którymi moglibyśmy się pochwalić. 
To kilka ulic starych Bielan ma jedyne 
w Warszawie latarnie gazowe. Na tych 
ulicach są piękne, wyglądające niemal 
bajkowo domki i gdyby ich właściciele 
zdecydowali się otworzyć w nich jakieś 
kawiarnie czy galeryjki mogliby liczyć 
na dużą pomoc władz dzielnicy, bo to by 
niezwykle podniosło atrakcyjność Bielan. 
Poza tym prowadzimy teraz dyskusję na 
temat zagospodarowania Serka Bielań-
skiego. Naszym warunkiem, jako władz 
dzielnicy, jest to by inwestor zadbał, 
aby na tym terenie powstały właśnie 
atrakcyjne kawiarnie, restauracje, salki 
koncertowe, no i oczywiście kino. Nie 
może być tak dłużej, aby Bielany, jedna 
z największych dzielnic Warszawy, nie 
miała własnego kina! Tę złą pod tym 
względem sytuację Bielan zmieni również 
planowana budowa Centrum Rekreacji 
i Sportu na terenie „Hutnika”.

– W Pana kompetencjach jest także 
opieka zdrowotna mieszkańców Bie-
lan.

Pod tym względem nie jest u nas naj-
gorzej. Mamy wiele przychodni zdrowia, 
mamy własny szpital – Szpital Bielański, 
jeden z największych w Warszawie. 
Teraz, muszę się pochwalić, nawiąza-
liśmy współpracę z fundacją, która za 
pieniądze unijne będzie nasze bielańskie 

dzieci ze szkół podstawowych badać 
i rehabilitować pod kątem schorzenia 
narządów ruchu, przy skrzywieniach 
kręgosłupa. 

– Czy Pan jest związany z Bielanami 
tylko zawodowo?

Naturalnie nie. Bielany, to dzielnica 
bliska memu sercu. Tu, do Lasku Bie-
lańskiego, jako mały chłopczyk jeździłem 
z rodziną i przyjaciółmi na pikniki. Były 
to cudowne, pełne śmiechu i zabawy 
chwile, których nigdy nie zapomnę. 
Z Bielanami związane jest nie tylko moje 
dzieciństwo, ale też i młodość, i wiek 
średni. Tutaj wychowały się moje córki. 
Po spokojnych, bielańskich uliczkach 
spaceruję, gdy chcę odpocząć od zgiełku 
dnia codziennego i od kłopotów.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Małgorzata Tańska
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Przedstawiamy budowę – 2
Każda budowa nierozerwalnie łączy 

się z niedogodnościami komunika-
cyjnymi, które bezpośrednio dotykają 
mieszkańców i osoby pracujące w jej 
sąsiedztwie. Tak też jest w przypadku 
budowy metra na Bielanach. Niestety, 
w miarę rozwoju budowy tych niedogod-
ności będzie coraz więcej. 

Od 29 stycznia ze względu na wyko-
nywanie stropu stacji A23 Młociny za-
mknięta będzie ul. Nocznickiego. Z tego 
samego powodu została tymczasowo 
zamknięta również linia tramwajowa 
od pętli Broniewskiego do pętli Młociny. 
W tym czasie została uruchomiona ko-
munikacja zastępcza. Tramwaje wrócą 

na swoją trasę już 5 marca, natomiast ul. 
Nocznickiego zostanie otwarta dla ruchu 
w połowie marca. Wówczas  zostanie 

zamknięta czasowo ul. Przy Agorze. Jej 
ponowne otwarcie dla ruchu przewidzia-
ne jest w maju.

Ze względu na prace budowlane 
czasowo została zamknięta wschodnia 
jezdnia ul. Kasprowicza na odcinku od 
Przybyszewskiego do Oczapowskiego. 
Obecnie ruch w obu kierunkach odbywa 
się jezdnią zachodnią. Utrudnienia po-
jawiły się także na ul. Oczapowskiego, 

gdzie ze względu na potrzebę ułatwienia 
jazdy autobusom, na odcinku od Kaspro-
wicza do Grodeckiego, ruch odbywa się 
jednokierunkowo. Te zmiany potrwają 
jeszcze pięć miesięcy.

O utrudnieniach w komunikacji, jakie 
towarzyszyć będą budowie informowali-
śmy zainteresowanych długo przed roz-
poczęciem budowy. W 2005 r., w siedzi-
bie Urzędu Dzielnicy Bielany, odbyło się 

wiele spotkań z mieszkańcami, podczas 
których każdy mógł przedstawić pytania 
i sugestie. Cały czas działa specjalny 
numer telefonu i adres poczty elektro-
nicznej, na który można przesyłać do 
nas pytania. Niektóre rozwiązania zapro-
ponowane przez mieszkańców zostały 
uwzględnione w planach budowy. 

Grzegorz Żurawski, 
rzecznik prasowy Metra Warszawskiego

Budowa metra na ul. Kasprowicza

Budowa metra pod Trasą AK

Do drążenia tuneli warszawskiego 
metra „metodą górniczą”, stosuje się 
tarcze niezmechanizowane. 

Tarcza – konstrukcję płaszcza tarczy 
stanowi stalowy walec, podzielony we-
wnątrz pomostami i przegrodami na 6 
przedziałów roboczych. Tarcza wciskana 
jest w grunt dwudziestoma siłownikami 
hydraulicznymi, rozmieszczonymi syme-
trycznie na obwodzie tarczy (siła nacisku 
1000 Kn, skok 1,2 m), które przez pier-
ścień uszczelniająco-oporowy opierają 
się o ostatni zabudowany pierścień obu-
dowy tunelowej. Przednią cześć tarczy 

Budowa tuneli metra metodą tarczową cz. 1
stanowi nóż wcinający się w grunt. Na 
przegrodach umocowane są siłowniki, 
za pomocą których zabezpiecza się czoło 

przodka zabudowując otwartą 
powierzchnię drewnianymi balami 
i kantówkami. 

PODSTAWOWE 
PARAMETRY TARCZY:

Średnica zewnętrzna: 5684 mm,
Średnica wewnętrzna: 5560 mm,
Długość: część nożowa 5135 mm, 

część spągowa 4785 mm,
Masa: 102,5 ton.

SZYBY STARTOWE
Drążenie tuneli poprzedza 

wykonanie szybów startowych, 
w których montuje się tarcze 

i skąd tarcze rozpoczynają pracę. 
W zależności od potrzeby późniejszego 
wykorzystania szybu (może on wchodzić 
w kompleks stacyjny, stanowić szyb wen-
tylacyjny dla wentylacyjnego węzła szla-
kowego lub być zlikwidowany) projektuje 
się odpowiednio jego kształt i wielkość, 
obudowę i sposób rozpierania ścian. 
Ważnym czynnikiem przy projektowaniu 
szybów są również panujące w danym 
rejonie warunki geologiczne, hydroge-

ologiczne oraz zabudowa wokół szybów. 
Obudowę prostokątnego w przekroju 
szybu stanowi tzw. ścianka berlińska lub 
żelbetowa ściana szczelinowa, szyby 
o przekroju kołowym budowane były 
w obudowie podwieszanej z betonitów 
szybowych. Ściany w szybach prosto-
kątnych są odpowiednio rozpierane za 
pomocą oczepów rur rozporowych lub 

przez kotwienie. Dla montażu i rozruchu 
tarczy bardzo ważnym elementem jest 
tzw. łoże tarczy – stalowo-betonowa 
konstrukcja w płycie dennej szybu. Na 
łożu montuje się tarcze pod nadzorem 
mierniczym. Istotne jest ustawienie szyn 
na łożu, aby tarcza wchodziła w grunt 
posiadając odpowiednie nachylenie 
oraz kierunek zgodny z osią projektową 
tunelu. 
Tekst i ilustracje „P.R.G. „Metro” Sp. z o.o.

Tunel
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Czekając na zimę obfitą, zaległości
w lekturach wszelakich nadrobiłem. 
Sięgając po kolejne istotne dzieło, atlas 
Warszawy niechcący strąciłem. Spoj-
rzałem na otwarte stronice, olśnienia 
nagłego doznając. Jesteśmy prawdziwą 
literacką potęgą! 

Wertowałem nerwowo arkusze i pa-
mięć przy okazji też. Dlaczego wcześniej 
na to nie wpadłem? Tyle lat człowiek po 
Bielanach się szwenda, a ślepy niczym 
kret bywa. Wstyd. Mea culpa.    

Zaraz przez głowę przefrunęły mi 
jakże znajome nazwy: Literacka, Prozy, 
Esej, Wolumen, Pergaminów, Księga-
rzy... Więc jednak coś jest na rzeczy. 
Prawda banałem trąci. Patronami 
naszych ulic są sławni ludzie, lecz 
mistrzowie pióra występują w ilości, 
którą spokojnie można obdzielić pozo-
stałe dzielnice. Reprezentują wszelkie 
możliwe style: od starożytnej epiki, 
przez średniowieczny dramat, po „mło-
dych gniewnych” literatury XX wieku. 
Tylko u nas się zdarza, by zawzięcie 
dyskutowali ze sobą: Jan Kasprowicz 
z Sokratesem i William Szekspir z Carlo 
Goldonim! Otwieram więc bielańską 
księgę ulic. Symbolicznie, w skrócie. 
Oto ona.

Andersen Jan Christian – duński 
pisarz oraz poeta. Wytrawny mistrz lite-
ratury dziecięcej. Któż z nas nie czytał 
Dziewczynki z zapałkami czy Brzydkiego 
kaczątka? Aha, w rzeczywistości posia-
dał imię Hans. 

Broniewski Władysław – poeta, żoł-
nierz Legionów, niepoprawny romantyk. 
Miewał w swym życiorysie patriotycz-
no-rewolucyjne ciągoty. Stąd powstały 

Bielańska księga ulic
zarówno Dymy nad miastem, jak też 
Bagnet na broń. 

Conrad Joseph – właściwie Teodor Józef 
Konrad Korzeniowski, nasz człowiek nad 
Tamizą. Marynarz, a nade wszystko przedni 
pisarz. Honor i heroizm – oto jego dewiza. 
Wybitne dzieła: Lord Jim oraz Smuga cienia. 

Dąbrowska Maria – pisarka, tłumacz-
ka, działaczka społeczna. Jej twórczość 
cechowała wrażliwość wobec rzeczywi-
stości oraz człowieka, czego przykładem 
są Ludzie stamtąd, lub zmora uczniów... 
lektura Noce i dnie.

Gall Anonim – mnich benedyktyński na 
dworze Bolesława III Krzywoustego, fak-
tograf. Autor (niepodpisanej) najstarszej 
polskiej kroniki (po łacinie) do 1113 roku. 
P. S. Już wiemy, skąd wynika brzydki 
zwyczaj pisania tzw. anonimów.

Hłasko Marek – prozaik, emigrant, 
buntownik, przyjaciel Komedy i Polań-
skiego. Kultowa postać dla młodzieży 
lat 60. Znakomity realista, by wspomnieć 
tylko słynne opowiadania: Pierwszy krok 
w chmurach i Ósmy dzień tygodnia.

Jasnorzewska Maria – 1 voto Bzow-
ska, 2 voto Pawlikowska, 3 voto Jasno-
rzewska. Poetka, córka Wojciecha Kos-
saka, siostra Magdaleny Samozwaniec. 
Niezłe koneksje. Czarodziejka lirycznych 
miniaturek: Różowa magia, Pocałunki.

Kochanowski Jan – właściwie. Joan-
nes Cochanovius, herbu Korwin. Poeta, 
wielki humanista epoki renesansu. Znany 
każdemu rodakowi; Czarnolas, lipa, te 
sprawy. Odprawa posłów greckich, tu-
dzież Treny – rzecz obowiązkowa. 

Leśmian Bolesław – prawdziwe na-
zwisko Lesman. Poeta, prozaik, tłumacz. 
Jeden z liderów Młodej Polski. Ponadto 

balladzista i filozof. Znaczące przykłady:
poemat baśniowy Dziejba leśna, a także 
pisane prozą Klechdy sezamowe.

Makuszyński Kornel – ulubiony pisarz 
nie tylko dzieci. Wyborny felietonista, kie-
rownik literacki przedwojennych teatrów, 
krytyk. Co jak co, ale Przygody Koziołka 
Matołka, albo Szatana z siódmej klasy 
wszyscy kochamy i basta. 

Nałkowska Zofia – 1 voto Rygier, 2
voto Gorzechowska. Pisarka, działaczka 
społeczna, duchowa opiekunka Bruno 
Schulza. Bardzo poważne problemy 
poruszała: Granica, Medaliony i... już się 
szkoła przypomina.

Oczapowski Michał – no cóż, wciągam 
go do słynnego grona. Gdyż profesorem 
rolnictwa będąc, jak również dyrektorem 
Instytutu Agronomicznego w Marymoncie 
niejakim, aż 12 tomowe dzieło spłodził pt. 
Gospodarstwo wiejskie. 

Przybyszewski Stanisław – literat, 
legenda Młodej Polski, skandalista, 
a jakże. Początkowo tworzył w języku 
niemieckim: ja, ja, natürlich. Kto czytał 
jego erotyki, powieść Dzieci szatana, lub 
dramat Śnieg, ten wie, o czym piszę. 

Rydel Lucjan – poeta (vide: Wesele S. 
Wyspiańskiego), prozaik, tłumacz, krytyk 
literacki. Miłośnik kultury antycznej, ludo-
wą także nie pogardzał. Dlatego warto 
wspomnieć Ferenike i Pejsidoros, jak 
również Betlejem polskie. 

Stachura Edward – to był fachura! Pie-
kielnie zdolny poeta i prozaik. Człowiek 
wobec współczesności – tak w skrócie 
można określić motto jego twórczości. Pio-
senki plus Siekierezada albo zima leśnych 
ludzi; lektury absolutnie obowiązkowe.       

Tołstoj Lew – wybitny rosyjski pisarz, 
humanista, hrabia też. Maestro literatury 
realistyczno-psychologicznej. Wszyscy 

(w zasadzie) czytaliśmy jego sławne po-
wieści: Anna Karenina czy Wojna i pokój. 

Wergiliusz – najbardziej znany epik 
rzymski, tworzący tuż, tuż przed naszą 
erą. Stosował formy wypracowane przez 
słynnych greckich kolegów po fachu. 
Stąd wzięły się Bukoliki (inspiracja Teo-
krytem) i Eneida (Homer się kłania). 

Żeromski Stefan – pseudonim Mau-
rycy Zych, Józef Katerla. Patriotyczny 
pisarz, legionista, społecznik, piewca 
natury oraz ludzkich losów i znane, nie 
tylko ze szkolnej ławy dzieła: Popioły, 
oraz Syzyfowe prace.

Uff. Jakoś przebrnąłem przez tzw. 
materię, przy okazji kilkanaście zaśnieżo-
nych ulic raz jeszcze zwiedzając. Warto 
było, gdyż dodatkowe refleksje na temat
mnie naszły. Już piszę jakie. 

Posiadamy blisko 10 placówek bibliotecz-
nych, do których kto chce, ten zawsze trafi.
Księgarń też nie brakuje. Kiedyś, bywały 
kiermasze obok Liceum Księgarskiego przy 
ul. Żeromskiego, a także przy al. Zjednocze-
nia róg Kasprowicza. Niestety, ostatnia im-
preza odbyła się tam 10 lat temu. Od biedy, 
można wpaść do hipermarketu, gdzie książki 
niemal na kilogramy sprzedają. Szkoda, 
że wybór mocno selektywny bywa, lekko 
zniechęcający. Promocyjne książki leżą na 
stercie, niczym kartofle. Odechciewa się
grzebać. Wreszcie, pozostają antykwariaty, 
gdzie potargować się wypada, a i kupić coś 
do poduszki nie zaszkodzi. 

Korzystajmy, póki wieczory jeszcze dłu-
gie. Miłych literackich wędrówek życzę! 

Leszek Rudnicki

Żyjemy w czasach, w których nie-
ustannie słyszy się o agresji i przemo-
cy wśród młodych ludzi. Bardzo mało 
natomiast do opinii publicznej dociera 
informacji o pozytywnych zachowa-
niach  młodzieży, a już w ogóle nic 
o ich postawach altruistycznych.

Mogłoby się więc wydawać, że takich 
postaw nie ma. Tymczasem byłaby to 
bardzo krzywdząca opinia, gdyż w naszej 
dzielnicy mieszkają i uczą się młodzi lu-
dzie, których dobroć i szlachetność może 
być przykładem dla innych. Na Bielanach, 
wbrew powszechnemu mniemaniu, dzieje 

Nasza wspaniała młodzież z „8 Wspaniałych”
się bowiem bardzo dużo dobra, z którego 
korzystają zarówno potrzebujące wsparcia 
dzieci i młodzież, jak i osoby starsze, sa-
motne, niepełnosprawne. Niesieniem tej 
pomocy zajmują się młodzi wolontariusze  
zrzeszeni w klubach „8 Wspaniałych”.

W Młodzieżowym Domu Kultury przy 
ul. Andersena 4 od kilku lat funkcjonuje 
Bielańska Kapituła Klubów „8 Wspania-
łych”, skupiająca kluby wolontariuszy 
działające w bielańskich szkołach. Kluby 
te stawiają sobie za cel  wszechstronną 
pomoc osobom potrzebującym.

Pod ich stałą opieką jest Dom Dziecka 

w Julinie. Dzieci i młodzież z klubów „8 
Wspaniałych” zobowiązała się udzielać 
pomocy wychowankom tego domu. Sys-
tematyczne, comiesięczne odwiedziny po-
zwalają młodym wolontariuszom dostrzec 
potrzeby ich podopiecznych  i  w miarę 
możliwości je zaspokoić. W bieżącym 
roku szkolnym udało się przekazać wycho-
wankom Domu Dziecka ręczniki, kapcie, 
środki czystości oraz inne rzeczy, których 
brakowało im w  życiu codziennym.

Poza tym uczniowie  bielańskich szkół 
angażują się w liczne akcje charytatyw-
ne. Zbierają fundusze na leczenie dzieci 

chorych, na przybory szkolne, 
książki i dofinansowania zielonych
szkół dla swych biedniejszych  ró-
wieśników. 

Systematycznie jeżdżą również 
do ośrodka „Gniazdo” przy ul. Pa-
lisadowej, aby pomagać w lekcjach 
młodszym kolegom.

Pomocy w lekcjach udzielają też 
w ramach dyżurów pełnionych na te-
renie MDK przy ul. Goldoniego 1.

Młodzi wolontariusze nie zapo-
minają również o osobach star-
szych, samotnych i niepełnospraw-
nych, odwiedzając ich w Domach 
Dziennego Pobytu. Z myślą o nich 
przygotowują  programy artystycz-
ne,  a także, bardzo często, słod-
kości własnego wypieku. Każdego 
roku Wspaniali organizują bal in-
tegracyjny dla niepełnosprawnych 
podopiecznych z terenu Bielan.

Wolontariusze z Młodzieżowego 
Domu Kultury nie pozostają obojętni 
także na los pokrzywdzonych zwierząt, 
organizując w swoich szkołach zbiórki 
karmy, koców i pieniędzy na leczenie 
chorych zwierzaków.

Opisane  działania to tylko nieliczne 
z zadań, które młodzi ludzie podejmują 
w swoich środowiskach. Są wzorem 
zaangażowania i solidności dla swoich 
rówieśników oraz przykładem, jak można 
pożytecznie spędzać czas wolny.

W Bielańskiej Kapitule Klubów „8 Wspania-
łych” są zrzeszone następujące placówki:

- Szkoły podstawowe nr 77, 80, 263, 289;
- Gimnazja nr 70, 72, 74, 75, 78;
- Licea Ogólnokształcące nr XXII, XLI, LII;
- Zespół Szkół nr 10: Gimnazjum nr 79 

i Liceum Ogólnokształcące nr LIX;
- Zespół Szkół nr 35.

Krystyna Raczkiewicz, 
Marzena Lubańska

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

Ciesz się życiem...
   i pozwól
     TWOJEJ PRALNI
         Cię obsłużyć
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych

Zapraszamy pon.-pt. 8-20    sob. 8-14
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8 marca – tę datę znają nawet przed-
szkolaki! Niegdyś obchodzony hucz-
nie, obecnie jakby trochę „zakurzony” 
– Dzień Kobiet. Każda z pań nosi w pa-
mięci wydarzenia, które dzięki swej 
wyjątkowości nie zostały zapomniane. 
O takich właśnie wspomnieniach zwią-
zanych z 8 marca opowiada pani Kry-
styna – rodowita mieszkanka Bielan.

Pamiętam taki Dzień Kobiet, pod-
czas wojny. Miałam wtedy zaledwie 
szesnaście lat. Wszędzie było szaro, 
gruzy, zgliszcza, śmierć… Podszedł 
do mnie Jędrzej, znajomy jeszcze ze 
szkoły. Miał brudną buzię, podarte ubra-
nie. Ale w oczach miał takie diabełki, 
a czapkę z daszkiem nosił tak 
zawadiacko – na bakier. Wydawał 
się lekko zawstydzony kiedy wyciągał 
zza pazuchy piękny bukiecik polnych 
kwiatków. Były tak kolorowe na tle całej 
szarzyzny dnia powszedniego, że aż 
zakręciły mi się łzy w oczach. Jędrzej 
zobaczył rumieńce na moich policzkach 
i zmieszał się przez chwilę, po czym 
powiedział: – Kwiaty dla kobiety mojego 
życia. Wręczył mi bukiet, uśmiechnął się 
i uciekł. Nie spotkałam go więcej.

Pani Krystyna przez chwilę się za-

Dzień Kobiet
Sentymentalnie o 8 marca

myśla. – Pamiętam, jak zaczęłam pracę 
w fabryce czekolady. Po pewnym czasie 
okrzyknięto mnie nawet przodowniczką 
pracy. Zaczynałam pod koniec lutego, 
więc nie znałam do końca panujących 
tam zwyczajów związanych z Dniem Ko-
biet. Otóż zwołany został apel. A dyrektor 
wygłosił przemówienie na naszą cześć. 

To było naprawdę miłe. Potem 
wszystkie dostałyśmy goździki 
i ku mojej radości – pończochy. 
Cały dzień minął pod znakiem 
uprzejmości. Pamiętam ile 

wtedy było życzeń w prasie. 
O ho, ho! Czułam się wtedy stu 

procentową kobietą.
Pamiętam też pierwszy Dzień Kobiet, 

kiedy przeszłam na emeryturę. 
Czułam się taka stara, mało kobieca 

i niedowartościowana. Mój mąż przyniósł 
mi wtedy olbrzymi bukiet róż i powiedział: 
– Dla mnie zawsze będziesz kobietą z mo-
ich marzeń.

Pani Krystyna patrzy w dal, zamyśla 
się. To pora na drzemkę. Nie będę już 
przeszkadzać. Niech śni o kwiatach, 
pięknych gestach i czułych słowach. 
Niech śni. 

Anna Popińska

Do końca marca mogą Państwo oglą-
dać niezwykłą i efektowną  wystawę za-
tytułowaną „Historia pewnej sukienki”. 
Ekspozycja poświęcona jest twórczości 
projektantki mody Violi Śpiechowicz, 
a zorganizowano ją w Bibliotece Pu-
blicznej przy ulicy Duracza 19.

W bardzo ciekawej i dynamicznej 
aranżacji przestrzen-
nej, autorstwa artystki 
plastyk Justyny We-
ncel, prezentowane 
są zdjęcia z ki lku 
pokazów mody Violi 
Śpiechowicz, jej ry-
sunki oraz oryginalne 
projekty. Nowoczesna 
i niekonwencjonalna 
forma ekspozycji po-
zwala zwiedzającym 
poznać charaktery-
styczny i niepowta-
rzalny styl projektant-
ki, poczuć atmosferę 
pokazów mody oraz 
zajrzeć do pracowni 
artystki.  

Vio la Śpiecho-
wicz wychowywała 
się w Łodzi, w środo-
wisku projektantów 
odzieży i krawców 
artystycznych. Tam, 
bardzo wcześnie 
poznawała tajniki 
swojego przyszłego 
zawodu. 

Studiowała malarstwo na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Już wtedy wywie-
rała ogromny wpływ na styl koleżanek, 
ubierała je, zmieniała ich wizerunek. A na 
piątym roku studiów projektowała już dla 
firmy odzieżowej. 

Niezwykle ciekawą koncepcją odzna-
czał się jej dyplom z malarstwa. Praca dy-
plomowa była zatytułowana RA. Artystka 
wykonała konstrukcje przestrzenne z ob-
razów. Konstrukcje te były jednocześnie 
tłem dla pokazu zaprojektowanej przez 
nią kolekcji ubrań z żorżety jedwabnej 

Wystawa Violi
Stroje niczym barwne motyle

specjalnie farbowanej przez artystkę. 
Kolorystyka kolekcji współgrała z prezen-
towanymi obrazami. Po dyplomie, uzna-
nym za kontrowersyjny, Viola przeniosła 
się do Warszawy, gdzie rozpoczęła się jej 
błyskotliwa kariera projektantki.

– Nie lubię jednoznaczności ani 
w życiu, ani w sztuce. Intryguje mnie 

poszukiwanie wspólnego mianownika 
dla rzeczy pozornie opozycyjnych – mówi 
projektantka.  Dlatego Viola tak wspania-
le łączy w swoich dziełach elementy ma-
larskie i rzeźbiarskie, a każdy jej projekt 
jest ideą, którą nam przekazuje.

– Lubię pracować z konstruktorami, 
którzy nie używają słów: „to niewykonal-
ne” i niezależnie od tego, jak karkołomne 
wydają się moje propozycje, podejmują 
wyzwanie – dodaje. I – o czym będą się 
Państwo mogli przekonać sami – znako-
micie się jej to udaje.

kaj

W niedzielę, 11 lutego 2007 r. o godz. 
19.00 w Kościele Niepokalanego Po-
częcia Najświętszej Marii Panny przy 
ul. Przy Agorze 9, miał miejsce koncert 
zatytułowany „W  tanecznych  rytmach 
– od renesansu do współczesności”.

Koncert karnawałowy na Bielanach
Wykonawcą był kwartet smyczkowy 

MADEMOISELLE, w składzie: Joanna 
Brych – I skrzypce, Aneta Borczyńska 
– II skrzypce, Maria Krystyniak – altów-
ka, Marzena Białobrzeska-Korzycka 
– wiolonczela. 

Była to kolejna 
propozycja muzycz-
na dla bielańskiej pu-
bliczności, należąca 
do cyklu „Muzyka na 
Wrzecionie” – cyklu 
koncertów  zorga-
nizowanych dzięki 
współpracy Wydzia-
łu Kultury Dzielnicy, 
parafii Niepokalane-
go Poczęcia NMP 
i  CELLO Stud ia 
Artystycznego, a fi-
nansowanych ze 
środków Urzędu m. 
st. Warszawy Dziel-
nicy Bielany.

Koncert rozpoczął się renesansową 
pavaną i galliardą, solistką była alto-
wiolistka Maria Krystyniak grająca tym 
razem na flecie barokowym, a Mirosław 
Borczyński, do którego należało słowo 
o muzyce, towarzyszył kwartetowi stylo-
wo wybijając rytm na bębnie. Następnie 
zabrzmiał menuet  L. Boccheriniego i W. 
A. Mozarta, walc „Nad pięknym modrym 
Dunajem” J. Straussa i również wiedeń-
ska polka, Taniec Węgierski J. Brahmsa 
i tańce bardziej towarzyskie: slow-fox 
„Mademoiselle” W. Szpilmana, „Cza-cza-
-cza” R. Żylińskiego, paso doble „Torna 
Cavaleros” i tango „La Cumpersita” G.H. 
Matosa Rodrigeza oraz „Preparance” A. 
Piazzolliego.

Koncert karnawałowy został przyjęty 
przez publiczność bardzo gorąco, były 
owacje, był bis i były podziękowania od 
burmistrza dzielnicy Bielany Zbigniewa 
Dubiela, a także od gospodarza – księ-
dza proboszcza  Józefa Górzyńskiego. 

Marzena Białobrzeska-Korzycka

styna – rodowita mieszkanka Bielan.
Pamiętam taki Dzień Kobiet, pod-

czas wojny. Miałam wtedy zaledwie 
szesnaście lat. Wszędzie było szaro, 
gruzy, zgliszcza, śmierć… Podszedł 
do mnie Jędrzej, znajomy jeszcze ze 

 buzię, podarte ubra-
nie. Ale w oczach miał takie diabełki, 

się lekko zawstydzony kiedy wyciągał 
zza pazuchy piękny bukiecik polnych 
kwiatków. Były tak kolorowe na tle całej 
szarzyzny dnia powszedniego, że aż 

To było naprawdę miłe. Potem 
wszystkie dostałyśmy goździki 
i ku mojej radości – pończochy. 
Cały dzień minął pod znakiem 
uprzejmości. Pamiętam ile 

wtedy było życzeń w prasie. 
O ho, ho! Czułam się wtedy stu 

procentową kobietą.
Pamiętam też pierwszy Dzień Kobiet, 

kiedy przeszłam na emeryturę. 
Czułam się taka stara, mało kobieca 

i niedowartościowana. Mój mąż przyniósł 
mi wtedy olbrzymi bukiet róż i powiedział: 
– Dla mnie zawsze będziesz kobietą z mo-

A po co nam ciało? I jak o nie dbać? 
– zastanówmy się ze specjalistami.

Jakie są wzajemne relacje między cia-
łem a psychiką w zdrowiu i w chorobie? 
Jak wykorzystać psychikę, by zachować 
zdrowie psychiczne? Co to znaczy pra-
widłowo się odżywiać? Jak zapobiegać 
chorobom powstającym na bazie wadli-
wego żywienia? Jak ocenić czy należę do 
grupy osób o zwiększonym ryzyku rozwoju 
tych chorób? Dlaczego nadwaga i otyłość 
to problem tak wielu z Nas? Czy musimy 
być otyli? Czy ja i moja rodzina odżywiamy 
się prawidłowo? Każdy z nas powinien 
umieć odpowiedzieć na pytania, gdyż 
nieodpowiednie żywienie sprzyja między 
innymi rozwojowi miażdżycy, choroby nie-
dokrwiennej serca, otyłości, cukrzycy, nad-
ciśnienia tętniczego, osteoporozy, a nawet 
niektórych chorób nowotworowych. 

Zachowanie zdrowia wymaga więc 
ciągłego uzupełniania wiedzy na temat 
relacji miedzy żywieniem a zdrowiem oraz 
umiejętności stosowania tej wiedzy na co 
dzień. Jak to osiągnąć – tego dowiemy się 
na spotkaniu z cyklu Bielańskie Wykłady 
Otwarte, które odbędzie się w Dzień Ko-
biet, 8 marca a godzinie 17 w auli imienia 
Jana Pawła II na Uniwersytecie im. Kardy-
nała Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 8. Wykład 
wygłoszą wybitni specjaliści z zakresu 
psychologii, ekologii, żywienia i etyki. 

Inicjatywa wykładów otwartych, odby-
wająca się pod patronatem Burmistrza 
Gminy Bielany, ma na celu zaprezento-
wanie w przyswajalnej formie dorobku 
naukowego Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest to 
pierwsze na tak dużą skalę przedsięwzię-
cie w stolicy. Zaplanowano 15 wykładów 
otwartych, które prowadzone będą przez 
znakomitych profesorów uniwersytec-
kich. Tematyka spotkań ma charakter 
uniwersalny, ale zawsze pożyteczny dla 
słuchaczy. Podczas ostatniego spotkania, 
8 lutego doktorzy prawa Panie Katarzy-

Bielańskie Otwarte Wykłady
na Roszewska, Agnieszka Mikos oraz 
Pan Piotr Zapadka dawali wyczerpujące 
odpowiedzi na pytania czy warto podej-
mować zatrudnienie niepracownicze, jak 
najefektywniej oszczędzać i dlaczego nie 
można nie płacić podatków.   Wykładowcy 
udzielali praktycznych wskazówek jak 
zachować się gdy dostaje się wezwanie 
do urzędu skarbowego, z jakich form 
lokowania oszczędności powinno się 
korzystać. Dla uczestników, którzy podej-
mują inne form zatrudnienia niż na umowę 
o pracę ciekawym elementem wykładów 
było wykazanie ochrony Państwa nad 
zatrudnieniem niepracowniczy. 

Szczegółowe informacje na temat wy-
kładów można uzyskać na stronie www.
bwo.uksw.edu.pl.

Małgorzata Tańska
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„Nie miałam pojęcia co to za naród 
– Polacy. Widziałam już wszystkie narody 
świata, ale Polaków jeszcze nigdy. Wyobra-
żałam sobie, że są bardzo przystojni”.

„U was jest totalna wolność, kobiety 
mogą robić co chcą – pracują, robią ka-
rierę. (…) W naszej kulturze przyjęte jest 
że kobieta ma swoją rolę i ją spełnia. (…) 
W Polsce, to właśnie kobiety decydują 
o wielu ważnych sprawach, a ich partnerzy 
zgadzają się na to. Jak to jest możliwe?”

Tak widzą nasz kraj ci, którzy coraz 
częściej i liczniej szukają w nim schronienia 
– uchodźcy. W ostatnich latach wraz z wej-
ściem do Unii Europejskiej Polska stała się 
atrakcyjnym krajem dla obcokrajowców z róż-
nych stron świata. Dla wielu z nich Polska 
to wspaniałe miejsce wojaży turystycznych, 
kontynuowania nauki, polepszenia warunków 
ekonomicznych, skorzystania z coraz lepszej 
jakości odpłatnych usług. Są jednak także 
tacy, którzy nie znaleźli się w Polsce z wła-
snej woli, ale zostali zmuszeni do ucieczki 
przez tragiczne wydarzenia w ich ojczyznach. 
Szukają w naszym kraju bezpieczeństwa, 
spokojnego życia dla siebie i swoich rodzin. 
Uciekają przed wojną, prześladowaniami, 
obawą utraty zdrowia i życia. Wspominają 
wstrząsające sceny ze swego życia: „We-
zwali mnie z domu, ludzie w maskach (…), 
zawieźli do lasu. Było ich sześciu. Przystawili 
mi automaty do głowy, chcieli  żebym z nimi 
pracowała…” „Wiedziałam, że gdzieś istnieje 
Rzeczypospolita Polska, ale nie umiałam 
jej sobie wyobrazić. Byłam zmuszona wraz 
z dziećmi opuścić Republikę Czeczeńską. 
Stałe eksplozje dookoła, każdego ranka ktoś 
kogoś opłakuje. Niespodziewane łapanki. 

Seminarium w naszym Urzędzie
Z ziemi obcej do Polski

(…) Stały strach o dzieci i o siebie (…). 
Jedno z takich wydarzeń popchnęło mnie do 
szybkiego opuszczenia ojczyzny”. 

Zgodnie z definicją zawartą w Konwencji
Genewskiej dotyczącą statusu uchodźców 
z 1951 r. – uchodźcą jest osoba, która 

„żywi uzasadnioną obawę przed prześla-
dowaniem z powodu swojej rasy, religii, 
narodowości, przynależności do określonej 
grupy społecznej lub z powodu przekonań 
politycznych, przebywa poza granicami 
państwa, którego jest obywatelem, i nie 
może lub nie chce z powodu tych obaw ko-
rzystać z ochrony tego państwa” (art. 1 ust. 
A pkt 2 Konwencji z dnia 28.07.1951 r.). 

W 2005 r. w Polsce o ochronę poprosiło  
6.860 osób. Z tej grupy w województwie 
mazowieckim pozytywnie rozpatrzono 
wnioski około 2.400 osób, z czego około 
330 otrzymało status uchodźcy, a około 
2.070 decyzje o pobycie tolerowanym. 
Coraz więcej uchodźców osiedla się na 
Bielanach. Są to przeważnie przybysze 
z Czeczenii. Władze naszej dzielnicy 

dostrzegając potrzeby tych osób, podjęły 
działania zmierzające do ich lepszej inte-
gracji ze społecznością lokalną,  bowiem 
integracja jest najlepszą drogą do zgod-
nego zamieszkiwania na jednym terenie 
osób należących do odmiennych kultur.  

W ramach prób integrowania cudzo-
ziemców z mieszkańcami stolicy w stycz-
niu 2007 r. z inicjatywy Zarządu Dzielnicy 
Bielany oraz Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej od-
było się seminarium pt. „Samorząd wobec 
wyzwań związanych z pobytem cudzoziem-
ców w Polsce – zadania bielańskich służb 
społecznych.” W seminarium uczestniczyli 
przedstawiciele władz miasta i dzielnicy, 
szkół bielańskich, służby zdrowia, pomocy 
społecznej, policji, kuratorium oświaty, 
Polskiej Akcji Humanitarnej, jak również 
samorząd mieszkańców Młocin.

Podczas seminarium przedstawiono 
zagadnienia prawne związane z pobytem 
uchodźców w Polsce, omówiono podsta-
wowe problemy społeczności czeczeńskiej, 
formy pomocy oferowanej przez różne insty-
tucje i organizacje. Dużo miejsca poświęcono 
kwestii nauczania dzieci uchodźców. Bardzo 
ważnym gościem był Salmam Jakubow 

– przedstawiciel społeczeństwa czeczeń-
skiego, który przybliżył zebranym nie tylko 
kwestie różnic kulturowych, ale także w bar-
dzo ciekawy sposób opowiedział o swoich 
rodakach. Styl i sposób życia w Polsce i w 
Czeczenii jest na tyle odmienny, że warto 
dowiedzieć się, co nas dzieli – a co łączy.

„Tutaj dzieci są prawdziwymi, stupro-
centowymi dziećmi, nie ma w nich myśli, 
że trzeba z kimś walczyć i przygotowywać 
się do wojny. A w Czeczenii dzieci muszą 
być albo wojownikami, albo zdrajcami.”

Na seminarium poruszono wiele waż-
nych kwestii i pokazano zebranym jak 
wiele jest jeszcze do zrobienia. Uczestni-
cy postanowili spotykać się w najbliższej 
przyszłości, już w mniejszych grupach 
tematycznych, aby omawiać i na bieżąco 
rozwiązywać pojawiające się problemy.

Przedstawiciele innych kultur będą co-
raz częściej przybywali do naszego kraju 
w poszukiwaniu lepszej i bezpieczniejszej 
przyszłości. Pozwólmy im żyć wśród nas 
i starajmy się otworzyć na odmienne kultu-
ry, tym bardziej, że sami,  jako społeczeń-
stwo, możemy na tym wiele skorzystać. 

Pamiętajmy też, że niejednokrotnie 
nasi obywatele także korzystali z opieki 
innych państw. W wielu krajach znaleźli 
schronienie uczestnicy powstań naro-
dowych, uchodźcy z czasów I i II wojny 
światowej, uciekinierzy z okresu stanu 
wojennego i inni. Pokażmy, że Polacy, 
sami wielokrotnie doświadczając tułaczki, 
rozumieją sytuację tych, którzy dzisiaj są 
zmuszeni opuszczać swoje domy. 

Przytoczone cytaty pochodzą z portalu 
internetowego www.refugge.pl, gdzie 
można znaleźć informacje dotyczące 
uchodźców w Polsce.

 Katarzyna Krupowicz-Kuzińska, 
Renata Barańska-Czyż

Zwracam się do Czytelniczek i  Czy-
telników, zwłaszcza starszej i śred-
niej generacji, z propozycją nie do 
odrzucenia: może byśmy wspólnie 
napisali książkę, coś w rodzaju zbio-
ru pamiętników – o wydarzeniach,  
w których uczestniczyliśmy lub które 
tworzyliśmy, o spełnionych i niespeł-
nionych marzeniach, nawet tych naj-
skrytszych, o sukcesach i porażkach, 
a może nawet dramatach?

Wybierzmy ze swojego życia jakąś cie-
kawostkę, która może zafascynować, zafra-
pować, a może nawet zadziwić czytelnika 
i skłonić go do refleksji, do zadumania…

Nieważna jest forma literacka opo-
wieści, byle nie była to powieść – rzeka. 
Nieważny jest też okres historyczny, 
w którym umiejscowimy naszą opowieść 
– czy będzie to czas wojny i okupacji, 
czy okres późniejszego zniewolenia ko-

Szanujmy wspomnienia 

Napiszemy książkę?
munistycznego, czy też refleksje i opisy
przeżyć z czasu transformacji ustrojo-
wych po 1989 r.  Być może interesujące 
okażą się ponadczasowe „złote myśli”, 
byle by nawiązywały do rzeczywistych 
przeżytych realiów.

Nie obawiajcie się, moi drodzy, ewen-
tualnych potknięć językowych w Wa-
szych relacjach. Nadesłane teksty będą 
dopracowane redakcyjnie i przesłane 
Wam do  autoryzacji.

Nie podaję konkretnych terminów nad-
syłania prac, bo jeśli ten pomysł chwyci, 
to zastanowimy się nad tym wspólnie. Już 
z góry zapraszam na spotkanie – przy 
herbatce i kawie. 

Podaję moje namiary:  01-843 Warsza-
wa, ul. Oczapowskiego 14 m. 8, tel. 022 
834-67-08, komórka 608 383 688. Czekam 
z nadzieją i niecierpliwością na odzew.

Mieczysław Pierzcha

Uczestnicy seminarium

Pierwsze tegoroczne spotkanie 
członków Bielańskiego Klubu Kom-
batanta miało miejsce  w Bibliotece 
Publicznej przy ul. Duracza 19 w dniu 
17 stycznia i poświęcone było głównie 
omówieniu propozycji działań Klubu 
oraz kalendarza uroczystości patrio-
tycznych w 2007 r. przewidzianych na 
terenie dzielnicy Bielany.

W marcu (wyjątkowo w czwartą środę, 
czyli 28)  odbędzie się spotkanie z okazji 
Świąt Wielkanocnych.

W kwietniu spotkanie poświęcone 
sprawom organizacyjnym odbędzie się  
wyjątkowo przy ul. Wrzeciono 5A, gdzie 
mają swoją siedzibę kombatanci Zgrupo-
wania AK „Kampinos”.

W maju przewidziano omówienie prze-
biegu uroczystości z okazji Dnia Zwycię-
stwa oraz prelekcję pt. „Konstytucja 3 
Maja”, którą wygłosi niżej podpisany.

W czerwcu w siedzibie Koła Kom-
batanta na AWF, ul. Marymoncka 34 

Kombatanckie spotkania
kombatanci omówią organizację uro-
czystości z okazji rocznicy Powstania 
Warszawskiego.

W lipcu – omówienie planu organiza-
cji uroczystości z okazji święta Wojska 
Polskiego.

W sierpniu (w czwartą środę) będzie 
omawiany stan przygotowań do plano-
wanych uroczystości wrześniowych. Po-
siedzenie Klubu odbędzie się w siedzibie 
Koła nr 7 przy al. Zjednoczenia 13.

We wrześniu przewidziano prelekcję 
historyczną  o wydarzeniach 1939 r. oraz 
omówienie przygotowań uroczystości przy 
głazie pamiątkowym w rocznicę historycz-
nej bitwy „Warszawskie Termopile”.

W październiku prelekcja na temat 
rocznicy odzyskania niepodległości Pol-
ski. Poza tym – sprawy organizacyjne.

W listopadzie – omówienie realizacji 
zadań Klubu  w minionym roku.

W grudniu – spotkanie „opłatkowe”.
Mieczysław Pierzchała  

Spółdzielnia socjalna szansą 
na pracę i samodzielność

W dniu 6 marca 2007 r. o godz. 13,00 w Klubie Pracy przy Ośrodku Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ul. Kleczewska 56 /budynek Przy-
chodni Lekarskiej/ odbędzie się spotkanie, w trakcie którego wszyscy zainteresowa-
ni będą mogli dowiedzieć się co to jest spółdzielnia socjalna, jakie daje możliwości 
zatrudnienia, jak ją założyć, gdzie i u kogo uzyskać wsparcie.

Zapraszamy wszystkie osoby aktywne, poszukujące możliwości zatrudnienia 
– nie ma ograniczeń co do wieku, wykształcenia.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia pod numery telefonów: 022 834 
58 22 lub 022 896 90 31.

Dyrekcja 
Szkoły Podstawowej nr 273

im. dra Aleksandra Landy, 
ul. Balcerzaka 1

Informuje, że
2 marca 

w godz. 9.00-17.30
odbędzie się prezentacja 
działań mających na celu 

podnoszenie jakości pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna 
i uczniowie
zapraszają

Mieszkańców Osiedla 
na „Dzień Otwarty”

21 marca w godz. 17.00-18.30
Nasz adres:

Szkoła Podstawowa nr 273
im. dra Aleksandra Landy, 

ul. Balcerzaka 1, tel. 022 834 64 74
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Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

ŚP. 
DANUTĘ AGATĘ GĄSIOROWSKĄ

Radną Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w kadencji 1994-1998 
przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej na Bielanach, 

byłego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 80, 
a ostatnio kierownika Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady.

Żegnamy Cię Agato. 
Twoje nagłe odejście jest dla nas wszystkich nieodżałowaną stratą.

Rodzinie i Bliskim 
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrz, Zarząd, Główna Księgowa, 
pracownicy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Z wyrazami głębokiego współczucia dla Rodziny, 
żegnamy naszą koleżankę radną

ŚP. 
DANUTĘ AGATĘ GĄSIOROWSKĄ

Michał Sikorski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
Radni Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 

pracownicy sekretariatu Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Agato, 
dziękujemy Ci za Twoje serce, mądrość i poświęcenie.

Życie znaczy to samo co zawsze znaczyło mimo smutku i żalu 
Wierzymy więc, że jesteś bardzo blisko i nadal razem z nami, 

bo zniknęłaś nam tylko z oczu, a nie z serca i pamięci.
Żegnamy Cię Agato z przyjaźnią i wdzięcznością za Twoje wysiłki 

i troskę o dobro dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach.

Łącząc się w bólu  i smutku z Rodziną 

ŚP.  
Danuty Agaty Gąsiorowskiej 

dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych wraz 
z Wydziałem Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. Warszawy

„Być człowiekiem to znaczy pozostawić po sobie ślad”

W bólu i z ogromnym żalem 
Żegnamy naszą wspaniałą koleżankę 

Człowieka o wielkim sercu

Danutę Agatę Gąsiorowską
Agatko 

Byłaś i pozostałaś naszym przyjacielem wrażliwym na piękno 
i potrzeby drugiego człowieka

Żegnają Cię
Przyjaciele ze Szkoły Podstawowej Nr 80, 

w której pozostawiłaś cząstkę swojego życia

Śp. 
Danuta Agata Gąsiorowska

Odeszła od nas nasza Droga Koleżanka
 Radna pierwszej i obecnej kadencji Rady Dzielnicy Bielany, 

Kierownik Ośrodka Kultury przy ul. Estrady.
Zawsze dobra, serdeczna i życzliwa dla ludzi, 
pełna pomysłów inicjatorka życia kulturalnego.

Żegnamy Cię Agatko,
Radni i Przyjaciele z Prawa i Sprawiedliwości

Z wielkim smutkiem 
oraz wyrazami serdecznego współczucia dla rodziny 

żegnamy zmarłą 3 lutego 2007 r. 
naszą koleżankę

Danutę Agatę Gąsiorowską
wieloletniego pracownika 

Bielańskiego Ośrodka Kultury
Koleżanki i koledzy

Szczere wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu nagłej śmierci

ŚP. Pani Agaty Gąsiorowskiej
Rodzinie i Bliskim

składają
pracownicy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Koledze

Andrzejowi Przygodzie
wyrazy serdecznego współczucia 

w związku ze śmiercią

Brata
składają

Dyrekcja i pracownicy Bielańskiego Ośrodka Kultury

W sobotę 17 lutego 2007 r. zmarł, przeżywszy 82 lata

Marian Domagała „Zamorski”
żołnierz Armii Krajowej w latach 1942-1945, partyzant Zgrupowania 

„Kampinos”, uczestnik walk na Żoliborzu, porucznik rezerwy WP. Od 1945 r. 
 do końca życia – aktywny działacz organizacji kombatanckich, m.in. 

w Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, a ostatnio jako wiceprezes 
Klubu Środowiskowego Żołnierzy i Rodzin 30 Pułku Strzelców Kaniowskich. 
Autor dwóch książek historycznych. Był aktywnym prelegentem w Bielańskim 
Klubie Kombatanta. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia

Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem AK, 
Medalem Edukacji i Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 

Pozostaniesz, drogi Marianie, na zawsze w naszej pamięci.
przyjaciele z Bielańskiego Klubu Kombatanta
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Ostatnia droga Agaty
dokończenie ze str. 1

W ostatniej drodze towarzy-
szyła Jej pogrążona w głębokim 
smutku rodzina, bliscy, dawni 
i obecni współpracownicy, władze 
samorządowe dzielnicy Bielany 
z burmistrzem Zbigniewem Du-
bielem i Przewodniczącym Rady 
Dzielnicy Michałem Sikorskim 
na czele, a także radni oraz ko-
leżanki i koledzy z klubu Prawo 
i Sprawiedliwość.

Mszę koncelebrowało 7 księ-
ży, a przewodniczył im proboszcz 
parafii pw. św. Ignacego Loyoli
ks. Bohdan Leszczewicz. Żegna-
jąc zmarłą powiedział m.in., że 
jako jedyna radna (pomimo, że 
nie należała do tej parafii) inte-
resowała się problemami parafii,
chętnie służyła pomocą i to dzięki 
niej fresk nad ołtarzem w koście-
le św. Ignacego zawdzięcza swój 
obecny wygląd.

W krótkich, bardzo emocjo-

nujących słowach zmarłą Agatę w imieniu 
własnym, a także kolegów i koleżanek 

radnych pożegnał przewodniczący 
klubu PiS Jan Zaniewski.

– Znaliśmy się od 16 lat, jeszcze 
gdy pracowałaś w Szkole Podsta-
wowej nr 80. Zawsze, we wszystko 
co robiłaś, wkładałaś dużo entu-
zjazmu, którym potrafiłaś zarazić
innych i zmusić do działania. Będzie 
nam ciebie brakowało – powiedział 
w imieniu władz i pracowników 
miasta oraz dzielnicy burmistrz 
Zbigniew Dubiel.

Po zakończeniu mszy świętej w ko-
ściele ustawił się długi szpaler wier-
nych, którzy trzymali kwiaty i wieńce, 
a w ślad za nimi niesiono trumnę 
z ciałem Agaty. I tak w ciszy i zadumie 
ruszył za nią długi kondukt żałobników, 
towarzysząc Jej w ostatniej drodze, 
drodze na miejsce spoczynku.

W parafii św. Ignacego jest zwy-
czaj, że 30 dni od dnia śmierci odpra-
wiana jest msza w intencji zmarłej (tj. 
11 marca), na którą wszyscy zostali 
zaproszeni przez proboszcza.

Jolanta Went

Pożegnanie 
Andrzeja 
Rudzińskiego

Na Cmentarzu Bródnowskim w koście-
le św. Wincentego, 25 stycznia 2007 r., 
rodzina, bliscy i znajomi oraz kierowcy 
z Miejskich Zakładów Autobusowych m. 
st. Warszawy pożegnali wspaniałego 
człowieka i kolegę Andrzeja Rudziń-
skiego – długoletniego mieszkańca 
dzielnicy Bielany, który zmarł w Szpitalu 
Bielańskim 20 stycznia br. Oto fragmen-
ty przemówienia jakie nad jego mogiłą 
wygłosił jeden z uczestników pogrzebu, 
pracownik MZA.

„W imieniu Kolegów tu obecnych, jak 
również i tych, którzy pozostają na sta-
nowiskach pracy, przychodzi mi wypełnić 
smutny obowiązek, jakim jest pożegnanie 
zmarłego w wieku 50 lat naszego kolegi, 
Andrzeja Rudzińskiego.

Andrzej Rudziński rozpoczął swą pracę 
w komunikacji miejskiej na początku lat 80-
-tych, w jednym z Zakładów Eksploatacji 
Autobusów przy ul. Inflanckiej, później zaś
przy Redutowej i w tej zajezdni przy ulicy 
Redutowej pracował do swych ostatnich 
dni. Pracował jako kierowca autobusu. 

Andrzej Rudziński był człowiekiem skrom-
nym, uczciwym, życzliwym i szlachetnym. 
Był człowiekiem o wielkim sercu, wrażliwym 
na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka. 
Pomimo nienajlepszej kondycji fizycznej,
w swojej codziennej pracy i w życiu starał się 
pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej 
potrzebowali – swoje sprawy zostawiał na 
później. Zawsze na Niego można było liczyć. 
Pomimo różnych codziennych trosk, jakie 
Go spotykały, Andrzej zawsze starał się 
iść przez życie drogą, którą wytyczała Mu 
Jego wiara. Mając takie cechy charakteru 
jak szczerość, uczciwość i dobroczynność, 
Jego najbliżsi Przyjaciele i Koledzy nadali 
Mu przydomek DUSZA, i takim Andrzejem 
Duszą został On na zawsze! Był i jest 
wzorem godnym do naśladowania. Andrzej 
Rudziński w komunikacji miejskiej przepra-
cował ponad 20 lat. Pracując w Miejskich 
Zakładach Autobusowych pełnił służbę Mia-
stu. Andrzeju! – dziś żegnamy Ciebie jako 
dobrego Przyjaciela i Kolegę. Na zawsze 
pozostaniesz w naszej pamięci jako Andrzej 
Dusza. Niech te żółto-czerwone kwiaty, 
które złożymy na Twojej mogile w barwach 
warszawskich autobusów, przypominają Ci 
tę komunikację miejską, której tak wiernie 
służyłeś przez wiele lat. 

Spoczywaj w Pokoju!
Kierowcy i Przyjaciele z Zakładu Eksplo-

atacji Autobusów R-5 przy ul. Redutowej.
Niech warszawskie autobusy rozwożą 

legendę o Andrzeju Duszy!”
Juliusz Szymański

Spieszmy się kochać ludzi,
Tak szybko odchodzą...

Ks. Jan Twardowski

Zaskoczyło nas tak nagłe Jej odej-
ście. Jeszcze słyszę Jej głos, gdy 
siedzimy na korytarzu po obradach 
Komisji Oświaty, a Ona opowiada 
o wnuczce Marysi, która właśnie 
skończyła roczek i o swoich trzech 
wnukach.

Znaliśmy się długo – czternaście lat, 
gdy oboje zostaliśmy radnymi Gminy 
Warszawa Bielany startując z listy Mię-
dzyparafialnego Komitetu Wyborczego.
Agata, pełna energii i inicjatyw została 
przewodniczącą Komisji Oświaty 
i Kultury. Zawsze serdeczna, życzliwa 
służyła i pomagała ludziom. Kultura 
i oświata były jej pasją. W Bielańskim 
Ośrodku Kultury, a następnie jako kie-
rownik filii BOK na Wólce Węglowej
poświęcała się bez reszty pracy kosz-

Wspomnienie o Agacie
tem wolnego cza-
su i swojej rodziny. 
W końcu zdecydo-
wała się zakończyć 
pracę zawodową 
i przejść na eme-
ryturę, ale nie mo-
gła być bezczynna. 
Dlatego też z listy 
Prawa i Sprawie-
dliwości została 
radną dzielnicy 
Bielany.

Jak zawsze peł-
na energii z na-
dzieją na owocną 
pracę w Komisji 
Oświaty i Kultury 
układała plany jej 
działalności – lecz 
Pan Ją powołał do 
innej służby...

Ryszard Podczaski
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Bal karnawałowy dla seniorów

Głos Seniora
Nasze Kluby  – „Podleśna”
Klub Seniora przy Spółdzielni Miesz-

kaniowej „Podleśna” istnieje 6 lat, mieści 
się w oddanym mu i wyremontowanym 
przez spółdzielnię lokalu przy ul. Podle-
śnej 40, klatka IV, domofon 200, a słynie 
z brydża, wycieczek i biblioteki.

Na lutowym posiedzeniu Rady Pro-
gramowej Seniorów Bielańskich, które 
odbyło się w tym klubie, kierowniczka 
–  Maria Prószyńska omówiła  jego dzia-
łalność w okresie 2005 – 2006.

Są tu cztery zespoły brydżowe, pro-
wadzone przez odpowiedzialne za nie 
osoby. 

Zespół  Lucy Hyndle gra w poniedział-
ki i czwartki, od godzin przedpołudnio-
wych do 15.00. Grupa Elżbiety Milczarek 
– w środy i soboty do godz.14.00 lub 
15.30. Grupa  Barbary Dzieran w środy 
i piątki od 17.00 do 20.00. Korzysta też 
z klubowego lokalu zespół  Macieja 
Hosera. Latem przy dobrej pogodzie bry-
dżyści chętnie przenoszą się na pobliski 
skwer, w cień drzew. Są wśród nich nie 
tylko bielańczycy, ale również mieszkań-
cy innych dzielnic, bo klub serdecznie 
zaprasza entuzjastów brydżowych zma-
gań. Chętni do rozgrywek mogą uzyskać 
bliższe informacje pod telefonem 0-22 
835 19 15.

Od kwietnia do października trwa tu 
prawdziwy sezon wycieczkowy. W 2005 
roku odbyło się 26 wycieczek, w roku 
ubiegłym 19, w tym roku klub spodziewa 
się udziału w 21 wycieczkach. Są jedno-
dniowe i kilkudniowe, jedne nieodpłatne 
inne odpłatne, ale stosunkowo niedrogie. 
Organizatorami ich są zaprzyjaźnione 
z „Podleśną” środowiska bielańskie: Koło 
PTTK „Renciści”, Klub Seniora „Wrze-
ciono”, Klub Seniora „Wawrzyszew”, są 
to więc wojaże wspólne, cieszące się 
wielkim powodzeniem wśród członków. 
Także Rada Programowa przyznaje miej-
sca klubowi z Podleśnej w organizowa-
nych wycieczkach. Oczywiście, tematy 
i terminy wyjazdów zawsze podawane 
są z wyprzedzeniem.

Od września 2000 r. działa przy klubie 
biblioteka. Księgozbiór powstał dzięki 
darom mieszkańców spółdzielni i bielań-
czyków. Obecnie liczba skatalogowanych 
woluminów wynosi 6.120, o różnorodnej 
tematyce, także książek dla dzieci i lektur 
szkolnych.

Z biblioteki korzysta około 90 osób, 
które bardzo sobie cenią możliwość bez-
płatnego wypożyczania książek. 

Biblioteczne dyżury przy ul. Podleśnej 
40 klatka I, domofon 100, panie Hanna 
Pilarska i Maria Prószyńska pełnią w śro-
dy i piątki w godz.17.00 – 20.00. Doryw-
czo wspomagają je Danuta Poruszewska 

i Ewa Bujnowska-Bielobrodek. Wszystkie 
panie pracują społecznie, podobnie jak 
inni aktywiści z klubu „Podleśna”, z wiel-
kim zaangażowaniem i satysfakcją.

Biblioteka ciągle wzbogaca swój 
księgozbiór, a klub gorąco apeluje do 
bielańczyków, mieszkańców innych dziel-
nic, do wszystkich osób, które chciałyby 
ofiarować książki.

„Podleśna” przyjmie je z radością 
i będą one służyć czytelnikom.

Animatorzy zapraszają
„A w sobotę coś dla ducha” – to popu-

larne już hasło comiesięcznych spotkań, 
organizowanych przez Zespół Animato-
rów Rady Programowej, pod patronatem 
Wydziału Kultury.

Odbywają się one w lokalu Ośrodka 
Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul. 
Wrzeciono 5A i na bieżący rok zaplano-
wano następujące tematy:
 24 lutego o godz.15.00 – dla przypo-

mnienia 63. rocznicy zamachu na Kutsche-
rę, spotkanie z legendarną „Kamą” – Marią 
Chojecką, uczestniczką brawurowej akcji 2 
lutego 1944 roku w Alejach Ujazdowskich.
 31 marca o godz.15.00 – „Nie lękaj-

cie się” w hołdzie Janowi Pawłowi II. 
 21 kwietnia o godz.15.00 – wiecznie 

młode „Ziele na kraterze”, czyli Melchior 
Wańkowicz. 
 26 maja o godz.15.00 – ludowy ze-

spół folklorystyczny „Kujawy Bachorne” 
zaprezentuje kujawskie obrzędy ludowe. 
 22 września o godz.15.00 – „A to Polska 

właśnie”, czyli wieczór poświęcony Stanisła-
wowi Wyspiańskiemu, w 100-lecie śmierci. 
  20 października, o godz.15.00 

– spotkanie o tematyce: kpt. Walerian 
Łukasiński, tajny więzień caratu, który po-
przedził w sztafecie pokoleń nieugiętych 
Polaków księdza Jerzego Popiełuszkę. 

JEŻELI:
 Bliska Ci Osoba pije, powodując szkody w Twoim życiu
 Ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi
 W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do  przemocy
 Ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofiarą przemocy
 Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
 Twoje Dzieci potrzebują pomocy psychologicznej,
 Masz poczucie, że stoją przed Tobą trudne wybory życiowe, a nie potrafisz wybrać,
 Masz kłopoty w szkole
 Czujesz się osamotniony

PRZYJDŹ DO NAS. WIEMY JAK CI POMÓC
BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

UL. NAŁKOWSKIEJ 11,  tel. (022) 835 – 43 – 42
ZAPISY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 Porady prawne – poniedziałki godz. 14.00 – 18.00, środy 10.00 – 14.00 i 16.00 
– 20.00 (dotyczące przemocy w rodzinie),  czwartki 16.30 – 20.00,
 Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, czwartki 15.00 – 20.00, 

piątki 18.00 - 20.00,
 Porady pedagogiczne – środy 14.00 – 18.00, piątki 12.00 – 16.00,
 Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz 

spraw rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00,
 Porady psychologiczne (dotyczące przemocy domowej) – poniedziałki 15.00 

– 18.00, piątki 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

 17 listopada o godz.15.00 – „Nie-
pokonani żołnierze przegranej sprawy”: 
gen. Leopold Okulicki, gen. Emil Fieldorf,  
rotmistrz Witold Pilecki. 
 8 grudnia o godz.15.00 – wspominać 

będą sybiraczki: dr Barbara Dubik-Piotrow-
ska i Krystyna Baraniak (autorki książek: 
„Kwiaty na stepie” i „Syberyjska Odyseja”).

Echa karnawału
Balowo było bielańskim seniorom! Już 28 

grudnia Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy 
i WSBM „Chomiczówka” zaprosili 150 osób 
na karnawałowy wieczór integracyjny, a tań-
ce trwały na Nerudy do późna. 24 stycznia 
również Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy 
i WSBM „Chomiczówka” zorganizowali nam 
w Klubie Mieszkańców „Chomiczówka” bal 
karnawałowy. Przyszło ponad 160 osób 
i nikt nie szukał miejsc, bo każdy miał miej-

sce wyznaczone. Ponieważ wiadomo było, 
po ile zaproszeń otrzymały poszczególne 
kluby, animatorzy z Chomiczówki przygo-
towali osobne stoliki dla każdego klubu. 
I obiecują, że zawsze tak będzie na tanecz-
nych imprezach. Brawo! Trzecie balowanie 
odbyło się na Nerudy 20 lutego.

W Bielańskim Ośrodku Kultury w każ-
dą karnawałową niedzielę tańczyliśmy na 
„Bielańskich podwieczorkach” – ściągało 
tam co najmniej po sto osób. 18 lutego 
BOK zorganizował bal seniora, a w so-
boty śpiewała nam do tańca Hanna Rek 

w popularnym „saloniku”.
15 lutego oglądaliśmy kabaret w wykona-

niu Krystyny Sienkiewicz i Filipa Borowskiego, 
a potem – oczywiście tańczyliśmy. Członkowie 
tego klubu tańczyli również na pomniejszych 
organizowanych tam imprezach.

W Ośrodku Wsparcia przy Wrzeciono 
5A odbyły się trzy podwójne bale (przed 
południem dla uczestników ośrodka, 
po południu dla klubu): „Bal z minionej 
epoki”, bal maskowy, bal ostatkowy. 
Przeciętnie bawiło się po 60 osób.

A z imprez typowo rozrywkowych, warto 
wymienić spotkanie w Klubie Mieszkańców 
„Chomiczówka”, 13 lutego, na którym grała 
nam i śpiewała kapela „Warszawska Czwór-
ka Hultajska” oraz recytował swoje prze-
śmieszne monologi Cezary Szczygielski.

Nie każdemu dadzą
Po licznych przymiarkach do walory-

zacji emerytur i rent, sporach toczonych 
na Wiejskiej, kłótniach resortów pracy 
i finansów (relacjonowaliśmy je w ubie-
głym numerze) – podwyżek ma nie być. 
Mają być tylko – jak dowiedzieliśmy się 
w Zarządzie Głównym Związku Emery-
tów – jednorazowe wypłaty dla emerytów 
i rencistów, ale nie wszystkich.

Tym, których świadczenia wynoszą do 
800 zł, państwo ma dać po 330 zł. Przy 
świadczeniach od 800 do 1000 zł ma 
przysługiwać po 180 zł, a przy świadcze-
niach rzędu 1001-1200 zł – po 150 zł.

W sumie taki „zastrzyk” finansowy, jed-
norazowy, nie podwyższający dochodów, 
ma otrzymać około 6,5 mln emerytów, 
rencistów, osób pobierających świadcze-
nia przedemerytalne i zasiłki przedeme-
rytalne podobno w kwietniu. Reszta, czyli 
ci z nas, którzy pobierają ponad 1200 zł 
miesięcznie, nie dostanie nic.

Dlaczego waloryzacji ma nie być? Róż-
ne na ten temat krążą opowieści. Że pienią-
dze są, ale zamiast na waloryzację, pójdą 
na te jednorazowe wypłaty. Że waloryzacja 
byłaby, ale nie zgodził się na nią resort 
finansów itp., itd. Z jednej strony dobrze, 
że coś zyskają biedniejsi z nas. Z drugiej 
źle, bo nawet przy niewielkich podwyżkach 
wzrosłyby podstawy świadczeń.

Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Pomóż podopiecznym 
Fundacji Opieki
nad Zwierzętami

Canis
www.canis.org.pl

Wyślij SMSa  na numer 7210
hasło ZWIERZAKI

Koszt jednego SMS-a 2 zł + 44 gr VAT
Całe 2 zł dostaną zwierzaki

Usługa dostępna w sieci Plus i Sami Swoi
Akcja SMS trwa do 31 maja 2007.
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dokończenie ze str. 1

Odchodzić wśród bliskich
 Inicjatorzy przedsięwzięcia skon-

centrowali się na propagowaniu idei 
hospicjów otwartych. W hospicjach 
stacjonarnych przebywają osoby nie-
uleczalnie chore, których stan wymaga 
całodobowej opieki za pomocą specja-
listycznego sprzętu. Natomiast hospi-
cja otwarte zajmują się chorymi w ich 
własnych domach. – W latach 80-tych 
było to działanie nowatorskie. Chorych 
trzymano w szpitalach, by tam umierali. 
Nam – twórcom hospicjum otwartego 
– chodziło natomiast o coś zupełnie prze-
ciwnego. Naszym zdaniem, nieuleczalnie 
chory, cierpiący człowiek powinien od-
chodzić z tego świata we własnym domu, 
wśród bliskich, rodziny, swoich zwierząt, 
we własnym łóżku, a nie na szpitalnej 
kozetce, między obojętnymi ludźmi. 
I takiemu człowiekowi naturalnie należy 
zapewnić niezbędną terapię medyczną, 
ale – jeśli jest to możliwe – najlepiej, by 
odbywało się to w jego rodzinnym domu, 
w miejscu, gdzie spędził swoje życie 
– wyjaśnia ks. Duda. 

Ważne, by nie bolało
W prowadzonym przez niego hospi-

cjum zatrudnionych jest około 50 pracow-
ników etatowych – lekarzy, psychologów, 
pielęgniarek, fizykoterapeutów. Zajmują 
się oni niemal 150 podopiecznymi z całej 
Warszawy, głównie jednak z Bielan. Ich 
pomoc jest wszechstronna – podają 
leki, zmieniają opatrunki, myją chorego, 
rozmawiają z nim, wysłuchują go, niosą 
pomoc psychologiczną – a gdy trzeba, 
także duchową. – Przede wszystkim 
jednak, i to jest absolutna podstawa, 
personel stara się zmniejszyć ból cho-
rego. Bez zlikwidowania bólu nie ma co 
mówić o żadnej innej terapii, o pomocy 
duchowej, psychologicznej, czy zwyczaj-
nej rozmowie. Kiedy chorego bardzo boli, 
a ból w chorobie nowotworowej bywa 
niewyobrażalny, najważniejsze w opiece 
paliatywnej jest jedno – maksymalnie 
zmniejszyć cierpienia chorego. Niestety, 
nie zawsze się to udaje, często leki nie 
są wystarczająco silne. Czasem wtedy 
pomaga choremu, by ktoś przy nim był, 
posiedział, potrzymał za rękę – mówi 
ks. Duda, podkreślając jednocześnie, 
że hospicjum to nie jest – tak jak się 
niektórym ludziom wydaje – „umieralnia”. 
– Zgłaszają się do nas rodziny chorych 
ze skierowaniami ze szpitala. A sami 
chorzy są często przerażeni faktem, że 
trafiają pod opiekę hospicyjną i że to
oznacza jedynie bardzo rychłą śmierć. 
Tymczasem zdarza się, że nasi pacjen-
ci żyją i po kilka lat – twierdzi dyrektor 
ośrodka. 

Rodzina cierpi z chorym
Hospicjum stara się podnieść jakość 

życia nie tylko pacjentom, ale i ich rodzi-
nom. Obecność w domu umierającego 
w cierpieniach to ogromne brzemię dla 
rodziny. Nie tylko fizyczne, choć opieka
nad takim człowiekiem jest niezwykle 
ciężka. To także ogromne obciążenie 
psychiczne. Rodzina widzi jak bliska 
osoba odchodzi w cierpieniu i wydaje  się 

Światowy Dzień Chorego
Hospicjum to też życie

jej, że nie może jej pomóc. I cierpi wraz 
z nią, inaczej, ale też mocno.

 – My, pracownicy hospicjum, stara-
my się również wesprzeć taką rodzinę. 
Psychicznie i fizycznie. Pomagają nam
w tym skupieni wokół hospicjum wolon-
tariusze. Spędzają oni w domu 
chorego wiele godzin, są niemal 
na każde wezwanie. Odciążają 
rodziny pacjenta w opiece, często 
namawiają ich, by wyszli z domu, 
rozerwali się nieco, poszli do kina, 
na koncert, spotkali się ze zna-
jomymi, by ich życie choć trochę 
mogło być normalne, a nie skon-
centrowane jedynie na cierpieniu 
i umieraniu – mówi ks. Duda. 

Pomagać 
ze zrozumieniem

Nie każdy może pracować w ho-
spicjum. Trzeba ogromnej odpor-
ności psychicznej i jednocześnie 
dużej empatii, współodczuwania, 
ale nie czułostkowości. – Chory 
i jego rodzina nie chcą, by się 
nad nimi litować. Oni chcą, by im 
pomóc. Liczy się profesjonalizm 
i zrozumienie dla ich potrzeb i bólu. 
A pracownik i wolontariusz absolutnie nie 
mogą przenosić problemów z pracy do 
ich domu – uważa ks. Duda,  za którego 
słowami stoi 20 lat doświadczenia opieki 
nad chorymi. 

Ks. Duda pamięta swojego pierwsze-
go podopiecznego. Miał na imię Ignaś 
i umierał na raka. W okolicach kolana 
miał ogromną, otwartą ropiejącą ranę. 
W całym domu, w którym mieszkał, 
unosił się straszny smród gnijącego 
ciała. Ignaś bardzo cierpiał. – Ojciec 
Placyd Galiński, były opat benedyktynów 
w Tyńcu, zorganizował grupkę młodzieży 
z naszej parafii, by niosła  pomoc Igna-
siowi i jego mamie. Przychodziliśmy do 
niego codziennie, myliśmy go, goliliśmy, 
zabieraliśmy na spacery. Odciążaliśmy 
jego mamę od obowiązku opieki nad 
synem, by mogła choć trochę odpocząć. 
Po miesiącu Ignaś zmarł. Bardzo to prze-
żyłem – wspominał ks. Władysław.

Ksiądz cieszy się, że nie brakuje chęt-
nych do pomocy w hospicjum. – Kiedyś 
najwięcej wolontariuszy rekrutowało się 
spośród ludzi starszych. Od kilku lat przy-
chodzą do nas ludzie młodzi. To nie jest 
tak, że mamy niewrażliwą, aspołeczną 
młodzież. Przychodzą do nas z potrzeby 
serca. Wielu z nich się wykrusza, nie są 
z nami długo, bo ciężko im to wszystko 
wytrzymać. Najlepszymi wolontariuszami 
są osoby, które same przeżyły dramat 
śmiertelnej choroby w rodzinie – uważa 
ks. Duda. Naturalnie każdy wolontariusz 
przechodzi profesjonalny kurs opieki 
nad chorym, przeszkolenie medyczne 
i psychologiczne, tak by jego pomoc była 
fachowa.

Aby wesprzeć hospicjum nie trzeba 
jednak zostać wolontariuszem. Każdy, 
kto chciałby zrobić coś dobrego dla cho-
rych, a nie ma czasu lub psychicznych 
predyspozycji by przystąpić do wolonta-
riatu, może przekazać na rzecz ośrodka 
pieniądze. Lepiej nie przynosić żadnych 
ubrań, koców, czy innych przedmiotów, 
bo tego akurat chorzy  nie potrzebują. 

– Personel hospicjum najlepiej wie, co 
jest w danej chwili niezbędne. Musimy 
mieć fundusze na środki opatrunkowe, 
specjalistyczne łóżka dla chorych, ma-
terace zapobiegające odleżynom, sprzęt 
rehabilitacyjny, strzykawki, igły... – wyli-
cza potrzeby ks. Duda.

I choć hospicjum ma podpisaną umo-
wę z NFZ, pieniędzy nigdy nie jest tyle, 
by wystarczyło na wszystko. Dlatego 

też skorzystajmy z okazji, jaką daje nam 
prawo i przy rozliczeniu z fiskusem prze-
każmy 1% naszych podatków na rzecz 
Archidiecezjalnego Zespołu Domowej 
Opieki Paliatywnej na Bielanach. Poniżej 
zamieszczamy wzór druku. Druki można 
otrzymać w parafii św. Zygmunta.

Adres hospicjum: pl. Konfederacji 55, 
01-834 Warszawa, tel. 022 663 55 93. 

Małgorzata Tańska 

CHIROPRAKTYKA to efektywna 
i bezpieczna metoda, akceptowana 
w środowisku medycznym, przywra-
cania zdrowia przez zabiegi manualne 
na kręgosłupie. Dzięki tym zabiegom, 
potocznie nazywanym kręgarskimi, 
można leczyć wiele poważnych dole-
gliwości. Ich przyczyna – o czym czę-
sto nie wiedzą pacjenci – ma często 
swoje źródło w kręgosłupie. 

Coraz częściej lekarze różnych dziedzin 
medycznych, w tym ortopedzi, proponują 
pacjentom zabiegi manualne na kręgo-
słupie. Wbrew fałszywej, obiegowej opinii, 
która do dziś tu i ówdzie funkcjonuje, 
chiropraktyka (kręgarstwo) to nie sztuka 
mechanicznego nastawiania kręgów, lecz 
metoda oparta o głęboką znajomość anato-
mii człowieka. Dzięki niej można usprawniać 
kręgosłup i likwidować wiele dolegliwości od 
niego pochodzących. Jest to niezawodny 
sposób pozbycia się bólu oraz – co bardzo 
ważne – uniknięcia leków przeciwbólowych, 
które nie leczą, a zawsze wywołują poważ-
ne ujemne skutki uboczne.

Zabieg kręgarski bardzo często po-
zwala uniknąć operacji. Potrafi zlikwido-
wać bóle nie tylko samego kręgosłupa, 
czy rwę kulszową, ale wiele innych. 
Na przykład bóle barku, głowy, ramion, 
drętwienie rąk i nóg, arytmię serca, po-
wodowaną uciskiem na kręgi piersiowe, 
a nawet zlikwidować zaburzenia pracy 
jelit czy żołądka oraz szereg innych do-
legliwości. Pacjenci często są zdziwieni, 
że po zabiegach ustępują problemy 
– według nich – zupełnie niezwiązane 
z kręgosłupem.

Gdy zawiedzie szpital
Chiropraktyka to metoda powszechnie 

stosowana na Zachodzie – m.in. w Danii 
i Anglii. Również w Polsce ludzie coraz 

Promocja zdrowia
Można uniknąć operacji (1)

częściej wybierają metody manualne 
leczenia kręgosłupa często wówczas, 
gdy zawiodą ich szpitalne i sanatoryjne 
kuracje. Jeśli więc badania lekarskie 
wykluczą, że powodem bólu są chore 
inne organy, warto wiedzieć, gdzie można 
bezpiecznie wyleczyć kręgosłup metodą 
medycznego kręgarstwa.

Tak właśnie leczeni są pacjenci w jed-
nej z warszawskich w przychodni, w któ-
rej pracuje i służy pomocą perfekcjonista, 
jak o Andrzeju Bednarczyku mówią jego 
pacjenci. W jednej osobie chiropraktyk, 
osteopata, masażysta, psychosomatyk. 
Zdobywał wiedzę w Polsce i za granicą. 
Usprawnia kręgosłupy dzieciom, doro-
słym, nawet tym w podeszłym wieku. 
Od pacjentów wymaga przedstawienia 
mu RTG i innych badań. Jego metody 
są niezawodne, często nawet w tych 
przypadkach, gdy pacjent wymaga 
zabiegu operacyjnego, a ze względów 
zdrowotnych (wiek, stan serca) nie może 
być zoperowany.

E.P.

Ośrodek Medycyny 
Naturalnej

„NATURMED”
Ursus - Gołąbki
ul. Koronacyjna 15

Tel. 022 662 49 07, 
kom. 0 604 092 007

Informacje i zapisy 
codziennie 9.00-20.00
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Na terenie Dzielnicy Bielany działa 
szereg instytucji i organizacji poza-
rządowych zajmujących się w swojej 
pracy również zagadnieniem przemocy 
domowej. Aktualnie łączy je wspólna 
idea tworzenia lokalnego systemu 
współpracy na rzecz wielokierunkowej 
pomocy rodzinom doświadczającym 
przemocy. W październiku 2006 r. 
konferencją „Dylematy dotyczące 
przeciwdziałania przemocy domowej 
w społeczności lokalnej” rozpoczęto 
realizację Bielańskiej Kampanii na 
Rzecz Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie. W ramach kampanii obok 
budowania międzyinstytucjonalnego 
systemu pomocy rodzinie, prowadzo-
ne są akcje informacyjne i społeczne 
ukierunkowane na edukację oraz 
rozwijanie świadomości i wrażliwości 
społecznej. 

W ramach kampanii odbyło się se-
minarium na temat budowania systemu 
pomocy rodzinie z problemem przemocy 
oraz przeprowadzono cykl szkoleń dla ka-
dry instytucji i organizacji podejmujących 
działania na rzecz rodzin doświadczają-
cych przemocy domowej. Szkolenia, poza 
podwyższaniem  kompetencji służb, miały 
również cel integracyjny. W ramach po-
wstającego systemu udzielanie pomocy 
osobom doświadczającym przemocy ma 
się opierać na podejmowaniu zintegrowa-
nych działań wielu służb, które wykorzy-
stując własne uprawnienia i kompetencje 
mogą pomagać sprawnie i skutecznie. 

Istotnym elementem kampanii jest 
akcja informacyjna dla mieszkańców 

dzielnicy Bielany. Ma ona  na celu uwraż-
liwienie społeczności lokalnej na problem 
przemocy domowej oraz przekazanie 
informacji o instytucjach i organizacjach, 
gdzie można uzyskać pomoc. Przygo-
towano w tym celu ulotki, które można 
znaleźć na terenie instytucji i organizacji 
pozarządowych oraz w miejscach uży-
teczności publicznej na terenie dzielnicy.  
Obok ulotek informacyjnych na terenie 
Bielan  przeprowadzono akcję plakatową 
pt. „Nie  przemocy w rodzinie”. Do akcji 
tej obok lokalnych instytucji i organizacji 
zaproszono również apteki, spółdzielnie 
mieszkaniowe, urzędy pocztowe oraz 
większe placówki handlowe. 

Wymienione działania promocyjne 
i edukacyjne są finansowane ze środków
przeznaczonych na realizację  „Progra-
mu Profilaktyki Uzależnień dla dzielnicy
Bielany na 2006 r.”. W ramach realizacji 
tego programu działa na terenie dzielnicy 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, po-
wstała także grupa wsparcia dla kobiet 
doświadczających przemocy domowej.  
Na terenie bibliotek w osiedlach Wrze-
ciono i Chomiczówka prowadzone jest 
poradnictwo psychologiczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, ponadto na terenie 
biblioteki przy ul. Duracza 1  powstała 
Dzielnicowa Biblioteczka Profilaktyczna,
gdzie można znaleźć  literaturę i czaso-
pisma dotyczące problematyki przemocy 
domowej. 

Aby budowany system pomocy w pełni 
odpowiadał na potrzeby społeczności 
lokalnej Bielan przeprowadzono badania 
społeczne na temat zjawiska przemocy 

domowej  na terenie dzielnicy Bielany. Ich 
wyniki posłużą do bardziej precyzyjnego 
planowania działań, a także tworzenia 
strategii wykorzystującej istniejące za-
soby i uwzględniającej wyłonione po-
trzeby.

Partnerami kampanii są m.in. Wydział 
Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, Ośrodek Po-
mocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy,  Komenda Rejonowa Policji 

Warszawa V, Straż Miejska, Polskie 
Centrum Mediacji, Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej, Specjali-
styczna Poradnia Rodzinna,  Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna, Sąd 
Rejonowy dla W-wy Żoliborza w Warsza-
wie, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
„Gniazdo”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziad-
ka” – „Przywrócić Dzieciństwo”, Dom 
dla Osób Bezdomnych i Najuboższych 
„Markot”.

Monika Bobowska, 
Katarzyna Krupowicz-Kuzińska

Kampania na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
PRZEMOCY DOMOWEJ MÓWIMY „NIE”

Na terenie Dzielnicy Bielany  bezpłatną poradę  i pomoc 
można otrzymać w niżej wymienionych placówkach:

 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
dla mieszkańców dzielnicy Bielany, ul. Z. 
Nałkowskiej 11, tel. 022 835-43-42.
 Ośrodek Pomocy Społecznej Dziel-

nicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Przyby-
szewskiego 80/82, tel. 022 639-87-72, 
022 864-59-52.
 Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 

Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, al. 
Zjednoczenia 11, tel. 022 864-73-06.
 Poradnia Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Żerom-
skiego 13, tel. 022 663-54-39.

 ul. Szajnochy 8, tel. 022 833-14-
-71/75
 ul. Conrada 15, tel. 022 663-21-54
 ul. Klaudyny 32, tel. 022 833-00-00
 ul. Kleczewska 56, tel. 022 834-83-28
 ul. Kochanowskiego 19, tel. 022 

633-06-14

Przychodnie Rejonowe:

 Dzielnicowy Zespól Realizacji Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlko-
holowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Biela-
ny, ul. Nałkowskiej 11, tel. 022 835-43-42.
 Komenda Rejonowa Policji Warsza-

wa V, ul. Żeromskiego 7, tel. 022 603-71-
-55; 022 834-83-83 
 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoli-

borz, al. Zjednoczenia 25, tel. 022 669-19-98.
 Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popie-

łuszki, ul. Cegłowska 80, tel. 022 569-05-00, 
 Izba Przyjęć, tel. 022 569-01-31; 

022 569-01-33

 ul. Kochowskiego 4, tel. 022 839-
-47-13 
 ul. Wrzeciono 10 c, tel. 022 835-

-30-01
 ul. Żeromskiego 13, tel. 022 834-

-24-31 do 39 (dyżury nocne w godz. 
20-8).

Szpital Bielański, jako szpital pu-
bliczny ma szczególne obowiązki 
w rejonie swojego działania. Jesteśmy 
coraz lepiej przygotowani do ochrony 
zdrowia mieszkańców, gdyż oferujemy 
naszym pacjentom nie tylko komplek-
sowe usługi szpitalne na wysokim 
poziomie, lecz także różne formy opieki 
przed i poszpitalnej (np. oddziały dzien-
ne, jednego dnia, rehabilitacja dzienna) 
oraz profilaktykę i promocję zdrowia.

Znaczenie naszego szpitala dla lokal-
nej społeczności wynika z faktu, że jest 
jedyną tego typu, dużą, wielospecjali-
styczną placówką w tej części Warszawy. 
Obejmuje w pełnym zakresie działania 
teren zamieszkały przez ponad 250 tys. 
ludzi, a w niektórych specjalnościach kil-
kakrotnie większy. Jest również miejscem 
szkolenia (staże lekarskie, pielęgniarskie, 
kursy specjalizacyjne, zajęcia dydaktycz-
ne dla studentów Akademii Medycznej 

i Akademii Wychowa-
nia Fizycznego) oraz 
prowadzenia prac ba-
dawczo-naukowych 
(Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplo-
mowego, Instytutu Me-
dycyny Doświadczalnej 
i Klinicznej  Polskiej 
Akademii Nauk, Insty-
tutu Psychiatrii i Neu-
rologii, Instytutu Kar-
diologii).

Oddział Pediatryczny 
Szpitala Bielańskiego 
rozpoczął działalność 
w 1961 r. jako Oddział 
Patologii Noworodka. 
Kierowany był przez 
dr med. Karolę Kar-
łowicz. Od roku 1968 
przekształcony został 
w Oddział Niemowlęcy, 
którego ordynatorem 
była nadal dr K. Kar-
łowicz, pielęgniarką 
oddziałową Helena 
Banasiak. Leczono tu 
dzieci do lat 7 z tere-

nu Warszawy, głównie z okolicy Bielan 
i Żoliborza. W 1976 r. stanowisko ordyna-
tora oddziału objęła dr n. med. Jadwiga 
Miśkiewicz. W 1991 r. zmieniono nazwę 
oddziału na Oddział Dziecięcy, funkcję 
pielęgniarki oddziałowej powierzając 
Hannie ]urkiewicz.

W pierwszym okresie działania praca 
kliniczna ukierunkowana była na proble-
my związane z żółtaczką okresu nowo-
rodkowego oraz diagnostyką przewle-
kłych biegunek, z uwzględnieniem badań 
enzymatycznych, histopatologicznych 
(biopsja jelita). Zajmowano się także 
chorobami układu moczowo-płciowego, 
analizując wyniki leczenia zachowawcze-
go odpływów pęcherzowo-moczowych 
oraz częstości występowania nefropatii 
refluksowej. Prowadzono pracę doty-
czącą ryzyka rozwoju miażdżycy u dzieci 
na dietach eliminacyjnych i żywieniu 
pozajelitowym.

Oddział Pediatryczny Szpital Bielański W czerwcu 2000 r., na bazie Oddziału 
Dziecięcego, otwarto Klinikę Pediatrii 
Centrum Medycznego Kształcenia Po-
dyplomowego, pod kierownictwem prof. 
dr hab. Jacka Grygalewicza. Oprócz 
działalności leczniczej, klinika ma za za-
danie kształcenie lekarzy pediatrów i le-
karzy rodzinnych, ustawiczne kształcenie 
zawodowe lekarzy w zakresie chorób 
dziecięcych oraz prowadzenie prac na-
ukowo-badawczych. Klinika ma charakter 
ogólnopediatryczny. Świadczy usługi 
w pełnym zakresie u dzieci do 18. roku 
życia. Oddział współpracuje z Oddziała-
mi Chirurgii Dziecięcej, Noworodkowym, 
Laryngologicznym, Neurologicznym, Za-
kładem Rehabilitacji. Przy klinice działa 
Oddział Nadciśnienia tętniczego dla dzie-
ci, Nefrologiczna dla dzieci, Reumatolo-
giczna dla dzieci, Poradnia Konsultacyjna 
dla dzieci z bezdechem sennym i jedna 
z nielicznych na Mazowszu Pracownia 
Polisomnorgaficzna.

Krzysztof Jarząbek

REHABILITACJA 
FUNKCJONALNA DZIECI, 

MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
► neurologiczna ► ortopedyczna
► wady postawy ► wady rozwojowe
► urazy stawów i kręgosłupa
► bóle migrenowe

DIAGNOZA ZABURZEŃ 
INTEGRACJI 

SENSORYCZNEJ U DZIECI
mgr fizjoterapii
terapeuta: PNF, Mc Kenzie, SI
tel. 0608 346 327

Mała Hania



13Luty 2007

EDUKACJA KULTURALNA
pon. i czwartki
dzieci do 11 lat
godz. 16.00-17.30 
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej 
15 lat
godz. 19.00-20.30
taniec jazzowy
z gimnastyką dla 
dorosłych
godz.20.30-22.00

Szkoła Tańca CARO DANCE. Zaawansowani i średnio zaawansowani.
Prowadzenie – instruktor Iwona Orzełowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 
1. Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy.

Zajęcia odpłatne (80 zł za miesiąc)

środy
godz. 18.00-22.00

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne) – gitara 
i perkusja.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1. 
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m. st. Warszawy.
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie 
– Kinga Berłowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1. 
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, m.st. Warszawy

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (rysunek i malarstwo) – (zajęcia 
bezpłatne). Prowadzenie – instruktor Barbara Czarnecka.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT” (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie 
– instruktor Mariola Strukowska. 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Klub Ekologiczny – „Ekokids” (zajęcia bezpłatne). Warsztaty w formie spotkań 
tematycznych.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Muzykoterapia (klasy I-III) (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie – instruktor 
Krystyna Ośko.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

wtorki
godz. 14.00-16.00

wtorki
godz. 14.30-16.00
środa
godz. 15.00-18.45

Nauka gry na instrumentach (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie – instruktor 
Robert Pardela.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia z tańca towarzyskiego dla wszystkich. Prowadzenie – instruktor 
Antoni Żaliński.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Klub miłośników języka esperanto. Prowadzenie – instruktor Alina Mozer.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59 (zajęcia 
bezpłatne w  Szkole Podstawowej nr 247 i 273).
Warsztaty rękodzieła artystycznego (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie – in-
struktor Grażyna Ciecierska (witraż).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Otwarte zajęcia w pracowni ceramicznej „Gdy nadchodzi wiosna” (zajęcia 
bezpłatne).
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

środy i piątki
godz. 16.30-17.30
(dzieci 7-12 lat)
środy i piątki
godz.17.30-18.30
(dzieci 13-18 lat)
środa
godz. 18.45-19.45
(rodzice)

środy
godz. 12.00-15.30

środy
godz. 14.15-16.30

06.03
godz. 15.30-19.00

wtorki
godz. 17.30-18.50
środy i czwartki
godz.17.00-18.30 
pon.,wtorki
godz. 14.00-17.05
środy, piątki 
godz. 14.00-17.50

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
19.03
godz. 17.00

Teatrzyk dla dzieci „Cudaczek Wyśmiewaczek”.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 27, al. Zjednoczenia 19.

wstęp wolny

KONCERTY

25.03
godz. 18.00

Koncert z cyklu Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach pt. „Perły muzyki 
kameralnej”. Kwartet smyczkowy (w programie utwory Fr. Schuberta, J. 
Haydna).
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90. Organizator – Biuro Koncertowe 
Haliny Promińskiej. Współpraca – Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

11.03
godz. 19.00

Koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecionie”. Koncert Wielkopostny (w programie  
uwory m.in – J.S.Bacha, H.Purcella, H.Schutza).
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Przy Agorze 9 (sala na dole). Or-
ganizator – Agencja Cello, Współpraca – Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

piątki
godz. 15.00-18.00 
(6-9 lat)
sobota
godz. 10.00-14.00 
(10-18 lat)

wtorki i czwartki
godz. 15.00-16.50

Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy), dzieci 7 – 14 lat (zajęcia 
bezpłatne). Prowadzenie – instruktor Alina Mozer. 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Modelarstwo lotnicze – klub „Śmigiełko” (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie 
instruktor – Waldemar Mozer.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

pon.,środa,piątek
godz. 17.00-19.15

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA
Wystawa malarska Justyny Jaszczewskiej pt. ”Konie”

wernisaż 2.03.07
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1, 
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

wstęp wolny
Wernisaż wystawy malarstwa Barbary Budnickiej.
Kościół św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55,Sala Akademicka.

wstęp wolny
3.03.07
godz. 17.00

3.03.07
pn.-pt.
godz. 14.00-20.00

Wystawa „Wyspy Wielkanocne” przygotowana przez Muzeum  Etnograficzne 
w Warszawie.
(pon.-pt.) godz.10.00-18.00, (sob.–niedz.) godz. 9.00 -13.00.
Wystawa czynna od 7 maja. Grupy zorganizowane – terminy do uzgodnienia.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19, tel.: 835-43-55.

wstęp wolny

7.03.07

O szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych imprez – w tym o możliwości uczest-
nictwa – prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury

21.03
godz. 17.00

Teatrzyk dla dzieci „Chatka chałupeńka”.
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 21, ul. Wrzeciono 48.

wstęp wolny

Imprezy dla seniorów
wtorki
godz. 15.00

Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich (zajęcia bezpłatne). Prowa-
dzenie – Kinga Berłowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1,
Współpraca – Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy

7.03

Koncert – impreza integracyjna dla kobiet uczestniczących w programie 
aktywizacji osób w podeszłym wieku.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1 

wstęp za zaproszeniami

8.03
godz. 15.00

Wykład psychologa dla seniorów – temat „Moje relacje z ludźmi”.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.

wstęp wolny

„Gdybym miał gitarę…” – otwarte zajęcia w zespole gitar (zajęcia bezpłatne). 
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
„W świecie barw” – otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci (zajęcia bezpłatne).
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

10.03
godz. 10.00-14.00
14.03
godz 15.15-16.30

czwartki
godz. 14.00-16.00

Spotkania czwartkowe dla seniorów.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1 
Współpraca – Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy.

21.03.
godz. 15.00

Otwarta impreza plenerowa „Żegnaj zimo, witaj wiosno”.
MDK „Bielany, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

wstęp wolny

30.03.
godz.13.00

„Tajemnice parku” – ekologiczna zabawa w plenerze dla młodszych.
MDK „Bielany, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

wstęp wolny

środy
godz. 15.00 

Warsztaty wokalne dla seniorów. Prowadzenie – Marian Chojnacki.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1 
Współpraca – Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy.

23.03
Koncert dla seniorów z okazji II rocznicy śmierci Jana Pawła II.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1

wstęp za zaproszeniami

Tydzień po prawdziwych Kaziukach 
w Wilnie – Bielański Ośrodek Kultury 
już po raz czwarty organizuje Kaziuki 
Wileńskie w Warszawie.

Program Kaziuków zapowiada się 
bardzo atrakcyjnie. W sobotę 10 marca 
odbędzie się koncert folklorystyczny 
Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Olsza” z Podgrodzia koło Wilna oraz 
spotkania literackie z członkami rodzin 
Mieczkowskich. Swoją poezję przybliży 
Magdalena Mieczkowska – autorka tomu 
„Tam”, i jej brat Maciej Mieczkowski – au-
tor tomu prozy „Być Polakiem na Litwie”, 
i ich ojciec Romuald Mieczkowski – autor 
kilku książek, kolekcjoner i promotor 
wielu twórców z kręgu Wilna. W niedzielę 
11 marca IV Kaziuki Wileńskie zakończy 
koncert Kapeli Wileńskiej poprowadzony 
przez Dominika Kuziniewicza, znango 

Kaziuki Wileńskie
goszczą w Warszawie

bielańskiej publiczności jako Wincuk 
z Wilna.

W sobotę 10 marca w godzinach 
12.00 – 16.00  zapraszamy na  kiermasz 
wyrobów z Wileńszczyzny. Będzie można 
kupić piękne palmy kaziukowe, kraszanki, 
smaczne pierniki i słodycze wileńskie,  
słynne pieczywo litewskie oraz tradycyj-
ne, rzadko dostępne w naszych sklepach 
wyroby wędliniarskie – miedzy innymi 
kindziuki i wędzone uszy. Będzie nie tyl-
ko coś dla ciała, ale i dla ducha również 
– na kiermaszu nie zabraknie bowiem 
wydawnictw książkowych oraz wyrobów 
plastycznych z regionu Wileńszczyzny.

Na kiermasz zapraszamy nie tylko w so-
botę, ale i  w niedzielę 11 marca w godz. 
10.00 – 14.00. Imprezy odbędą się w Bie-
lańskim Domu Kultury, ul. Goldoniego 1.

BOK

Bielańska Biblioteka Publiczna 
zachęcona sukcesem akcji „Lato 
w mieście”, w której po raz pierwszy 
brała udział w 2006 r., włączyła się 
tym razem w organizację zimowego 
wypoczynku dla dzieci pozostających 
w domach  podczas ferii.

Uczestnicy akcji „Zima w mieście”  przez 
dwa tygodnie mogli przekonać  się, że bi-
blioteki nie tylko wypożyczają książki, ale 
również są miejscem  świetnej zabawy.  

Codziennie w czterech bibliotekach 
o profilu dziecięcym odbywały się zajęcia 
dla dzieci w różnym wieku o różnorod-
nych zainteresowaniach. Dużo radości 
przyniosły przede wszystkim teatrzyki 
odgrywane przez profesjonalnych akto-
rów w dość nietypowej scenerii jaką są 
regały z książkami.  Mimo to udało się 
dzięki oświetleniu, scenografii i muzyce, 
zainscenizować atmosferę prawdziwego 
teatru. Dzieci mogły zobaczyć m.in. Cali-
neczkę, poznać twórczość Kornela Ma-
kuszyńskiego przedstawioną w spektaklu 
„Pisarz ze słońcem w herbie”. 

Ponieważ ferie to czas odpoczynku 
zaproponowano pełne śmiechu spotka-
nia z kabaretem  Kulfona i Moniki, w cza-

Zima w bibliotece
sie których dzieciaki doskonale bawiły 
się przy znanych z telewizji piosenkach. 
Wbrew pozorom w bibliotece może od-
być się także olimpiada. Zajęcia ruchowe,  
quizy i konkursy zorganizowano pod 
hasłem Olimpiada z Jackiem i Plackiem. 
Znalazła się również propozycja dla dzie-
ciaków uzdolnionych plastycznie. Zajęcia 
prowadzone przez artystów i pedagogów 
obejmowały różne techniki artystyczne 
i materiały (m.in. orgiami, pastele, wyci-
nanki, wyrywanki). Po tych spotkaniach 
dzieci mogły pochwalić się wykonanymi 
własnoręcznie maskami karnawałowymi 
oraz ilustracjami do wysłuchanych na 
zajęciach opowieści.  

Wielką radość sprawiły występy iluzjo-
nisty, który wraz z aktorami czytającymi 
„bajeczne” książki przeniósł wszystkich 
do krainy magii. Czarodziejskie było także 
spotkanie z przebranymi w fantastyczne 
kostiumy „Opowiadaczami Bajek”, którzy 
przybliżali dzieciom egzotyczne opowie-
ści pochodzące z różnych stron świata. 

W sumie Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Staszica w dzielnicy Bielany 
gościła prawie 400 dzieci.  

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

IMPREZY
Dzień olimpijczyka – impreza propagująca sport i ćwiczenia rekreacyjne. 
W programie m.in.: biegi sztafetowe, konkurencje lekkoatletyczne, spotkania 
ze znanymi olimpijczykami.

wstęp wolny

9.03 (piątek)
godz. 11.00-15.00

18.03 (niedziela)
godz. 13.00

„Stabat Mater” – koncert muzyki wielkopostnej zorganizowany w kościele 
pw. św. Ignacego Loyoli w wykonaniu zespołu „Alterno” pod kierunkiem Anny 
Celmer-Falkiewicz.

wstęp wolny
„Żegnaj zimo, witaj wiosno!” – impreza z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. 
W programie m.in.  marzanna – obrzęd palenia symbolu zimy, piosenki i tańce 
przy ognisku, gry i zabawy.

wstęp wolny

21.03 (środa)
godz. 11.00-14.00

25.03 (niedziela)
godz. 12.00-15.00

„Teatralne przygody” – program z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 
W programie: robienie masek, zabawa w teatr, konkursy tematyczne, spo-
tkanie z aktorem, spektakl teatralny.

wstęp wolny

Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Marty Kulik

Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny Gałązki
sobota 

godz. 10.00-15.00
Zajęcia z tkactwa artystycznego
pod kierunkiem Marzeny Kustry

czwartek 
godz. 11.00-15.00

Gimnastyka usprawniająca dla dorosłych
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler

czwartek 
godz. 10.00-11.00

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
 (środa)

Język angielski
pod kierunkiem Katarzyny Juszkiewicz-Way

wtorek i czwartek
godz. 16.00-19.15 (3 grupy)

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

wtorek i czwartek 
godz. 17.00-19.00

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

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

5,12,19,26.03 (pon.)
godz. 12.30-15.00 Spotkania w Klubie Seniora

SPOTKANIA KLUBOWE

IMPREZY

Premiera Zespołu Estradowego „Bielany” – „Podmoskiewskie wieczory” 
– w programie przeboje rosyjskie.

zaproszenia w sekretariacie BOK
3.03 (sobota)
godz. 17.00

7.03 (środa)
godz. 18.00

„Z dedykacją dla Pań” – koncert Krzysztofa Cwynara.
wstęp wolny

Wystawa  malarstwa Witolda Dębskiego i Katarzyny Dębskiej-Krześlak pt. 
„Kreską i kolorem opowiadane…”.

wstęp wolny
9.03 (piątek)
godz. 18.00

IV KAZIUKI WILEŃSKIE
Spotkanie literackie z Magdaleną Mieczkowską – autorką tomiku wierszy 
„Tam”, jej bratem Maciejem Mieczkowskim – autorem książki „Być Polakiem 
na Litwie” i ich ojcem Romualdem Mieczkowskim – autorem wielu książek, 
kolekcjonerem i promotorem wielu twórców z kręgów wileńskich.
Koncert folklorystyczny Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Olsza” 
z Podbrodzia k/Wilna.
Kiermasz kaziukowy: wielkanocne palmy, kraszanki, pierniki i słodycze 
wileńskie. 

Koncert Kapeli Świętojańskiej z Sużan. Prowadzenie Dominik Kuziniewicz 
zwany Wincukiem z Wilna.
Kiermasz kaziukowy: wielkanocne palmy, kraszanki, pierniki i słodycze 
wileńskie.

wstęp wolny

10.03 (sobota)
godz. 16.00-17.30

godz. 18.00

godz. 12.00-16.00

11.03 (niedziela)
godz. 14.00
godz. 10.00-14.00

16.03 (piątek)
godz. 18.00

Z cyklu „Prawdziwa historia niechcianych pomników” – projekcja filmu  „O jed-
nego marszałka za dużo” i spotkanie z reżyserem Jackiem Sawickim.
Koncert najpiękniejszych arii i duetów operetkowych w wykonaniu Joanny 
Białek (sopran) i Witolda Matulki (tenor).

wstęp wolny
21.03 (środa)
godz. 18.00

25.03 (niedziela)
godz. 12.30

Z cyklu „Dwie godziny dla rodziny” – spektakl teatralny dla dzieci pt. „Tomcio 
Paluszek” w wykonaniu Teatru Lalek Czarodziej.

wstęp 10 zł
Z cyklu „Okno dla wrażliwych” – spotkanie literackie i promocja najnowszego 
tomiku wierszy Miłosza Monasterskiego „SPA”.

wstęp wolny
28.03 (środa)
godz. 18.00

6,13,20,27.03 (wt.)
godz. 16.00-19.00 Klub Tkacki Seniorek

EDUKACJA KULTURALNA
3-4.03 sobota
godz. 9.00-17.00
niedziela
godz. 9.00-13.00

Warsztaty „Arteterapia w działaniach edukacyjnych”. Zajęcia prowadzi 
Grażyna Jezierska.

opłata 80 zł

Teatr Tańca (taniec współczesny) – dzieci młodsze
i młodzież gimnazjalna pod kierunkiem Lidii Pracownik
Zespół tańca estradowego dla dzieci (szkoła podsta-

wowa, gimnazjum) pod kierunkiem Katarzyny Bochniak
poniedziałek i czwartek

godz. 17.15-18.45
Zespół Estradowy „Bielany”

pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
poniedziałek godz. 17.00-20.00

czwartek godz. 15.00-18.00
Tańce etniczne w kręgu

pod kierunkiem Barbary Żuchowskiej
czwartek

godz. 19.00-20.30

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
wtorek i czwartek
godz. 17.00-19.30

Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15 
pod kierunkiem Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

środa i piątek
godz. 18.00-20.00

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

Tkackie Koło Seniorek
pod kierunkiem Anny Kozłowskiej

wtorek
godz. 16.00-19.00

Zajęcia plastyczne „Maluchy malują” dla  dzieci (3-5 lat) 
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

środa
godz. 16.30-17.15

Zajęcia plastyczne „Malowane fantazją” dla dzieci (6-9 lat) 
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

środa 
godz. 17.30-19.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA
poniedziałek godz. 16.00-17.30

czwartek godz. 18.00-19.30

7.03 (środa)
godz. 11.00

Koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii 
Narodowej – „Muzyka pełna blasku – technika, tempo, precyzja”.

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

Gimnastyka dla pań po mastektomii pod kierunkiem 
Hanny Klaude-Ler

wtorek i czwartek
godz. 16.30-17.15

Gimnastyka pilates pod kierunkiem
Katarzyny Bochniak

poniedziałek godz. 19.00-20.00
czwartek godz. 20.00-21.00

Gimnastyka rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek i czwartek
godz. 18.30-21.30

Qi-Gong chińska gimnastyka relaksująca
pod kierunkiem Joanny Madej

środa
godz. 19.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA
wtorek i czwartek
godz. 17.30-18.15

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY
poniedziałek, wtorek, czwartek

godz. 18.00-21.00 (koszt 200 zł)

Grupa teatralna „Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic

„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego

poniedziałek i piątek
godz. 15.30-17.30

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
poniedziałek i piątek
godz. 18.00-21.00

DAM PRACĘ
• Rozdawanie ulotek pod Urzędem Skarbowym. Tel: 0 503 155 701.

SZUKAM PRACY
• Mężczyzna 27 lat, zmotoryzowany, doświadczenie przy budowie 
kominków, poszukuje pracy dodatkowej lub wykona blaciki, stoliki 
z marmuru. Tel: 0 504 012 224. 

• Szukam pracy dodatkowej, młody, dyspozycyjny(od czwartku do niedzie-
li), prawo jazdy kat. B, własny samochód osobowy. Tel: 0 609 237 087

• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość 
w pełnym zakresie na ½ etatu. Tel: 0 22 834 08 68; 0 605 369 988

• Kobieta w średnim wieku zaopiekuje się osobą starszą(zakupy, 
sprzątanie, gotowanie, spacery)może być w niepełnym wymiarze 
godzin. Tel: 022 423 70 50; 0 505 296 790

• Podejmę się sprzątania biur, mieszkań itp. Praca może być w nie-
pełnym wymiarze godzin. Tel: 0 505 296 790 lub 022 423 70 50.

SPRZEDAM
• Kurtkę z lisów jasną ¾ rozmiar 48 i nową jesionkę (męską),wełna, 
jodełka jasna na178 cm wzrostu oraz elektryczną maszynę do 
pisania firmy Samsung SQ 1000. Tel: 0 22 833 37 72. 

• Niedrogo ciemny garnitur męski z kamizelką, rozmiar 202/102/94. Tel. 
022 835 05 76 ; 022 663 73 74, 0 603 035 752; 0 609 831 260.

• Zamrażarkę Pingwin 100. Cena: 100,00 zł.Tel. 0 604 289 854
• Maszynę do pisania Casio z instrukcją obsługi. Cena: 250,00 zł. 
Tel: 0 604 289 854.

• Garaż na ul. Dymińskiej. Tel: 0 22 669 57 60.

KUPIĘ
• Kolekcjoner kupi stare książki, pocztówki, monety, sztućce i inne. 
Tel: 0 22 824 14 66 ;0 502 011 257 

• Samochód osobowy, sprawny w cenie do 10 tys. zł. Tel: 0-788-
-951-605

• Samochód: Lanosa,Sienę, ewentualnie Skodę. Tel: 0 887 042 959
• Ogórki kiszone. Tel: 0 604 289 854

LOKALE
• Sprzedam - siedlisko 1h 55a – sad owocowy, dom murowany po blachą 
+ garaż 120 km od Warszawy kierunek Siedlce. Tel. 022 833 37 72. 

• Sprzedam – dom 88 m² z działką 1 400 m² - około 100 km od 
Warszawy. Cena do negocjacji. Tel. 0 22 864 33 27.

• Sprzedam m3 /36m/ - b e z p o ś r e d n i o, ul. Staffa, blisko nowej 
stacji metra. I/X piętro, widna kuchnia, blok ocieplony i odnowiony. 
Łazienka, ewent. kuchnia - do odnowienia.  Proszę o oferty cenowe. 
Oczekuję ok. 315 tys. PLN. Dodatkowo - odstąpię  miejsce na parkin-
gu strzeżonym społ. Tel. 0 88 73 97 868, e-mail: allpost@wp.pl

• Sprzedam garaż własnościowy w budynku mieszkalnym. Ogrzewany – 
woda, światło, przy ul. Marymonckiej. Tel. 022 751 18 86 (wieczorem).

• Sprzedam garaż murowany w ciągu garaży przy ul. Doryckiej. Tel: 
0 22 665 66 10 lub 12; 0 501 539 650.

• Zamienię dwa pokoje z kuchnią 45 m2, własnościowe spółdzielcze, 
przy ul. Gwiaździstej 27, drugie piętro na trzypokojowe na Biela-
nach lub Żoliborzu. Tel. 500 033 702.

• Zamienię dwa pokoje z kuchnią 45 m2, własnościowe spółdzielcze, 
przy ul. Gwiaździstej 27, drugie piętro na większe kwaterunkowe 
do wykupu. Tel. 500 033 702.

2,9,16,23.03 (piątek)
godz. 15.30-18.30

Klub Miłośników Matematyki (nauka matematyki dla uczniów szkół śred-
nich).

5.03 (poniedziałek)
godz. 9.00

Warsztaty arteterapii dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Grażynę 
Jezierską.

Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych Czynny w godzinach pracy filii BOK

Wystawa fotografii Szymona Dederko pt. „Szlachetna technika gumy” (pre-
zentacja techniki fotograficznej popularnej w XIX w.).

wstęp wolny
2.03 (piątek)
godz. 18.00

6.03 (wtorek)
godz. 18.00

Z cyklu – „Spotkanie z podróżnikiem” – multimedialny pokaz zdjęć Roberta 
Remisza  – „Bezdroża Skandynawii”.

wstęp wolny

• Bezpośrednia zamiana 27 m² własność hipoteka po remoncie, 
na mieszkanie

• Lokatorskie do 45m² (spłacę niewielkie zadłużenie)Bielany, Żoliborz  
lub okolice. Tel: 0 608 340 356

• Bezpośrednia zamiana 39 m² 3p kwaterunek okolice Dworca 
Wileńskiego na 2 pokoje kwaterunek lub spółdzielcze Bielany lub 
okolice. Tel: 0 661 950 689

• Wynajmę  Pani pokój przy ul. Szekspira. 0 22 663 93 84

USŁUGI
• Bułgarski - tłumaczenia (przysięgłe i zwyczajne), ogólne i specjalistycz-
ne -  humanistyczne, prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, ogólnotech-
niczne, publicystyczne i wszelkie inne. Ponad 25 lat praktyki. Fachowo 
i solidnie. Ceny przystępne /do uzgodnienia/. Tel./fax: 0 22 669 60 83, 
tel.kom. 0 603 340 725, e-mail: jolantas0@poczta.onet.pl

• Angielski – tłumaczenia, pisanie prac, tanio, solidnie, szybko, 
poziom zaawansowany, magister. Międzynarodowy certyfikat. 
Tel:0 22 633 75 66

• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, 
przygotowanie do klasówek i testów. Tel: 0 22 839 32 07; 0 695 
612 825.

• Fizyka, matematyka – korepetycje. Tel: 0 22 864 62 74.
• Matematyka – korepetycje. Tel: 0 22 835 12 05
• Tani serwis komputerowy, usługa w domu klienta. Projektowanie 
stron www. Tel.698 844 055, 0 22 835 75 98. 

• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa 
sprężarek, chłodnic –  ceny promocyjne. ul. Gdańska 23A. Tel. 022 
833 20 14, 0 501 160 500.

• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w języku rosyjskim); 
skład, łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach 
wydawniczych. Tel/fax: 0 22 833 13 42; tel. kom.: 0 508 849 667.

• Rosyjski – tłumaczenia (nie przysięgłe), ogólne i specjalistyczne 
– humanistyczne; „biznesowe”; ogólnotechniczne, a także inne. 
Tel/fax: 0 22 833 33 42; tel. kom. 0 508 849 667.

• Pierzemy i czyścimy wszystko od A - apaszki do Z – zasłony. 
Odbierzemy i dostarczymy. Twoja Pralnia. Tel: 0 22 796 01 29

• Kurs na operatora wózka widłowego. Szybko, tanio, solidnie. 
Specjalna oferta dla Firm. Z gazetą „Nasze Bielany” 10 % zniżki. 
Tel: 0 501 610 723.

• Fotografik z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto i vide-
oreportaży różnych uroczystości. Tel: 0 22 834 52 27.

• Naprawy okien – gwarancyjne i pogwarancyjne. Tel: 0 22 425 40 88.
• Naprawa telewizorów. Tel: 0 505 924 334.
• Matematyka dla Gimnazjalisty. Tel: 0 22 864 21 04.
• Angielski-dzieci, młodzież, maturzyści, studenci tanio – skutecznie 
- nauka i korepetycje. Konwersacja, gramatyka, przygotowanie do 
matury i egzaminów KET, PET, FC. Pisanie prac, tłumaczenia – 60 
min – materiały w cenie. Magister z doświadczeniem. Międzynaro-
dowy Certyfikat, poziom zaawansowany. Tel: 0 22 633 75 66.

• Kompteropisanie: prac, CV,listów motywacyjnych(również po 
angielsku). Tel:022 864 02 31

• Chemia. Nowa matura. Tel: 0 22 864 21 04

INNE
• Szukam miłej, pogodnej osoby, samotnej na wspólne spacery, 
wycieczki i dyskusje. Może być Pan lub Pani w wieku 65 – 70 lat. 
Tel:  0 505 541 063.

Ogłoszenia drobne
27.03 (wtorek)
godz. 18.30

Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddział Mazowiecki.  
Pokaz Piotra Celińskiego – „Kirgizki Tien-Szan”.

wstęp wolny

9.03 (piątek)
godz. 9.00

Warsztaty arteterapii dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Grażynę 
Jezierską.

Teatr Orchestra
pod kierunkiem Jacka Bereżańskiego

poniedziałek i piątek
godz. 19.00-20.30 

do 26.03.2007 Wystawa fotografii Szymona Dederko pt. „Szlachetna technika gumy”.
WYSTAWY

do 31.03.2007 Wystawa  malarstwa Witolda Dębskiego i Katarzyny Dębskiej-Krześlak pt. 
„Kreską i kolorem opowiadane…”.
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Witajcie,
Przed wami lektura nowej rubryki dla młodych, którą nazwaliśmy „Sposób_użycia”. 

Jest to jej pierwsze wydanie i mam nadzieję, że się Wam spodoba. Co najważniejsze, 
w dużej mierze to od Was – młodych mieszkańców Bielan zależy jaka będzie jej zawar-
tość. Specjalnie dla Was został utworzony adres e-mail: mlodzibielany@interia.pl 

Zapamiętajcie go i jeżeli macie jakieś pomysły lub gotowe materiały zwią-
zane z naszą dzielnicą – śmiało wysyłajcie. Każdy tekst opublikujemy, a każdy 
Wasz pomysł dokładnie rozpatrzymy! Wszystko po to aby pobudzić do aktyw-
nego działania bielańską młodzież. Zapraszam również na forum internetowe 
http://www.mlodzibielany.fora.pl.

Trzymajcie się.
Albert

Pan z telewizji 
na Bielanach...

Wiele osób widząc kogoś sławnego 
w sklepie czy na ulicy, bardzo się ożywia. 
Wymachuje rękoma i krzyczy: „O jej! To 
on gra w tym serialu” albo „Zobacz! To 
ona grała w tym nowym filmie kochankę 
tego przystojnego aktora”. Później po 
rozpoznaniu sławnego artysty następuje 
szturm. Wiele osób podbiega i prosi 
o autograf czy wspólne zdjęcie.   

Mieszkańcy Bielan postanowili na 
forum internetowym trochę poplotkować 
na temat – „Kto sławny mieszka na Bie-
lanach?”

Pewien pan napisał, że ostatnio jego 
znajoma w jednym ze sklepików na Biela-
nach widziała Krystynę Sienkiewicz. I nic 
dziwnego – ma ona domek na bajkowo 
pięknej ulicy Płatniczej. Ktoś inny napisał 
„No to choćby Agnieszka Rylik, mistrzyni 
świata w boksie, tu mieszka”. Ktoś eks-
cytuje się, że Kora z zespołu Mannam 
ma fajną „chatkę” i mieszka w okolicach 
kościoła św. Zygmunta. Wierna fanka 
Eweliny Flinty napisała, że owa artystka 
chwaliła się w jednym z wywiadów, że 
mieszka na Bielanach. Ktoś dopisuje, że 
Ewelina mieszka na Gwiaździstej. 

Młody chłopak pisze: „Ja często widzę 
Burczykową z „Na dobre i na złe”, która 
na Bielanach odwiedza rodzinę”. Póź-
niej jeszcze ten sam autor  dopisuje, że 
Kuba Sienkiewicz z Elektrycznych Gitar 
mieszka na Płatniczej, a Michał Ogórek 
– znany dziennikarz mieszka w okolicy 
ul. Cegłowskiej. Inna pani ujawnia, że 
kompozytor Jarosław Kukulski mieszka 
na Bielanach, a z jego synem chodziła 
do szkoły. 

Czytając dalej wypowiedzi internatów 
dowiaduję się, że aktorka Anna Korcz 
mieszka przy ulicy Gdańskiej, a znany 
podróżnik i pisarz Wojciech Cejrowski, 
po wędrówkach po świecie odpoczywa 
w swym mieszkaniu na Marymoncie. Na 
końcu ktoś napisał: „Na Bielanach mieszka 
też Stanisława Celińska – ta z „Samego 
Życia”.

Bartek Frymus

Bielany
w roli głównej

Cisza na planie! Kamera! Akcja! 
– krzyczy reżyser Grzegorz Warchoł. 
To znak, że na planie serialu „Dwie 
strony medalu” rozpoczęło się nagry-
wanie kolejnych scen. 

„Dwie strony medalu”, to nowy polski 
serial, który swoją premierę miał 5 stycz-
nia br., a emitowany jest w każdy piątek 
o 17.30 w TVP1. Akcja serialu toczy się 
w Szczelinie w klubie sportowym Ga-
mart, którego prezesem jest Janusz Wy-
socki (Sławomir Orzechowski). W serialu 
pojawia się też niezwykle barwna postać 
– bokser Toni (Daniel Olbrychski).

Tak naprawdę klub sportowy Gamart nie 
mieści się w Szczelinie, tylko... na Bielanach. 
Obiekty warszawskiego klubu sportowego 
„Hutnik” przy ul. Marymonckiej 42 na kilka-
naście dni zamieniły się w klub Gamart, a ka-
wałek Bielan na chwilę był Szczelinem. 

– Obiekt „Hutnika” został wybrany 
ze względu na różnorodność sekcji 
sportowych. W serialu potrzebowaliśmy 
obiektu, gdzie moglibyśmy realizować 
możliwie najwięcej zdjęć jednocześnie. 
„Hutnik” pod tym względem spełniał na-
sze wymogi – powiedział Radosław Gę-
bicz z kierownictwa produkcji serialu.

Bartek Frymus

W 1639 r. król Władysław IV ufundo-
wał budowę drewnianych eremitoriów 
i kaplic. Powstał wtedy klasztor kamedu-
łów, których uroczyste wprowadzenie na 
Bielany z udziałem króla nastąpiło w ro-
ku 1643. Budowa pierwszych murowa-
nych eremitoriów nastąpiła w 1647 r.

W roku 1669 Jan Kazimierz spędza 
na Bielanach ostatnią Wielkanoc przed 
wyjazdem do Francji, a 19 czerwca tego 
samego roku następuje poświęcenie 
fundamentów kościoła w dniu elekcji Mi-
chała Korybuta Wiśniowieckiego.  Kościół 
zostaje poświęcony w 1758 r. Osiem lat 
później, z inicjatywy Stanisława Augusta 
Poniatowskiego odbywa się festyn w dniu 
Zielonych Świąt, a w 1811 r. festyn dla 
uczczenia narodzin syna Napoleona.

Rok 1826 nie jest rokiem szczęśli-
wym dla kamedułów. Burza wyrządza 
ogromne szkody w klasztorze i kościele. 
Po dwóch latach Franciszek Tournaille 
podejmuje się restauracji kościoła. 

Trzech ostatnich kamedułów zostaje 
wywiezionych do Nowego Miasta w roku 

         Historyczne miejsce z nowoczesnym księdzem
1904. Na terenie klasztoru zamieszkują in-
walidzi wojenni. Rok później zostaje utwo-
rzona bielańska parafia, której probosz-
czem zostaje ks. Michał Pogorzelski. 

Kolejne lata to dalszy ciąg odbudowy 
kościoła. W 1915 r. zostaje zlikwidowany 
obóz wojskowy, a obiekt zostaje przeka-
zany księżom marianom. W latach 1925 
– 1926 ks. Józef Jarzębski w eremitorium 
królewskim i skarbcu urządza muzeum 
zbiorów pokamedulskich. 

Archidiecezjalne Liceum Męskie im. 
bł. ks. Romana Archutowskiego powstaje 
w 1998 r., a rok później – Uniwersytet 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
utworzona zostaje przy kościele parafia 
pw. bł. Edwarda Detkensa, której pro-
boszczem zostaje ks. Wojciech Droz-
dowicz. Archidiecezjalne Gimnazjum 
Męskie zostaje utworzone w 2000 r. 

Współczesny zapis wydarzeń tego 
niezwykłego miejsca zaczął się z chwilą 
objęcia funkcji proboszcza przez ks. 
Wojciecha Drozdowicza, który wkłada-
jąc dużo serca i pracy stworzył miejsce 

jeszcze bardziej niezwykłe niż było 
kiedyś. Śmiało można stwierdzić, iż 
ks. Drozdowicz jest księdzem nowo-
czesnym, wykorzystuje wszystkie dane 
nam możliwości w XXI w. Łączy tradycję 
z nowoczesnością. Był twórcą i prowadził 
telewizyjny program „Ziarno”, a niedawno 
był gościem w Akademii Sztuk Przepięk-
nych działającej w ramach XII Przystanku 
Woodstock.  

W 2002 r. odbyła się inauguracja dzia-
łalności Podziemia Kamedulskiego. Od 
tego czasu podziemie stało się centrum 
życia kulturalnego nie tylko na Bielanach, 
ale i w całej Warszawie. Wystąpiło w nim 
wielu artystów ze swoimi recitalami, 
wystawami oraz przedstawieniami 
teatralnymi. Wnętrza podziemi gościły 
m.in. Michała Bajora, Marka Grechutę, 
Krzysztofa Kolbergera, Mieczysława 
Szcześniaka, Agnieszkę Holland oraz 
zespoły: Pod Budą i Stare Dobre Mał-
żeństwo. 22 listopada 2004 r. odbył się 
koncert „Kofta, Kreczmar, Janczarski”, 
podczas którego wystąpiło wiele gwiazd, 

m.in. Ewa Błaszczyk, Marian Opania, 
Adam Ferency, Krzysztof Kowalewski 
oraz Katarzyna Groniec.

Z bielańską parafią na stałe związany 
jest znany rzeźbiarz – Józef  Wilkoń, który 
wykonał dla kościoła znaną już wszędzie 
szopkę, otworzoną w grudniu 2004 r.  

W podziemiu kamedulskim swój 
początek miała fundacja „Akogo?” 
Ewy Błaszczyk, której ks. Wojtek jest 
współzałożycielem. Celem fundacji jest 
wybudowanie w Polsce pierwszej kliniki 
– wzorca przy rehabilitacji Neurochirur-
gicznej w Centrum Zdrowia Dziecka.

W każdą niedzielę na mszę o godzinie 
jedenastej z całego miasta przyjeżdżają 
całe rodziny i znani artyści. Po mszy, 
każdy kto chce może zejść do podziemi 
kamedulskich i napić się kawy, czy her-
baty oraz zjeść coś smacznego.

Co roku organizowany jest też odpust, 
który nawiązuje do dawnej tradycji. 

Opracował Bartek Frymus  na podstawie 
„Zeszytów Bielańskich – Kamedulskie 

Bielany”,  autorstwa ks. Michała Janochy

Bielany kiedyś i dziś

znalezione w sieci od zespołu redakcyjnego reklamujmy się

Daniel Olbrychski przy ul. Marymonckiej 42
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Upominek dzieci dla władz dzielnicy

W tym domu powinno być jak w każ-
dym innym, w którym są dzieci – czysto, 
ciepło, miło i bezpiecznie. I tak jest – pra-
cownicy Domu Dziecka nr 1 im. Maryny 
Falskiej przy al. Zjednoczenia 34, robią 
wszystko co się da, a nawet jeszcze wię-
cej, by mieszkańcom „Naszego Domu” za-
pewnić jak najlepszą opieką – i materialną, 
i emocjonalną. Z dużym zaangażowaniem 
pomagają w tym władze Dzielnicy Bielany, 
które od lat współpracują z tym Domem.

 – W naszej placówce mieszka obecnie 
52 wychowanków, najmłodszy ma niecałe 
4 lata, najstarsza dziewczynka prawie 18. 
Zdecydowana większość z nich to bielańskie 
dzieciaki, które z różnych przyczyn nie mogą 
przebywać w swych rodzinnych domach 
– mówi Teresa Skudniewska, dyrektor Domu 
Dziecka. Niemal wszyscy wychowankowie 
„Naszego Domu” trafiają do niego z powodu
alkoholizmu, biedy i przemocy w rodzinie, 
albo ze względu na skrajną bezradność 
rodziców, którzy nie są w stanie zagwaranto-
wać odpowiedniej opieki swym latoroślom. 

– U nas dzieci przebywają mniej więcej 
4 lata. Czasami krócej, czasami dłużej, 
ale zawsze do czasu aż wyjaśni się ich 
sytuacja. Często warunki panujące w biolo-
gicznej rodzinie zmieniają się na lepsze do 
tego stopnia, że dzieci mogą do niej wrócić. 
Jednak wielu naszych podopiecznych, po 
odebraniu ich rodzicom praw rodzicielskich, 
jest kierowana do adopcji i znajduje nowe 
domy. I choć kochamy wszystkie nasze 
dzieciaki bardzo mocno, to nie ukrywam, że 
najlepsze dla nich jest, by jak najszybciej od 
nas odeszły i znalazły ciepło prawdziwego, 
rodzinnego ogniska  – wyjaśnia dyrektor. 

Bielańskim dzieciakom, z potrzeby serca

Opiekunowie z Domu Dziecka starają się 
jednak nie tracić kontaktu ze swymi wycho-
wankami, nawet gdy opuszczą już oni progi 
placówki. – Jeśli tylko nasi podopieczni sobie 
tego życzą, my chętnie się z nimi spotyka-
my, by porozmawiać, wesprzeć, doradzić. 
Zawsze mogą podzielić się z nami swymi 
radościami i smutkami – mówi pani dyrektor, 
dodając z dumą, iż dzieci z tego domu radzą 
sobie w późniejszym życiu całkiem dobrze. 
– Kształcą się, wielu nawet skończyło studia 
wyższe, znajdują pracę, zakładają rodziny. 
To nie jest tak, że pobyt w domu dziecka 

przekreśla szanse na normalne, 
szczęśliwe życie! – zapewnia 
dyrektor Skudniewska.

– Z resztą i w „Naszym Domu” 
opiekunowie chcą zapewnić wy-
chowankom, doskonałe  warunki.  
Dzieci mieszkają w schludnych, 
funkcjonalnie urządzonych dwu-
osobowych pokojach, mają sale 
do nauki, podręczne biblioteczki, 
komputery, telewizory. I choć są 
pod troskliwa opieką, to wiele 
prac wykonują same. Dzieci na 
przykład własnoręcznie przygo-
towują sobie posiłki, tak by na-
uczyć się niezbędnej w dorosłym 
życiu samodzielności. – Tylko 
obiady gotują panie kucharki. To 
jednak byłoby zbyt pracochłonne 
i czasochłonne zajęcie dla dzie-
ciaków – zaznacza pani dyrektor. 
Bo przecież i te dzieci, jak każde 
inne, muszą się przede wszyst-
kim uczyć, bawić i odpoczywać. 
W „Naszym Domu” szczególnie 

lubiane są zajęcia sportowo-rekreacyjne. 
Działają nawet dwie drużyny piłkarskie, 
jedna skupiająca małych chłopców, druga 
starszych. Obie jedenastki są równie wspa-
niałe i już niejeden mecz wygrały. A dzień 
kolejnych ważnych zawodów coraz bliżej. 
Za kilka miesięcy, na początku czerwca, na 
terenie Domu im. Maryny Falskiej odbędą 
się bowiem rozgrywki drużyn piłki nożnej 
ze wszystkich ośrodków opiekuńczych 
w Warszawie. Chłopaki trenować muszą 
więc ostro. 

Naszych bielańskich sportowców wziął 
pod szczególną opiekę Wydział Sportu 
i Rekreacji Dzielnicy Bielany. Władze naszej 
dzielnicy postanowiły przeznaczyć wpisowe 
z tegorocznego Biegu Chomiczówki na za-
kup sprzętu sportowego dla Domu Dziecka. 
Uzbierało się prawie 5 tysię-
cy, więc i sprzętu kupiono 
niemało. W wielkich pu-
dłach dotarł on do „Naszego 
Domu” 15 lutego, co prawda 
dzień po Walentynkach, ale 
i tak nikt nie miał wątpliwo-
ści, że są to podarki płynące 
prosto z serca. 

Zastępcy burmistrza 
Bielan, Grzegorz Pietru-
czuk i Kacper Pietrusiński 
wraz z naczelnik Wydziału 
Sportu i Rekreacji, Elżbie-
tą Iglewską-Romanowską, 
osobiście sprawdzili, czy 
dzieciaki dostały wszystko 
to, co sobie zamówiły i czy 
są zadowolone.

– Tym razem przywieź-
liśmy wam 10 plecaków 
turystycznych, 10 karimat, 
10 śpiworów, 2 siatki na 
bramki do siatkówki oraz 
piłkę siatkową – powiedział 
zastępca burmistrza Grze-
gorz Pietruczuk, który – jako 
zapalony kibic piłkarski – od 
razu zauważył w młodych 

zawodnikach entuzjazm, talent i wielką wolę 
walki. Naturalnie pełne komplety strojów pił-
karskich dla obu waszych drużyn. A także bu-
ty-korki – dla najmłodszych chłopców, żeby 
już teraz ćwiczyli pilnie, tak aby w przyszłości 
zasilić reprezentacje piłkarską „Naszego 
Domu”. A kto wie, może w przyszłości, nawet 
kadrę narodową?  Dodatkową niespodzian-
ką od dzielnicy były gadżety reklamowe 
w postaci długopisów, koszulek, smyczy na 
komórki i innych drobiazgów. Burmistrzowie 
zapowiedzieli, że ich wizyta w Domu przy al. 
Zjednoczenia nie jest ostatnia. 

– Pamiętajcie, że zawsze możecie na 
nas liczyć. Jeśli tylko będziecie czegoś 
potrzebowały, zwracajcie się do nas, po-
staramy się spełnić wasze oczekiwania 
– zapewnił podopiecznych i opiekunów 
„Naszego Domu” zastępca burmistrza  
Kacper Pietrusiński. Dzieci, w dowód 
wdzięczności, wręczyły na ręce Grzegorza  
Pietruczuka własnoręcznie namalowany 
obrazek, który zawisnął w honorowym 
miejscu jego gabinetu. – To nie jest pusty 
gest. Dla mnie i dla wszystkich pozostałych 
członków Zarządu Dzielnicy Bielany kon-
takty z tym Domem Dziecka, pomoc jego 
wychowankom, to zadania szczególnie 
ważne – podkreślił burmistrz Pietruczuk. 

Ale zrobić coś pożytecznego dla 
dzieciaków z „Naszego Domu” mogą 
wszyscy mieszkańcy Bielan. Teraz nada-
rza się ku temu wyjątkowo dobra okazja 
– przy rozliczeniu  PIT-u przekażmy 1% 
naszego podatku na rzecz Domu Dziecka 
im. Maryny Falskiej! My nic na tym nie 
stracimy, bo te pieniądze i tak przejąłby  
fiskus, a dla wychowanków tej placówki
będzie to naprawdę znaczna korzyść.

Adres Domu Dziecka: al. Zjed-
noczenia 34, 01-830 Warszawa,  
tel./fax 022 834 60 53, 022 834 37 12,  
e -mai l :b iuro@naszdom.org.p l ,  
www.towarzystwonaszdom.pl.

Ewa Tańska

Wpłacając 1% swego podatku na rzecz organizacji dobra publicznego nie 
„dokładasz” z własnej kieszeni ani złotówki! Te pieniądze i tak zabrałby Ci fi-
skus, nie trafiłyby do Twego portfela. Przekazując je na wybrany cel, Ty możesz
zadecydować na co chcesz przeznaczyć część swego podatku. W ten sposób 
pomagasz konkretnym ludziom! 1 procent podatku może przekazać każda 
osoba, która rozlicza się za pomocą PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Wpłaty 1% 
trzeba dokonywać przed wysłaniem zeznania podatkowego. Jak to zrobić?

- obliczamy 1% naszego podatku na formularzu PIT
- wypełniamy dowód wpłaty, wpisujemy swoje dane oraz kwotę 1% podatku. 

W rubryce tytułem wpisujemy „wpłata 1% dla Organizacji Pożytku Publicznego”
- wpłacamy 1% podatku na wybrany cel na poczcie lub przelewem banko-

wym
- rozliczamy się z Urzędem Skarbowym. Budżet państwa weźmie z Twoich 

podatków o 1 procent mniej, niż wziąłby gdybyś nie dokonał wpłaty na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. 

Pamiętaj, Ty i tak nie dostałbyś tych pieniędzy do kieszeni, zabrałby je 
fiskus!  Dla potrzebujących pomocy – każda, nawet najmniejsza suma jest
cenna! Jeśli masz wątpliwości jak rozliczyć PIT przekazując 1% podatku na 
organizacji pożytku publicznego – skonsultuj się z Urzędem Skarbowym. 


