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Zimowe bieganie na Chomiczówce Rok
Adam Dobrzyński (EKSPRES Katowice) z czasem 45:54, a wśród kobiet tak jak w roku ubiegłym Małgorzata Jamróz (WARSZAWIANKA) z czasem 53:12 zwyciężyli w XXII Biegu Chomiczówki na dystansie 15 km. Natomiast zwycięzcami IX Biegu
Chińskiego na dystansie 5 km zostali Anna Kądziela (UMKS Ostrowia) i Robert Studziński (JUVENIA OKNOPLAST).

Biegi zorganizowane
przez Urząd m. st. Warszawy Dzielnicę Bielany
i pomysłodawcę – Ognisko TKKF „Chomiczówka”
odbyły się 16 stycznia br.
Bieg Chomiczówki ukończyła rekordowa liczba
435, a Bieg Chiński – 121
zawodników z całego kraju. Uczestnikom zawodów
kibicowali licznie zgromadzeni mieszkańcy Bielan
oraz rodziny i przyjaciele
startujących zawodników.
Zarząd Dzielnicy Bielany
reprezentowali burmistrz
Cezary Pomarański, zastępca burmistrza Maciej
Więckowski, a Radę Dzielnicy jej przewodniczący
– Aleksander Kapłon oraz
radni: Barbara Tarnowska,
Bogusław Białowąs i Stanisław Wawer.
Mijający linię mety Biegu
Chomiczówki zawodnicy otrzymali pięknie
wykonane okolicznościowe medale. Zwycięzców biegu w klasyfikacji generalnej
kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych nagrodzono pięknymi pucharami oraz

Zawodnicy na trasie biegu

ufundowanymi przez sponsorów nagrodami.
Dla uczestników Biegu Chińskiego drobne
upominki ufundowała Ambasada Chińskiej
Republiki Ludowej. Po zakończeniu biegów
na zawodników czekała gorąca grochówka.

– Wspaniała atmosfera imprezy, doskonale zabezpieczona, w tym roku nieco
zmieniona, atestowana
trasa, doping i oklaski
obserwujących zawody mieszkańców, to
wszystko sprawia, że
mimo zimowego chłodu, co roku przyjeżdżają na Chomiczówkę biegacze, niekiedy
z odległych zakątków
naszego kraju – mówi
najstarszy uczestnik
imprezy, doskonale
wszystkim znany jogger, 79-letni Jan Niedźwiecki, który przypomina sobie, że chyba
już po raz dziewiętnasty startuje w Biegu
Chomiczówki.
Uzyskane przez
organizatorów wpisowe, zgodnie z regulaminem w całości zostało przekazane na cel charytatywny, w tym
roku na rzecz Bielańskiego Stowarzyszenia
Rodzin Osób Niepełnosprawnych.
Jacek Bączkowski

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI NA ROK
SZKOLNY 2005/2006
Wydział Oświaty i Wychowania dla
Dzielnicy Bielany informuje, że 15 lutego
rozpoczęła się rekrutacja do publicznych
placówek wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez m.st. Warszawa
i będzie trwać do 18 kwietnia 2005 r. Pobierać i składać wypełnione karty można
do 25 marca 2005 roku.
Rekrutacja będzie prowadzona w oparciu o harmonogram i zasady dostępne
w każdym przedszkolu. Do przedszkoli
przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do
6 lat. Przedszkola publiczne prowadzą
rekrutację w oparciu o zasadę powszech-

nej dostępności. W każdym przedszkolu
komisja rekrutacyjna dokonuje przyjęć
dzieci w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia
27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 137
poz. 1304) dziecko w wieku 6 lat od dnia
1 września 2004 roku jest obowiązane
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w rejonowej szkole
podstawowej.

UWAGA!
WYPEŁNIONĄ KARTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ TYLKO W JEDNYM PRZEDSZKOLU
LUB DOKONAĆ ZAPISU DZIECKA DO
SZKOŁY PROWADZĄCEJ ODDZIAŁ
PRZEDSZKOLNY.
Wykaz przedszkoli publicznych i niepublicznych działających na terenie Dzielnicy
Bielany dostępny jest na stronie internetowej
pod adresem: www.edukacja.bielany.waw.
pl, w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz w Wydziale Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany przy ul.Lipińskiej 2
tel. 669-01-77, 639-87-53, 669-00-58.

Prezydent m.st. Warszawy Lech Kaczyński
ogłasza konkurs

Nasza Czysta Warszawa

DLA WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH,
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, GOSPODARZY
I DOZORCÓW DOMÓW
Luty 2005

Szczegóły konkursu na str. 3

Staszicowski

Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół
Nr 10 im. Stanisława Staszica pragną poinformować społeczność Bielan o ważnym
wydarzeniu związanym ze „znakomitą
osobowością”, Stanisławem Staszicem.
W 2005 r. przypada 250 rocznica urodzin
tego wielkiego Polaka, człowieka nauki,
oświaty i wychowawcy młodzieży.

W związku z tym jubileuszem Polska
Akademia Nauk ogłosiła rok 2005 – Rokiem
Staszicowskim. Nasza szkoła włączyła
się w obchody rocznicowe, organizując
w dniach 3-4 marca sesję popularno-naukową w Pałacu Staszica na temat:
„Działalność społeczna Stanisława Staszica
w Warszawie, a współczesna rzeczywistość”. Wydarzenie to zintegruje około 60
szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski,
które łączy postać patrona, wyjątkowo
zasłużonego dla nauki polskiej.
Bogata osobowość Stanisława Staszica
imponuje nam, a zarazem jest wyzwaniem do
tego, aby sprostać jego osiągnięciom i sukcesom. Jego działalność i dokonania czynią
go człowiekiem szczególnym i wyjątkowym.
Sfera zainteresowań obejmowała wiele dziedzin nauki, a jego osobiste zainteresowania
wyróżniały go spośród elity intelektualnej
przełomu XVIII i XIX wieku. Z jego inicjatywy
został utworzony Uniwersytet Warszawski,
Akademia Hutniczo-Górnicza w Kielcach,
Instytut Politechniczny. Na warszawskich Bielanach założył Instytut Agronomiczny. Bielany
odegrały w życiu Staszica szczególną rolę.
Może dlatego upodobał je sobie na miejsce
wiecznego spoczynku. Tym miejscem stał się
Kościół Kamedułów na Bielanach. Jako człowiek wrażliwy i głęboki humanista dostrzegał
krzywdę i niedolę innych. Własnym działaniem
i życiem potwierdził słuszność słów: „Głównym
przeznaczeniem człowieka tej ziemi jest, aby
człowiek czynił dobrze ludziom i swoimi czynami całego życia starał się ulepszać los swoich
bliźnich.” Stanisław Staszic pochowany jest na
Bielanach przy kościele pokamedulskim.
Już w najbliższym czasie 3 marca br.
w Pałacu Staszica odbędzie się sympozjum
nt. „Działalność społeczna Stanisława Staszica w Warszawie a współczesna rzeczywistość”. Z okazji sympozjum odbędzie się
spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich z całej Polski.
Informacje o przebiegu obchodów Roku
Staszicowskiego można uzyskać pod adresem www.republika.pl/zs10wawa.
Natalia Królikowska
i Renata Kalbarczyk z klasy 5 d
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Z prac Rady i Zarządu Dzielnicy
XXXI i XXXII Sesja Rady Dzielnicy

Pierwsza w tym roku, a XXXI w tej
kadencji, Sesja Rady Dzielnicy odbyła
się w poniedziałek 24 stycznia. Ponieważ
w programie obrad przewidziana była m.
in. dyskusja na tematy związane z gospodarką lokalową, na sesję zaproszono
przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej
Urzędu m. st. Warszawy: dyr. Mirosławę
Wnuk i zast. dyr. Ewę Wiśniewską.
Zanim przystąpiono do obrad, wszyscy
zebrani uczcili minutą ciszy pamięć Jana
Nowaka-Jeziorańskiego, a następnie oﬁar
trzęsienia ziemi i tsunami w południowo
-wschodniej Azji.
W początkowej części sesji podjęte zostały dwie uchwały w sprawie zarządzenia
wyborów do Rad Samorządu Mieszkańców:
Młociny i Wólka Węglowa-Placówka (teksty
tych uchwał drukujemy na str. 15).
Gorąca dyskusja rozpoczęła się gdy
przystąpiono do omawiania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Lokalnego Uproszczonego Programu
Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005
– 2013. Burmistrz Cezary Pomarański poinformował zebranych, że Zarząd Dzielnicy
na jednym ze swoich posiedzeń omawiał
już ten dokument, przyjął do wiadomości
opracowany już program rewitalizacji. Jednak uważa za konieczne włączenie do tego
programu również innych rejonów Warszawy, np. osiedla Wrzeciono. Już w 2002 roku
Rada ówczesnej Gminy Bielany podjęła
uchwałę zawierającą program rewitalizacji
tego osiedla. Podobne stanowisko zajęły
na wspólnym posiedzeniu Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii oraz Komisja Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej. Radni w swoich
wystąpieniach zgłaszali zastrzeżenia, dotyczące zwłaszcza tego, że w przysłanym
do zaopiniowania programie rewitalizacji
uwzględniono tylko 4 dzielnice Warszawy:
Śródmieście, Wolę i obie Pragi. Inne dzielnice nie miały czasu na zgłoszenie swoich
propozycji. Uczestnicząca w obradach dyr.
Mirosława Wnuk wyjaśniała, że – opracowany w Warszawie przez specjalnie
powołany we wrześniu ub. roku zespół – Lokalny Program Rewitalizacji jest wstępnym
dokumentem roboczym, przewidzianym na
lata 2004-2006, by można było skorzystać
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Dla całego województwa mazowieckiego
przewidziane jest na ten cel 8 milionów
euro. Jaka suma zostanie przeznaczona na
ten cel na lata 2007-2013 jeszcze nie wiadomo. Trzeba było szybko działać. Niektóre
miasta mazowieckie np. Żyrardów miały już
gotowe własne programy. O przyjęciu programów poszczególnych miast i rozdziale
pieniędzy decyduje marszałek województwa mazowieckiego. Programy rewitalizacji
powinny być opracowane z uwzględnieniem
zarówno aspektów architektoniczno-budowlanych, urbanistycznych, jak i społecznych.
Do opracowanego już programu warszawskiego będzie można włączać propozycje
innych dzielnic, ale z myślą o latach 2007
– 2013. Informacje te, jak się okazało, nie
przekonały większości radnych – w głosowaniu nad projektem uchwały Rady
Warszawy w sprawie przyjęcia Lokalnego
Uproszczonego Programu Rewitalizacji
m.st. Warszawy na lata 2005-2013 było 11
głosów „za” i 11 głosów „przeciw”.
Do kontrowersji między radnymi a dyr.
Mirosławą Wnuk doszło także w dyskusji
nad projektem uchwały Rady Dzielnicy
sprawie wniosku dotyczącego wykorzystania zakupionej przez m. st. Warszawę
nieruchomości zabudowanej, położonej
w Warszawie przy ul. Szegedyńskiej 13
i 13a, z przeznaczeniem na lokale miesz-

kalne. Radni domagali się by w tych dawnych hotelach robotniczych, 70 proc. lokali
przeznaczyć dla mieszkańców Bielan. Dyr.
Mirosława Wnuk stwierdziła, że są to teraz
budynki należące do miasta, a więc będą
tam kierowani również mieszkańcy z innych
dzielnic Warszawy i przewaga bielańczyków nie może być tak duża. W dyskusji
wypłynął też problem czy komisja naszej
dzielnicy jest uprawniona do akceptowania
decyzji podjętych przez komisje rad innych
dzielnic. Trzeba też pomyśleć o rozwoju
budownictwa komunalnego w naszej dzielnicy. Ostatecznie, w głosowaniu imiennym
przyjęta została uchwała, w której czytamy
m.in.: „Rada Dzielnicy Bielany wnosi o zagwarantowanie 70% mieszkań dla osób
z listy oczekujących na przydział lokalu
w Dzielnicy Bielany. Listy wytypowanych
przez Wydziały Zasobów Lokalowych
dzielnic m. st. Warszawy powinny być zaakceptowane przez Komisję Mieszkaniową
Rady Dzielnicy Bielany”.
Podczas XXXI Sesji przyjęty został
jeszcze jeden dokument – Stanowisko
Rady Dzielnicy m. st. Warszawy w sprawie
wyrażenia opinii na temat projektów ustawy
o zmianie ustawy o ustroju m. st. Warszawy.
Komisja Regulaminowo-Statutowa – jak poinformowała jej przewodnicząca Aleksandra
Barylak – opowiedziała się za projektem
opracowanym przez posłów z kręgów SLD
i UP. W głosowaniu zdecydowano jednak,
że Rada Dzielnicy Bielany, jako całość
pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy
o zmianie ustawy o ustroju m. st. Warszawy
przygotowany przez Klub Parlamentarny
PiS. W uzasadnieniu przyjętego stanowiska czytamy m. in.: „Rozwiązania zaproponowane w powyższym projekcie, Rada
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy uznaje
za szczególnie istotne dla prawidłowego
funkcjonowania jednolitego organizmu
jakim jest m. st. Warszawa”.
Następna, XXXII Sesja Rady Dzielnicy
Bielany została zwołana 9 lutego, a poświęcona była w całości reorganizacji
bielańskiej oświaty. Uchwały, których
projekty omawiano podczas obrad, zawierają opinie Rady naszej dzielnicy na
temat projektowanych uchwał Rady m.st.
Warszawy. Każdy z tych projektów przedstawił burmistrz Cezary Pomarański.
Jako pierwszy omawiano projekt uchwały
w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy Bielany.
Chodzi w tym wypadku o Zasadniczą Szkołę
Zawodową Nr 36 i XXI Liceum Proﬁlowane.
W uzasadnieniu podaje się, że obie te szkoły istnieją jako jednostki organizacyjne, ale
nie ma w nich uczniów. Ze względu na brak
zainteresowania młodzieży, nie przeprowadzono w ciągu ostatnich 2 lat rekrutacji do
ZSZ Nr 36, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Nr 10 przy ul. Kolektorskiej 9/11.
Szkoła kształci w zawodzie sprzedawcy.
W XXI Liceum Proﬁlowanym, wchodzącym
w skład Zespołu Szkół Nr 18 przy ul. Żeromskiego 81, od początku istnienia szkoły nie
rekrutowano młodzieży do klasy pierwszej.
W podjętej uchwale Rada naszej dzielnicy
pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady
m.st. Warszawy, dotyczącej likwidacji z dn.
31 sierpnia 2005 roku obu tych szkół. Jest
to uchwała intencyjna, umożliwiająca rozpoczęcie procedury likwidacji tych szkół, po
zakończeniu roku szkolnego.
Kontrowersje wśród radnych wywołał projekt uchwały w sprawie zamiaru
utworzenia szkoły policealnej i technikum
uzupełniającego z siedzibą w Warszawie
przy ul. Żeromskiego 22/28. Dzięki temu,
w istniejącym tam Zespole Szkół Nr 35

Zaświadczenie
Na podstawie zaświadczenia nr 289/04 z dnia 02.03.2004 r. sygn. akt
BU-III 1-5532-336/04, zaświadcza się na podstawie posiadanych i dostępnych dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
że CZESŁAW PAWEŁ ZALEWSKI jest osobą pokrzywdzoną w rozumieniu
art. 6 Ustawy z dnia 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Czesław Paweł Zalewski
radny Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Klub radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
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utworzono by silny ośrodek kształcenia
w zawodach: technik handlowiec, technik
ekonomista, technik administracji. Powołanie do życia tych szkół zapewniłoby
bezpłatną naukę młodzieży we wskazanych
kierunkach. Nie bez znaczenia jest również
fakt, że ze względu na niż demograﬁczny,
planowano zamknięcie 6. oddziałów w tym
Zespole Szkół, już w 2006 roku. W konsekwencji należało by zwolnić z pracy
ok. 20% kadry pedagogicznej. W dyskusji
radni podnosili m. in. kwestie perspektyw na
przyszłość dla uczniów tych szkół, a także
problem współpracy tego Zespołu Szkół
z prywatną Szkołą Biznesu, wynajmującą
tam pomieszczenia. Projekt uchwały nie
uzyskał większości głosów radnych.
W kolejnym punkcie obrad omawiano
projekt uchwały w sprawie przekształcenia
Policealnego Studium Informacji, Archiwistyki i Księgarstwa przy ul. Żeromskiego
81. Dokument ten nie wzbudził zastrzeżeń
i radni podjęli uchwałę, w której pozytywnie
oceniają projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekształcenia z dniem
1września br. wspomnianej placówki
w Szkołę Policealną, wchodzącą w skład
Zespołu Szkół Nr 18.
Na sesji w dniu 9 lutego br. Rada
Dzielnicy Bielany nie podjęła też uchwały
zawierającej pozytywną opinię uchwały
Rady Warszawy w sprawie:
1 – zamiaru likwidacji z dn. 31 sierpnia
br. CXVII Liceum Ogólnokształcącego
i Uzupełniającego Technikum Elektroniczno-Mechanicznego, wchodzących w skład
Zespołu Szkół Elektroniczno–Mechanicznych przy ul. Pstrowskiego 3
2 – zamiaru przeniesienia z dn. 1
września br. siedziby Zespołu Szkół Elektromechanicznych z ul. Pstrowskiego 3 do
Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
przy ul. gen. Zajączka w Warszawie.
Ostatnim dokumentem, omawianym na
sesji 9 lutego, był projekt uchwały w sprawie
propozycji planu sieci i propozycji obwodów

publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów. W ostatnich latach, na
terenie Bielan zaszło wiele zmian, powstały
nowe domy, nowe ulice, zaistniała więc
potrzeba korekty granic rejonów poszczególnych szkół. Radni jednomyślnie podjęli
uchwałę w tej sprawie.
Redakcja
Od redakcji.
Rada Warszawy na sesji w dn. 10 lutego przyjęła uchwały, dotyczące propozycji
zmian w bielańskiej oświacie, w kształcie
zaproponowanym przez Zarząd Dzielnicy.
W trakcie XXXII Sesji, przewodniczący
Rady Dzielnicy Aleksander Kapłon poinformował radnych o zmianach w kierownictwie
klubu radnych PiS. Przewodniczącą została
Aleksandra Barylak, wiceprzewodniczącymi:
Paweł Zalewski i Jan Zaniewski, sekretarzem
Andrzej Szewielow, a skarbnikiem Bogusław
Białowąs.

Lecznica Stomatologiczna

JOLAN

w Przychodni Rejonowej
• ul. Conrada 15, tel. 663 21 52 gab. nr 4,
pn.-pt.: 9-13, 15-19, sob. 9-12.
• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19.

Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:

 stomatologia zachowawcza
 protetyka
 chirurgia


– resekcja
– hemisekcja
ortodoncja
– aparaty stałe i ruchome

 RTG

Promocja! Wypełnienia od 60 zł

Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy w styczniu 2005 r. odbył sześć posiedzeń, w trakcie których
omówił 75 spraw, w tym podjął 20 uchwał.
Rozpatrywane przez Zarząd sprawy zwią- konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
zane z gospodarką mieszkaniową i zasobem Szkół Nr 52 przy ul. Szegedyńskiej 11 oraz
nieruchomości w Dzielnicy dotyczyły m.in.:
powierzyć stanowisko dyrektora w Zespole
 wniosków najemców lokali użytko- Szkół Elektroniczno-Mechanicznych przy
wych o wyrażenie zgody na ratalną spłatę ul. Pstrowskiego 3 dotychczasowemu
zaległości czynszowych,
dyrektorowi,
 rozwiązania, bądź przedłużenia umo uznał za zasadne i konieczne przewy najmu z najemcą lokalu użytkowego,
siedlenie części lokatorów budynku przy
 skierowania na drogę postępowania ul. Wrzeciono 30 do lokali dwupokojowych,
sądowego spraw przeciwko byłym użyt- zgodnie z obowiązującymi kryteriami przykownikom lokali użytkowych, celem wyeg- działu lokali komunalnych, określonymi
zekwowania zadłużenia,
stosownymi uchwałami,
 dokonał wyboru jednego z wariantów
 treści ugody z Polskim Stowarzyszeniem Promocji Oświatowych Oddział I, przebiegu drogi ekspresowej S-7 w kierunku
w sprawie spłaty zaległości czynszowych za Gdańska, jako rozwiązania najbardziej korzystnego dla mieszkańców dzielnicy Bielany,
najem lokali przy ul. Wóycickiego 1/3,
 zaopiniował projekt uchwały Rady

rozłożenia na raty spółce „Euro
– City II” opłaty za usunięcie drzew z terenu m.st. Warszawy w sprawie zmiany uchwały
Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości
przy ul. Heroldów,
 decyzji w sprawie demontażu zbior- stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
ników paliwowych z terenu zamkniętej stacji publicznych na obszarze m.st. Warszawy,
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
paliw przy ul. Wóycickiego 1/3,
Podjęte przez Zarząd uchwały obej
wystąpienia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami m. st. Warszawy mowały m. in. tematykę:

zawarcia umów, udzielenia bądź
w Dzielnicy Bielany o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości czynszowych, wystę- cofnięcia kwaliﬁkacji do zawarcia umów,
udzielenia kwaliﬁkacji do zamiany lokali
pujących na kontach lokali komunalnych,
 wyrażenia zgody na ratalne uiszcze- oraz przyspieszenia terminu zawarcia
nie kaucji za lokale mieszkalne przy ul. Wrze- umów najmu lokalu,
ciono 30 oraz ul. Podczaszyńskiego 16.
 przeznaczenia lokalu mieszkalnego
Ponadto w omawianym okresie Zarząd: nr 14 w budynku przy ul. Rudzkiej 12/14 na
 wyraził pogląd o słuszności pozo- lokal socjalny,
stawienia w zarządzie Biura Gospodarki
 powierzenia Zakładowi GospodaroNieruchomościami m. st. Warszawy nieru- wania Nieruchomościami m.st. Warszawy
chomości położonej przy ul. Farysa 2,
w dzielnicy Bielany zadań z zakresu utrzy uznał za bezcelowe podejmowanie mywania i eksploatacji zasobu lokalowego
działań zmierzających do adaptacji pawilo- m.st. Warszawy w dzielnicy Bielany,
 podziału środków pieniężnych na zornu handlowego przy ul. Perzyńskiego 5, na
potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunal- ganizowanie akcji „Zima w mieście” w roku
szkolnym 2004/2005 oraz na sﬁnansowanie
no-Socjalnych Sp. z o.o.,

wyraził zgodę na zorganizowanie dożywiania dzieci w czasie ferii zimowych.
Zarząd w omawianym okresie opracofestynu ekologicznego z okazji Dnia Ziemi
wał i skierował do Rady Dzielnicy Bielany
w dniu 21 maja 2005 r,

zaproponował zakres korekty ob- m.st. Warszawy sześć projektów uchwał,
wodów szkół podstawowych i gimnazjów które zostaną rozpatrzone podczas jednej
oraz zmian sieci szkół ponadgimnazjalnych z najbliższych sesji Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
w mieście stołecznym Warszawa,
 postanowił ogłosić i przeprowadzić
Sekretariat Zarządu
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Konkursy

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w 2005 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent
m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy w 2005 roku, przedmiotem
którego są następujące zadania:
a) zadanie nr 1 - przygotowanie i realizacja
warsztatów artystycznych oraz szkoleń z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do wszystkich grup wiekowych mieszkańców Bielan,
b) zadanie nr 2 - przygotowanie i realizacja cyklu plenerów malarskich oraz wystaw
poplenerowych opatrzonych katalogiem
pod wspólnym tytułem „Cztery pory roku
na Bielanach”,
c) zadanie nr 3 - przeprowadzenie
i przekazanie wyników badań pt. „Oferta
kulturalna - potrzeby i oczekiwania mieszkańców Bielan”,
d) zadanie nr 4 - przygotowanie i realizacja imprezy artystyczno-kulturalnej pt.
„Bielański Festiwal Kabaretu Literackiego”,
e) zadanie nr 5 - przygotowanie i organizacja warsztatów i imprez związanych z polską
tradycją obchodów Świąt Bożego Narodzenia,
adresowanych do poszczególnych środowisk
młodzieży i dzieci na Bielanach.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nr
1- 5 nastąpi w formie wsparcia tych zadań
wraz z udzieleniem dotacji na doﬁnansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków
publicznych przeznaczonych na jego
realizację:
zadanie nr 1 - przygotowanie i realizacja
warsztatów artystycznych oraz szkoleń z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do
wszystkich grup wiekowych mieszkańców
Bielan 30.000 zł,
zadanie nr 2 - przygotowanie i realizacja
cyklu plenerów malarskich oraz wystaw
poplenerowych opatrzonych katalogiem
pod wspólnym tytułem „Cztery pory roku na
Bielanach” 20.000 zł,
zadanie nr 3 - przeprowadzenie i przekazanie wyników badań pt. „Oferta kulturalna
- potrzeby i oczekiwania mieszkańców
Bielan” 10.000 zł,
zadanie nr 4 - przygotowanie i realizacja
imprezy artystyczno-kulturalnej pt. „Bielański
Festiwal Kabaretu Literackiego” 20.000 zł,
zadanie nr 5 - przygotowanie i organizacja warsztatów i imprez związanych
z polską tradycją obchodów Świąt Bożego

Narodzenia, adresowanych do poszczególnych środowisk młodzieży i dzieci na
Bielanach 20.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się
będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegający się o dotację musi
mieć zezwolenie na prowadzenie działalności
na terenie m.st. Warszawy, a zadanie winno być
przedmiotem jego działalności statutowej.
4. W przypadku, gdy wnioskowana
w ofertach kwota doﬁnansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na
wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega
się możliwość zmniejszenia wysokości
wnioskowanego doﬁnansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku
konieczności zmniejszenia kwoty dotacji
w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą.
W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego
zadania lub wycofać swoją ofertę..
5. Warunkiem przekazania dotacji na
wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy
jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Prezydent m.st. Warszawy może
odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim
umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
- rzeczywisty zakres zadania znacząco
odbiega od opisanego w ofercie;
- podmiot lub jego reprezentanci utracili
zdolność do czynności prawnych;
- zostały ujawnione, nieznane wcześniej,
okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub ﬁnansową oferenta;
- podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań określonych w części I, może nastąpić w następujących
terminach:
a) zadanie nr 1 od 1 maja 2005 r. do 15
grudnia 2005 r.
b) zadanie nr 2 od 1 maja 2005 r. do 30
listopada 2005 r.
c) zadanie nr 3 od 1 maja 2005 r. do 30
września 2005 r.
d) zadanie nr 4 od 1 października 2005 r.
do 30 listopada 2005 r.

Konkurs Nasza Czysta Warszawa
dokończenie ze str. 1
REGULAMIN KONKURSU
1. Cele konkursu:
a) propagowanie czystości i estetyki na
terenach osiedli i posesji oraz edukacja
ekologiczna dotycząca selektywnej zbiórki
odpadów i recyklingu,
b) promowanie wszelkich działań mających na celu podniesienie poziomu czystości i estetyki na terenach osiedli i posesji,
c) zaktywizowanie wspólnot, spółdzielni,
zarządców, gospodarzy i dozorców w zakresie dbania o czystość,
d) nagradzanie za estetykę oraz czystość
i porządek na terenie nieruchomości.
2. Konkurs jest otwarty dla wspólnot,
spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli
nieruchomości, gospodarzy i dozorców
domów z terenu Warszawy.
3. Zgłoszenie do konkursu następuje
przez złożenie wniosku dostępnego w Urzędach Dzielnic, Zarządzie Oczyszczania
Miasta oraz na stronach internetowych:
www.zom.waw.pl i www.um.warszawa.pl.
Wypełnione zgłoszenia należy złożyć do
5 dnia każdego miesiąca w skrzynce konkursowej wystawionej w urzędzie właściwej
dzielnicy. Do konkursu można przystąpić
przez cały okres jego trwania.
4. Konkurs ma dwie kategorie:
a) l kategoria - dla wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych
i właścicieli nieruchomości,
b) II kategoria - dla gospodarzy i dozorców domów.
5. Konkurs podzielony jest na dwa
etapy:
a) Pierwszy etap - dzielnicowy - trwa od 5
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lutego 2005 r. do 5 lutego 2006 r. W l etapie
w każdej dzielnicy, z której napłyną zgłoszenia, każdego miesiąca wybrany zostanie
jeden laureat w każdej kategorii.
b) Do drugiego etapu wchodzą laureaci
miesięczni z każdej dzielnicy. II etap - ogólnowarszawski - trwa od 5 lutego 2006 do 5
marca 2006. W tym etapie wybrany będzie
zwycięzca roku w każdej z kategorii.
6. Każdy z etapów kończy się przyznaniem nagrody Prezydenta m. st. Warszawy.
W pierwszym etapie w kategorii pierwszej
nagroda wynosi 2 000 zł w drugiej kategorii
1 000 zł. W drugim etapie nagroda dla zwycięzcy roku w pierwszej kategorii wynosi 7 000
zł, w kategorii drugiej 3 000 zł.
7. Wyboru laureata w l i II kategorii dokona jury powołane przez Prezydenta m.
st. Warszawy.
8. Ocenie konkursowej będzie podlegać:
a) czystość na terenie osiedla, posesji,
b) infrastruktura pozwalająca zachować
czystość, w tym rozstawienie koszy na
śmieci oraz pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów,
c) dbałość o niewystępowanie na ocenianym terenie psich odchodów,
d) zagospodarowanie zieleni,
e) utrzymanie czystości w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy,
f) utrzymanie czystości i porządku
w trudnych warunkach (opady śniegu, wichury, jesienne grabienie liści itp.),
g) ogólne wrażenie estetyczne,
h) opinia mieszkańców ocenianego
terenu.
9. Informacje o konkursie zamieszczone są na internetowej stronie Zarządu

e) zadanie nr 5 od 1 grudnia 2005 r do
30 grudnia 2005 r.
Realizacja zadań 1-5 musi obejmować
okres po terminie zawarcia umowy.
2. Podmiot składający ofertę na realizację zadań, o których mowa w części I,
powinien mieć niezbędne doświadczenie
w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy
materialno-technicznej lub dostęp do takiej
bazy, zapewniające wykonanie zadania.
3. Pozostałe warunki realizacji zadań
zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
IV Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać na formularzu
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 października
2003 roku w sprawie wzoru ofert realizacji
zadania publicznego i ramowego wzoru
umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bielany, 01-833
Warszawa, ul. Lipińska 2, pok. 208 lub 209,
w nieprzekraczalnym terminie:
- do 15 marca 2005 roku dotyczy zadań
nr 1-3,
- do 1 września 2005 r dotyczy zadań
nr 4-5.
Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bielany lub
pobrać ze stron internetowych:
- Urzędu m. st. Warszawy:
www.um.warszawa.pl (Informator kulturalny - Kulturalna Warszawa),
- Urządu m.st. Warszawy w Dzielnicy
Bielany:
www.bielany.waw.pl (podstrona kultura
i sport).
2. Do oferty należy dołączyć aktualny
wyciąg z KRS-u , statut podmiotu, zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu
Państwa, sprawozdanie merytoryczne
i ﬁnansowe z działalności podmiotu za rok
2004, wykaz doświadczeń w przedmiotowym zakresie, oświadczenie potwierdzające
możliwości organizacyjne do wykonania zadania oraz inne dokumenty rekomendujące
oferenta przez inne podmioty.
3. Oferty należy składać w zamkniętej
kopercie; koperta powinna być opisana
następująco: nazwa i adres podmiotu oraz
nazwa zadania określonego w konkursie.
4.Oferta niezłożona we wskazanym
terminie lub taka, której data potwierdzenia
wysłania przekracza ten termin, nie będzie
objęta procedurą konkursową.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane
przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż
po 10 dniach od dnia, w którym upłynął
termin składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa,
w składzie 5 - 7 osób, powołana przez
Dyrektora Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, protokolarnie kwaliﬁkując oferty do
otrzymania dotacji. Komisja będzie brała
pod uwagę, w szczególności:
a) kryteria formalne
- jakość oferty (nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, złożona na innym
formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez
podania sposobu kalkulacji poszczególnych
rodzajów kosztów, dotycząca działań nie
mieszczących się w zadaniach wskazanych
w zarządzeniu, złożona przez podmiot nieuprawniony do tej czynności);
- wiarygodność ﬁnansową oferenta - m.in.
brak zaległości płatniczych wobec ZUS
i Urzędu Skarbowego, sprawozdanie ﬁnansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
b/ kryteria merytoryczne
- możliwość realizacji zadania przez
oferenta - doświadczenie w organizacji tego
typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe;
- gwarancja wysokiego poziomu artystycznego lub wartości edukacyjnej, cykliczność
projektu, rekomendacje dotyczące wykonania
wcześniejszych podobnych realizacji;
- kalkulacja kosztów realizacji zadania
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być
pokryta z dotacji, a także wysokość środków
własnych i pozyskanych od innych podmiotów; wykazana celowość racjonalność przewidywanych kosztów realizacji zadania;
- rzetelność oferenta – analiza i ocena
realizacji zadań zleconych oferentowi
w poprzednim okresie, w tym terminowość
i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji
zadań wymienionych w części I przez kilka
podmiotów.
4. Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st.
Warszawy, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Ogłoszenie zawierające
rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st.
Warszawy i na stronie internetowej Urzędu
m.st. Warszawy oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany
i na stronie internetowej Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.

Oczyszczania Miasta www.zom.waw.pl
oraz miejskiej stronie internetowej www.
um.warszawa.pl.
10. Rozstrzygnięcie l etapu konkursu
za dany miesiąc następować będzie po
każdym 5 dniu następnego miesiąca począwszy od 5 marca 2005 r.
11. Rozstrzygnięcie II etapu nastąpi do
dnia 15 kwietnia 2006 r.
12. Wyniki konkursu zostaną podane
do publicznej wiadomości na stronach
internetowych www.zom.waw.pl oraz
www.um.warszawa.pl. Wręczenie nagród
laureatom konkursu następować będzie
w terminach wyznaczonych przez Prezydenta m.st. Warszawy. Laureaci zostaną
powiadomieni o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród przez Zarząd
Oczyszczania Miasta.

13. Skład jury ustala Prezydent m. st.
Warszawy i podaje do publicznej wiadomości. Decyzje jury są ostateczne.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu
należy do organizatorów.
15. Obsługę organizacyjno-administracyjną konkursu prowadzi Zarząd Oczyszczania Miasta, tel. 621 - 22 - 71.
Infolinia CZYSTOŚĆ 0 800 800 117
www.zom.waw.pl, www.um.warszawa.pl
Zgłoszenia do konkursu można pobierać w Wydziale Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72, parter, pokój nr 7, w Wydziale
Zasobów Lokalowych przy ul. Lipińskiej 2,
parter, pokój nr 5, oraz przy stanowiskach
Wydziału Obsługi Mieszkańców przy ul.
Przybyszewskiego 70/72 oraz w administracjach budynków mieszkalnych.

Bielańskie Stowarzyszenie
Rodzin Osób Niepełnosprawnych serdecznie dziękuje,
w imieniu naszych niepełnosprawnych intelektualnie
dzieci, przyjaciołom i sponsorom stowarzyszenia:
Irenie Drożdż, Jolancie Wójcikiewicz, Joannie Fabisiak,
Wiesławie Puciłowskiej, Alicji Tyc, Ryszardowi Doniek,
Jackowi Bączkowskiemu, Aleksandrze Malinowskiej,
Andrzejowi Radowskiemu, Grzegorzowi Krasińskiemu,
Teresie i Ryszardowi Morawskim, ks. Janowi
Maciejewskiemu oraz ﬁrmom Cadbury Wedel, NBP,
Polimer-Cekop, Polmo Łomianki S.A., Carrefour Bemowo
i Urzędowi Dzielnicy Warszawa Bielany.
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Przedsiębiorczość

Spółdzielca – uprzywilejowany

Rozmowa z Edwardem Młynarczykiem prezesem WSBM „Chomiczówka”
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe, czy własność odrębna? Być, czy nie
być członkiem spółdzielni? Takie pytania
zadaje sobie wielu członków spółdzielni.
Proszę przypomnieć jakie są różnice między tymi dwoma rodzajami własności.
Po wejściu w życie znowelizowanej
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
zainteresowanie przekształceniami spółdzielczego prawa do lokalu w pełne prawo
własności było bardzo duże. Kiedy emocje
opadły członkowie spółdzielni zaczęli zastanawiać się, a przede wszystkim liczyć.
Tak naprawdę to różnice między spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu
a pełną własnością nie są tak istotne. Dla
jednych i dla drugich zakładane są przecież
księgi wieczyste. Jedni i drudzy właściciele
mieszkań mogą pod zastaw hipoteczny
zaciągać kredyty. Więc po co narażać się
na dodatkowe koszty. Jeśli chodzi o sprawę
– być, czy nie być członkiem spółdzielni
– to zdecydowana większość wybiera
ten pierwszy wariant. Przede wszystkim
ze względu na fakt, że ustawa o ochronie
lokatorów nie jednakowo traktuje wszystkich mieszkańców. Członek spółdzielni
podlega tzw. ochronie korporacyjnej, która
reguluje opłaty ponoszone przez wszystkich
członków spółdzielni, czyli gwarantuje ich
stabilność. Osoby nie będące członkami
spółdzielni nie mogą korzystać z „ pożytków
członkowskich”, jakimi są m.in. niebagatelne dochody z lokali użytkowych.
Podobno w WSBM „Chomiczówka”
dokonano kalkulacji opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych przez osoby nie
będące członkami spółdzielni?
Faktycznie w połowie 2004 r. dokonaliśmy analizy kosztów miesięcznych stawek
opłat za użytkowanie lokali mieszkalnych
przez osoby nie będące członkami spółdzielni. Dotyczy to około 200 osób m.in.

wykluczonych z członkostwa w spółdzielni
oraz osób z nie uregulowanym stanem
prawnym do lokali, osób użytkujących
lokale na podstawie umowy najmu, zajmujących lokale rotacyjne, a także osób
posiadających własnościowe prawo do lokalu nie będących członkami spółdzielni. Do
obliczeń przyjęto powierzchnię lokali mieszkalnych, użytkowych oraz w odniesieniu do
działalności eksploatacyjnej, powierzchnię
dzierżawy terenu. Różnice są istotne.
Według naszych obliczeń osoby nie
będące członkami spółdzielni musiałyby
dopłacić około 1,50 zł/m 2 do kosztów
eksploatacji. Ta dopłata nie dotyczyłaby
oczywiście osób będących członkami
spółdzielni.
Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nałożyła na zarządy spółdzielni ogromne obowiązki,
związane głównie z podziałem na odrębne
nieruchomości. Jak przebiega ten proces
w spółdzielni „Chomiczówka”? Podobno
wielu członków spółdzielni, mimo złożenia
wniosków, nie może liczyć na szybkie
przekształcenie swoich lokali w odrębną
własność.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (z późniejszymi
zmianami) stworzyła możliwość ustanowienia odrębnej własności lokali w budynkach
stanowiących własność spółdzielni. Zgodnie z tą Ustawą, konieczne jest określenie
udziału właściciela lokalu w częściach
wspólnych budynku oraz udziału we własności lub w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Niestety, w naszej spółdzielni znaczna
powierzchnia gruntów takich uregulowań
nie ma, więc nie może być mowy o wyodrębnieniu lokali. Z naszej strony robimy
wszystko, żeby te sprawy uregulować jak
najszybciej.

Jeden procent podatku
dla organizacji społecznych
Podatnicy rozliczający PIT za zeszły rok
mogą przekazać jeden procent płaconego
podatku dochodowego na rzecz wybranej
organizacji społecznej - stowarzyszenia
lub fundacji będącej Organizacją Pożytku
Publicznego. Organizacje takie prowadzą
działalność szczególnie pożyteczną dla
społeczeństwa, a wpłaty od podatników
są dla nich dużym wsparciem.
Od zeszłego roku stowarzyszenia i fundacje, których działalność jest szczególnie
wartościowa dla społeczeństwa mogą
zdobyć status Organizacji Pożytku Publicznego. Status taki przyznaje Ministerstwo
Sprawiedliwości, po zbadaniu wiarygodności organizacji i sprawdzeniu prowadzonej
przez nią działalności. Do Organizacji
Pożytku Publicznego należą fundacje
charytatywne, takie jak PAH, organizacje
młodzieżowe (np. ZHP), stowarzyszenia
wspierające naukę i edukację, organizacje
ekologiczne, kulturalne i sportowe. Są to
zarówno dobrze znane organizacje ogólnopolskie, jak i małe, lokalne fundacje i towarzystwa. Dzięki statusowi OPP, organizacja
otrzymuje pewne przywileje wspierające jej
działalność. Jedną z korzyści jest możliwość otrzymywania dodatkowych funduszy,
jeden procent podatku dochodowego wpłacanego przez osoby ﬁzyczne.
Każdy podatnik rozliczając należny podatek decyduje czy odda 100% jego kwoty
ﬁskusowi, czy przekaże 99% państwu, a 1%
- wybranej organizacji. W obu wypadkach
wysokość podatku jest taka sama. Przekazanie jednego procenta nie jest więc odliczeniem ani ulgą podatkową. Jest zmienieniem
przeznaczenia części płaconego podatku.
W ten sposób każdy może sam zdecydować
na co zostanie przekazana przynajmniej
część jego podatku, i wesprzeć działalność
wybranej organizacji.

Jak przekazać
jeden procent?

Wypełniając formularz PIT należy
najpierw ustalić jakiej wysokości podatek
musimy zapłacić, a następnie obliczyć
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1% od tej kwoty. Tą kwotę należy wpisać
w formularzu w odpowiednią rubrykę w PIT-36 jest to rubryka 181, a w PIT-37
rubryka 111. Następnie równowartość tej
kwoty musimy wpłacić w banku na konto
wybranej organizacji. Jest to pracochłonne,
ale urząd skarbowy nie zrobi tego za nas.
Wpłaty należy dokonać w terminie rozliczania PIT, czyli do końca kwietnia. W druku
wpłaty w rubryce “Tytułem” należy wpisać
“1% podatku dochodowego dla ... (nazwa
organizacji)”. Następnie urząd skarbowy
zwróci wpłaconą kwotę podczas wypłacania
pozostałych zwrotów podatkowych. Dowód
wpłaty należy zachować na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego.

Jak organizacje
wykorzystają
wpłacone pieniądze?

Status Organizacji Pożytku Publicznego
nie tylko daje organizacji przywileje, ale
też nakłada na nią obowiązki. Organizacje
takie muszą bardzo dokładnie rozliczać się
z otrzymanych środków (w tym wpłat 1%)
i prowadzić rzetelną, przejrzystą dokumentacje ﬁnansową. Ich działalność nadzorują
Ministerstwo Finansów i Ministerstwo
Polityki Społecznej. To daje gwarancję, że

Do powyższego tematu zapewne wrócimy, bowiem w podobnej sytuacji znajduje
się nie tylko WSBM „Chomiczówka”, ale
także inne spółdzielnie mieszkaniowe
zlokalizowane na terenie dzielnicy Bielany, jak chociażby osiedle Wawrzyszew
należące do Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. WSBM „Chomiczówka”
prowadzi nowe inwestycje, czy powstają
one na terenach o uregulowanym stanie
prawnym gruntów?
Tak. Jest to konieczność do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w naszej
spółdzielni. Budujemy, choć się nie reklamujemy. Powodem jest fakt, że budujemy
mieszkania tylko dla członków naszej
spółdzielni i ich rodzin mieszkających
w zasobach spółdzielni, z środków przyszłych użytkowników, bowiem spółdzielnia
nie zaciąga kredytów. Aspekt I i Aspekt
II, to inwestycje zakończone. W 2004 r.
spółdzielnia rozpoczęła realizację inwestycji
w rejonie ulic Kwitnąca-Brązownicza. Powstanie tam 116 lokali z wielostanowiskowymi podziemnymi garażami. Planowane
zakończenie budowy, to grudzień 2005 r.
Zarówno Aspekt I i II, jak i nowe inwestycje
mogą stanowić odrębne nieruchomości
zarządzane przez spółdzielnię. Od grudnia
2004 r. podpisywane są akty notarialne
na odrębną własność lokali mieszkalnych
i garaży w inwestycji Aspekt II.
W najbliższym czasie zawierane będą
umowy cywilno-prawne na wyodrębnienie
własności lokali w nieruchomości Aspekt
I w budynkach przy ul. Aspekt 69, 71,
a następnie przy ul. M. Dąbrowskiej 21
i 23, P. Nerudy 3,5,7,9. W planie są kolejne
inwestycje.
W 2005 r. zamierzamy rozpocząć inwestycję Brązownicza-Żółwia. Powstanie tam
około 50 mieszkań.

Rozmawiał Zygmunt Piotrzuk

organizacje działają uczciwie, a przekazane
im środki zostaną wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem.
Pieniądze wpłacane przez podatników Organizacje Pożytku Publicznego przeznaczają
na prowadzoną przez siebie działalność. Na
przykład organizacje harcerskie doﬁnansowują w ten sposób udział w obozach i zimowiskach dzieci z mniej zamożnych rodzin,
prowadzenie specjalistycznych szkoleń,
np. kursów udzielania pierwszej pomocy,
kształcenie instruktorów - wolontariuszy
prowadzących zajęcia z dziećmi, kupno
materiałów programowych i niezbędnego
sprzętu. Fundacje charytatywne dzięki zdobytym środkom mogą wydawać bezpłatne
posiłki dla najuboższych albo prowadzić
schroniska dla bezdomnych, a stowarzyszenia pomagające osobom niepełnosprawnym
– prowadzić rehabilitacje swoich podopiecznych. Na terenie dzielnicy Bielany działa
kilka Organizacji Pożytku Publicznego.
Są to głównie lokalne oddziały dużych,
ogólnopolskich stowarzyszeń, np. Związek
Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa
Rzeczpospolitej, TPD, Caritas, PKPS i kilka
innych. Pełną listę wszystkich organizacji
pożytku publicznego znajdziemy na stronie
internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci:
www.ms.gov.pl.
Działalność Organizacji Pożytku Publicznego jest na tyle wartościowa, że swój jeden procent warto przekazać którejś z nich.
I chociaż jest to trochę pracochłonne, na
pewno się opłaca.
Michał Piotrowski

Pani prezes PKPS Warszawa Bielany

inż. Jadwidze Przetackiej-Oksiętowicz
serdeczne wyrazy współczucia po utracie syna

ANDRZEJA
składa
grono współpracowników i przyjaciół

Sześciu
polityków
i jeden
populizm
Czy ktoś jeszcze ufa politykom?
Zwodzeni przeróżnymi obietnicami
wyborcy, coraz krytyczniej przyjmują
kolejne, wypływające z Sejmu rewelacje.
Populistyczne przemowy przekonują
już tylko nielicznych. Pozostała część
obywateli nauczyła się patrzeć na świat
przez pryzmat rzeczywistości.
Co o populizmie sądzą politycy? Z takim
zapytaniem do czołowych przedstawicieli
polskiej sceny politycznej zwrócili się
członkowie Studenckiego Klubu “Fides et
Ratio” oraz Koła Naukowego Politologów
Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego. 12
stycznia br. zorganizowali na warszawskich
Bielanach debatę: “Populizm polityczny
w Polsce. Czy przed wyborami możliwa jest
zdrowa polityka?” Zaprosili na nią osobistości z pierwszych stron gazet.
Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Roman
Bartnicki, witając przybyłych gości, z całą
mocą podkreślił, że władze uniwersytetu
troszczą się, aby uczelnia nie była areną
polityczną, a debata o populizmie ma za
cel przybliżenie młodzieży akademickiej
tej problematyki.
W dyskusji wzięli udział liderzy różnych
ugrupowań politycznych. W kwestii uprawiania zdrowej polityki przedwyborczej,
dyskutujący mieli podzielone zdania. Jedni
twierdzili, że jest możliwa, choć bardzo
trudna; inni natomiast, iż w zasadzie nierealna. Stanowiska polityków znacznie
zbliżyło za to zagadnienie populizmu,
który większość z nich uznała za zjawisko
negatywne. Ale pojawiły się też opinie, że
populizm to swego rodzaju uproszczenie
języka politycznego, że należy rozróżnić
populizm dobry i zły, że nie można stawiać
znaku równości między populistą a zwykłym oszustem.
– Bardzo mnie cieszy, że studenci naszej
uczelni nie są obojętni na otaczającą nas
rzeczywistość – twierdzi Tomek, student
I roku Dziennikarstwa na UKSW – dzięki
ich inwencji, mieliśmy okazję poznać nieco
bliżej ludzi rządzących Polską – dodaje.
Należy jednak pamiętać, iż politycy
doskonale znają się na swojej pracy, a ich
przemowy na żywo mogą być taką samą
„kiełbasą wyborczą”, jak te słyszane z radioodbiorników i telewizorów.
Rafał Babraj

Poznaj
swojego
dzielnicowego
W dniu 15 marca 2005 r. o godz. 18.00
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.
Andersena 4, odbędzie się coroczne
spotkanie dotyczące bezpieczeństwa
w osiedlu z przedstawicielami Policji, Staraży Miejsckiej i Straży Pożarnej, na które
zaprasza mieszkańców osiedla Wawrzyszew Rada Osiedla WSM Wawrzyszew
– Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony
Środowiska.

PKPS

przy ul. Kasprowicza 41
(piwnica)
przyjmuje i wydaje
z magazynu dary
w następujące dni:
poniedziałki, środy,
czwartki, piątki
od godz. 9.00 do 15.00.
Gorąco i serdecznie
zapraszamy.
Luty 2005

Komunikacja i bezpieczeństwo

Metro na Bielanach

Odcinek bielański jest ostatnim
etapem budowy pierwszej linii warszawskiego metra, inwestycji mającej znacząco usprawnić komunikację
w mieście i dodatkowo przyczynić się
do rozwoju dzielnic znajdujących się
w jego sąsiedztwie.
Metro Warszawskie jest szczególnie
zainteresowane dialogiem społecznym
i opiniami mieszkańców Bielan na temat
planowanych stacji, ich lokalizacji i projektów. Dlatego od pewnego czasu prowadzone są intensywnie konsultacje społeczne
dotyczących bielańskiego odcinka metra.
W ich ramach powołany został koordynator ds. współpracy z mieszkańcami Bielan
na czas budowy metra, który zajmuje się
całością dialogu ze społecznością lokalną
i władzami dzielnicy.
Metro Warszawskie uruchomiło na
swojej stronie www.metro.waw.pl specjalny

serwis. Zawarte są tam szczegółowe opracowania i projekty odcinka bielańskiego.
Został również uruchomiony numer telefonicznej infolinii i adres e-mail. Tymi dwoma
kanałami mieszkańcy mogą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące
budowy. Na terenie dzielnicy rozwieszone
zostały plakaty promujące inwestycję.
W planach są kolejne działania, które będą
prowadzone we współpracy z Urzędem
Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy
Bielany. Na łamach „Naszych Bielan” będziemy Państwa informować o postępach
prac i inicjatywach metra na Bielanach.
Zachęcamy do kontaktu i bezpośredniego
zadawania pytań.
Pytania prosimy kierować na adres
bielany@metro.waw.pl bądź zadać je telefonicznie 655-42-95, 0-696-476-549.
Grzegorz Żurawski
Rzecznik Prasowy Metra Warszawskiego

KOMENDA STOŁECZNA
POLICJI
zatrudni młodych ludzi
w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie

Wymagania:
– obywatelstwo polskie
– wykształcenie min. średnie
– niekaralność i nieposzlakowana opinia
– bardzo dobry stan zdrowia
– wysoka sprawność ﬁzyczna i psychiczna
– uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn)
– stałe zameldowanie na terenie Warszawy lub w najbliższych
okolicach
Osoby spełniające warunki proszone są o kontakt z Sekcją d/s
Doboru Wydziału Kadr KSP: 603 65 68, 603 75 38

KOMENDA REJONOWA POLICJI
WARSZAWA V
01-887 WARSZAWA
UL. ŻEROMSKIEGO 7

Oferta Pracy
Mieszkańców Warszawy i najbliższych okolic informujemy,
że Komenda Rejonowa Policji Warszawa V ogłasza nabór
kandydatów do służby w policji.
Oferujemy ciekawą i dającą możliwość rozwoju zawodowego
pracę w pionach: kryminalnym, dochodzeniowo-śledczym oraz
prewencji (służba patrolowo-interwencyjna i dzielnicowi).
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:
- stałe zameldowanie i zamieszkanie na terenie Warszawy
lub najbliższych okolic
- wysoka sprawność ﬁzyczna i psychiczna
- wykształcenie minimum średnie (mile widziane osoby
z wykształceniem wyższym prawniczym)
- niekaralność i nieposzlakowana opinia
- wiek do 35 lat
- uregulowany stosunek do służby wojskowej
Informacji na temat warunków rekrutacji udzielają pracownicy zespołu kadr Komendy Rejonowej Policji Warszawa V pod
numerami telefonów: 603-15-48, 603-10-10.
Luty 2005

NIE – dla trasy
szybkiego ruchu
Nie ustaje dyskusja na temat przekształcenia Trasy AK w drogę ekspresową i połączenie jej z autostradą A-2.
Mieszkańcy obu dzielnic, w przeprowadzonych konsultacjach wypowiedzieli
się negatywnie na ten temat. Ale problem
pozostaje nadal otwarty. Powinniśmy
więc zawrzeć szeregi, by wspólnie działać. Przypominam kilka danych.
Niezależnie od tego czy autostrada
będzie przyłączona czy nie, pojazdy po
trasie AK jeżdżą i jeździć będą. Już w tej
chwili natężenie hałasu i ilość dwutlenku
azotu wydzielanego przez pojazdy przekracza dozwolone normy. Przy planowanej
modernizacji (i równoległym przyłączeniu)
ma się zwiększyć przepustowość (co z kolei
może, ale nie musi spowodować mniejszą
uciążliwość dla mieszkańców - mniejsza
liczba korków, a przez to mniejsza ilość
wydzielanych spalin). Jednocześnie,
według danych Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad ruch ma się zwiększyć o około 8%.
Receptą na to powinno być przykrycie
Trasy AK tunelem, co pozwoliłoby na skuteczne obniżenie poziomu hałasu i ograniczenie zasięgu emisji spalin.
Od ponad roku prawie gotowy jest „Raport oddziaływania na środowisko dla trasy
AK” (zaawansowany w 80–90%), który to
GDDKiA zleciła Biuru Planowania Rozwoju
Warszawy S.A. Opracowanie to niestety, do
tej pory nie zostało opublikowane, w związku z różnymi „proceduralnymi trudnościami”. Ale chyba prawdziwą przeszkodą są
niekorzystne dane.
Z pozyskanych z raportu danych wynika,
iż już w tej chwili:
- przekroczone są normy hałasu (50
decybeli dla ruchu nocnego) w zależności
od miejsca pomiaru od 3 do 13 decybeli
ponad normę - 3 decybele więcej to podwojenie hałasu,
- przekroczone są normy wydzielanego
dwutlenku azotu tak godzinowe jak i roczne

w obszarze od 250 do 300 m od trasy AK,
w kierunku Bielan, jak i Żoliborza,
- istniejące ekrany nie zapewniają mieszkańcom ochrony przed hałasem,
- zalecane jest przykrycie częściowe trasy AK na odcinku od ul. Powązkowskiej do
ul. Mickiewicza „otwartym tunelem”, a dalej
do Wisłostrady całkowite jej przykrycie
tunelem (wysokie budynki osiedla „Ruda”
na Bielanach i osiedli „Potok” na Żoliborzu
– nie ma innej skutecznej możliwości ochrony mieszkańców).
Jak wynika z przytoczonych tu danych,
problem dla mieszkańców Bielan i Żoliborza
(głównie na Bielanach dla osiedli „Piaski”,
„Słodowiec” i „Ruda”, a na Żoliborzu dla
osiedli „Jasnodworska”, „Rudawka”, „Sady
Żoliborskie” oraz mieszkańców „Grossowa”
i osiedli „Potok”) już istnieje i jeżeli wierzyć
danym GDDKiA przyłączenie autostrady do
trasy AK na pewno tej sytuacji nie poprawi.
Dlatego należałoby połączyć siły obu
dzielnic i w działaniach skupić się przede
wszystkim na odseparowaniu mieszkańców
od wpływu trasy AK, zamykając ją w tunelu.
Jest to niezwykle ważne, bowiem inwestor,
czyli GDDKiA takiego zabezpieczenia trasy
AK, jak na razie nie przewiduje.
ADAM KALINOWSKI
Przewodniczący Komisji Infrastruktury
Rady Dzielnicy Żoliborz
Przypomnę, że radni komisji Infrastruktury Rady Dzielnicy Żoliborz zainicjowali
temat trasy AK już na początku tej kadencji,
poprzez wspólne spotkanie odpowiednich
komisji Rad Dzielnic Bielan i Żoliborza. Konsekwencją tego było zajęcie, zarówno przez
komisje jak i Rady Dzielnic, negatywnych
stanowisk, co do przyłączenia autostrady
do trasy AK.
Rady obu Dzielnic wspólnie z Zarządami
przeprowadziły również konsultacje wśród
mieszkańców. W obu dzielnicach wynik był
podobny – NIE dla przyłączenia autostrady
A-2 do trasy AK.

NASZE INTERWENCJE

NIEBEZPIECZNIE NA UL. ARKUSZOWEJ
Do redakcji „Naszych Bielan” nadeszła informacja, że mieszkańcy ul.
Arkuszowej boją się poruszać po chodnikach, a tym bardziej przechodzić przez
jezdnie.
Samochody pędzą tu jak oszalałe nie
zważając na ograniczenie prędkości. Przy
wyprzedzaniu dochodzi najczęściej do
wypadków. Samochody ciężarowe, a w
szczególności tzw. cysterny w godzinach
wieczornych jadą z prędkością dochodzącą
do 100 km na godzinę. Przy każdej takiej
szarży cysterny czy samochodu ciężarowego wszystkie domy drżą w posadach.
Mieszkańcy proszę o interwencję. Interweniowaliśmy w tej sprawie w Wydziale
Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej
Policji. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo

podpisane przez naczelnika tego Wydziału
mł. insp. Jacka Zalewskiego, który informuje: „Wydział Ruchu Drogowego Komendy
Stołecznej Policji realizuje zadania związane z zapewnieniem płynności ruchu na
głównych ciągach komunikacyjnych oraz
porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie całego Miasta Stołecznego
Warszawy. Ulica Arkuszowa w Warszawie
została objęta nadzorem doraźnym w toku
normalnej służby przez podległych policjantów z zadaniem podejmowania w stosunku
do sprawców wykroczeń, przewidzianych
prawem środków.
Jednocześnie informujemy, że kopie
pisma przesłano do Straży Miejskiej
z prośbą o wystawienie fotoradaru przy ul.
Arkuszowej”.

OGŁOSZENIE
Urząd m. st. Warszawy Dzielnica Bielany informuje, że osoby ﬁzyczne
oraz przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem faktur VAT za użytkowanie
wieczyste za rok 2005, proszone są o składanie wniosków wraz z danymi
niezbędnymi do wystawienia faktury VAT w kancelarii Wydziału Obsługi
Mieszkańców (WOM) przy ul. Przybyszewskiego 70/72 (parter, stanowisko
2) w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2005 r.
Urząd m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że 31 marca 2005 r. upływa
termin wnoszenia opłat za wieczyste użytkowanie gruntu za rok 2005.
Uprzejmie przypominamy, iż kwota do zapłaty jest wskazana w akcie
notarialnym bądź w dokumencie potwierdzającym jej aktualizację.
Prosimy o dokonanie wpłat na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy nr 98 12401037 1111 0010 0312 1509 Bank PKO
S.A. lub w kasie Urzędu ul.Przybyszewskiego 70/72.
w poniedziałek
10.30 – 17.00
wtorek
9.00 – 15.00
pozostałe dni
9.00 – 14.00
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Głos seniora
Dziesięciolatka

Podczas lutowej sesji Rady Programowej Seniorów Bielańskich uświadomiliśmy
sobie, że pomysł jej powołania zrodził się
równo 10 lat temu, w lutym 1995 r., w Wydziale Kultury ówczesnego Urzędu Gminy
Bielany. Przypomniała o tym Stefania
Dąbrowska, nasza opiekunka z Wydziału,
która Radę współtworzyła i patronuje jej
od początku.
Intencją pomysłodawcy było zintegrowanie bielańskich organizacji, działających na rzecz ludzi starszych, a przez to
koordynacja i społeczna kontrola tej pracy,
współdziałanie zrzeszonych w Radzie,
wymiana doświadczeń, form i metod
aktywizacji „trzeciego wieku”. W skład
Rady wchodzą przedstawiciele klubów
seniora, Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, Związku Niewidomych, Koła
PTTK „Renciści”, Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej, Uniwersytetu III
wieku, spółdzielczości mieszkaniowej,
Bielańskiego Centrum Pomocy Społecznej i Związku Kombatantów. Funkcjonuje
ona przy Wydziale Kultury, współpracuje
z Urzędem Miasta, organizacjami pozarządowymi, samorządowymi jednostkami
pomocniczymi, Centrum Animacji Kultury,
Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów
i Animatorów „Klanza”. Dzięki współpracy
z „Klanzą” oraz lubelskim naukowcem dr
Zoﬁą Zaorską, wprowadzane są w bielańskich placówkach unikalne w skali kraju
metody aktywizacji ﬁzycznej, edukacyjnej
i społecznej ludzi starszych.
Posiedzenia Rady odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, kolejno
w poszczególnych klubach i kołach; w ten
sposób wymiana doświadczeń łączona jest
z prezentacją działalności placówek. Od
stycznia 2000 roku w miesięczniku „Nasze
Bielany” ukazuje się „Głos Seniora”, pilotowany przez Radę.

I po karnawale

Był krótki, ale każdy seniorski karnawał
pamięta się długo. W tym roku też tańczono
do upadłego w kołach i klubach, a pod koniec stycznia Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy i Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” urządzili bal
„centralny” w Klubie Mieszkańców przy ul.
Pabla Nerudy. Warto dodać, że przy jego
organizacji wiele osób napracowało się
społecznie – przy dekoracji sali, ustawianiu
stołów, nakrywaniu dla – bagatela! – prawie
200 gości, szykowaniu poczęstunku oraz
zmywaniu i sprzątaniu po gościach, za co
wielkie uznanie i dzięki seniorkom z Chomiczówki. Bal był – oczywiście – bezpłatny;
do tańca przygrywała orkiestra, wybrano
komisyjnie króla i królową balu. Miały też
miejsce, tak częste na naszych imprezach,
występy utalentowanych seniorów: koleżanka Gabrysia, w stroju ludowym i odpowiednim makijażu, deklamowała, a kolega
Stasio śpiewał.
W bielańskim Ośrodku Kultury co sobota
bawiono się w Saloniku Hanny Rek, a co
niedziela – na Złotych Podwieczorkach.
„Głos Seniora” wszędzie zapraszano, ale
nie wszędzie dotarł, za co serdecznie organizatorów przepraszamy.
Na karnawałowym spotkaniu Klubu
Seniora z Wólki Węglowej, w ﬁlii BOK przy
ul. Estrady, śmialiśmy się do łez. Radosnej,
wspólnej zabawie sprzyja szczególny
klimat tego klubu, którego członków łączą
na co dzień sąsiedzkie więzi wólczańskiej
enklawy. Jego przewodnicząca – Jadwiga
Królak wymyśliła pełen humoru scenariusz,
z wodzirejem w srebrnym cylindrze (płci
damskiej i wielce urodziwym) oraz różnymi atrakcjami. Koleżanki Lodzia, Stasia
i Nastusia, przebrane jak na maskaradę,
śpiewały klubowe piosenki, a sala wtórowała: „po siedemdziesiątce dopiero jest
życie, a jak dożyjecie, sami zobaczycie!”.
Potem panowie przywiązali partnerkom
baloniki do nóżek, a inni panowie starali się
je podziurawić, nie czyniąc damom krzywdy.
Na wyścigi owijano się papierem toaletowym, odbijano panie wręczając partnerom
miotłę – by zamiatali salę. Zaś „dr Izabela
Gwóźdź”, w fartuszku – sex appeal, zapobiegliwie mierzyła panom ciśnienie.
Cała część artystyczna – powiedziała
nam Jadzia Królak – nie wymagała żadnych nakładów ﬁnansowych. Zaś szefowa
placówki przy ul. Estrady, Agata Gąsiorow-
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ska, wędrowała po sali z kamerą, wszystko
ﬁlmując. Będzie jeszcze dużo śmiechu przy
oglądaniu!

Zapaleńcy

Dopóki tworzysz, jesteś młody. Są wśród
nas prawdziwi pasjonaci, dla których hobby
jest radością życia. Chcemy o nich pisać.
Pomagajcie redagować rubrykę „Zapaleńcy”, wskazując tych, o których pisać warto.
Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Barbara
Paciorkiewicz i Bogusław Brodacki.
Barbara – popularna Basia z zespołu
„Bielany” (dawny „Senior”) – śpiewała, jak
mówi, od dziecka. W kościele w rodzinnym
Cegłowie, w tamtejszym zespole „Jutrzenka”, którego była współzałożycielką, w chórze Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Mińsku Mazowieckim, w zespole
Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji
w Warszawie. Obdarzona pięknym, silnym
sopranem, zyskała w dodatku towarzysza
życia – muzykologa. Wyszła bowiem za
mąż za Ryszarda Paciorkiewicza, absolwenta warszawskiej Akademii Muzycznej
w klasie fagotu, potem wieloletniego
muzyka stołecznej opery i kompozytora.
Warto dodać, że stryj pana Ryszarda, prof.
Tadeusz Paciorkiewicz, był rektorem Akademii Muzycznej.
W Warszawie państwo Paciorkiewi-

czowie mieszkali najpierw przy ul. Moliera
– blisko opery, a w roku 1980 przenieśli się
na Bielany. Tu Barbara od razu zaangażowała się do chóru przy kościele św. Marii
Magdaleny na Wawrzyszewie, gdzie śpiewa
do dziś. Do dziś też śpiewa w „Harﬁe” – od
początku jej istnienia (1972). Z „Harfą” zjeździła całą Europę. Jest laureatką odznaczeń
nadawanych przez Polski Związek Chórów i Orkiestr za wybitne zasługi w ruchu
muzycznym: odznaki brązowej, srebrnej
i złotej, a ostatnio przyznano jej odznakę
honorową złotą z laurem.
Dopóki żył pan Ryszard, dawali wspólne
koncerty w domach opieki i innych instytucjach społecznych. Mąż grał na fagocie,
pan Jan Laska akompaniował, a Barbara
śpiewała.
Wśród spuścizny po śp. Ryszardzie
Paciorkiewiczu znajduje się kompozycja
wokalna pt. „Modlitwa”. Barbara darzy ją
szczególnym sentymentem i wymyśliła,
że dla uczczenia pamięci męża powstanie
tekst „Modlitwy” i ktoś zaśpiewa ją w kościele (nie ona, bo trzeba innej skali głosu).
Tekst zdobyła – autorką jest Katarzyna
Kopińska-Cegłowska. Teraz szuka wykonawcy. Osoby zainteresowane serdecznie
prosi o kontakt tel. 669-90-50.
Bogusław – popularny Boguś ze Związku Emerytów, członek zarządu Towarzystwa

200 lat dla sędziwej jubilatki
Dwustu lat w zdrowiu życzyli Helenie
Wachnowskiej, która obchodziła setną
rocznicę urodzin, członkowie Jej rodziny
i przyjaciele. Sędziwą Jubilatkę odwiedziła także Alicja Tyc naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia, i złożyła
Jej życzenia w imieniu władz Dzielnicy
Bielany. Pani Helena przyjmowała gości
przez trzy dni, bo wychowała 6 dzieci,
doczekała się 14 wnuków, 20 prawnuków
i 3 praprawnuków.
Helena Wachnowska urodziła się 15
stycznia 1905 roku w Węgrowie, w rodzinie
rolników Jana i Marianny Gdaszyńskich.
Ponieważ do szkoły miała spory kawałek
drogi, w wieku 12 lat zabrał Ją do siebie
starszy brat, który zamieszkał w Warszawie.
W końcu lat 20. ubiegłego wieku wyszła za
mąż i już na stałe zamieszkała w Warszawie.
Niestety los nie był dla Niej zbyt łaskawy.
Mąż zginał w Powstaniu Warszawskim,
a po upadku powstania została wywieziona z dziećmi z miasta. Już w 1945 roku
wróciła do Warszawy. Sama wychowywała
6 dzieci. Ciężko pracowała by utrzymać
rodzinę. Mimo to znajdowała czas także na
prace związane z odbudową stolicy, głównie
Muranowa. Od 45 lat mieszka na Bielanach
przy ul. Makuszyńskiego, w ostatnich latach – z córką Ireną i zięciem Ryszardem
Kaliskimi.
Pani Helena prawie nigdy nie chorowała,

nawet wtedy gdy inni członkowie rodziny
leżeli w łóżkach. W ostatnim czasie, trochę
„na wszelki wypadek”, czuwa nad jej zdrowiem dr Szczepan Szczepański. Jej bliscy

zapytani o receptę na długowieczność – podając za przykład Jubilatkę – odpowiedzieli,
że najlepszym sposobem na długie życie
w dobrej kondycji jest intensywna praca
i optymizm, pozwalający przetrwać trudne
chwile. Tylko pozazdrościć.
W.B.

Jubilatka przyjmuje gratulacje od pani Alicji Tyc

Babcia o Dniu Babci i Dziadka

25 stycznia 2005 r. w przedszkolu nr
97 odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Uroczystość poprzedzona została wykonaniem przez dzieci
i nauczycielki zaproszeń. Przygotowania
do tej uroczystości były pracochłonne.
Wreszcie nadszedł oczekiwany dzień 25
stycznia (wtorek).
W przedszkolu pojawili się babcie
i dziadkowie odświętnie ubrani i pełni
niepokoju, jak też ich wnuczęta wypadną
na tle wszystkich pozostałych grup przedszkolnych. Grupa maluchów – śliczna, choć
trochę zagubiona. Grupa II zadziwiła nas
strojem. Grupa najstarsza to już profesjonaliści, ale grupa II wypadła też świetnie.
Średniaki były dobrze przygotowane
– dzieci odważnie i głośno recytowały oraz
śpiewały. Wszystkim gościom bardzo podobały się występy taneczne. Zarówno nasze
wnuczęta, jak i my, babcie i dziadkowie,
byliśmy bardzo podekscytowani. Występy
naszych wnuczek i wnuków były dla nas
radością i źródłem miłych wzruszeń, za
co nagradzaliśmy wykonawców gromkimi
brawami. Ale to nie koniec.
Babcie i dziadkowie zostali zaproszeni
do sal (gdzie wnuczęta bawią się i uczą),
a tam czekała nas kolejna niespodzianka.
Każde z dzieci przygotowało upominek
własnoręcznie wykonany i osobiście oﬁarowany swojej babci i dziadkowi. Były stoły

Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej, od 10
lat „poluje” z obiektywem w Kampinosie.
Zszedł puszczę wzdłuż i wszerz, fotografując wydmy, bagna, grę świateł wśród liści
i roziskrzone rosą polany... To są przepiękne fotograﬁe. Miał już kilka wystaw, ostatnią
wspólną z Ryszardem Piekarskim – w Bielańskim Ośrodku Kultury przy ul. Goldoniego, pt. „Przyroda Puszczy Kampinoskiej”.
Pod kierunkiem komisarza wystawy Renaty
Szymanowskiej BOK przygotowuje kolejną
ekspozycję Bogusia – informację można
uzyskać pod nr tel. 834-65-47.
Na jego wystawy w BOK przychodzą
uczniowie z bielańskich szkół, żołnierze;
ostatnią zwiedzało po 20 – 30 osób dziennie. Dla Renaty Szymanowskiej zdjęcia
służa jako temat do prowadzonych przez
nią zajęć z rysunku i malarstwa.
W wyłożonej na stoliku księdze pamiątkowej ktoś wpisał fragment „Zielonej ziemi”
Tuwima: „A na łące, krętym tropem, zgniecione mokre zioła, zdeptała je, uciekając,
jelenica wesoła...”. Zaś jakieś – sądząc
po charakterze – ledwie piszące dziecko
nagryzmoliło: „ Za rogiem czai się żubr.”
Musiało poczuć blusa puszczy!
Pod redakcją
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant: Rada Programowa Seniorów
Bielańskich

zastawione smakołykami, było gwarno i wesoło. I tu ukłon w stronę pań nauczycielek
i pozostałych pracowników przedszkola
za przygotowanie tej uroczystości. To był
wzruszający dzień, w którym wszystkie babcie i dziadkowie, patrząc na uśmiechnięte
buziaki wnucząt zapomnieli o swych dolegliwościach i na pewno długo tej uroczystości
nie zapomną.
Po takim pięknym dniu czujemy – zapewne jestem wyrazicielką wszystkich babć
i dziadków – że mamy dla kogo żyć i komu

oddawać wszystko, co w nas najlepsze – naszym ukochanym wnuczętom, które dają nam
tyle radości i bezinteresownej miłości. Jest to
jedna z piękniejszych uroczystości w przedszkolu, podtrzymująca serdeczną, naturalna
więź między pokoleniem dziadków i wnucząt.
Jest to wspaniały przykład miłości i wzajemnego szacunku. Tego pięknego poranka coś
ważnego i wychowawczego oﬁarowali sobie
wnukowie i dziadkowie. Przypomniała mi
się sentencja naszego klasyka Stanisława
Staszica: „Takie będą Rzeczpospolite, jakie
młodzieży (i dzieci) chowanie”.
Wzruszona jedna z babć

Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
zaprasza

w dniu 7.03.2005 roku o godz. 18.00

na spotkanie z seniorami i sympatykami
z dzielnicy Bielany w sprawie przywrócenia
corocznej waloryzacji rent i emerytur.

Spotkanie odbędzie się w MDK Bielany
przy ulicy Andersena 4 w Warszawie.
Serdecznie zapraszamy!
Luty 2005

Szlachetne zdrowie

Lekarz radzi

Półpasiec kolejna odsłona ospy wietrznej
Półpasiec jest chorobą wirusową
o ostrym przebiegu, charakteryzującym
się wysiewem pęcherzyków i dokuczliwymi nerwobólami. Zwykle pęcherzyki
układają się wzdłuż przebiegu nerwów
czuciowych, po jednej stronie ciała.
Stąd nazwa.
Nasilenie dolegliwości bólowych może
być skrajnie różne: od niewielkiego stopnia
przeczulicy w danym zajętym obszarze
skóry, aż do bólów porównywalnych do
napadu kolki nerkowej, czy wątrobowej.
Wirus wywołujący tę chorobę jest identyczny z wirusem ospy wietrznej tzw. wiatrówki
i jest najmniejszym wirusem spośród ośmiu
znanych ludzkich herpeswirusów. Pierwszy
kontakt z tym wirusem, zwykle ma miejsce
we wczesnym dzieciństwie, doprowadza
do rozwoju ospy wietrznej, należącej do
najbardziej charakterystycznych chorób
wieku dziecięcego. Przebycie ospy w tym
okresie nie doprowadza niestety do pełnej
eliminacji wirusa z organizmu człowieka.
Wirus ten dzięki swoim zdolnościom,
określanym jako neurotropizm, dociera do

zwojów zakończeń nerwów czuciowych,
gdzie pozostaje w fazie utajenia, aż do
czasu reaktywacji.
Do sytuacji takiej może dojść w przypadku zaburzeń układu odpornościowego
osoby zakażonej wirusem ospy wietrznej.
Ryzyko zachorowania na półpasiec w ciągu całego życia ocenia się na około 20%.
Zachorowalność kobiet i mężczyzn jest porównywalna. Uważa się, że częsty kontakt
z dziećmi chorymi na ospę wietrzną, np.
podczas pracy zawodowej, osłabia kliniczne
objawy choroby. Dlatego też stwierdzono,
że wśród lekarzy tylko pediatrzy zdecydowanie rzadziej chorują na półpasiec niż inni
specjaliści.
Do charakterystycznych objawów składających się na obraz kliniczny półpaśca
należą: typowe i wspólne zarazem dla
wszystkich infekcji wirusowych stany pod
i gorączkowe oraz charakterystycznie
układająca się bolesna wysypka pęcherzykowa, obejmująca najczęściej skórę
klatki piersiowej, szyi, twarzy lub okolicy
lędźwiowo-krzyżowej. Najbardziej niebez-

XV Festiwal Piosenki o Zdrowiu

Siedlce 2005 - etap powiatowy (warszawski)
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie organizuje XV
Festiwal Piosenki o Zdrowiu Siedlce 2005
- etap powiatowy (warszawski). Do udziału
w konkursie zapraszamy wszystkie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja
z terenu Warszawy. Etap powiatowy zgodnie z regulaminem festiwalu, planowany
jest pod koniec kwietnia br.
Celem konkursu jest zainteresowanie
dzieci, młodzieży i ich opiekunów tematyką
zdrowia oraz zainspirowanie uczestników
do poszukiwań treści prozdrowotnych
i nowych form wyrazu.
Warunki konkursu:
a. festiwal odbędzie się w trzech etapach: przedszkolnym/ szkolnym, powiatowym i wojewódzkim (dla przedszkoli festiwal kończy się na etapie powiatowym)
b. przedmiotem oceny będzie jeden
utwór wokalno-muzyczny z każdej zgłoszonej placówki
c. treść tekstu musi być związana z tematyką zdrowotną

- tekst musi być własny i po raz pierwszy
wykonywany na festiwalu
- muzyka może być własna lub zapożyczona
- opiekunowie zgłaszający uczestnictwo
wykonawcy lub wykonawców obowiązani
są dostarczyć maszynopis tekstu wykonywanej piosenki do organizatorów (w momencie zgłaszania uczestnictwa)
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do publikacji tekstów w wydawanym zbiorku festiwalowym
Impreza ﬁnałowa na szczeblu wojewódzkim (dla finalistów etapów powiatowych) odbędzie się 24 maja 2005 r.
w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach,
ul. ks. Biskupa Świrskiego 31, o godz.
10.00.
Bliższe informacje można otrzymać
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach, ul. Poniatowskiego
31, 08-110 Siedlce, fax: 0-25/632-61-37,
e-mail: siedlce@psse.waw.pl, tel. kontaktowy: 0-25/644-20-40 w. 20.

Dom rehabilitacyjno-opiekuńczy
dla dzieci upośledzonych

Fundacja „Malwa” buduje bielański
Ta budowa jest dla kalekich mieszkańców
dom rehabilitacyjno-opiekuńczy dla Bielan. Dzieci znajdą tam pracę w warsztadzieci upośledzonych przy ul. Bal- cie pracy chronionej, warsztacie terapii zajęcerzaka 2. Dzięki wpłatom rodziców, ciowej oraz opiekę i utrzymanie w wypadku
pomocy PFRON i Zarządu Warszawy straty rodziców. Będą tam poradnie wczewybudowaliśmy kosztem 1,3 ml zł stan snej interwencji dla dzieci małych, gdzie
surowy budynku. Na dokończenie bu- rodzice otrzymają wszystkie informacje
dynku zabrakło nam funduszy.
na temat rehabilitacji dziecka urodzonego
W 2004 r. otrzymaliz niepełnosprawnością.
Prosimy o pomoc w
śmy status organizacji PKO BP IIO/W-wa, ul. Mickiewicza 25
pożytku publicznego Nr konta 65 1020 1026 0000 1102 ukończeniu domu. Jest on
bardzo potrzebny Bielanom
(KRS Nr 46916). Pro0017 4409
i jej kalekim mieszkańcom.
simy o włączenie się
mieszkańców Bielan Adres: ul. Gwiaździsta 29 m. 136, Będziemy jedyną tego typu
01-651 Warszawa
placówką w Warszawie.
w akcję przekazania 1%
podatku na rzecz dokoń- Tel./fax 833-02-67, tel. 831-50-38,
Wanda Woyniewicz,
czenia budowy domu.
prezes Fundacji
e-mail: fundacja@poczta.onet.pl

pieczną ze względu na lokalizację i możliwe
powikłania, jest tak zwana postać oczna,
mogąca prowadzić np. do: uszkodzenia nawet wewnętrznych struktur oka, zapalenia
rogówki, zapalenia tęczówki, opadnięcia
powieki, zaburzeń widzenia itp. Półpasiec
ostry jest uciążliwy dla chorego ze względu
na dolegliwości bólowe oraz nieestetyczne
wykwity. Często jeszcze przez wiele miesięcy i lat od ustąpienia zmian skórnych mogą
utrzymywać się dolegliwości bólowe. Bóle
w przebiegu półpaśca opisywane są jako
piekące, rozdzierające, przeszywające, epizodyczne, porównywane do kłucia igłą lub
wyładowania elektrycznego. Chorzy często
cierpią z powodu licznych dolegliwości ogólnych, powodujących u nich stałe uczucie
dyskomfortu, zaburzenia snu, nadmiernego
uwrażliwienia na temperaturę, zdecydowane pogorszenie jakości życia.
Choroba najczęściej ma jednak samoograniczający się charakter, obejmujący
swym zasięgiem niewielki obszar skóry i u
osób z prawidłowym układem odpornościowym wymaga tylko leczenia objawowego.

Biała niedziela

Mieszkańcy Bielan, a przede wszystkim osiedla Piaski mieli 20 lutego br.
możliwość skorzystania z usług medycznych w ramach tzw. „Białej niedzieli”.

Najważniejszym warunkiem powodzenia
leczenia jest moment jego rozpoczęcia.
Zastosowanie leczenia w ciągu 2-3 dób od
momentu wystąpienia objawów choroby
zwykle prowadzi do szybkiego ustąpienia
zmian skórnych i skrócenia długości trwania
objawów neurologicznych. Ze względu na
lokalizację zmian, dolegliwości i zaburzone
funkcje, chorobą tą zajmować się mogą
lekarze różnych specjalności.
Aleksander Kapłon
obsłużeni. Znalazło to wyraz w pisemnych
i ustnych podziękowaniach składanych
na ręce zastępcy dyrektora SPZZLO M.
Kołackiej oraz przełożonej pielęgniarek
w przychodni M. Włodowskiej. Należy
podkreślić, że w sytuacji codziennych ko-

Dobra ręka pani Wandy - kłuje - a nie boli

SPZZLO Warszawa Żoliborz, korzystając
ze środków przyznanych przez miasto, zorganizował w Przychodni Rejonowej przy ul. Kochanowskiego
19 dyżury lekarzy specjalistów:
kardiologa (H. Siudalska),
okulisty (A. Madeja), diabetologa (K. Jusiak), internisty
(L. Nałęcz). Ponadto pacjenci
mogli skorzystać z badań
- pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG, pomiaru poziomu
cukru, pomiaru cholesterolu,
a osoby po 65 roku życia mogły bezpłatnie zaszczepić się
przeciwko grypie.
W ciągu 5 godzin z tej
możliwości badań medycznych skorzystało prawie 300
mieszkańców. Największa
kolejka ustawiła się do lekarza okulisty oraz
do zbadania poziomu cukru i cholesterolu.
Dzięki doskonałej organizacji wszyscy
zainteresowani pacjenci byli sprawnie

lejek do lekarzy internistów, a zwłaszcza
w sytuacji wielogodzinnych oczekiwań na

Najbardziej poszukiwany specjalista

wizytę u specjalisty, tego typu akcje (dobrze zorganizowane) wychodzą naprzeciw
potrzebom mieszkańców.
M.M.

DOBRE PRZEDSZKOLE TO SIĘ OPŁACA
ZAINWESTUJ W SWOJE DZIECKO!

Budynek w stanie surowym

Luty 2005

Jeśli masz dziecko w wieku 3-6 lat zapraszamy do naszej placówki.
Adres Przedszkole Nr 271 ul. Broniewskiego 93 tel. 633-38-77
OFERUJEMY:
- MIEJSCE W GRUPIE WIEKOWEJ
- DOSKONAŁĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ
- ZASPAKAJANIE WSZELKICH POTRZEB DZIECKA
- INTERESUJĄCE I TWÓRCZE ZAJĘCIA
- SZEROKĄ GAMĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH
- PARTNERSKIE TRAKTOWANIE RODZICÓW I DZIECI
ZADZWOŃ! PRZYJDŹ! ZOBACZ!
Dodatkowe informacje tel. 633-38-77
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Jarosław Iwaszkiewicz
w ukraińskim okresie życia i twórczości
Już po raz kolejny Biblioteka im.
Stanisława Staszica była organizatorem
seminarium związanym tematycznie
z prezentowaną tam wystawą. Jego
uczestnikami byli licealiści z bielańskich
szkół, a także starsze pokolenie, które
związane jest z tymi ziemiami pochodzeniem i zainteresowaniami.
Tym razem temat brzmiał „Jarosław
Iwaszkiewicz w ukraińskim okresie życia
i twórczości”.
Podczas spotkania głos zabrali: Oskar
Koszutski – historyk, dyrektor Muzeum Anny
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, dr
Tomasz Wójcik – wykładowca w Zakładzie
Literatury UW, dr Alicja Matracka-Kościelny - muzykolog, starszy kustosz Muzeum
w Stawisku, Małgorzata Bojanowska – polonistka, kustosz Muzeum w Stawisku, Irena
Domańska-Kubiak - etnolog, autorka książki
„Zakątek pamięci” oraz dr Piotr Drobniak
– kierownik Centrum Informacji Europej-

skiej. Prelegenci wprowadzili uczestników
seminarium w świat, w którym urodził się
i dorastał Jarosław Iwaszkiewicz.
Wpływ tej, niemalże baśniowej krainy,
krainy niezapomnianych stepów, malowniczych wąwozów, hutorów, folwarków,
majątków i dworów rozbrzmiewających
dźwiękami mazurków Chopina pozostawił ślad w duszy młodego Iwaszkiewicza
i wywarł wpływ na osobowość, wrażliwość
i świadomość przyszłego pisarza.
Specyﬁczne położenie iwaszkiewiczowskiej Ukrainy (obecnie centralna Ukraina,
niegdyś ziemie: podolskie, wołyńskie, brocławskie i kijowskie) miało wpływ na losy
jej mieszkańców, ukształtowało krajobraz
etniczny i społeczny.
Ukrainę na przełomie XIX i XX wieku
łączyło jeszcze wiele z wiekami poprzednimi. Na tych ziemiach, tak odległych od
centrum Polski, której nota bene w owym
czasie nie było na żadnej mapie Euro-

Iwaszkiewicz w towarzystwie starszych sióstr i kuzynek

py, zdawałoby się nieistotnej prowincji,
przetrwała „dawna Polska”. Iwaszkiewicz
wspominał „...wydaje mi się czasami, że
pierwsze lata mego życia przypadają niemal na czasy „Trylogii” – a w każdym razie
na ostatnie lata Rzeczpospolitej”.
Początkowo Iwaszkiewicz nie przeczuwał, że jego losy związane będą z karierą
literacką. Widział siebie jako kompozytora
i wykonawcę. Od najmłodszych lat kształcił
się w tym kierunku pod okiem znakomitych
nauczycieli. Był również związany rodzinnymi i przyjacielskimi więzami ze znakomitym
kompozytorem Karolem Szymanowskim.
I choć, jako wykonawca i kompozytor nie
zaistniał w świecie artystycznym, to jednak
muzyka, w otoczeniu której wzrastał, którą
nasiąkał, rozbrzmiewa w jego poezji, nadając jej wyjątkowy charakter.
Na swojej życiowej drodze spotykał młody
Iwaszkiewicz niezwykłe osobowości twórcze
takie, jak wspomniany Karol Szymanowski czy
wybitna aktorka Helena Wysoka, które z „nieśmiałego i niezgrabnego” młodzieńca – jak
o sobie pisał – wydobyły twórczy potencjał;
wpłynęły na osobowość pisarza i, co najważniejsze, popchnęły na drogę literatury.
Już jako uznany literat, Iwaszkiewicz
osiedlił się w podwarszawskiej Podkowie
Leśnej, a swoją posiadłość nazwał Stawisko
(obecnie Muzeum im. Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów). Zawsze już miał tęsknić za
swoją Ukrainą. Jedynie Sycylia, położona na
styku wielu kultur, przypominała mu Ukrainę,
którą pokochał, która tak głęboko wryła się
w duszę młodzieńca, do której powracał
w swojej twórczości. Ta Ukraina ukształtowała nie prowincjonalnego, lecz najbardziej
europejskiego pisarza tego okresu.
Dział Zbiorów Specjalnych – Muzeum Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica
(organizator seminarium) dziękuje Muzeum
w Stawisku i Wydziałowi Kultury Dzielnicy
Bielany za pomoc ﬁnansową i współudział
w przygotowaniu tego seminarium.
Justyna Wencel

„Kolumbia na nowo odkryta”
4 lutego 2005 roku odbyła się w Bielańskim Ośrodku Kultury kolejna impreza z cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje
różnych narodów” – Wieczór Kolumbijski. Wieczór wyjątkowy, barwny, pełen
muzyki i licznych niespodzianek.
Obecni byli przedstawiciele Ambasady
Kolumbii (Alfonso Velez i Carlos Mario
Clopatowsky), Academia de la Laungua,
a także grupa zamieszkałych w Polsce
Kolumbijczyków. Atrakcjom nie było końca
– ﬁlm, prelekcja, układ taneczny przygotowany specjalnie na tę okazję przez uczennice Szkoły Baletowej im. R. Turczynowicza;
żywiołowe piosenki w wykonaniu Pedro
Guevary, wirująca w latynoamerykańskich
rytmach para tańca towarzyskiego i clou
wieczoru – atrakcyjne nagrody; roczny kurs
języka hiszpańskiego oraz kurs tańców
latynoamerykańskich.
Imprezie towarzyszył zapach aromatycznej kawy kolumbijskiej serwowanej licznie
zgromadzonej publiczności.
Viva la Columbia!
Andrzej Brzeski

Publiczność gorąco przyjmowała tańce kolumbijskie

Związek Polskich Fotografów Przyrody
Okręg Mazowiecki
Zaprasza
AWF - Klub Pracownika i Studenta, Warszawa, ul. Marymoncka 34
12.03.2005, godz. 10.30 - pokaz slajdów Pawła Wacławika pt. „Przyrodnicze potyczki inżyniera”.
Bielański Ośrodek Kultury, Warszawa, ul. Goldoniego 1
22.03.2005, godz. 18.30 - pokaz diaporamy Grzegorza Okołowa: “Święte morze” - Bajkał;
„Echo mazowieckiej kniei”; “Upał i kurz” – Maroko.
Muzeum Ziemi PAN, Warszawa, al. Na Skarpie 20/26
10.03.2005, godz. 18.00 - Ogłoszenie wyników konkursu Okręgu Mazowieckiego ZPFP na Fotografa Roku 2005
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej pt. „Nasze Fascynacje 2005”.
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Bar „Pod kropką”
Dzisiejszy okazały parterowy dworek,
z dachem krytym gontem, znanej aktorki
Krystyny Sienkiewicz, w okresie okupacji był typowym bliźniakiem w stylu
„Zdobyczy Robotniczej”, z oddzielnymi
wejściami od ul. Chełmżyńskiej (dzisiejszej Płatniczej).
W jego części parterowej, wychodzącej
na piaszczyste wydmy i wzniesienia, czyli
od strony dzisiejszej ulicy Żeromskiego (nie
było wówczas żadnych bloków mieszkalnych), znajdował się zakonspirowany bar
„Pod kropką”, w rzeczywistości ważny punkt
kontaktowy organizacji konspiracyjnych,
działający na Bielanach w ramach Armii
Krajowej. Działalność tego punktu konspiracyjnego była okryta wielką tajemnicą,
zwłaszcza dla dwunastolatków, do których
ja się wówczas zaliczałem.
Wspomniany bar (o czym świadczył
napis na przybitej nad wejściem desce),
prowadził Stanisław Szułczyński, właściciel
jednej z posesji przy ul. Lipińskiej. Był on
weteranem pierwszej wojny światowej,
jeździł na wózku inwalidzkim, a chodził na
protezach, podpierając się laskami. Pan
Szułczyński, który przyjaźnił się z moim ojcem, dobrze mówił po niemiecku, ponieważ
pochodził z Poznańskiego.
Niestety działalność zakonspirowanego
baru „Pod kropką” zakończyła się jesienią
1943 roku w tragicznych okolicznościach dla
mnie i mojej rodziny. Pewnego dnia mój ojciec
nie wrócił na noc do domu. Następnego dnia
pan Szułczyński zadzwonił do mojej mamy
i oznajmił, że Staszek (mój ojciec) został ciężko
ranny podczas potyczki w tym barze z „obcymi
elementami” i znajduje się w Szpitalu Maltańskim przy ul. Senatorskiej. Ojciec na szczęście
się wykurował, ale bar został zdekonspirowany
i po pewnym czasie zamknięty.
Jerzy Głosik

Wyjątkowy
koncert

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Leśny” mieli przyjemność wysłuchać 20.01.2005 r. koncertu grupy „Mikroklimat”. Członkowie zespołu to rodzina
państwa Szczycińskich: Barbara Sobolewska-Szczycińska (śpiew), Stanisław
Szczyciński (pianino) i ich syn Maciej
Szczyciński (gitara). Zespół tworzy i gra
w nurcie piosenki poetyckiej. Miłośnikom
reﬂeksyjnych i pogodnych blussowo-jazzowych klimatów jest dobrze znany od
30 lat. Grupa koncertowała na scenach
Europy i całego świata. Na swoim koncie
ma liczne nagrody i wyróżnienia.

Koncert był bardzo ważnym wydarzeniem w życiu naszych mieszkańców. Wysłuchali go z wielką przyjemnością i zainteresowaniem. Byli zachwyceni i oczarowani
miłą i nastrojową, komponowaną przez
wykonawców muzyką. Wsłuchiwali się
uważnie w autorskie teksty piosenek, które
były starannie dobrane na to spotkanie.
Wykonawcy zostali nagrodzeni szczerymi brawami zgromadzonej publiczności.
Sala widowiskowa okazała się zbyt mała by
pomieścić wszystkich chętnych. Tu musimy
wyjaśnić, że nasi mieszkańcy domu są bardzo
szczerą publicznością, tak więc jeśli byliby
nieusatysfakcjonowani, daliby temu wyraz
opuszczając salę w czasie koncertu. Nić porozumienia i sympatii jaka została nawiązana
pomiędzy członkami zespołu a mieszkańcami
ośmieliła i zachęciła widownię do uczestnictwa
w dosłownym tego słowa znaczeniu. Jeden
z mieszkańców zaśpiewał solo, a nasz utalentowany muzyk i kompozytor pan Michał zagrał
razem z naszymi wspaniałymi gośćmi.
Kinga Kosiarek
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Zdrowie i bezpieczeństwo

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA TYCH,
Światowy
KTÓRYCH BLISCY NADUŻYWAJĄ ALKOHOLU Dzień
Życie z osobą nadużywającą alkoholu, uzależnioną od niego niesie dla rodziny i otoczenia szereg konsekwencji.
Zmienia się funkcjonowanie całej rodziny, relacje między jej członkami, podział
obowiązków, odpowiedzialności.
Więcej jest problemów, sytuacji stresowych, napięć i emocji. Wszyscy próbują
coś zrobić aby alkoholik przestał pić, podjął
leczenie lub pił mniej. Sposoby i metody,
do których uciekają się bliscy oparte są
na zdroworozsądkowych przesłankach:
znaleźć alkohol, wylać go, nie pozwalać
na spotkania z kolegami, na przyjęciu
pilnować aby pił mało, znaleźć mu nową
pracę itd. itd. Pomysłowość ludzka jest tu
nieograniczona (znanych jest grubo ponad
100 sposobów). Alkoholik jednak nadal pije.
Co należy robić, jak postępować, jakich
zasad przestrzegać?
Stanowczość - Konsekwencja
- Nieochranianie przed skutkami picia
Do alkoholika słabo przemawiają słowa,
bardziej fakty i osobiste doświadczenia. Do
dentysty idziemy najczęściej wtedy, gdy nas

boli ząb. Podobnie alkoholik zacznie się
zastanawiać nad swoim piciem i funkcjonowaniem, gdy poczuje jego konsekwencje.
1) Nie należy grozić alkoholikowi, stawiać warunków, których potem nie będziemy mogli wyegzekwować i spełnić.
2) Nie należy płacić jego długów.
3) Nie należy załatwiać jego spraw.
4) Nie należy szukać alkoholu, ani wylewać go.
5) Nie należy ukrywać faktu, że pije.
6) Nie należy słuchać jego obietnic, ani
ich przyjmować i wymagać.
7) Nie należy dać się oszukiwać alkoholikowi, manipulować, ani prowokować.
8) Nie należy wierzyć we wszystko co
mówi i nie brać tego do siebie.
9) Nie należy narzekać, gderać, wygłaszać kazań, przymilać się i robić wymówek.
10) Nie należy interesować się powodami jego picia (alkoholik pije, bo jest
alkoholikiem).
11) Nie należy pozwalać alkoholikowi na
atakowanie siebie, dzieci. Należy uczyć się
skutecznej obrony, szukać sojuszników.

ZIMNA WODA, ZDROWIA DODA
Czy odwracanie kota ogonem (z całym szacunkiem dla tego zwierzaka) ma
sens? Czasami tak. Ktoś powie: po co
wychodzić z domu po wodę, skoro wystarczy tylko przekręcić kurek? Sprawa
wydaje się, tak oczywista, że aż banalna.
Więc przejdźmy do meritum o wdzięcznej nazwie H2O.
Otóż: dysponując zasobem wodnym,
lejącym się z domowego kranu, patrzymy
nań z pewną dozą nieufności. Czy słusznie? Powoli odchodzi do lamusa nieznośny
zapach chloru, bo czasy już nie te, a technika ﬁltracyjna poszła naprzód. Lecz my
– mieszkańcy Bielan, jesteśmy narodem
niespokojnym, szukającym też innych rozwiązań. Wrodzony spryt oraz przenikliwość
umysłu, każe nam jednak zgłębić tak zwany
mokry problem.
W dużym skrócie wygląda to tak:
otrzymujemy ten życiodajny skarb z Zalewu Zegrzyńskiego, za pomocą trzech
ujęć w Wieliszewie, gdzie zaczyna się
oczyszczanie i uzdatnianie wody. Po czym
systemem rur żądana ciecz dociera do
naszej dzielnicy.
Tu kończy się bajka pod nazwą: wszystkim po równo, czyli sprawiedliwie. Reszta
zależy od lokalnej sieci. Zarówno tej
dochodzącej do posesji, jak też instalacji
w samym mieszkaniu, a ta bywa w różnym
stanie. Wiedzą o tym doskonale obywatele
osiedli od Marymontu, aż po Młociny. Jedni,
posiadają w zbiorach zabytkowe rury, pamiętające towarzysza Wiesława, toporne,
zardzewiałe, z których woda nigdy nie była
(i nie będzie) zdrowa, ani smaczna. Malkontenci mają rury z tworzyw sztucznych,
lecz też marudzą na stan wody, gdyż jej
wartości organoleptyczne bywają czasem
mało ciekawe. Pewien znajomy hydraulik
twierdzi nawet, że ważne są też końcowe
drobiazgi. A więc wiek i stan naszej baterii.
Lecz i na tym etapie, ciecz może zawierać zanieczyszczenia wtórne, np. resztki
piasku, rdzę czy zawiesiny. I tu jest smak
wody pogrzebany.

Co prawda istnieją jeszcze: chlorowanie,
węglowe ﬁltry, „wynalazki” zakładane na
armaturę czy inne odwrócone
osmozy. Trzeba jednak wiedzieć, że źle zamontowany
ﬁltr z aktywnym węglem, usunie chlor (który dezynfekuje
wodę), ale mamy szansę na
prześliczną kolonię bakterii tuż
za ﬁltrem. Z kolei zamontowany zestaw odwróconej osmozy
pozbawi nas zanieczyszczeń,
lecz przy okazji zneutralizuje
będące w wodzie minerały
oraz mikroelementy. W myśl
zasady – coś za coś.
Już w czasach budowania
„drugiej Polski”, w 1975 roku
na ulicy Lindego 20, pojawiło
się pierwsze ujęcie zimnej,
zdrowej wody, ku radości
smakoszy herbaty „Ulung”.
Euforia mieszkańców była
wielka, a do kraników tworzyły się kolejki, niczym w okolicznym SAM-ie, gdy „rzucili”
parówki plus papier toaletowy.
Jakoś cichutko, bez rozgłosu,
uruchomiono kolejny wodopój
– obok biurowca B Huty Warszawa. Czujni mieszkańcy
Bielan szybko wytropili na
Chomiczówce następny punkt czerpania
wody oligoceńskiej w „Cemacie” przy ulicy
Esej. Położony niemal w szczerym polu,
pomiędzy ogródkami działkowymi a Centrum Naukowo-Produkcyjnym Materiałów
Elektronicznych „Cemat” przeniesiony
później na ul. Bogusławskiego.
W wolnej Polsce, na Bielanach ruszyła
lawina działań i nic już nie było w stanie
jej zatrzymać. Powstały dalsze ujęcia przy
ulicach: Klaudyny 18A (1994), Estrady 112
(1995), Bogusławskiego (1996), Daniłowskiego przy kościele św. Zygmunta (1997),
Gąbińskiej róg Duracza, Broniewskiego
97/99, Dzierżoniowskiej 7 (1998), Wolumen
róg Dantego
(2001) oraz Kochanowskiego
10/12 (2002).
Architektura powyższych
punktów to
różnorodność
stylów; jedne
przypominają
“ścianę płaczu”,
bez wyrazu
i własnego charakteru, inne reprezentują całościowo przemyślaną koncepcję
przestrzenną.
W takich okolicznościach
miło jest pogaStudnia przy ul. Duracza
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12) Należy pozwalać alkoholikowi na
cierpienie i ponoszenie przez niego skutków
jego zachowań i picia.
13) Należy robić to co się mówi i mówić
to co się myśli.
14) Należy szukać pomocy u osób kompetentnych (poradnie odwykowe), zdobywać rzetelną wiedzę na temat alkoholizmu
i własnych problemów.
15) Należy informować alkoholika o jego
niewłaściwym postępowaniu.
16) Należy koncentrować się na własnych
działaniach, uczyć się istnieć osobno.
Kryzys jest tym co prowadzi osoby
uzależnione od alkoholu na leczenie,
i dlatego:
- nie należy go łagodzić ani powstrzymywać,
- można go przyśpieszyć.
Jak to robić, o tym była mowa powyżej.

Chorego

Włodzimierz Truszewski
Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

11 lutego już po raz trzynasty obchodziliśmy ustanowiony w 1993 roku przez
Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego.
W całej Polsce w szpitalach, hospicjach
i domach opieki organizowano spotkania z chorymi i cierpiącymi, natomiast
w kościołach modlono się za ich zdrowie. Tak samo było na Bielanach.
O godz. 11.00 w kaplicy uniwersyteckiej
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mszę świętą w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II odprawił rektor uczelni,
ks. Roman Bartnicki. Tegoroczny Światowy
Dzień Chorego miał szczególne znaczenie,
związane z pobytem Papieża w rzymskiej
klinice w Gemelli.
Ten dzień jest doskonałą okazją do
reﬂeksji oraz uzmysłowienia sobie, że chorzy i cierpiący potrzebują naszej pomocy,
a także modlitwy na co dzień, a nie tylko
„od wielkiego dzwonu”.
Rafał Babraj

wędzić z sąsiadem (sąsiadką!) podczas
napełniania baniaczków. Ileż owocnych znajomości zadzierzgnięto przy tej okazji...
Na koniec garść ciekawostek. Naj-

45 m³/h, najmniejszą przy ul. Wolumen róg
Dantego: 5,4 m³/h. Uwaga: wodę przechowujemy w chłodnym miejscu, maksimum
do 48 godzin. Jakiekolwiek przebarwienia

głębsza studnia znajduje się przy ulicy
Daniłowskiego: 267 m, najpłytsza przy ulicy
Lindego: 249 m. Największą wydajność
posiada punkt przy ul. Bogusławskiego:

naszego pojemnika to sygnał, że należy
wymienić go na nowy. Do zobaczenia przy
kraniku!
Leszek Rudnicki

JEŻELI:

- Bliska Ci osoba pije, powodując szkody w Twoim życiu
- Ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi
- W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do przemocy
- Ty sam(a) doznajesz lub czujesz się oﬁarą przemocy
- Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
- Twoje dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
- Masz poczucie, że stoją przed Tobą trudne wybory życiowe, a nie potraﬁsz wybrać
- Masz kłopoty w szkole
- Czujesz się osamotniony
- Twoje życie jest szare i nudne
PRZYJDŹ DO NAS.
TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE OTRZYMASZ KOMPETENTNĄ I FACHOWĄ POMOC
BIELAŃSKI PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY,
UL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. 835 43 42.
Dyżury:
- Prawnik (porady zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego): wtorek i czwartek od
16.00 do 20.00
- Psycholog (pomoc dla osób znajdujących się w kryzysie życiowym i dla rodzin
z problemem alkoholowym): wtorek, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od godz. 12.00
do16.00
- Pedagog (konsultacje dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami oraz konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych): wtorek, piątek od 16.00 do 20.00
- Terapeuta uzależnień (poradnictwo dla rodzin z problemem alkoholowym): wtorek,
środa, czwartek, piątek w od 16.00 do 20.00
- Porady psychologiczne (dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej): poniedziałek 15.00 – 18.00, piątek 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE
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Oświata i edukacja

Poloneza czas zacząć!
Tymi słowami dyrektor Włodzimierz
Sacewicz rozpoczął pierwszą w historii
CXXII Liceum Ogólnokształcącego im.
Ignacego Domeyki studniówkę.
Było to niezwykle ważne wydarzenie
w historii naszej szkoły, gdyż uczniowie,
którzy trzy lata temu wybrali właśnie „Domeykę” teraz zbierają owoce tej decyzji
i wspólnie przeżywają następny etap życia
licealisty.
Znane warszawskie licea mają wypracowane własne tradycje studniówkowe, my
jako nowa szkoła, dopiero uczymy się jak
sprawić, aby bal ten był perfekcyjnie zaplanowany i wyróżniający się na tle innych.
Zespół Szkół Nr 51, do którego należy
nasze liceum, charakteryzuje pewien poziom kultury i standardy zachowań. Dlatego
też wybierając miejsce na zorganizowanie
studniówki, szukaliśmy lokalu, który będzie
odpowiednio elegancki i stylowy, a zarazem
oryginalny. Nasz wybór padł na neorenesansowy pałacyk w Zaborówku z pierwszej
połowy XIX wieku.
Dalszymi przygotowaniami zajęli się
współpracujący ze szkołą rodzice, a uczniowie spędzili wiele godzin, aby nauczyć się
układu poloneza, który składał się z naprawdę skomplikowanych ﬁgur tanecznych.
Z wielką ochotą ćwiczono także walca
wiedeńskiego, którego również mieliśmy
okazję zaprezentować na balu.
W tradycjach studniówkowych jest też
dekoracja. Uczniowie klasy maturalnej
zostali poproszeni o wykonanie ozdobnego
herbu rodu Domeyków, który stanowi logo
szkoły.

W piątek 21 stycznia 2005 r. o godzinie 20 przybyli wszyscy: dyrekcja, grono
pedagogiczne, rodzice oraz oczywiście
przyszli maturzyści, niektórzy z osobami

I raz, dwa, trzy...

towarzyszącymi. Każdy zadbał o elegancki
strój, fryzurę i makijaż. Po części oﬁcjalnej,
podczas której zatańczono poloneza w takt
muzyki Wojciecha Kilara, pan dyrektor
wzniósł toast szampanem, co podkreśliło
nastrój tego spotkania. Po podaniu ciepłych
dań, gdy większość rodziców wróciła do
domów, rozpoczęła się część nieoﬁcjalna.
Bawiliśmy się przy muzyce z lat 70, 80

Akademia Misia Ratownika
„Pamiętajcie dziewczynki, chłopcy
Nie rozmawiajcie z nikim obcym”

Dzieci słuchają przestróg Misia Ratownika

W trosce o bezpieczeństwo swoich
dzieci, Szkoła Podstawowa Nr 80 przy ul.
Aspekt 48, przeprowadziła kolejną akcję.
Tym razem 24 stycznia 2005 r. zaprosiła
do siebie krakowskich artystów ze Stowarzyszenia „Misie Ratują Dzieci”, którzy wystąpili przed grupą kilkudziesięciu
uczniów z klas I-III z przedstawieniem pt.
Akademia Misia Ratownika.
Artyści dostosowali się do skocznej
muzyki i barwnie udekorowanej sceny i w
przebraniu misia, zajączka, zebry, a także
policjanta, lekarza i strażaka, w formie
zabawnych rozmów i piosenek starali się
pokazać i uświadomić dzieciom zagrożenia, jakie na nich czyhają na ulicy, na placu
zabaw, czy nawet w domu. Pan policjant
przypominał przepisy i znaki drogowe
dotyczące pieszych, a lekarz zapoznawał
z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Z kolei strażak zachęcał dzieci do zwracania się do niego w nagłej potrzebie.
W swoim godzinnym przedstawieniu
artyści położyli także duży nacisk na kontakty dzieci z nieznajomymi. Konkretnym
wnioskiem z tej części akademii była wiele
razy powtarzana rymowanka: „Pamiętajcie
dziewczynki, chłopcy nie rozmawiajcie
z nikim obcym”.

10

i współczesnych. Nie zabrakło również
studniówkowego hitu czyli „Matury” Czerwonych Gitar.
Podtrzymaliśmy również tradycję czerwonej bielizny, którą potem należy założyć
na każdy egzamin i obiecaliśmy nie ścinać
włosów aż do samej matury. Udało nam się

W uzupełnieniu tego, co się działo na
scenie, wicedyrektor szkoły Beata Sinicyn
wyjaśniła, że Akademia Misia Ratownika
jest projektem profilaktycznym, adresowanym do uczniów szkół podstawowych.
Projekt prowadzi stowarzyszenie „Misie
Ratują Dzieci”. Jest to ogólnopolska akcja,

więc połączyć młodą, nowoczesną szkołę i
zaawansowaną technikę z kultywowanymi
od wielu, wielu lat tradycjami. To była wspaniała uroczystość: prawdziwy pierwszy bal!
Mam nadzieję, że nasz bal będzie służył
przykładem i pomocą kolejnym rocznikom
uczniów „Domeyki” i każda następna studniówka będzie tak fantastyczna jak nasza.
Joanna Wójcik
której patronują m.in.: Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu oraz Komenda
Główna Policji i Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Akcja ta realizowana
jest podczas lekcji na temat bezpieczeństwa, na której wykorzystuje się metodę zwaną
w psychologii i pedagogice
dramą, która z kolei opiera
się na zajęciach warsztatowych typu teatralnego. Trzy
znane wszystkim dzieciom
bajki: „O Czerwonym Kapturku”, „Królewna Śnieżka”,
„O siedmiu koźlątkach i wilku” stanowią pretekst i przygotowują dzieci do rozmów
na temat zagrożeń wynikających z przestępczości,
w sposób nienaruszający
ich naturalnego zaufania
do świata dorosłych. Pani
wicedyrektor powiedziała
również, że projekt wprowadzany jest do szkół poprzez spektakl, który swoim
interaktywnym charakterem
wprowadza dzieci w klimat
projektu, a nauczycielom
i prelegentom służy jako
poglądowa lekcja warsztatowych metod pracy z dziećmi.
Na zakończenie występów, artyści w towarzystwie prawdziwego pana policjanta,
w dowód uznania za znajomość zasad bezpieczeństwa, wręczyli wszystkim dzieciom
światełka odblaskowe.
Tadeusz Olechowski

Piłkarze Polonii
z bielańską młodzieżą

11 lutego, 150-osobowa grupa uczniów
młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 53
na Bielanach podejmowała u siebie piłkarzy Polonii Warszawa Grzegorza Jakosza,
Adama Cichonia i Ivana Udarevicia. Piłkarze Czarnych Koszul opowiadali o początkach swojej przygody z piłką i ciężkiej
pracy, jaką trzeba włożyć, aby osiągnąć
sukces – nie tylko w piłce, ale w każdej
dyscyplinie sportu. Młodzież zaprosiła
piłkarzy do udziału w kilku konkurencjach
sprawnościowych. Rozegrano mecz piłki
nożnej i konkurs żonglowania piłką. Poloniści przekazali młodym kibicom upominki oraz karty ze swoimi podobiznami
i własnoręcznymi podpisami.
Spotkania piłkarzy z uczniami warszaw-

skich szkół prowadzone są w ramach akcji
„Kibic”, organizowanej na stadionie warszawskiej Polonii. Szkoły i ośrodki młodzieżowe
zainteresowane udziałem w akcji „Kibic”
prosimy o kontakt tel. (22) 868-35-15.
(ap)

Jaka ta
młodzież…?

Konﬂikt pokoleń był od zawsze zjawiskiem naturalnym i zauważalnym.
Młodzież, chcąc na własny sposób
spędzić swój wolny czas, spotykała się
z krytyką własnych rodziców, dziadków,
a w szczególności swoich sąsiadów.
I dziś jest podobnie. Również na Bielanach. Ale dlaczego problem ten urasta
do większej niż kiedyś skali? Czy to
młodzież zatraciła niezbędny szacunek
do starszych, a może to ci drudzy zapomnieli, że kiedyś oni sami też nie raz
działali wbrew woli dorosłych?
Stałe przesiadywanie na podwórkowych
ławkach, zwykle z puszką piwa w ręku, zakłócanie spokoju publicznego, śmiecenie,
bijatyki i dewastacja własnej okolicy – to
wszystko może wzbudzać niepokój starszych. Ubolewam nad tym, że młodzież traci
bezcenny czas, kiedy życie jest takie krótkie
– mówi pani Maria, mieszkanka Bielan od
ponad 50 lat. A co na to sama młodzież?
O dziwo w tej kwestii obie strony zdają
się być zgodne. – My mamy za dużo wolnego czasu i nie wiemy, co z nim zrobić
– tłumaczą się jedni. Ale czy szukają rozwiązania? Narzekanie na brak ofert zajęć jest
słabym usprawiedliwieniem – są przecież
różne sekcje sportowe i artystyczne na
AWF-ie i w domach kultury. Dla jednych
jest to kwestia braku pieniędzy na zajęcia
dodatkowe, a dla drugich? – To nam się
podoba. Taki jest nasz styl życia – mówi
Michał (lat 17), siedzący właśnie na murku
przy al. Zjednoczenia.

Na podwórku można wszystko robić

„To my niechciani nielubiani” - śpiewa
czołowy hip-hopowy zespół Molesta,
oddając nastroje panujące wśród „blokersów”. Oczywiście nie wszyscy siedzą na
podwórkach. Ale ci, którzy to robią, zwykle
czują się ważni, bo sprzyja mi grupa. Będąc
wśród swoich czują się luźniej i pewniej.
– Ta nadmierna pewność siebie nazbyt
często przekłada się na agresję. Po wojnie
młody człowiek w oczach starszych to był
bohater – przypomina pani Maria. A teraz
młodzież twierdzi, że nie ma się przeciw
czemu buntować i o co walczyć. Dlatego
podwórko jest ciekawsze. Tu jest wolność.
Tu możesz robić, co chcesz – mówi Michał.
Co chcesz... czyli wszystko? A stąd już tylko
krok do łamania prawa.
Pamiętajmy jednak o jednym – starsi
narzekali na młodzież już za czasów Sokratesa. A przestępczość, również nieletnich,
której tak bardzo się teraz obawiamy, nie
jest spowodowana konfliktem pokoleń.
Zawsze jest tak, że atakuje się najsłabszych
– dzieci, chorych, ludzi starszych. I może
nie powinniśmy szukać winnych od razu
wśród nastolatków, bo jak wiadomo ryba
zawsze psuje się od głowy, którą w tym
wypadku powinna być rodzina.
Iwo Łoś

Jeśli chcesz adoptować dziecko...

Bielański Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa “NASZ DOM” w Warszawie, al. Zjednoczenia 34, ogłasza kolejny nabór na szkolenie kandydatów, którzy decydują
się na objęcie dziecka opieką zastępczą, adopcyjną lub chętnych do prowadzenia placówek rodzinnych. Od 18 października 2004 roku wprowadzono też nową formę opieki
nad dziećmi osieroconymi – zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze,
w tym rodziny specjalistyczne dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz dzieci chorych
z wielorakimi dysfunkcjami. Do tej trudnej roli również przygotowuje ośrodek. Zainteresowanych prosimy o telefon pod nr 834 60 53 w. 107 lub 864 03 23.
Andrzej Kalisz
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Młodzieżowa Rada Samorządowa

Sprawy ogranizacyjne

MRSB – zmiana struktury organów
Młodzieżowej Rady
Na ostatnim spotkaniu Młodzieżowej
Rady Samorządowej Bielan, które odbyło się 10.02.2005 r., członkowie MRBS
postanowili zmienić strukturę organów
MR. Zmiana dotyczy przede wszystkim
organu wykonawczego rady – zarządu.

Zmiany dotyczą także struktury organów
uchwałodawczych. Młodzi radni zadecydowali o utworzeniu całkowicie nowego
organu w postaci konwentu. W skład konwentu wejdą przewodniczący MRSB oraz
przewodniczący poszczególnych komisji

Posiedzenie Rady

Dotychczas zarząd MRSB składał się
z młodzieżowego burmistrza oraz powoływanych przez niego zastępców. Nowy
zarząd ma składać się z młodzieżowego
burmistrza oraz jego zastępców w osobach
przewodniczących rad szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

(współpracy, sportu i edukacji, kultury,
pomocy społecznej i wolontariatu, turystyki
i ekologii oraz medialnej). Takie rozwiązania
pozwolą nam na jeszcze bardziej efektywne
zarządzanie pracami rady oraz lepszą komunikację z młodzieżą szkolną Bielan.
Mariusz Szyrski

Strona internetowa Młodzieżowej Rady
Już za kilka dni na stronach internetowych pojawi się witryna Młodzieżowej
Rady Samorządowej Bielan. Strona
MRSB będzie miała na celu przede
wszystkim informowanie młodzieży o akcjach przeprowadzanych przez Radę. Jej
celem będzie także integracja młodzieży
wokół problemów szkolnych oraz wspólna wymiana wiadomości.

Intencją administratora strony MRSB jest to,
aby w jej tworzeniu uczestniczyło jak najszersze grono młodzieży, tak aby strona stała się
w szybkim czasie sprawnym centrum wymiany
informacji. Dlatego zapraszamy wszystkich
chętnych do współtworzenia strony MRSB.
Strona internetowa MRSB pojawi się
w internecie pod adresem www.mrsb.
republika.pl

Komisja Społeczna Młodzieżowej Rady Samorządowej Bielan prowadzi stałą akcję
pomocy Domom Dziecka w Kozienicach, Łodzi i Kazimierzy Wielkiej.
Przez cały rok zbieramy: ubrania, środki czystości, przybory szkolne, pomoce
i zabawki dydaktyczne, sprzęt sportowy, słodycze i inne rzeczy przydatne w życiu
codziennym.
Bardzo prosimy o pomoc w naszej akcji!!!
Dary i upominki można dostarczać do Młodzieżowego Domu Kultury przy ul.
Andersena 4 w Warszawie. Więcej informacji u opiekuna Młodzieżowej Rady Samorządowej Bielan Jerzego Wartenberga, tel. 0 – 501 – 244 - 505.

TERMINARZ SPOTKAŃ KOMISJI MRSB

MARZEC
1 - WSPÓŁPRACY
2 - SPORTU I EDUKACJI
3 - KULTURY
8 - ZARZĄD
9 - POMOCY SPOŁECZNEJ
10 - TURYSTYKI I EKOLOGII
15 - WSPÓŁPRACY
16 - SPORTU I EDUKACJI
17 - KULTURY
22 - ZARZĄD

MAJ
10 - ZARZĄD
11 - POMOCY SPOŁECZNEJ
12 - TURYSTYKI I EKOLOGII
17 - WSPÓŁPRACY
18 - SPORTU I EDUKACJI
19 - KULTURY
24 - ZARZĄD
25 - POMOCY SPOŁECZNEJ
26 - TURYSTYKI I EKOLOGII
31 - WSPÓŁPRACY

KWIECIEŃ
5 - ZARZĄD
6 - POMOCY SPOŁECZNEJ
7 - TURYSTYKI I EKOLOGII
12 - WSPÓŁPRACY
13 - SPORTU I EDUKACJI
14 - KULTURY
19 - ZARZĄD
20 - POMOCY SPOŁECZNEJ
21 - TURYSTYKI I EKOLOGII
26 - WSPÓŁPRACY
27 - SPORTU I EDUKACJI
28 - KULTURY
CZERWIEC
1 - SPORTU I EDUKACJI
2 - KULTURY
7 - ZARZĄD
8 - POMOCY SPOŁECZNEJ
9 - TURYSTYKI I EKOLOGII
14 - WYBORY NOWYCH
WŁADZ 13.00 !!!

POCZĄTEK SPOTKAŃ o godz. 17.00
Najbliższe spotkania przedstawicieli Samorządów Szkolnych:
1 marca (wtorek) 13.00 – szkoły podstawowe
2 marca (środa) 13.00 – gimnazja
3 marca (czwartek) 13.00 – szkoły ponadgimnazjalne

Luty 2005

Kącik Młodych Talentów

„Nadzieja”

W poprzednim numerze „Naszych Bielan” pisaliśmy o konkursie „Talentomania”
organizowanym przez MRSB. Dziś prezentujemy opowiadanie Patrycji Chrzanowskiej – laureatki naszego konkursu.
Obudziłam się. Było jasno. Pada śnieg czy świeci słońce? Pójdę do szkoły czy na wagary? Kolejne pytania, na które nie umiem odpowiedzieć. Wstałam i spojrzałam na swoją
twarz odbitą w lustrze - jak to możliwe, że aż tak bardzo się zmieniłam? Ja - przykładna
uczennica, koleżanka, siostra, córka. Kim jestem teraz? Samolubną dziewczyną, która nie
liczy się z nikim i z niczym. Na dodatek omijam szkołę szerokim łukiem. „Pójdziesz dzisiaj
do szkoły. Dojdziesz!”- postanowiłam.
Źle czuję się w nowej szkole. Gdyby nie Marta, moja nowa koleżanka, zwariowałabym
tu do reszty.
-„No, co tam młoda?”- zapytała z uśmiechem.
-„Nic nowego. Jak zawsze - odparłam ze znudzeniem.
-„Co, problemy z dojściem do szkoły?” Zwykle Marta traﬁa w samo sedno. To nie było
wyjątkiem.
-„Jakie mamy lekcje?” Szybko zmieniłam temat rozmowy. Czułam, że zaraz puszczą mi
nerwy i popłaczę się. Nie interesowały mnie lekcje. Kiedy byłam ostatni raz w szkole? Trzy
tygodnie temu? Po paru godzinach z uśmiechem na twarzy i dobrymi ocenami w zeszycie
opuściłam mury mojego „więzienia”.
-„Spotkamy się dziś u mnie? Mam nową płytę - to była kusząca propozycja, ale…
-„Nie, dziś nie mogę. Mama do mnie przyjeżdża!”- byłam bardzo ucieszona z tego
powodu.
-„Aaaaa, no tak. Rozumiem. Powodzenia!” – puściła do mnie oczko i zniknęła w czeluściach autobusu.
Czekałam. Miesiąc. Dwa miesiące.
Zachorowałam. W końcu byłam sama. Lubię być sama. W spokoju mogę oddać się memu
ulubionemu zajęciu jakim jest czytanie książek. Moje spędzanie wolnego czasu przerwało
pukanie do drzwi. Podniosłam się z niechęcią.
-„Siema! Jak się czujesz?”- powitała mnie moja najlepsza przyjaciółka.
-„Może być, chociaż lepiej było by, gdyby na jawie nie nawiedzały mnie koszmary - obie
musiałyśmy usiąść ze śmiechu. Przyniosła mi lekcje. Ogarnął mnie głód wiedzy i nowinek
ze szkoły.
-„Słuchaj, wiesz co on powiedział? Chce z nią chodzić! Ha ha ha ”
-„On?!”- zakrztusiłam się herbatą. Zalała mnie lawina ploteczek. Zmieniłam pokój, więc
zaczęłyśmy go przyozdabiać moimi kochanymi plakatami.
-„Słuchaj, czy mi się zdaje, czy rodzice przestali do Ciebie przyjeżdżać?” W tej chwili
czas jakby stanął. Więc było to aż tak bardzo widać?!
- „No co Ty! Jak się ma Twój królik?” Powinnam mieć na czole napisane TCHÓRZ. Wiem
jaka jest prawda, ale nie potwierdzę tego na głos. Stałoby się to wtedy czymś realnym
i nieodwracalnym.
Pożegnałyśmy się po godzinie.
Po jej odejściu zaczęłam się zastanawiać nad jej słowami. Mam nadzieje , że nie było nic
po mnie widać. Mam nadzieje, że wszystko szybko się skończy. Mam nadzieje, że szybko
wyzdrowiej. Mam nadzieje…na co? Nadzieja matką głupich.
Od kolacji minęło pół godziny.
-„Harry (tak mam na przezwisko)! Ktoś do Ciebie!”
Boże - myślę sobie – chcę w końcu odpocząć! Zbiegłam po schodach na dół. Stała
tam…moja MAMA!!!
Mam nadzieje, że to nie był sen…
Mam nadzieje, że nie widziała łez spływających po moich policzkach.
Patrycja Chrzanowska (14 lat), wychowanka Domu Dziecka nr 5 w Łodzi

Ze Wspólnej na Wrzeciono

Uczniowie Publicznego Gimnazjum
Nr 75 im. Aleksandra Fredry mieli okazję
gościć aktora Waldemara Obłozę znanego
z seriali ,,Na Wspólnej” oraz ,,Miasteczko”. Zaprosiła go do nas nauczycielka
języka polskiego Małgorzata Smoleń. Pan
Obłoza prowadził warsztaty na temat teatru antycznego, co było także świetnym
wstępem do opracowywanej w tym czasie
przez wszystkie III klasy lektury Sofoklesa
pt. „Antygona”.
Większość uczniów i uważała, iż te zajęcia
będą po prostu nudne. Szybko zmieniono zdanie bo warsztaty były prowadzone profesjonalnie, przez osobę z dużym zasobem wiedzy
oraz poczuciem humoru, czego przykładem
może być zadanie dla uczniów - wybrany widz
musiał zagrać rolnika, który z dotacji unijnych
kupił sobie 23 kombajny oraz BMW. Jednak
pod płaszczykiem zabawy, praca z panem
Obłozą przynosiła duży zasób wiedzy. Przez
dwie godziny lekcyjne zdołał on przedstawić
wszystkim zgromadzonym historię teatru, od
czasów jego powstania - tragedii antycznej,
w której udział brali tylko mężczyźni, a sceny
zbiorowe zastępował chór, do czasu narodzin
teatru europejskiego bliskiego sztuce szekspirowskiej, której przykładem może być ,,Romeo
i Julia” czy ,,Hamlet”.
Oprócz podstawowych informacji o teatrze
antycznym, podczas zajęć można było także

poznać sposoby gry aktorskiej z czasów
Ajschylosa czy Sofoklesa. Każdy z uczestników mógł spróbować zagrać pozornie łatwą
scenę w stylu antycznym, a próby aktorskie
kończyły najczęściej śmiechem. Okazało się,
że niełatwo jest być aktorem antycznym.
Warsztaty z panem Obłozą cieszyły się
tak wielkim zainteresowaniem, że zajęcia,
które z założenia miały obejmować tylko klasy III, zorganizowano również dla klasy II.
Zajęcia z panem Waldemarem Obłozą były
bardzo ciekawym urozmaiceniem szkolnego
życia. Myślę, że większość uczniów naszej
szkoły z niecierpliwością czeka na kolejne,
a następstwem zajęć z panem Obłozą, będą
przedstawienia inspirowane warsztatami.
Uczniowie klas II i III przygotują inscenizacje,
które zaprezentują nauczycielom, rodzicom
i młodszym kolegom. Ustaliliśmy, że zajęcia
obejmą cykle czterech spotkań.
Temat I: Od antyku do współczesności
- kształtowanie się teatru.
Temat II: Budowanie napięcia dramatycznego.
Temat III: Groteska na przykładzie twórczości Gałczyńskiego.
Temat IV: Przeniesienie twórczości Aleksandra Fredry do współczesności.
Dzięki takim zajęciom, teatr staje nam się
coraz bliższy.
Mateusz Mikulski

Studniówka w LX L.O. im W. Górskiego
Po miesiącach spędzonych na poszukiwaniu sukien, ćwiczeniach poloneza i wykonywaniu dekoracji, nadszedł
wreszcie ten dzień.
29 stycznia 2005 w LX L.O. im W. Górskiego
odbył się tradycyjny bal studniówkowy. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 20 uroczystym
odtańczeniem poloneza przez uczniów klas
maturalnych. Na sali udekorowanej w klimacie
antycznej Grecji bawiło się ponad 200 osób.

Szczególną popularnością cieszyły się malowidła greckich bogów z doklejonymi zdjęciami
twarzy nauczycieli. Ci, którzy zmęczyli się
tańcem mogli posilić się w stołówce, gdzie
serwowano smaczne - iście królewskie dania.
Zabawa zakończyła się o godzinie 3
w nocy. Studniówka dla uczniów LX L.O. to
nie tylko świetna zabawa, ale także ostatni
dzwonek aby przygotowywać się do egzaminu dojrzałości.
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Dyżury radnych w lutym i w marcu 2005
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

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

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

Lp.
1.
2.

3.

4.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Mazurek Piotr – PO

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15-18.15
Sekretariat Rady
Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący Komisji Architektury, ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej godz. 18.00-18.30
Siedziba SDPL
Rutkowski Władysław – SdPL ul. Cegłowska 19
Członek Komisji Architektury,
(wejście od al. Zjednoczenia)
Inwestycji
godz. 18.00-19.00
Szkoła Podstawowa Nr 53
ul. Rudzka 6, godz. 17.00-19.00
Zaniewski Jan – PiS
Sekretariat Rady
Wiceprzewodniczący Klubu PiS ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Architektury,
godz. 17.00-19.00
Skarbu, Inwestycji
Dyżury w Sekretariacie Rady do czasu

Przewodniczący Komisji Skarbu
Członek Komisji Architektury

2005
miesiące
II

III

7

7

5.

Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej, Zdrowia

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

21

21

-

9,23

23

-

9

9

1.

2.

3.
4.

2
16

2
16
5.

Dyżury Radnych Okręgu nr II
Osiedla: Piaski, Olszyna

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

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię
radnego

Kapłon Aleksander – PiS

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Miejsce
i godziny dyżuru
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Mossakowska Maria – SLD-UP Sekretariat Rady

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Szadurski Karol – PiS
godz. 18.00-19.00
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Biblioteka ul. Duracza 19
Członek Komisji Skarbu
godz. 10.00-11.00
(669-39-23)
Szczepański Szczepan – PiS Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
Zastępca Przewodniczącej
ul. Żeromskiego 13
Komisji Zdrowia,
godz. 13.00-14.30
Członek Komisji Rewizyjnej
Unia Pracy, tel. 864-08-76
Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
Przewodniczący Komisji
Mieszka niowej, Członek Komisji Szkoła Podstawowa Nr 187
ul. Staffa 21, tel. 834 03 87
Architektury, Inwestycji
godz.16.00-18.00

2005
miesiące
II
III
w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w pierwszy poniedziałek miesiąca
w ramach dyżuru Przewodniczących Rady w drugi po nie dzia łek
miesiąca
7

7

5

5

1

1

7,14,
21,28

7,14,
21

10,24

10,24

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

1.

2.

3.

4.

5.

12

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Barylak Aleksandra
Sekretariat Rady
– Przewodnicząca Klubu PiS ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Samorządowej, godz. 17.00-18.00
Inwestycji, Skarbu

Białowąs Bogusław
– Skarbnik PiS

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty, godz. 17.00-18.00
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

Maciejewski Waldemar – SLD-UP Siedziba SLD

Zastępca Przewodniczącego
ul. Żeromskiego 14
Komisji Skarbu, Rewizyjnej, Czło- godz. 16.30-18.00
nek Komisji Architektury
Sekretariat Rady
Wąsik Jarosław
ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Oświaty,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej

Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

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

2005
miesiące
II
III
28

-

14

14

1

1

24

24

w ramach dyżuru Pr ze wod niczą cych Rady
w trzeci po niedziałek miesiąca

Czarnecka Anna – SdPL
Członek Komisji ds. Rodziny,
Oświaty

Unia Pracy tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-17.00
Gimnazjum Nr 5
ul. Wrzeciono 24
godz.17.10-18.10
Siedziba SDPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 18.00-19.00

Komorek Irena – PiS

Przychodnia Rejonowa
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00
Członek Komisji Mieszkaniowej
Szkoła Podstawowa Nr 247
Wawer Stanisław – LPR
ul. Wrzeciono 9
Członek Komisji Skarbu,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej
Filia Bibl. Publ.
ul. Wrzeciono 48, tel. 835-48-39
godz. 17.00-18.00
Marek Świderski – PiS
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
Członek Komisji Samorządowej, Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a,
Oświaty, Rodziny
tel. 865 77 26, godz. 17.00-18.00
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15 -18.15

2005
miesiące
II

III

7,21

7,21

21

21

3,24

3,24

2

2,26

1,15

1,15

8

15

9

16

14

14

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

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Paleczny Robert – PO
1.

2.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

Miejsce
i godziny dyżuru
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP Siedziba SLD
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

2005
miesiące
II

III

7

7

14

14

2

2

21

21

7,22

7,21

Szewielow Andrzej
– Sekretarz Klubu PiS

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Przewodniczący Komisji
godz. 18.00-19.00
Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący lub indywidualnie:
Komisji Rodziny, Członek Komisji tel. 0-602-373-001
Samorządowej,

Szypulski Piotr – PO
4.

5.

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Inwestycji,
Członek Komisji Mieszkaniowej

Miejsce
i godziny dyżuru

Dyżury Radnych Okręgu nr V

3.

Dyżury Radnych Okręgu nr III

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Borkowski Jan – SLD-UP

otwarcia nowej siedziby PiS.

Barbara Tarnowska – PiS

Lp.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Samorządowej,
Członek Komisji Inwestycji

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

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu – PiS Sekretariat Rady
Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00

Dyżur Radnego m. st. Warszawy
ANTONI GUT – Klub Liga Polskich Rodzin, przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska
– Szkoła Podstawowa 133 przy ul. Fontany 3, w I i III poniedziałek
miesiąca w godz. 16.00-18.00;
– Pałac Kultury i Nauki, XX piętro, środa w godz. 16.00-17.00 w sali
2006 (pokój radnych) wejście od ul. Marszałkowskiej.
W czasie dyżuru można dzwonić pod numer 656 70 79.
W sprawach pilnych proszę dzwonić w godz. 10.00-18.00 tel.
0 504 138 768, lub wysłać e-mail: antoni.gut@wp.pl.
Zapraszam, osoby zainteresowane problematyką ochrony środowiska
do współpracy. Zebrania Komisji Ochrony Środowiska w II i IV poniedziałek
godz. 17.00.
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Ogłoszenia kulturalne

MARZEC 2005

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

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

IMPREZY

9.03 (środa)
godz. 18.oo

- Z cyklu „Kawiarnia Bardów” - „Zaproszenie do miłości”. Wystąpią:
Marek Bartkowicz, Andrzej Brzeski, Tolek Muracki
wstęp wolny

11.03 (piątek)
godz. 19.oo

- Przedstawienie „Pokojówki” J. Geneta w wykonaniu Grupy Teatralnej
„Scena Off”, reż. Anna Dziedzic.
wstęp wolny

12.03. (sobota)
godz.12.00-17.00
godz.18.00
13.03. (niedziela)
godz. 10.00-14.00
godz. 14.00
godz. 19.00

16.03. (środa)
godz. 18.oo
19.03 (sobota)
godz. 10.00-14.00
20.03 (niedziela)
godz. 12.30
godz. 17.00
23.03. (środa)
godz. 18.oo

30.03 (środa)
godz. 18.oo
7,14,21.03
(poniedz.)
godz. 12.30-15.00

- Wielkanocny kiermasz „Kaziuki” – prezentacja i sprzedaż wyrobów
wileńskich twórców ludowych (m.in. palmy wielkanocne).
- Spektakl „Skąd przychodzi palma” w wykonaniu zespołu ludowego
z Czekoniszek (Litwa).
wstęp wolny
- Wielkanocny kiermasz „Kaziuki” – prezentacja i sprzedaż wyrobów
wileńskich twórców ludowych.
- Spotkanie z poetami wileńskimi.
- Przedstawienie „Pokojówki” J. Geneta w wykonaniu Grupy Teatralnej
„Scena Off”, reż. Anna Dziedzic.
wstęp wolny
- Z cyklu „Seniorzy seniorom” – wystąpi Zespół „Wrzos” z Pruszkowa
pod kierunkiem Michała Śniadowskiego w programie „Uśmiech Seniora
to my”
wstęp wolny
- Świąteczna akcja plastyczna dla dorosłych, młodzieży i dzieci (pisanki
i palmy).
wstęp wolny
- Dwie godziny dla rodziny - przedstawienie teatralne dla dzieci oraz
zabawy plastyczne z Urszulą Gawrońską i gry i zabawy umysłowe ze
Zbigniewem Kosimem.
wstęp 10 zł
- Spotkanie z bioenergoterapeutą Jerzym Mrugałą.
wstęp tylko za zaproszeniami
Z cyklu „Okno dla wrażliwych” – W programie:
- „Wielkanocne aspekty mistyki i pobożności chrześcijańskiej” – prelekcja
Grzegorza Łęcickiego
- Pieśni pasyjne w wykonaniu chóru działającego przy Fundacji „Ziarenko”
wstęp wolny
- „Powitanie wiosny” – prezentacja dziecięcych zespołów BOK i zaproszonych gości.
wstęp wolny

SPOTKANIA KLUBOWE
- Spotkania w Klubie Seniora

4,11,18,25.03
- Klub Miłośników RPG „Srebrzysty Miecz”
(piątek)
godz. 17.00-20.00
3,10,17,24,31.03
- Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich
(czwartek)
godz. 16.00-20.00
- Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warszawski. Pokaz
22.03 (wtorek)
diaporamy Grzegorza Okołowa: „Święte morze – Bajkał”; „Echo mazogodz. 18.30
wieckiej kniei”; „Upał i kurz – Maroko”
7,14,21.03
- Spotkania Klubu Turystycznego „Magellan” (sala klubowa)
(poniedz.)
godz. 19.00

WYSTAWY

od 18.02 do 25.03 - Wystawa malarstwa Jacka i Tomasza Barszcz
do 19.03

- „Konie…” – wystawa rysunków Justyny Jaszczewskiej

do 25.03

- Wystawa rysunków satyrycznych Henryka Cebuli

5,19.03. (sobota)
godz. 10.oo-14.oo
10.03 (czwartek)
godz.10.oo i 11.3o
9.03 (środa)
godz. 11.oo
11.03. (piątek)
godz. 10.oo-14.oo
12-13.03.
(sobota-niedziela)
godz.10.oo-18.oo
godz. 10.oo-14.oo
16.03. (środa)
godz. 9.00-14.30
17.03. (czwartek)
godz. 9.oo – 14.3o
30.03. (środa)
godz. 11.oo
31.03. (czwartek)
godz. 9.oo

EDUKACJA KLUTURALNA
- Warsztaty plastyczne dla dorosłych. Prowadzi Urszula Gawrońska
- „Wojciech Bogusławski – ojciec teatru polskiego” - pogadanka prof.
Krystyny Kołodziejskiej z cyklu „Patroni ulic bielańskich”.
- „Instrumenty z góry partytury” - koncert umuzykalniający dla uczniów
szkół bielańskich w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej.
- „Terapia przez sztuki plastyczne - warsztaty dla uczniów SP nr 293
Prowadzi Grażyna Jezierska.
- „Arteterapia w działaniach edukacyjnych” - warsztaty dla nauczycieli,
instruktorów, animatorów. Zajęcia prowadzi arteterapeuta Grażyna
Jezierska (liczba miejsc ograniczona - warsztaty płatne).
- Eliminacje IX Bielańskiego Przeglądu Teatralnego dla Amatorów.
- Eliminacje IX Bielańskiego Przeglądu Teatralnego dla Amatorów.
- Spektakl „Genesis” dla młodzieży licealnej w reżyserii Adama Walnego
(teatr maski, przedmiotu, cieni).
- Eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla uczniów „Warszawska Syrenka”.

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska
Nauka języka angielskiego

Nauka języka niemieckiego

Luty 2005

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.oo – 21.oo
wtorek, czwartek
godz. 16.25 – 19.4o
piątek
godz. 17.oo – 18.25

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
„Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic
„Koktajl teatralny”
pod kierunkiem Krzysztofa Wierzbiańskiego

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-21.00
poniedziałek, piątek
godz. 15.30-17.30

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

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

Zespół tańca nowoczesnego - grupa starsza
pod kierunkiem Lidii Pracownik
Zespół tańca nowoczesnego – grupa młodsza
pod kierunkiem Lidii Pracownik (4-7)
Ruch, taniec i zabawa dla najmłodszych (3-6)
pod kierunkiem Beaty Chmielowiec
Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci
(7-14) pod kierunkiem Kamili Guzowskiej

wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 19.30
czwartek
godz. 17.15 – 18.00
poniedziałek
godz. 15.30
poniedziałek, środa
godz. 18.00

Ognisko muzyczne, nauka gry na instrumentach
klawiszowych pod kierunkiem Sylwii Matulewskiej
Zespół estradowy „Bielany” (d. „Senior”)
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem
Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

środa godz. 14.00 – 17.15
sobota godz. 10.00 –13.15
wtorek, czwartek
godz. 14.00 – 16.45

Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej
Zajęcia plastyczne dzieci z opiekunami
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

poniedziałek godz. 16.00 – 17.30
czwartek godz. 18.00 – 19.30
środa
godz. 17.00 – 18.00

środa - piątek
godz. 18.00 – 20.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

ZAJĘCIA STAŁE – KLUBY
Klub Seniora
Klub Gier Towarzyskich
Klub Gier Fabularnych RPG „Srebrzysty Miecz”
Sekcja szachowa
Klub Fotograﬁków Przyrody

poniedziałek
godz. 12.3o – 15.oo
czwartek
godz. 17.oo – 20.oo
środa
godz. 17.oo-20.oo
wtorek
godz. 17.oo – 19.oo
czwarty wtorek miesiąca
godz. 18.3o

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

Gimnastyka dla pań po mastektomii
pod kierunkiem Ewy Rafał
Gimnastyka TBC dla pań
pod kierunkiem Ewy Rafał

wtorek, czwartek
godz. 17.oo – 17.45
wtorek, czwartek
godz. 18.oo – 18.45

Gimnastyka dla osób ze schorzeniami kręgosłupa
pod kierunkiem Edyty Doniek
Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem Aleksandra Wiatra

wtorek, czwartek
godz. 19.oo – 20.oo
środa
godz. 18.oo i 19.15

Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku

wtorek - piątek
godz. 9.oo – 13.oo

ZAJĘCIA STAŁE – INNE
Mad Science czyli „Nauka na wesoło”

wtorek
godz. 16.oo - gr. starsza

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

KLUB DOMINO

UL. BOGUSŁAWSKIEGO 6A, TEL. 669-69-80
e-mail: klubdomino@wp.pl, www.klubdomino.com
Zajęcia bezpłatne:
Klub Seniora – każdy wtorek 16.00-18.30
Pogotowie lekcyjne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów:
– środy w godz. 14.30-16.30, czwartki w godz. 15.30-17.30
Zajęcia płatne:
Gimnastyka wyszczuplająca dla pań: poniedziałki, środy w godz. 19.30
– 20.30
Gimnastyka korekcyjna dla dzieci: wtorki, czwartki w godz. 17.20-17.50
(zapisy do nowej grupy od lutego)
Capoeira - brazylijska sztuka walki: wtorki, czwartki w godz. 18.00-19.30
i 19.35-21.05
Imprezy:
21 III godz. 15.00 - Spotkanie wielkanocne dla seniorów
Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie naszej dzielnicy do zamieszczania w „Naszych Bielanach” swoich ogłoszeń i reklam. Koszt (netto)
opublikowania ogłoszeń i reklam przedstawia się następująco:
– ogłoszenia drobne bezpłatne
– moduł reklamowy podstawowy (5,6 cm x 6 cm): 100 zł
– dwa moduły reklamowe (11,6 cm x 6 cm):
200 zł
– 1/2 strony:
1.500 zł
– 1 strona:
3.000 zł
Rabaty
– 2 emisje:
5%
– 3 emisje:
7%
– 6 emisji:
10%
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Maciej Podczaski w redakcji „Naszych Bielan”,
ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 210, tel. 639 85 18 w poniedziałki w godz. 10.00
- 18.00 oraz wtorek-piątek w godz. 8.00 - 16.00.
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Zajęcia - warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży – gitara i perkusja
1,3,8,10,15,17,22 dla początkujących (zajęcia bezpłatne).
24,29,31.03.05
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla
godz.18.00-20.00 Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy
Zajęcia – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłat8,9,15,16,22,2329, ne).
30.03.05
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
godz.17.00-18.30 Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy
Slajdowisko – pokazy przezroczy połączone z prelekcjami krajoznaw8,22.03.05
czymi
godz. 17.30
8.03 – Słowenia, Holandia; 22.03 – Polska
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
Papierowe fantazje – warsztaty papieroplastyki. Warsztaty dla dorosłych
3,17.03.05
prowadzi Elżbieta Szmydt.
godz. 10.00
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
„Wiosna z Origiami – Zielone Żabki” – zajęcia plastyczne.
5.03.05
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47
godz. 11.00
Retoryka, czyli sztuka pięknego mówienia – wykład z elementami warsz11.03.05
tatowymi – zajęcia prowadzi Olgierd Annasiewicz.
godz. 17.00
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
12.03.05
„Gitara dla każdego” – otwarte zajecia dla młodzieży.
godz. 10.00
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47
16. 03.05
godz.17.30

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Palemki, pisanki” - prowadzi
Kinga Berłowska
Wstęp wolny
Klub Mieszkańców WSBM “ Chomiczówka “ tel. 834-76-98. Współpraca:
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

18.03.05
godz. 17.00

Wieczór poetycki bielańskiej poetki – Juraty Bogny Seraﬁńskiej.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05

19.03.05
godz.

Wyjazd kulturopoznawczy z cyklu „Poznajemy polskie dziedzictwo
kulturowe”. Wyjazd do zabytkowych miejscowości podwarszawskich
(Konstancie, Skolimów, Obory, Góra Kalwaria, Czersk, Warka); wycieczka jednodniowa.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05

19.03.05
godz 11.00

„Czarodziejskie kwiaty” malowanie przy sztalugach – otwarte zajęcia
plastyczne.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

każdy
Zajęcia graﬁki komputerowej dla młodzieży w wieku od 12 lat.
pon,wt,śr, czw,
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47
godz. 17.00-18.40
pon.
godz. 14.25-19.05 Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzi Barbara Czarśroda
necka.
godz. 15.00-18.05 Ognisko Pracy Pozaszkolnej , ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
piątek
godz. 14.25-19.05
Zajęcia dla dzieci cztero- i pięcioletnich. W programie: wychowanie
estetyczne, zajęcia teatralne, integracja kulturalna, nauka tańca, zajęcia
ruchowe. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT”. Zajęcia prowadzi Mariola
Strukowska. Szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
wtorki i czwartki
godz.16.30-18.00

Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

Taniec artystyczny i nowoczesny z elementami akrobatyki. Zajęcia prowtorki i czwartki
godz. 16.40-17.40 wadzi Hanna Mosakowska.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej , ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
soboty
Modelarstwo lotnicze – Klub „Śmigiełko”.
godz. 8.00-15.40 Ognisko Pracy Pozaszkolnej , ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
każda środa
godz. 17.00

„A na Bielanach czytamy dzieciom” w każdą środę m-ca, godz.
17: ul. Bogusławskiego 6a, ul. Duracza 19, al. Zjednoczenia 19, ul.
Perzyńskiego 3, al. Reymonta 6, ul. Wrzeciono 2, ul. Wrzeciono 48,
ul. Petoﬁego 3, Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19
tel.: 835-43-55 (miejsce: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży ul. Duracza 19).

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki wg. zgłoszeń w ﬁliach.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19 tel.: 835-43-55
wtorki
Sztuka Fotograﬁi. Warsztaty prowadzi Zbigniew Dubiel.
godz. 17.30-19.00 Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
Warsztaty plastyczne „Ozdoby wielkanocne z masy solnej”. Prowadząca
8,15.03.05
godz. 14.00-17.00 Bożena Gajcy-Afanasjew.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
W pracowni artysty rzeźbiarza. Warsztaty w swojej pracowni prowadzi
Andrzej Renes. Terminy w uzgodnieniu.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
W pracowni artysty malarza. Warsztaty tworzenia witraży w swojej
wtorki
pracowni prowadzi Hanna Dubiel.
godz. 17.00
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul.Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
W pracowni artysty malarza. Warsztaty malowania portretów w swojej
soboty
pracowni prowadzi Małgorzata Renes.
godz.13.00
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
każdy czwartek
Modelarstwo zajęcia prowadzi Waldemar Mozer. Ośrodek „Sztuka i Ty”
godz. 15.00
biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05.

3,10,17,24,
31.03.05
godz. 15.00
7,14,21.03.05
godz. 15.00

22.03.05
godz. 14.00

14

IMPREZY DLA SENIORÓW

Spotkania czwartkowe dla seniorów (spotkania bezpłatne, wstęp wolny).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka” tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1
Warsztaty manualne dla seniorów (spotkania bezpłatne).
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chomiczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „ Chomiczówka „ tel. 834-76-98,
ul. Pabla Nerudy 1
Spotkanie Wielkanocne Seniorów Bielańskich. „Tradycje i obrzędy Świąt
Wielkanocnych” przedstawia historyk p. Krystyna Kołodziejska.
Wstęp za zaproszeniami
Klub Mieszkańców WSBM „ Chomiczówka „ tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA
1.03 -31.03.05
(pon.- pt.)
godz.14.00-20.00

Wystawa malarstwa dzieci i młodzieży – „Tęczowym pędzlem”, uczestniczących w zajęciach – warsztatach plastycznych.
Wstęp wolny
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy 1.

5.03 -31 .03.05
(pon.- pt.)
godz.14.00-20.00

Wystawa „Tkactwa artystycznego” seniorów bielańskich
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka „ ul. Pabla Nerudy 1.

6,13,20.03.05
godz. 11.00

„Łacińskie Msze Wielkopostne” w wykonaniu zespołu wokalnego Bornus
Consort.
Kościół Pokamedulski , ul. Dewajtis 3, Agencja Mikroklimat. Współpraca:
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78
wstęp wolny

KONCERTY

6.03.05
godz. 18.00

13.03.05
godz. 20.00

13.03.05
godz. 18.00
26.03.05
godz. 10.00

„Stabat Mater” (Vivaldi /Pergolesi). Koncert z okazji Świąt Wielkanocnych.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Agencja Koncertowa SANART. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel.
669-01-78
wstęp wolny
„Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne” Wieczór ekumeniczny – muzyka
na okres Wielkiego Postu kościołów chrześcijańskich.
Krzysztof Lukas – organy, Zespół Warszawskiej Opery Kameralnej.
Kościół św. Zygmunta, Plac Konfederacji 55, Agencja Artystyczna Arsis
Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.
wstęp wolny
Koncert z cyklu „Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach”. Rodzinne
muzykowanie – występują Ela, Marta i Andrzej Korykiewiczowie.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny Promińskiej, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.
wstęp wolny
„Wielkanocny koncert” – koncert muzyczny w wykonaniu zespołu gitar
MDK „Bielany”.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„Powitanie Wiosny” – otwarta impreza plenerowa na terenie parku MDK
„Bielany”
21.03.05
- „Korowód z Marzanną”
godz. 11.00-13.00
- Zabawa z udziałem artystów „Wiosna Radosna”
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47
* O szczegółowe informacje dotyczące wymienionych imprez – w tym o możliwości uczestnictwa
prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury

Bielański Ośrodek Kultury
zaprasza w marcu
„Skąd przychodzi palma”

Bielański Ośrodek Kultury w marcu br. zaprasza na dwudniową imprezę pn.
Wielkanocny kiermasz „Kaziuki ”. Artyści ludowi z Wilna i Wileńszczyzny będą
prezentowali sztukę wyrobu palm wielkanocnych na kiermaszu 12 i 13 marca.
Po raz drugi będziemy gościli zespół artystyczny „Cicha Nowinka” z Czekoniszek,
który przedstawi wielkanocne tradycje obrzędowe Wileńszczyzny. Zespół swoje
widowisko będzie prezentował w tych dniach również w Domu Kultury „Zacisze”
oraz Klubie Relax na Pradze. W ramach „Kaziuków”13 marca będziemy gościli
także poetów i literatów z Wilna: Henryka Możala, Wojciecha Piotrowicza i Józefa
Szostakowskiego, którzy przedstawią swoją twórczość na spotkaniu literackim.
Impreza jest efektem trzyletniej już współpracy Bielańskiego Ośrodka Kultury
z Domem Kultury Polskiej w Wilnie.
W przeddzień Niedzieli Palmowej zapraszamy dzieci z rodzicami i opiekunami
na „Świąteczną akcję plastyczną” podczas której będziemy wykonywali palmy wg
tradycji mazowieckich oraz będziemy się uczyć wykonywać pisanki.
Z okresem przedświątecznym związana będzie tematyka cyklicznej imprezy
„Okno dla wrażliwych”, która znalazła swoje stałe miejsce w programie Bielańskiego
Ośrodka Kultury . Religioznawca Grzegorz Łęcicki przedstawi wielkanocne aspekty
mistyki i pobożności chrześcijańskiej. Gościem specjalnym będzie dziecięcy chór
Fundacji „Ziarenko” z programem pieśni pasyjnych.

„Scena OFF w Mediolanie”

Grupa teatralna Scena OFF, działająca przy Bielańskim Ośrodku Kultury, wyrusza
w marcu do Mediolanu, aby wziąć udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Studio 900 Pierwszym Włoskim Sezonie Młodego Teatru Europejskiego. Projekt
ten jest realizowany od października 2004 r. i wzięły w nim już udział zespoły ze
Szwajcarii, Portugalii, Włoch. Polski zespół będzie prezentować spektakl „Pokojówki” J. Geneta.
Spektakl ten będzie można obejrzeć 11 i 13 marca w Bielańskim Ośrodku Kultury.
Początek o godz. 19.00.

„Dla kobiet i o kobietach”

Z cyklu „Kawiarnia Bardów” – program w wykonaniu trzech śpiewających autorów: Marka Bartkowicza, Andrzeja Brzeskiego, i Tolka Murackiego. Zaprezentujemy
piosenki o miłości – liryczne, śmieszne i reﬂeksyjne.

Potyczki z teatrem

Zapraszamy zespoły teatralne dziecięce i młodzieżowe działające przy bielańskich placówkach oświatowych i domach kultury na IX Bielański Przegląd Teatralny
organizowany w dniach 16-17 marca. Warto skonfrontować pomysły reżyserskie
i formę aktorską. Scena jest dla was.
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Ogłoszenia drobne
SZUKAM PRACY

• 25-letni, dyspozycyjny, zmotoryzowany - doświadczenie w pracach wykończeniowych - poszukuje stałej
pracy lub dodatkowej. Tel. 504 012 224.
• Pracująca podejmie dodatkowe zajęcie (opieka,
sprzątanie), codziennie od godz. 17.00 i w weekendy.
Tel. 504 188 844.
• Błyskotliwa, lat 36, inteligentna, komunikatywna,
pozytywnie nastawiona do ludzi i życia, umiejąca
pracować pod presją stresu, z doświadczeniem
w handlu zagranicznym w branżach technicznych
(telekomunikacja, gazownictwo), znajomość procedur
unijnych w budownictwie, angielski, komputer, szuka
interesującej i satysfakcjonującej pracy biurowej na
stałe, tel. 508-361-405”.
• Nauczycielka emerytka zaopiekuje się dwojgiem dzieci lub dwoma osobami starszymi. Tel. 834 26 48.
• Podejmę pracę w małej gastronomii. Tel. 834 26 48.
• Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą. Irena
– tel. 633 – 48-92.

DAM PRACĘ

• Dam pracę w salonie fryzjerskim na Woli - z umową
o pracę. Tel. 0 696 219 475.
• Poszukuję opiekunki do 11-letniej dziewczynki (przyprowadzanie ze szkoły, odrabianie lekcji, zabawa).
Codziennie poniedziałki-czwartki w godz. 13.30-16.30.
Najlepiej młodą emerytkę, pedagoga, psychologa,
nauczyciela, pielęgniarkę lub studenta. Tel. 663-36-19
(prosić p. Jolantę).
• Opiekunki (również emerytki, rencistki), pielęgniarki na
dyżury opiekuńczo-pielęgniarskie na terenie Bielan
zatrudnię. Tel. 663-99-65.
• Koordynatora usług opiekuńczych z dobrą znajomością komputera, z doświadczeniem w pracy
środowiskowej zatrudnię. Tel. 663-99-65.
• Zatrudnię fryzjera męsko-damskiego lub fryzjerkę
męsko-damską i manikiurzystkę. Tel. 503 82 75 09.

SPRZEDAM

• Sprzedam niedrogo lodówkę „Mińsk”. Tel. 835 31 49.
• Odkurzacz ogrodowy do liści na gwarancji. Tel.
864-97-36.
• Telewizor turystyczny 5,5 cala 230 i 12V na gwarancji.
Tel. 864-97-36.
• Sprzedam dwa fotele tapicerowane + ławę rozkładaną. Tel. 669-94-39.
• Maszynę do szycia SINDER (nożna). Szyje tkaniny
cienkie i grube.Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.
• Komputer DESKOP DELL PENTIUM I 120 MHz, Ram
64 MB, HDD 6 GB + monitor kolor, mysz, klawiatura,
jojstick, głosiniki. Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.
• Sprzedam zamrażarkę i kuchnię gazową. Tel. 633 00 86.
• Wózek spacerowy ﬁrmy Baby Dreams, mało używany,
pokrowiec na nóżki, kosz na zakupy. Cena 170 zł.
Tel. 669-05-39.
• Sprzedam niedrogo suknię ślubną - rozmiar 38. Tel.
663 65 52.
• Rolki dla chłopca, rozmiar 40, w bardzo dobrym
stanie, cena: 50 zł, Bielany, proszę telefonować
wieczorem tel. 633-01-81.
• Kożuch damski brązowy, licowany 3/4 z odpinanym
kapturem, rozmiar 42/44, w bardzo dobrym stanie
cena: 400 zł, Bielany, proszę telefonować wieczorem
tel. 633-01-81.
• „Wersalkę (120/190 (po rozłożeniu) w dobry stanie,
beżowo – brązowa – czarna tapicerka, jasne,
meblowe boki, z pojemnikiem na pościel, cena:
195,- zł Bielany, proszę telefonować wieczorem:
tel. 633-01-81
• Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki. Tel. 502
057 579.
• Sprzedam śpiwór dla dziecka dł. 110 cm – 25 zł oraz
komplet do chrztu dla dziewczynki 74 cm – 50 zł.
Tel. 500 255 712.
• Sprzedam lutownicę gazową na naboje 190 g z dwuletnią gwarancją – 60 zł. Tel. 504 155 208.
• Sprzedam suknię do komunii z wianuszkiem – 180
zł. Tel. 663 54 82.
• Sprzedam tanio maszynę do szycia ﬁrmy „Łucznik”
oraz pralkę elektryczną „Frania” z wyżymaczką i odkurzacz elektryczny na kółkach. Tel. 633 59 63.
• Sprzedam tanio pralkę „Poral”. Tel. 834 87 07.
• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania SAMSYNG SQ 1000 – taśma, korektor. Tel. 833 37 72.
• Sprzedam zielony działkowy kwiat pnący po ścianie
(ok. 2m). Tel. 833 37 72.

LOKALE

• 4 pokojowe, wysoki parter, Bielany, hipoteka, atrakcyjne, widna kuchnia, parkiet, metro, cisza, zieleń,
cena 200 tys. zł lub zamienię na 3 lub 4 pokojowe
powyżej 60 m2 wysoki parter z ogródkiem i garażem
w budynku. Cała Warszawa lub segment, dom w Warszawie, bliskiej okolicy (dopłacę). Tel. 835-32-81 lub
0-604-405-155.
• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Kasprowicza
68a. Tel. 639-85-09.
• Sprzedam kawalerkę przy ul. Kasprowicza. Tel. 502
054 669, 864 04 61.
• Poszukuję do wynajęcia niedrogiej kawalerki albo
pokoju z kuchnią (niekoniecznie Żoliborz). Tel. 0 696
219 475.
• Pokój do wynajęcia na Wrzecionie. Tel. 864-04-77.
• Kupię 3 lub 4 pokojowe, cała Warszawa, wysoki parter
z ogródkiem, garażem w budynku, cisza, zieleń, piwnica do 270 tys. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.
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• Sprzedam lub wynajmę lokal biurowo-usługowy 50
m2. Tel. 0-506-147-640.
• Do wynajęcia lokal 80 m2 na magazyn lub produkcję.
Siła, telefon, strzeżone. Łomianki – Buraków. Tel.
0-602-399-762, 832-12-11 lub 751-12-11.
• Wykupię zadłużone mieszkanie za dodatkową opłatą.
Tel. 833-93-43 po godz. 17.00.
• Sprzedam ładne, po remoncie i z hipoteką mieszkanie
105 m2 na Ochocie. Tel. 659 58 48.
• Kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną kuchnią,
balkonem, około 40 m2, może być zadłużone lub do
remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. W rozliczeniu
sprzedam mieszkanie własnościowe, hipoteczne
27 m2, rozkładowe, wysoki parter, okratowane, 3
schowki, bliskie Bielany. Tel. 603 109 236.
• Wynajmę dwupokojowe umeblowane mieszkanie przy
Dworcu Marymont. Tel. 864 73 77.
• Sprzedam mieszkanie – ul. Kochanowskiego przy
przychodni. Tel. 633 13 45, 501 340 502.
• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Marymonckiej.
Woda, co. Tel. 751-18-86 wieczorem.

INNE

• Oddam kotkę w dobre ręce. Tel. 835 31 49.
• Nieodpłatnie, wiosną przyjmę ziemię z wykopów
na działkę w okolicy Białobrzegów n/Pilicą. Tel./fax
(022) 663 85 66.
• 29 grudnia 2004 r. zaginął na ul. Podleśnej, przy Lasku
Bielańskim 12-letni kundelek – Koksik, gładko – czarny, sierść falująca, ogon długi puszysty, siwa mordka,
nie duży. Prosimy o zatrzymanie i wiadomość. Tel.
835-10-96, 0-504-835-810. Nagroda.

USŁUGI

• Dom Opieki w Łomiankach, całodobowa opieka
pielęgniarska, opieka lekarska, bezpłatny transport,
własna karetka. Pokoje 1, 2 i 3 osobowe. Cena od
1100 zł do 1500 zł miesięcznie. Tel. 751-30-72,
0-502-09-11-77.
• Emeryt – spawacz – ślusarz – malarz – kamieniarz.
Tel. 663-10-85
• Absolwentka ﬁlozoﬁi i ekonomii. Tel. 0-507-643-160.
• Korektorka. Tel. 0-504-792-786
• Redakcja i korekta publikacji (w tym elektronicznych),
artykułów, dokumentów. Tel. 0-504-792-786.
• Niemiecki – korepetycje udziela studentka ekonomii
po szkole w Niemczech. Tanio. Tel. 0-691-390-061
• Język rosyjski – tłumaczenia profesjonalne. Tel/fax
833-13-42, 0-508-849-667.
• Przepisywanie komputerowe – wszelkie teksty +
e-mail, fax (także w języku rosyjskim z korektą).
Usługi wydawnicze – skład, łamanie, przygotowanie
do druku. Tel./fax 833-13-42, 0-508-849-667.
• Zabiegi pielęgniarskie – zastrzyki, kroplówki, bańki,
masaż leczniczy u pacjenta w domu. Tel. 669-52-29.
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości,
pomoc bieżąca, przygotowania do testów i klasówek.
Tel. 839-32-07.
• Renowacja wanien, brodzików, zlewozmywaków.
Gwarancja. Tel. 0-507-932-183.
• Wesela tanio, najlepiej, atrakcyjne sale, kompleksowo
z najwyższej klasy orkiestrą i kamerzystą. Posiadamy prezentację na video z całych wesel w różnych
salach. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.
• Zespół muzyczny. Wesela, bale, studniówki. Wysoki poziom, wszechstronność repertuaru, wodzirej, prezencja,
stroje. Posiadamy prezentację na video z przebiegu
całych wesel. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.
• Suknie ślubne, pracownia „Ewa”. Ceny od 600 do
900 zł. Warszawa Bielany ul. Dantego 7. Tel. 835-92-76.
• Poprawki krawieckie. Warszawa Bielany ul. Dantego
7. Tel. 835-92-76.
• Montaż anten telewizji naziemnej i satelitarnej. Tel.
05-501-725-132.
• Remonty, przebudowa wnętrz – kompleksowo, solidnie. Tel. 0 501 725 132.
• Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości
- mieszkania, działki, domy, itp.Tel. 0605-32-44-09.
• Korepetycje - język niemiecki - tanio, solidnie - studentka linqudydaktyki. Tel. 607 998 635 (po godz. 17.00).
• Stolarstwo, wyrób, naprawa. Tel. 833 46 74, 834
96 68.
• Korepetycje z fortepianu - solidnie i tanio. Tel. 669
45 41.
• Szkło. Nietypowe usługi szklarskie: zabudowy, blaty,
schody, drzwi, meble, witraże - wszystko wykonane
ze szkła. Lustra srebrne i kolorowe. Konsultacje
bezpłatne. Tel. 0 602 852 537.
• Cyklinowanie, układanie, naprawy - szybko, solidnie,
tanio. Tel. 864 18 26, 864 06 58.
• Korepetycje z matematyki. Tel. 835 12 05.
• Pracownia Artystyczna „BERKANAN” prowadzi warsztaty: malarstwa, graﬁki rzeźby, ceramiki dla młodzieży
i dorosłych. Przygotowanie do egzaminu na ASP
i Architekturę. Tel. 0-504-858-253, ul. Wyspiańskiego
7/90, klatka nr VII.
• AUTO – MOTO – MAX kursy samochodowe, kursy
motocyklowe, szkolnie na kartę motorowerową
– ukończony 13 rok życia. Tel. 834-64-04, 0-604-636-390 Max Redel.
• Złota rączka wykonuje usługi: malowanie, hydraulika,
elektryka, ślusarstwo, czyszczenie wertikali, dywanów, tapicerki. Tel. 633-48-92.
• Pralnia Alicja wykonuje usługi: pranie sukien ślubnych,
kurtek puchowych, skórzanych, kożuchowych, futer,
kapeluszy, beretów, krawatów i każdej garderoby. Tel.
839-27-27. Al. Wojska Polskiego 58 za salonem Fiata.

• Przeprowadzki, transport bagażowy, kraj i zagranica,
faktury VAT. Tel. 833-65-19, 0-601-753-845.
• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie,
bezpiecznie, bezzapachowe preparaty. Tel. 642-96-16.
• Korepetycje z języka niemieckiego u egzaminatora
państwowego z najwyższymi kwaliﬁkacjami (także
przygotowanie do matury). Tel. 0-609 93 92 40.
• Angielski dla początkujących i zaawansowanych

- młodzież, dorośli. Możliwy dojazd - dyplomowana
nauczycielka. Tel. 669-66-04.
• Naprawa telewizorów. Tel. 505 924 334.
• Poligraf 30 lat, obsługa komputera, prawo jazdy,
wykształcenie średnie poligraficzne, znajomość
różnych technik druku szuka pracy w drukarni lub
agencji reklamowej itp. Tel. 835 96 97
• Matematyka - korepetycje na wszystkich poziomach
nauczania. Tel. 0505-592-849

Uchwała Nr 121/XXXI/05
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2002
r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z dnia 19.04.02 Nr 41 poz. 361
z późn. zm.) oraz § 18 Uchwały Nr 713/XXX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia
22 czerwca 2002 r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Młociny oraz
zmiany uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Młociny (Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 202 poz. 4917), Rada Dzielnicy uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny i w tym celu zwołuje Zebranie Mieszkańców na dzień 18.03.2005 r. w lokalu Szkoły Podstawowej
Nr 77 przy ul. Samogłoski 9 w Warszawie, pierwszy termin o godz.18.00 drugi
termin o godz. 18.15
§2
Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu
Mieszkańców Młociny w składzie:
1. Jolanta Książek
2. Anna Michalska
3. Elżbieta Bernat
4. Halina Zwierzyńska
5. Jacek Jeżewski
6. Teresa Jarco
7. Marta Miszczak
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń urzędu usytuowanych na terenie Samorządu Młociny oraz w centralnych punktach tego osiedla
nie później niż na 30 dni przed dniem 18.03.2005 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Aleksander Kapłon

Uchwała Nr 122/XXXI/05
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka
Węglowa - Placówka.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z dnia 19.04.02 Nr 41 poz. 361 z późn.
zm.) oraz § 18 Uchwały Nr 757/XXXIV/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 20
września 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla Wólka
Węglowa-Placówka oraz określenia statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 267 poz. 6891),
Rada Dzielnicy uchwala, co następuje:
§1
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka
i w tym celu zwołuje Zebranie Mieszkańców na dzień 30.03.2005 r. w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112a w Warszawie, pierwszy termin
o godz.18.00 drugi termin o godz. 18.15.
§2
Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu
Mieszkańców Wólka Węglowa - Placówka w składzie:
1. Hanna Biernat
2. Agnieszka Figurska
3. Anastazja Godlewska
4. Barbara Kamińska
5. Maria Midak
6. Ewa Miecznikowska
7. Magdalena Miecznikowska
8. Maria Porębska
9. Małgorzata Reczko
10. Mirosław Sucharski
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń urzędu
usytuowanych na terenie Samorządu Wólka Węglowa - Placówka oraz w centralnych
punktach tego osiedla nie później niż na 30 dni przed dniem 30.03.2005 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Aleksander Kapłon
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Dlaczego warto kochać kobiety

Celtowie, wojowniczy, do dziś okryty
tajemnicą starożytny lud indoeuropejski
zamieszkuje już prawdopodobnie w XIV
w. p.n.e. tereny zachodniej i południowej
części środkowej Europy. Na przestrzeni
wieków kolejne fale ich podboju wdzierać
się będą w Europę coraz głębiej, coraz
drapieżniej. Jeszcze przed końcem wieku
VI p.n.e. zajmą Celtowie Hiszpanię i Południową Francję, która wkrótce całkowicie
podbita, zyska nazwę Galii, a także Brytanię i Irlandię. W IV w. p.n.e. wędrując na
południe i południowy wschód, opanują
północną Italię. W III w. p.n.e. dotrą aż
do Azji Mniejszej. Podbite tereny noszą
znamiona kultur o zdecydowanie matriarchalnym charakterze. Cześć, jaką
oddają Celtowie kobiecie, jest więc prawdopodobnie dziedzictwem pradawnych
tradycji indoeuropejukich. Nie wyklucza
się jednak, że i sami Celtowie przynieśli
ze sobą pierwiastek kultu, który znalazł
na nowych terytoriach idealny grunt dla
nieskrępowanego rozwoju.
Celtowie wynieśli kobietę na piedestał;
pozostała na nim przez wieki: wszechmocna, wyemancypowana, i niezależna
od mężczyzny. Posiadała i dziedziczyła
bowiem zarówno dobra ruchome jak
i nieruchomości, które z kolei otrzymywały
w spadku jej dzieci. Mogła ubiegać się
o wypłacenie odszkodowania, gdy mąż
w jakikolwiek sposób uchybił jej czci. Do
jej praw należało, między innymi, ze-

rwanie kontraktu małżeńskiego. Prawo
zobowiązywało wówczas byłego męża
do roztoczenia opieki nad nią i nad ich
potomstwem. Wobec prawa
była kobieta równa mężczyźnie. Stała u jego boku w sądzie, na placu boju, studiowała
wraz z nim wiedzę ezoteryczną.
Sędzina Druidka wojowniczka,
przywódczyni powstań, wreszcie władczyni, która jak królowa
Brytów - Boudibca, wiodła lud do
walki przeciw Rzymianom. Historia
i mitologia celtycka obﬁtują zresztą
w imiona walecznych królowych,
księżniczek i heroin, jak choćby Cartimandua, królowa Medb z Conachtu
czy legendarna Ginewra.
W przekonaniu Celtów
kobieta uosabiała najistotniejsze siły natury;
wielbili kobietę - wcielenie
płodności, kobietę - dawczynię życia, kobietę - rodzicielkę.
W jej łonie poczynało się życie,
odradzał się świat. Była początkiem bytu, cudem natury. Obdarzona była ponadto mocą niezwykłą,
niepojętą, która czyniła z mężczyzny
niewolnika. Miłość absolutna, szalona, często tragiczna, jest nierzadko
tematem mitów celtyckich, choćby
historia Tristana i Izoldy. Jedna z najpiękniejszych legend celtyckich opowiada o żyznej

wyspie Jabłoni – krainie wiecznego
szczęścia, harmonii i bogactwa,
której mieszkanki, bóstwa czy
też czarodziejki oczekują na
przybycie bohatera, by otoczyć go beztroską wiecznej
miłości. W innych opowieściach bywa też kobieta
przewodniczką po tajemnych, niebezpiecznych
ścieżkach mitycznego
świata. Jest więc źródłem
wiedzy i potęgi mężczyzny,
motorem jego działania. Warto też
wspomnieć, że oddawali Celtowie
cześć licznym boginiom: między innymi Eponie, Nehalenii, Matronom i Dannan - protoplastce plemienia Tuatha de
Dannan. Towarzyszące im atrybuty: rogi
obﬁtości, patery owoców, gałęzie jabłoni, źrebięta symbolizowały płodność
i obﬁtość i nawiązywały do prastarego
archetypu Matki - Ziemi.
Czy dzisiejszą cywilizację nazwać nożna zdecydowanie patriarchalną?
Myślę, że dogłębne przyjrzenie się pozycji
kobiety u Celtów pomóc może w rozstrzygnięciu tego dylematu.
Liczę na to, że zbliżające się Święto
Kobiet – przez niektóre środowiska spostponowane – wywoła reﬂeksje na temat
niebagatelnej roli kobiety, w życiu rodziny,
środowiska i społeczności.
Halina Szerszeń

W Przedszkolu nr 340 przy ul. Bogusławskiego 8A odbędzie się w dniach od
14 do 19 marca pokonkursowa wystawa
lalek do przedszkolnych teatrzyków pt.
,,Świat baśniowych postaci”. W konkursie biorą udział dzieci z bielańskich
przedszkoli. Pomysł konkursu lalkarskiego zainspirował jednocześnie do przygotowania quizu ze znajomości przez dzieci
popularnych baśni. Quiz odbędzie się 17
marca o godz. 10.30 z udziałem pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej Nr 80 i
sześciolatków z Przedszkola Nr 327.
Na te imprezy zostali zaproszeni przedstawiciele Wydziału Edukacji naszej dzielnicy: naczelnik Zoﬁa Gajewicz, inspektor
Katarzyna Majdura oraz wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Danuta
Treter.
Jest to dobry sposób na przygotowanie
najmłodszych dzieci do obchodów zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru.
Wszystkich milusińskich zapraszamy na
spotkanie z baśniowymi postaciami.
D.P.

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

Wystawa gobelinów
Około 60 gobelinów prezentowanych
będzie na wystawie, która otwarta zosta-

ZAPROSZENIE
DO
KRAINY BAŚNI

WYSOKA JAKOŚĆ
PEŁEN ZAKRES
WYKONYWANYCH USŁUG

nie 4 marca w klubie „Chomiczówka” przy
ul. P. Nerudy 1. Są to tkaniny trójwymia-

Rabat
Od 5 sztuk
do 31.03.2005
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Pon.-pt. 8-18 sob. 8-14

rowe, oprawione w ramy,
wykonane z wełny, anilany,
anitexu i wiskozy. Autorkami
tych prac jest 15 członkiń
Tkackiego Koła Seniorek,
które działa od 1991 roku.
Zajęcia, od początku działalności koła, prowadzi doświadczona plastyczka i instruktorka Anna Kozłowska,
której prace znajdują się
w prywatnych zbiorach na
terenie wielu krajów europejskich oraz w USA, Libanie
i Japonii.

Egzamin karate w Akademii Uśmiechu
PRZEDSZKOLAKI PO PAS

Akademia Uśmiechu, sieć stołecznych
przedszkoli niepublicznych, organizuje egzamin na pierwszy stopień karate – 10 kyu
(biały pas). Przyszli mistrzowie będą mogli
wykazać się swoimi umiejętnościami przed
doświadczonym egzaminatorem, mistrzem
karate 2 dan – Krzysztofem Chałupką.
Egzamin odbędzie się 5 marca (sobota), o godz. 15.00, w Akademii Uśmiechu
przy ul. Krochmalnej 3. Przystąpić mogą
do niego wszystkie dzieci w wieku 4 – 7
lat, które trenują systematycznie karate,
a swoje umiejętności chciałyby potwierdzić
zdobywając biały pas – mówi Mirosław
Weroniecki, prowadzący zajęcia karate
w Akademii Uśmiechu.
Zajęcia karate, dzięki starannie opracowanemu programowi, wspomagają
wszechstronny rozwój dzieci. Zdają sobie
z tego sprawę wszyscy rodzice i dlatego
coraz częściej o wyborze przedszkola
decydują nie tylko kwaliﬁkacje kadry pedagogicznej, czy warunki lokalowe. Istotnym
argumentem są również zajęcia dodatkowe.
Zarówno te rozwijające intelektualnie, jak
również takie, które poprawiają kondycję
ﬁzyczną.
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Chęć uczestnictwa w egzaminie należy zgłosić tydzień wcześniej w siedzibie
Akademii. Należy też odebrać dostępne
na miejscu wymagania egzaminacyjne na
stopień 10 kyu karate. Koszt egzaminu
wynosi 30 złotych od osoby (wpłaty w dniu
zgłoszenia w siedzibie Akademii Uśmiechu). Wszyscy zdający otrzymają dyplomy
poświadczające zdobyte umiejętności
i uprawniające do ubiegania się o kolejne
stopnie wtajemniczenia w karate.
Dodatkowe informacje można uzyskać
pod numerami telefonu: 022 825 92 15,
022 825 92 16.
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