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Plac Konfederacji w śniegu był pełen uroku, ale zimę żegnamy bez żalu

Słowo na Święto
Zmartwychwstania Pańskiego
Przesłanie Zmartwychwstania jest najradośniejszą
myślą, o jakiej można powiedzieć w czasie Wielkanocy,
ponieważ jest zapowiedzią
powrotu do życia. Sprawa,
która nam najczęściej umyka,
gdy mówimy o Zmartwychwstaniu – to uprzytomnienie
sobie wymiaru nowego życia.
My bardzo lubimy koncentrować się na tym, co jest
znakiem samego wydarzenia.
Im głębiej to wydarzenie rozumiemy, czyli mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Pana Jezusa, tym lepszą mamy podstawę do zrozumienia tego,
co nam jest dane poprzez to
wydarzenie.
Poprzez mękę Chrystusa
dokonało się nasze odkupienie, czyli pokonane zostało to
wszystko, co byłe przeszkodą
na drodze pojednania nas
z Panem Bogiem. Zmartwychwstanie – to powstanie do
nowego życia. Ale nie chodzi
tylko o to, że jakieś zło zostało
pokonane, mamy teraz czyste
konto, możemy być zadowoleni
i zaczynać życie od nowa.
My otrzymaliśmy dar nowego życia.
Kościół zawsze do tego nawiązuje w liturgii,
poczynając od pierwszego sakramentu, czyli

Grób Pański w kościele NP NMP na Wrzecionie (2004 r.)

sakramentu chrztu, dzięki któremu ten dar
nowego życia otrzymujemy, dar udziału w życiu Chrystusa zmartwychwstałego, zasiada-

Delegacja Ealing na Bielanach

W dniach od 23 do 27 lutego, na zaproszenie władz Dzielnicy Bielany gościliśmy
kilkunastoosobową delegację z Ealing, zaprzyjaźnionej dzielnicy Londynu, w skład
której wchodzili burmistrz Ian Potts, przedstawiciele Polonii Małgorzata Zajączkowska,
Bohdan Mordas i Juliusz Englert, a także pracownicy samorządowi. Inspiracją do tego
spotkania stały się rozmowy burmistrza Cezarego Pomarańskiego i przewodniczącego
Rady Dzielnicy Aleksandra Kapłona, prowadzone podczas pobytu na Ealingu w październiku 2004 r. z przedstawicielami tamtejszych władz i Polonii. Później, w trakcie
ożywionej korespondencji i obustronnych ustaleń, powstał program obecnej, roboczej
wizyty. Tematem wiodącym bardzo bogatego programu wizyty i wszystkich spotkań gości z Ealingu było środowisko naturalne i jego oddziaływanie na człowieka, począwszy
od czystego powietrza i jego wpływu na nasze samopoczucie oraz zdrowie, po korzyści
wypływające z estetycznych doznań w czasie obserwacji pięknego krajobrazu.
dokończnie na str. 8

jącego po prawicy Ojca. Ten dar to nie jest
coś, co możemy tak sobie wziąć. Możemy
go dostać tylko „z wysoka” tak, jak otrzymali
go apostołowie. To jest dar Ducha Świętego,
posłanego po wstąpieniu Chrystusa Ojca.
To jest Duch – Pocieszyciel, Pancreator,
w którym jest dar nowego życia.
Zmartwychwstanie Chrystusa daje nam
świadomość zwycięstwa nad śmiercią.
Trzeba jeszcze raz podkreślić, że tym chrystusowym życiem jesteśmy obdarowani już
tu na Ziemi. Życie chrześcijanina zaczyna
się na Ziemi i nie ma końca. Obumiera tylko
życie ﬁzyczne, ale pozostaje życie Boże,
jeśli nie uśmiercimy go poprzez grzech.

Uczestnicząc w obchodach Świąt Zmartwychwstania stajemy wobec bardzo
ważnego wydarzenia, które zmieniło bieg
historii i wniosło w dzieje człowieka nowy,
niepowtarzalny element.
Zmartwychwstanie to
zwycięstwo Chrystusa nad
grzechem. Rodzi się zatem
pytanie: jak ja mogę korzystać
z tego odkupienia? Owocem
odkupienia jest powrót do
relacji z Panem Bogiem, co
otwiera mnie na wszystkie
dary, które Bóg chce i może dać człowiekowi. Bardzo
często uważamy, że te dary
po prostu pozwalają przeżyć
codzienność w sposób według nas szczęśliwy. Ale my
tę szczęśliwość pojmujemy
na sposób własny. A trzeba
pamiętać, że chrześcijanin to
ktoś, kto poznał Boga, który
jest miłością i otwiera się na
Jego wolę, bo On wie lepiej, co
dla mnie najlepsze, ważniejsze
niż to, co ja chcę dla siebie.
Drogi zbawienia pokazuje
nam Chrystus - Odkupiciel. Ale
zwróćmy uwagę, że chrześcijaństwo to nie jest tylko pomysł
na przyzwoite, porządne życie.
To coś znacznie większego,
ważniejszego. Bo – przypominam – w sakramentach dostaliśmy dar życia, które na Ziemi
się zaczyna, ale się nie kończy.
Dlatego tak ważne jest nie tylko
słuchanie słowa Bożego, ale także uczestniczenie w sakramentach, podtrzymujących
w nas ten dar nowego życia.
Przez to tak wielka wagę należy położyć
na pogłębione uczestniczenie w nabożeństwach Tridum Paschalnego, gdzie koncentrujemy się nie tylko na znakach zewnętrznych, wchodzimy w niepowtarzalny nastrój.
Tutaj bowiem otrzymujemy łaskę, czyli dar
nowego życia, o którym to darze będą nam
mówić wszystkie znaki i wszelkie modlitwy.
Trzeba tylko uważnie wsłuchać się w ich
treść i dać się poprowadzić przez liturgię.
Ks. Józef Górzyński, proboszcz paraﬁi
NPNMP na Wrzecionie

„Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale;
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość”.
Alleluja

Radosnych, pełnych nowych nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
całej Społeczności Bielan życzą
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Burmistrz Cezary Pomarański wita gości z Ealing

Aleksander Kapłon

Cezary Pomarański
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Z prac Rady i Zarządu Dzielnicy
XXXIII Sesja Rady Dzielnicy
Burzliwie zapowiadała się kolejna,
XXXIII Sesja Rady Dzielnicy. Zwłaszcza
trzy tematy przewidziane w porządku obrad
wzbudziły duże zainteresowanie przedstawicieli jednostek samorządowych i mieszkańców, których liczna grupa przybyła na
obrady. Przewidywane były m. in. uchwały
Rady w sprawie: opinii na temat przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska, poszerzenia ulicy Kwitnącej przy Cmentarzu
Wawrzyszewskim i propozycji nazw stacji
metra przewidzianych na terenie Bielan.
Pierwszy temat obrad nie budził kontrowersji. Przewodniczący Komisji Samorządowej radny Czesław Paweł Zalewski
przedstawił projekt uchwały w sprawie
zarządzenia wyborów do Rady Mieszkańców Radiowo. Uchwała ta została przyjęta
jednomyślnie, wybory odbędą się 17 maja
bieżącego roku (treść uchwały na str. 15).
Temperatura obrad podniosła się natychmiast, gdy rozpoczęła się dyskusja
na temat przebiegu wylotu z Warszawy
drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska.
Wśród zaproszonych gości - ekspertów byli
przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, Biura Planowania
Rozwoju Warszawy. Członek Zarządu
Bielan Ryszard Podczaski przypomniał,
że Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad opracowało studium
porównawcze cztery wariantów wylotu
z Warszawy trasy S-7. Najkorzystniejsze
oceny uzyskały Warianty: 2 i 4. Zarząd
Dzielnicy pozytywnie zaopiniował wariant 4
i taką opinię zaproponował też w projekcie
uchwały Rady Dzielnicy.
Maria Nadrowska z Biura Planowania
Rozwoju Warszawy omówiła wszystkie
cztery warianty. Dzisiaj droga S-7 to jest
Wisłostrada, ul. Pułkowa i ul. Kolejowa
w Łomiankach. Opracowane 4 nowe warianty są nowymi korytarzami, w ramach
których nie przebiega żadna trasa drogowa.
Wariant 2 - to korytarz, który przebiega
od węzła Kiełpin, po zachodniej stronie
terenów zabudowanych w Łomiankach,
a następnie wykorzystuje pas terenu rezerwowany w planach zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy dla trasy
N-S. Przechodzi przez dzielnice Warszawy:
Bielany i Bemowo, aż do projektowanego
węzła z Trasą Armii Krajowej. Następnie
prowadzony jest w projektowanym korytarzu Trasy AK, do projektowanego węzła
z ul. Górczewską. Dalej Wariant 2. projektowanej drogi S-7 przecina istniejące
ulice miejskie: Wólczyńską, Arkuszową,
Kwitnącą i Księżycową oraz sieć uliczek
dojazdowych na Chomiczówce, a następnie ulice: Piastów Śląskich, Powstańców
Śląskich i Księcia Bogusława.
Natomiast korytarz Wariantu 4. przebiega przez gminy: Łomianki, Izabelin
i Babice oraz dzielnice Warszawy: Bielany
i Bemowo. Od węzła Kiełpin prowadzony
jest po zachodniej stronie terenów zabudowanych Łomiankach, a następnie, na
długości ok. 1,5 km wykorzystuje pas terenu
rezerwowany w planach zagospodarowania
przestrzennego m. st. Warszawy dla trasy
N-S. W rejonie przecięcia z ul. Wólczyńską, droga wychodzi z korytarza trasy N-S
i przechodzi przez niezabudowane tereny
na obszarze Wólki Węglowej, po wschodniej stronie sieci energetycznej Mościska.
Po przekroczeniu torów bocznicy kolejowej
do Huty Luchini i ul. Arkuszowej, korytarz
drogi S-7 poprowadzony jest skrajem Lasu
Bemowo, po wschodniej granicy terenów
kompostowni i zespołu utylizacji śmieci
przy ul. Estrady, a dalej – po wschodniej
stronie torów bocznicy kolejowej. Z kolei
przechodzi na zachodnią stronę bocznicy
kolejowej, przebiega przez fragment terenu
Gminy Babice. W rejonie osiedla Blizne
Łaszczyńskiego trasa wchodzi w korytarz
drogi S-8. Korytarz projektowanej drogi
S-7 w Wariancie 4. przecina ulice miejskie:
Estrady, Wólczyńską, Arkuszową, Radiową,
Kocjana oraz sieć uliczek dojazdowych na
osiedlu Blizne.
Dyrektor Wojciech Dąbrowski w swoim
wystąpieniu podczas sesji powiedział, że
według Oddziału Warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
działającego w porozumieniu z władzami
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Warszawy, do dalszych prac, związanych
z uzyskaniem decyzji lokalizacyjnych
i pozwolenia na budowę, powinien zostać
skierowany Wariant 2, którego walorem
są m.in. lepsze powiązania z systemem
komunikacyjnym Warszawy.
Ponieważ wszystkie proponowane
warianty budziły zastrzeżenia, zarówno
radnych, jak i przybyłych na sesję mieszkańców, a nie był obecny przedstawiciel
władz Warszawy, radny Kacper Pietrusiński
(PO) zgłosił wniosek, by ten punkt obrad
przenieść na następną sesję Rady Dzielnicy, zorganizowaną np. w jednej ze szkół na
Chomiczówce, aby mogli się szeroko wypowiedzieć na ten temat mieszkańcy, z udziałem przedstawiciela władz Warszawy, do
którego kierowano by wszystkie uwagi.
Radni przychylili się do tego wniosku. Sesja
taka zorganizowana została 14 marca, jej
przebieg relacjonujemy poniżej.
W dalszym ciągu sesji 7 marca wprowadzono poprawkę do porządku obrad,
polegającą na usunięciu tematu poszerzenia ul. Kwitnącej, ponieważ zmieniły się
okoliczności, ﬁrma E.LECLERC odstąpiła
od propozycji poszerzenia tej ulicy.
Bardzo ożywiona dyskusja toczyła się
także wokół projektu uchwały w sprawie
propozycji nazw stacji metra, zlokalizowanych na Bielanach. Na zlecenie władz
bielańskich, grupa z Pracowni Badań Środowiskowych, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowana przez
Annę Wieczorek, przeprowadziła ankietę
na ten temat wśród mieszkańców Bielan
i całej Warszawy (o czym informowaliśmy
w styczniowym numerze „Naszych Bielan”).
Po podsumowaniu wyników oraz uwzględnieniu lokalnej historii, tradycji i względów
informacyjnych, zaproponowano nazwy
dla tych stacji. Konsultacje na ten temat
prowadziła także radna Barbara Tarnowska
(PiS) z jednostkami samorządowymi. Po
zebraniu informacji z tych dwóch źródeł,
Zarząd Dzielnicy przedstawił na sesji
projekt uchwały. Radni podczas sesji głosowali najpierw nad propozycjami nazw dla
poszczególnych stacji. W przegłosowanej
potem uchwale proponuje się następujące
nazwy dla bielańskich stacji metra: Słodowiec, Stare Bielany, Lasek Lindego i Huta
Warszawa (tekst uchwały na str. 15).
Kolejne trzy uchwały podjęte na sesji 4
marca dotyczyły spraw ﬁnansowych.
W pierwszej z nich Rada Dzielnicy zwraca się do Rady Warszawy „z wnioskiem
o podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia
zgody na zawarcie przez Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy – jednostkę budżetową m. st. Warszawy – umów na okres
przekraczający rok budżetowy, na wykonanie usług w zakresie sprzątania, utrzymania
czystości, koszenia trawników, wywozu liści
oraz wykonywanie innych prac związanych
z obsługą mieszkańców na terenie Dzielnicy Warszawa-Bielany i zaangażowanie na
ten cel środków w wysokości: w 2005 roku
– 1 500 000 zł, w 2006 roku – 2 000 000 zł
i w 2007 roku – 500 000 zł.
W następnej uchwale Rada Dzielnicy
„opiniuje pozytywnie wniosek Dzielnicy
Bielany o zwiększenie planu wydatków załącznika dzielnicowego do budżetu miasta
stołecznego Warszawy na 2005 rok o kwotę
2 521 302 zł – w dziale 801 rozdziale 80104
§ 2510 z przeznaczeniem na dotacje dla
przedszkoli – zakładów budżetowych”.
W ostatniej z uchwał pojętych na sesji
4 marca, Rada Dzielnicy Bielany „opiniuje
pozytywnie plany ﬁnansowe wydzielonych
rachunków dochodów własnych jednostek
budżetowych m. st. Warszawy na 2005 rok:
Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
i Ośrodka Pomocy Społecznej”.

Z ostatniej chwili

14 marca br. w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 73 im. J.H. Wagnera przy ul.
Conrada 6 odbyła się XXXIV sesja Rady
Dzielnicy Bielany, poświęcona w całości
sprawie przebiegu północnego wylotu
z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska. Wśród zaproszonych gości
- ekspertów był pełnomocnik prezydenta
Warszawy ds. Mostu Północnego Witold
Chodakiewicz. Obrady były burzliwe, a brali
w nich udział, obok radnych oczywiście,

licznie zebrani mieszkańcy Bielan, a także
przedstawiciele sąsiednich dzielnic: Bemowa i Żoliborza oraz Gminy Łomianki.
Podjęta została uchwała, której projekt,
w imieniu Klubu PiS, zgłosił Karol Szadurski. W paragraﬁe 1. tej uchwały czytamy:
„Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
negatywnie opiniuje wariant 1 i 2 przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska oraz

zwraca się z prośbą do prezydenta m. st.
Warszawy o spowodowanie opracowania
i przedstawienie do opinii Radzie Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy, bardziej szczegółowych projektów przebiegu wylotu drogi
ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska według wariantów III i IV wraz z propozycjami
alternatywnych rozwiązań”.
Szerzej na temat przebiegu obrad podczas XXXIV sesji Rady Dzielnicy napiszemy
w następnym numerze „Naszych Bielan”.

Redakcja

Z prac Zarządu Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy w lutym 2005 r. odbył pięć posiedzeń, podczas których omówił
87 spraw, w tym podjął 31 uchwał.

Najliczniejszą grupę spraw rozpatrywanych przez Zarząd stanowiły zagadnienia
związane z gospodarką mieszkaniową
i zasobem nieruchomości w Dzielnicy, które
dotyczyły m.in.:
� rozwiązania umów najmu lokali użytkowych oraz garaży,
� wniosków najemców lokali użytkowych
o wyrażenie zgody na ratalną spłatę zaległości czynszowych bądź ich umorzenie,
� skierowania na drogę postępowania
sądowego sprawy przeciwko Społecznemu
Towarzystwu Oświatowemu Samodzielne
Koło Terenowe Nr 17, użytkownikowi lokalu
przy ul. Wóycickiego 1/3 celem egzekucji
należności,
� zwrotu na rzecz użytkowników lokali
przy ul. Wóycickiego 1/3 nadpłat za zużycie
energii elektrycznej,
� instalacji indywidualnych wodomierzy
na koszt własny użytkowników lokali położonych w pawilonie przy ul. Kasprowicza
68,
� wyrażenia zgody Rejonowemu Urzędowi Pocztowemu Warszawa Śródmieście
na zainstalowanie anteny do uruchomienia
automatu do gier losowych Totalizatora
Sportowego na elewacji budynku przy ul.
Żeromskiego 17A,
� wyrażenia zgody Towarzystwu Wielobranżowemu „INSTAL-SERVICE”, działającemu z upoważnienia SPEC, na przebudowę sieci ciepłowniczej do pomieszczenia
węzła cieplnego w pawilonie przy ul. Przy
Agorze 22,
� wystąpienia Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami m. st. Warszawy
w Dzielnicy Bielany o rozłożenie na raty
bądź umorzenie zaległości czynszowych
występujących na kontach lokali komunalnych,
� wyrażenia zgody na uiszczenie w systemie ratalnym kaucji zabezpieczającej za
lokale mieszkalne przy ul. Wrzeciono 30
oraz lokal przy ul. Kasprowicza 64,
� zwolnienia z wpłaty kaucji zabezpieczającej za lokale przy: ul. Broniewskiego
91, ul. Magiera 17 i ul. Kasprowicza 62.
Ponadto w omawianym okresie Zarząd:
� uznał za celowe pozostawienie administrowania budynkami wielolokalowymi
znajdującymi się na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w Wydziale Zasobów
Lokalowych dla Dzielnicy,
� przychylił się do wystąpienia Dyrekcji
Domu Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej przy
al. Zjednoczenia 34 o przydział dwóch lokali
usytuowanych w budynku przy ul. Wrzeciono 30 dla potrzeb realizacji programu
Kameralnej Grupy Usamodzielnienia,
�
uznał za zasadne wystąpienie do
Prezydenta m. st. Warszawy z wnioskiem
o przydział dodatkowych środków ﬁnansowych z przeznaczeniem na modernizację
strzelnicy śrutowej przy Zespole Szkół Nr
2 przy ul. Szegedyńskiej,
� wyraził zgodę na adaptację lokalu
mieszkalnego mieszczącego się w budynku
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 247 przy ul. Wrzeciono 6, na
cele oświatowe,
� zaakceptował plan remontów w placówkach oświatowych Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy w roku 2005,

� wyraził poparcie dla działań organizacyjnych mających na celu wdrożenie
programu pn. „Praca z internetu” na terenie
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Podjęte przez Zarząd uchwały obejmowały m. in. tematykę:
�
zawarcia umów, udzielenia bądź
cofnięcia kwaliﬁkacji do zawarcia umów,
przyspieszenia terminu zawarcia umowy
najmu lokalu oraz wzajemnej zamiany
lokali,
� wyrażenia zgody na dokonanie korekty
wielkości powierzchni użytkowych lokali
w budynkach przy ul. Żeromskiego 66/72
i 66/72A, a także na zmianę wysokości
udziałów we współwłasności nieruchomości
wspólnej i prawie użytkowania wieczystego
gruntu,
�
przyznania dodatkowych środków
pieniężnych na organizację akcji „Zima
w mieście”,
�
ustalenia miejsc organizacyjnych
w oddziałach przedszkolnych w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy w roku szkolnym
2005/2006,
� zmian w załączniku dzielnicowym do
budżetu m. st. Warszawy na 2005 rok.
Zarząd w omawianym okresie przygotował i skierował do Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy pięć projektów uchwał,
które były na bieżąco rozpatrywane na
kolejnych sesjach Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
Sekretariat Zarządu

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.

Piękno architektury sakralnej Wschodu

Wystawę pod taki tytułem można oglądać w sali konferencyjnej Urzędu m. st. Warszawy
Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72. Jest to plon kilku podróży Tadeusza
Stolarzewskiego po Rosji i Ukrainie. Na blisko 40. zdjęciach prezentowane są kościoły
i klasztory prawosławne, katolickie, grekokatolickie i muzułmańskie. Sponsorem wystawy
są władze Dzielnicy Bielany.
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Lekarz radzi

Szpital Bielański
rozwija działalność

Duszność
krtaniowa

Dwa gruntownie przebudowane i wyremontowane oddziały zostały otwarte
11 marca 2005 roku w Szpitalu Bielańskim – Oddział Gastroenterologiczny
oraz IV Oddział Chorób Wewnętrznych,
w którym na początku tego roku wyodrębniony został Pododdział Nefrologiczny oraz nowo utworzony II Oddział
Neurochirurgiczny, na bazie którego
pracować będzie Klinika Neurochirurgii
Akademii Medycznej w Warszawie.

Ostra duszność krtaniowa u dzieci
w przebiegu „zapalenia krtani” jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia.
Jest to zespół objawów towarzyszących
infekcjom wirusowym górnych dróg oddechowych, w przebiegu których dochodzi do obrzęku tkanek miękkich w okolicy podgłośniowej
krtani. Jest to najwęższe ﬁzjologicznie miejsce
górnego odcinka dróg oddechowych.
U niemowlęcia nawet obrzęk o grubości
1mm już w drastyczny sposób upośledza
drożność na poziomie krtani, co przekłada
się na zaburzenia dopływu świeżego powietrza do płuc i postępujące niedotlenienie
całego organizmu. Przysłowiowy „laryngit “
jest schorzeniem dość często występującym u dzieci od 6 miesiąca do 3 lat, a nawet
5 roku życia. Czynnikami predysponującymi są: węższe światło krtani u niemowląt
i małych dzieci, w porównaniu z osobami
dorosłymi, wiotkość chrząstek krtani, silne
ukrwienie, duża ilość luźnej tkanki łącznej
i limfatycznej w okolicy podgłośniowej
oraz jej skłonność do obrzęków. Innym
czynnikiem, często bagatelizowanym, jest
utrzymywanie wysokiej temperatury w pomieszczeniu, w którym śpi dziecko oraz
ustawienie łóżeczka w zbyt bliskiej odległości od źródła ciepła (kaloryfer). Optymalna
temperatura powietrza w pokoju dziecka
powinna wynosić 19 - 21 st. C. Najczęściej
trudno przewidzieć rozwój wypadków, gdyż
praktycznie każda infekcja wirusowa, obejmująca górne drogi oddechowe przy niekorzystnych okolicznościach, może zakończyć
się rozwinięciem duszności krtaniowej.
Szczególnie w tzw. okresie grzewczym,
poza naturalnym zwiększeniem ilości
schorzeń infekcyjnych, notuje się częste
przypadki „zapaleń krtani”. Mimo właściwego
leczenia farmakologicznego, stosowanego
we wstępnej fazie choroby infekcyjnej,
wystąpienie pełno-objawowego zespołu
jest trudne do przewidzenia. Zwykle jest on
zaskoczeniem dla opiekunów dziecka, gdyż
rozwija się nagle, podstępnie i towarzyszą
mu inne niepokojące objawy. Zazwyczaj
duszność pojawia się w porze nocnej,
zwłaszcza pomiędzy 4 a 6 nad ranem.
Dziecko budzi się przerażone z głośnym

tys. porad.
IV Oddział Chorób Wewnętrznych liczy
22 łóżka, z których 10 znajduje się w Pododdziale Nefrologicznym. Oddział dysponuje
pokojem zabiegowym z dwoma stanowiskami
do zabiegów w krążeniu pozaustrojowym
oraz stanowiskiem do biopsji nerki, stacją
dializ otrzewnowych, a także Poradnią Nefrologiczną, której wcześniej w szpitalu nie
było. Leczeni są tu pacjenci z chorobami
internistycznymi, przewlekłymi chorobami
nerek i dróg moczowych. Powołanie w IV Oddziale Chorób
Wewnętrznych
Pododdziału
Nefrologicznego
oraz utworzenie
Poradni Nefrologicznej oznacza, że w Szpitalu Bielańskim
powstał ośrodek
zapewniający
kompleksowe
diagnozowanie i leczenie
chorych z zaawansowaną
niewydolnością
Prof. Ryszard Gellert ordynator IV Oddziału Chorób Wewnętrznych
nerek.
Koszty prac projektowych, adaptacyjnoW Oddziale Gastroenterologicznym leczeni są pacjenci ze schorzeniami górnego -budowlanych oraz wyposażenia Oddziału
i dolnego odcinka przewodu pokarmowego; Gastroenterologicznego i IV Oddziału Chowykonywane są zabiegi usunięcia zmian rób Wewnętrznych wyniosły około 2 mln zł.
chorobowych w przewodzie pokarmowym Szpital uzyskał doﬁnansowanie w wysokości
(polipektomie), usunięcia ciała obcego, 1.840.296,00 zł z budżetu m. st. Warszawy.
udrażniania lub mechanicznego rozsze- Resztę wydatków pokrył ze środków włarzania światła przewodu pokarmowego, snych oraz darowizn.
Utworzenie nowego II Oddziału Neuzakładania przezskórnej gastrostomii
oraz przełykowej lub dojelitowej protezy rochirurgicznego stało się koniecznością
samorozprężalnej,
a także prowadzone
jest endoskopowe
leczenie nienowotworowych chorób
przewodu pokarmowego. Zaplecze
dla pracy oddziału
stanowi Pracownia
Endoskopii Przewodu Pokarmowego, wyposażona
w wysokiej klasy
sprzęt medyczny
(wideogastroskopy,
wideokolonoskopy,
gastrofiberoskop,
retroskop oraz diatermię z argonem,
Prof. Jerzy Jurkiewicz kieruje II Oddziałem Neurochirurgicznym
pozwalającą m.in. na
skuteczne tamowanie krwawień z przewodu w związku z narastającym na przestrzeni
pokarmowego). Wykonywane są tu także ostatnich lat zapotrzebowaniem na świadbadania diagnostyczne oraz niektóre zabie- czenia neurochirurgiczne. W istniejącym
gi śródendoskopowe. Kontynuację leczenia w Szpitalu Bielańskim od stycznia 2001
pacjentów oddziału oraz specjalistyczną roku Oddziale Neurochirurgicznym, na
opiekę ambulatoryjną prowadzi działająca bazie którego pracuje Klinika Neurochiw szpitalu Poradnia Gastroenterologiczna, rurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej
w której w 2004 roku udzielono ponad 6 i Klinicznej PAN, w pierwszym roku działalności hospitalizowano 600 pacjentów i wyLecznica Stomatologiczna
konano 500 zabiegów, natomiast w 2004
roku hospitalizowano aż 1100 pacjentów
i wykonano 900 zabiegów. Tak wydatny
w Przychodni Rejonowej
wzrost świadczeń z zakresu neurochirurgii
łączy się także z uruchomieniem w szpitalu
• ul. Conrada 15, tel. 663 21 52 gab. nr 4,
największego w Warszawie Szpitalnego
pn.-pt.: 9-13, 15-19, sob. 9-12.
Oddziału Ratunkowego.
• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
Na projekty budowlane i architektopn.-pt. 9-19.
niczne, prace adaptacyjno-remontowe
Podpisana umowa z NFZ
oraz wyposażenie oddziału wydano około
640 tys. zł. Z budżetu m. st. Warszawy
– stomatologia zachowawcza
szpital otrzymał na ten cel 470 tys. zł.
Prywatnie oferuje usługi w zakresie:
Pozostałe wydatki sﬁnansował z własnych
stomatologia zachowawcza
środków.
protetyka
B.U.

świstem krtaniowym (stridorem), kaszlem
i wyraźnymi już nawet dla laika trudnościami
w oddychaniu. Niepokój nasila się jeszcze
w sytuacji chaotycznego zachowania rodziców i opiekunów dziecka. W czasie takiego
napadu angażowane są dodatkowe mięśnie
oddechowe w celu pokonania przeszkody
w drogach oddechowych. W przypadku niewłaściwego postępowania może dojść nawet
do śmierci dziecka z powodu uduszenia.
Najczęstszym czynnikiem wywołującym
zapalenie podgłośniowe krtani są wirusy,
zwłaszcza grypy, paragrypy, a czasem
bakterie stanowiące wtórne nadkażenie
pierwotnej infekcji wirusowej. W praktyce
większość młodych mam potraﬁ radzić sobie z tym problemem, chociażby zapewniając inhalacje zimnym powietrzem. Polega to
na ciepłym ubraniu dziecka, otwarciu okna
i umożliwianiu w ten sposób oddychania
świeżym, zwykle zimnym o tej porze roku
powietrzem. Modyﬁkacją tego postępowania może być oddychanie powietrzem z lodówki domowej. Jeżeli takie postępowanie
nie poprawia sytuacji, należy bezwzględnie
wezwać lekarza, który w sytuacji uzasadnionej stanem dziecka dokonuje tak zwanej
tracheotomii farmakologicznej, czyli udrożnienia dróg oddechowych przez podanie
w odpowiednich dawkach sterydów. Czasem jednak zbyt późne podjęcie czynności
ratunkowych i brak poprawy stanu dziecka,
wymaga skierowania go do szpitala, gdzie
można chociażby zastosować właściwe
leczenie inhalacyjne, wykonać intubację
dotchawiczą, czy tracheotomię (założenie
rurki tracheotomijnej dotchawiczej poniżej
zwężającej przeszkody).
Aleksander Kapłon

Wizyta biskupa Mariana Dusia

w Domu Pomocy Społecznej „Leśny”
Mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Leśny” mieli zaszczyt
gościć 4 marca br. księdza biskupa
Mariana Dusia. Dostojnemu Gościowi
towarzyszyli: ks. dr Henryk Małecki
– proboszcz paraﬁi Matki Bożej Królowej
Pokoju w Warszawie – Młocinach, ks.
dziekan Bogusław Pasternak oraz kapelan ośrodka – ks. Krzysztof Wrzesiński.
Ze strony domu „Leśny” dostojnego gościa witali mieszkańcy, pracownicy, dyrekcja
placówki oraz przedstawiciele Wydziału ds.
pomocy społecznej Biura Polityki Społecz-

nek), poprzedzona modlitwą i błogosławieństwem. Mieszkańcy, nawiązali bliższy
osobisty kontakt z księdzem biskupem i z
wielkim przejęciem opowiadali o swoich
losach i przeżyciach. Jedna z mieszkanek
odczytała przetłumaczony samodzielnie
– specjalnie na tą okazję – wiersz Fiodora
Sułłoguba (z 1914 r.) pt. „Oda dla Polski”.
Następnie odbył się całkiem spontaniczny
i swoisty „quiz” teologiczno–osobisty. Ksiądz
biskup odpowiadał bardzo wyczerpująco na
zadawane pytania.
Spotkanie miało bardzo serdeczny,

JOLAN



 chirurgia


– resekcja
– hemisekcja
ortodoncja
– aparaty stałe i ruchome

 RTG

Promocja! Wypełnienia od 60 zł
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Biała niedziela

W niedzielę 24 kwietnia br. w Przychodni
SPZZLO przy ul. Wrzeciono 10c, w godzinach 9 – 15, prowadzone będą bezpłatne
badania medyczne i konsultacje lekarzy.
Dokładne informacje znajdą Państwo
na specjalnych plakatach, które zostaną
umieszczone w tej placówce.

W środku biskup Marian Duś

nej Urzędu Miasta St. Warszawy i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Na to niecodzienne spotkanie mieszkańcy domu przygotowywali się z wielką
radością i zaangażowaniem. Zaprezentowali gościom psychodramę pt. „Los”
– przejmującą impresję o losie ludzkim,
o życiu, o bólu i o szczęściu. Następnie
odbyła się wspólna agapa (poczęstu-

rodzinny charakter. Następnie nasz gość
odwiedził kaplicę domu. Ksiądz miał przy
okazji możliwość obejrzenia prac artystycznych mieszkańców, które zdobią ściany
korytarzy oraz mieszkań domowników.
Spotkanie z biskupem Marianem Dusiem upłynęło w niezwykle serdecznej
i ciepłej atmosferze.
Maria Wysocka
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Podróże

Najważniejszy jest dom

Pan Ryszard Czajkowski wytrawny podróżnik odwiedził już wszystkie kontynenty, ale wielkie, doroczne święta, takie jak
Boże Narodzenie czy Wielkanoc spędza zawsze w domu, z rodziną. W przerwach między kolejnymi wyprawami organizuje
wystawy zdjęć przywiezionych z podróży, bierze udział w okolicznościowych spotkaniach, na których z wielką swadą opowiada
o swoich przygodach i doświadczeniach i – oczywiście – prowadzi dokumentację swych podróży. Tym razem znalazł też czas
na spotkanie w swoim bielańskim domu z przedstawicielem „Naszych Bielan”.

Więcej jest tych krajów,
które Pan zobaczył, czy tych,
których Pan nie widział?
Tych, których nie widziałem.
Ale od razu zastrzegam – mówię
o krajach, które poznałem. Gdyby brać pod uwagę wszystkie
kraje, w których ﬁzycznie byłem,
ale niewiele zobaczyłem lub
tylko przez nie przejeżdżałem,
proporcje byłyby odwrotne.
Wrócił Pan niedawno z kolejnej wyprawy, by – zgodnie
ze swoim zwyczajem – święta
spędzić w domu. Gdzie Pan był
tym razem?
Byłem, szeroko rzecz ujmując, w Ziemi Świętej: Egipcie,
Jordanii, Izraelu, w miejscach
związanych z obchodami Wielkiej Nocy, z Chrystusem, z Rodziną Świętą. Byłem w Bazylice
Grobu Pańskiego. To się wiąże
z moją poprzednią podróżą do
Etiopii. Traktuję je jak jedną
całość, bo sprawy biblijne mnie
bardzo pasjonują. Szukałem np.
jak Indiana Jones, Arki Przymierza. Byłem więc w Aksum, gdzie podobno
Arka Przymierza jest, tylko nikt nie może
jej zobaczyć poza jej opiekunem. Później byłem w Petrze w Jordanii, gdzie są
przepiękne budowle monolityczne, ale tak
jakby były zbudowane – z pięknymi kolumnami, pięknymi zwieńczeniami kolumn – to
wszystko wykute w monolitycznej skale.
Byłem na Górze Tebo, z której Mojżesz
pokazał „narodowi wybranemu” zachodni
brzeg Jordanu i powiedział, że to jest ta
„ziemia mlekiem i miodem płynąca”. To
są wspaniałe przeżycia, przypominające
o poprzednikach, którzy tam żyli, przypominające dawne cywilizacje.
Wiem, że jedną Wielkanoc spędził Pan
poza domem – na Antarktydzie...
To było związane z cyklem badań. Byłem
na Antarktydzie 17 miesięcy, jako jeden z 3
Polaków w 40-osobowej wyprawie radzieckiej. Realizowaliśmy niezależnie program
przygotowany przez Instytut Geofizyki
Polskiej Akademii Nauk, ale mieszkaliśmy
w stacji radzieckiej „Mołodziożna”. Warunki
na takiej wyprawie są szczególne; muszą
być przywiezione tony sprzętu, tylko raz na
cały rok przypływa tankowiec przywożący
paliwo. To była pierwsza moja duża podróż
po świecie. Taki rok w izolacji, bez rodziny
jest trudny do przeżycia. Powoduje cały
szereg stresów, konﬂiktów. Na początku
słabo znałem rosyjski, ale szybko się go
nauczyłem rozmawiając z radzieckimi
kolegami. Rozmawialiśmy o różnych sprawach, o wojnie, o Powstaniu Warszawskim,
Katyniu. Inny był nasz, Polaków stosunek
do polityki, inne były zwyczaje. Oni oczywiście wielu rzeczy nie akceptowali, ale
przecież w jakiś sposób byliśmy na siebie
skazani jako koledzy-polarnicy, więc jakoś
docieraliśmy się. Czasem byliśmy nawet
podziwiani. Na przykład gdy jechaliśmy na
badania terenowe, serwowałem kolegom
kawę, ciasteczko, wszystko położone na
serwetce. Tego koledzy – polarnicy radzieccy nie mogli zrozumieć, ale to im się
podobało. Potem zabierali mnie specjalnie
ze sobą, żeby to właśnie tak było.
Jaka była ta Wielkanoc na Antarktydzie?
Polarnicy, to wyjątkowa grupa ludzi,
podobna do marynarzy. Dużo czasu jest się
z dala od rodziny, dlatego więcej i częściej
się o niej myśli. Rzecz charakterystyczna
– mówi się często np. o żonach, ale tylko
dobrze, niemal jak o świętości. W święta
wspominało się spotkania przy rodzinnym
stole. Zgodnie z polskimi zwyczajami, my
sami, nie kucharz, przygotowywaliśmy na
świąteczny stół tradycyjne potrawy, choć
z produktów nieco innych, przywiezionych
na wyprawę.
Były też postne potrawy z ryb na
Wielki Piątek?
Oczywiście. Ale były to potrawy z jesio-
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Pan Ryszard wśród Etiopczyków

tra, czy łososia; oczywiście to wszystko, jak
powiedziałem, było przywiezione, tam nie
było możliwości łowienia ryb. Próbowaliśmy
jakby odtworzyć dom. Mało tego. Mnie tutaj
w Polsce trudno jest wcisnąć w garnitur
i krawat, choć na święta się trochę lepiej
ubieram. Natomiast tam uważałem, że
należy ubrać się w święta tak, jak u nas
w kraju nakazuje tradycja, czyli zakładałem
garnitur i wiązałem krawat.
Wtedy też zrozumiałem, mówię to
zwłaszcza o młodych ludziach marzących
o podróżach, że bardzo dobrze, przyjemnie jest podróżować, ale trzeba mieć jakiś
punkt odniesienia, trzeba mieć gdzie wrócić.
Podróżnik bez domu traci możliwość oceny
zjawisk, które go otaczają. Musi mieć jakieś
miejsce na Ziemi, z którym to wszystko
porównuje. Najważniejszy jest dom, dom
w szerokim pojęciu. Ja wszystkie góry porównuję z Tatrami, a rzeki z Wisłą. I w tym
jest dla mnie cały urok podróży, że mam to
swoje miejsce na Ziemi, swój dom na Bielanach, swoje biurko... Jeśli jestem gdzieś
daleko i widzę ptaki, to porównuję je z tymi,
które spotykam w Lasku Bielańskim. Zanim
zacząłem podróżować po świecie, dużo
podróżowałem po Polsce, zdobywałem

doświadczenie, i teraz umiem się znaleźć
w różnych sytuacjach.
Był Pan też, o ile wiem, na Wyspach
Wielkanocnych?
Ale nie w Wielkanoc. I tu ciekawostka
– na ogół myślę o nich i rozmawiam o nich
właśnie w Wielkanoc. Przypomnę, że Holender Jakub Roggeveen traﬁł tam ze swoją
wyprawą w Wielkanoc w 1722 roku – stąd
nazwa. To jest dowód, że tamci marynarze, choć byli daleko od domu pamiętali
o Wielkanocy. Pewnie tak samo jak my na
Antarktydzie. Ja spędziłem na Wyspie Wielkanocnej ze sławnymi posągami 4 dni (jest
to właściwie jedna wielka wyspa, otoczona
wystającymi z morza kilkoma skałami).
Pewnie już wybiera się Pan w następną podróż?
Zawsze mówię, że najpiękniejsza podróż
jest przede mną. Mam taką nadzieję i jeżeli
stracę tę nadzieję, to przestanę być podróżnikiem. Zamierzam znów pojechać do
Afryki. Była by to wyprawa do Afryki Środkowej, kosztowna wyprawa, więc muszę
jeszcze rozwiązać sprawę ﬁnansów; może
uda mi się pozyskać sponsora... Jestem
dobrej myśli.
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski

TWÓRCZOŚĆ TEATRALNA
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Ciekawe i różnorodne zajęcia proponuje dzieciom świetlica Szkoły Podstawowej nr 247, przy ul. Wrzeciono 9. Rozwijanie aktywności dziecka przejawia się
w różnych formach zajęć. Najchętniej
uczniowie biorą udział w zajęciach
i przedstawieniach teatralnych, jak
również w spotkaniach okolicznościowych.
Program świetlicy sprzyja rozwojowi
twórczej inwencji dziecięcej dotyczącej kultury żywego słowa. Ma on ułatwić dziecku
wyrażanie swoich przeżyć i emocji oraz
pobudzać wyobraźnię, a także kształtować
umiejętność współżycia i współdziałania
w grupie.
W I semestrze roku szkolnego 2004/
2005 zorganizowano w świetlicy wiele
imprez i spotkań okolicznościowych. Np.
z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali
inscenizację teatralną pt. „Nasza Pani”.
Występ zorganizowany został dla uczniów
klas 0 – III. Z pomocą dzieci przygotowano
zabawę andrzejkową. Był na niej słodki
poczęstunek oraz wróżby i konkursy.
W dniu „mikołajek” uczniowie otrzymali
drobne upominki i słodycze. Tradycyjnym,
świątecznym akcentem w świetlicy są też
wspólne spotkania z rodzicami z programem artystycznym.
W ramach integracji ze środowiskiem
lokalnym zorganizowano teatrzyk dla dzieci

z okolicznych przedszkoli mieszczących się
przy ul. Przytyk i ul. Gajcego. Wychowankowie świetlicy zaprezentowali dzieciom
przedstawienie noworoczne pt. „Idzie Nowy
Rok”. Dzieci przebrane w piękne stroje
wspaniale odegrały swoje role ukazując
zmiany w przyrodzie na przestrzeni całego
roku. Na początku lutego zorganizowano
bal karnawałowy z udziałem dzieci i rodziców.
Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci
zawsze znajdą dla siebie ciekawe zajęcia,
mogą odrobić zadane lekcje, a także w towarzystwie rówieśników aktywnie rozwijać
swoje zainteresowania. Wszystkie działania
nauczycieli skierowane są na wszechstronny rozwój uczniów oraz pogłębianie ich
pozytywnych doświadczeń.
Przedstawione imprezy są wycinkiem
tego, co świetlica proponuje od szeregu
lat z dziedziny teatralnej. Udział w tych
zajęciach owocuje w późniejszych latach
rozszerzeniem u dzieci zainteresowań oraz
umożliwia im głębsze przeżycia emocjonalne. Dzieci po skończeniu etapu kształcenia
zintegrowanego często kontynuują swoje
pasje teatralne w klasach starszych. Zajęcia te wspomagają prawidłowy rozwój
emocjonalno-intelektualny uczniów. Warto
więc korzystać i zachęcać dzieci by brały
czynnie udział w proponowanych spotkaniach ze sztuką.
Beata Niewęgłowska-Fus

Białe szaleństwo
„Osiemdziesiątki”
w Czorsztynie

Po 12 godzinach na nieprzyjaznej
„zakopiance” dotarliśmy do pensjonatu w Czorsztynie nad Dunajcem. Nasi
gospodarze byli wspaniali, życzliwi
i gościnni. Jedzenie na medal, rodzinna
atmosfera. Ilość śniegu i krajobrazy
wspominamy do dziś!
Maurycy Kostmanowicz uczeń klasy
IB Szkoły Podstawowej Nr 80 im. Marii
Kownackiej na Bielanach stwierdził: Tu jest
prawie jak we Włoszech. Głód narciarski
został zaspokojony: Kluszkowce – Niedzica
– Czorsztyn, to miejsca naszych narciarskich szusów.
Urzekły nas swoim pięknym położeniem
Krościenko, Szczawnica, Sromowce Niżne.
W Szczawnicy odwiedzamy pijalnie leczniczych wód mineralnych, próbujemy różnych
jej odmian. Najbardziej smakowała nam
Magdalenka, działająca kojąco na układ
nerwowy. Czorsztyński zamek skrywa wiele tajemnic. Sala tortur, w której więziono
słynnego zbójnika Janosika wywołała wiele
emocji – jedna z naszych kolonistek Kasia
została pojmana i zakuta w dyby. Ratunku,
Rety ! Jak się wydostać?
Wreszcie drewniana pułapka puszcza
i w komplecie stajemy na zamkowym
dziedzińcu, przy studni kryjącej od wieków
historię nieszczęśliwej miłości Brunhildy
i Bogusława Łysego, nazwanego tak po
tym, jak jego ukochana skończyła żywot
w odmętach studni, a on dręczony wyrzutami sumienia nazajutrz po jej śmierci stracił
wszystkie włosy.
Ciekawe czy zamkowa legenda zadziała
i ten kto wypowie do zakratowanej otchłani
imię swojej wybranki, a jego intencje wobec
niej będą nieszczere, straci włosy? Wybacz
mi Brunhildo!: – głos Bogusława Łysego
z głębokiej zamkowej studni słychać do
chwili obecnej. Na nasze szczęście przed
nami pojawiła się panorama Tatr, wraz ze
słoneczkiem na naszych buźkach.
Nazajutrz wszyscy we wspaniałych humorach i bez uszczerbku na ciele jeździliśmy
na nartach. Przed południem – Kluszkowce,
po obiedzie – stok w Czorsztynie. Fajnie
odsapnąć po nartach. To nasze dyskoteki,
kalambury, odgadywanie twarzy znanych
osób, szubieniczka itp. wypełniały pozostały
czas. Nikt nie myślał o oglądaniu telewizji!
Jeszcze słowo o innym, pięknym zakątku podhalańskiej ziemi. Dębno, a tu
drewniany kościół z XV wieku wybudowany
bez użycia gwoździ. Zbieg okoliczności
pozwolił nam na podziwianie tego pięknego
zabytku, wpisanego na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO. Gdy przy
padającym gęsto śniegu okrążamy zamknięty na głucho kościółek i zawiedzeni
wracamy do autokaru, nagle nadjeżdża
grupa z przewodnikiem, mająca zgodę na
zwiedzanie. Hurra!
Znów Janosikowe echo pobrzmiewa
w opowieści ks. Władysława Jańczy opiekuna Dębna. Zasiadając w zabytkowej ławie,
przy ołtarzu męska część kadry przypomina Pyzdrę i Kwiczoła, bohaterów serialu
Janosik kręconego w latach 70-tych w tym
właśnie miejscu.
Dźwięk zabytkowych cymbałków, w których cienka sztabka wydaje ton niski, gruba wysoki (wydają tony pozornie wbrew
prawom ﬁzyki), widok ściennej polichromii
z końca XV wieku, wykonanej w stylu
gotycko-renesansowym, przy użyciu 33
kolorów farb, które zachowały kolory przez
500 lat i do tej pory nie odkryto tajemnicy
ich trwałości, robi duże wrażenie.
I tak oto w mgnieniu oka ferie dobiegły
końca. Nie chcieliśmy opuszczać spowitych
świeżym powietrzem Pienin, ich pięknego,
urozmaiconego i pokrytego białą szatą
krajobrazu. Aby pozostać w górach jak
najdłużej niektórzy grali w totolotka, lecz
bez szczęścia. We wspaniałych humorach,
zdrowi i wypoczęci choć z żalem, że musimy już wracać powitaliśmy nasze Bielany.
Serdecznie dziękujemy naszej pani
dyrektor Elżbiecie Ponewczyńskiej i Radzie
Rodziców za doﬁnansowanie części kosztów zimowiska dla 5 uczestników, którzy
bez tej pomocy nie przeżyli by tylu emocjonujących i niezapomnianych chwil.
Paweł Łuczak
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Komunikacja i bezpieczeństwo

Pytania do Metra

W poprzednim numerze przekazaliśmy Państwu informację dotyczącą
możliwości zadawania pytań związanych z budową metra na terenie Bielan.
Telefoniczna infolinia oraz adres e-mail
uruchomione przez Metro Warszawskie
są coraz chętniej wykorzystywane przez
mieszkańców dzielnicy. Tematy często
się powtarzają i dlatego publikujemy
odpowiedzi na niektóre z powtarzających się pytań.
Przypominamy, że wszelkie pytania
można kierować na adres bielany@metro.
waw.pl bądź zadać je telefonicznie 655-42-95, 0-696-476-549.
Dlaczego stare odcinki metra budowano metodą górniczą, a właśnie
u nas nagle planują Państwo budowę
odkrywkową, zarówno samego metra
jak i stacji?
Rzeczywiście odchodzimy już od stosowanej do tej pory metody budowania
metra, czyli tzw. metody tubingowej. Ostatni
odcinek pierwszej linii będzie budowany
metodą odkrywkową, co pozwoli zmniejszyć
koszty budowy i co za tym idzie pozwoli na
znaczne przyspieszenie prac.
Dlaczego nie pomyślano o przejściach
podziemnych na stacjach odcinka bielańskiego?
Rzeczywiście przejść podziemnych nie
będzie, jednakże na odcinku bielańskim
zostaną zastosowane podobne rozwiązania
dla ruchu pieszych jak na dotychczasowych
odcinkach. Przede wszystkim wyjścia
z metra będą bezpieczne. Nowe stacje

zlokalizowane będą przy skrzyżowaniach
wyposażonych w sygnalizację świetlną.
W rejonie stacji A-20 (Słodowiec*)
głowica południowa znajdować będzie
się w budynku, który przewidziany jest
do realizacji na obszarze tzw. „serka
bielańskiego”. Faktycznie, więc zejście
do metra po stronie południowej będzie
wkomponowane w projekt budynku, a tym
samym w system przejść podziemnych prowadzących do niego. W konstrukcji głowicy
północnej tej stacji przewidziano możliwość
wybudowania przejścia podziemnego pod
skrzyżowaniem Żeromskiego - Duracza
- Makuszyńskiego, lecz wielkość i kształt
tego skrzyżowania nie zostały dotychczas
zdeﬁniowane przez władze urbanistyczne,
stąd też nie został wykonany szczegółowy
projekt przejścia.
Cały odcinek bielański, a tym samym
stacje druga i trzecia (Stare Bielany, Lasek
Lindego*) zrealizowany będzie jako płytkie
metro, bardzo wygodne dla pasażerów ze
względu na małe różnice poziomów, jakie
będą musieli pokonać pomiędzy chodnikiem a peronem. Dodatkowym ułatwieniem
dla pasażerów będą również windy i schody ruchome, podobnie jak na istniejących
już stacjach.
Natomiast w rejonie ostatniej stacji
Huta Warszawa* przewiduje się bezkolizyjne (w formie kładki) połączenie metra,
tramwajów, autobusów i parkingu samochodowego.
Grzegorz Żurawski

* W tekście użyto nazw stacji metra proponowanych przez Radę Dzielnicy Bielany

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy zaprasza
osoby długotrwale bezrobotne (posiadające status bezrobotnego powyżej
24 miesięcy) do udziału
w „PROGRAMIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM”. Projekt
realizowany przez OPS
Dzielnicy Bielany, a współﬁnansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
będzie obejmował szkolenia
prowadzone m. in. przez doradcę zawodowego, trenera umiejętności psychospołecznych,
informatyka i prawnika. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły ponadto skorzystać
ze szkoleń, dających możliwość zdobycia kwaliﬁkacji zawodowych lub zmiany, bądż
uzupełnienia kwaliﬁkacji, jeśli dotychczasowe kwaliﬁkacje nie umożliwiają znalezienia
zatrudnienia na warszawskim rynku pracy.

Jak czytaliśmy dzieciom

W całej Polsce realizowana jest akcja
„Wszyscy czytamy dzieciom”. Trwa ona
już długo. Dzieciom czytają dziennikarze, politycy, aktorzy. A jak to wygląda
w szkolnej rzeczywistości? Z obserwacji
koleżanek nauczycielek oraz z własnych
doświadczeń wnioskujemy, iż nauczyciele ograniczają się do przeczytania swoim
uczniom aktualnej czytanki z podręcznika, sporadycznie fragmentów omawianej
lektury. Nie chcemy dociekać powodów
takiej sytuacji, niemniej – chciałyśmy ją
zmienić. W Szkole Podstawowej Nr 79
przy ul. Arkuszowej postanowiłyśmy zorganizować czytelniczą akcję edukacyjną
– przedsięwzięcie na miarę całej szkoły.
Nasze zadanie edukacyjne „Czytamy
wszyscy. Czytam ja, ty i oni…” było skierowane do wszystkich uczniów, ich rodziców
i nauczycieli naszej szkoły. Przyświecały
nam zaszczytne cele – wypracowanie nawyku głośnego czytania w gronie uczniów
z klas 0 – VI, rodziny, przyjaciół, uwrażliwianie na piękno słowa mówionego i pisanego, utrwalanie potrzeby stałego kontaktu
z książką, rozbudzanie zainteresowań oraz
zamiłowań czytelniczych.
Ustalając termin realizacji zadania
edukacyjnego, należało wziąć pod uwagę
jak największą frekwencję uczniów, zatem
konieczny był wgląd w planowane wyjścia
i wycieczki wszystkich klas.
Starałyśmy się, by to zadanie przebiegało w tym samym czasie dla wszyst-

Marzec 2005

kich uczniów całej szkoły, mianowicie
w pierwszych 10-ciu minutach na 4–tej
godzinie lekcyjnej danego dnia, w ciągu 5
dni. W wyznaczonym czasie nauczyciele
czytali uczniom ten sam fragment książki.
Tytuły i pozycje książkowe zostały dostarczone wcześniej nauczycielom. Ustaliłyśmy
zestaw książek, jakie nauczyciele mieli
czytać uczniom. Zestaw był wywieszony
w widocznym miejscu, by uczniowie mieli
świadomość celowości przedsięwzięcia.
Opracowałyśmy aﬁsz informacyjny skierowany do nauczycieli i rodziców, gdyż chciałyśmy, by tę akcję kontynuowali w swoich
domach rodzinnych.
Na zakończenie akcji zorganizowałyśmy
konkurs plastyczny, w którym uczniowie ilustrowali fragment tej książki, która ich zdaniem
była najciekawsza. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Najciekawsze prace
wyeksponowałyśmy na korytarzu szkolnym,
spośród nich nagrodziłyśmy najlepsze.
Uczniowie mieli okazję wyrazić swoje
opinie na temat przebiegu akcji w anonimowych ankietach. Mile zaskoczyły nas
pozytywne opinie uczniów oraz to, iż ich
rodzice również wyrażali się z aprobatą
dla naszych poczynań.
W drugim semestrze akcja czytelnicza
została powtórzona. Zmianą w założeniach
było to, iż nauczyciele czytali tylko jedną
książkę, sami ją wybierali i również samodzielnie określali dogodny czas na czytanie
w ciągu całego dnia zajęć.

BĘDZIE PIĘKNIE,
BĘDZIE CUDNIE
Wiosna już za rogiem. Wkrótce zieleń
zaszaleje, a wtedy wzrośnie nam wskaźnik optymizmu na przyszłość. Obywatele
Bielan! Mam dobrą wiadomość. Ma nam
się polepszyć znacznie na odcinku
komunikacyjnym. Zarząd Transportu
Miejskiego opracował projekt zmian
w układzie komunikacji miejskiej po
otwarciu stacji metra Plac Wilsona.

Oto od strony Hali Marymonckiej, niczym
krety, fedrują dzielne załogi budujące metro.
Są już u bram naszej dzielnicy. Nie ma strachu, zdążą na czas. Mieszkańcy dzielnie
sekundują im w tym dziele. Trwają więc
konsultacje społeczne, dotyczące nazw
poszczególnych stacji. Każdy powinien
oddać swój głos w tej sprawie, to nasz moralny obowiązek. Na Ursynowie obywatele
przegapili sprawę, lecz my nie popełnimy
tego błędu. Nie ma rady: nic o nas, bez nas.
Wciąż o tym przypominamy na łamach „Naszych Bielan”. Kiedy odwiedzi nas ankieter,
nie przeganiajmy go na cztery wiatry. To nie
domokrążca – sprzedawca patelni, czy dywanów, bowiem sprawa jest rangi najwyższej. Stacja metra musi mieć swą nazwę,
najlepiej odnosząca się do lokalnej tradycji.
Na przykład serek; to „Serek Bielański” czy
„PKS Marymont”? Albo: czy „Wawrzyszew”
równa się „Wrzeciono”, czy też odwrotnie?
Może „Wolumen” rozwiąże ten problem?
Czy „Huta Warszawa” tożsama jest z nazwą
„Młociny”? Et cétera. Prawdziwy ból głowy,
ale jaki słodki!
To jeszcze nie wszystko. Trzeba odważnie spojrzeć prawdzie w oczy. Gdy wielkie
maszyny wgryzą się w ulicę Kasprowicza,
nadejdzie czas poświęceń. Pod piłę „pójdą”
rosnące tam drzewa, taka jest cena postępu.
Na szczęście mamy jeszcze trochę czasu,
by oswoić się z tą myślą. Lecz jak to mówią;
nie żałujmy róż, gdy płonie las. Dzielnicowy
wydział ochrony środowiska mocno przeanalizował ten delikatny problem. Tu nie ma
żadnego hop - siup, na łapu - capu. Padną
tylko te okazy, które muszą, większość
z nich i tak już ledwo zipie. W ich miejsce
zasadzone będą nowe, piękne, zdrowe oraz
silne egzemplarze różnych gatunków. I to
jest jedynie słuszna koncepcja.
Następna sprawa: po otwarciu stacji
metra Plac Wilsona i ulicy Słowackiego,
czeka nas rewolucja w komunikacji miejskiej. Plany Zarządu Transportu Miejskiego
są ambitne. Na dawne trasy mają powrócić
tramwaje nr 6 i 15. Nr 27 dojedzie tylko do
Potockiej, a 29 ulegnie likwidacji. Na autobusowej niwie przybędą linie: 114 (Bródno
– Huta), 132 (Bródno – Cm. Północny), 149
(dawna trasa 520) i 407 (Chomiczówka – Pl.
Wilsona). Ponadto: 148 ulegnie likwidacji,

303 dojedzie tylko do pl. Wilsona, 415 będzie linią 514, 515 i 519 przeniesione do
Śródmieścia, 520 do likwidacji, a E-1 zmieni
trasę – nie dojedzie na Bielany. À propos;
dla przypomnienia w latach 60. i 70. linia
132 łączyła Hutę z ulicą Kopernika? I po
co było ją zabierać? Widać takie są nieubłagane prawa technokracji. ZTM wspomina jednak, że plany mogą ulec korekcie
po konsultacjach
z mieszkańcami,
a także urzędami
zainteresowanych
dzielnic. Ostateczny rozkład jazdy
poznamy najpóźniej do maja br. Po
wszelkie szczegóły
należy dzwonić do
całodobowej infolinii: tel. 94 84. Życie
pokaże, co z tego
wyniknie.
Kwestia ostatnia, czyli tramwaj
do Huty (czytaj:
Młocin). Bo statek
to owszem, kiedyś
był, ale najstarsze
ryby w Wiśle tego nie pamiętają. Już na
dniach ma ruszyć budowa nowej 2-kilometrowej trasy, łączącej pętlę Nowe Bemowo
z Bielanami. Radosne zakończenie tej
inwestycji zaplanowano na koniec przyszłego roku. Tramwaje pojadą ulicami:
Powstańców Śląskich, przez Reymonta, do
istniejącego już torowiska na Broniewskiego, i dalej w kierunku Huty. To słuszna myśl,
postawiona perspektywicznie. Dlaczego?
Powody są co najmniej dwa, jeśli nie więcej.
Pierwszy: ułatwi to mieszkańcom szybkie
i swobodne przemieszczanie się od E.Leclerca do Carrefoura, celem dokonania promocyjnych zakupów. Szczególnie cenimy
sobie tę inicjatywę w dobie ustawicznego
budowania demokracji, ale też rozbudzonej
konsumpcji. Żołądka nie oszukasz; każde
tańsze jajko, burak, ziemniak czy cebula,
to więcej zaoszczędzonych pieniążków
w naszym chudym portfelu. A czasy jakie
są, każdy widzi. Telewizora czy DVD do
garnka nie włożysz. Nie da rady, chyba że
na raty 0 %. Powód drugi: po zbudowaniu
„Mostu Północnego”, powstanie ponad
7-kilometrowa trasa z Młocin (Huty) do
pętli Winnica na Białołęce. Odciąży to niewątpliwie „Most Grota-Roweckiego” oraz
ułatwi nam dojazd w kierunku Jabłonny,
Legionowa czy Nieporętu. Póki co, mierzymy siły na zamiary. Dlatego niecierpliwie
spoglądamy w kierunku lotniska, czy coś
już drgnęło w temacie.
Roboty jest huk, a bez pieniędzy ani
rusz. Taka jest naga prawda. Inwestycja
Bemowo – Młociny, zostanie sﬁnansowana
zarówno ze środków własnych „Tramwajów
Warszawskich”, jak też budżetu miasta
i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Złożono już stosowną aplikację na
doﬁnansowanie w wysokości 3,9 miliona
Euro. Nie traćmy nadziei; Bruksela nie zostawi nas w potrzebie, o czym przekonują
mieszkańców dzielnicy specjalne tablice
rozstawione na ulicach.
Jak widać, najbliższa przyszłość rysuje
nam się w różowych barwach. Także za
sprawą porannych, radosnych promieni
słońca, tańczących nad Bielanami. Ech,
chce się żyć! Więc powiem krótko i na temat: będzie pięknie, będzie cudnie.
Leszek Rudnicki

Jesteśmy zdania, iż czytanie przynosi
korzyści nie tylko dzieciom, ale także osobom dorosłym. Niezaprzeczalnie pobudza
wyobraźnię ucznia, przynosi wyciszenie,
podsuwa nowe tematy do konwersacji
z kolegami z klasy i z rodzicami, skłania
rodziny do wspólnych, częstych wizyt
w bibliotece.
Jeżeli niektórym nauczycielom wydaje
się, iż szkoda poświęcać czas na czytanie
dzieciom – to są w błędzie. Przecież poprzez takie akcje my nauczyciele również
odnosimy olbrzymie korzyści w sferze dy-

daktyczno-wychowawczej, ponieważ uczeń
kojarzy szkołę z przyjemnymi doznaniami,
staje się twórczy i chętny do pracy, chętnie
sięga po „słowo pisane”, wycisza się i słucha w skupieniu.
Dziękujemy naszej dyrektor za zrozumienie potrzeb naszych podopiecznych
i poparcie tej akcji edukacyjnej.
Koleżanki i kolegów z innych szkół zachęcamy do przeprowadzania podobnych
akcji edukacyjnych.
Nauczycielki ze SP nr 79
B.E.Rzeźnicka i K.Janicka
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Pomagamy sobie nawzajem

Dać siebie innym
Żegnamy już odchodzącą zimę. Dla
jednych była ona tylko kolejną smętną
porą roku, a dla drugich – bardzo pracowitym okresem. Właśnie w ten sposób
wspominać ją będzie grupka przyjaciół
– młodzieży, m.in. z Bielan i bielańskich
szkół, którzy już po raz drugi, z własnej
inicjatywy zorganizowali akcję zimowego dożywiania bezdomnych z Dworca
Centralnego.

Do dworca jest około 500 metrów. Przechodnie często patrzą na nich ze zdziwieniem. Szczególnie już tam, na miejscu. „Nie
raz spotykamy się z dziwnymi komentarzami w stylu: „O buddyści idą?!”- mówi Michał,
uczeń LO im. Pułaskiego. A oni są po prostu
ludźmi, tylko trochę bardziej wrażliwymi na
cierpienie innych. Na pomysł „kanapek”
wpadli ponad dwa lata temu. Bardzo dobrze
znają działalność i dokonania nieżyjącego

Szybko rośnie góra kanapek

Kolorowo pomalowana kuchnia w jednej
ze starych warszawskich kamienic przy ul.
Nowogrodzkiej. Znad drewnianego stołu
widać tylko skaczące na wszystkie strony
okruchy krojonego właśnie chleba. Szyby
niemal całkowicie zdążyły już zaparować
– to za sprawą wody gotującej się już od
dobrych kilkunastu minut, w dużym blaszanym 20-litrowym czajniku. To właśnie tutaj,
w siedzibie federacji ekologicznej „Zielone
Mazowsze”, co każdy zimowy czwartek,
zgrana grupa młodzieży w napięciu przygotowuje około 200 kanapek z mielonką
i gorących herbat z cukrem dla osób szukających schronienia przed zimowym mrozem
na terenie Dworca Centralnego.
Atmosfera w kuchni jest naprawdę gorąca, w przeciwieństwie do tej na zewnątrz.
Wielki czajnik zaczyna gwizdać. Już prawie
wszystko gotowe. Trzeba jeszcze tylko starannie przełożyć kanapki do drewnianych
koszów po owocach, pożyczonych z pobliskiego sklepu spożywczego, wlać herbatę
do dużego wojskowego termosu i ruszyć
na dworzec. „No i pozbierać wszystkie
okruchy, będą dla ptaków” – mówi Ola z ul.
Kasprowicza – „nic się nie może zmarnować” – dodaje.
Z początkiem tegorocznej zimy ucieszyli
się zobaczywszy, że na dworcu jest mniej
bezdomnych niż rok temu. A jednak pozory
mylą. „Nie zdawaliśmy sobie sprawy z naszej naiwności. To przecież nie znaczy, że
bezdomność maleje. Oni są stąd po prostu
wyrzucani” – mówi ze smutkiem Łukasz,
który nie bez podstaw obawia się, że bezdomni wylądują na dworze, pod mostem…
na śniegu.

już Marka Kotańskiego – wielkiego społecznika. Jego życiowe motto „Daj siebie innym”
jest dla nich prawdziwym drogowskazem.
Chcą pomagać, ale nie liczą na żadne
pochwały. „Może to i dobrze, że prawie nikt
o nas nie wie” – wyznają. Mają spokój i robią
swoje. Fundusze na produkty zdobywają
w swoich szkołach, zbierając pieniądze
wśród znajomych. A nie potrzeba wiele.
Kilka złotych i trochę dobrej woli. „Uczniowie
dając pieniądze, ufają nam i wiedzą, że wydamy je dobrze” – chwalą się. Ich szczera
bezinteresowność przekłada się na wysoką
jakość – za 25 zł, są w stanie posilić aż 100
bezdomnych! I tak co tydzień.
Do koszy z kanapkami zaczyna się powoli ustawiać rosnąca kolejka. Podchodzą
ludzie w różnym wieku. Niektórzy niewiele
starsi od Michała lub Oli, a inni w wieku ich
babć i dziadków. Bezdomni zdążyli się już
do nich przyzwyczaić. „Rozpoznają nas,
uśmiechają się… czasem. Bywa też, że
opowiadają nam, co się działo przez ostatni
tydzień. „Chyba nas polubili” – wyznaje
Patrycja z Chomiczówki, uczennica LO im.
Pułaskiego. A jednak za każdym razem jest
wśród nich ktoś nowy, następuje pewna
rotacja. To potwierdza, że problem bezdomności jest w Polsce naprawdę poważny.
Kosz szybko się opróżnił. Termos także.
Bezdomni pozostali. Na szczęście tym
razem kanapek i herbat wystarczyło dla
wszystkich. Choć ta grupka przyjaciół wie,
że nie zwalczy bezdomności, to czuje, że
czyni słusznie. Ten prawdziwy i szczery dowód człowieczeństwa z ich strony zasługuje
na szacunek i poparcie.
Iwo Łoś

Do popularnego hasła ,,Poczytaj
mi mamo” można z pewnością dołączyć i z dużym pożytkiem zastosować
w sporcie (niekoniecznie przez duże
S) hasło ,,Mamo, Tato ćwicz i baw się
ze mną”.
W Szkole Podstawowej Nr 289 na Bielanach stało się już tradycją, że pod koniec
I semestru prowadzone są ,,Otwarte zajęcia
sportowe” dla rodziców. W ubiegłym roku
przeprowadzone zostały zajęcia z gimnastyki korekcyjnej pod hasłem „Mamo, Tato
ćwicz ze mną”, w których rodzice pełnili
funkcję obserwatorów.
W tym roku 31 stycznia rodzice zaproszeni zostali do wspólnej zabawy ze
swoimi dziećmi. Spotkanie odbyło się pod
hasłem „Mamo, Tato baw się ze mną”.
Nauczycielka wychowania ﬁzycznego Zuzanna Sadowska, starała się w tym roku
zachęcić rodziców do pełnego udziału

w zajęciach, nie tylko jako obserwatorów,
ale jako „pełnoprawnych’’ uczestników gier
i zabaw. Dopisali nie tylko uczestnicy zajęć,
ale i obserwatorzy.
Dzieci chętnie porównywały swoje umiejętności i umiejętności rodziców, sprawdzały
poprawność wykonywanych ćwiczeń,
życzliwie upominały. Było dużo śmiechu
i radości. I choć może zajęcia te nie były
wzorcowe pod względem metodycznym,
to raz w semestrze możemy sobie na takie
ustępstwo pozwolić. Niewiele stracimy,
a wiele możemy zyskać.
Wspólna zabawa przebiegała w sympatycznej, przyjaznej, pełnej humoru
atmosferze. Ćwicząc i bawiąc się razem
z dziećmi łączymy przyjemne z pożytecznym. Zapraszamy na następne zajęcia
dzieci i rodziców.
Zuzanna Sadowska
Magdalena Kanadys

Mamo, Tato
ćwicz i baw się ze mną
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Wszyscy ludzie
dobrej woli...

Jest na Bielanach budynek, który po- prywatne. W ubiegłym roku Urząd Miasta st.
winien przejść do historii: pierwszy w Pol- Warszawy podpisał z pięcioma placówkami
sce ośrodek Markot, założony przez Marka Monaru i Markotu pięcioletnie kontrakty.
Kotańskiego w 1993 r. Markot 1 – tak od Markot 1 otrzyma w tym roku 91 tys. zł.
lat nazywają swój ośrodek mieszkający Wystarczy to na niezbędne remonty, zakup
w nim ludzie. Ten niepozorny barak stoi środków czystości, opłaty za elektryczność,
przy ul. Rudnickiego 1A, niemal dokładnie a także na zatrudnienie trzech osób: pielęna styku trzech dawnych gmin, a obecnie gniarki, pracownika socjalnego i księgowej.
dzielnic: Bielan, Bemowa i Żoliborza. Znaczna część kosztów utrzymania Markotu
Oﬁcjalna nazwa ośrodka: Dom dla Osób 1 (ponad 40 tys. zł rocznie) jest pokrywana
Bezdomnych i Najuboższych.
przez samych mieszkańców ośrodka. Wielu
Janusz Opiłło, kierownik domu, kilka- z nich ma przecież emerytury, renty, świadnaście lat temu przyjechał do Warszawy czenia socjalne przyznane przez Ośrodek
z Krakowa. Poznał Marka Kotańskiego, Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany. Urząd
współpracował z nim w Monarze. Ale Marek Wojewódzki przyznał Markotowi 1 w tym roku
Kotański to był człowiek, który po prostu dotację 6 tys. zł z działu pomocy społecznej.
zarażał ludzi swoją pasją działania. Gdy Akurat starczy na pokrycie rachunków telepowstał Markot 1, Janusz Opiłło został fonicznych.
jego kierownikiem. Czy mógł wtedy przy– W naszej działalności – mówi Janusz
puszczać, że przetrwa na tym stanowisku Opiłło – najważniejszy jest jednak telefon.
dziesięć najtrudniejszych lat?
Dzwonimy do hurtowni żywności, hipermarTo nie jest zwyczajne schronisko dla ketów, producentów makaronu, przetworów
bezdomnych, to jest po prostu izba chorych, warzywnych, konserw mięsnych. Po całym
w której bezdomni otrzymują pomoc paliatyw- dniu takiego szukania znajdzie się jakiś
ną. Na 47 osób, które tu obecnie mieszkają karton konserw, zgniecionych podczas
(niektóre od kilku lat), zaledwie kilka może transportu, albo zgrzewka soków, w której
uchodzić za zdrowe. Te zdrowe osoby są bar- pękła jedna butelka. Bardzo ważne są kondzo potrzebne, ponieważ reszta mieszkańców takty z Fundacją Bank Żywności SOS, która
porusza się tylko na wózkach inwalidzkich lub rozdziela żywność z darów pomiędzy kilkaw ogóle nie wstaje z łóżek. Są tu inwalidzi po set organizacji charytatywnych na terenie
amputacjach, sparaliżowani po wylewach, całego województwa mazowieckiego.
chorzy na raka, gruźlicę, na schorzenia neuOpiekę lekarską nad pensjonariuszami
rologiczne. Ale przede wszystkim są to ludzie Markotu 1 pełnią, jako wolontariusze, lekarze
bezdomni, nie posiadający rodzin, niekiedy z organizacji „Lekarze Świata”. Gdyby nie
bez żadnych środków do życia.
ich wysiłki, gdyby nie lekarstwa, bezpłatnie
Kierownik Janusz Opiłło nie ukrywa, że dostarczane przez tę organizację, pogotowie
sytuacja ﬁnansowa ośrodka jest trudna. Ale przyjeżdżałoby na ul. Rudnickiego znaczi tak lepsza niż rok temu, gdy zdarzały się nie częściej. Równie ważna okazała się
dni, że energetyka wyłączała ogrzewanie możliwość zatrudnienia na pełnym etacie
z powodu zaległości w opłatach. W tym roku pracownika socjalnego, który pomaga w zado ogrzewania budynku wykorzystywane są łatwianiu wszystkich spraw urzędowych.
olejowe grzejniki elektryczne, a zadłużenie Wypełnia wnioski do ZUS o przyznanie grupy
zmalało o połowę. Z kierownikiem Opiłło inwalidzkiej, pomaga w wyrobieniu nowego
rozmawiamy na początku marca. W tym dowodu osobistego, informuje, w jaki sposób
roku wydatki na utrzymanie ośrodka wynio- wystąpić o świadczenia socjalne. Gdyby nie
są ok. 170 tys. zł. Zadłużenie za ubiegły rok ta pomoc, pensjonariusze Markotu 1, przywynosi 23 tys. zł i są to głównie zaległości kuci do łóżek, nigdy nie dotarliby o własnych
w opłatach za wodę i kanalizację. Podpisa- siłach do odpowiednich urzędów. W dodatku
no ugodę, że należność będzie spłacana w dzielnicy Bielany są one porozrzucane
ratami. Ale ciągle liczy się każdy grosz. Dla- w tylu różnych miejscach.
tego kierownik Opiłło apeluje gdzie może,
Markot 1, chociaż sam zadłużony, poaby ludzie nie zapominali o Markocie, odpi- maga również najuboższym mieszkańcom
sując od podatku jeden procent na potrzeby dzielnicy Bielany. W ubiegłym roku wydano
instytucji pożytku publicznego.
tu kilkadziesiąt paczek żywnościowych dla
Tadeusz Malarek ma 38 lat, pochodzi samotnych matek wychowujących małe
w Warszawy. Po rozwodzie teściowa wy- dzieci oraz kilkaset obiadów dla wszystkich
eksmitowała go z mieszkania. Przez pewien mieszkańców dzielnicy, którzy szukali tu poczas był bezdomnym, po prostu staczał się mocy. Ale ta pomoc działa również w drugą
na dno. Do Markotu 1 traﬁł po złamaniu nogi, stronę. Na ul. Rudnickiego coraz częściej
prosto ze szpitala. Aby się odwdzięczyć, po przychodzą mieszkańcy Bielan i przynoszą
wyzdrowieniu postanowił, że przez pewien co kto ma i czym może się podzielić: ubrania
czas popracuje w charakterze salowego. zimowe, suchą żywność, bieliznę pościeloTen „pewien czas” trwa już czwarty rok. Jest wą, która tutaj tak szybko się zużywa...
bardzo potrzebny: jako jedna z niewielu pełDwa lata temu Janusz Opiłło postawił przy
nosprawnych osób pełni funkcje gospodarza ogrodzeniu tablicę pamiątkową. Na tablicy
obiektu. Wykonuje podstawowe naprawy: umieszczono słowa Jana Pawła II, wygłoszoreperuje zapadające się ze starości podłogi, ne na Krakowskich Błoniach 18 sierpnia 2002
przeciekające dachy, maluje ściany baraku. roku: „Bóg bogaty w miłosierdzie! Bądźcie
Ten barak o powierzchni 500 m kw. kilkadzie- wrażliwi i nie zapominajcie o ludziach dosiąt lat temu był częścią zaplecza socjalnego, tkniętych cierpieniem i chorobą, samotnych
wykorzystywanego podczas budowy Trasy w ubóstwie i niedostatku”. Obok przyklejono
Toruńskiej. Na dobrą sprawę już dawno temu fotograﬁę papieża rozmawiającego z Marpowinien być zburzony. Ale co wtedy stało by kiem Kotańskim. „W ślad za tym obiektem
się z chorymi, którzy tu mieszkają?
– informuje napis na tablicy – w ciągu 10 lat
Pogotowie zagląda tu często, przynajmniej działalności Marka Kotańskiego powstało
kilka razy w miesiącu. Na miejscu działa kuch- w całej Polsce 85 domów Markotu”.
nia, wydająca bezpłatne posiłki również dla
Michał Piotrowski
najuboższych mieszkańców dzielnicy.
Trzy pralki działają na pełnych obroRestauracja
tach, bo u niektórych chorych trzeba
zmieniać pościel niemal codziennie. „Croatia” Chorwacka
Niewielka świetlica (z telewizorem),
w południe zamienia się w jadalnię. Kilka razy do roku świetlica zamienia się
w kaplicę, w której proboszcz pobliskiej
paraﬁi św. Jozafata z Powązek odprawia msze święte. Paraﬁa wspomaga
również ośrodek darami rzeczowymi.
Najczęściej są to owoce, otrzymywane
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe
od innych organizacji charytatywnych.
od 20 do 200 osób, tj.:
I w ten sposób wydłuża się łańcuszek
WESELA (jeszcze wolne terminy na rok 2005)
ludzi dobrej woli.
Organizacja Markot nie dysponu- przyjęcia urodzinowe
Łomianki
je własnymi funduszami, toteż cała
i imieninowe
ul. Kolejowa 15
działalność ośrodków takich jak ten
- komunie i chrzciny
tel. 751-32-91
przy ul. Rudnickiego opiera się na
- bankiety zasiadane
0-604-405-077
pomocy, udzielanej przez sponsorów
i inne imprezy
www.rest-croatia.lap.pl
instytucjonalnych oraz przez osoby
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Głos seniora
Huragan braw

Chomiczówka koncertami słynie, na
które tłumnie ściągają bielańscy seniorzy.
Wielka sala Klubu Mieszkańców przy ul.
Pabla Nerudy, może bowiem pomieścić
ponad 200 osób, a na zaproszeniach często
widnieją nazwiska gwiazd estrady, których
piosenki towarzyszyły naszej młodości
i nadal ich słuchamy. Każdy recital jest więc
wielkim przeżyciem dla słuchaczy, w dodatku wstęp jest zawsze bezpłatny.
Wszystkich artystów publiczność przyjmuje z aplauzem, nie szczędząc oklasków.
Ale to, co działo się podczas ostatniego
koncertu Haliny Kunickiej zasługuje na
reﬂeksję: są wśród gwiazd ludzie, których
cenimy i podziwiamy, ale są też ci, których
kochamy. Pani Kunicka jeszcze raz pokazała, że jest mistrzynią w nawiązywaniu
kontaktu z widownią. Wybuchaliśmy entuzjazmem, dłonie nam puchły od braw, śpiewaliśmy razem z nią, żegnaliśmy artystkę
na stojąco... A ona, nie kryjąc wzruszenia
powiedziała, że zapamięta spotkanie z bielańskimi seniorami.

Seniorki w basenie

Jeszcze kilka słów o Chomiczówce, bo
warto odnotować nową formę zajęć usprawniających: tutejsze Ognisko TKKF, za
środki uzyskane z Urzędu m.st. Warszawy
Dzielnicy Bielany, zorganizowało gimnastykę rehabilitacyjną w basenie. Prowadzi
ją rehabilitantka ze Szpitala Bielańskiego.
Na pływalnię w gimnazjum przy ul. Conrada
uczęszcza 40 seniorek, podzielonych na
dwie grupy (po 20 osób w grupie). Są to
panie, które w poniedziałki, środy i piątki
każdego tygodnia przychodzą na prowadzoną przez instruktorkę gimnastykę w sali
Klubu Mieszkańców – w tych zajęciach bierze udział 60 osób. W czwartki część z nich
ćwiczy w basenie – jest to czwarty dzień
gimnastyki dla osób uczęszczających na
całość zajęć, które uzyskały zaświadczenia
lekarskie o stanie zdrowia zezwalającym na
korzystanie z pływalni.

polskich w Pałacu Ursynowskim, popiersie
Chopina w Cieplicach.
Na poczesnym miejscu w mieszkaniu
przy ul. Daniłowskiego stoją sztalugi, rysownica – artysta wciąż pracuje. I cieszy
się rodziną. Syn jest architektem geodetą,
wnuk – inżynierem architektem. W kilka lat
po śmierci pierwszej żony – pani Zoﬁi zawarł
powtórne małżeństwo – z panią Barbarą.
Urodzony gawędziarz, ma wielkie poczucie
humoru i dopisuje mu zdrowie. Tak trzymać!
– serdecznie życzy redakcja.
Pod redakcją
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant: Rada Programowa Seniorów
Bielańskich

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
– wszystkim bielańskim
seniorom pogody ducha,
szczęścia, harmonii
w rodzinach,
a przede wszystkim
ZDROWIA
życzy redakcja.

Dekoracja

„Z miast kresowych, wschodnich osad
i wsi / Z rezydencji, białych dworków
i chat / Myśmy wciąż do Niepodległej szli /
Szli z uporem ponad dwieście lat ...”

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Wielkanocne reﬂeksje
z powojennych Bielan
Mieszkańcy Bielan, pod koniec zimy
1945 roku, powracają z tułaczki do
swych domów. Powoli stabilizuje się
życie. Ludzie okazują sobie życzliwość,
starają się odbudować dawne więzi.
Tworzą się różne samorządy obywatelskie, lokalne instytucje, prywatne
sklepiki.
Ten stan trwa mniej więcej do końca
1949 roku, kiedy to nowe władze wprowadziły swój komunistyczny porządek.
W początkach września 1945 roku
utworzono Gimnazjum na Bielanach, przy
ul. Barcickiej 69 (klasa męska), w wolno
stojącym budynku w pobliżu Lasku Bielańskiego. Szkoła powstała przy czynnym
współudziale społeczności bielańskiej.
Dyrektorem gimnazjum został zasłużony
działacz społeczny i przyjaciel młodzieży
Eugeniusz Jankowski. Wychowawcą klasy
męskiej był powszechnie lubiany pan Miluk,
nauczyciel historii.
W szkole kultywowano tradycje patriotyczne i postawy obywatelskie. Działało
harcerstwo. Zbiórki harcerskie odbywały
w Lasku Bielańskim, a prowadził je w duchu przedwojennego harcerstwa drużynowy Stanisław Boczkus. Pozwolę sobie
wymienić nazwiska kilku kolegów z mojej
klasy, których nazwiska pamiętam, a więc:
Bakalarski, Firkowski, Grzelak, Kizerweter,

Małkowski, Osowski, Pawiński, Płochocki,
Rękojarski, Stankowski, Szcześniewski,
Waliszewski i Wlaś.
W budynku szkoły w okresie świątecznym organizowano różne imprezy
kulturalno-oświatowe. Dobrze pamiętam
Święta Wielkanocne w pierwszych latach
powojennych, urządzane przez Komitet Rodzicielski w naszym Gimnazjum. Skromny
willowy budynek z trudem mieścił wszystkich chętnych.
Główną atrakcją tych świątecznych
spotkań był mieszkający na Bielanach,
wybitny tenor Opery Warszawskiej, pan
Michał Szopski. Mistrz śpiewał słynne arie
operowe i operetkowe. Osobną część jego
występów stanowiły pieśni patriotyczne,
które wywoływały ogromne wzruszenie.
Świąteczne spotkania były nie tylko
ucztą duchową. Ustawiano stoły, a na nich
domowe ciasta, słodycze, napoje. Wszyscy
dzielili się symbolicznym “jajeczkiem”, które
poświęcił szkolny katecheta.
Wśród gości pamiętam panią Sierpińską
z dwiema córkami, moimi rówieśnicami. Byli
państwo Koneccy z córką Zosią oraz pan
Ścibor-Rylski z synem Andrzejem. Trudno
wszystkich wymienić. Pamiętam tamte
wzruszenia i piękny śpiew pana Michała
Szopskiego.
Jerzy Głosik

łuje chronologię golgoty, która zaczęła się
w czasach rozbiorów.
Jest luty 2005 r., dla uczniów z „Ordonówki”
okres ferii, a dla nich – 65 rocznica pierwszej
wywózki współczesnego pokolenia sybiraków,
w lutym 1940 r. Drugi wojenny transport miał

Są wśród nas

Znany malarz-rzeźbiarz-architekt, Tadeusz Wyrzykowski, kończy w tym roku
80 lat życia, z których przeszło połowę
mieszka na Bielanach: najpierw przy ul.
Marymonckiej, a obecnie przy ul. Daniłowskiego. Pokoje, kuchnia, przedpokój
– zawieszone obrazami, stanowiącymi nikły
procent dorobku malarskiego artysty, który
warszawską ASP ukończył w roku 1955 i od
tego czasu stworzył kilka tysięcy obrazów,
rysunków, akwarel, także prac rzeźbiarskich
i projektów architektonicznych – przeważnie
o tematyce martyrologicznej. Żołnierzowi
Armii Krajowej, dwukrotnie ciężko rannemu
w czasie walk powstańczych na Mokotowie,
ta tematyka jest szczególnie bliska.
Projektował tablice pamiątkowe, pomniki, kwatery i cmentarze wojenne
w wielu miastach, miasteczkach, osadach, rozsianych od Karpat do Bałtyku.
W Warszawie – na przykład Cmentarz
Powstańców Warszawy, kwatery wojenne
na cmentarzach Wawrzyszew, Służew
i wiele innych. A bielańsko-żoliborska
twórczość to między innymi – projekt kwatery strzelców kaniowskich na Cmentarzu
Wawrzyszewskim, tablice pamiątkowe
na Wawrzyszewie i w Laskach, tablica
poświęcona kardynałowi Wyszyńskiemu
w Uniwersytecie Jego imienia, pomnik
– płyta na Przyczółku Żoliborskim, grobowiec Janusza Kusocińskiego w Palmirach
i głaz pamiątkowy poświęcony żołnierzom
AK okręgu nowogródzkiego i lidzkiego na
placu Konfederacji.
30 lat życia artysta przepracował
w przedsiębiorstwie państwowym „Pracownie Sztuk Plastycznych”, prowadząc
budowy takich obiektów, jak pomnik Chopina w Łazienkach (zniszczony w czasie
wojny), pomnik Bogusławskiego, Moniuszki,
Pomnik Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy,
Pomnik Oﬁar w Majdanku, Pomnik Żołnierza Polskiego i Antyfaszysty Niemieckiego
w Berlinie.
Osobny nurt twórczości to konserwacja,
rekonstrukcje rzeźb i sztukaterii – w warszawskich kościołach: Bernardynów i św.
Krzyża, w Pałacu Sapieżyńskich, czy konserwacja rzeźb Ksawerego Dunikowskiego
w Królikarni. Jego dłuta są popiersia królów
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Krzyż Zesłańców Sybiru

Uczestnicy uroczystości

Szkoła Podstawowa Nr 209 przy ul.
Reymonta rozbrzmiewa hymnem sybiraków. Goście zaproszeni na uroczystość
dekoracji Krzyżem Zesłańców Sybiru
wstają z miejsc i w skupieniu słuchają,
a przejmujący tekst Mariana Jonkajtysa
z melodią Czesława Majewskiego przywo-

miejsce w kwietniu 1940 r., trzeci w czerwcu
1943 r., a potem nastąpiły wywózki powojenne.
Wielu z tych, którzy wrócili i żyją do dziś było
wówczas dziećmi. W końcowej części uroczystości, przedstawicielka Związku Sybiraków
podkreśliła, że przeżyli dzięki matkom.
Koło Żoliborz – Bielany – Łomianki (Laski

– Dziekanów – Dąbrowa) zrzesza 361 spośród
nich. Jak we wszystkich kołach na terenie kraju
– byłych zesłańców w nim coraz mniej. Tych,
którzy odchodzą zastępują wdowy, wdowcy
i sympatycy. Celebrują rocznice, wygłaszają
prelekcje w szkołach, dokładają starań, aby
związek trwał i przetrwał w pamięci.
Pod koniec 2003 r. prezydent RP na
wniosek grupy posłów – ustanowił Krzyż
Zesłańców Sybiru. Prawo do noszenia go
mają wszyscy zesłańcy, łagiernicy, internowani. Na bielańskiej uroczystości 14 lutego
br. wicewojewoda mazowiecki Maciej Sieczkowski udekorował nim 47 osób z tutejszego koła, pierwszą turę odznaczanych – 47
razy stając na baczność przed ostatnimi
świadkami istnienia nieludzkiej ziemi.
IWB

5 marca 2005 r. zmarł Nasz Serdeczny Kolega,
Przyjaciel, długoletni Prezes Środowiska

ŚP.
Major WP
STANISŁAW BARAN
Żołnierz Armii Krajowej,
ps. „Wacław” zgrupowania „Kampinos”.
Jego Rodzinie
składają wyrazy szczerego współczucia
Żołnierze Armii Krajowej, Środowiska „Grupa Kampinos”.
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Goście z Ealing na Bielanach

Delegacja Ealing na Bielanach
dokończenie ze str. 1

Robocze spotkanie
z radnymi i pracownikami
Urzędu Dzielnicy Bielany

Pierwszym, oﬁcjalnym punktem programu i pierwszą sposobnością do wzajemnego
poznania się było spotkanie w sali konferencyjnej naszego urzędu
delegacji Ealing z radnymi i pracownikami
Urzędu Dzielnicy Bielany, podczas którego
obie strony na zasadzie pytań i odpowiedzi
przekazywały sobie
rozwiązania służące
ochronie środowiska
naturalnego stosowane przez Ealing i Bielany, a także problemy
przed jakimi jeszcze
stoją. Burmistrz Cezary
Pomarański w swoim słowie powitalnym
przedstawił gościom
obecnych na sali pracowników naszego
urzędu. Przewodniczący Rady Dzielnicy
Aleksander Kapłon
przedstawił radnych,
a burmistrz Ealing
– Ian Potts uczestników delegacji. Po
tych obustronnych prezentacjach przyszedł
czas na konkretne,
merytoryczne rozmowy i dyskusje. Radny
Jan Zaniewski, wyraził
uznanie dla działań
władz Londynu, które
doprowadziły do tego,
że Tamiza jest rzeką
czystą, mimo że przepływa przez tak wielką
aglomerację. Chciał się
też dowiedzieć w jaki
sposób tego dokonano.
Paul Hyman, urzędnik

ds. sportu wyjaśnił, że proces oczyszczania
wód Tamizy trwał ponad 30 lat, ponieważ
wcześniej rzeka była bardzo zanieczyszczona. To się jednak opłacało – mówił
dalej Paul Hyman – gdyż dzisiaj w Tamizie
żyje wiele gatunków ryb, a wzdłuż rzeki

powstaje obecnie wiele ośrodków sportowo-rekreacyjnych. Z kolei pani Jasbir Anand,
kontynuując ten temat stwierdziła, że Tamiza nie przepływa przez dzielnicę Ealing,
jednak jej bliskie sąsiedztwo spełnia bardzo
ważną rolę kulturalną i edukacyjną. John

Podczas spotkania na sali konferencyjnej

Delaney, radny dzielnicy Ealing mówił, że
czysta woda w Tamizie, to efekt zlikwidowania położonych wzdłuż jej koryta zakładów
przemysłu ciężkiego.
Radną Barbarę Tarnowską interesował
natomiast zakres władzy i kompetencji burmistrzów Londynu i dzielnicy Ealing. Zadała
również pytanie w jaki sposób dzielnica
Ealing radzi sobie z utrzymaniem terenów
zielonych, trawników. Kwestię pierwszą
wyjaśnił burmistrz Ian Potts w bardzo prosty sposób. Otóż burmistrz Londynu jest
od kreowania wizerunku politycznego, zaś
burmistrz Ealingu jest osobą reprezentacyjną. Sprawę zieleni przedstawiła Anna
Harrioson, urzędniczka ds. ochrony środowiska, która zapewniła, że tereny zielone
i rekreacyjne są na Ealingu pod szczególną
troską. Na pytanie radnej Tarnowskiej jak
często w Ealingu podlewane są trawniki

Odpowiedzi udziela Paul Hyman i Jasbir Anand

– usłyszała odpowiedź, że tereny te podlewane są doraźnie, jednak na ogół do
utrzymania odpowiedniej wilgotności wystarczają opady atmosferyczne.
Kolejnym tematem, który poruszyła
naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Mirosława Włodek były trasy szybkiego
ruchu w kontekście pytania o sposób w jaki
władze Ealing przekonują mieszkańców
do tych inwestycji. Burmistrz Ian Potts
przyznał, że przez dzielnicę przechodzi obwodnica, z którą mają kłopoty. Oczywiście
trwają dyskusje na temat ograniczenia na
niej ruchu kołowego, ale póki co postępów
w tym zakresie na razie nie widać. – Swoich
mieszkańców zachęcamy do ograniczania
się w korzystaniu z własnego samochodu.
W celu ograniczenia ruchu samochodowego stosujemy różnego rodzaju opłaty.
W miejsce nowych ulic i autostrad projektujemy i budujemy ścieżki rowerowe i spacerowe – podsumował burmistrz Ealing.
Krystynę Guzek z Wydziału Ochrony
Środowiska interesował temat utylizacji
odpadów, a dokładnie sprawa budowy
nowoczesnych wysypisk śmieci czy też
spalarni. Anna Harrison stwierdziła, że
w dzielnicy Ealing w pierwszej kolejności
zwraca się uwagę na segregację śmieci.
Na każdego rodzaju odpady są przygotowane specjalne pojemniki. Wyznaczone
są też specjalne miejsca dla pozbycia się
gabarytów. Na Ealing powstał nawet projekt zielonych pojemników, który odniósł
sukces, gdyż segregacja i recykling śmieci
tylko w tym roku zrealizowane mają być na
poziomie 30%.
Przewodniczący Rady Aleksander Kapłon ciekawy był, w jaki sposób szpitale
na Ealing radzą sobie z odpadami biomedycznymi. Pani Harrison wyjaśniła, że na
ogół szpitale mają swoje spalarnie, a te
w których ich nie ma, odpłatnie korzystają
z usług ﬁrm recyklingowych.
Gości z Ealing natomiast bardzo interesował sposób segregacji odpadów w dużych
budynkach. Ten temat omówiła Mirosława
Włodek. Z kolei Ian Potts ciekawy był w jaki
sposób i z jakimi efektami dzielnica Bielany
stara się o środki na ochronę środowiska.
Inną kwestią, która zaciekawiła żonę burmistrza Ealing była sprawa utrzymania czystości w okolicach punktów fastfood. Zarówno
na jedno, jak i na drugie pytanie odpowiedział burmistrz Pomarański, który najpierw
przedstawił całą procedurę, obowiązującą
naszą dzielnicę w momencie podjęcia własnej inicjatywy związanej z ochroną środowiska. Burmistrz Pomarański zapewnił, że
w czasie tej wizyty goście nie będą musieli
korzystać z fastfood oraz zaprosił ich na
kolację ze zdrowymi i smacznymi polskimi
potrawami. I to był ostatni akcent wymiany
doświadczeń i dyskusji. Na zakończenie
całego spotkania obie delegacje wręczyły
sobie pamiątkowe upominki.

Konferencja naukowa
na UKSW

Na zakończenie przedowdniczący Rady Aleksander Kapłon wręcza gościom upominki

Władze dzielnicy i goście z Ealing przy jednym stole
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Najważniejszym punktem programu
wizyty była konferencja naukowa pt. „Wzajemne relacje pomiędzy środowiskiem naturalnym, dziedzictwem kulturalnym, ﬁlozoﬁą
i etyką”, która odbyła się na UKSW w auli im.
Jana Pawła II. Zgromadzonych powitał gospodarz konferencji – w zastępstwie prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego

Wiceprezydent Sławomir Skrzypek otwiera konferencję naukową
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Goście z Ealing na Bielanach
– wiceprezydent
Sławomir Skrzypek, który wyraził
zadowolenie z powodu przybycia
delegacji z Ealing
i zorganizowania
tak ciekawej konferencji naukowej. Przy okazji
przedstawił krótko
zadania, stojące
przed Warszawą
z zakresu ochrony
środowiska.
W dalszej
części konferencji swoje referaty wygłosili m.in.
współgospodarz
konferencji burmistrz Bielan Cezary Pomarański,
który przypomniał
historię kontaktów
obu dzielnic oraz
podkreślił znaczenie i korzyści
wynikające z tej

werowych. Wspomniał również o planach związanych
z budową nowych
linii tramwajowych
oraz bezpieczeństwem dzieci na drogach. Z kolei Jasbir
Anand w swoim
wystąpieniu podkreśliła znaczenie
dotychczasowych
wspólnych inicjatyw
Ealing i Bielan. Potwierdziła również,
że korzystając z bliskiego sąsiedztwa
rzeki Tamizy, dzielnica Ealing duży
nacisk kładzie na
rozwój sportów wodnych i rekreacji.
Następny prelegent, prof. Janusz
Janecki z KUL-u,
który w swoim referacie pt. „Dziedzictwo przyrodni-

Zwiedzanie miejsc
związanych z ochroną
środowiska naturalnego

Po ciekawych wystąpieniach przyszedł czas na spotkania z ludźmi, którzy
o ochronie środowiska naprawdę dużo
wiedzą. Najpierw goście z Ealing odwiedzili
dzieci w bielańskim przedszkolu przy ul.
Broniewskiego 93, prowadzącym zajęcia
ekologiczne, a następnego dnia zwiedzili
gospodarstwo ekologiczne w Grabowie
k. Wołomina i podziwiali zimowy krajobraz Kampinoskiego Parku Narodowego. Z wielkim zainteresowaniem goście
z Londynu obejrzeli nowoczesny Zakład
Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych
w Warszawie, na Targówku Przemysłowym

W przerwie obrad. Od lewej: Bohdan Mordas, Cezary Pomarański, Juliusz Englert i Ian Potts

Maria Mossakowska i Iwona Stolarczyk dzielą się wrażeniami w czasie przerwy

współpracy. „Współpracę z warszawskimi nie, że dzisiejsza konferencja oraz zaBielanami – mówił burmistrz Pomarań- planowany w dniach 1-8 maja br. wyjazd
naszej młodzieży do
ski – rozpoczęto ze
Londynu staną się kowzględu na liczne
lejną dobrą okazją do
podobieństwa. Obie
zacieśnienia naszej
dzielnice leżą na
współpracy, wzajemobrzeżach metropolii.
nego poznania i wyNa Ealingu, podobnie
miany doświadczeń”
jak na Bielanach wy– zakończył burmistrz
stępuje duży procent
Pomarański.
terenów zielonych,
Następnie głos zaco nadaje tym dzielbrali przedstawiciele
nicom wyjątkowy
delegacji z Ealing.
charakter”. PoinforRadny John Delaney
mował też, iż jednym
przedstawił sytuację
z wymiernych efeki problemy dzielnitów współpracy i wycy Ealing związane
miany doświadczeń
z ekologią, ochroną
obu dzielnic będzie
środowiska, a także
wyjazd do Londynu
omówił osiągnięcia
bielańskiego chóru
z zakresu budowy
„Wiwat” z Młodzieżoobiektów sportowych
wego Domu Kultury.
i rekreacyjnych oraz
„Wyrażam nadzieję,
Prof. Janusz Janecki z KUL-u
ścieżek pieszo-roa nawet przekona-

Dr Anna Kalinowska z UW przekazuje mikrofon prof. Maciejowi Luniakowi z PAN
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na temat „Działania Straży Miejskiej na terenie m. st. Warszawy w aspekcie ochrony
środowiska naturalnego stolicy” zakończyło
konferencję.
Różnorodność zagadnień, która pojawiła się
podczas wystąpień oraz troska o piękno i czystość środowiska naturalnego przyjęta została
z dużym uznaniem przez gości z Ealing.

cze obszarów krajobrazu
otwartego ze szczególnym uwzględnieniem
Warszawy”, przedstawił
stan przyrody w Warszawie i Polsce. Podobnej
treści był referat pt. „Zintegrowana ochrona środowiska i jej znaczenie
dla społeczności lokalnej”
wygłoszony przez ks.
prof. Wojciecha Bołoza
z UKSW, który podkreślił wielką rolę, jaką dla
społeczności lokalnej ma
czyste środowisko naturalne. „Chociaż człowiek wyrasta ponad świat
materialny i biologiczny,
jest jednak elementem
ekosfery, dlatego niszczenie przyrody jest równocześnie niszczeniem
człowieka” – podsumował
ks. Bołoz.
O przyrodzie, historii AWF, jako wizytówce
Bielan mówił dr Krzysztof
Zuchora w wystąpieniu pt.
„Akademia Wychowania
Fizycznego w Warszawie – wizytówką Bielan”.
Bardzo ciekawe, poparte
prezentacją wizualną były
wystąpienia dr Anny Kalinowskiej z UW na temat:
„Znaczenie miasta dla
utrzymania i rozwoju terenów chronionych” i prof.
Macieja Luniaka z PAN pt.
„Fauna Warszawy, jej różnorodność i liczebność”,
o warszawskiej faunie
i potrzebie jej ochrony.
Wystąpienie starszego
insp. Dariusza Śliwowskiego ze Straży Miejskiej

Przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego na AWF

Gościom podobał się wystrój pomieszczenia w gospodarstwie ekologicznym

Burmistrz Ian Potts wręcza dzieciom pamiątkowe znaczki

i stację monitoringu zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego przy ul.
Tołstoja 2.
Władze Bielan zadbały także o edukację sportową i historyczną naszych przyjaciół z Ealing,
czego dowodem była
ich wizyta na AWF i w
Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapoznanie
londyńskich samorządowców z piękną kartą
polskiej historii, jak również miła i sympatyczna
atmosfera towarzysząca
wizycie, może okazać
się wielce pomocna przy
podejmowaniu przez nas
w najbliższym czasie
starań o środki z Unii
Europejskiej.
Tadeusz Olechowski
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Policja informuje 997

Dzielnicowy XXI wieku
Dzielnicowy, to pierwszy i z racji
pełnionej funkcji powszechnie akceptowany kontakt społeczeństwa z policją.
Niezwykle ważne jest zatem, żeby był on
osobą przyjazną, kompetentną, potraﬁł
profesjonalnie reagować na problemy,
z którymi zwracają się do niego mieszkańcy, a także był gotowy działać na
rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Katalog obowiązków oraz posiadanych
umiejętności i właściwości psychoﬁzycznych dzielnicowego jest bowiem bardzo
obszerny. Począwszy od „dobrego gospodarza” reprezentującego odpowiednią postawę
zawodową, dbającego o dobry wizerunek
policji, posiadającego wysoki poziom wiedzy

teoretycznej i praktycznej, aż po zdolności
interpersonalne i mediacyjne.
Dzielnicowy zobowiązany jest prowadzić
systematyczne działania rozpoznawcze terenu, ciągłą obserwację miejsc szczególnie
zagrożonych, stały monitoring środowisk
przestępczych, znać rodziny zagrożone
przemocą domową i na bieżąco, w miarę potrzeby udzielać doraźnej pomocy
mieszkańcom swojego rewiru. Ponadto,
to właśnie dzielnicowy jest często osobą,
która łagodzi sąsiedzkie i rodzinne konﬂikty. Dobry kontakt dzielnicowego z lokalną
społecznością, to także niewątpliwie źródło
udanej współpracy, która przekłada się na
skalę wykrywania przestępczości.
W ostatnim czasie, dzięki informacjom

Sekcja Kryminalna KP Żoliborz poszukuje
mężczyzny, który 11 stycznia 2005 roku około
godziny 18.00 z siedziby Banku Zachodniego
WBK przy ulicy Mickiewicza na Żoliborzu
skradł saszetkę z zawartością pieniędzy.
Sprawca był w wieku 20-25 lat, wzrost
około 180 cm, średnia budowa ciała, cera
jasna, twarz okrągła, nos prosty, cienki, wargi
wąskie. Ubrany był w czarną czapkę z dzianiny koloru ciemnego, białą bluzę, czarną
kurtkę z materiału i dżinsowe spodnie.
Wszystkich, którzy posiadają informacje
o sprawcy kradzieży prosimy o kontakt pod
całodobowymi numerami telefonów 603-17-16 lub 603-71-80.
Zespół Prasowy i Prewencji Kryminalnej
KRP Warszawa V

przekazanym przez mieszkańców i szybkim
interwencjom podjętym przez bielańskich
dzielnicowych, zatrzymano 36 sprawców
różnego rodzaju przestępstw.
Wśród nich były 3 osoby nieletnie, 4
sprawców rozbojów, 3 osoby podejrzane
o kradzieże samochodów oraz 5 sprawców
pobicia. Ponadto zatrzymano 8 osób podejrzanych o handel narkotykami i 8 sprawców
kradzieży.
Tylko w 2004 roku dzielnicowi ustalili
miejsce pobytu i zatrzymali około 400
osób, które ukrywały się przed wymiarem
sprawiedliwości, odnaleźli 9 skradzionych
pojazdów i zabezpieczyli 875 „działek” środków odurzających. Nie bez znaczenia są
także działania podejmowane na rzecz szeroko pojmowanego porządku publicznego.
W 2004 roku bielańscy dzielnicowi w 2735
przypadkach zastosowali środki prawne
w postaci mandatów w stosunku do osób
zakłócających spokój i porządek publiczny.
Ponadto w 88 sprawach dotyczących znęcania się nad rodziną (art. 207 kk) wszczęte
zostały postępowania przygotowawcze.
W dużej mierze było to możliwe dzięki udanej współpracy dzielnicowych z instytucjami
samorządowymi i poza samorządowymi
takimi jak Ośrodek Pomocy Społecznej
czy Dzielnicowy Zespół Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Praworządne, sprawne, fachowe i kulturalne działanie dzielnicowego, który jest
otwarty na szeroko pojętą współpracę
z lokalną społecznością i różnego rodzaju
instytucjami nie tylko decyduje zatem o opinii i autorytecie policji w społeczeństwie, ale
także ma wymierny wpływ na efekty pracy
policjantów.
Bez wątpienia taką postawę reprezentu-

ją dzielnicowi st. aspirant Zdzisław Skorupka i sierżant szt. Marek Kolasiński.
– Wieloletnie doświadczenie, a także
rzetelne i profesjonalne podejście do wykonywanych obowiązków, to najważniejsze
cechy tych policjantów – mówi st. aspirant
Piotr Ziomek – kierownik rewiru IV dzielnicowych.
– To nie tylko fachowcy od strony policyjnej, ale też znakomici mediatorzy otwarci
na kontakt z mieszkańcami – dodaje st.
aspirant Robert Gierej – kierownik rewiru
II dzielnicowych.
St. aspirant Zdzisław Skorupka jest
dzielnicowym od 1983 roku.
Rejon jego patrolu ograniczony jest ulicami: Wrzeciono nr 9-11; 12-14 a, Kasprowicza nr 78-82, Agora nr 19-27, Przytyk 6,
Antyczna 4-6, Frygijska.
Ponadto st. aspirant Zdzisław Skorupka
patroluje rejon ulic: Agora nr 5-15, Wrzeciono 8-12; 42.
Mieszkańcy mogą kontaktować się
z dzielnicowym pod numerami telefonów:
603-10-87 i 0-600-997-301.
Sierżant szt. Marek Kolasiński jest dzielnicowym od 1994 roku.
Rejon jego patrolu obejmuje połowę
osiedla Ruda ograniczoną ulicami: Gwiaździsta nr 29-71, Dewajtis nr 3-5, Kiwerska
nr 1-1 a; 2-10, Kamedulska, Podleśna 7-7a;
4-10, Tczewska, Klaudyny nr 29-71 (rejon
patrolu od sierpnia 2002 roku).
Mieszkańcy mogą kontaktować się
z dzielnicowym pod numerami telefonów
603-71-47 i 0-600-997-300.
W następnych wydaniach gazety „Nasze
Bielany” zaprezentujemy sylwetki kolejnych
dzielnicowych KRP Warszawa V.

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.

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
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Centrum Promocji Kadr przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego
oferuje osobom mieszkającym na terenie czterech województw w tym
mazowieckiego udział w projekcie, którego celem jest zwiększenie szans
na rynku pracy bezrobotnej młodzieży oraz pozostających bez pracy absolwentów szkół wszystkich stopni.
Każdemu uczestnikowi projektu oferujemy szeroki wachlarz zajęć pomagających zdiagnozować jego sytuację zawodową m.in. w zakresie: analizy
potrzeb zawodowych, znajomości rynku pracy, wyszukiwania i interpretacji
ofert pracy, oceny indywidualnej przydatności zawodowej, a także udział
w szkoleniach (językowych, komputerowych, technik sprzedaży, podstaw
księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej).
Udział jest całkowicie bezpłatny, projekt jest współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej Phare.
www.centrumkadr.janski.edu.pl
Agnieszka Zadrożna
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Młodzieżowa Rada Samorządowa Bielan

Kącik Młodych Talentów
Prezentujemy Państwu 3 kolejne opowiadania, wyróżnione w konkursie „Talentomania”, zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Samorządową Bielan.

Czekając na wschód słońca

Szkolna wycieczka na Ukrainę, Słowację i Węgry obﬁtowała w moc przygód. Warto
o nich przeczytać. „Żeby przeżyć trzeba mieć oczy otwarte!” – to pierwsze słowa, które usłyszałem gdy otworzyłem oczy w autokarze po kilku godzinach snu. Wjechaliśmy na Ukrainę,
konkretnie do Lwowa. Tutejsi kierowcy słyną w całej Europie z dość frywolnego stosunku
do przepisów drogowych. Sprawdzało się to, o czym słyszałem w domu. Lwowskie ulice
pełne były ludzi, którzy nie bacząc na nadjeżdżające auta, wchodzili na jezdnię.
Na początku odwiedziliśmy lwowski cmentarz Łyczakowski oraz Orląt Lwowskich.
To tutaj spoczywają takie osobistości jak Maria Kownacka, autorka książek dla dzieci.
Niezwykle interesujący byli też ludzie rozstawieni pod cmentarzem. Gdy wracaliśmy do
autokaru, napadli nas obwieszeni pamiątkami sprzedawcy tutejszych gadżetów. Właściwie
nikt od nich nic nie kupił, toteż po chwili wtargnęli do naszego autokaru. Jeden z nich
zapytał skąd jesteśmy, na co ktoś odpowiedział, że z Niemiec. To widać – powiedział po
chwili sprzedawca, ale gdy dotarło do niego, że to żart, dodał: A nie czasem z Mongolii?
i wyszedł triumfalnie.
Na Ukrainie toaleta płatna, jak wszędzie, tyle że zamiast
50 kopijek (równowartość 35 gr.),
chcieli 50 polskich
groszy. A jak nie
masz to do widzenia
– pozostaje krzaczek. Z rzeczy ważnych dodam jeszcze, że najwyższy
budynek we Lwowie
ma 13 pięter, a Cola Vanilla kosztuje
w przeliczeniu około
55 gr. Warto spróbować także parówek
w cieście (około 66
gr.) lub zaskakująco wielkiego pieroga za zaskakująco niską cenę. Szkoda, że u nas nie
ma oryginalnych płyt CD za 13 zł. U nich są.
Do Rożnawy – miejscowości na Słowacji, gdzie mieliśmy spędzić wszystkie noce dotarliśmy z trzygodzinnym opóźnieniem około 2 w nocy. Podziękować za to możemy tylko
ukraińskim celnikom, którzy jak na żadnej innej granicy kazali wszystkim uczestnikom autokarowych wycieczek wysiąść, po czym sprawdzali dokładnie każdy paszport. Jedne paszporty szły na boczek, drugie były zwracane. Dlaczego? Tego nie wiadomo. W każdym razie
właściciele tych paszportów, które celniczka odkładała na bok, musieli stać i czekać.
Kiedy dojechaliśmy do Rożnawy, liczyło się tylko łóżko i gorąca kąpiel. Tyle, że kierownik
ośrodka zapomniał włączyć ciepłą wodę, ale to nic – i tak pierwszego dnia nie miałem
możliwości skorzystania z uroków łazienki, gdyż inny ją zajęli. Tym chętniej wszedłem do
łazienki następnego wieczora. Wanna, umywalka, kilka innych akcesoriów – właściwie
łazienka niczym nie odbiegała od europejskich standardów. Jednak sprytni Słowacy położyli przy wannie korek, który niestety nie zakrywał całego wylotu wody. Równie dobrze
mogłoby go nie być.
Trzeci dzień rozpoczął się dość deszczowo. Tym razem nastawiłem sobie budzik, bo
poprzedniego dnia zaspałem i nie zszedłem na śniadanie. Za to popełniłem mały błąd,
ponieważ spakowałem się, jakbyśmy wyjeżdżali stąd na zawsze. Tego dnia jechaliśmy na
Węgry. Po drodze zwiedziliśmy jaskinię Domica. Później przeprawiliśmy się przez granicę
i udaliśmy się do Egeru – miasta ze słynną fortecą Eger. Później, korzystając z wolnego
czasu chyba jako jedyny, zdecydowałem się na traumatyczną wycieczkę do marketu
Tesco. Pozwoliło mi to stanąć oko w oko z rodzimymi, węgierskimi Ikarusami. Prócz tego
dowiedziałem się w jakim stopniu Węgrzy znają język angielski. Z tym było różnie.
O godzinie 16.45 musiałem stawić się na zbiórce, spieszyłem się niepotrzebnie. Na węgierskim boisku okazało się, że zagubił się jeden z naszych zawodników. Dowiedzieliśmy
się jednak, iż zawodnik ten znalazł się w pobliskim hotelu. Z pomocą opiekunów, pod nasz
autokar podjechał samochód węgierskiej policji, z którego dumnie wysiadł zagubiony.
Ale to nie był koniec poszukiwań. Następnego dnia, gdy stanęliśmy pod słowackim
Tesco, by wydać ostatnie korony, w sklepie zagubił się pan Sebastian Pychyński. Uznaliśmy, że wzorem wczorajszego incydentu, zaczął szukać hotelu między alejami Tesco.
A prawda była nieco inna. Ochrona sklepu zatrzymała pana Pychyńskiego, ponieważ
w jego kieszeni był kod kreskowy, który wczoraj sam tak włożył. Przy kasie kod zaczął
piszczeć, no i koniec.
Ostatnią granicą, jaką mięliśmy przekroczyć była Słowacja – Polska. To tam chcieliśmy
przekupić celnika czekoladą, by podstemplował nasze paszporty. Ten jednak trzymał się
mocno i nie dał się sprowokować. Około godziny 22.00 autokar podjechał pod naszą
szkołę i tak skończyła się pełna przygód podróż na Wschód, który w wielu miejscach
nadal czeka na swój wschód.
Wojtek Puchacz, XCIV Liceum Ogólnokształcące

Imprezy

Szanty po raz drugi na Bielanach!

Po dużym sukcesie I Młodzieżowego Tygodnia Piosenki Żeglarskiej, który odbył się
w Tawernie „Gniazdo Piratów”, komisja kultury MRSB postanowiła zorganizować drugi
tydzień, który odbędzie się w listopadzie.
Na zeszłorocznej imprezie bawiło się ponad
900 dzieci i młodzieży. Co prawda było to duże
przedsięwzięcie, ale i świetna zabawa – która
się udała – dlatego nie było mowy o rezygnacji
z organizacji następnego koncertu. Nasze
„Szanty” zostały wpisane do kalendarza imprez
dzielnicy jako stała impreza. Pomysł bardzo
spodobał się w innych częściach miasta. Już
teraz wiemy, że w listopadzie do wspólnej zabawy chcą dołączyć dwie inne dzielnice. Tym
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razem, tak jak ostatnio, każdy będzie mógł
spróbować swoich sił w szantach. Oczywiście
odbędą się one w „Gnieździe piratów” (przy ul.
Ogólnej 5). Należy się przygotować do dużej
konkurencji. Spodziewamy się większej liczby
zespołów ze szkół niż ostatnio.
Do patronowania nad każdym dniem imprezy zostały zaproszone czołowe zespoły
szantowe z Polski, które świetnie spisały się
podczas pierwszej imprezy. Mamy nadzieję,
że tak jak podczas I Młodzieżowego Tygodnia Piosenki Żeglarskiej stworzymy idealny
nastrój do wspaniałej, wspólnej zabawy.
Serdecznie zapraszamy w listopadzie.
Komisja kultury

HIPISKIE ŻYCIE

Moi rodzice mają wiele wspólnego
z muzyką. Kiedyś zawodowo robili tylko to, teraz zajmują się również innymi
rzeczami, ale w domu nadal muzyka jest
„święta”. Na szczęście nie są w tym nudni,
interesują ich różne gatunki i style. Tata
nieustannie przynosi nowe kompakty. Ze
starych czasów rodzice mają też bardzo
dużo analogów. To takie czarne, duże
płyty. Często odtwarzane niemiłosiernie
trzeszczą. Najczęściej słuchają (a przy
nich i ja) klasyki i jazzu, który uwielbiają,
a ja wręcz przeciwnie. Jak czymś się
szczególnie zachwycają, to już wiem, że
będzie strasznie. Ale od czego jest wata
(w uszach). Mamy też sporo muzyki pop
z tego dziesięciolecia, ale również i o wiele, wiele starszej. I tu zaczyna się historia,
którą chcę opowiedzieć.
Pewnego dnia tata puścił mi nagrania
zespołu ABBA. Okazało się, że większość
z tych piosenek już znam, bo kiedy jeżdżę
z mamą samochodem, to zawsze radio
nastawione jest na stację nadającą stare
przeboje, które razem śpiewamy. Tata zauważył, że wyjątkowo lubię piosenki ABBY, więc
zaczął wyszukiwać wszystkie możliwe płyty, teledyski i informacje o zespole. I tak właśnie
popadłam w Abbomanię. Biedni rodzice stali się jej pierwszymi oﬁarami. Byli zmuszeni
wysłuchiwać po sto razy dziennie moich ulubionych piosenek, których uczyłam się na
pamięć. Z początku „trochę” protestowali, ale później przyzwyczaili się i pewnego razu
mama (znękana najbardziej), ze zdumieniem stwierdziła: „KOCHAM ABBĘ!”. Manie
są zaraźliwe. Kolejnymi oﬁarami stały się moje dwie przyjaciółki, Ola i Ania. Razem
z dziewczynami zaczęłyśmy się interesować w ogóle „epoką” ABBY, czyli latami 70-tymi
i 80-tymi. Poznałyśmy tamtą modę, która bardzo przypadła nam do gustu. Szczególnie
w wydaniu „hipisowskim”. Pasują nam: spodnie „dzwony”, wściekle kolorowe, kwieciste
koszule z rozszerzanymi rękawami, rzemyki, frędzle, koraliki, podarte dżinsy (mama też
takie nosi!), pobrzękująca, tania biżuteria, dłuugie włosy. Ja sama mam włosy dawno
nie przycinane, bo na to nie pozwalam i wolę ich nie związywać. Jak hipisi kocham
być wolna. Z tym, że wolność po mojemu, to też wolność od narkotyków. Też tak jak
oni wiem, że wcale nie o to chodzi, żeby mieć jak najwięcej i też nie chcę wojny. Ale
chyba nie zamieniłabym mojego hipisowskiego domu na życie w komunie. Bo tamci,
zbuntowani – odchodzili, żeby razem żyć i wszystko wspólnie dzielić. Tego nie pragnę,
natomiast raz do roku konsekwentnie spełniam jedno z najważniejszych hipisowskich
haseł: SZKOŁO – PRECZ! Robię to... w wakacje. Razem mamą uciekamy z miasta i jest
nam bardzo hipisko.
Ps. O ABBOMANII: Moje koleżanki z klasy patrzą na mnie krzywym okiem przez te
moje inne zainteresowania muzyczne, ale niewiele sobie robię ze zgryźliwych uwag (że
to przedpotopowy zespół) – bo słucham takiej muzyki, jakiej chcę. Po hipisku.
Magda 12 lat

O psie

Jestem Martyna i mam psa – Fendera. Jest z nami w domu od prawie
15 lat, czyli prawie całe jego życie.
Mój pies jest kundelkiem. Mimo to,
jest bardzo podobny do owczarka
niemieckiego – swojej matki. Łapy
jednak ma po ojcu – również kundelku.
Znakiem szczególnym Fendera jest
czarna „kropka” na jego głowie.
Moją „rolą” w życiu psa są popołudniowe spacery i od czasu do czasu
– czesanie. Resztę obowiązków sprawuje moja mama. Wychodząc z Fenderem na dwór staram się dopilnować,
aby powoli schodził ze schodów (czasami upada na nich i ciężko mu jest wstać) oraz żeby
nie wdał się w „bójkę” z żadnym innym psem. Raz niestety w okolicach ul. Tołstoja pewien
nie dopilnowany pies rzucił się na mojego. Nic nie mogłyśmy z mamą zrobić, gdyż pies ten
był dość potężny i z całej siły szarpał Fendera. Bałyśmy się, że odpychając psa bardziej go
zrani. W końcu pies zrezygnował. Fender miał kilka głębokich dziur. Miałyśmy szczęście,
że pies nie traﬁł w oko, a niewiele brakowało. Rodzice pojechali do weterynarza.
Zszył Fenderowi dziury i przepisał zastrzyki, które sami musieliśmy mu robić. Od tego
czasu zaczęliśmy bardziej go pilnować. Na szczęście nic więcej się nie stało.
Myślę, że w jakiś sposób zaprzyjaźniłam się z moim psem. Myślę też, że nie jest to
zwykła przyjaźń, ale taka, która nigdy się nie kończy. Mam nadzieję, że w naszym przypadku będzie trwała nieskończenie długo.
Martyna K.

Turniej warcabowy
Komisja edukacji i sportu MRSB serdecznie zaprasza na turniej warcabowy.
Jest to kolejny turniej organizowany przez
naszą radę.
Komisja edukacji i sportu ma na swoim koncie miedzy innymi bardzo dobrze
zorganizowany turniej siatkówki (I Turniej
Siatkówki „Jezorski K2 Cup” przeprowadzony w Gimnazjum nr 73) oraz turniej

piłki nożnej (zorganizowany w XLI LO im.
Joachima Lelewela). Turniej warcabowy
odbędzie się 16 kwietnia (sobota) o godzinie 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Marii Gwizdak przy ulicy Andersena 4.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek. Kontakt:
Jerzy Wartenberg – tel. 501244505.
Komisja edukacji i sportu

Rajd po Puszczy Kampinoskiej
Komisja turystyki i ekologii MRSB serdecznie zaprasza wszystkich do udziału
w młodzieżowym rajdzie po Puszczy Kampinoskiej. Zaplanowaliśmy wspólne ognisko
z pieczeniem kiełbasek oraz dla chętnych
możliwość zdobycia odznaki turystycznej.

Rajd odbędzie się 16 kwietnia (sobota)
w godzinach 9.00-15.00.
Spotykamy się o 9.00 pod Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Andersena 4.
Nie zapomnijcie o stroju turystycznym!!!
Komisja turystyki i ekologii
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Dyżury radnych w marcu i w kwietniu 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. 17.00-18.00
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
III

IV

7

4

5.

Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej, Zdrowia

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

21

18

9,23

13,27

–

27

9

13

1.

2.

3.
4.

2
16

6
20
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
III
VI
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

4

5

2

1

5

7,14,
21

4,11,
18,25

10,24

14,28

(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)

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

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

2.

3.

4.

5.

12

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
III
VI
-

25

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
Nr tel. 501 367 772
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a,
Członek Komisji Samorządowej, tel. 865 77 26, godz. 17.00-18.00
Oświaty, Rodziny
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15 -18.15

III

VI

7,21

4,18

21

18

3,24

7,28

2,16

6,20

1,15

5,19

15

12

16

13

14

11

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

2005
miesiące

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

III

VI

7

4

14

11

2

6

21

18

7,21

4,11

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

2005
miesiące

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;

14

11

1

5

24

28

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

– Pałac Kultury i Nauki, XX piętro, środa w godz. 16.00-17.00 w sali
2006 (pokój radnych) wejście od ul. Marszałkowskiej.
W czasie dyżuru można dzwonić pod numer 656 70 79.
W sprawach pilnych proszę dzwonić w godz. 10.00-18.00 tel. 0 504
138 768, lub wysłać e-mail: antoni.gut@wp.pl.
Zapraszam, osoby zainteresowane problematyką ochrony środowiska
do współpracy. Zebrania Komisji Ochrony Środowiska w II i IV poniedziałek
godz. 17.00.
Zapraszam XX p. PKiN.
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Ogłoszenia kulturalne

KWIECIEŃ 2005

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

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

IMPREZY

1.04 (piątek)
godz. 18.00
2.04 (sobota)
godz. 17.00-21.00
6.04 (środa)
godz. 18.00
9.04 (sobota)
godz. 18.00

Jubileusz 25-lecia BOK Otwarcie wystawy fotograﬁi Bogusława Brodackiego „Wawrzyszew na Bielanach”
wstęp wolny
„Złoty Podwieczorek”
wstęp 10 zł
Jubileusz 25-lecia BOK Kawiarnia Bardów – Aneta Łastik (prosto
z Paryża).Piosenki Bułata Okudżawy.
wstęp wolny
Wieczór „W Saloniku Hanny Rek”
bilet wstępu 15 zł

10.04 (niedziela) 10-lecie zespołu „Cotton Cat”.
wstęp wolny
godz. 17.00
Jubileusz 25-lecia BOK Otwarcie wystawy zbiorowej Bielańskiej Grupy
11.04 (pon.)
Twórczej
godz. 18.00
wstęp wolny
„Spotkanie
z
podróżnikiem”
–
pokaz
slajdów
i
prelekcja
polarnika
Jerzego
13.04 (środa)
Sacewicza pt. „Cztery pory roku na Spitsbergenie”.
godz. 18.00
wstęp wolny
Koncert
Jubileuszowy
25-lecia
Bielańskiego
Ośrodka
Kultury
i otwarcie
16.04 (sobota)
wystawy „25 lat BOK”.
godz. 18.00
wstęp tylko z zaproszeniami
20.04 (środa)
godz. 18.00
23.04 (sobota)
godz. 17.00

Jubileusz 25-lecia BOKOgólnopolski Salon Karykatury i Satyry.
wstęp wolny
Jubileusz 25-lecia BOK. „To jest Ameryka” - premiera programu estradowego w wykonaniu Zespołu Estradowego BIELANY pod kierunkiem
Benedykta Rupiewicza.
wstęp 10 zł

24.04. (niedziela) „Dwie godziny dla rodziny” - przedstawienie teatralne dla dzieci oraz
godz. 12.30
zabawy plastyczne z Urszulą Gawrońską i gry i zabawy umysłowe ze
Zbigniewem Kosimem.
bilet wstępu 10 zł
godz. 16.00
Spotkanie z bioenergoterapeutą Jerzym Mrugałą.
wstęp tylko z zaproszeniami
Koncert integracyjny z cyklu „Pro Arte”.Prezentacja zespołów muzycz27.04 (środa)
nych osób niepełnosprawnych.
godz. 17.00
wstęp wolny

SPOTKANIA KLUBOWE

4,11,18,25,04. (poSpotkania w Klubie Seniora
niedz.)
godz.12.3o –15.oo
5 ,1 2 ,1 9 , 2 6 . 0 4 .
(wtorek)
1,8,15, 22, 29.0 4.
(piątek)
godz. 17.00-20.00
7,14,21,28.04.
(czwartek)
godz. 16.00-20.00
26.04. (wtorek)
godz. 18.30
4,11,18,25,04.
(poniedziałek)
godz. 18.oo

Klub Miłośników RPG „Srebrzysty Miecz”

Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich
Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warszawski - pokaz
slajdów członków OM ZPFP
Spotkania Klubu Turystycznego „Magellan” (sala klubowa)

WYSTAWY
Wystawa fotograﬁi Bogusława Brodackiego
Wystawa malarstwa Bielańskiej Grupy Twórczej

1.04 (piątek)
godz. 9.00
2, 16.04. (sobota)
godz. 10.00-14.00
2. 04. (sobota)
godz. 10.00 -18.00
3.04 (niedziela)
godz. 10-14

Eliminacje dzielnicowe konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka”dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów

EDUKACJA KLUTURALNA

Warsztaty plastyczne dla dorosłych. Prowadzi Urszula Gawrońska.
Warsztaty dla nauczycieli „Metody aktywizujące w edukacji i organizacji
czasu wolnego”- cz. II. Prowadzi Beata Arabska.

6.04. (środa)
godz.10.00

Finał Bielańskiego Przeglądu Teatralnego

7.04. (czwartek)
godz. 9.00

Eliminacje dzielnicowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla
uczniów szkół średnich oraz dla dorosłych.

8.04. (piątek)
godz. 9.00-13.00

„Terapia przez sztuki plastyczne” – warsztaty dla uczniów Gimnazjum
nr 2 Prowadzi Grażyna Jezierska.
Warsztaty teatralne dla nauczycieli i animatorów kultury – cz. III. Prowadzi Anna Dziedzic
Przedstawienie teatralne w wykonaniu Theater im Schuppen z Frankfurtu. Warsztaty teatralne dla młodzieży
„Jan Kochanowski” - pogadanka prof. Krystyny Kołodziejskiej z cyklu
„Patroni ulic bielańskich”.
„Mistrzowie muzycznego nastroju” - koncert umuzykalniający dla uczniów
szkół bielańskich w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej.
Warsztaty chóralne dla uczniów szkół bielańskich

27 i 28. (śr.,czw.)
Przesłuchania Bielańskiego Przeglądu Muzycznego
godz. 9.00 – 14.00
Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
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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 (4-7)
pod kierunkiem Lidii Pracownik
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

Zespół estradowy „Bielany” (d. „Senior”)
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem
Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

wtorek, czwartek
godz. 14.00 – 16.45
środa - piątek
godz. 18.oo – 20.oo

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

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

ZAJĘCIA STAŁE – KLUBY
poniedziałek
godz. 12.3o – 15.oo
czwartek
godz. 17.oo – 20.oo

Klub Seniora
Klub Gier Towarzyskich

środa
godz. 17.oo-20.oo
wtorek
godz. 17.oo – 19.oo

Klub Gier Fabularnych RPG „Srebrzysty Miecz”
Sekcja szachowa
Klub Fotograﬁków Przyrody

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
wtorek godz. 17.00 - 18.00
piątek godz. 18.00 – 19.00
wtorek i czwartek
godz.20.00 - 21.00

Karate dla dziecipod kierunkiem Ludwika Orthweina
Fitness dla młodzieży

od 8.04.
od. 11.04.

9. 04. (sobota)
godz. 10.00 -18.00
10.04 (niedziela)
godz. 10.00-14.00
11.04. (pon.)
godz. 11.00
godz. 18.00-21.00
12.04 (wtorek)
godz.10.00 i 11.30
13.04. (środa)
godz. 11.00
14.04. (czwartek)
godz. 9.00-12.00

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

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska
Nauka języka angielskiego

Nauka języka niemieckiego

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

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.

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.

Czynny: poniedziałki 15.00-18.00, wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 16.00-20.00
Dyżury:
- Terapeuta uzależnień - Poradnictwo dla rodzin z problemem alkoholowym – wtorek,
środa, czwartek, piątek od 16.00 do 20.00
- Prawnik - porady prawne zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego - wtorek, czwartek
od 16.00 do 20.00
- Psycholog - Pomoc psychologiczna dla osób znajdujących się w kryzysie życiowym
i rodzin z problemem alkoholowym – wtorek, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 12.00
do 16.00
- Psycholog - Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej – poniedziałek od 15.00 do 18.00, piątek od 16.00 do 20.00
- Pedagog - Konsultacje dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami
oraz konsultacje dla rodziców w sprawach wychowawczych – wtorek, piątek od 16.00
do 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE
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Ogłoszenia kulturalne*
2.04.05
godz. 11.00
5,7,12,14,19,21
26,28.04.05
godz.18.00-20.00
5,6,12,13,19, 20
27.04.05
godz.17.00-18.30
6-8.04.05

EDUKACJA KULTURALNA

„Zamki, Pałace, Budowle Wspaniałe” – zajęcia plastyczne.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
Zajęcia - warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży – gitara i perkusja
dla początkujących (zajęcia bezpłatne).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy
Zajęcia - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy
Konkurs wokalny „Mikrofon dla każdego”.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

9.04.05
godz. 10.00
9.04.05
godz 11.00

„Gitara dla każdego” – otwarte zajęcia dla młodzieży.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

9.04.05
godz. 10.30

„Ślady wiosny” zajęcia ekologiczne na terenie parku.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

12. 04.05
godz.17.30

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

15.04.05

Konkurs teatralny „Wiersze Jana Brzechwy w inscenizacjach” - przegląd
inscenizacji 15.04.05, prezentacja wyróżnionych zespołów 29.04.05.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

16.04.05

Konkurs modelarski „Świat modeli” – ﬁnał i prezentacja nagrodzonych
prac.Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

16.04.05
godz. 11.00

„Gdzie się skryły ptaki” zajęcia ekologiczne dla dzieci.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

23.04.05
godz. 10.00

„Wiosenne muzykowanie” – otwarte zajęcia plastyczne.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

23.04.05

Wyjazd kulturopoznawczy z cyklu „Poznajemy polskie dziedzictwo kulturowe” - wyjazd do Kazimierza Dolnego - wycieczka jednodniowa.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05

23.04.05
godz. 11.00

„Jak tu pięknie” – otwarte zajęcia plastyczne.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

28.04.05
godz. 10.00

Papierowe fantazje – warsztaty papieroplastyki. Warsztaty dla dorosłych
prowadzi Elżbieta Szmydt.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05

29.04.05.
godz. 17.00

Retoryka, czyli sztuka pięknego mówienia – wykład z elementami warsztatowymi – zajęcia prowadzi Olgierd Annasiewicz.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul. Petoﬁego 3, tel. 865-18-05

30.04.05
godz. 11.00

„Bajkowy jest ten nasz świat” – zajęcia teatralne dla dzieci.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

„Pierwsze kolory wiosny” – 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,
godz. 17.00-18.40 Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
pon.
godz14.25-19.05
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzi Barbara Czarśroda
godz. 15.00-18.05 necka.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
piątek
godz. 14.25-19.05

wtorki i czwartki
godz.16.30-18.00

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.
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
wadzi Hanna Mosakowska.
godz. 16.40-17.40
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
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
wtorki
godz. 17.00
soboty
godz.13.00

W pracowni artysty malarza. Warsztaty tworzenia witraży w swojej
pracowni prowadzi Hanna Dubiel.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul.Petoﬁego 3, tel. 865-18-05
W pracowni artysty malarza. Warsztaty malowania portretów w swojej
pracowni prowadzi Małgorzata Renes.
Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul.Petoﬁego 3, tel. 865-18-05

każdy czwartek
Modelarstwo - zajęcia prowadzi Waldemar Mozer.
godz. 15.00-18.00 Ośrodek „Sztuka i Ty” biblioteka ul.Petoﬁego 3, tel. 865-18-05

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
23.04.05
godz. 10.30
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„Dzień ziemi” – sprzątamy nasz park, akcja plenerowa dla dzieci, młodzieży i rodziców.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA

Wystawa malarstwa dzieci i młodzieży –„Tęczowym pędzlem” uczestniczących w zajęciach – warsztatach plastycznych
wstęp wolny
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1
Wystawa „Szymon Dederko – fotograﬁa nietypowa” ekspozycja czynna
do 29.04.05 r. (pon.-pt.) godz. 10.00-20.00 (sob.–niedz.) godz. 9.00
-14.00 grupy zorganizowane – terminy do uzgodnienia
9.04.05–29.04.05
wstęp wolny
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel. 835-43-55. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
1.04 -30.04.05
(pon.- pt.)
godz.14.00-20.00

KONCERTY

3.04.05
godz. 19.00

10.04.05
godz. 20.00

19.04.05
godz. 14.00

29.04.05

Koncert z cyklu „Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach”. Recital J.
Falkowskiej – fortepian. W programie: F. Chopin – nokturn, walce, etiudy
z op. 10 i 25.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny
Promińskiej, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel.
669-01-78.
wstęp wolny
„Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne” – wieczór wielkanocny. Michał
Sawicki – organy, Paweł Książkiewicz – ﬂet, Michał Straszewski – skrzypce. W programie: J.S.Bach, A. Corelli, D.Cimarosa.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55, Agencja Artystyczna Arsis
współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.
wstęp wolny
„Warszawo Ty moja Warszawo” – koncert poświęcony Warszawie.
wstęp za zaproszeniami
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla
Nerudy 1, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy
Koncert ﬁnałowy konkursu wokalnego „Mikrofon dla każdego”. Miejsce:
Kościół św. Zygmunta plac Konfederacji 55, Ognisko Pracy Pozaszkolnej,
ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

IMPREZY DLA SENIORÓW

Warsztaty manualne dla seniorów (spotkania bezpłatne).
4,11,18,25.04.05
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chogodz. 15.00
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98,
ul. Pabla Nerudy 1
Prelekcja dla bielańskich seniorów - Insurekcja Warszawska. Prowadzi
Krystyna Kołodziejska.
05.04.05
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chogodz. 14.00
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka” tel. 834-76-98.
wstęp wolny
Warsztaty tańców integracyjnych oraz na siedząco dla seniorów bie7,14,2128.04.2005 lańskich.
wstęp wolny
godz. 15.00
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF ”Chomiczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98
Wykład wiedzy o zdrowiu dla bielańskich seniorów – Przewlekła obturacyjna choroba płuc.
14.04.2005
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chogodz.15.00
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98,
ul. Pabla Nerudy 1
wstęp wolny
Zebranie
Klubu
Kombatanta.
20.04.05
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel. 835-43-55
godz. 13.00
Wykład wiedzy o przyrodzie „Europejskie szlaki” dla bielańskich seniorów
– temat kraje nadbałtyckie.
21.04.2005
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chogodz.14.00
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98,
ul. Pabla Nerudy 1
wstęp wolny
Wieczorek integracyjny dla seniorów bielańskich
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF „Cho26.04.05
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka” tel. 834-76-98
godz. 16.30
wstęp za zaproszeniami
Plenerowy wykład wiedzy o sztuce – Zabytki zespołu pokamedulskiego.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF ”Cho27.04 .2005
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”
godz.12.00
wstęp wolny
* O szczegółowe informacje dotyczące wymienionych imprez – w tym o możliwości uczestnictwa
prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury

Dla amatorów fotograﬁi i nie tylko

W Bibliotece Publicznej przy ul. Duracza 19 warto zobaczyć dwie wystawy, które
mogą zainteresować zwłaszcza amatorów fotograﬁi: „Fotograﬁa nietypowa” Szymona
Dederki i „Dawne aparaty”. Można je oglądać do końca kwietnia, w dni powszednie od
godz. 10.00 do 16.00.

DOBRE PRZEDSZKOLE TO SIĘ OPŁACA
ZAINWESTUJ W SWOJE DZIECKO!
Jeśli masz dziecko w wieku 3-6 lat zapraszamy do naszej placówki.
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

Marzec 2005

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.
• Sprzedam kuchnię gazową z elektrycznym zapalnikiem
gazu i zamrażarkę. Tel.633-00-86
• Sprzedam-śpiwór dla dziecka, dł.110 cm – 25 zł oraz
komplet do chrztu dla dziewczynki,74cm – 50 zł. Tel.
500-255-712.
• Sprzedam lutownicę gazową na naboje 190g z dwuletnią gwarancją – 60 zł. Tel. 504-155-208.
• Sprzedam stół rozsuwany na 8 osób, wysoki połysk,
ciemny oraz maszynę do szycia SINGER. Tel. 663
44 14.
• Mini-wieżę w bardzo dobrym stanie, ﬁrmy SHARP,
z możliwością podłączenia słuchawek, tuner radiowy
FM/AM, magnetofon, odtwarzacz płyt CD, nowoczesny
design, budzik, niski pobór mocy. Cena tylko 250 zł,
tel. 633-01-81
• Narożnik (190x90), z pojemnikiem na pościel, w bardzo
dobrym stanie, obicie w paski beżowo-brązowe (gruby
sztruks), idealne do małego pokoju. Cena: 200 zł ,
tel. 633-01-81
• Sprzedaż poduszek ortopedycznych, Warszawa, ul.
Marii Kazimiery 20 lok. 9, tel. 833 48 53, godz. 9-17.

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
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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.
• Sprzedam lub wynajmę lokal biurowo-usługowy 50 m2.
Tel. 0-506-147-640.
• Do wynajęcia lokal 80 m2 na magazyn lub produkcję.
Siła, telefon, strzeżone. Łomianki – Buraków. Tel.
0-602-399-762, 832-12-11 lub 751-12-11.
• Wykupię zadłużone mieszkanie za dodatkową opłatą.
Tel. 833-93-43 po godz. 17.00.
• Sprzedam ładne, po remoncie i z hipoteką mieszkanie
105 m2 na Ochocie. Tel. 659 58 48.
• Kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną kuchnią,
balkonem, około 40 m2, może być zadłużone lub do
remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. W rozliczeniu
sprzedam mieszkanie własnościowe, hipoteczne 27
m2, rozkładowe, wysoki parter, okratowane, 3 schowki,
bliskie Bielany. Tel. 603 109 236.
• Wynajmę dwupokojowe umeblowane mieszkanie przy
Dworcu Marymont. Tel. 864 73 77.
• Sprzedam mieszkanie – ul. Kochanowskiego przy
przychodni. Tel. 633 13 45, 501 340 502.
• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Marymonckiej.
Woda, co. Tel. 751-18-86 wieczorem.
• Mam do wynajęcia 2 pokoje z kuchnia. Niedrogo. Tel.
0-696-219-475.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 na Woli przy
ul. Góralskiej bez pośredników. Tel. 0 600 108 958 lub
0 603 675 401.
• Kupię mieszkanie bezpośrednio 2 lub 3 pokojowe na
Bielanach. Tel. 0 501 772 090.
• Bezpośrednio kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną
kuchnią, balkonem, ok. 40 m2, może być zadłużone
lub do remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. Tel.
603-109-236.
• 35 m kwadratowych na magazyn/pracownie na ul.
Lektykarskiej. Tel. 833-72-13

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
• Korepetycji z matematyki i chemii -udziela mgr inż. Bielany, Bemowo 20zł/h - pisanie prac tel. 0691350400,
6636293 po 17.00
• Lekcje języka niemieckiego dla początkujących i zaawansowanych (także przygotowanie do matury) u mgr.
ﬁlologii germańskiej. Tel. 633-86-37, 0-609 93 92 40.
• Fizyka, korepetycje, student PW. Tel. 0-603-884-332.
• Wulkanizacja, u. Bogusławskiego 21. Tel. 663-21-97.
• MASAŻ: leczniczy, relaksacyjny, odchudzający, akupresura. Likwiduje stawowo-mięśniowe dolegliwości
bólowe, usprawnia pracę stawów, również w domu
u pacjenta. Tel. 602 197 150, 669 61 23.
• Fotograﬁk z długoletnim doświadczeniem oferuje usługi
foto i videoﬁlmowanie: ślubów, wesel, chrzcin oraz
innych uroczystości. Tel. 834 52 27.
• BIURO RACHUNKOWE ”AMAG”, księgi rachunkowe,
księgi przychodów, ryczałt, ZUS elektronicznie. Licencja MF od 1991 r., ceny promocyjne. Tel. 663-80-89.
• Zawiozę do ślubu białym volvo – tanio. Tel. 663 70
96, 604 420 482.
• Dla osób niepełnosprawnych i starszych drobne
naprawy domowe. Jerzy Denisiuk – złota rączka.
Tel. 834-05-03
• Tenisowe szkolenie, obozy – wakacje. Tel. 834-33-22,
0-501-761-791.
UWAGA!
Poszukuję świadków wypadku, który miał
miejsce dnia 27 listopada 2004 r. na ul. Arkuszowej przy ul. Jowisza – samochód WV
czerwony potrącił pieszego na chodniku.
Proszę o kontakt kierującego zielonym Renault Laguna, który powiadomił policję o ww.
wypadku. Proszę o informacje – ul. Arkuszowa
54, tel. 835 40 61, kom. 0-693028985

Uchwała Nr 127/XXXIII/05
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Mieszkańców Radiowo.
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 718/XXXI/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 2 lipca
2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla Radiowo oraz
określenia statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 213 poz. 5333), Rada Dzielnicy uchwala,
co następuje:
§1
Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Radiowo i w tym celu
zwołuje Zebranie Mieszkańców na dzień 17 maja 2005 r. w lokalu Szkoły Podstawowej
Nr 79 przy ul. Arkuszowej 202 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 Radiowo w składzie:
1.
Elżbieta Aniołkowska
2.
Wiesława Banasik
3.
Bogdan Janiak
4.
Paweł Kudlak
5.
Bożena Kaczmarek
§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 Radiowo oraz w centralnych punktach tego Osiedla,
nie później niż na 30 dni przed dniem 17 maja 2005 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Aleksander Kapłon
Uchwała Nr 128/XXXIII/05
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
z dnia 7 marca 2005 r.
w sprawie: propozycji nazw stacji metra zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju
m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.) Rada Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy uchwala, co następuje:
§1
Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy proponuje następujące nazwy dla stacji
metra zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
1)
dla stacji o roboczej nazwie Park Kaskada
- Słodowiec
2)
dla stacji o roboczej nazwie Bielany
- Stare Bielany
3)
dla stacji o roboczej nazwie Wawrzyszew
- Lasek Lindego
4)
dla stacji o roboczej nazwie Młociny
- Huta Warszawa
§2
Przekazać uchwałę Prezydentowi m.st. Warszawy, Radzie m.st. Warszawy, Zarządowi Metra Warszawskiego Sp. z o.o. oraz podać do publicznej wiadomości mieszkańców
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Aleksander Kapłon
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FOTOFERIE Zima 2005

W sali akademickiej kościoła św. Zygmunta w styczniu br. można było oglądać
zbiorową wystawę fotograficzną pt.
„Krajobraz frasobliwy”. Wystawą tą inaugurowało swoją działalność Bielańskie
Otwarte Centrum Fotografii i Technik
Multimedialnych. I oto kolejna impreza
zrealizowana przez Centrum – wystawa
bardzo młodych miłośników malowania
światłem, efekt dwutygodniowych warsztatów fotograﬁcznych dla najmłodszych
„FOTOFERIE Zima 2005”.

Najlepsze prace w dniach 5-12 marca br.
były prezentowane w ramach Warszawskiego Festiwalu Fotograﬁi Artystycznej, w Galerii Bezdomnej przy ul. Lubelskiej, wśród dzieł
znanych i bardzo znanych fotograﬁków.
Odnotujmy zatem: FOTOFERIE, to
teraz już cykliczne przedsięwzięcie, organizowane przez grupę „fotomiłośników”
z Bielańskiego Otwartego Centrum Fotograﬁi i Technik Multimedialnych, wspólnie
z Wydziałem Kultury dla Dzielnicy Warszawa Bielany, paraﬁą św. Zygmunta oraz

Było super

Przez kilka dni lutego można było zaobserwować jak kilkunastoosobowa grupa
dzieci z żółto-czarnymi, jednorazowymi
aparatami fotograﬁcznymi pracuje „na zadany temat”: strażacki samochód – marzenie
chłopców, zaprzyjaźnione konie, bielańskie
drzewa, bielańskie okna, sąsiedzi i sami autorzy. To bogactwo przeżyć każdy
z uczestników wystawy zamknął w wielkiej
antyramie i uzupełnił własnym portretem
wykonanym przez kolegę.
Uwaga! Nadchodzą najmłodsi! Solidna dawka świeżości, znakomita intuicja,
sporo wiedzy i niezły reﬂeks. Świadomie
i oszczędnie, dość blisko modnej ostatnio
„łomograﬁi”. Ponadto – w tym przypadku
– dużą radość sprawia podglądanie rozwijającego się talentu. To nie jest już zwykłe
pstrykanie. Czasem aż trudno uwierzyć, że
autor ma kilka... kilkanaście lat.

Stowarzyszeniem Ruch Inicjatyw Społecznych PRACA.
Podczas FOTOFERII, dzieci – pod kierunkiem instruktorów – zdobywają wiedzę
ogólną z zakresu historii sztuki i fotograﬁi
oraz szczegółową, dotyczącą fotografowania. Uczą się między innymi o kompozycji,
sposobach naświetlania, a nawet trickach
fotograficznych – czyli o tym jak robić
dobre zdjęcia. Nauka urozmaicana jest
wycieczkami i zabawą. W tym roku dzieci
brały udział w dwóch plenerach, odwiedziły
galerię fotograﬁczną i laboratorium w Arkadii, gdzie obserwowały proces wywoływania
i obróbki własnych materiałów naświetlonych podczas plenerów.
Wystawę prac uczestników zajęć zorganizowano w kawiarence niedzielnej
kościoła św. Zygmunta.
Krzysztof Chmarra

turnieje wiedzy. Była też
ZIMA W MIEŚCIE przyrodnicze,
nauka tańca, a także bale i dyskoteki.
Tegoroczna akcja „Zima w mieście”
na terenie Dzielnicy Bielany była prowadzona w 16 placówkach oświatowych
w dniach od 14 do 25 lutego 2005 r.
Zajęcia, kierowane przez wykwaliﬁkowaną kadrę pedagogiczną, odbywały
się od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 - 16.00. We wszystkich punktach
akcji uczestnicy mogli skorzystać z nieodpłatnych posiłków. Całodniowy pobyt
dziecka w placówce oraz wszystkie wycieczki, bilety wstępu i przejazdu były
również bezpłatne. Wzorem lat ubiegłych
organizatorzy starali się, aby zajęcia były
atrakcyjne i zróżnicowane.
Podczas akcji organizowane były wycieczki przybliżające historię oraz kulturę
Warszawy. Dzieci i młodzież obejrzały
ekspozycje Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu, Muzeum
Kolejnictwa, Muzeum Archeologicznego,
Muzeum Puszczy Kampinoskiej oraz odwiedziły Filharmonię Narodową i Pałac
Kultury i Nauki.
W ramach zajęć kulturalno-oświatowych
miały miejsce konkursy plastyczne (ceramika, witraż, malowanie na szkle), literackie,

Odbywały się również spotkania z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji, podczas
których uczestnicy rozmawiali na temat
bezpieczeństwa w szkole i poza nią.
Uczniowie, w zależności od aktualnie
panującej aury, brali udział w zajęciach
rekreacyjno-sportowych, takich jak koszykówka, siatkówka, piłka nożna, turnieje
sportowe, gry terenowe, tenis stołowy,
aerobik, ściana wspinaczkowa. Organizowano również, cieszące się bardzo dużym
zainteresowaniem, liczne wyjścia do kin,
teatrów, studiów rozrywki oraz na basen
i kręgielnie.
Dodatkowo podczas akcji „Zima w mieście” odbył się Halowy Turniej piłki nożnej
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany m.
st. Warszawy. W turnieju wzięło udział 80
chłopców ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięzcy otrzymali nagrody i medale, a pozostałe drużyny, drobne upominki.
W tegorocznej akcji dziennie uczestniczyło ponad 1270 dzieci i młodzieży. Na Bielanach akcja „Zima w mieście” była bardzo
udana, o czym świadczy wysoka frekwencja
na zajęciach w poszczególnych punktach.
Robert Tkaczyk

Wesołego Alleluja,
smacznego jajka
i mokrego dyngusa
wszystkim Czytelnikom
życzy po staropolsku
Redakcja
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Kaziuki Wileńskie
na Bielanach... i nie tylko

Już po raz drugi
Osobne spotkaBielański Ośrodek
nie przygotowali poKultury był organieci wileńscy: Henzatorem Kaziuków,
ryk Mażul, Wojciech
które w tym roku
Piotrowicz i Józef
oprócz Bielan, objęSzostakowski. Słuły także drugi brzeg
chacze w skupieWisły.
niu i z dużą dozą
Urokliwe i gosposentymenatlizmu
darne panie z Czewysłuchali wierkoniszek (Litwa)
szy świadczących
przywiozły bardzo
o ukochaniu miejsc
piękne palmy oraz
urodzenia i kraju ojinne wyroby sztuki
czystego.
ludowej związane
Wyjeżdżając
ze Świętami Wielkiej
w niedzielny wieNocy. Mieszkańcy
czór, zespół zabrał
Bielan tłumnie oddużą ilość odzieży
wiedzali BOK chętnie
wraz z innymi dadokonując zakupów.
rami dla szkół WiZespół artystyczny
leńszczyzny, gro„Cicha Nowinka”
madzonych w BOK
przedstawił widowidwa razy do roku.
sko obrzędowe z pio- Palmy wileńskie prezentuje członkini zespołu „Cicha Nowinka” W czasie Kaziuków
senkami i gawędami związanymi z Kaziuka- zapisywano się też na wycieczki do Wilna
mi. Duszą tego przedsięwzięcia była Janina i Trok w dniach 30.04 - 3.05.2005 r.
Norkuniene – twórczyni zespołu.
Gerard Położyński

Zrobiło się miło

W dziesięciopiętrowym bloku mieszkalnym przy ul. Maszewskiej 37 na Chomiczówce do niedawna jeszcze było tak, jak w wielu tego typu budynkach – szaro, niezbyt
czysto, ściany wymazane różnymi bohomazami, a nawet niecenzuralnymi wyrazami.
Znamy to z autopsji.

Drugi z lewej Jerzy Mierzwiak

freski, a na zakończenie
spotkania, na dziesiątym piętrze, przy lampce
wina i ciasteczkach, oklaskiwali występ Sidney’a Polaka, który zagrał
i zaśpiewał swój znany
przebój „Chomiczówka,
Chomiczówka”. Artyście
tak spodobały się freski,
że postanowił wystąpić
z inicjatywą namalowania podobnych również
w swoim budynku.
Mieczysław Pierzchała

Przed kilkoma tygodniami wygląd klatki schodowej w budynku zmienił się
jednak nie do poznania,
a to dzięki interesującej,
oryginalnej inicjatywie zarządu wspólnoty mieszkaniowej. W porozumieniu i z
udziałem mieszkańców na
ścianach wszystkich pięter
pojawiły się kolorowe freski.
Wymalował je nauczyciel
z liceum plastycznego Jerzy Mierzwiak. Zrobiło
się kolorowo, czysto, miło.
Nawet sąsiedzi stali się
sympatyczniejsi i bardziej
przyjacielscy...
W poniedziałek 28 lutego
zarząd wspólnoty zorganizował wernisaż fresków.
W happeningu na klatce
schodowej wzięło udział
kilkadziesiąt osób, a wśród
zaproszonych gości był również Bogusław Białowąs
(przewodniczący komisji
oświaty, kultury i kultury
fizycznej w Radzie Dzielnicy Bielany), który chwalił
pomysł zarządu wspólnoty.
Goście z uznaniem oglądali
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