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Wiosna na Bielanach

Wielkanocne tradycje Ostatnie słowo – „Amen”

Uczniowie bielańskich szkół w drugą rocznicę
śmierci wspominają Papieża Jana Pawła II
Piotrek: Słuchajcie, gdyby żył Jan
Paweł II to miałby teraz... hm... miałby
87 lat.
Kasia: Właśnie, a Jego już nie ma
wśród nas.
Kamil: Ale przecież jest obecny duchowo. Pamiętacie jak podczas pogrzebu
wiał silny wiatr i co chwila kartki z Biblii
położonej na trumnie Papieża przekręcały się, aż w końcu Biblia zamknęła się.
Marzena: Tak pamiętam! Papież
zawsze powtarzał, że wiatr to Duch
Święty.
Kasia: A może gdyby nie zamach na
jego życie, to żył by dłużej... przecież podobno skutki zamachu znacznie pogarszały jego stan zdrowia przez tyle lat!
dokończenie na str. 15

Fot. M. Pierzchała

Wielkanoc – najważniejsze święto chrześcijańskie, obchodzone od czasu
Soboru Nicejskiego w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni
księżyca. Poprzedza je Wielki Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą Palmową, przeznaczony na duchowe przeżywanie najważniejszych dla wiary
chrześcijańskiej wydarzeń. Wielkanoc to także święto radości, oznajmiające
przy dźwięku dzwonów kościelnych ZMARTWYCHSTANIE CHRYSTUSA.

Obraz z kościoła św. Marii Magdaleny

Bielany to unikalna dzielnica
Rozmowa z Kacprem Pietrusińskim, Zastępcą Burmistrza Bielan

Fot. Archiwum redakcji

Ukończył Pan prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Prawnikom nie jest
ciężko znaleźć dobrze płatną posadę.
Czemu więc zdecydował się Pan na
pracę w samorządzie?
Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę

Od XVIII w. msze rezurekcyjne zaczęto odprawiać nie o północy, lecz o świcie.
Towarzyszyła im kanonada ze strzelb, pistoletów, armat i moździerzy. Ten potężny
hałas miał oznajmiać wszystkim ludziom,
że oto wydarzyło się coś wielkiego,
niezwykłego, że właśnie miało miejsce
najważniejsze wydarzenie – jedyne, jakie
mogło przynieść ludziom trwałą nadzieję
i wyzwolenie.
Czy pamiętamy wszystkie wielkanocne tradycje? Jak wiele z nich jest kultywowanych do dzisiaj, a jak wiele odeszło
w zapomnienie?

Wielki Tydzień
W Wielki Czwartek po zmroku lub
w Wielki Piątek o świcie obowiązkowo
należało się wykąpać w rzece lub w jeziorze, aby zapewnić sobie urodę, gładkość
skóry i ochronę przed złem. Na pewno
też dodawało to hartu ducha i ciała, bo
przecież kąpiel w lodowatej wodzie o tej
porze roku. Brr! Co dziwne wierzono, że
połknięcie bazi uchroni od bólu gardła
i złego uroku. Do dzisiaj w Pruchniku
nad Sanem w Wielki Czwartek odbywa
się „palenie Judasza”.
We wsi Dobra (Małopolska) w nocy
zMarzec
wielkanocnej
2007niedzieli na poniedzia-

łek, grasują „dziady śmigustne”. Ubrani
w słomiane czapki i futra stukają kijami
do domostw i zbierają datki. Nie mówią
nic, tylko świszczą i turkają.
dokończenie na str. 3

– Myślę, że zadecydowały dwie rzeczy.
Po pierwsze potrzeba działania, aktywności społecznej i obywatelskiej. Poza tym
samorząd ma tę fantastyczna cechę, że
szybko widać rezultaty podejmowanych
działań. Od podjęcia decyzji o wyremontowaniu chodnika, budowie przedszkola,

zorganizowaniu zajęć pozaszkolnych dla
dzieciaków albo otwarciu klubu seniora,
do widocznych efektów mija stosunkowo
niewiele czasu. A gdy daje się zrobić coś
dobrego dla lokalnej społeczności, to
przynosi to dużo satysfakcji.
Czy przed objęciem funkcji zastępca
burmistrza miał Pan jakieś doświadczenie samorządowe?

– Tak, przez 8 lat byłem radnym najpierw gminy, a potem dzielnicy Bielany.

dokończenie na str. 3

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy mieszkańcom Dzielnicy Bielany radosnych i głębokich przeżyć
związanych z Wielkim Tygodniem i Zmartwychwstaniem Chrystusa.
Niech Ten, który zwyciężył śmierć, da nam siłę i moc
do przezwyciężania trudności.
Niech obdarza zdrowiem, udziela potrzebnych łask
i ubogaca każdy dzień naszego życia.
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Burmistrz Dzielnicy Bielany

Michał Sikorski

Zbigniew Dubiel
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Z prac Rady Dzielnicy

Z prac Zarządu Dzielnicy

1 marca bieżącego roku odbyła się VI
sesja Rady Dzielnicy Bielany. Radni Bielan przyjęli protokoły z obrad IV i V sesji
oraz ustalili porządek obrad. Zajmowano
się m.in. stanowiskiem Rady w sprawie
przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku
Gdańska. Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Rady Dzielnicy Bielany w swoim stanowisku uznała, że ze względu na fakt, że
północno-zachodnie tereny dzielnicy,
są szczególnie dotknięte degradacją
środowiska, z powodu bliskości kompostowni, wysypiska śmieci, rozlewni paliw,
gazociągu oraz krematorium i cmentarza,
należy zachować szczególną ostrożność
przy wyborze trasy S-7 przez Bielany,
a jeśli to możliwe przede wszystkim ze
względów ekologicznych, podjąć próby
wyprowadzenia jej poza Bielany. Komisja negatywnie zaopiniowała wycinkę 5
ha lasu z Lasu Bemowskiego, a także
uzgodniła, że jeśli trasa będzie powstawać w okolicach osiedla Chomiczówka,
to wariant taki zostanie poparty tylko przy
spełnieniu następujących warunków:
- trasa będzie przebiegać w tunelu (w pobliżu budynków mieszkalnych), przy czym
kominy odprowadzające spaliny będą wyposażone w bardzo wysokiej jakości ﬁltry;
- w miejscach lokalizacji ewentualnych
węzłów komunikacyjnych będą zastosowane maksymalne zabezpieczenia przeciwhałasowe i przeciwspalinowe celem
kompensacji wpływu zanieczyszczeń
i hałasu na człowieka i środowisko.
Radni dyskutowali nad przyjęciem kilku
uchwał. Dyskusja dotyczyła m.in. wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.
st. Warszawy odnośnie zmiany uchwały
Rady z 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu

W lutym 2007 r. Zarząd Dzielnicy odbył 4 posiedzenia, w trakcie których omówił
195 spraw, w tym podjął 81 uchwał. Treści uchwał są dostępne na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego
70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

prac nad projektem uchwały budżetowej
m. st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia
zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu m. st. Warszawy za
I półrocze roku budżetowego.
Radni dyskutowali też nad wniesieniem
inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st.
Warszawy odnośnie zmiany uchwały Nr
XLII/999/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia
2 grudnia 2004 r. w sprawie sprzedaży,
zamiany i nabywania lokali mieszkalnych
w domach wielolokalowych. Ten projekt
uchwały nie uzyskał akceptacji większości
radnych.
Rada Dzielnicy przyjęła natomiast
uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej
Sportowej nr 21 im. Janusza Kusocińskiego,
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Sportowych nr 50 im. Janusza Kusocińskiego.
Opowiedziała się też za wnioskiem o zmianach w załączniku dzielnicowym do projektu
budżetu m. st. Warszawy na 2007 r.
Radni z aprobatą odnieśli się do propozycji utworzenia Centrum Rekreacyjno-Sportowego m. st. Warszawy w Dzielnicy Bielany przy ul. Marymonckiej 42,
a także przyjęli uchwałę o wygaśnięciu
mandatu zmarłej radnej Agaty Gąsiorowskiej z PiS, której pamięć uczczono
na początku sesji minutą ciszy.
Zastępca burmistrza Kacper Pietrusiński przedstawił radnym sprawozdanie
z pracy zarządu dzielnicy w okresie
między sesjami, zwłaszcza z wykonania
uchwał Rady.
W ramach porządku obrad radni przedstawili interpelacje i zapytania oraz wysłuchali odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone podczas poprzedniej sesji.
mt

Uchwała Nr 27/VI/07
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
z dnia 1 marca 2007 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnej.
Na podstawie art. 190 ust. 2 w związku z art. 190 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) oraz art.8 ust.1 ustawy z dnia
15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41,poz. 361
ze zm.), Rada Dzielnicy uchwala, co następuje:
§1
Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Pani Danuty Agaty Gąsiorowskiej w okręgu wyborczym Nr 5, wybranej
z listy Nr 4 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, wskutek śmierci.
§2
Uchwałę należy doręczyć niezwłocznie Wojewodzie Mazowieckiemu oraz
Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany
m. st. Warszawy
Michał Sikorski

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

Zadzwoń i przyjdź tel. 0-22 633-38-77.
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Budowa bielańskiego odcinka Metra
Posiedzenie Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
We wtorek 6 marca br. w Urzędzie
m. st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany
przy ul. Przybyszewskiego 70/72 odbyło
się posiedzenie Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii. Intencją przewodniczącej
Ilony Soji – Kozłowskiej było zapoznanie
członków komisji i przybyłych mieszkańców Bielan z realizacją budowy
bielańskiego odcinka metra oraz zaprezentowanie planów zagospodarowania
terenów wokół metra po zakończeniu
inwestycji. W spotkaniu uczestniczyło
50 osób, w tym przedstawiciele Rad
Osiedli, Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych. Było to już trzecie tak liczne
posiedzenie Komisji.
Przedstawiciel Metra Warszawskiego,
zaprezentował wizualizację budowy odcinka metra od tunelu szlakowego B 20
do stacji metra A 23 Młociny. Planowany
termin wykonania odcinka bielańskiego
to I – II kwartał 2008 r. Przypomniał
także, że węzeł komunikacyjny „Młociny” pozwoli na zintegrowanie środków
komunikacji publicznej z układem drogowo-ulicznym i systemem parkingów
„Parkuj i Jedź”.
Natomiast przedstawiciel Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st.
Warszawy – Krzysztof Czerniawski,
zapowiedział, że inwestorem budowy
drugiej nitki ul. Kasprowicza będzie Zarząd Transportu Miejskiego. Do końca
2007 r. planuje się wykonanie prac planistycznych, a zakończenie całej inwestycji
przewiduje się w 2008 r.
Na spotkaniu podano również informacje o ilości wydanych pozwoleń na
budowę – w rejonie ul. Kasprowicza
w latach 2005 – 2006 wydano w sumie
16 decyzji o warunkach zabudowy
dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 2 pozwolenia na budowę
w rejonie ul. Wolumen róg ul. Dantego
oraz w rejonie ul. Kasprowicza i al.
Zjednoczenia.
Wraz z budową bielańskiego odcinka
metra postępowały prace nad terenami
rekreacyjnymi w pobliżu metra, co zaowocowało powstaniem placu zabaw
w rejonie ulic Gajcego, Przy Agorze,
Kasprowicza, budową parku w osiedlu
Ruda o pow. 2,5 ha, który jest realizowany etapami ze środków GFOŚiGW od
2005 r. W 2007 r. zakończy się pierwszy
etap.
Natomiast istniejąca ścieżka rowerowa przy ul. Kasprowicza, na odcinku
od al. Zjednoczenia do ul. Przy Agorze,
zostanie odtworzona po
zakończeniu budowy
metra – poinformowała
zebranych
naczelnik
Wydziału
Środowiska
Mirosława
Włodek.
O ścież-

kach rowerowych mówił
również Marcin Jackowski,
prezes Stowarzyszenia
„Zielone Mazowsze”, który
stwierdził, że
jednym z założeń Stowarzyszenia jest
Ilona Soja - Kozłowska,
przewodnicząca Komisji
dążenie do
Urbanistyki, Gospotraktowania Architektury,
darki Przestrzennej i Ekologii
roweru jako
środka transportu na ul. Kasprowicza.
Jednak muszą być spełnione pewne
wymogi (bezpieczeństwo, spójność
z komunikacją miejską, wygoda itp.). Stowarzyszenie postulowało o przedłużenie
ścieżki rowerowej do al. Słowiańskiej i do
Huty, obniżenie krawężników, wykonanie
blokad wjazdu samochodów, korektę
przebiegu przy przystankach, wykonanie stojaków i przechowalni rowerów
oraz przystosowanie wagonów i stacji
do rowerów.
O planach inwestycyjnych w pobliżu
budowy metra mówił także Paweł Sondij,
inspektor Wydziału Infrastruktury, który
poinformował o planowanym remoncie
ul. Lindego na odcinku od ul. Szubińskiej
do ul. Marymonckiej, remoncie ul. Wrzeciono na odcinku od ul. Lindego do ul.
Przy Agorze, od strony ul. Marymonckiej.
Planowane jest także przedłużenie ul.
Reymonta, remont ul. Marymonckiej po
zakończeniu remontu estakad bielańskich, remont ul. Perzyńskiego. Ponadto
ZDM planuje wykonać remont ul. Oczapowskiego na odcinku od ul. Schroegera
do ul. Kasprowicza.
Na zakończenie tej części posiedzenia
głos w debacie zabrali przedstawiciele
samorządów mieszkańców z bielańskich
osiedli, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi budowy
metra i zagospodarowaniem terenów po
budowie.
Z powodu dużego zainteresowania
projektami stacji, zaprezentowanymi
między innymi przez architekta Andrzeja
Chołdzyńskiego, planuje się spotkanie dla
mieszkańców z szerszym omówieniem
projektów wszystkich stacji na bielańskim
odcinku metra. Najprawdopodobniej odbędzie się ono w drugiej połowie maja
– zapowiedziała przewodnicząca Komisji
Ilona Soja - Kozłowska.
Tadeusz Olechowski

Serdeczne życzenia
z okazji
Świąt Wielkanocnych
Ilona Soja - Kozłowska

Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
www.ilonasoja.pl
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Bielany to unikalna dzielnica

zwykle atrakcyjne, chociażby ze względu
na sąsiedztwo Kampinosu. Przez lata
lokowano tam jednak uciążliwe zakłady,
całkowicie zaniedbując jednocześnie
podstawowe potrzeby mieszkańców.
Zmiany następują niestety powoli. Ważne
jest jednak, aby postępowały one systematycznie. To jedyne tereny, na których
dzielnica może się rozwijać. Poprawa
warunków życia ich mieszkańców jest
więc koniecznością.

Rozmowa z Kacprem Pietrusińskim, Zastępcą Burmistrza Bielan
dokończenie ze str. 1
To był Pan bardzo młodym człowiekiem, gdy wybrano Pana radnym?

– Rzeczywiście, miałem 21 lat i byłem
jednym z młodszych radnych, ale wcale
nie najmłodszym. Rada gminy liczyła
wtedy 45 osób, więc było wielu bardziej
doświadczonych radnych od których
mogłem się uczyć.

A czy sami mieszkańcy dbają o swoje
interesy? Czy potraﬁą się zorganizować,
działać oddolnie?

Czy występował konﬂikt pokoleń między młodymi a starszymi radnymi?

– Nie. Oczywiście zdarzały się czasami spory i dyskusje, ale moim zdaniem
dobrze funkcjonujący samorząd sprzyja
raczej porozumiewaniu się i współpracy,
niż konﬂiktom. Oczywiście, gdy byłem
radnym mając 21 lat patrzyłem na sprawy
dzielnicy oczami studenta, niedawnego
licealisty. Najbardziej angażowały mnie
sprawy młodzieży. Jako radny mogłem
skupić się na reprezentowaniu interesu
moich wyborców, przede wszystkich ludzi
zbliżonych do mnie wiekiem. Teraz staram się unikać takiego spojrzenia. Jako
zastępca burmistrza muszę dbać o interesy wszystkich mieszkańców Bielan.
Jakie, Pana zdaniem, są walory naszej
dzielnicy, które mogłyby tu przyciągnąć
inwestorów i przyszłych mieszkańców?

– Bielany to naprawdę unikalna dzielnica i to nie tylko w skali naszego kraju,
ale wręcz w skali europejskiej. Dużą
część dzielnicy zajmuje rezerwat, jest
kilka lasów, graniczymy z ogromnym
Parkiem Narodowym – to atuty, które
trzeba wykorzystać. Warto, żeby ludzie
nie tylko tu nocowali, ale też żeby spędzali swój wolny czas. To jest naprawdę
świetne miejsce.
A jakie są największe problemy Bielan?

– Problemów naturalnie jest dużo. Powiem o dwóch, które uważam za szczególnie istotne. Po pierwsze uderzające
jest to, że na Bielanach, liczących 130
tysięcy mieszkańców, czyli więcej niż
chociażby Płock, tak uboga jest oferta
kulturalna i rozrywkowa. Jest oczywiście

Wielkanocne tradycje
dokończenie ze str. 1

Ich zachowanie nawiązuje do biblijnych wysłanników żydowskich, którzy nie
uwierzyli w Zmartwychwstanie Jezusa
i stracili dar mówienia.

Moc święconego jadła
Nigdy nie wyrzucano święconego jadła. Nawet kości musiały być zjedzone.
Na szczęście przez psa, którego chroniło
to od wścieklizny, bo święcone jadło miało wielką moc. Natomiast dzielenie się
święconym jajkiem z bliskimi umacniało
więzi rodzinne oraz broniło rodzinę przed
złymi wpływami z zewnątrz. A zgniecione
skorupki, które rozsypywano wokół domu,
miały zapewnić mu ochronę. Dziewczęta
myły się wodą po ugotowanych jajkach
na pisanki, co zapewniało im urodę.
Chorzy natomiast wierzyli, że po takiej
kąpieli czeka ich ozdrowienie.
Polskie tradycje związane ze świętami
są niezwykle barwne i sięgają korzeniami
do początków naszej ery. Szkoda tylko,
że wiele z nich odchodzi w zapomnienie.
Dlatego gorąco zachęcam do pielęgnowania obyczajów przekazywanych
z dziada na pradziada, oczywiście nie
polecam połykania bazi.
Jurata Bogna Seraﬁńska, Anna Popińska
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Bielański Ośrodek Kultury i Biblioteka
Publiczna, które robią bardzo dużo dobrego, ale jak na wielkość dzielnicy to
zdecydowanie za mało.
Nie ma chociażby kina...

– Tu nie chodzi tylko o kino, ale o podstawową infrastrukturę zachęcającą ludzi
do wyjścia z domu, jak choćby kawiarnie,
restauracje...
Może mieszkańcy Bielan ich wcale nie
potrzebują. Przecież mamy kapitalizm
– gdyby był popyt na tego typu lokale
– byłaby i podaż, otwierano by je.

– Tak by było, gdyby Bielany były samodzielnym miastem. Jesteśmy jednak
częścią Warszawy, w dodatku położoną
dość blisko centrum i ten popyt jest „wysysany” przez inne dzielnice. Jestem jednak
przekonany, że gdyby u nas pojawiła się
ciekawa oferta, mieszkańcy woleliby zostać bliżej domu, niż jeździć do Śródmieścia. To widać chociażby na przykładzie
Ursynowa, gdzie powstało sporo lokali
i wcale nie świecą one pustakami. Myślę,
że z chwilą gdy metro dojedzie na Bielany,
nasza dzielnica stanie się bardziej atrakcyjna nie tylko jako miejsce do zamieszkania, lecz także i do spędzania wolnego
czasu. Ważne jest by Bielany nie stały
się wielką sypialnią, lecz by wraz z rozbudową dzielnicy pojawiały się elementy
tworzące żywe miasto – sklepy, punkty
usługowe, kawiarnie, restauracje. Naturalnie władze dzielnicy nie mogą wyręczać
prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu
tego rodzaju, czysto komercyjnych, obiektów, ale powinny podejmować działania
inspirujące ich powstawanie.
Może Pan podać przykład takich
działań?

– Ostatnio Zarząd przyjął stanowisko
w sprawie zabudowy tak zwanego Ser-

ka Bielańskiego, u zbiegu Żeromskiego
i Marymonckiej. To duży teren w najbardziej reprezentacyjnym punkcie dzielnicy.
Jest dla niego uchwalony plan miejscowy,
który dopuszcza powstanie wysokiej zabudowy z dużym udziałem powierzchni
handlowych i usługowych. Zależy nam,
aby powstał tam obiekt spełniający role
miejskiego centrum. Nie chodzi o to, by
postawić kolejny supermarket, bo on nam
nie jest potrzebny. Tam powinny powstać
różnorodne lokale usługowe i rozrywkowe, między innymi kino. Budowę będzie
realizował prywatny inwestor, ale miasto
powinno wybrać projekt, który w najwyższym stopniu będzie realizował potrzeby
mieszkańców.
Nie wszystko mogą jednak zbudować
prywatni inwestorzy.

– Oczywiście, są inwestycje, które
dzielnica powinna realizować ze środków publicznych. Takim projektem, na
którym nam szczególnie zależy, jest
budowa obiektów sportowych przy Marymonckiej 42. Chcemy, by ten teren
przestał być – tak jak dziś – miejscem
opuszczonym, zapomnianym i zniszczonym, lecz by powstały tam ciekawe,
liczne i przede wszystkim, ogólno dostępne obiekty o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Wiele mówiliśmy o infrastrukturze
sportowej, usługach, lokalach rozrywkowych. Tymczasem są na Bielanach
miejsca, gdzie jest problem z dostępem
do podstawowych usług, np. kanalizacji.

– Tu dochodzimy do drugiego z ważnych problemów dzielnicy, o którym
chciałem powiedzieć – degradacji terenów północnych. Takie osiedla jak Radiowo czy Wólka Węglowa mogłyby być nie-

– Jeśli chodzi o aktywność obywatelską to na Bielanach mamy się
czym pochwalić. Mamy rekordową ilość
samorządów osiedlowych, z których
większość jest bardzo aktywna. Jest
wiele oddolnych inicjatyw, zarówno
młodzieżowych, szkolnych, jak i wśród
seniorów. Problem znów tkwi w braku
infrastruktury – klubów, miejsc, gdzie ci
aktywnie działający Bielańczycy mogliby
się spotykać. Szczególnie trzeba tworzyć
je dla młodzieży, aby w dobry sposób
zagospodarować jej wolny czas. Niestety,
czasem zdarzają się protesty przeciw
otwieraniu takich placówek, ze względu
np. na hałas. Jeżeli jednak chcemy, żeby
młodzież nie spędzała wolnego czasu na
piciu piwa pod klatką, trzeba jej zaoferować inne możliwości.
Znajduje Pan poza pracą czas na
aktywność społeczną?

– Do niedawna byłem członkiem
Zarządu w Automobilklubie Polskim, niezwykle zasłużonej instytucji o wspaniałej,
blisko 100-letniej tradycji. Niestety właśnie ze względu na brak czasu zmuszony
byłem zrezygnować.
Czy działalność w automobilklubie
była związana z uprawianiem jakiegoś
sportu?

– Tak, od kilku lat jestem czynnym
pilotem rajdowym. Na uczestnictwo w rajdach poświęcam praktycznie wszystkie
wolne dni.
Rajdowcy wielu osobom źle się kojarzą.

– Niestety często słowa „rajdowiec”
używa się w relacjach dotyczących tragicznych wypadków, czy drastycznych
przypadków naruszania prawa drogowego. Takie utożsamianie ulicznych
bandytów ze sportowcami jest bardzo
krzywdzące. Automobilkluby, a także zawodnicy, robią bardzo dużo dla poprawy
bezpieczeństwa na naszych drogach.
Najlepszym i chyba najbardziej znanym
przykładem jest działalność Krzysztofa
Hołowczyca.
Rozmawiała Małgorzata Tańska

Z kroniki Bielańskiego Klubu Kombatanta
Członkowie Bielańskiego Klubu
Kombatanta mieli w lutym powody do
radości, ale też i smutku.
W trzecią środę miesiąca (21 lutego),
w tradycyjnym dniu spotkań bielańskich
kombatantów, składaliśmy gratulacje Mariannie Wiejckiej z okazji udekorowania
jej Złotym Krzyżem Zasługi przyznanym
przez Prezydenta RP za żołnierskie zasługi
w Szarych Szeregach Armii Krajowej.
***

Tegoż dnia nadeszła do Klubu smutna
wiadomość o pogrzebie członka Bielańskiego Klubu Kombatanta Mariana
Domagały. Uroczystość pogrzebowa
odbyła się 26 lutego w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego przy ul. Długiej, po
czym urnę z prochami pochowano z ho-

norami wojskowymi w grobie rodzinnym
na Cmentarzu Wawrzyszewskim.
***

Również w lutym radosną wiadomość
przyniosła do Klubu Krystyna Śmigasiewicz – żołnierz Szarych Szeregów AK.
Otrzymała bowiem Patent nr 76483, potwierdzający jej udział w walce zbrojnej
z najeźdźcami i prawo do zaszczytnego
tytułu „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. Wielkie gratulacje!
***

Kolejna smutna wiadomość: zmarł
płk Stanisław Znajewski, żołnierz Armii
Krajowej, działacz Światowego Związku
AK Środowiska „Grupa Kampinos”. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym

Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem
Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8
marca 2007 r. Po mszy św. w kościele pw. św.
Josefata orszak żałobny wraz z dużym gronem
kombatantów udał się na pobliski Cmentarz
Wawrzyszewski, gdzie ustawiono poczty
sztandarowe i wartę honorową żołnierzy WP.
Po opuszczeniu trumny do grobu rodzinnego
żołnierze oddali trzykrotną salwę i rozległa się
wzruszająca żołnierska pieśń „Śpij, kolego!”
Przed zamknięciem płyty nagrobnej, nad trumną przemawiali przyjaciele Zmarłego.
***

Najbliższe spotkanie środowisk kombatanckich odbędzie się 28 marca 2007
r. z okazji Świąt Wielkanocnych.
Mieczysław Pierzchała
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Przedstawiamy budowę – 3
Przypominamy, że lada dzień
zostanie zamknięte skrzyżowanie ul. Kasprowicza i al. Zjednoczenia. Objazd będzie wytyczony
na poziomie skrzyżowania ul.
Kasprowicza z ul. Lisowską.
Taka organizacja ruchu będzie
obowiązywała około czterech
miesięcy.

Już pod koniec marca ma zostać przywrócony ruch tramwajowy na ul. Nocznickiego, a sama ulica zostanie otwarta
w kwietniu. Jednakże w tym samym czasie
zostanie zamknięty dojazd z ul. Kasprowicza do ul. Przy Agorze. W tym miejscu
będą prowadzone prace przy tunelu B23.
Zakończenie budowy ścian szczelinowych
na tym odcinku zakończy się w maju.
Trwają również intensywne prace przy
budowie parkingu, wchodzącego w skład
węzła komunikacyjnego Młociny. Na
budowę ściągnięto już ciężki sprzęt, by
przygotować budowę stropu pierwszego
piętra parkingu.
Grzegorz Żurawski,
rzecznik prasowy Metra Warszwskiego

Budowa węzła komunikacyjnego

Najbardziej widoczne są na tym etapie efekty prac na stacji A21 Słodowiec.
Konstrukcja bryły stacji jest prawie
ukończona. Rozpoczynają się prace
wewnątrz obiektu: stawiane są żelbetowe słupy, ściany podperonowe i ściany
klatek schodowych. Powierzchnia stacji
dzielona jest na poszczególne pomieszczenia. Tymczasem na szlaku B21 i B22

oraz stacjach A21 i A22 na koniec
marca przewiduje się zakończenie budowy ścian szczelinowych.
Zakończenie budowy konstrukcji,
dla szlaku B21 i stacji A21 Stare
Bielany przewidziane jest na drugą
połowę czerwca, stacji A22 Wawrzyszew na koniec maja, a szlaku
B22 na koniec lipca.

Budowa tuneli metra
metodą tarczową cz. 2
ROZRUCH TARCZY I
DRĄŻENIE
Tarcza wchodzi w caliznę odpychając się
o ramę oporową zastabilizowaną o ścianę
szybu. W miarę wchodzenia tarczy w grunt
montuje się w szybie pierścienie oporowe
z tubingów, które umożliwiają odpychanie
się tarczy i jazdę do przodu. Gdy cała tarcza
wejdzie w grunt opuszcza się pomost manipulatora i w miarę postępu tarczy opuszcza
się następnie pomost cementacyjny. Rozruch tarczy trwa do momentu przejechania
tarczą 50 m. Po zabudowaniu 50 pierścieni
w tunelu, czyli wydrążeniu 50 m demontuje
się w szybie pierścienie oporowe i zaczyna
się technologiczne drążenie tunelu.

- urobienie przodka na 0,6 m i ponowne
przejechanie tarczą, tzw. jazda druga.
Po przejechaniu tarczą około 1,2
m odciąga się pierścień oporowy i przystępuje do montażu pierścienia obudowy.
W czasie urabiania przodka cały czas
robi się cementację pierwotną, tzn. przez
otwory cementacyjne w ostatnim pierścieniu obudowy wtłacza się za obudowę
pod ciśnieniem zaprawę cementową.

URABIANIE

W zależności od występujących w czole przodka gruntów, urabia się go ręcznie
młotkami pneumatycznymi (zwięzłe, twarde gliny) lub „kopaczkami” (luźne sypkie
albo zawodnione piaski). Pracę prowadzi
się z góry na dół, urabiając poszczególne komory
i zabudowując szczelnie
czoło przodka za pomocą
bali i krawędziaków.
Każde przesunięcie
tarczy odbywa się pod
nadzorem geodezyjnym,
aby położenie tarczy w stosunku do żądanego kierunku i niwelacji było zgodne
z projektem. Do pomiarów
położenia tarczy wykorzystuje się technikę laserową, co daje bardzo precyzyjne pomiary i możliwość
Tarcza skończyła pracę – przebiła tunel
dokładnego prowadzenia
Na pełny cykl, czyli wydrążenie i za- tarczy. Korygowanie położenia tarczy uzybudowanie metra tunelu wchodzą na- skuje się przez operowanie odpowiednimi
stępujące czynności:
siłownikami tarczowymi, zamontowanymi na
- urobienie przodka na 0,6 m i przeje- całym obwodzie tarczy w części oporowej.
chanie tarczą, jest to tzw. jazda pierwsza;
Tekst „P.R.G. „Metro” Sp. z o.o.
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Wnętrze stacji Słodowiec

Problemy z parkowaniem
przy ul. Kasprowicza
Kiedy 26 listopada 2006 r., zgodnie
z wcześniej zatwierdzoną czasową organizacją ruchu ul. Kasprowicza została
zwężona do jednego pasa, postawiono
znak zakazu parkowania przy tej ulicy.
W związku z tym mieszkańcy budynków
przy ul. Kasprowicza nr 34 – 48, którzy do
tej pory mogli swobodnie parkować na
ulicy, zaczęli szukać innych rozwiązań.
Najczęściej parkowali w pasie zieleni
przyulicznej na wysokości wyżej wskazanych budynków. Nie obyło się bez mandatów wystawianych przez straż miejską.
Mieszkańcy z uwagami wystąpili pisemnie
do Urzędu Dzielnicy Bielany i do Zarządu
Dróg Miejskich uzasadniając niemożność
parkowania i oczekując rozsądnego rozwiązania tej sprawy. Mieszkańcy proponowali, by na czas inwestycji wybudować
miejsca postojowe w pasie zieleni wzdłuż
ul. Kasprowicza i jednocześnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami rosnące
tam dęby czerwone. W odpowiedzi ZDM
napisał, że widzi zasadność postulatów
mieszkańców, jednakże nic w tej sprawie
nie może zrobić, gdyż przedmiotowy teren
został przekazany ﬁrmie Metro Warszawskie. Jednak teren użyczony Metru na
czas budowy rozciąga się jedynie między
krawężnikami graniczącymi z jezdniami
ul. Kasprowicza. Same pasy zieleni
i chodniki nie należą do tego terenu.
Aby budowa metra przebiegała bez
zakłóceń, a dla mieszkańców nie była tak
uciążliwa, Metro Warszawskie wystosowało jednak 16 lutego pismo do inwestora
budowy metra, czyli Zarządu Transportu
Miejskiego, z prośbą o możliwość przekazania funduszy i zgody na wykonanie

dodatkowych miejsc postojowych. W odpowiedzi ZTM napisał: „Jednocześnie
należy podkreślić, że wymieniany w korespondencji teren pod budowę miejsc
parkingowych pozostaje nadal w gestii
Zarządu Dróg Miejskich. Zarząd Transportu Miejskiego w pełni podziela stanowisko
Zarządu Dróg Miejskich przedstawione
w piśmie z dnia 19.01.2007 r. i uważa
za uzasadnione wnioski mieszkańców,
z budynków zlokalizowanych wzdłuż ulicy
Kasprowicza. W związku z powyższym
wszelkie prace związane z wybudowaniem dodatkowych miejsc parkingowych
oraz zabezpieczeniem rosnących tam
drzew są w gestii Zarządu Dróg Miejskich
i mogą być zrealizowane w ramach posiadanych środków i kompetencji ZDM i w
uzgodnieniu z Inżynierem Ruchu” . W zaistniałej sytuacji nie pozostaje nam nic
innego niż zwrócenie się do mieszkańców
ul. Kasprowicza z prośbą o kierowanie
postulatów w tej sprawie do Zarządu Dróg
Miejskich, który jest jedynym organem
decyzyjnym w tej sprawie.
Mając dodatkowo na względzie zieleń
przy ul. Kasprowicza, pamiętajmy, że
ewentualne dodatkowe miejsca parkingowe w pasie zieleni przyulicznej, mogą
spowodować obumarcie rosnących tam
drzew. Ich wysoko osadzone i rozłożyste
korzenie byłyby bowiem niszczone pod
ciężarem parkujących samochodów, na
co uwagę zwracają dendrolodzy i ekolodzy. A wówczas pretensje trzeba będzie
kierować nie do budowniczych metra,
ale do tych mieszkańców, którzy wbrew
przepisom parkowali na trawnikach.
Tadeusz Olechowski
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Kwietniowa oferta kulturalna Kaziuki na Bielanach

Przedstawiamy najważniejsze projekty kulturalne, które będą realizowane
w naszej dzielnicy w kwietniu. Proponujemy zapoznanie się z całością naszej
kwietniowej oferty, którą znajdziecie Państwo na str. 13 i 14 gazety. Jednocześnie
zachęcamy Państwa do śledzenia dwóch
kolejnych edycji „Naszych Bielan”, na
łamach których szeroko omawiać będziemy bogaty cykl imprez kulturalnych
odbywających się w maju i czerwcu pod
wspólną nazwą Bielańskie Dni Kultury.

Tytus Wojnowicz
na Bielanach
W ramach cyklu Wieczory Muzyczne, realizowanego w kościele św.
Zygmunta (pl. Konfederacji 55), 15
kwietnia o godz. 20.00 wystąpi wybitny
polski oboista – Tytus Wojnowicz. Zespół
pod jego kierownictwem Ensamble de
Narol zaprezentuje się w repertuarze
barokowym (utwory A. Vivaldiego, G.Ph
Telemanna i J.S. Bacha). Serdecznie
zapraszamy. Wstęp wolny.

Wieczór Żydowski
Wydarzeniem kulturalnym na Bielanach będzie projekt o charakterze
poetycko-teatralno-muzycznym, o roboczej na tę chwilę nazwie – „Wytwórnia
Błękitu”. W tej wielowątkowej imprezie, reżyserowanej przez Krzysztofa
Zaleskiego, wystąpi
plejada wybitnych
artystów m.in. Stanisława Celińska, Ewa
Błaszczyk, Maria
Pakulnis, Krystyna
Tkacz, Jacek Kleyff,
Mieczysław Szcześniak i wielu innych.
Wstęp na imprezę,
która odbędzie się
15 kwietnia o godz.
18.00 w Podziemiach Kamedulskich (Lasek Bielański, ul. Dewajtis 3),
tylko z zaproszeniami, które można odebrać w Wydziale Kultury, ul. Lipińska 2 (tel. 0-22 669-01-78)
na tydzień przed terminem imprezy.

Jazz w Podziemiach
Kamedulskich
Miłośników funku, fusion i jazzu elektrycznego zapraszamy na koncert zespołu Globetrotters, który odbędzie się 27
kwietnia o godz. 19.00 w Podziemiach
Kamedulskich (Lasek Bielański, ul.
Dewajtis 3). Oryginalność muzyczna zespołu polega na nietypowym połączeniu
trzech różnych indywidualności muzycznych, gdzie Kuba Badach reprezentuje
soul i funk, Jerzy Główczewski – jazz,
a Bernard Maseli – fusion. Wejście na
koncert za zaproszeniami do odbioru na
kilka dni przed imprezą w Wydziale Kultury, ul. Lipińska 2 (tel. 0-22 669-01-78).

Prawdziwa historia
niechcianych pomników
– „Dolinka katyńska”
21 kwietnia (piątek) godz. 18.00
w Bielańskim Ośrodku Kultury (ul.
Goldoniego1) odbędzie się projekcja
ﬁlmu „Dolinka katyńska” i spotkanie z reżyserem Jackiem Sawickim.
Film poświęcony jest historii działań
zmierzających do budowy pomnika
upamiętniającego oﬁary mordu w Katyniu. Wszelkie działania prowadzące do
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upamiętnienia polskich żołnierzy i policjantów torpedowane były przez władze
PRL. Wstęp wolny.

Impresje bielańskie
– „No to jadziem na Bielany”
Impresje bielańskie, to tytuł cyklu imprez, który zainaugurował BOK w ostatnią niedzielę lutego. Organizatorzy chcą
przybliżyć mieszkańcom naszej dzielnicy
historię oraz ciekawe wydarzenia, fakty
i mity związane z Bielanami.
Kolejne spotkanie „Impresji bielańskich” pt. „No to jadziem na Bielany”
poświęcone będzie sprawom komunikacji
na Bielanach i odbędzie się 22 kwietnia
o godz. 16.00 w Bielańskim Ośrodku
Kultury (ul. Goldoniego 1).
W trakcie imprezy będzie można porozmawiać z członkami Zarządu Metra
Warszawskiego o budowanych właśnie
kolejnych stacjach podziemnej kolejki.
W części artystycznej wystąpią: sopranistka Agata Marcewicz-Szymańska i Janusz
Horodniczy – satyryk i aktor. Znany warsawianista – Jarosław Zieliński pokaże
stare fotograﬁe związane z kamedułami
z Bielan. W programie przewidziano także
konkursy z nagrodami. Wstęp wolny.

Tybetańskie pogranicze Indii
– pokaz slajdów Katarzyny
i Andrzeja Mazurkiewiczów

Karajobraz Tybetu

3 kwietnia 2007 r. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne slajdowisko z cyklu
„Spotkanie z podróżnikiem”.
Katarzyna i Andrzej Mazurkiewiczowie
sami zachęcają do dalekiej podróży po
Azji: „Dawne królestwa indyjskich Himalajów leżące w północno-zachodniej części
Indii: Ladakh, Zanskar i Spiti są idealnym
terenem na wakacyjną podróż. Rejony
te leżą po północnej stronie Himalajów
zatrzymujących na swych południowych
stokach opady monsunowe i stanowiących
naturalną barierę klimatyczną. Nazywa się
je często Indyjskim Tybetem, nie tylko ze
względu na podobieństwa krajobrazowe
i kulturowe, ale i w związku z bezpośrednim sąsiedztwem i silnymi więzami
historycznymi z Tybetem. Od połowy października do połowy czerwca prowadzące
tu drogi, które przechodzą przez wysokie
przełęcze głównej grani Himalajów są nieprzejezdne. Najlepszy sezon na przyjazd
tutaj to okres od połowy czerwca do połowy września. Przejazd jest męczący ale
wspaniałe widoki wynagradzają trudy podróży. U celu czekają pustynne góry jakby
pokryte zamszem w różnych odcieniach
brązu, wioski w zielonych oazach i górujące nad nimi białe, buddyjskie klasztory.
Mieszkańcy tych terenów są wyznawcami
buddyzmu. Noszą tradycyjne malownicze
stroje, są gościnni i przyjaźni”.
BOK i Wydział Kultury

Jeśli prawdą jest, że droga do serca na Litwie Rita Sidorowa. W niedzielę odbył
wiedzie przez żołądek, to mieszkańcy się natomiast koncert Kapeli ŚwiętojańBielan muszą być zakochani w naszym skiej z Sużan. Kierownikiem kapeli jest
sąsiedzie z Wschodu, w Litwie. Świad- Jan Szpakow, dyrektor Ośrodka Kultury
czy o tym powodzenie jakimi cieszył się w Sużanach. Koncert prowadził Dominik
festyn IV Kaziuki Wileńskie zorganizo- Kuzinewicz-Wincuk Bałbatuńszczik z Puwany przez Bielański Ośrodek Kultury. stoszyszek, gawędziarz prowadzący m.in.
Szczególne zainteresowanie wzbudził festiwal w Mrągowie.
Wielbiciele literatury mieli okazję spokiermasz litewskich produktów spożywczych. – Byliśmy zaskoczeni tym,
jak wiele osób przyszło na nasz
festyn. W sobotę zaczynaliśmy
imprezę o 10 rano, a już od 9
ustawiała się kolejka chętnych
do zakupu oferowanego przez
naszych litewskich gości asortymentu – mówi Wanda Ścieżyńska dyrektor Bielańskiego
Ośrodka Kultury.
Litwini przywieźli na kiermasz
swoje tradycyjnie wyrabiane,
narodowe przysmaki kulinarne
– wędliny, w tym słynny kindziuk,
kiełbasy, sery, kilka gatunków
ciemnego pieczywa, sękacze,
miody. Wielbicieli litewskiego Wanda Ścieżyńska opowiada Małgorzacie Tańskiej o kaziukach
jedzenia było tak wielu, że już w południe tkać się z rodziną Mieczkowskich, autorami
zabrakło wędlin.
wielu książek. Swoje utwory zaprezentowaSzybko rozeszły się też sławne litew- ła Magdalena Mieczkowska, autorka tomiku
skie palemki wielkanocne – piękne i wie- wierszy „Tam”, jej brat Maciej Mieczkowski,
lobarwne, będące swoistymi dziełami autor książki „Być Polakiem na Litwie” i ojsztuki ludowej. Zgodnie z wierzeniami ciec utalentowanego rodzeństwa Romuald
naszych sąsiadów taka palemka zapew- Mieczkowski, autor wielu książek, promotor
nia wszelką szczęśliwość. Nic dziwnego, twórców z kręgów wileńskich.
Kolejne „Kaziuki” na Bielanach już za
że palemki kupowano równie chętnie
jak litewski chleb – zdrowy, naturalnie rok, także w BOK-u.
– Ta impreza jest ważna i dla mieszkańwytwarzany na zakwasie i wypiekany bez
żadnej chemii i środków konserwujących. ców Bielan, i dla artystów z Litwy. Dla nich
Taki chleb, przechowywany w lodówce, pielęgnowanie i podtrzymywanie kontaktów
zachowuje świeżość nawet 2 tygodnie. z Macierzą jest szczególnie istotne. Ci luW sobotę odbył się też koncert Polskie- dzie naprawdę wiele poświęcają, by działać
go Ludowego Zespołu „Olsza” z Podbro- na rzecz kultywowania tradycji i kultury
dzia. Artyści podbili swą sztuką serca Bie- polskiej. Często jest im bardzo ciężko i nie
lańczyków. W skład repertuaru zespołu spotykają się z życzliwością władz litewwchodzą utwory z różnych regionów Polski skich, więc tym bardziej należy docenić ich
i Litwy. Jego kierownikiem i choreografem starania – uważa Wanda Ścieżyńska.
jest zasłużona dla rozwoju polskiej kultury
Małgorzata Tańska

Bielańskie Wykłady Otwarte
Wokół beatyﬁkacji Jana Pawła II

Mija druga rocznica śmierci Jana
Pawła II. Już dziś wiemy, że 2 kwietnia br.
oﬁcjalnie nastąpi zakończenie fazy diecezjalnej Jego procesu beatyﬁkacyjnego.
Akta procesu zostaną przekazane do
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Osoby, które chciałyby poszerzyć swoją
wiedzę na temat historii procesu beatyﬁkacyjnego Ojca Świętego, usłyszeć o łaskach
– cudach dokonanych za wstawiennictwem
Papieża zapraszamy 12 kwietnia do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Bielańskie Wykłady
Otwarte. Ks. prof dr hab. Wiesław Kiwior
– kierownik Katedry Kościelnego Prawa
Procesowego Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW odpowie na pytania dotyczące
beatyﬁkacji i kanonizacji w kościele, co
dalej po kanonizacji Jana Pawła II?

Jak dbać o ciało i psychikę?
Każdy z nas ma ciało – ale nie na zasadzie posiadania jakiegoś przedmiotu,

z którym możemy zrobić co nam się
podoba – nasze ciało jest częścią nas
i warto się zastanowić jak je traktować.
Temu właśnie służył kolejny wykład
w ramach cyklu Bielańskich Wykładów
Otwartych organizowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tym razem był to trójgłos o cielesności, poprowadzony przez wykładowców Wydziału
Filozoﬁcznego tegoż Uniwersytetu.
Prof. J. Tylka, znany psycholog kliniczny, wskazał na konieczność integralnego,
całościowego, patrzenia na człowieka.
Z kolei ks. prof. T. Stępień, ﬁlozof,
przedstawił dwie starożytne koncepcje
na temat ciała.
Ostatni „głos” o cielesności należał
do prof. G. Nowickiej i miał charakter
niezwykle praktyczny. Pani profesor,
zajmująca się w pracy naukowej problemami dotyczącymi wpływu żywienia na
zdrowie człowieka obrazowo pokazała
jak i co powinniśmy spożywać.
Anna Modrzejewska

Zapraszamy na Dni Otwartych Drzwi na UKSW

14 kwietnia 2007 w godz. 10.00 – 14.00 campus przy ul. Dewajtis 5

W programie:
- prezentacja poszczególnych wydziałów i kierunków studiów
- mini wykłady otwarte
- prezentacja działalności studenckiej - kół naukowych i organizacji studenckich
- prezentacja sytemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
Szczegółowy program na stronie www.uksw.edu.pl.
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Przedszkole Nr 318 „Zielony Zakątek”

Laureatem VIII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”

26 stycznia odbyła się uroczysta
Gala Laureatów i Wyróżnionych w VIII
Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” pod
Honorowym Patronatem Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego.
Galę zaszczycili m.in. minister środowiska prof. Jan Szyszko, wicemarszałek
Senatu Maciej Płażyński, były premier
RP i poseł do Parlamentu Europejskiego

prof. Jerzy Buzek, wiceminister środowiska Agnieszka Bolesta, wiceminister
gospodarki Paweł Poncyliusz, główny
inspektor ochrony środowiska Marek
Haliniak, przewodniczący Narodowej
Rady Ekologicznej Stanisław Kostrzewski
oraz około 30 parlamentarzystów obu izb
polskiego Parlamentu.
Wśród nagrodzonych było m.in.
Przedszkole Nr 318 „Zielony Zakątek”

ZSS nr 50 zaprasza na piknik
rekreacyjno-sportowy
Zespół Szkół Sportowych nr 50 im.
J. Kusocińskiego w Warszawie przy ul.
Zuga 16, zaprasza na piknik rekreacyjno-sportowy, który odbędzie się 26.04.2007
r. w godzinach 12.00 – 18.00.
Wychowawcy i uczniowie klas SP
i Gimnazjum przygotowują stoiska na
boisku szkolnym związane z piknikiem
rekreacyjno-sportowym. Na każdym stoisku odbywać się będzie pokaz umiejęt-

ności sportowych lub konkurs rekreacyjny.
W programie przewidziane są pokazy:
- szermierki (odpowiedzialni trenerzy
szermierki),
- piłki nożnej (odpowiedzialni tr. Broniszewski, tr. Kasztankiewicz),
- lekkiej atletyki,
- 5-bóju nowoczesnego (odpowiedzialny tr. Wolski).
Dyrektor Szkoły, mgr Jolanta Zielińska

w Warszawie przy ul. Kochanowskiego
9a. Tytuł „PROMOTOR EKOLOGII”
w Narodowym Konkursie „Przyjaźni
Środowisku”, to kolejny laur dla naszego
przedszkola. Dajemy dobry przykład, że
edukację ekologiczną należy zaczynać
od najmłodszych.
Organizatorzy i jury Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” są przekonani, że nie ma lepszego

wieku niż przedszkolny, by wykształcić
w dzieciach proekologiczne nawyki.
Jest nam niezmiernie miło z uzyskanego tytułu „Promotor Ekologii”, tym bardziej,
że w tegorocznej edycji konkursu jesteśmy jedyną placówką oświatową z terenu
Warszawy i jedynym przedszkolem w Polsce, które za swoje działania ekologiczne
otrzymało tak zaszczytne wyróżnienie.
Dyrekcja przedszkola

Zespół Szkół Nr 52 ogłasza nabór
dzieci i młodzieży do klas sportowych
Szkoła Podstawowa Nr 263 – klasy
I-III z rozszerzonym programem W-F
oraz pływaniem, klasy IV-VI – pięciobój
nowoczesny, biathlon.
Nabór do Szkoły Podstawowej odbywać się będzie na dwóch poziomach
– przyjmowani będą chętni do klasy
I oraz do klasy IV.
Wszelkie informacje, w tym informacje
o dokumentach, które należy dostarczyć

oraz szczegółowe informacje o egzaminach sprawnościowych, zebraniach
itd. znajdują się na stronie internetowej
szkoły: http://zsz_52.w.interia.pl//, 01-957
Warszawa, ul. Szegedyńska 11, tel./fax
(0-22) 834-54-23.
Informacji udziela także sekretariat
szkoły, a w kwestiach dotyczących sportu
kierownik Wyszkolenia Sportowego w ZS
Nr 52 Dariusz Czerwonka.

Wycieczka młodzieży z Domu Dziecka do Sejmu
ła też okazję do pochwalenia się swoją
wiedzą – na pytania pani przewodnik,
dotyczące polityki i parlamentaryzmu,
młodzi ludzie odpowiadali z dużym znawstwem tematu.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła sala obrad i laska marszałkowska,
którą marszałek sejmu rozpoczyna i kończy sejmowe posiedzenia, a także ucisza
rozgadanych lub przemawiających zbyt
długo posłów. Zwiedzający zapoznali się
z topograﬁą sali obrad – wiedzą już gdzie
siedzą posłowie prawicy, gdzie lewica, jak
wyglądają ławy rządowe i specjalny fotel
dla prezydenta Polski.
Po drugiej stronie loży prezydenckiej
jest loża dziennikarska, gdzie są miejsca
dla obsługujących obrady Sejmu ludzi

Podziękowanie
Dyrekcja, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr
77 im. Wandy Zieleńczyk w Warszawie serdecznie dziękują Panu Piotrowi
Lisickiemu właścicielowi ﬁrmy United Trade za nieodpłatne przekazywanie
szkole statuetek, które są nagrodą w wewnątrzszkolnym konkursie „Orędownik Dobra”.

mediów. Pomiędzy
lożą dziennikarską
a prezydencką,
na galerii znajdują
się miejsca dla publiczności. Obrady
Sejmu są bowiem
otwarte i każdy
może postarać się
o specjalną przepustkę uprawniająca do siedzenia na
galerii dla publiczności i uczestniczenia
w posiedzeniu.
Młodzież z Domu
Dziecka przeszła się
Pani Grażyna Zaporowska opowiada młodzieży o historii parlamentaryzmu
szerokimi korytarzami i schodami prowadzącymi na salę zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Ale to
obrad, tak dobrze znanymi z przekazów nie był koniec atrakcji. Dzieci wpisały się
telewizyjnych. Pani przewodnik pokazała także do Księgi Pamiątkowej i otrzymały
zainteresowanym, gdzie mieszczą się prezenty – puzzle i materiały dotyczące
siedziby poszczególnych klubów parla- historii i dnia dzisiejszego Sejmu i Sementarnych i gabinety marszałków.
natu. W rewanżu wręczyły miłej pani
Podczas zwiedzania spotkano senator przewodnik własnoręcznie wykonane
Ewę Tomaszewską, która zamieniła parę upominki. Kolejna wizyta w Parlamencie
słów z młodzieżą. Na koniec wszyscy już za rok.
uczestnicy tej niecodziennej wycieczki
(mz)

Fot. Z. Morawski

Warto znać Sejm nie tylko z relacji
telewizyjnych. Ale, niestety, nie każdy
ma taką możliwość by przejść się korytarzami Parlamentu. Tym większa
jest zasługa Zygmunta Morawskiego,
który po raz kolejny zorganizował młodzieży z Domu Dziecka nr 1 im. Maryny
Falskiej wycieczkę do Parlamentu.
Dzieci wybrały się tam w piątkowy
poranek 9 marca. W Sejmie łatwo się
zgubić, więc na zwiedzających już od
progu czekała przemiła pani przewodnik Grażyna Zaporowska. Dzięki niej
młodzież nie tylko zobaczyła wszystko,
co warto w Sejmie zobaczyć, lecz także
usłyszała bardzo interesujące informacje
o jego historii i ciekawostki z obecnej,
codziennej pracy Sejmu. Młodzież mia-

Zaproszenie na dyżury poselskie
Serdecznie zapraszam mieszkańców mojej dzielnicy Bielany na
dyżury w lokalu Biura Poselskiego przy ul. Dąbrowskiego w Warszawie
w każdy poniedziałek w godz. 15.00-19.00.
Proszę o telefonicze umawianie spotkań pod numerem 022 828 63
79. Postaram się pomóc w rozwiązaniu Państwa problemów.
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP

Wszystkim mieszkańcom Bielan
życzę pełnych miłości, radości i zdrowia
Świąt Wielkiej Nocy.
Niech Boży pokój zawsze panuje
w Waszych sercach.
Joanna Fabisiak
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MYDŁO I POWIDŁO
Ludzie gadali, że parówki rzucili.
Wyskoczyłem jak stałem w kapciach po
wuju i dawaj kłusem do sklepu. Ale tam,
na ocet żem się tylko załapał... Oczy
otwarłem, zlany potem bardziej zimnym.
To sen. To tylko sen.
Czy pamiętacie te dzikie gonitwy za
byle czym? Te walki plemienne w kolejkach? Eee, co się tak wpycha na chama?
Poszedł, i nie pyskować mi po drodze.
Chce kupić? Niech stoi grzecznie. Tak
właśnie było. Na szczęście przyjszła
z zachodu jedynie słuszna koncepcja,
to się raz – dwa porządek zrobił z tem
bajzlem i koniec.
Ktoś mię tutaj szybko, a przytomnie
zapyta: do czego ja piję, do czego zmierzam? Już przechodzem do meritumu
sprawy. Uwaga, zagajam w temacie
przewodnim. Otóż, jakżem się tylko
sprowadził w bielańskie okolice, tom
wszystkie kąty przewąchał, żeby obywatelem być świadomym, a nie, dajmy na to,
kołkiem w płocie, no nie? Co se będę na
dzień dobry obciach robił w środowisku
bardziej lokalnym. Trza być ludzki człowiek dla innych też. Anim się połapał,
a już korzenie zapuścilim z małżonką
szanowną, niezadługo dzieci się porodziły; akuratne, zdrowe, ochrzczone,
nie jakieś Belzebuby spode ciemnej
gwiazdy. No.
Ze sąsiadem szybko wyczailiśmy
ogrody dzikie po tem hrabiu Chomiczu.
Jak się cały teren na okrętkę obejszło ulicą Kwitnącą do Wólczyńskiej, za kapliczką świętą we prawo na Aspekt, to właśnie
tam było. W trymiga naród okoliczny się
zwiedział, że kurtularnie można odpocząć, a nawet rybe żywą złapać w strumieniu, co płynął przed siebie. Żyć, nie
umierać! Każden jeden zara se działkę
elegancko pogrodził; budke z werandką
sklecił, gołębnik albo inny kurniczek dla
ptaka, żeby jajo mieć świeże, do tego
króle kicały, a i bimberek cichcem się
pędził, na własny użytek naturalnie. Po
robocie kobity tam w grządkach kwiat
przesuwały oraz innego ogóra, dla relaksu bardziej. Pod blokami bryk szybko
przybywało, tośmy w kilku chłopa parking
co najmniej społeczny pięknie zbudowali
na końcu ogrodu, bliżej osiedla, żeby byle
nygusa łapy nie swendziały. Gites było
i gitara grała.
Aż tu circa lat 15 temu, Kanada się
skończyła. Józiu, co w administracji
robił, zbladł i mówi: zwijaj się sąsiad, bo
koncern zachodni sałatę dużą wykłada,
coby markiet tutej postawić, dla dobra
naszego ogólnego oczywiście. Po chwili
dalej snuł bajki z mchu i paproci – tam
wszystko kupić będzie można; mydło,
powidło, a nawet więcej. I kolejek nie
będzie! Uśmiałem się do łez, bo czegoś
takiego to jeszcze w życiu nie widziałem.
Jak się okazało, prawdę mówił. Pamiętam jak dzisiej; sobota akurat była późno
wiosenna, siedzimy, pąk się wyrzyna,
przyroda kwitnie. A tu od strony parkingu
spychacz popyla, robotnicy idą, a ichni
kierownik mówi, że robotę zaczynają.
Że niby jak? A nasza cebula i kogut, to
pies? Zlecieli się sąsiedzi spod 8, 10 i 12,
żeby bronić upraw osobistych. Zadyma
się zrobiła. Ten inżynier komórą wielkości
cegły straszyć zaczął, że gdzieś zadzwoni. Chyba tak zrobił, bo straż miejska
zara przyjechała obﬁcie i policjant jeden
też. Naród szumiał, a obywatel pewien
nerwowy, to nawet kopnął w radiowóz,
aż nogę złamał. Oni mu jeszcze kolegium

Marzec 2007

dołożyli za czyn publicznie nieprzyzwoity.
Postawili na swoim, nie było gadania.
Zwinelim cały majdan; drób do gara
poszybował, króle na pasztety pojszły
oraz na kołnierze dla kobiet naszych.
I tyle tego było.

zdjęcia sam wywołuje i taki co pieniądze
bynajmniej oddaje, znaczy się bankomat.
Zara nas stamtąd przepędzili, bo akurat
sekurity przyjechała wkładać mamonę do
środka. Na czarno ubrani w hełmach byli,
straszni jak ten Lord Vader z „Gwiezdnych Wojen” i giwery do strzału gotowe
mieli. O jeny!
W domu mię spytali, czy idzie wytrzymać z takim kombinatem tuż pod
oknami. Ja, że generalnie można przywyknąć. Bo tak: ciężarówy z towarem
od środy, czwartku, wężykiem stają pod
magazynem. Czasem kierowcy z nerw
wychodzą, więc wesoło jest. Mówię im:
na święta zajedźta, bendzie na co patrzeć. Choinka się jara po nocy, drzewa

żarówkami upstrzone, a wejście: cud
– malina. Oblampione jak do kasyna
jakiegoś w Monte Carlo. Popatrzyli tak
na mnie jakoś dziwnie, po czym na odchodne ujawnili zdjęcia w komórce, co se
zrobili... na wakacjach w Las Vegas. I co
ja im tera pokaże?
Tu mię dopadł wniosek końcowy, po
przemyśleniu głęboko humanistycznym.
Że nieważnie co się błyska, świeci i blichtrem kolorowym wabi. Przecie ja naród
bielański jestem, nie sroka jakaś! Więc na
kilimiarstwo artystyczne się zapisałem.
Gobelin tkam bynajmniej awangardowy,
z widoczkiem kampinoskiego łosia, co
po lasach hasa.
Leszek Rudnicki

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Dawne wyprawy „do miasta”

Nie powiem, elegancki markiet zbudowali, z neonem, parkingiem asfaltowym,
a nawet toaletą bezpłatną w środku sklepu. Chłopy, wiadomo, bardziej praktyczne
rzeczy zabezpieczyli: szliﬁerkę, klucz francuski, wiertarkę z udarem, meselek, takie
rzeczy. Ale płeć żeńska kociego rozumu
dostała, na promocje śmigały z szybkością
Hołowczyca i Kubicy razem wziętych. Na
początku to normalny on był, akuratny, nie
za duży, nie za mały, w sam raz. Ten nasz
supermarkiet osiedlowy jeden. Z czasem,
powolutku od palca do łokcia, kawałek po
kawałku, rozszerzył się niemożebnie. A to
parking piętrowy dostawili, a to magazyn
rozbudowali, a to galerię handlową dołożyli i ani śmy się obejrzeli, jak hipermarket on
już był, z halą wielkości boiska piłkarskiego. Trza mieć krzepę, tak z jednego winkla
na drugi zasuwać. O czym niedawno się
przekonałem.
Rodzina wzięła przyjechała, to chciałem pokazać, że u nas też Europa jest.
W domu plan z pamięci wyrysowałem,
byśmy ergonomicznie się przemieszczali,
zgodnie ze standardem unijnym zresztą.
No i poszliśmy. Z brzegu koszyki, przechowalnia bagażu i bramka, na której
ochroniarze klną jak woźnice, niestety.
Skręcamy w prawo na płyty, ﬁlmy oraz
kasety. Obok, komputery z bajerami, mebelki, rowery, aż doszliśmy do pieczywa.
Wziąłem ja razowca patriotycznego, żeby
ich po staropolsku ugościć. Dalej z lewa:
ubrania, kosmetyki, mięso, warzywa.
Z prawa: 20 metrów nabiału po ścianie,
aż do ryb doszliśmy w naprzeciwnym
rogu. Jeszcze wino i słodycze do całości, żeby sknerą nie być. Wreszcie
szlus zrobiliśmy, bo koszykowi wajcha
odpadła z ciężkości towarowej. Kas 41
przed nami, aż po horyzont. Trza bystro
uważać, niektóre obsługują personel
w przerwie śniadaniowej. Stanęliśmy
do takiej nieostrożnie, więc co chwila
poza kolejką podchodzili, to się zejszło
kwadrans. Z nudów na innych se popatrzeliśmy jak regały zwiedzają, niczym
muzeum w Luwrze jakimś. A ile przy
tym fachowego cmokania było, przewracania oczami, głębokiej koneserskiej
zadumy, potakiwania wielkoświatowego,
wachlowania portfelem z 8 kartami przy
kasie, że niby duszno z wrażenia. Co
mi tu macha debetem plastikowym pod
nosem! Ja też mam karty: zdrapkie jedną
zużytą do telefonu, drugą ze słoniem, co
5 zł przegrałem na loterii i trzecią, miejską z zeszłego roku, a się nie chwalę.
Na koniec automaty im pokazałem; co

Stare Piaski, gdzie mieszkałem od
dzieciństwa, należały do Warszawy
od dawna. Granica miasta od północy przebiegała po alei Konstytucji,
czyli mniej więcej po dzisiejszej alei
Reymonta. Mimo to mieszkańcy ulicy
Ogólnej i innych sąsiednich uliczek
mówili „jadę do miasta”, gdy wybierali
się do centrum Warszawy.
Moje wyprawy „do miasta” w latach
1935/36 z mamą Janiną odbywały się
dość często w soboty, kiedy jeździliśmy
do centrum na spacery, albo odwiedzaliśmy na Woli jej szkolne koleżanki.

Ostaszewskich dalej minęliśmy kwiaciarnię
Węgorka, zwanego przez klientów „Piotrusiem”. Na drugiej stronie ul. Marymonckiej
był sklep piekarniczy państwa Ostrowskich,
w którym często kupowaliśmy pyszne
ciastka na wagę.
Wschodnia części ul. Marymonckiej
była zajęta przez niewielki targ. Pamiętam
krzykliwych handlarzy zachwalających
swoje towary. Pewnego razu mama
Janina dosłownie została zaciągnięta do
wnętrza skleconego z desek straganu
i handlarz zwracając się do niej „Pani
Prezesowo” wpychał jej jakieś towary.
Mama się zdenerwowała,
a ja popłakałem. Od tej pory
nie chodziliśmy tamtędy.
Omijając to targowisko,
w końcu wróciliśmy do skrzyżowania ul. Marymonckiej
i Żeromskiego, na przystanek autobusu „Z”, kursującego z placu Konfederacji
do placu Wilsona.
Na placu Wilsona wsiedliśmy w tramwaj „15”, którym
jechaliśmy na ulicę Marszałkowską. Była to długa
podróż, ponieważ w latach
1935/36 nie istniał jeszcze wiadukt koło Dworca
Gdańskiego. Oﬁcjalne jego
otwarcie nastąpiło dopiero
27 listopada 1937 roku.
Główną arterią łączącą
Żoliborz ze Śródmieściem
była wówczas ulica Krajewskiego. Jechało się od
dzisiejszej ul. Mickiewicza,
przez ul. gen. Zajączka, pod
torami kolejowymi i dalej
w kierunku placu Muranowskiego. Następnie przez NaNa spacerze z mamą po ulicach przedwojennej Warszawy w 1935 r.
lewki (koło Arsenału) i dalej
Mama Janina wychowała się w czyn- ulicą Bielańską do placu Teatralnego,
szowym domu na Woli przy ul. Mły- dalej ulicami Trębacką, Krakowskim
narskiej, blisko Wolskiej, skąd dopiero Przedmieściem oraz Królewską do Marw wieku siedemnastu lat wraz rodziną szałkowskiej.
Trochę zmęczeni długotrwałą jazdą
przeniosła się na Piaski, pozostawiając
tam wiele koleżanek ze szkolnych lat.
tramwajem dotarliśmy wreszcie do kina
Często wybierałem się z mamą na „Stylowy”- do naszego celu wyprawy.
dalsze i bliższe wyprawy, z których szcze- Grany był tam jakiś ﬁlm przygodowy. Na
gólnie jedna do dzisiaj pozostała w mojej prośbę mamy wpuszczono mnie małego
pamięci. Otóż mieliśmy pojechać na ulicę „brzdąca” na widownię.
Marszałkowską do kina „Stylowy”.
Nie pamiętam zupełnie treści tego
Wyszliśmy z domu w południe, szliśmy ﬁlmu. Wiem tylko, że w pewnym momenulicą Ogólną do toru kolejowego i dalej cie na ekranie ukazała się w zbliżeniu
w kierunku ul. Marymonckiej. Ponieważ wielka sylwetka murzyna, wymachująbyło trochę za wcześnie na jazdę do cego dzidą. Ja się na ten widok okropnie
śródmieścia, pospacerowaliśmy po oko- przestraszyłem. Zacząłem wrzeszczeć
licy. Przy narożnej posesji Kościelskich i płakać. Wyproszono nas oczywiście
skręciliśmy w prawo, idąc na pocztę, gdzie z sali i tak zakończyła się moja pierwsza
mama coś załatwiała. Później przeszliśmy przygoda z kinem.
koło warsztatu samochodowego braci
Jerzy Głosik
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Dzień BHP w Arcelor Huta Waszawa

We wszystkich zakładach grupy
Arcelor Mittal 6 marca 2007 r. zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia.
W Hucie Warszawa, należącej do grupy Arcelor Mittal, specjalny dzień poświęcony sprawom bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia zorganizowano po raz drugi.
Zaprosiliśmy do udziału nie tylko hutników
i podwykonawców pracujących na terenie
zakładu, lecz także ich rodziny. Nasze
zaproszenie przyjął także burmistrz dzielnicy Bielany Zbigniew Dubiel.
W namiocie medycznym, ustawionym
nieopodal wejścia do huty, można było
wykonać nieodpłatnie szereg badań proﬁlaktycznych.
Kierownicy Huty, podwykonawcy
i zaproszeni goście, wśród których byli
Zbigniew Dubiel – burmistrz dzielnicy
Bielany i przedstawiciele Okręgowej
Inspekcji Pracy, Józef Fijołek i Maria
Kacprzak-Rawa zostali zaproszeni na
prezentację wyników BHP spółki Arcelor
Huta Warszawa za 2006 r. oraz działań,
mających poprawiać bezpieczeństwo,
zaplanowanych na rok 2007.
Dramaturgia światowego dnia BHP
w Hucie Warszawa zakładała eskalację
napięcia godną Alfreda Hitchcocka.
O godz. 13.00 stalownia zatrzęsła się od
wybuchu. Po kilku chwilach pojawił się na
sygnale wóz strażacki. Strażacy zaczęli
gasić pożar, powstały w skutek eksplozji
gazu ziemnego. Teren awarii zabezpieczyła policja. Okazało się, że byli ranni
– aż pięć osób. Wśród nich troje ciężko
poszkodowanych. Ratownicy medyczni
opatrzyli ich na miejscu, a następnie
organizowali akcję ewakuacji, co nie było
proste, bowiem wybuch uszkodził część
schodów. Mogliśmy odetchnąć z ulgą
– akcja się powiodła; poszkodowani
zmywali charakteryzację. Krew okazała
się czerwoną farbą, a wybuch symulacją,
która pozwoliła w praktyce zobaczyć
działania służb ratowniczych.
Czy takie akcje jak Dzień BHP przynoszą efekty? Na pewno, stanowią
bowiem okazję do podsumowania pracy

nad poprawą bezpieczeństwa, która jest
wykonywana przez 365 dni w roku.
W Hucie Warszawa ta praca daje
efekty: liczba wypadków spada. W 2006
r. w Hucie zdarzyło się 5 wypadków przy
pracy – w 2005 było ich 9. W przelicze-

niu na liczbę przepracowanych godzin
w 2006 r. wypadków było o ponad 30%
mniej niż w roku 2005. Chcemy, by ich
liczba spadła do zera.
Wiemy, że wrogiem bezpieczeństwa
jest rutyna, a sprzymierzeńcem wyobraźnia. Dlatego staramy się dotrzeć do pracowników Huty i ﬁrm podwykonawczych

pracujących na jej terenie na wszelkie
możliwe sposoby: Organizujemy dodatkowe szkolenia dla pracowników AHW
i podwykonawców (szkolenia z BHP
+ szkolenia z udzielania pierwszej pomocy).
Od zeszłego
roku prowadzimy
kampanię informacyjną „Usuwamy
niebezpieczniki”.
Obejmuje ona ﬁlmy, plakaty, konkursy zdrapkowe,
komiksy drukowane na paskach
płacowych.
Propagujemy
zdrowy tryb życia;
namawiamy pracowników do rzucania palenia, do
wykonywania regularnych badań proﬁlaktycznych, do szczepień na grypę i WZW,
do dbania o zdrowe odżywianie.
W tym roku w Dniu Bezpieczeństwa
i Zdrowia zorganizowanym w zakładzie
Arcelor Huta Warszawa wzięło udział
ponad 500 osób.
Ewa Karpińska

Zamiast się spierać – mediujmy
W związku z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego od 10
grudnia 2005 r. mediacje stały się
alternatywną formą rozwiązywania
spraw cywilnych, gospodarczych i rodzinnych. W sprawach rodzinnych sąd
może kierować strony do mediacji na
każdym etapie postępowania. Ugoda
zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną
ugody sądowej.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna praktycznie od początku swojego istnienia tj. od
9 grudnia 1999 r. prowadzi mediacje rodzinne. Sześcioro pracowników należących do
Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych,
uczestniczy systematycznie w szkoleniach,
superwizjach i konferencjach.
Mediacja polega na usprawnieniu
komunikacji pomiędzy stronami, poszukiwaniu wszelkich możliwych rozwiązań
konﬂiktu, kierowaniu się potrzebami
obydwu stron, pomaganiu parom w osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia i dostarczenia na przyszłość wzoru
rozwiązywania konﬂiktów.
Mediator nie rozwiązuje problemów za
klientów, poszukuje jedynie wraz z nimi
drogi porozumienia. Zachęca strony do
bezpośredniego porozumiewania się.
Mediator nie jest niczyim doradcą, nie
udziela wskazówek. W swojej pracy
kieruje się następującymi zasadami:
● bezstronność – mediator nie sprzyja
żadnej ze stron;
● neutralność – mediator oddziela

swoje własne opinie i sądy od potrzeb
klientów, nie podejmuje decyzji za strony,
nie szuka za nie rozwiązań;
● poufność – proces mediacji jest
objęty tajemnicą;
● skierowania ku przyszłości – poszukiwaniu praktycznych rozwiązań na przyszłość.
Do mediacji zachęca się pary, które pragną kontynuować związek, a także osoby,
które podjęły już decyzję o rozstaniu.
Mediatorzy pomagają porozumiewać
się m.in. w takich sprawach jak:
● ustalenie zasad opieki nad dzieckiem, wysokość alimentów, ustalenie
warunków rozstania jak i zasad przeprowadzenia rozwodu;
● warunki wspólnego zamieszkania
dorosłych lub dorastających dzieci w domu rodzinnym;
● podział obowiązków domowych
między małżonkami/partnerami;
● sposoby zadośćuczynienia, wyrównania krzywd stronie poszkodowanej.
Aby mediacja mogła mieć miejsce obydwie
strony muszą na nią wyrazić zgodę, niezbędna jest też równowaga sił. Nie mediuje się
spraw jeśli w rodzinie ma miejsce przemoc.
Mediacje rodzinne niejednokrotnie
powodują ograniczenie konﬂiktu między stronami, gdyż proces mediacyjny
nie służy ocenianiu stron, ani szukaniu
winnych, a uwaga uczestników sesji
mediacyjnej skoncentrowana jest na znalezieniu rozwiązań dających satysfakcję
obu stronom. Zapraszamy.
Pracownicy Poradni

JEŻELI ZNAJDUJESZ SIĘ:
● w sytuacji konﬂiktu rodzinnego lub małżeńskiego/partnerskiego, w sytuacji okołorozwodowej i chcesz pozasądownie ustalić: warunki rozstania, zasady opieki nad
dzieckiem, wysokość alimentów, podział majątku.
JEŚLI MASZ KŁOPOTY Z USTALENIEM:
● warunków wspólnego zamieszkiwania dorosłych lub dorastających dzieci w domu
rodzinnym;
● podziału obowiązków domowych między małżonkami/partnerami.
CHCESZ:
● znaleźć właściwy sposób zadośćuczynienia, wyrównania krzywd stronie poszkodowanej.
Zgłoś się na bezpłatne mediacje do Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy, al. Zjednoczenia 11, tel. 022 864 73 06
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Nasi czytelnicy informują...

O krok od tragedii
na Wawrzyszewie

Jest 14 marca wczesne słoneczne
przedpołudnie, mamy i opiekunki (opiekunowie) wychodzą z niemowlakami
i małymi dziećmi na spacer nad Staw
Brustmana w Parku Wawrzyszewskim.
Wzdłuż kanałku łączącego stawy
wiezie w wózku wnuczkę, jak się później okazało babcia. Chwila zagapienia,
moment nieuwagi, brak nadzoru i w
efekcie wózek z dzieckiem stacza się do
głębokiej zimnej wody kanałku. Prawdopodobnie babcia chcąc ratować dziecko
wchodzi do wody, ale pomoc jest nieskuteczna i sama znajduje się w niebezpieczeństwie, ponieważ nie umie pływać?.
Robi się coraz niebezpieczniej! Dziecko
ciągle jest na powierzchni wody stojąc na
zatopionym już wózku – spacerówce.
Bez chwili zastanowienia na pomoc
śpieszy młoda kobieta (matka), która
jest na spacerze z bliźniętami. Zostawia
wózek z dziećmi w bezpiecznej odległości
na trawniku, a sama skacze do wody i po
wykonaniu kilku sprawnych ruchów kraulem już jest przy dziecku, które wyciąga
z wody. Babcię – wzywającą – pomocy
wyciągnął z wody wracający, od „źródełka”(ujęcia wody oligoceńskiej) emeryt
z tutejszego osiedla WSM Wawrzyszew.
Zatopiony wózek dzięki solidarnej pomocy dyrektora i czynnej pomocy pracowników pobliskiej Administracji Osiedla WSM,
którym przy pomocy łódki i bosaka, ku
wielkiej radości przybyłego właśnie dziadka
wnusi, udaje się wyciągnąć z kanałku.
P.S. Niech to zdarzenie, które tym razem
miało szczęśliwie zakończenie, będzie
jednak wielką przestrogą i ostrzeżeniem
na przyszłość dla wszystkich bez wyjątku
opiekunów dzieci i niemowląt.
Ryszard W.

Jest takie
miejsce...

Jest takie miejsce na warszawskich
Bielanch – „Klub Wrzeciono”, gdzie spotyka się młodzież, która może ciekawie
spędzić czas na zajęciach klubowych
takich między innymi jak: kulinarne,
integracyjne, sportowe i wizażu.
Klubowicze oglądają ﬁlmy, śpiewają
piosenki na karaoke, urządzają dyskoteki,
uczestniczą w grach i zabawach. Istnieje
również możliwość pobierania darmowych
korepetycji z matematyki, ﬁzyki i angielskiego, a także z innych przedmiotów,
prowadzonych przez wychowawców.
Organizowane są również wyjścia do
kin, muzeów, teatrów – a wszystko to
bezpłatnie. Nasz klub jest miejscem,
gdzie zawsze miło spędza się czas, zawiera nowe znajomości i uczy nowych
rzeczy. Pytając uczestników, co sądzą
o klubie odpowiedzi są jednoznaczne:
jest to miejsce, gdzie warto przychodzić
i nigdy nie marnuje się tam czasu. Osoby są dla siebie miłe i nie ma zbędnych
nieporozumień. Każdy może czuć się tam
swobodnie. Czy nie lepiej przyjść do klubu
niż siedzieć w domu przed telewizorem?
Trzeba samemu odpowiedzieć na to pytanie. Z naszej strony to tyle – czekamy na
nowych klubowiczów. Zapraszamy!
Młodzieżowy „Klub Wrzeciono” zaprasza
chętną młodzież. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 – 20.30
oraz w soboty w godz. 10.00 – 14.00, przy
ul. Gajcego11, tel. 022 835 68 09.
B.L.
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Mieszkańcy Warszawy muszą segregować odpady
Odpady produkują wszyscy, nie ma
osoby nie wytwarzającej odpadów. Obliczono nawet, że dorosły Polak produkuje
rocznie około 300 kg odpadów. Okazuje
się również, że warszawiacy segregują
średnio 2% odpadów, podczas gdy mieszkańcy Kopenhagi aż 95%. Dotychczas
blisko 100% warszawskich odpadów
komunalnych traﬁało na wysypisko w postaci odpadów zmieszanych, bez odzysku
surowców wtórnych. Na podstawie powyższych wyliczeń widać, że w temacie
odpadów jest wiele do zrobienia. Toteż 22
czerwca 2006 r. Rada m. st. Warszawy
przyjęła regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta.
Regulamin ten m.in. wymusza konieczność podpisywania nowych umów
z ﬁrmami komunalnymi odbierającymi
posegregowane odpady lub aneksowania umów obecnych. Jeśli więc jesteś
właścicielem domu jednorodzinnego
podpisujesz z wybranym przez siebie
odbiorcą odpadów umowę na wywóz
segregowanych i niesegregowanych
odpadów ze swojej posesji. Jeśli jesteś
członkiem wspólnoty mieszkaniowej lub
spółdzielni mieszkaniowej umowę na
wywóz odpadów komunalnych podpisuje
w Twoim imieniu Zarządca wspólnoty
mieszkaniowej lub Zarząd spółdzielni
mieszkaniowej. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje
korzystania z usług podmiotów posiadających zezwolenie na wykonywanie
usług usuwania odpadów komunalnych,
obowiązek usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych przejmuje gmina,
pobierając od tych właścicieli nieruchomości opłaty, w stawkach ustalonych
przez Radę m. st. Warszawy.
Regulamin określa m.in. wymagania
dotyczące: sposobu zbierania odpadów, rodzajów pojemników, miejsca ich
ustawienia, częstotliwości oraz sposobu
pozbywania się odpadów przez właścicieli nieruchomości, a także określa
obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe. Każdy właściciel posesji musi
wydzielać z masy następujące rodzaje
wytwarzanych odpadów:
– Odpady surowcowe – mogą być
zbierane łącznie do jednego pojemnika
o kolorze czerwonym lub oddzielnie,
zgodnie z podanym poniżej, kolorowym
oznaczeniem:
 odpady opakowaniowe z papieru
i tektury – zbiera się je w niebieskich workach lub pojemnikach.
 odpady opakowaniowe ze szkła:
- bezbarwnego (butelki, słoiki i inne
opakowania szklane, czyste i bez nakrętek),
zbierane do pojemników w kolorze białym,
- kolorowego (szkło brązowe, zielone,
niebieskie) – pojemniki zielone.
Do pojemników na szkło nie wrzuca
się szkła płaskiego: szyb okiennych
i luster oraz ceramiki, fajansu, porcelany
i żarówek, lamp neonowych i rtęciowych,
reﬂektorów, szkła żaroodpornego, ekranów i lamp telewizyjnych itp.
 odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych – do pojemnika lub worka
w kolorze żółtym wkłada się tworzywa
sztuczne, metal, a także odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Mogą
to być plastykowe butelki po napojach
(zgniecione i bez nakrętek), plastykowe
opakowania po żywności, kosmetykach
i środkach czystości, folie i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania stalowe
i aluminiowe (zgniecione).
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– Odpady roślinne – są to organiczne
odpady ulegające biodegradacji, takie jak
resztki żywności, obierki, skorupki jaj,
fusy po kawie i herbacie itp. Nie wolno
wkładać tu mięsa, kości i odchodów
zwierzęcych. Zbiera się je w brązowych
workach lub kontenerach.
– Odpady z remontów – zbiera się
wyłącznie w workach lub, specjalnie
przygotowanych przez prowadzącego
remont, odrębnych pojemnikach.
– Odpady wielkogabarytowe – mogą
być zbierane w specjalnie do tego celu
przeznaczonych kontenerach, ustawianych w wyznaczanych terminach
i miejscach, nie dłużej niż na 24 godz.
Na terenie Bielan raz w miesiącu są ustawiane ogólnodostępne kontenery KP-7,
przeznaczone na tego rodzaju odpady.
Można do nich wrzucać wyłącznie stare
meble, artykuły AGD i RTV, zużyte opony.
W żadnym wypadku nie mogą się tu znaleźć np. worki z odpadami komunalnymi,
liście, gałęzie drzew, czy gruz.

mieszkańców, zarządca budynku, który
jest odpowiedzialny za ustawienie odpowiednich kontenerów w altance śmietnikowej lub dostarczenie worków.
Na ogólnodostępnych terenach miejskich obowiązek organizacji selektywnej
zbiórki odpadów surowcowych spada na
przedsiębiorców działających w imieniu
m. st. Warszawy. Dotychczasowy model
zbiórki surowców wtórnych do pojemników ustawionych przy ulicach miejskich,
polegający na tym, że wypełnione pojemniki odbierała gratisowo specjalistyczna
ﬁrma nie sprawdził się. Wypełnione
pojemniki, otoczone różnego rodzaju
śmieciami, tygodniami zalegające na
ulicach, zamiast zachęcać do segregowania, działały zniechęcająco. Zarząd
Oczyszczania Miasta (odpowiedzialny
za ustawianie pojemników przy ulicach)
nie miał możliwości wyegzekwowania
rytmicznego opróżniania pojemników.
Obecnie ma się to zmienić, ponieważ
ﬁrma odpowiedzialna za opróżnianie po-

w miejscach o utwardzonym podłożu
i pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji miejskiej
lub zbiornika bezodpływowego. Dopuszcza także na terenach rozproszonej zabudowy jednorodzinnej i terenach rolniczych
spalanie powstałych na terenie nieruchomości odpadów roślinnych pochodzących
z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw, pod
warunkiem nie powodowania uciążliwości
na nieruchomościach sąsiednich i służących do wspólnego użytku.
Jednym z ważniejszych zapisów regulaminu są zapisy dotyczące właścicieli
zwierząt domowych, którzy muszą ponosić pełną odpowiedzialność za ich zachowanie. Nowością jest to, że zwierzęce
odchody mają również swoich właścicieli,
którzy są zobowiązani do bezzwłocznego
usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku. Odchody należy umieszczać
w oznakowanych pojemnikach, koszach
ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.
W Wydziale Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, pok.
nr 7 na parterze Urzędu Dzielnicy przy
ul. Przybyszewskiego 70/72, tel. (022)
663-65-49 i (022) 835-94-09, można
uzyskać pełny tekst uchwały Rady m. st.
Warszawy wraz z Regulaminem, a także
ulotki informacyjne dotyczące odpadów
i sposobów postępowania z nimi.
Wydział Ochrony Środowiska

– Odpady niebezpieczne – to takie,
które stanowią zagrożenie dla zdrowia
ludzi i środowiska naturalnego. Powinny
być wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych i gromadzone osobno. Na
Bielanach niektóre rodzaje tych odpadów
można oddać do:
 przeterminowane i niewykorzystane
do końca lekarstwa – do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach,
 zużyte baterie – w wyznaczonych
punktach zbiórki, m. in. w budynku urzędu dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego 70/72,
 zużyte akumulatory, oleje, smary
– można oddać w stacjach obsługi
i naprawy samochodów, stacjach benzynowych,
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – do ustawianych raz w miesiącu
na terenie Bielan pojemników na odpady
gabarytowe. Można także skontaktować
się ze specjalistyczną ﬁrmą, która odpłatnie odbierze ww. sprzęt.
Dokładne informacje, gdzie i jakie
odpady można oddać na terenie Bielan,
znajdują się na stronie internetowej
<www.bielany.waw.pl>).
Właściciele domów jednorodzinnych
na terenie posesji prywatnych realizują
konieczność segregowania odpadów
poprzez zawarcie umowy (nowej lub
aneksowanie starej) z odbiorcą odpadów.
Odbiorca odpadów musi, poprzez dostarczenie odpowiednio oznakowanych
pojemników lub worków plastykowych,
umożliwić selektywną zbiórkę odpadów.
Mieszkańcom budynków spółdzielczych, komunalnych lub wspólnot mieszkaniowych segregowanie odpadów
umożliwia, działający w imieniu tych

jemników zostanie wybrana w przetargu
i zostanie z nią podpisana umowa umożliwiająca nadzór nad częstotliwością
wywożenia wypełniających pojemniki
surowców wtórnych. Obecnie stojące
przy ulicach pojemniki są sukcesywnie
wycofywane, nowe (innego kształtu i pojemności) mają się pojawić po zakończeniu przetargu i podpisaniu umowy.
Omawiany regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie Warszawy dopuszcza także mycie pojazdów
mechanicznych poza myjniami jedynie

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

Ciesz się życiem...
i pozwól
TWOJEJ PRALNI
Cię obsłużyć
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Zapraszamy pon.-pt. 8-20 sob. 8-14

HARMONOGRAM USTAWIENIA KONTENERÓW KP-7 DO ZBIÓRKI
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (sprzęt RTV, AGD, meble)

Lp.

LOKALIZACJA
(ulica)

Muzealna x Farysa
1. Prozy x Farysa
2. Dankowicka 17 (przy nieczynnym sklepie)
3. Wójcickiego na odc. Pasterskiej i Jamki

kwiecień
5-6

TERMIN
maj

31-1.VI
10-11
17-18
24-25

5. Linotypowa 13

12-13
19-20
26-27
5-6

6.
7.
8.
9.
10.

12-13
19-20
6-7
13-14
6-7

31-1.VI
10-11
17-18
4-5
11-12
4-5

27-28

25-26

4. Ostaszewska x Radecka

11.
12.

Wólczyńska x Estrady
Opłotek 34-36 (po stronie niezabudowanej)
Palisadowa 52 (wjazd od Estrady)
Rokokowa x Tytułowa
Twardowska x Karska
Schroegera 82 x Kleczewska (obok ogrodzenia)
Schroegera
(pomiędzy al. Zjednoczenia a ul. Fontany)
Kiwerska x Łomiańska (po stronie bloków)
Tczewska
Kościańska przy Chlewińskiej
Staffa x Duracza

13.
14.
15. Arkuszowa x Księżycowa
16. Ok. Bajana lub Fortowa

Nocznickiego (przy bramie wjazdowej

17. na teren ogródków działkowych)
18. Rodziny Połanieckich x Bogusławskiego
19. Przybyszewskiego x Rydla

13-14

czerwiec
31.V-1
14-15
21-22
28-29
31.V-1
14-15
21-22
1-2
8-9
1-2
29-30
22-23

6-7
20-21
20-21
27-28

11-12
4-5
18-19
18-19
25-26

1-2
15-16
22-23
29-30

6-7

4-5

1-2

20-21
6-7

18-19
4-5

8-9
22-23
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Dodajmy życia do lat!

Pod patronatem Ratusza

Zrób skok w bok – skieruj krok wprost
do BOK-u – kusi pan Wojciech Dąbrowski, ale i bez śpiewanych pochwał Bielańskiemu Ośrodkowi Kultury fanów nie
brakuje. Z bogatej oferty zajęć i imprez
licznie korzystają dzieci, młodzież i dorośli oraz – oczywiście seniorzy.
Przy Bielańskim Ośrodku Kultury działają obecnie: Koło Nr 6 naszego Oddziału
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którym kieruje Bogdan Brodacki,
oraz Klub Seniora, któremu przewodniczy
Halina Kondas. Formalnie rzecz biorąc,
koło zrzesza 250 członków Związku,
a klubowiczów jest 120. Członkowie Klubu
Seniora przy BOK mają obecnie legitymacje członkowskie i płacą składki: niewielkie,
10 zł co pół roku. Pieniądze przeznacza
się na potrzeby klubu, a fakt posiadania
legitymacji i opłata przydaje członkom
prestiżu: takie są wszak zasady należenia
do doborowych klubów towarzyskich czy
zawodowych. Podobnie prestiżowo działa
regulamin, określający prawa i obowiązki
członków.
Najpopularniejsze na Goldoniego są
– przerywane tylko okresami postu i adwentu – spotkania na „parkietoterapi”:
niedzielne „Bielańskie podwieczorki” prowadzone przez Andrzeja Boguradzkiego,
taneczne poniedziałki z „żelaznym” udziałem 60-80 osób, czy cieszące się wielkim
powodzeniem wśród seniorów wieczory
w „Saloniku Hanny Rek”. Nie brak też
chętnych do uczestniczenia w innych
formach klubowego życia. W poniedziałki
od 12.30 do 15.00 odbywają się spotkania klubowe z ludźmi kultury, ﬁlmu, nauki
– zapraszanymi przez Gerarda Położyńskiego. W okresie adwentu czy postu
tradycyjne stało się wspólne czytanie
poezji. Przychodzą do seniorów dzieci
ze szkoły społecznej, np. w dniach babci
i dziadka. Ostatnio klub nawiązał kontakt
z Klubem Seniora z warszawskiej Pragi
– goście byli na Goldoniego i zaprosili do
siebie w maju. Klubowicze chodzą wspólnie do muzeów oraz jeżdżą na opłacane
prywatnie tanie wycieczki.
We wtorki ma warsztaty w BOK tkackie koło seniorek, we wtorki i czwartki
odbywa się gimnastyka rehabilitacyjna
– to tylko niektóre z organizowanych tu
zajęć dla ludzi starszych.
A co może zdolny senior i seniorka pod
batutą? Świadczy o tym superwizytówka
naszej dzielnicy: Zespół Estradowy „Bielany” pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza. Ostatnio znów nam pokazał superrewię pt. „Podmoskiewskie wieczory”.

Przed kilkoma laty wielu opiekunów
kół i klubów ukończyło kilkumiesięczne
Studium Organizacji Czasu w Starszym
Wieku. Organizatorami studium byli:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
i Animatorów Kultury KLANZA i Wydział
Kultury ówczesnego Urzędu Gminy
Bielany. Prowadziła je dr Zoﬁa Zaorska,
wykładowca UMCS w Lublinie, wraz ze
współpracownikami. Od tego czasu absolwenci spotykają się z dr Zaorską na
szkoleniach, podczas których prezentuje
ona nowe metody rozwijania aktywności edukacyjnej, kulturalnej i ruchowej
w trzecim wieku. Zdobywana wiedza
zaowocowała też ambitnym „Programem
aktywizacji seniorów bielańskich metodą
pedagogiki zabawy – Dodać życia do
lat”. Twórcami programu byli animatorzy
z WSBM „Chomiczówka” i ówczesnego
Urzędu Gminy, na co dzień pracujący
z ludźmi starszymi. W roku 2004 zgłosili
go na konkurs aktywizacji środowisk seniorskich do Urzędu Miasta. Stołeczna
władza wizję zaakceptowała i wsparła
przekuwanie jej w czyn.
W roku 2005 projektodawcy znów
zgłosili rozszerzony i znowelizowany program, po raz drugi wygrywając stołeczny
konkurs. A w bieżącym roku po raz trzeci
realizowany jest na Bielanach nowatorki
program zajęć dla seniorów pod patronatem Ratusza. Jego organizatorzy to Biuro
Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chomiczówka”
i Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka”.
Ideą programu jest tworzenie takiej
oferty zajęć, która daje uczestnikom
możność samodzielnego wyboru rodzaju
aktywności oraz pozwala integrować ich
w grupach przyjaznych, wyzwalających
inwencję, pomagających przezwyciężać
trudności – pod kierunkiem fachowców.
W tym roku program obejmuje m.in.
warsztaty wokalne, malarskie i manualne, aktywizację poprzez tzw. tańce integracyjne, wykłady z zakresu psychologii
i historii. Wszystkie te zajęcia są otwarte,
więc każdy może na nie przyjść, a informacji o terminach udziela sekretariat
klubu, tel. 0 22 834 76 98.
Natomiast udział w imprezach integracyjnych organizowanych w ramach programu przewidziany jest dla jego uczestników. Dotychczas odbyły się dwie takie
imprezy – wieczorek integracyjny i recital
Andrzeja Rybińskiego przeplatany monologami Cezarego Szczygielskiego.

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia
Pożycia Małżeńskiego

ZŁOTE GODY

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatów – Mieszkańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku
bieżącym pięćdziesięciolecie oraz sześćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego
do udziału w bielańskich uroczystościach pięćdziesięciolecia i sześćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do dnia 21
września 2007 roku, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla
Dzielnicy Bielany przy ul. Nałkowskiej 11 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek: 10.00-18.00, wtorek-piątek: 8.00-16.00.
Każda para małżeńska powinna posiadać dowody osobiste oraz dokument
poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy wydziału pod numerem
022 835 43 42.
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Na wspomnianym już koncercie Andrzeja Rybińskiego, prócz śpiewanych
przez artystę najpopularniejszych utworów z jego dorobku, panie wysłuchały
pięknych życzeń, jako że impreza miała
miejsce 8 marca, czyli w Dniu Kobiet.
Choć goździki i rajstopy ośmieszyły
nieco to święto, Dzień Kobiet godzien
jest obchodów i – jak co roku – świętowały go także bielańskie seniorki. Między
innymi, w słynnej w naszej dzielnicy
restauracji „Pod podłogą z jadłem”, czyli
na Płatniczej, w piwnicy domu Krystyny
Sienkiewicz. Urokliwą knajpkę, pełną bibelotów i staroci, prowadzi tam Zbigniew
Orłowski, a z tego, co zarobi, sponsoruje
seniorskie spotkania. Dwa lub trzy razy
w miesiącu, wieczorami, schodzi się tam
po kilkadziesiąt osób, na nieodpłatny poczęstunek, pogawędki w swoim gronie,
na spotkania z aktorami, a w sezonie
tanecznym – na tańce. Ubierają się wi-

zytowo, na stolikach palą się świece – są
to wieczory w niezwykłym stylu, troskliwie
aranżowane przez Zbyszka, którego ci
bywalcy darzą ogromną sympatią.
Dzień Kobiet urządził, co się zowie. Panie dostały po bukieciku z tulipanów, były
lody, tort, dobre wino, kawa, herbata. Były
śpiewy przy wtórze harmonii, okolicznościowe deklamacje – bo pani Basia przyniosła
wiersze o kobietach, mężczyznach, pannach i mężatkach. Okazało się, że impreza
ma miejsce w przeddzień imienin Zbyszka.
Seniorzy o tym pamiętali i przygotowali
składkowy upominek dla swego mecenasa.
Było też – oczywiście – huczne „Sto lat”,
a w niepowtarzalny nastrój wprawiła nas
Marianna, do niedawna członkini zespołu
„Bielany”, która zaśpiewała solenizantowi
przepiękną balladę o przyjaźni.
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskiech

100 lat Pani Reginy Łapińskiej
Pani Regina Łapińska jest pierwszą redakcją M. Żebrowskiej. Niezależnie od
w tym roku 100-latką, o której pamię- tego prowadziła działalność popularyzatały władze dzielnicy Bielany.
torską jeżdżąc po kraju z odczytami oraz
Z okazji
swojego jubileuszu przyjęła
zastępcę burmistrza Kacpra
Pietrusińskiego
i inspektora Wydziału Spraw
Społecznych
i Zdrowia Iwonę
Drzeżdżyńską,
którzy wręczyli
jej piękny kosz
kwiatów i list
gratulacyjny od
burmistrza dzielnicy Bielany Zbigniewa Dubiela.
O naszej Jubilatce pamiętał także Pani Regina w towarzystwie wnuczki Kaliny i zastępcy burmistrza K. Pietrusińskiego
premier Jarosław Kaczyński, który przesłał prowadząc zajęcia ciągłe na dokształcaokolicznościowe życzenia i gratulacje.
jących kursach dla nauczycieli.
Pani Regina urodziła się w Rosji
Blisko czterdzieści lat Pani Regina
21 lutego 1907 r. Dobrze pamięta Re- mieszka na Bielanach. Po śmierci męża
wolucję Październikową. Po I wojnie i syna, a potem siostry, zamieszkała
światowej w ramach repatriacji ludno- razem z wnuczką Kaliną. Chociaż Pani
ści polskiej do kraju pani Regina wraz Regina jest wciąż w doskonałej kondycji,
z rodziną w 1921 r. znalazła się w War- to bliskość wnuczki i jej opiekuńczość
szawie. Z kolei w Chełmnie dostała się jest dużym oparciem i pozwala Jubilatce
do internatu, gdzie ukończyła 6 klas czuć się bezpieczniej. Z tego wspólnegimnazjum starego typu. Potem przenio- go mieszkania zadowolona jest także
sła się do seminarium nauczycielskiego wnuczka, która ceni sobie, że ma wspaw Radzyminie. Po jego ukończeniu pra- niały wzór do naśladowania i wielki autocowała siedemnaście lat w szkolnictwie rytet w sprawach życiowych. Pani Regina
podstawowym i średnim, dokształcając będąc na emeryturze w miarę swoich sił
się jednocześnie na różnych kursach zajmuje się domem, ogródkiem, dużo
pedagogicznych. II wojnę światową spaceruje, a także uprawia gimnastykę.
przetrwała wraz z mężem Marianem Ulubionym jej zajęciem jest lektura.
Uważa, że na długowieczność ma
i synkiem Adamem w Ząbkach pod Warszawą, pracując w szkole i opiekując się wpływ wiele czynników – od genetyczchorą matką. Po zakończeniu II wojny nych po sportowy, higieniczny tryb życia.
światowej podjęła studia na Wydziale Prawdopodobnie to dzięki temu przez
Psychologii UW. W ostatnim stadium całe swoje życie nigdy nie chorowała na
kształcenia została zaangażowana przez ciężkie, przewlekłe choroby. Od pewprof. S. Baleya do pracy na UW, w cha- nego czasu, odkąd ma drobne kłopoty
rakterze asystentki, potem adiunkta, a po gastryczne stosuje dietę żywnościową.
obronie doktoratu starszego wykładowcy. Młodym radzi ruch, aktywność i pracę,
Pracując na UW przez dwadzieścia lat która potwierdza przydatność społeczną
prowadziła ze studentami zajęcia (ćwi- człowieka, sprawia przyjemność i daje
czenia, seminaria, wykłady), brała udział satysfakcję nie tylko nam, ale i innym.
Dziękując za wszelkie dobro, które
w badaniach nad młodzieżą dorastającą,
ogłaszając wyniki tych badań w pismach przez wiele lat było udziałem Pani Repsychologicznych i pedagogicznych. Była giny, życzymy Jej dużo zdrowia, pogody
również zaangażowana w pisanie zbio- ducha i satysfakcji płynącej z faktu słurowej pracy nad podręcznikiem pt. „Psy- żenia pomocą ludziom.
chologia rozwojowa i wychowawcza” pod
Tadeusz Olechowski

Fot. T. Olechowski

Głos Seniora

Dzień Kobiet u Zbyszka

Marzec 2007

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW
KOŁO BIELANY
ZAPRASZA DO PRZYCHODNI
UL. WRZECIONO 10 C: PONIEDZIAŁKI 9,30 – 11,30, POKÓJ
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UL. CONRADA 15: PONIEDZIAŁKI 12,30 – 14,30, POKÓJ 29
UL. KLECZEWSKA 56: WTORKI 9,30 – 11, 30, POKÓJ 17
UL. KOCHANOWSKIEGO 19: ŚRODY 10,00 – 12,00, POKÓJ 18

Informujemy, że w marcu br. swoją działalność rozpoczął
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu mieszczący się przy ul.
Żeromskiego 13 jest placówką Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz.
Intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) realizowany jest
w ciągu siedmiu tygodni. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-14.30, z wliczoną półgodzinną przerwą na posiłek. Osoby chcące podjąć
terapię w Oddziale zgłaszają się bez skierowania do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, gdzie prowadzona jest wstępna diagnoza
uzależnienia i kwaliﬁkowanie do Oddziału. Przyjęcia odbywają się raz w tygodniu.
Podstawowym warunkiem przyjęcia jest trzeźwość. Przy rejestracji wymagany jest
dowód osobisty oraz dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie zdrowotne
(osoby ubezpieczone).
W czasie terapii, pacjenta obowiązuje regulamin, który podpisuje w dniu przyjęcia.
Pacjenci otrzymują ponadto informację o warunkach i zasadach leczenia, np.:
- nie są przyjmowane osoby z esperalem,
- w Oddziale nie są leczone choroby współistniejące,
- obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania abstynencji od alkoholu i środków
zmieniających świadomość.
W porozumieniu z pacjentem ustalany jest termin przyjęcia do Oddziału,
uwzględniający m.in. potrzebę załatwienia ważnych spraw, które kolidowałyby
z terapią. W okresie ewentualnego oczekiwania pacjenci uczestniczą w terapii
w Poradni i mityngach AA.
Za okres leczenia w Oddziale Dziennym pacjent ma możliwość uzyskania
zwolnienia lekarskiego.

REHABILITACJA
FUNKCJONALNA DZIECI,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zapraszamy do udziału
w programie wolontarystycznym

Możliwości pracy wolontarystycznej:
- z klientem indywidualnym działania
mające na celu przeciwdziałanie osamotnieniu, organizacja wolnego czasu,
- z dziećmi i młodzieżą indywidualnie lub
z grupą - pomoc w nauce,
- z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo,
- z osobami starszymi – realizacja projektów wolontarystycznych – autorskich,
- z osobami bezrobotnymi (Klub Pracy),
- w organizacjach pozarządowych na
terenie Bielan.
Kilka powodów dla których warto
zostać wolontariuszem:
1. Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim
wysiłkiem dać innym coś bardzo potrzebnego i ważnego.
2. Zdobędziesz doświadczenie zawodowe, które wzbogaci twoje CV.
3. Jeśli do końca nie wiesz, co
w życiu chciałbyś robić, wolontariat
może być drogą do odnalezienia dziedziny, w której będziesz pracować.
4. Wolontariat może być sposobem na odkrycie takich cech jak:
umiejętność pracy w zespole, kreatywność, altruizm, empatia itp.

zaświadczenie o wykonywaniu pracy
wolontarystycznej.
Spotkania integracyjne
Organizujemy cykliczne spotkania,
pikniki, wycieczki integracyjne dla wolontariuszy, gdzie możesz wymienić doświadczenia, poznać wiele ciekawych osób.
Szkolenia
W zależności od potrzeb organizujemy
różnego rodzaju szkolenia, spotkania
ze specjalistami, warsztaty umiejętności
społecznych. Pracując jako wolontariusz
jesteś pod opieką koordynatora.
Kontakt
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Klub Pracy
ul. Kleczewska 56 I piętro, koordynator
programu Katarzyna Kulik-Cała, tel. 022
834 58 22 (godz. 8-16), fax 022 834 73
22, www.opsbielany.waw.pl.

Wolontariuszom zapewniamy
Ubezpieczenie NW
Pracując jako wolontariusz jesteś
ubezpieczony od nieszczęśliwych
wypadków.
Porozumienie
Jeśli będziesz pracował dłużej niż
30 dni, zostanie z Tobą podpisane porozumienie w którym będzie określone
miejsce, czas, sposób Twojej Pracy.
Opinia - Zaświadczenie
Na koniec Twojej pracy, jako wolontariusz możesz otrzymać opinię,

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

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

Przeproszenie
W poprzednim numerze naszej gazety w artykule pt.: „Pożegnanie Andrzeja
Rudzińskiego”, z przyczyn technicznych, zabrakło nazwiska jego autora.
Niniejszym naprawiamy ten błąd i informujemy naszych czytelników, że jest
nim P. Juliusz Szymański.
Za powyższą nieprawidłowość przepraszamy wszystkich zainteresowanych,
a w szczególności autora tekstu.
Redakcja Gazety

Naszej Koleżance

Urszuli Hopko

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA
składają

Koleżanki i Koledzy z Delegatur Biura Gospodarki Neruchomościami
i Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Bielany
Marzec 2007
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85 lat Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Fot. S. Zienkiewicz

Pod koniec stycznia br. miało miejsce spotkanie z okazji jubileuszu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Wzięli w nim udział, między innymi,
podsekretarz stanu w Ministerstwie
Budownictwa – Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, były minister budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz działacz spółdzielczy
Stanisław Kukuryka, prezes Krajowej
Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski
i wiceprezes Tomasz Jurdeczka.

okupacji i Powstania Warszawskiego.
Warto wiedzieć, że pierwsza potyczka
powstańców warszawskich miała miejsce
jeszcze przed słynną godziną „W” właśnie na terenie Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Suzina.
Po wyzwoleniu oszacowano straty – całkowitemu zniszczeniu uległa najstarsza
kolonia przy pl. Wilsona, spalone zostały
budynki na Rakowcu, wiele budynków
wymagało remontu. Przekonano się
wówczas, jak potężną siłę stanowi spółdzielczość mieszkaniowa. Już w lipcu
1946 r. w Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej wmurowano kamień
węgielny pod budowę pierwszego
nowego budynku mieszkalnego w powojennej Warszawie.
Rok 1957 był dla WSM rokiem
przełomowym. Po odwilży w 1956
r. nowe władze doszły bowiem do
wniosku, że głód mieszkaniowy
w Warszawie i w całej Polsce może
zaspokoić jedynie budownictwo
spółdzielcze. Spółdzielnia przystępiła
do projektowania i budowy nowych
osiedli z rozmachem niespotykanym
w całej swojej historii. W 1959 r. WSM
wybudowała 16 proc. ogólnej liczby
mieszkań w Warszawie. W 1960
r. wskaźnik ten wzrósł do 30 proc.
Jak grzyby po deszczu wyrastały
Prezes Kazimiera Szerszeniewska odebrała przyznaną nowe osiedla, między innymi, Sady
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Złotą Odznakę Żoliborskie, Zatrasie i Rudawka
„Zasłużony dla Budownictwa Spółdzielczego”
na Żoliborzu. W dalszej kolejności
Nie zabrakło przedstawicieli władz WSM wkracza na tereny gminy Bielany.
dzielnicy Bielany, na terenie której znaj- Piaski, Wawrzyszew, Chomiczówka, to
dują się największe WSM-owskie osiedla: ogromne osiedla, budowane szybko,
Piaski, Bielany, Wawrzyszew i Młociny.
Reprezentowali ją zastępcy burmistrza:
Marek Keller i Kacper Pietrusiński.
W Klubie Pracy przy ul. KleczewByły okolicznościowe przemówienia,
gratulacje, kwiaty i wyrazy uznania, skiej 56, działającym przy Ośrodku Poskładane na ręce prezes WSM Kazimie- mocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.
ry Szerszeniewkiej, która wprowadziła st. Warszawy, 6 marca 2007 r. odbyło
Spółdzielnię w ten jubileuszowy rok. się spotkanie dotyczące propagowania
idei tworzenia spółdzielni socjalnych.
A gratulować było czego.
W spotkaniu uczestniczyły osoby
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest pierwszą założoną w Polsce poszukujące pracy, zainteresowane uzyspółdzielnią mieszkaniową, która mimo skaniem informacji, co to jest spółdzielnia
zmiennych kolei losu zachowała do dziś socjalna, jakie daje możliwości zatrudnieideały jej twórców, m.in. Adama Pruchnika, nia, jak ją założyć, gdzie i u kogo uzyskać
Stanisława Tołwińskiego, Teodora Teo- wsparcie. Na spotkanie przybyło 45 osób
plitza i Stanisława Szwalbe. Jej początki poszukujących nowych możliwości zasięgają roku 1921. Zaspokojenie głodu trudnienia. Spotkanie prowadził Grzegorz
mieszkaniowego dla stale wzrastającej Wojtanowski z Ogólnopolskiego Związliczby mieszkańców Warszawy – ten pro- ku Organizacji Integracji Społecznej.
blem stawiano w tamtych czasach na Uczestnicy spotkania uzyskali podstawowe informacje dotyczące tworzenia spółczołowym miejscu.
Pod koniec 1925 r. odbyła się uroczy- dzielni socjalnych oraz mieli możliwość
stość wmurowania kamienia węgielnego zapoznania się z dobrymi, praktycznymi
pod pierwszy dom spółdzielczy przy pl. przykładami działających już spółdzielni
Wilsona (dziś już nieistniejący, zniszczo- socjalnych np. w branży gastronomicznej,
ny podczas Powstania Warszawskiego remontowo-budowlanej, czy handlowej.
Spółdzielnię socjalną mogą utworzyć
w 1944 r.). Dynamiczny rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej trwał do osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
a także osoby pozostające w szczególwybuchu II wojny światowej.
Chlubną kartą zapisała się Warszaw- nie trudnej sytuacji życiowej, o których
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa w okresie mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy

ale ze wszystkimi wadami budownictwa
wielkopłytowego. Prawie wszystkie wybudowane po wojnie budynki wymagały
rewitalizacji i gruntownych remontów.

Dziś już nikt nie narzeka na brak dopływu wody na wyższe piętra, sporadyczne
są przypadki niedogrzania mieszkań. Ten
ogrom przeprowadzonych remontów sﬁnansowali sami członkowie Spółdzielni.
Sylwester Zienkiewicz

Bezpieczne osiedle

Komendant Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, wspólnie z Naczelnikiem Delegatury Biura Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy
Bielany, w porozumieniu z Zarządem
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Radą Osiedla WSM Wawrzyszew,
Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Zygmuntem Morawskim zorganizowali spotkanie (22.02.2007 r.) w sali Klubu WSM dla
Seniorów Osiedla Wawrzyszew.
Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z różnego rodzaju oszustwami
stosowanymi wobec osób starszych oraz

ze sposobami reagowania na te zjawiska
w różnych sytuacjach życiowych, np.
w banku, w mieszkaniu (na klatce schodowej), w środkach komunikacji miejskiej, na
cmentarzu.
Komendę Rejonową Policji reprezentował zastępca komendanta nadkom. Marek
Siewerta, który szczegółowo omówił, jak
i gdzie przechowywać swoje oszczędności
„przy sobie” i w domu, na co zwracać uwagę, kto jest naszym najlepszym przyjacielem (sąsiad) podczas naszej nieobecności
w domu, jak zabezpieczyć drzwi przed
wpuszczeniem kogoś niepowołanego.
Uczulił też uczestników spotkania, aby
o wszystkich nieprawidłowościach jakie zauważą informować dzielnicowego oraz
gospodarza domu. W dyskusji,
jaka wywiązała się na koniec
spotkania, mieszkańcy osiedla
mówili m.in. o braku patroli
w godzinach wieczornych przy
Stawach Brustmana.
Kończąc spotkanie nadkom. Marek Siewert podziękował jego uczestnikom
za cenne uwagi i obiecał,
że przekaże je władzom
dzielnicy.
Zygmunt Morawski

Spółdzielnia szansą na pracę i samodzielność

Bielany odznaczyły się w konkursie „Nasza czysta Warszawa” organizowanym przez
Zakład Oczyszczania Miasta.
Laureatką II miejsca w kategorii
dozorcy/gospodarze domów
została Pani Halina Perekitko,
gospodarz domu z ul. Wrzeciono 12a,b. Gratulujemy!
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z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym, czyli osoby, które ze względu
na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych,
znajdujące się w sytuacji powodującej
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Liczba członków spółdzielni socjalnej nie
może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 50
osób. Osoby te mogą ubiegać się o dotację
z Urzędu Pracy, która dla członków założycieli wynosi wysokość 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka
założyciela spółdzielni oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka
przystępującego do już istniejącej spółdzielni
socjalnej. Osoby zakładające spółdzielnię
socjalną zwolnione są z opłaty za rejestrację
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Istniejące
spółdzielnie socjalne mogą ubiegać się o doﬁnansowanie z innych źródeł wspierających
ich funkcjonowanie, między innymi mogą
korzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta forma działalności
adresowana jest do wszystkich aktywnych
osób poszukujących pracy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski D” ul. Zgrupowania Żmija 7 Warszawa, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty remontowo-budowlane na terenie posesji
ul. Zgrupowania Żmija 1,1A,1B,3,3A,3B,7,9,11,13,15,15A. obejmujące: remont
balkonów 17 szt, remont tarasów 9 szt, naprawę wykładzin ścian fundamentowych
i cokołów, remont nadziemnych kominków przewodów wentylacji garaży podziemnych 23 szt, miejscowe naprawy odparzonych tynków ścian i suﬁtów balkonów oraz
elewacji, uszczelnienie i naprawy zejść do garaży podziemnych 3 szt, remont altan
śmietnikowych 6 szt, remont trafostacji 2 szt.
Oferty należy składać w Biurze Spółdzielni, ul. Zgrupowania Żmija 7, 01-875
Warszawa w terminie do dnia: 03.04.2007 r. do godz.15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.04.2007 r. o godz. 10.00. SIWZ do odbioru
bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni w godz. 9.30 – 14.00, kontakt tel. 022-639-80-06. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego
zawieszenia na okres 3 miesięcy bez podania przyczyn.

Osoby zakładające spółdzielnię socjalną
prowadzą działalność gospodarczą opartą
na własnej pracy swoich członków. Rodzaj
wykonywanych usług zależy od indywidualnych umiejętności osób tworzących
spółdzielnię. Zainteresowani spółdzielnią
socjalną muszą wspólnie stworzyć statut
spółdzielni, który jest podstawą do dalszych działań prawnych, oraz opracować
biznes plan, na podstawie którego będzie
rozpatrywana dotacja z Urzędu Pracy.
Po spotkaniu 12 osób wyraziło gotowość podjęcia konkretnych działań
w celu utworzenia spółdzielni socjalnej.
Kandydaci zainteresowani utworzeniem
spółdzielni socjalnej mogą uzyskać informacje i wsparcie w Klubie Pracy.
Liczymy, że potencjalni kandydaci, zainteresowani utworzeniem spółdzielni socjalnej, wykorzystają pojawiającą się szansę
podjęcia działalności gospodarczej.
Kontakt: Klub Pracy OPS Bielany, tel.
0-22 834 58 22.
Renata Lenard

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piaski
D” ul. Zgrupowania Żmija 7 Warszawa,
ogłasza przetarg nieograniczony na
roboty porządkowe na terenie posesji
ul. Zgrupowania Żmija 1,1A,1B,3,3A,3B,7,9,11,13,15,15A.
Oferty należy składać w Biurze
Spółdzielni, ul. Zgrupowania Żmija 7,
01-875 Warszawa w terminie do dnia:
03.04.2007 r. do godz.15.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu:
04.04.2007 r. o godz. 12.00. SIWZ do
odbioru bezpłatnie w siedzibie Spółdzielni w godz. 9.30 – 14.00, kontakt tel.
022-639-80-06. Spółdzielnia zastrzega
sobie prawo do unieważnienia przetargu lub jego zawieszenia na okres 3
miesięcy bez podania przyczyn.
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Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w kwietniu
EDUKACJA KULTURALNA
pon. i czwartki
dzieci do 11 lat
godz. 16.00-17.30
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej
15 lat
godz. 19.00-20.30
taniec jazzowy
z gimnastyką dla
dorosłych
godz.20.30-22.00

Szkoła Tańca CARO DANCE. Zaawansowani i średnio zaawansowani.
Prowadzenie – instruktor Iwona Orzełowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Zajęcia odpłatne (80 zł za miesiąc)

Warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne) – gitara
środy
i perkusja.
godz. 18.00-20.30 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.
Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie
wtorki
godz. 17.30-18.50 – Kinga Berłowska.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.
środy i czwartki
godz.17.00-18.30 Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, m.st. Warszawy
piątki
godz. 15.00-18.00
Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT” (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie
(6-9 lat)
– instruktor Mariola Strukowska.
sobota
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
godz. 10.00-14.00
(10-18 lat)
Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy), dzieci 7 – 14 lat (zajęcia
wtorki i czwartki
godz. 15.00-16.50 bezpłatne). Prowadzenie – instruktor Alina Mozer.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
pon.,środa,piątek
godz. 17.00-19.15

Modelarstwo lotnicze – klub „Śmigiełko” (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie
instruktor – Waldemar Mozer.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Klub Ekologiczny – „Ekokids” (zajęcia bezpłatne). Warsztaty w formie spotkań
tematycznych.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

wtorki
godz. 14.30-16.00 Nauka gry na instrumentach (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie – instruktor
Robert Pardela.
środa
godz. 15.00-18.45 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Muzykoterapia (klasy I-III) (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie – instruktor
wtorki
Krystyna Ośko.
godz. 14.00-16.00 Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
środy i piątki
godz. 16.30-17.30
(dzieci 7-12 lat)
Zajęcia z tańca towarzyskiego dla wszystkich. Prowadzenie – instruktor
środy i piątki
godz.17.30-18.30 Antoni Żaliński.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
(dzieci 13-18 lat)
środa
godz. 18.45-19.45
(rodzice)
Klub miłośników języka esperanto. Prowadzenie – instruktor Alina Mozer.
środy
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59 (zajęcia
godz. 12.00-15.30
bezpłatne w Szkole Podstawowej nr 247 i 273).
Warsztaty rękodzieła artystycznego (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie – inśrody
struktor Grażyna Ciecierska (witraż).
godz. 14.15-16.30
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
„Ozdoby wielkanocnego stołu” – rodzinne warsztaty plastyczne dla dzieci
2.04
(zajęcia bezpłatne).
godz 15.15
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
Otwarte zajęcia w pracowni witrażu „Przez różową szybkę” (zajęcia bez12.04
płatne).
godz. 15.30
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
„Spotkanie w krainie wyobraźni – prezentacja arcydzieł literatury dziecięcej”
19.04
– otwarte zajęcia dla dzieci młodszych (zajęcia bezpłatne).
godz. 13.00
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
„Gdybym miał gitarę…” – otwarte zajęcia w zespole gitar (zajęcia bezpłatne).
21.04
godz. 10.00-14.00 MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

KONCERTY

15.04
godz. 19.00

15.04
godz. 20.00

15.04
godz. 18.00

Koncert z cyklu Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach pt. „Utwory na
Wielkanoc”. Wystąpi Chór Państwowej Szkoły Muzycznej w Warszawie pod
dyr. K. Sokołowskiej.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Organizator - Biuro Koncertowe
Haliny Promińskiej, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, tel. 669-01-78.
wstęp wolny
Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne”. Wykonawcy: Zespół Ensamble de
Narol pod dyr. Tytusa Wojnowicza.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55, Organizator - Agencja Artystyczna Arsis, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel.
669-01-78.
wstęp wolny
Koncert z cyklu „Piosenka literacka w Podziemiach Kamedulskich” pt. „Wieczór Żydowski”. Wykonawcy m.in.: Ewa Błaszczyk, Maria Pakulnis, Jacek
Poniedziałek , Mieczysław Szcześniak.
Podziemia Kościoła Pokamedulskiego, Lasek Bielański, ul. Dewajtis 3, Organizator – Agencja „Muzyka Dorota Mężyk-Gębska, Współpraca - Wydział
Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany.
wstęp wolny za zaproszeniami do odbioru w Wydziale Kultury, ul. Lipińska 2, tel. 669-01-78

22.04
godz. 19.00

27.04
godz. 19.00

Koncert z cyklu „Muzyka na Wrzecionie” pt. „Czas Wielkanocny – zwyczaje ludu
polskiego”- koncert zespołu Marii Pomianowskiej na ﬁdel płocką, ligawy, sukę biłgorajską i cymbały (w programie uwory m.in. – J.S.Bacha, H.Purcella, H.Schutza).
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Przy Agorze 9 (sala na dole), Organizator – Studio Artystyczne CELLO, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, tel. 669-01-78.
wstęp wolny
Jazz w Podziemiach Kamedulskich. Koncert zespołu Globetrotters.
Podziemia Kościoła Pokamedulskiego, Lasek Bielański, ul Dewajtis 3, Organizator – Agencja Pianoart, Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy
Bielany.
wstęp wolny za zaproszeniami do odbioru w Wydziale Kultury, ul. Lipińska 2, tel. 669-01-78

Marzec 2007

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA

do 5.04.07 pn.-pt. Wystawa malarska Justyny Jaszczewskiej pt. „Konie” (wstęp wolny).
godz. 14.00-20.00 Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
Wernisaż wystawy malarstwa Marka Stolpe (wstęp wolny).
7.04
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55, Sala Akademicka.
godz. 17.00
Wystawa „Wyspy Wielkanocne” przygotowana przez Muzeum Etnograﬁczne
w Warszawie.
(pon.-pt.) godz.10.00-18.00, (sob.–niedz.) godz. 9.00 -13.00.
Wystawa czynna od 7 maja. Grupy zorganizowane – terminy do uzgodnienia.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19, tel. 835-43-55.
wstęp wolny
3.04.
godz. 11.30
16.04
godz. 17.00
18.04
godz. 17.00
25.04
godz. 17.30
27.04.
godz.13.00

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Otwarta impreza plenerowa „Poszukiwania świątecznego jaja” (wstęp wolny).
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
Teatrzyk dla dzieci „Lokomotywa” (wstęp wolny).
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 27, al. Zjednoczenia 19.
Teatrzyk dla dzieci „Opowieści Króla Lula” (wstęp wolny).
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 21, ul. Wrzeciono 48.
Teatrzyk dla dzieci „Koziołek Matołek” (wstęp wolny).
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 49, al. Reymonta 6.
„Żyj w przyjaźni z naturą” – impreza plenerowa na terenie parku przy MDK
(wstęp wolny).
MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

Imprezy dla seniorów

Warsztaty plastyczne dla seniorów bielańskich (zajęcia bezpłatne). Prowawtorki
dzenie – Kinga Berłowska.
godz. 15.00
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1,
Współpraca – Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warsztaty wokalne dla seniorów. Prowadzenie – Marian Chojnacki.
środy
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
godz. 15.00
Współpraca – Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Spotkania czwartkowe dla seniorów.
czwartki
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
godz. 14.00-16.00
Współpraca – Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Impreza integracyjno-artystyczna dla bielańskich srodowisk seniorów – koncert muzyki poważnej oraz spotkanie wielkanocne.
4.04
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
godz. 15.00
wstęp za zaproszeniami
10.04
godz. 14.30
12.04
godz. 15.00
14,21.04
godz. 9.30

Koncert poetycko-muzyczny poświęcony II rocznicy śmierci Jana Pawła II
dla seniorów.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1,
Współpraca - Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
wstęp za zaproszeniami
Wykład psychologa dla seniorów – temat „Samotność w otaczającym nas
świecie” (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie – Małgorzata Renes.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1
Warsztaty manualne dla seniorów (zajęcia bezpłatne). Prowadzenie – Kinga
Berłowska.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy , Ognisko TKKF „Chomiczówka” Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”.

Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury

„Bielańskie Czwartki Sportowe”

Ogólnodostępne bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Bielan

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

Godziny
zajęć

Program

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

Tenis stołowy.

Koszykówka, piłka siatkowa, tenis
18.00 – 21.00 stołowy.
Koszykówka, piłka siatkowa, tenis
19.00 – 21.00 stołowy.
Koszykówka, piłka siatkowa, tenis
18.00 – 21.00 stołowy.
Koszykówka, piłka siatkowa, wspi18.00 – 22.00 naczka halowa, tenis stołowy.
Koszykówka, siatkówka, piłka noż18.00 – 22.00 na, siłownia, aerobic
Koszykówka, siatkówka, piłka noż18.00 – 22.00 na, siłownia
Koszykówka, siatkówka, piłka nożna,
18.00 – 21.00 tenis stołowy, wspinaczka halowa.
18.00 – 21.00 Koszykówka, piłka siatkowa
Pilates, streching, gimnastyka dla
18.30 – 21.00 pań TBC.
Koszykówka, siatkówka, tenis sto18.00 – 20.00 łowy.
18.00 – 21.00 Koszykówka, siatkówka.
18.00 – 21.00 Wspinaczka halowa.
17.30 – 20.30 Koszykówka, siatkówka.
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Bielański Ośrodek Kultury w kwietniu
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47

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

IMPREZY

3.04 (wtorek)
godz. 18.00
4.04 (środa)
godz. 18.00
11.04 (środa)
godz. 18.00
15.04 (niedziela)
godz. 17.00-21.00
18.04 (środa)
godz. 18.00
20.04 (piątek)
godz. 18.00
21.04 (sobota)
godz. 17.00-21.00

22.04 (niedziela)
godz. 16.00

25.04 (środa)
godz. 18.00
29.04 (niedziela)
godz. 17.00-21.00
11.04 (środa)
godz. 10.00
12-13.04
godz. 10.00
14-15.04 sobota
godz. 9.00-17.00
niedziela
godz. 9.00-13.00
18.04
od godz. 10.00
godz. 11.00
21- 2 2 . 0 4 s o b o t a
godz. 10.00-18.00
niedziela
godz. 10.00-14.00
21- 2 2 . 0 4 s o b o t a
godz. 10.00-18.00
niedziela
godz. 10.00-14.00
23.04 (poniedziałek)
godz. 8.30

Z cyklu – „Spotkanie z podróżnikiem” – pokaz slajdów Katarzyny i Andrzeja
Mazurkiewiczów pt. „Tybetańskie pogranicze Indii”.
wstęp wolny
Z cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje innych narodów” – wieczór międzynarodowy – Bułgaria. W programie: występ artystyczny zespołu muzyki
bałkańskiej – wystawa fotograﬁczna – ﬁlm oraz konkurs.
wstęp wolny
Z cyklu „Okno dla wrażliwych” – „Spróbujmy jeszcze raz” – koncert i promocja
tomików poetyckich Wandy Stańczak.
wstęp wolny
„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.
wstęp 10 zł
„Za zdrowie Pań” – recital Edwarda Hulewicza.
wstęp wolny
Z cyklu „Prawdziwa historia niechcianych pomników” - projekcja ﬁlmu „Dolinka
katyńska” i spotkanie z reżyserem Jackiem Sawickim.
wstęp wolny
„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.

wstęp 10 zł
Nowy cykl „Impresje bielańskie”. Drugie spotkanie pt. „No to jadziem na Bielany” – impreza przekazująca wiadomości o historii Bielan, tradycjach, architekturze, przemyśle, oświacie, i kulturze. W programie: koncert operetkowy
sopranistki Agaty Marcewicz-Szymańskiej, występ Janusza Horodniczego
– satyryka i aktora oraz spotkanie z varsavianistą Jarosławem Zielińskim, konkursy z nagrodami oraz wystawa starych fotograﬁi „Kameduli na Bielanach”.
zaproszenia w sekretariacie BOK
Z cyklu „Ogólnopolski Salon Satyry i Karykatury” – gość specjalny Barbara
Wrzesińska.
wstęp wolny
„Bielański Podwieczorek” – impreza taneczna.

EDUKACJA KULTURALNA

wstęp 10 zł

Dzielnicowe eliminacje 52. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Dzielnicowe eliminacje XXX Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
Warsztaty „Arteterapia w działaniach edukacyjnych”. Zajęcia prowadzi Grażyna Jezierska.
opłata 80 zł
XI Bielański Przegląd Teatralny
Koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii
Narodowej – „Inspiracje w muzyce. Od pomysłu do utworu”.
gościnnie w Szkole Podstawowej nr 133, ul. Fontany 3
Warsztaty „Dodać życia do lat”. Sesja IV – „Muzykoterapia w pracy z osobami
starszymi”. Prowadzenie – Marta Piotrowska.
Warsztaty plastyczne dla nauczycieli i animatorów kultury prowadzone przez
Urszulę Gawrońską. Cykl: „Inspiracje do zajęć i zabaw plastycznych”; cz. II
„Kompozycja”.
Opłata 100 zł
Warsztaty arteterapii dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Grażynę
Jezierską.

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

3.04 (wtorek)
godz. 17.00-19.00
13.04 (piątek)

IMPREZY
Wielkanocne spotkanie seniorów.
Spotkanie członków Polskiego Związku Niewidomych Oddział Bielany,
Żoliborz, Łomianki.
„Kampinoskie Pomniki Przyrody” - rajd rowerowy po Puszczy Kampinoskiej.
Formuła open (zapraszamy osoby w różnym wieku)
„Zielonym szlakiem Kampinosu” – inauguracja cyklu spotkań propagujący
czynne spędzanie czasu i poznawanie walorów przyrodniczych puszczy.

14.04 (sobota)
godz. 11.00-15.00
21.04 (sobota)
godz. 9.45-13.00
21.04 (sobota)
godz. 18.00-22.00 Spotkanie seniorów.
„Przygody z przyrodą” - program ekologiczny dla dzieci, związany z obcho22.04 (niedziela)
godz. 12.00-14.00 dami Dnia Ziemi.

ZAJĘCIA DLA DZIECI

Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Marty Kulik

Język angielski
pod kierunkiem Katarzyny Juszkiewicz-Way

sobota
godz. 10.00-13.00
wtorek i czwartek
godz. 16.00-18.00 (2 grupy)

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

wtorek i czwartek
godz. 17.00-19.00

Zajęcia plastyczne pod kierunkiem Joanny Gałązki

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Zajęcia z tkactwa artystycznego
pod kierunkiem Marzeny Kustry

czwartek
godz. 11.00-15.00

Gimnastyka usprawniająca dla dorosłych
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler
Gimnastyka dla aktywnych
pod kierunkiem Katarzyny Kryczki

czwartek
godz. 10.00-11.30
czwartek
godz. 10.00-11.00

Klub Aktywnego Piechura
pod kierunkiem Bartosza Kowalewskiego

trzecia sobota miesiąca
godz. 9.45-13.00

Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych

Czynny w godzinach pracy ﬁlii BOK

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Rozdawanie ulotek pod Urzędem Skarbowym. Tel: 0 503 155 701.
• Przedszkole nr 287 przy ul. Broniewskiego 81 zatrudni panią do
szatni na ½ etatu. Tel: 0 22 633 64 18

SZUKAM PRACY

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

SPRZEDAM

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

KUPIĘ

• Kolekcjoner kupi stare książki, pocztówki, monety, sztućce i inne.
Tel: 0 22 824 14 66 ;0 502 011 257
• Samochód osobowy, sprawny w cenie do 10 tys. zł. Tel: 0-788-951-605
• Samochód: Lanosa,Sienę, ewentualnie Skodę. Tel: 0 887 042 959
• Ogórki kiszone. Tel: 0 604 289 854
• Kupię samochód marki Opel lub Daewoo z ok. 2000 roku produkcji.
Tel. 0 506 871 924
• Garaż wolnostojący w zabudowie szeregowej lub miejsce parkingowe w podziemnym parkingu na Wrzecionie w pobliżu ul. Przytyk.
Tel: 604 405 155 lub 022 835 32 81.

LOKALE

• Sprzedam - siedlisko 1h 55a – sad owocowy, dom murowany po blachą
+ garaż 120 km od Warszawy kierunek Siedlce. Tel. 022 833 37 72.
• Sprzedam – dom 88 m² z działką 1 400 m² - około 100 km od
Warszawy. Cena do negocjacji. Tel. 0 22 864 33 27.
• Sprzedam m3 /36m/ - b e z p o ś r e d n i o, ul. Staffa, blisko nowej
stacji metra. I/X piętro, widna kuchnia, blok ocieplony i odnowiony.
Łazienka, ewent. kuchnia - do odnowienia. Proszę o oferty cenowe.
Oczekuję ok. 315 tys. PLN. Dodatkowo - odstąpię miejsce na parkingu strzeżonym społ. Tel. 0 88 73 97 868, e-mail: allpost@wp.pl
• Sprzedam garaż własnościowy w budynku mieszkalnym. Ogrzewany –
woda, światło, przy ul. Marymonckiej. Tel. 022 751 18 86 (wieczorem).
• Sprzedam garaż murowany w ciągu garaży przy ul. Doryckiej. Tel:
0 22 665 66 10 lub 12; 0 501 539 650.
• Zamienię dwa pokoje z kuchnią 45 m2, własnościowe spółdzielcze,
przy ul. Gwiaździstej 27, drugie piętro na trzypokojowe na Bielanach lub Żoliborzu. Tel. 500 033 702.
• Zamienię dwa pokoje z kuchnią 45 m2, własnościowe spółdzielcze,
przy ul. Gwiaździstej 27, drugie piętro na większe kwaterunkowe
do wykupu. Tel. 500 033 702.
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środa
godz. 16.00-18.00 i 18.00-19.15

• Bezpośrednia zamiana 27 m² własność hipoteka po remoncie,
na mieszkanie
• Lokatorskie do 45m² (spłacę niewielkie zadłużenie)Bielany, Żoliborz
lub okolice. Tel: 0 608 340 356
• Bezpośrednia zamiana 39 m² 3p kwaterunek okolice Dworca
Wileńskiego na 2 pokoje kwaterunek lub spółdzielcze Bielany lub
okolice. Tel: 0 661 950 689
• Wynajmę Pani pokój przy ul. Szekspira. 0 22 663 93 84
• Zamienię kawalerkę 25 m² kwaterunek, po remoncie, nowe okno,
wysoki parter na większe 40-50 m² może być ze spłatą zadłużenia.
Tel: 0 502 914 898

USŁUGI

• Bułgarski - tłumaczenia (przysięgłe i zwyczajne), ogólne i specjalistyczne - humanistyczne, prawnicze, ekonomiczne, biznesowe, ogólnotechniczne, publicystyczne i wszelkie inne. Ponad 25 lat praktyki. Fachowo
i solidnie. Ceny przystępne /do uzgodnienia/. Tel./fax: 0 22 669 60 83,
tel.kom. 0 603 340 725, e-mail: jolantas0@poczta.onet.pl
• Angielski – tłumaczenia, pisanie prac, tanio, solidnie, szybko,
poziom zaawansowany, magister. Międzynarodowy certyﬁkat.
Tel:0 22 633 75 66
• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowanie do klasówek i testów. Tel: 0 22 839 32 07; 0 695 612 825.
• Fizyka, matematyka – korepetycje. Tel: 0 22 864 62 74.
• Matematyka – korepetycje. Tel: 0 22 835 12 05
• Tani serwis komputerowy, usługa w domu klienta. Projektowanie
stron www. Tel.698 844 055, 0 22 835 75 98.
• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa
sprężarek, chłodnic – ceny promocyjne. ul. Gdańska 23A. Tel. 022
833 20 14, 0 501 160 500.
• Przepisywanie komputerowe tekstów (również w języku rosyjskim);
skład, łamanie tekstów, przygotowanie do druku, opracowanie w celach
wydawniczych. Tel/fax: 0 22 833 13 42; tel. kom.: 0 508 849 667.
• Rosyjski – tłumaczenia (nie przysięgłe), ogólne i specjalistyczne
– humanistyczne; „biznesowe”; ogólnotechniczne, a także inne.
Tel/fax: 0 22 833 33 42; tel. kom. 0 508 849 667.
• Pierzemy i czyścimy wszystko od A - apaszki do Z – zasłony.
Odbierzemy i dostarczymy. Twoja Pralnia. Tel: 0 22 796 01 29
• Kurs na operatora wózka widłowego. Szybko, tanio, solidnie.
Specjalna oferta dla Firm. Z gazetą „Nasze Bielany” 10 % zniżki.
Tel: 0 501 610 723.
• Fotograﬁk z długoletnim doświadczeniem poleca usługi foto i videoreportaży różnych uroczystości. Tel: 0 22 834 52 27.
• Naprawy okien – gwarancyjne i pogwarancyjne. Tel: 0 22 425 40 88.
• Naprawa telewizorów. Tel: 0 505 924 334.
• Matematyka dla Gimnazjalisty. Tel: 0 22 864 21 04.
• Angielski-dzieci, młodzież, maturzyści, studenci tanio – skutecznie
- nauka i korepetycje. Konwersacja, gramatyka, przygotowanie do
matury i egzaminów KET, PET, FC. Pisanie prac, tłumaczenia – 60
min – materiały w cenie. Magister z doświadczeniem. Międzynarodowy Certyﬁkat, poziom zaawansowany. Tel: 0 22 633 75 66.
• Kompteropisanie: prac, CV,listów motywacyjnych(również po
angielsku). Tel:022 864 02 31
• Chemia. Nowa matura. Tel: 0 22 864 21 04
• Remonty mieszkań, cyklina, lakier. Tel: 022 864 19 82; 505 920
816; 513 624 494
• Bagażówka transport, przeprowadzki. Tel: 022 833 65 19; 0
601 753 845
• Pierzemy i czyścimy wszystko. Odbiór i dostawa w cenie. Twoja
Pralnia tel: 0 22 796 01 29
• Wesela 90 zł od osoby przy bardzo bogatym pełnym menu,
atrakcyjne sale, orkiestra, kamera.
• Do wglądu przebieg całych naszych wesel nagrany na żywo. Tel:
606 727 931 lub 604 405 155
• Zespół muzyczny-wesela, wyjątkowy poziom, 50 min grania na
godzinę, wodzirej, prezencja, bezalkoholowość.
• Prezentacja nagrana na żywo z wesel z naszym udziałem. Ceny
przystępne. Tel: 604 405 155 lub 606 727 931

INNE

• Gratis oddam 2 piękne szczeniaki 1,5 miesięczne z psów średniej
wielkości, zadbane, odżywione. Tel: 022 835 32 81 lub 604 405 155
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Jan Paweł II. Ostatnie słowo – „Amen”
dokończenie ze str. 1

18 maja 1920 r. w miejscowości Wadowice na świat przyszedł Karol Wojtyła.
Pierwsze lata swojego życia spędził
w skromnej kamienicy przy ul. Kościelnej
7. Młody Wojtyła, przyszły papież, szkołę
podstawową ukończył w 1929 r., szkołę
średnią w 1938 r., a następnie przeniósł się
do Krakowa, by rozpocząć studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Studiowanie przerwał po wybuchu
wojny. W latach 1940 – 1941 pracował
ﬁzycznie. Do Krakowskiego Seminarium
Duchownego wstąpił w 1942 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada
1946 r. z rąk abpa Adam Sapiehy. Studia
Teologiczne Karol Wojtyła rozpoczął
w Rzymie, a w 1948 r. zaczął pracę kapłańską w paraﬁi Niegowić koło Bochni.
W następnych latach swojego życia ks.
Wojtyła wykładał etykę w seminarium
duchownym oraz pracował na Wydziale
Filozoﬁcznym Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. 4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła
zostaje mianowany biskupem tytularnym,
a 23 września 1958 r. konsekrowany na
biskupa. Przyszły papież nominację na
arcybiskupa metropolitę krakowskiego
otrzymuje w grudniu 1963 r. Cztery lata
później zostaje mianowany kardynałem.
Marzena: 16 października 1978 r.
zostaje wybrany papieżem.
Kasia: I przyjmuje imię Jan Paweł II.
Kamil: Gdy papież umarł to mój tata
wyjął z zakurzonego kartonu gazetę
z 1978 r. Na okładce było zdjęcie papieża
tuż po ogłoszeniu nominacji.
Marzena: Wczoraj mój dziadek jak
wspominał pierwszą pielgrzymkę papieża
do Polski w czerwcu 1979 r., to bardzo
się wzruszył.
Piotrek: Ja z miłą chęcią oglądam
zdjęcia papieża jak był w górach.
Kamil: Przecież on kochał góry! Uwielbiał jeździć na nartach.
Kasia: Papież Jan Paweł II był głową
Kościoła Katolickiego, ale też był człowiekiem o dużym poczuciu humoru. No i jeszcze ten doskonały kontakt z młodzieżą.
Papież Jan Paweł II w ciągu 26 lat
swojego pontyﬁkatu odwiedził 132 kraje
oraz około 900 miejscowości, niektóre
kilkakrotnie. Polskę odwiedził najwięcej razy – aż dziewięć. USA odwiedził
siedem razy, Francję – 6 razy, a 5 razy
Meksyk i Hiszpanię.
Kamil: obliczyłem, że podczas wszystkich swoich pielgrzymek papież pokonał
w sumie ponad 1 650 900 km!
Marzena: I wygłosił ponad 2400 przemówień!
Kasia: Jego każde przemówienie
słuchały miliony ludzi. Zresztą w każdym
jego przemówieniu było coś, coś co powodowało, że człowiek mógł poczuć...
Marzena: To uczucie jest nie do opisania.
Jest sobota, 2 kwietnia 2005 r. Na całym
świecie za zdrowie Ojca Świętego modlą
się miliony wiernych. Jeszcze nikt nie wie,
że wieczorem umrze nasz papież – Jan
Paweł II. Tego samego dnia o godz. 20.00
w pokoju papieża zostaje odprawiona
msza św. w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Mszy przewodniczy abp Stanisław
Dziwisz. Jan Paweł II przyjmuje wiatyk.
Wierni zgromadzeni na Placu św.
Piotra słyszą bicie dzwonów Bazyliki św.
Piotra. Abp Leonardo Sandri ogłasza:
„O godzinie 21.37 nasz Ojciec Święty
powrócił do domu Ojca”. Cały świat jest
pogrążony w żałobie.
Kasia: Pamiętam, że wtedy kiedy ogło-
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szono śmierć papieża, to czytałam Jego
książkę pt. „Pamięć i Tożsamość”.
Piotrek: Ja wtedy ubrałem się i pojechałem w al. Jana Pawła, żeby zapalić świeczkę.
Była już prawie północ. Każdy płakał. Widziałem dziewczynę, siedziała na przystanku
i płakała, trzymała w ręku świeczkę. Wosk
kapał jej na dłonie, ona nawet nie czuła, że
ten wosk jej kapie... tylko płakała.
Kamil: Na pewno czuła wielki smutek,
że papież odszedł.
Marzena: Ja poszłam do kościoła
i odmawiałam wieczny odpoczynek racz
mu dać Panie...

Kamil: Ja bez zastanowienia pojechałem pod kościół św. Anny. Siedząc
w autobusie trzymałem w ręku zdjęcie
papieża, na które kapały moje łzy.
4 kwietnia Kolegium Kardynalskie
ogłosiło, że pogrzeb Papieża odbędzie się
w Watykanie 8 kwietnia. Pogrzeb papieża
zgromadził wiele osobistości i prawdziwe
rzesze wiernych z całego świata.
Marzena: w dniu pogrzebu nie poszłam do szkoły. Nikt nie poszedł, każdy
był w domu i oglądał w telewizji pogrzeb
Jana Pawła II. Strasznie płakałam.
Kasia: Ja też płakałam.

Kamil: Słuchajcie minęły już 2 lata od
śmierci papieża a ja wciąż czuję potrzebę
przypominania sobie tego, co mówił do
całego świata przez cały pontyﬁkat.
Kasia: Gdy jest mi źle, to wyciągam
teczki, w których mam różne wycinki z gazet z tamtych dni i sobie czytam. Od razu
pojawia się uśmiech na mojej twarzy.
Marzena: To prawda! Ja na bieżąco
kupuję różne książki o papieżu i po
lekturze każdej z nich coraz bardziej
utwierdzam się w przekonaniu, że to był
człowiek o wielkim sercu!
Piotrek: Ja to mam takie marzenie...
żeby na Bielanach była szkoła imienia
Jana Pawła II.
Opr. Bartek Frymus

„Love Story” po Bielańsku
Nerwowo szukam kartki na której mam
zapisany adres.
Jest – Słoneczna 24. Ten adres miał
okazać się dla mnie szczęśliwy, miałem
zapamiętać go do końca życia. To tutaj
miała zrodzić się moja droga do kariery
aktora. Po kilku minutach znalazłem się
we właściwym miejscu. Spodziewałem
się, że będzie to duży nowoczesny budynek, a to był zwykły jednorodzinny dom.
Na drzwiach wejściowych przyklejona
była duża kartka z napisem – CASTING.
Wcisnąłem dzwonek. Drzwi otworzyła mi
pani o drobnej budowie ciała. Uśmiechnęła się i wyciągając na powitanie rękę
powiedziała: Jola jestem.
Spytałem się jej czy to tu jest casting
do teledysku „Love Story” zespołu Wilki.
Sympatyczna blondynka odpowiedziała:
Tak! To tutaj. Zapraszam do środka.
W ciągu dwóch minut wiedziałem już
o wszystkim. O tym, że trzeba wpisać się
na listę, wypełnić ankietę oraz zająć kolejkę... do sławy. Cały czas rozglądałem się
wokół siebie. Widziałem mnóstwo osób.
Młode piękne dziewczyny, które patrząc
na siebie złowrogim wzrokiem, myślały
jak by tutaj zlikwidować rywalki. Widziałem panów z mnóstwem tatuaży, których
budowa ciała wykraczała poza normę.
Każda z tych osób liczyła na jedno – dostać angaż w teledysku. Co chwila przez
tłum osób przeciskała się pani Jola – była
wszędzie. Każdemu służyła pomocą, proponowała kawę i herbatę, rozmawiała.
Uwaga! Proszę się uśmiechnąć, sprawić wrażenie bardzo zainteresowanych,
ożywionych! Krzyczał kamerzysta, który
kamerę skierował w tłum przyszłych aktorów. Nagle dziewczyna stojąca obok
mnie, poruszyła mnie łokciem. A ty czemu się nie uśmiechasz!? Uśmiechnij się,
a nie stoisz jak taki „sztywniak”. W ogóle
skąd ty jesteś?
Z uśmiechem na twarzy odpowie-

działem, że jestem z Bielan i nazywam
się Tomek.
Ja jestem Marzena i jestem z Woli.
Jakaś plaga bielańczyków jest na castingu. Przed chwilą rozmawiałam z kilkoma
dziewczynami i każda z nich jest z Bielan. O... a tamtych dwóch chłopaków,
też jest z Bielan. Którzy? – spytałem. No
tamci, siedzą na skrzypiących krzesłach
i gapią się w... panie z długimi nogami.
No i ty jesteś też z Bielan. Ale oni chwalą
te Bielany! No cóż, to niezwykła dzielnica
– dumnie odpowiedziałem.
W tym co powiedziała dziewczyna nie
było nic mylnego. Kiedy spojrzałem na listę
castingową, w rubryce obok imienia i nazwiska trzeba było wpisać też dzielnicę,
z której się było – Bielany przeważały.
No i co było? Co trzeba było mówić?
A pani reżyser jaki ma humor? – pytali
wszyscy ustawieni tuż przed wejściem
do pokoju przesłuchań. Pytali osób, które
przesłuchanie miały już za sobą. Nagle
słyszę wrzask. Na początku myślałem, że
coś się stało, a tu tylko ktoś przestraszył
się węża, który też przybył na casting...
oczywiście ze swoim właścicielem.

Oprócz, węża pojawiło się też wiele niezwykle barwnych postaci. Były to młode
dziewczyny, ubrane w przeróżne stroje
i dosłownie stające na głowie. A to wszystko po to, aby to właśnie je wybrać.
Trochę niepewnie naciskam na klamkę. Wchodzę. Widzę siedzącą na krześle
panią reżyser, obok niej jest kamerzysta,
a gdzieś tam w tyle niezwykle energiczny
młody pan – organizator tego całego
przedsięwzięcia. Stanąłem przed kamerą
i wykonałem wszystkie polecenia pani
reżyser. Musiałem obrócić się w lewo
i prawo, powiedzieć kilka słów o sobie
do kamery. Na końcu pani reżyser powiedziała: O jesteś z Bielan! Dużo słyszałam
o tej dzielnicy. Podobno są zielonymi płucami Warszawy. No dobrze... A teraz zrób
minę tak jak byś był przestraszony.
Ale pani reżyser, ja cały czas mam
przestraszoną minę. Nie widać? – powiedziałem. Wiesz... jak by co to my
do Ciebie zadzwonimy – odpowiedziała
reżyser. Minęły już 3 tygodnie, teledysk
nakręcony. Niedługo jego premiera, a ja
wciąż czekam na telefon...
baf

Chcemy koncertu!
Oferta kulturalna Bielan jest bardzo
bogata... niestety tylko dla seniorów
i małych dzieci. Największym minusem Bielan jest brak wydarzeń kulturalnych dla młodzieży.
Zespół redakcyjny rubryki dla młodych „Sposób_uŻycia” postanowił wziąć
sprawy w swoje ręce i zainteresowaliśmy się tym problemem. Wielu młodym
bielańczykom zadaliśmy dwa pytania:
jak oceniacie ofertę kulturalną Bielan
dla młodzieży oraz co waszym zdaniem
powinno się w takiej ofercie znaleźć.
Efekt!? Bielańska młodzież mówi jednoznacznie: w naszej dzielnicy brakuje

koncertów, wystaw i spotkań ze sławnymi osobami!
Kilkakrotnie w wypowiedziach podały
propozycje organizowania koncertów
takich zespołów jak: T.Love, Hey, Coma,
Kult, Miennta, Mosqitoo, Sofa, Smolik,
Novika czy 15 minut Projekt. Nadal czekamy na wasze propozycje, jak zmienić
ofertę kulturalną Bielan dla młodzieży.
Swoje propozycje wysyłajcie na adres
mlodzibielany@interia.pl lub piszcie na
http://www.mlodzibielany.fora.pl. Im więcej pomysłów tym większe szanse na to,
że coś się zmieni!
baf

PUG Bielany niezwyciężony!

Na początku każda z drużyn rozegrała mecze w jednej grupie między
sobą. Następnie po rozegraniu 15
meczy fazy grupowej zostały utworzone dwie nowe grupy. W pierwszej
walczono o miejsca 1 – 3, w drugiej zaś
o miejsca 4 – 6. Każde spotkanie trwało
10 minut w składach 6-osobowych
(bramkarz + 5 zawodników z pola).
Były momenty, w których jedna
z grających drużyn przegrywała 3,
a nawet 6:0, i pomimo tego walczyła do końca.
Była doskonała pogoda i organizacja turnieju.
Doskonali też byli

kibice, którzy licznie stawili się na turnieju
by dopingować swoje drużyny.
Po ceremonii wręczenia pucharów,
zwycięska drużyna PUG Bielany wykonała szalony taniec radości.
Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna
PUG II Bielany, trzecie miejsce AlarmService, drużyna Tarchomin zajęła miejsce
czwarte, zaś piąte drużyna KP Bielany,
ostatnie miejsce – drużyna WWC. Organizatorem turnieju była ﬁrma Alarm Service.
Bartłomiej Frymus
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Wolontariat, sposób na życie dla dobra wspólnego
„Człowiek jest wielki, nie przez to co ma,
nie przez to kim jest, lecz przez to, czym
się dzieli z innymi”.

(Jan Paweł II)

Być dobrym człowiekiem jest rzeczą
trudną, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których nastąpił kryzys autorytetów, wartości moralnych i zasad życia
społecznego, gdy na co dzień spotykamy
się z egoizmem, agresją, brutalnością
i uzależnieniami.
W obliczu tych wszystkich nieprawidłowości codziennego życia
i zagrożeń, którym łatwo
może ulec młody człowiek,
szkoła ma do spełnienia
niezwykle ważne i odpowiedzialne zadanie: ukierunkować i wykorzystać
aktywność młodzieży na
dawanie dobra, zachęcić
i wdrożyć do działania na
rzecz innych.
Wzory pozytywnych postaw i zachowań prospołecznych skierowanych na
niesienie pomocy drugiemu
człowiekowi – potrzebującemu, słabszemu, starszemu,
choremu, niepełnosprawnemu preferowane są w Szkolnym Klubie Wolontariatu,
zwanym również „Klubem Ośmiu”, który
istnieje Szkole Podstawowej nr 289
od 4 lat. Początkowo należeli do niego
uczniowie klas VI, a obecnie klub zrzesza
74 wolontariuszy, uczniów klas IV – VI,
którzy pragną pomagać innym, znajdują
czas na bezinteresowną pracę, nie zaniedbując przy tym swoich obowiązków
szkolnych i rodzinnych.
Metody i formy pracy proponowane
w klubie, działania podejmowane zarówno w szkole, jak i poza nią okazały się
atrakcyjne dla uczniów, którzy chętnie
i systematycznie uczestniczą w akcjach
i imprezach dobroczynnych.
Szkolny Wolontariat współpracuje od
4 lat z Bielańską Kapitułą Klubów Ośmiu,
której siedziba mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Andersena
oraz Fundacją „Świat na Tak”, która patronuje młodzieżowemu wolontariatowi.
Corocznie wolontariusze biorą udział
w Integracyjnym Balu Andrzejkowym dla

osób niepełnosprawnych w MDK – Bielany – przygotowują: zaproszenia na bal,
wieczór wróżb i zabaw, ciasta własnego
wypieku oraz towarzyszą zaproszonym
gościom w andrzejkowej zabawie.
Uczniowie uczestniczą również w Imprezie Mikołajkowej dla dzieci z Domu
Dziecka – „Julin”, zorganizowanej przez
MDK – Bielany, organizują świąteczne
paczki dla wychowanków, kartki z życzeniami, prowadzą zabawy i konkursy,
śpiewają wspólnie kolędy.

Pamiątkowe zdjęcie wolontariuszy z władzami dzielnicy

Wolontariusze co roku pomagają w organizacji i są uczestnikami Warszawskiego Balu Integracyjnego dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej w Pałacu
Kultury i Nauki. Włączają się w akcję
świąteczną dla osób bezdomnych i samotnych – „Wigilia Polska”, organizowaną przez Fundację „Świat na Tak”
na Rynku Starego Miasta, dzieląc się
chlebem i przygotowując krótki program
artystyczny. Kwestują na rzecz WOŚP
w szkole i na terenie Bielan.
Nasz klub współpracuje z Ośrodkiem
Wsparcia dla Osób Starszych przy ul.
Wrzeciono. Pensjonariusze Ośrodka byli
naszymi gośćmi na spotkaniu z okazji
Świąt Bożego Narodzenia oraz w Dniu
Promocji Szkoły. Obejrzeli przedstawienie jasełkowe przygotowane przez
uczniów klas starszych naszej szkoły.
Obecnie wolontariusze przygotowują dla
nich przedstawienie misyjne.
W tym roku szkolnym klub nawiązał

Najaktywniej działający wolontariusze z naszej dzielnicy zostali wyróżnieni w corocznym konkursie. Komisji ciężko było wybrać, tych najwspanialszych, dlatego, że wszyscy
zrzeszeni w Klubach 8 Wspaniałych są po prostu....wspaniali!. Dlatego też obecny na
wręczaniu dyplomów nagrodzonym, burmistrz Bielan, Zbigniew Dubiel podkreślił, że
wszyscy wolontariusze zasługują na brawa, szacunek oraz wyróżnienie i z każdego
z tych młodych ludzi, działających w wolontariacie należy być dumnym. Naszym Czytelnikom przedstawiamy nazwiska tegorocznych laureatów konkursu.
Oto szlachetni młodzi ludzie, którzy powinni stanowić przykład dla innych!.
1. W kategorii szkół podstawowych:
Wyróżnienie zespołowe: Klub Ośmiu – Szkoła Podstawowa nr 289.
Wyróżnienie indywidualne: Szkoła Podstawowa nr 77 - Michał Moor, Maja Domaradzka, Jakub Łepecki, Szkoła Podstawowa nr 263 - Urszula Gniadek.
Tytuł „Wspaniałej Bielan”/„Wspaniałego Bielan”: Szkoła Podstawowa nr 77 - Katarzyna Popek, Aleksandra Trąbińska, Michał Witecki, Jakub Michalik, Szkoła Podstawowa
nr 223, - Radosław Wołkowycki, Tomasz Wołkowycki, Szkoła Podstawowa nr 263 – Igor
Winiarczyk, Szkoła Podstawowa nr 289 - Agata Skoczek.
2. W kategorii szkół ponad podstawowych:
Tytuł „Wspaniałej Bielan”/„Wspaniałego Bielan”: Gimnazjum nr 72 - Paulina Świerczewska, Gimnazjum nr 75 - Gohar Poghosyan, Magdalena Kruk, CXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki - Paweł Dziekański, Młodzieżowy Dom Kultury
im. Marii Gwizdak - Piotr Litwiniec, Jowita Czerwińska.
3. Komisja w tym roku przyznała:
Tytuł „Wspaniałego Opiekuna Wolontariuszy” Pani Barbarze-Kubiatowskiej nauczycielce Gimnazjum nr 72.
Tytuł „Wspaniałego Opiekuna Wolontariuszy” Pani Krystynie Raczkiewicz – nauczycielce ze Szkoły Podstawowej Nr 77 i Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak.
Tytuł „Wspaniałego Rodzica Wolontariusza” przyznała Pani Hannie Michalik, mamie
ucznia Szkoły Podstawowej nr 77.
Komisja przyznała również w drodze wyjątku wyróżnienie Weronice Zarembie za jej
szczególne zaangażowanie w prace na rzecz osób niepełnosprawnych.
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współpracę z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy
ul. Grębałowskiej. Wolontariusze zostali
zaproszeni na Integracyjny Bal Karnawałowy. Członkowie klubu włączają się
też aktywnie w organizację Dnia Dziecka
w osiedlu Wawrzyszew.
Od 4 lat nasz klub współpracuje z Domem Dziecka – „Julin” w Kaliskach, który
odwiedzamy kilka razy w roku. Tradycją
stała się coroczna, ogólnoszkolna akcja
„Słodki Mikołaj” – zbiórka słodyczy, w któ-

rą zaangażowana jest cała społeczność
szkolna; wspierają nas uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i rodzice.
W celu pozyskania funduszy na potrzeby wychowanków Domu Dziecka
– „Julin” organizowane są w szkole
kiermasze ciast własnego wypieku, karteczek świątecznych i bombek sprzedawanych podczas dni otwartych i spotkań
z rodzicami oraz w Dniu Promocji Szkoły.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy
zbiórkę pieniędzy na rzecz Domu Dziecka – „Julin” w paraﬁi św. Krzysztofa, a w
tym roku – kiermasz kart
świątecznych i bombek
w kościele Zesłania Ducha Świętego.
Wolontariusze od wiedzają w domu druha
Witolda Kozłowskiego
– prezesa Stowarzyszenia Kręgów Wszędobylskich – przyjaciela dzieci
i naszej szkoły.
Pan Witold ze względu
na wiek ma kłopoty ze
wzrokiem, dlatego dzieci
czytają mu wiersze, prowadzą rozmowy, dzielą
się wiadomościami z życia szkoły, zawsze też
pamiętają o skromnym
upominku z okazji świąt.
Na terenie szkoły wolontariusze pełnią codziennie dyżury w stołówce szkolnej na przerwie
obiadowej dla uczniów
klas I. Na przerwach opiekują się dziewczynką
z klasy II, która wymaga
szczególnej troski oraz

prowadzą zabawy z najmłodszymi
uczniami naszej szkoły. Funkcjonuje również pogotowie – „Matematyczne SOS”
dla uczniów z trudnościami w nauce tego
przedmiotu.
W ubiegłym roku wolontariusze prowadzili na terenie szkoły sprzedaż cegiełek na rzecz Fundacji „Pomóż i Ty”, by
pomóc chorym dzieciom. Współpracując
z Samorządem Szkolnym zorganizowali
21 marca w szkole obchody „Dnia na
Tak” – Festiwal Dobrego Słowa i Dobrych
Wiadomości.
Wolontariusze biorą udział
w szkoleniach organizowanych w siedzibie Bielańskiej
Kapituły, pomagają w prowadzeniu Kroniki Kapituły oraz
biorą udział w warsztatach
plastycznych. W tym roku
wolontariusze uczestniczyli
w Ogólnopolskiej Konferencji
– pod hasłem „Miej odwagę
żyć odważnie”, zorganizowanej przez Fundację „Świat na
Tak”.
Działalność naszego klubu
zawsze była akceptowana
i wspierana przez dyrekcję
szkoły, została także zauważona i doceniona w środowisku
lokalnym, w dzielnicy Bielany
oraz na szczeblu stołecznym.
Jesteśmy dumni, że absolwenci naszej szkoły, którzy byli wolontariuszami,
kontynuują działalność w gimnazjalnych
Klubach Ośmiu i utrzymują kontakt z naszym Klubem.
Dziękujemy serdecznie wszystkim,
którzy wspierali nasze dotychczasowe
akcje dobroczynne: uczniom, dyrekcji,
nauczycielom naszej szkoły, rodzicom
oraz mieszkańcom Bielan.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu
Edyta Frańczuk i Barbara Konopka
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