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Raport z budowy ratusza

W poprzednim numerze „Naszych Bielan” zapowiadaliśmy różnorodne imprezy artystyczno-kulturalne, edukacyjne i sportowo-rekreacyjne, które odbywać się będą w naszej dzielnicy w ramach Bielańskich Dni Kultury 2008.
W niedzielę 11 maja br. tradycyjnie zainaugurowaliśmy tegoroczne obchody uroczystą Mszą świętą oraz odpustem w Kościele Pokamedulskim przy ul. Dewajtis 3. Tego dnia odbyły się również inne imprezy plenerowe.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym kalendarium imprez zamieszczonym na str. 8-9. Mamy nadzieję, że każdy
mieszkaniec Bielan znajdzie tu dla siebie coś interesującego! Więcej informacji o imprezach znajdą Państwo również w folderze, rozpowszechnianym wśród mieszkańców dzielnicy oraz w bielańskich instytucjach kultury. Szczegóły także na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany:
www.bielany.waw.pl oraz w Wydziale Kultury Bielany, ul. Lipińska 2, tel. 669 01 78.

STR. 4

Metro na Bielanach

Grzegorz Pietruczuk, członek Zarządu Dzielnicy Bielany

Rocznice 3 i 8 maja
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja
i zakończenia II wojny światowej

U

STR. 4

Fot. M. Pierzchała

Zawody pływackie szkół

STR. 15

Aktorzy happeningu przed kościołem pw. Zesłania Ducha Świętego

chwalona 3 maja 1791
roku przez Sejm Czteroletni Konstytucja miała
być odpowiedzią na pogarszającą
się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania istniejących od dawna wad
systemu politycznego i „złotej
wolności”.
Projekt uchwalenia nowej
ustawy, przygotowany przez króla
Stanisława Augusta i zredagowany ostatecznie przez Hugona
Kołłątaja, wywołał żywe protesty
opozycji sejmowej. Zwolennicy
wskazywali na fatalne skutki za-

chowania poprzedniego ustroju
Rzeczypospolitej. O przyjęciu
konstytucji bez czytania przesądził przypadek. Poseł Michał
Zabiełło wezwał do przyjęcia
konstytucji, a króla do jej zaprzysiężenia. Władca podniósł rękę
na znak, że chce przemówić, co
zwolennicy konstytucji poczytali
za gotowość Stanisława Augusta
do złożenia przysięgi.
Konstytucja została przyjęta
tego samego dnia przytłaczającą
większością głosów, co zostało
powitane owacjami przez tłum
zgromadzony przed Zamkiem
Królewskim.
dokończenie na str. 11
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URZĄD DZIELNICY

Z prac Zarządu Dzielnicy

Spotkanie władz partnerskich dzielnic

W okresie od 23 kwietnia do 13 maja 2008 r. Zarząd Dzielnicy odbył
3 posiedzenia, w trakcie których omówił 82 sprawy, w tym podjął 44
uchwały.
Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.bielany.waw.pl
– w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Delegacja z londyńskiej dzielnicy Ealing na Bielanach

Głos Zarządu Dzielnicy Bielany

Fot. M.D.

W sprawie bialańskich placów zabaw

Fot. M.D.

Elizabeth McCarthy, burmistrz Ealing Hazel Ware, Małgorzata Zajączkowska, Zbigniew Dubiel i Michał Sikorski

Kacper Pietrusiński
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

PS.
W marcu br. powyższy tekst został wysłany do redakcji „Echo Łomianek i Bielan”
z prośbą o opublikowanie go na jej łamach. Niestety do tej pory materiał nie został
tam zamieszczony, dlatego publikujemy go w naszym miesięczniku.

Rodzicu! Nie zapomnij!
Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka
Ognisko TKKF „Piaski” wspólnie z Wydziałem Sportu i Rekreacji Dzielnicy
Bielany organizuje XXVII Rodzinny Festyn Sportowo Rekreacyjny z okazji Dnia
Dziecka. Impreza odbędzie się w dniu 31.05.2008 (sobota) od godz. 10.00 do
14.00 na terenie obiektów sportowych Szkoły Podstawowej 293 przy ul. Kochanowskiego 8. Obiekty te swego czasu zmodernizowała Dzielnica Bielany.
Dzieci, młodzież, a także dorośli będą mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych, takich jak np. wędka szczęścia, kącik siłacza, turniej
szóstkowy piłki nożnej, jazda konna wierzchem, zamek dmuchany, konkurs
rysunkowy kredą, malowanie twarzy, biegi po kopercie i wokół szkoły,
szachy, różne rzuty i wiele innych konkurencji.
Bogusław Nader

Fot. Arch. Przedszkola
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Plac zabaw przy ul. Gajcego

gazecie lokalnej „Echo Łomianek i Bielan”, z dnia 22 lutego br. na
pierwszej stronie i następnych ukazał się artykuł, w którym autor
lub autorzy zamieścili nie do końca odpowiadające rzeczywistości
informacje w sprawie polityki społecznej, prowadzonej przez Urząd Dzielnicy
Bielany. W artykule pt. „Dzieci niech się nie bawią” zasugerowano, jakoby
władze dzielnicy Bielany celowo dążyły do likwidacji placów zabaw na bielańskich osiedlach, zasłaniając się nienależytym zabezpieczeniem tych obiektów.
Te stwierdzenia na szczęście nie odpowiadają prawdzie.
Latem 2007 r., z inicjatywy radnych Dzielnicy Bielany zaczęto poszukiwać
nowych miejsc, spełniających wymagania i dogodnych do budowy nowych
placów zabaw dla dzieci. Wstępnie oszacowano koszty niezbędne do realizacji
tego zadania, opracowano założenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
i wystąpiono o środki ﬁnansowe. Plan uzyskał poparcie Zarządu oraz radnych
Dzielnicy. Wyrazem tych dążeń była uchwała nr 72/XV/07 z 18 października
2007 r. podjęta przez Radę Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy. W załączniku
nr 4, w poz. 44 umieszczono zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw
na terenach dzielnicy Bielany”. Na lata 2009-2012 zaplanowano wydatki
w wysokości łącznej 5 mln zł.
Niestety dążenia zarówno bielańkich radnych, jak i Zarządu Dzielnicy nie
spotkały się z przychylnością Rady m. st. Warszawy (w tabeli nr III/8, stanowiącej załącznik do uchwały Rady m. st. Warszawy nr XXI/708 z 20.12.2007
r., jakim jest Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008-2012 nasza uchwała
została wykreślona).
Stan ten nie oznacza całkowitej rezygnacji władz dzielnicy Bielany z dążeń na rzecz budowy nowych placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców
dzielnicy. Liczymy, że niezbędne środki zostaną nam przyznane w czasie
opracowywania budżetu na 2009 r.

W

Burmistrz Zbigniew Dubiel i burmistrz Hazel Ware
podczas uroczystości nadania Przedszkolu nr 271 imienia Wróbelka Elemelka

dniach 8–10 maja na terenie dzielnicy Bielany przebywała delegacja z partnerskiej
londyńskiej dzielnicy Ealing. Na czele trzyosobowej delegacji stała burmistrz p. Hazel Ware. Pani

Miejska Strefa NIEpalenia

P

rzystanki w zieleni, jabłka dla palaczy, tworzenie
mapy stref wolnych od dymu. 12 maja rozpoczęła się kampania stołecznego ratusza - „Miejska
Strefa NIEpalenia”.
Ma ona zachęcić warszawiaków do dyskusji na temat
palenia, a raczej niepalenia, w miejscach publicznych,
takich jak przystanki komunikacji miejskiej, wejścia
do metra, czy place zabaw. Jest to pierwsza tego typu
kampania organizowana w naszym mieście. Niepalenie
jest zdrowe!

Turniej
o Puchar Burmistrza
Centrum Rekreacyjno-Sportowe m. st. Warszawy
w Dzielnicy Bielany organizuje w dniu 28 maja 2008 r.
o godz. 17.00 na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej Nr 289 ul. Broniewskiego 99a, turniej piłki
nożnej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany.
W turnieju wezmą udział drużyny służb mundurowych (straż pożarna, straż miejska oraz policja)
z naszej dzielnicy.
Zapraszamy mieszkańców do kibicowania !!!

burmistrz oprócz spotkania z burmistrzem Zbigniewem
Dubielem i władzami naszej dzielnicy odwiedziła też
Przedszkole 271 oraz UKSW.
M.D.
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Skutecznie, ale bez pokazówek
Panie Burmistrzu, spośród
wielu przypisanych zadań, nadzorował Pan kwestię wymiany
dowodów osobistych na Bielanach.
Prasa donosiła, że nie obyło się bez
problemów?
Zawsze przy tak dużych akcjach
pojawiają się problemy, które w tym
wypadku były jednak wynikiem
presji społecznej i informacji, że
dowody muszą być wydane do
końca poprzedniego roku, później
do końca marca 2008 r. Liczne enuncjacje prasowe na szczęście okazały
się nie do końca prawdziwe. Prawdą było natomiast, że mieszkańcy
oczekiwali wymiany dowodu od ręki
nie bacząc na to, że osób podobnie
myślących będzie bardzo wiele. To
spowodowało w niektórych dniach
kolejki. Jednakże jeszcze więcej było
dni, kiedy interesantów był naprawdę niewielu. Stało się tak nie tylko
dzięki wydłużeniu okresu wymiany
o 3 miesiące, ale także wydłużeniu
pracy samego Urzędu pod koniec
zeszłego roku, a także skierowaniu
dodatkowych osób do obsługi wymieniających dowody.
Oprócz tej kwestii, podlegają
Panu sprawy społeczne. M.in. odpowiadał Pan za przebieg kampanii
społecznej „Ciąża bez alkoholu”. Jak
Pan podsumowałby jej wyniki?
Przede wszystkim chciałbym
mocno podkreślić, że akcja ta wcale
się nie zakończyła — trwa ona nadal
i trwać będzie. Chcę, aby ta kampania
była stałą akcją informacyjną dla młodych kobiet, aby miały świadomość jakie zagrożenia niesie alkohol zarówno
dla samej kobiety, jak i nienarodzonego dziecka. W wymiarze praktycznym
urząd patronował i organizował spotkania z lekarzami, którzy wyjaśniali
i pokazywali na przykładach groźby

Fot. M.D.

Rozmowa z Markiem Kellerem, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bielany

spożywania alkoholu w okresie ciąży.
W ramach tej akcji pokazywano również specjalny ﬁlm, którego wymowa
była bardzo sugestywna. Kampanię
prowadziliśmy w ostatnich klasach
gimnazjalnych, w liceach, a także
na uczelniach wyższych, które mają
swoją siedzibę na Bielanach. Myślę,
że nasze działania nie tylko odniosły,
ale także będą odnosić w przyszłości
założone efekty.
Kolejnym działem Panu podlegającym są mieszkania komunalne. Jakie są największe problemy ludzi tam
mieszkających, a także w jaki sposób
rozwiązuje Pan ich problemy?
Problemy te można podzielić na
dwa rodzaje. Po pierwsze wiele do
życzenia pozostawia stan techniczny
tych budynków. Jednak zaczynamy
sobie powoli radzić z tymi zagadnieniami. Mamy dość mało skutecznego
„łatania dziur”. Ta metoda powoduje

tylko bezsensowne wydawanie pieniędzy, nic w zamian nie dając. Zdecydowaliśmy się po prostu na kompleksowe
remonty całych nieruchomości — budynek po budynku doprowadzając do
pełnej i bezpiecznej funkcjonalności,
zgodnie z panującymi standardami.
Kolejnym wyzwaniem dla nas są problemy z niepłaceniem czynszu przez
najemców.
Dlaczego wg Pana ludzie nie
płacą?
Ta grupa dzieli się na dwie kategorie. Są ludzie, którzy nie płacą
dla samej zasady niepłacenia, mimo,
że często nic nie wskazuje na to,
aby ich nie było stać na uiszczanie
należności. Druga grupa to ludzie,
którzy z różnych przyczyn po prostu
stracili płynność ﬁnansową, a tym
samym czynsz za mieszkanie stał się
dla nich trudny do zapłaty. Niestety
w tym wypadku dość dotkliwa dla

obydwu stron jest nieświadomość
własnych praw. Tymczasem stosowna informacja do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
zapobiega trudnym do odrobienia
zaległościom pieniężnym. Jeśli ktoś
nie może sprostać wysokości czynszu, może nie tylko uzyskać dodatek
mieszkaniowy, lecz także wystąpić
o rozłożenie zadłużenia na raty,
co zapobiegnie naliczaniu karnych
odsetek w przyszłości. Możliwości
jest tutaj naprawdę wiele.
Panuje jednak opinia, że tego
rodzaju działanie to przyznanie się
do winy, które skutkuje karą...
A to jest właśnie najgorsze podejście. My naprawdę staramy się
ludziom iść na rękę, gdyż doprowadzanie do rozwiązań sądowych
nie jest korzystne dla nikogo. Nam
jako urzędnikom po prostu łatwiej
jest dojść do porozumienia z oso-

Amazonki u siebie
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Fot. T. Olechowski

Redakcja

Obcego języka czar

Otwarcie siedziby przy ul. Kasprowicza
ukierunkowane
na wzrost sprawności psychicznej
i chęć powrotu
do społeczeństwa
ludzi aktywnych
społecznie i zawodowo, pozwoli
nowym koleżankom na nowo odkryć sens życia,
zająć wolny czas,
a przy okazji zdobyć wszechstronną
wiedzę i ogromne
wsparcie psychiczBurmistrz Zbigniew Dubiel dokonuje oﬁcjalnego otwarcia ne w tr udnych
dniu 29 kwietnia br., dzię- chwilach. Uczestnictwo w zajęciach
ki dotacjom z Urzędu m. pozwala na nowo odzyskać, wydast. Warszawy, w obecno- wałoby się utraconą, radość życia
ści burmistrza Zbigniewa Dubiela i apetyt na nie.
W Ośrodku Wsparcia Amazonastąpiło otwarcie siedziby Warszawskiego Ośrodka Wsparcia Ama- nek dyżurują ochotniczki - wolontariuszki przy Telefonie Zaufania 022
zonek przy ul. Kasprowicza 16.
Ośrodek prowadzi działania 833 20 62 w godzinach 16.00 – 18.00
związane z udzielaniem wsparcia, po- - poniedziałki, środy, piątki oraz
radnictwem i samopomocą. Zajęcia, w godzinach 13.00 – 15.00 we wtor-

bą, która ma kłopoty z czynszem,
aniżeli sięgać po inne środki. „produkowanie bezdomnych” w żadnym
wypadku nie leży w naszym interesie.
Innym problemem jest kwestia, co
zrobić z mieszkańcami, którzy nie
przestrzegają zasad dobrosąsiedzkiego współżycia. Możemy albo tworzyć
slumsy (jak np. na ul. Palisadowej),
lub też starać się, niestety licząc się
z protestami pozostałych mieszkańców, umieszczać osoby stwarzające
problemy w zwykłych budynkach.
To powoduje, że rodzi się opinia, iż przeznaczacie mieszkania
nie dla najbardziej potrzebujących,
lecz dla tzw. elementu. Tymczasem
na Bielanach, zresztą jak w całej
Polsce, brakuje mieszkań. Czy tutaj
może się zdarzyć taka sytuacja, jak
w Wałbrzychu, gdzie zdesperowani
ludzie zajęli pustostany?
Zdecydowanie nie, a to z tego
powodu, że u nas nie ma pustostanów. Wszystkie lokale wykorzystujemy na bieżąco. Nikogo nie
wyrzucamy, zaś pojawiające się
problemy staramy się rozwiązywać
już w zarodku. Ponadto staramy się
najbardziej skupiać na problemach
rodzin niezamożnych. Dzięki temu,
mimo ograniczonych środków,
nasza polityka mieszkaniowa, na
tle innych warszawskich dzielnic,
wygląda całkiem nieźle.
Ostatnie pytanie. Mija półtora roku od momentu objęcia
przez pana stanowiska Zastępcy
Burmistrza Bielan. Jakie sukcesy
Pan osiągnął, co leży w pańskich
planach na tym urzędzie?
Powiem przewrotnie, że nie jestem tutaj dla pokazowych sukcesów.
Moim zadaniem jest doprowadzenie
do sytuacji, w której wszystko będzie
się dobrze działało. Dzięki temu
urzędnicy bielańscy tworzą zwartą
i kreatywną grupę, która dobrze
rozwiązuje problemy. Niebawem zostanie oddanych do użytku 80 nowych
mieszkań komunalnych, zaś istniejące
budynki zyskają nowy blask.
Dziękuję za rozmowę.

ki i czwartki. W soboty odbywają
się zajęcia rekreacyjne. We wtorki
i czwartki w godzinach 16.30 -17.30
w w/wymienionym BOK odbywają
się zajęcia gimnastyczne dla kobiet
po operacjach onkologicznych.
Spotkania edukacyjne, prowadzone są w Bielańskim Ośrodku
Kultury przy ul. Goldoniego 1,
w ostatni wtorek miesiąca o godz.
17.30.
Współpracujemy z ﬁlią toruńskiej Akademii Walki z Rakiem,
która również ma siedzibę na Kasprowicza 16, w piątki w godz. 12
- 14 odbywają się warsztaty psychoterapeutyczne.
Należy podkreślić, ze w dniu 7
marca 2008 r. Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek uzyskało status
organizacji pożytku publicznego.
Gdy jesteś samotna i nie masz
już siły, a chcesz wrócić do normalnego, radosnego życia, wiedz,
że czekamy na Ciebie. Ta walka jest
do wygrania!
Roma Nawara

W

Angielski już w przedszkolu

przedszkolu przy ul.
Gwiaździstej odbył się II
Bielański Festiwal Piosenki Angielskiej. W tej radosnej
i wspaniałej zabawie wzięło udział
15 bielańskich przedszkoli oraz 18
zespołów dziecięcych.
Przedszkole Nr 364 „Pod Tęczą” od 2 lat realizuje interesujące
programy autorskie oraz bierze
udział w programie e-Twining, czyli
w unijnej akcji e-learning. Projekt
ten promuje współpracę w Europie
za pomocą technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz
łączy bliźniacze przedszkola za pośrednictwem mediów elektronicznych. W lutym 2008 r. przedszkole
przystąpiło do realizacji programu
wraz z partnerskim przedszkolem
w Hiszpanii. Realizacja tego projektu nosi nazwę „European awareness”
(„Świadomość europejska”) i ma na
celu poznanie kultury i zwyczajów
dzieci mieszkających w Hiszpanii.
Poza udziałem w projekcie, rodzice
oraz przedszkolaki z Gwiaździstej

od dwóch lat wspaniale się bawią,
zdobywają świadomość językową,
poznają kulturę i zwyczaje krajów
unijnych, dzięki realizacji autorskiego programu „Podróże po krajach
Unii Europejskiej”.
Wszystkie te działania w sposób
niezwykły angażują środowisko
lokalne, bez pomocy którego II
Festiwal Piosenki Angielskiej nie
miałby tylu wspaniałych atrakcji
i niezapomnianej oprawy. Uczestnicy festiwalu otrzymali prezenty
ufundowane przez Wydział Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Bielany.
Nie zabrakło również pamiątkowych dyplomów i niespodzianek dla
nauczycieli sponsorowanych przez
Warszawski Ośrodek Rekreacji Ruchowej i Edukacji. Na zakończenie
każdej części dla gości i uczestników
przygotowano wspaniały poczęstunek ufundowany przez księdza
proboszcza z paraﬁi Świętych Wyznawców Ojca Rafała i Brata Alberta
przy ul. Gwiaździstej.
Grażyna Bogiel
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INWESTYCJE

Następne stacje metra

Fot. Arch. Metro

Zaawansowane prace na stacjach: Stare Bielany i Wawrzyszew

Karolina Dobies

J

ak co miesiąc, prezentujemy raport
z budowy nowej siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany.

Prace przebiegają nad wyraz
sprawnie. Świadczy o tym choćby
fakt obecności na budowie już tylko jednego żurawia. Drugi, wykorzystywany
przy pracach na niższych kondygnacjach
obiektu, „wykonał” swoje zadania i został
zdemontowany.
W kwietniu zakończone zostały roboty
murowe na parterze. Analogiczne prace są
obecnie w trakcie realizacji na poziomach:
„+1”, „+2” i „+3”. Generalny wykonawca,
ﬁrma Eiﬀage Budownictwo Mitex SA, zajmuje się teraz ponadto robotami związanymi z pokryciem dachu i rozprowadzaniem
instalacji wentylacyjnej na większości
kondygnacji. Oprócz tego rozpoczął
przyłączanie centralnego ogrzewania oraz
instalacji wodno-kanalizacyjnej.
W drugiej połowie maja na terenie budowy odbędzie się uroczystość zawieszenia
wiechy na dachu budynku, co w tradycji
budowlanej oznacza zakończenie prac
związanych z wykonaniem konstrukcji
obiektu. Ceremonia będzie miała miejsce
miesiąc wcześniej niż planowano, co jest
dobrym prognostykiem w kontekście
wcześniejszego oddania obiektu.

Węzeł Młociny

Fot. Arch. Metro

szyńskiego W trakcie minionego długiego
weekendu ekipy budujące metro wykorzystały
zmniejszony ruch i wykonały wszystkie prace
na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Lindego.
Dobra organizacja i praca nawet w dniu Święta
Konstytucji 3 maja, pozwoliły o 5 rano w poświąteczny poniedziałek przywrócić pełny
ruch na tym odcinku. Na odcinku obejmującym stacje Stare Bielany i Wawrzyszew prace
są bardzo zawansowane i koncentrują się w tej
chwili na układaniu instalacji, wykonywaniu
montaży końcowych na stacjach, przygotowaniu pomieszczeń do użytkowania.
Z poziomu ulicy nie wygląda to więc tak efektownie, jak w przypadku wyłaniania się konstrukcji, budynków, powstawania nowych obiektów czy
przywracania dawnego wyglądu trawnikom.

Krzysztof Malawko

Peron stacji Wawrzyszew

Dobre prognozy
Raport z budowy ratusza

Fot. Arch. Eiﬀage Mitex SA

S

tacja Słodowiec została włączona do
eksploatacji i cieszy się coraz większą
popularnością wśród warszawiaków.
W ciągu pierwszych dwóch tygodni
skorzystało z niej się ponad 100 000 pasażerów. Wokół naszej najnowszej stacji trwają
jeszcze prace porządkowe. Do końca maja
ma zostać odtworzony układ komunikacyjny
i zakończone będzie porządkowanie zieleni.
Widoczna górka piasku również ulegnie
likwidacji – posłuży bowiem do zasypania
wykopów na następnych odcinkach.
W najbliższym czasie zostanie oddane po
przebudowie skrzyżowanie ulicy Kasprowicza
z ulicą Przybyszewskiego, a następnie prace
będą wykonywane przy skrzyżowaniach ulicy
Kasprowicza z ulicą Kleczewską i Podcza-

Zmiany w wyglądzie można za to wyraźnie zaobserwować na placu budowy
końcowej stacji pierwszej linii oraz węzła
komunikacyjnego koło huty. W ostatnim
okresie zmianie uległo funkcjonowanie
komunikacji miejskiej w rejonie pętli na
Młocinach. Ma to związek z zawansowaniem
prac przy budowie terminala dla autobusów
i tramwajów. Została wykonana w całości
stalowa konstrukcja budynku, dzięki któremu
pasażerowie przesiadający się między różnymi środkami komunikacji, będą znajdować
się cały czas pod dachem, nie narażając się
na deszcz czy śnieg.
W związku z zaawansowaniem robót
w tym miejscu, w czerwcu można spodziewać
się dalszych zmian organizacji ruchu w tym
rejonie. Niedługo rozpoczyna się całkowita
przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Kasprowicza – Nocznickiego – Zgrupowania Kampinos - Przy Agorze.
Po zakończeniu tej inwestycji, Bielany
będą miały bardzo dobre połączenie z centrum
Warszawy, a węzeł przesiadkowy z parkingiem
na ponad 1000 samochodów i stanowiskami
dla autobusów dojeżdżających spoza miasta,
usprawni podróż tym, którzy dojeżdżają do
Warszawy od strony Łomianek. Będzie to
też świetny punkt wypadowy do wycieczek
w kierunku Kampinosu.

Tak wyglądał tył budynku ratusza na początku maja br.
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BEZPIECZEŃSTWO

Uwaga na niebezpieczne urządzenia

piecyków, to zdecydowanie zalecają
odchodzenie od praktyki ich stosowania szczególnie w budynkach
wielorodzinnych. Niebagatelne
znaczenie ma również ekologiczny
aspekt sprawy. Przedostające się do
atmosfery tlenki i inne substancje,
które są wynikiem spalania w piecykach gazowych, są bardzo dla niej
szkodliwe, dlatego w wielu krajach
skandynawskich takich jak Szwecja,
Dania, Finlandia czy Norwegia,

piecyki zostały już praktycznie
zlikwidowane. Stare, wysłużone
piecyki gazowe są już przeżytkiem
i powinny także u nas pójść w zapomnienie.
Tymczasem okazuje się, że nie
jest to takie proste. Żeby mogły być
one zlikwidowane, musiałyby być
wybudowane nowe sieci cieplne
lub poprowadzone przyłącza do
już istniejących instalacji. Niestety
wiąże się to z wysokimi nakładami

ﬁnansowymi, które musieliby ponieść mieszkańcy oraz SPEC .
Wspólnoty mieszkaniowe Starych Bielan już od dłuższego czasu
przygotowują się do tego przedsięwzięcia. Wykonują w swoich budynkach remonty wodno-kanalizacyjne, podczas których wydzielane
i przystosowane są pomieszczenia
piwniczne pod węzeł cieplny (zgodnie z zaleceniami SPEC), a do lokali
mieszkalnych wyprowadzane są
rurki do ciepłej wody. Wspólnoty
ponoszą niemały wysiłek ﬁnansowy, by móc przystąpić do remontu.
Najczęściej wiąże się to z koniecznością podwyższenia składki na
fundusz remontowy i co najmniej
dwu- trzyletnim oszczędzaniem.
Jednak, żeby trud się opłacił musi
być stworzona możliwość przyłączenia tych budynków do miejskiej
sieci cieplnej. Niestety, nie jest to
sprawa prosta, z uwagi na wysokie
koszty przedsięwzięcia. Niepokój
mieszkańców budzą odległe terminy

Kronika policyjna

Zapraszamy na pływalnię przy ul. Conrada
6. Do Państwa dyspozycji niecka o wymiarach
12,5 m na 25 m, jaccuzzi
oraz sauna.
Bliższe informacje
o pływalni i ofercie na
stronie www.crs-bielany.
waw.pl, lub pod nr tel.
(0-22) 633 86 80 w. 101
DO ZOBACZENIA!

Przykłady skutecznych działań bielańskiej policji
Zdradził go ślad obuwia
21-letni Krzysztof M. 10 kwietnia został zatrzymany przez technika kryminalistyki. Na przewróconym polonezie technik ujawnił
ślad obuwia, który odpowiadał
wzorowi obuwia, jakie miał na
sobie mężczyzna. Został mu już
przedstawiony zarzut uszkodzenia mienia. Z pewnością będzie
też musiał zwrócić właścicielowi
1000 złotych (na tyle ten wycenił
wartość strat). Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.

„Przeszli się”
po samochodach
Kamery monitoringu miejskiego są doskonałym narzędziem
walki z bezprawiem. Przekonało
się o tym dwóch mężczyzn zatrzymanych przez funkcjonariuszy.
18-letni Rafał S. i 17-letni Patryk J.
siedzieli na dachu jednego z samochodów zaparkowanych na skrzyżowaniu. Pracownik monitoringu,
który wypatrzył młodych ludzi,
powiadomił o zaistniałej sytuacji
i zarejestrował całe zajście.
Na miejscu natychmiast pojawili się strażnicy miejscy, a chwilę
później policjanci. Dzięki temu,
że funkcjonariusze dysponowali
dokładnymi rysopisami sprawców,
kilkadziesiąt metrów od miejsca
zdarzenia 18-letni Rafał S. i 17-letni Patryk J. zostali zatrzymani.
W komendzie na ulicy Żeromskiego zostali poddani badaniu na zawartość alkoholu we krwi. Okazało
się, że Patryk J. miał 1,7 promila
alkoholu we krwi, a Rafał S. 1,4
promila. Dzisiaj obaj mężczyźni
traﬁli w ręce policjantów z sekcji
dochodzeniowo-śledczej. Policjanci ustalają dokładną wartość strat.
Zostaną im przedstawione zarzuty

za uszkodzenia mienia. Z pewnością będą też musieli naprawić
powstałą szkodę.

170 razy był
„pensjonariuszem”
Izby Wytrzeźwień
Oleg P. po raz kolejny odpowie
przed Sądem za znęcanie się nad
swoją rodziną. Oﬁara przemocy
znowu złożyła zawiadomienie
o znęcaniu się nad nią i córką,
przez byłego męża. Mężczyzna
przez okres kilkunastu miesięcy
170 razy traﬁł do Izby Wytrzeźwień, z czego aż 150 razy z powodu
znęcania się nad rodziną. Prokurator wnioskował o zastosowanie
aresztu wobec 46-latka. 15 kwietnia
o jego losach zdecyduje Sąd.

Nakłaniała nieletniego
do zażywania
narkotyków
Na trzy miesiące do aresztu traﬁła 32-letnia Katarzyna R. Kobieta
mając pod opieką 19-letnią Iwonę
i 14-letniego Daniela nakłaniała
ich do zażywania środków odurzających. Rodzeństwo płaciło
również swojej cioci za dostarczone
im narkotyki. Dopiero gdy dziewczyna zasłabła, matka nastolatków
dowiedziała się, że przez kilka dni
jej dzieci zażywały narkotyki.
Kilka dni temu do komendy
przy ulicy Żeromskiego zgłosiła się
matka 19-letniej Iwony i 14-letniego Daniela. Zdenerwowana kobieta
poinformowała policjantów, że
właśnie z jej mieszkania odjechała
karetka pogotowia, którą wezwała,
z powodu zawrotów głowy, jakie
miała jej córka. Lekarz, który badał
19-latkę stwierdził, że dziewczyna
jest pod wpływem środków odurzających.

Wówczas okazało się, że przez
trzy dni jej dzieci przebywały
u przyjaciółki rodziny, 32-letniej
Katarzyny R. Kobieta wykorzystując fakt, że dzieci jej ufają, zaproponowała im, aby spróbowały narkotyków. Ciekawość nastolatków
zwyciężyła i skusiły się one, aby
spróbować środków odurzających.
14-letni Daniel W. zapalił skręta,
zaś jego siostra dodatkowo jeszcze
dała się namówić na spróbowanie
amfetaminy.
Gdy tylko policjanci otrzymali taką informację, natychmiast
udali się do mieszkania, w którym
przebywała 32-letnia Katarzyna R.
Kobieta został zatrzymana i przewieziona do bielańskiej komendy.
Traﬁła w ręce policjantów z sekcji
dochodzeniowo -śledczej. Prokutator postawił kobiecie zarzuty
nakłaniania do zażycia środków
odurzających oraz udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
środków odurzających w postaci
amfetaminy i marihuany.

Nieletni podrabiali
banknoty
17 kwietnia policjanci zatrzymali czterech nieletnich w wieku
15-16 lat, którzy na domowym
sprzęcie komputerowym produkowali fałszywe banknoty. Kilka
sztuk banknotów o nominale 10
i 20 złotych zdążyli wprowadzić
do obiegu. Sprawą Macieja G.,
Tomasza W., Adama S. i Dawida K.
zajmie się sąd dla nieletnich.
eb

Joanna Radziejewska – radna

Straż Miejska m. st. Warszawy informuje, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców osiedla WRZECIONO od
dnia 3 czerwca 2008 roku uruchamia punkt informacyjny, czynny
w każdy wtorek i czwartek w godz. 16.00 - 17.00 w pomieszczeniu
administracji osiedla DOMHUT przy ul. Wrzeciono 39, w którym
będzie można przekazać strażnikom sprawującym pieczę nad
tym osiedlem problemy związane z zagrożeniami bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

Śmierdząca sprawa
Problem sprzątania po własnych pupilach

W

reszcie przyszła
wiosna, a z nią
piękna, słoneczna pogoda. Nie ma nic przyjemniejszego jak odpoczynek na łonie natury podczas spaceru po pięknych
okolicach naszej dzielnicy.
Czasami są to spacery także
w towarzystwie naszych
czworonogów. I tu pojawia
się śmierdząca „niespodzianka trawnikowa”, w którą najczęściej „wpadają”
małe dzieci.
Dla naszego wspólnego dobra przypominamy
więc, że osoby utrzymujące
zwierzęta domowe mają
obowiązek „...bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku”. Nieczystości te

Fot. Dreamstime

Fot. Dreamstime

M

ieszkańcy Starych Bielan
nie chcą piecyków gazowych w swoich domach.
Piecyki do podgrzewania wody,
montowane jeszcze w latach 50-tych ubiegłego wieku funkcjonują
niestety w większości budynków
komunalnych do dziś. Wszyscy
wiedzą, jak bardzo potraﬁą być
niebezpieczne, szczególnie, gdy nie
są dokonywane ich regularne przeglądy i remonty. Do wielu tragedii
dochodzi na skutek ulatniającego się
z nich tlenku węgla. O ile przeglądy
są dokonywane w sposób regularny,
to z remontami jest o wiele gorzej. Znaczną część Starych Bielan
zamieszkują osoby w podeszłym
wieku, które nie zawsze dbają o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych, bo albo „nie mają do tego
głowy”, albo pieniędzy. Stwarza to
niestety duże zagrożenie dla nich
oraz dla ich współlokatorów.
Chociaż dyrektywy Unii Europejskiej nie zakazują używania

Stare Bielany nie chcą piecyków!

planowanej likwidacji węzłów grupowych „Grębałowska” i „Lipińska”,
przewidywane dopiero za 2-3 lata.
A to, że węzeł „Kleczewska” nie jest
ujęty w żadnych planach, stanowi
pełne zaskoczenie dla wszystkich.
Zbulwersowani tym faktem
mieszkańcy z budynków komunalnych podłączonych do tego węzła,
postanowili zwrócić się do SPEC-u
z prośbą o podanie warunków
zasilania ok. 20 budynków z miejskiej sieci cieplnej, odłączenia ich
od węzła grupowego „Kleczewska”
i wybudowania nowej sieci cieplnej
oraz przyłączy do poszczególnych
budynków.
Mimo, że tak dużo się mówi
o możliwościach pozyskiwania środków z funduszy europejskich, to niestety ciągle za mało w odniesieniu do
tego problemu, który jak wiadomo
dotyczy nie tylko Starych Bielan.
Użytkownikom piecyków gazowych przypominam, że według
polskich przepisów drożność instalacji gazowych i przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych
oraz stan urządzeń grzewczych powinny być sprawdzane przynajmniej
raz w roku.

po uprzątnięciu można wrzucić do
każdego kosza przyulicznego.

Redakcja
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ZDROWIE

Sezon na kleszcze
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

Lek. med. Wojciech Borkowski

J

eżeli w środku lata, w czasie pięknej pogody, nagle zaczniemy
odczuwać łamanie w kościach,
zmęczenie, wystąpią zawroty głowy,
pojawi się gorączka – należy zastanowić się, czy przypadkiem nie ukąsił
nas kleszcz. Ulubionymi siedliskami
kleszczy, żywiących się krwią ssaków,
ptaków i gadów, są wilgotne obszary
roślinne, zwłaszcza lasy liściaste
i mieszane, łąki oraz zarośla w pobliżu
jezior i rzek. Można je także spotkać
w parku lub przydomowym ogródku.
Znacznie rzadziej występują w suchych, sosnowych lasach, Młode i bardzo małe formy kleszczy tzw. nimfy
lubią przebywać w trawie, na pniach
drzewnych oraz leżących gałęziach,
dlatego siadanie na nich jest szczególnie niebezpieczne . Osobniki dojrzałe
kleszczy najczęściej przebywają nieco
wyżej, na krzakach lub drzewach.
Kleszcze należą do gromady pajęczaków, do której zaliczamy także
pająki i roztocza. Wyglądem przypominają małe, czarne pajączki, które
wydają się zupełnie nieszkodliwe.
Te niepozorne osobniki, są jednymi z najbardziej niebezpiecznych
pasożytów atakujących człowieka.
W Polsce występuje kilka gatunków
kleszczy, jednak najbardziej rozpowszechniony jest kleszcz pospolity
(Ixodes ricinus).
Każde stadium rozwojowe kleszcza, tzn. larwa, nimfa oraz forma
dojrzała, musi raz wyssać krew od
kręgowca, aby móc się dalej rozwijać.
Cykl rozwojowy jednego pokolenia
kleszczy trwa średnio 2 lata. Wzrost
aktywności kleszczy zależy od czynników klimatycznych i przebiega
w dwóch fazach, tzn. w maju/czerwcu
i we wrześniu/październiku. Wilgotne lato i łagodna zima sprzyjają rozprzestrzenianiu się kleszczy. Kleszcze
mogą przyczepiać się do każdej
części ciała. Zazwyczaj znajdujemy
je na rękach, nogach, głowie i uszach,
zgięciach stawów, w pępku, pachwinach oraz fałdach skórnych. Zanim
wysączą dużo krwi, są tak małe, że
bez problemu mogą przemieszczać się
po naszym ciele. Kleszcz po przebiciu
skóry może wysysać krew przez kilka
dni, następnie odpada.
Warto wiedzieć, że ślina kleszczy
ma właściwości znieczulające i dlatego najczęściej nie czujemy ukąszenia.
Gdy wybieramy się w miejsca zagrożone występowaniem kleszczy, trzeba zadbać o odpowiednie ubranie:
należy założyć czapkę, zakryte buty,
długie spodnie i koszulę z długimi
rękawami przylegającymi do ciała lub
zakończone ściągaczami. Dobrze jest
zwrócić uwagę na kolor odzieży - na
jasnym tle łatwiej zauważymy wędrującego po ubraniu kleszcza. Można
stosować tzw. repelenty- produkty
odstraszające kleszcze, nanoszone

bezpośrednio na skórę lub odzież.
Po powrocie z miejsc szczególnie
narażonych na występowanie kleszczy, należy dokładnie obejrzeć całe
ciało i głowę oraz ubranie, czy nie ma
na nim kleszczy. Warto także wziąć
prysznic, dzięki któremu można
spłukać nimfy kleszczy, które trudno
dostrzec gołym okiem i które jeszcze
nie zdążyły przebić skóry.

Usuwanie kleszczy
z ciała nie jest
zabiegiem trudnym
Najlepiej, przy pomocy pęsety,
ująć kleszcza bezpośrednio przy skórze i delikatnie, ale zdecydowanym
ruchem, wyciągnąć lub wykręcić go ze
skóry. W aptekach dostępne są także
specjalne urządzenia do wyjmowania
kleszczy. Należy uważać, aby podczas
usuwania nie uszkodzić kleszcza tak,
aby w naszej skórze nie pozostała jego
główka. Nie należy kleszcza zgniatać,
przypalać zapałką, smarować tłuszczem ani benzyną. Czynności te powodują, że kleszcz może zwrócić treść
pokarmową, co znacznie zwiększa
ryzyko przeniesienia drobnoustrojów
chorobotwórczych. Po wyjęciu pasożyta, ranę należy przemyć środkiem
dezynfekującym, a ręce umyć wodą
z mydłem. Miejsce ukłucia należy
obserwować przez okres kilku ty-

Kleszcz przed ukąszeniem
godni - gdy pojawi się zaczerwienie
lub powiększający się rumień, trzeba
niezwłocznie zgłosić się do lekarza!
Do zachorowania prowadzi stosunkowo niewielki odsetek ukąszeń,
gdyż nie każdy kleszcz jest zakażony.
Kleszcze zakażają się Flavivirusem od
zwierząt ciepłokrwistych, głównie od
dzikich gryzoni, małych ssaków leśnych
i ptaków, znajdujących się w stanie
wirusemii. Same kleszcze po zakażeniu
nie chorują, pozostają natomiast na
trwałe nosicielami wirusa. Wraz ze śliną
zakażonego kleszcza wirus przedostaje
się do organizmu gospodarza, którym
przypadkowo może być człowiek.
Warunki klimatyczne mogą
sprzyjać rozprzestrzenianiu się kleszczy, które podczas wysysania krwi,
przenoszą wirusy zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych i mózgu,
a także bakterie wywołujące boreliozę. Ryzyko zachorowań zależy
od czasu, przez jaki kleszcz był
przyczepiony do skóry człowieka.
W przypadku kleszczowego zapalenia mózgu wystarcza krótkotrwałe
żerowanie, natomiast aby doszło do
zakażenia boreliozą, potrzeba około
24-48 godzin żerowania, po których
ryzyko jest już bardzo duże. Dlatego
też, natychmiast po zauważeniu

przyczepionego kleszcza, należy go
we właściwy sposób usunąć.
Borelioza jest przewlekłą infekcją bakteryjną, w której przebiegu
dochodzi do zajęcia przez proces
chorobowy skóry i/lub wielu narządów i układów wewnętrznych. Wywołują ją krętki (Borrelia burgdorferi)
przenoszone przez wszystkie postaci
kleszczy, dlatego bywa również nazywana krętkowicą kleszczową.
Najwcześniejszym i najczęstszym
objawem wczesnej fazy boreliozy
jest tzw. “rumień wędrujący” - czerwona plamka w miejscu ukłucia,
z której w ciągu kilku (od 3 do 30)
dni powstaje szerzące się obwodowo
zaczerwienienie o średnicy od kilku
do kilkunastu centymetrów. Rumień
może powodować świąd i pieczenie, czasem mogą mu towarzyszyć
objawy ogólnoustrojowe: gorączka,
uczucie zmęczenia, ból głowy, mięśni
i stawów oraz powiększenie węzłów
chłonnych. Gdy dostrzeżemy powiększający się rumień, trzeba niezwłocznie zgłosić się do lekarza! Leczenie
właściwym antybiotykiem prowadzi
do całkowitego wyleczenia. Jednak,
nierozpoznana i nie leczona borelioza
przeradza się w fazę przewlekłą i zagraża licznymi niebezpiecznymi dla
zdrowia powikłaniami. Występują
wówczas przewlekłe zmiany skórne,
ciężkie zmiany zapalne stawów, za-

Kleszcz po ukąszeniu człowieka
palenie mięśnia sercowego, zapalenie
nerwów czaszkowych (zwłaszcza
twarzowego), a także zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, mózgu
i rdzenia. To stadium choroby szczególnie zagraża kobietom w ciąży, powodując niejednokrotnie poronienia
lub uszkodzenia płodu.

Każde podejrzenie
zakażenia boreliozą
należy skonsultować
z lekarzem
Kleszczowe zapalenie mózgu
(KZM), zwane także wiosenno-letnim
zapaleniem mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, jest sezonową wirusową chorobą ośrodkowego układu
nerwowego, wywoływaną przez wirusa z rodziny Flaviviridae. Wirus
ten znajduje się w ślinie zakażonego
kleszcza. Rzadziej zakażenie następuje
przez przewód pokarmowy po wypiciu niepasteryzowanego mleka od
zakażonych zwierząt gospodarskich.
Niektóre regiony w Polsce: lasy opolskie, kaszubskie i białostockie oraz
warmińsko-mazurski są terenami
endemicznymi. U części zakażonych
osób choroba może przebiegać łagodnie i tylko badanie krwi może

potwierdzić jej obecność. Współczesna medycyna nie zna skutecznego
leczenia przyczynowego tej choroby.
W przypadku poważniejszego
zakażenia, choroba przebiega dwufazowo. W pierwszym stadium rozwoju
choroby (od 4 do17 dni po ukłuciu)
występują objawy podobne do grypy:
gorączka, złe ogólne samopoczucie, ból
głowy, mięśni i stawów, niekiedy nudności i wymioty. Objawy te utrzymują
się do 9 dni, po czym, po kilku dniach
pozornego wyzdrowienia, pojawia się
wysoka gorączka, silne bóle i zawroty
głowy, sztywność karku, światłowstręt,
zaburzenia świadomości i chwilowa
utrata przytomności. Mogą wystąpić
drgawki oraz niedowłady i porażenia
nerwów. Wówczas zachodzą także
zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym. Są to bardzo groźne
objawy, wymagające natychmiastowej
interwencji lekarza i hospitalizacji!
Kleszczowe zapalenie mózgu
może mieć bardzo ciężki przebieg.
Jeżeli dojdzie do zakażenia ośrodkowego układu nerwowego, nie jest
możliwe leczenie przyczynowe, a jedynie łagodzenie objawów. . Z danych
Światowej Organizacji Zdrowia(WHO) wynika, że od 35 do 48 proc.
pacjentów z kleszczowym zapaleniem
mózgu cierpi później na powikłania
neurologiczne – niedowłady kończyn
i zmiany osobowości, około 2% przypadków kończy się śmiercią. Warto
podkreślić, że choroba nie przenosi
się z człowieka na człowieka. Ryzyko
zachorowania na KZM z objawami
neurologicznymi po ukłuciu przez
kleszcza na terenach endemicznych
wynosi 1:1000. W przypadku dzieci
ryzyko to jest mniejsze. Na terenie
Polski w ostatnich latach rocznie
rozpoznaje się około 250 zachorowań
na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, co stanowi jedną
trzecią wszystkich zapaleń mózgu.
Najwięcej zachorowań notuje
się w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim,
natomiast w Europie choruje
rocznie blisko 13 tys. mieszkańców. Najlepszą i najpewniejszą metodą zabezpieczenia
przed zachorowaniem na KZM
i opon mózgowo-rdzeniowych
jest przeprowadzenie pełnego
cyklu szczepienia ochronnego.
Specyﬁczne szczepionki są
dostępne na rynku od niemal
30 lat i mogą być stosowane
zarówno u dzieci od 2 r.ż. oraz
u dorosłych. Szczepionka jest
zwykle dobrze tolerowana,
względnym przeciwwskazaniem do jej stosowania jest
uczulenie na białko kurze.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce
Programem Szczepień Ochronnych,
szczepienie przeciwko KZM jest
zalecane osobom przebywającym na
terenach o nasilonym występowaniu
choroby: zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującym wojskiem,
straży granicznej, strażakom, rolnikom, młodzieży odbywającej praktyki, turystom, uczestnikom obozów
i kolonii.
Szczepienie polega na domięśniowym wstrzyknięciu dwóch dawek
szczepionki w odstępie 1-3 miesięcy,
które zapewniają ochronę na około 1
rok. Trzecią dawkę wstrzykuje się po
9-12 miesiącach po dawce drugiej by
przedłużyć ochronę na kolejne 3 lata.
Gdy niezbędne jest szybkie zabezpieczanie, można zastosować przyspieszony schemat szczepienia umożliwiający
uzyskanie ochronnego miana przeciwciał już po trzech - czterech tygodniach
od pierwszego wstrzyknięcia. W razie
potrzeby długotrwałego podtrzymania
odporności szczepienie trzeba powtarzać, przyjmując co 3 lata pojedynczą
dawkę przypominającą. Wobec braku
metod leczenia przyczynowego KZM,
szczepienie ochronne jest metodą
z wyboru w zapobieganiu kleszczowego zapalenia mózgu. Szczepienie
nie chroni przed wystąpieniem boreliozy - choroby także przenoszonej
przez kleszcze. O tym, że nie wolno
lekceważyć zagrożenia chorobami
przenoszonymi przez kleszcze najlepiej świadczą alarmujące statystyki.
W ostatnich latach nastąpił w Polsce
30-krotny wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu, a borelioza
stała się jedną z najczęstszych chorób
zakaźnych w kraju. Według danych
Państwowego Zakładu Higieny w 2005
roku liczba zachorowań na boreliozę
wyniosła ponad 4400 przypadków, to
o 15% więcej niż w roku 2004 i 23%
więcej niż w roku 2003.

Podziękowanie
Na łamach „Naszych Bielan” wyrażam wdzięczność i serdeczne podziękowanie lekarzom i pielęgniarkom z Samodzielnego Publicznego Klinicznego
Szpitala Okulistycznego w Warszawie za przygotowanie do operacji jaskry,
za operację, przebieg leczenia szpitalnego i serdeczną opiekę oraz za dalsze
leczenie kontrolne po wypisie z kliniki. Specjalne podziękowanie składam
Panu profesorowi Jerzemu Szaﬂikowi i Pani dr Annie Kamińskiej. Dziękuję
wszystkim pozostałym pracownikom kliniki za opiekę i pomoc. Szczęść Panie
Boże o każdej porze roku w pracy zawodowej jak i życiu osobistym.
Bardzo, bardzo wdzięczna za uratowanie wzroku mieszkanka Dzielnicy
Bielany.
Halina Leśnowolska
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Zatrzymane w kadrze
Część I
Leszek Rudnicki

C

zy ktokolwiek pamięta
wstęp do każdej porządnej legendy? Z happy
endem oczywiście. Zaczynał się mniej więcej
tak: dawno, dawno temu, za górami,
za lasami.., itd. Po czym następowała dłuuuga opowieść. Czasem,
zabarwiona ludzką wyobraźnią lub
podparta historyczną prawdą. Uwaga; nie mylić z bajką! Dziś coś extra
dla tych bielańczyków, którzy już
zapomnieli jak ongiś u nas bywało.
A także, naszych nowych mieszkańców, nie znających dzielnicowych
zdarzeń sprzed lat.
No właśnie. To właściwy punkt
wyjścia, by zacząć wędrówkę słowno
- obrazkową. Gdzie pstryknąłem
pierwsze udane zdjęcie? Na Bielanach oczywiście. Kiedy? Dawno, za
pomocą aparatu „Druh”, wartego
ówczesnych złotych polskich 150.
Prosta skrzynkowa konstrukcja,
optyka, hmm, taka sobie. Stała
ostrość przy ogniskowej 65 mm,
migawka 1/50 sek., przysłona 8 i 16.
Mimo ograniczonych możliwości,
sprawdzał się (prawie) w każdych
warunkach. Później, fotografowałem aparatami: „Start 66”, „Zenit B”,
„Zenit E”, „Exakta Varex”, „Praktica
L 2”, „Pentacon Six”... Aż do japońskich „zabawek” nafaszerowanych
elektroniką, lecz to już obecne, demokratyczne czasy.
Zawsze brałem w plener dwa
aparaty: na mały oraz duży „obrazek”. Jeden - do celów stricte reporterskich, drugi - pejzażowych. Aby
na przykład z szerokiej rolki, tzw.
„120” (klatka 5,6 x 5,6 cm) naświetlić
pod powiększalnikiem świetnej jakości odbitkę 30 x 40 cm. Reasumując:
wystarczyło włożyć ﬁlm do aparatu
i... chodu w plener!
Wszystko wokół inspirowało:
własne podwórko, portret szkolnej
miłości, Lasek Bielański, zjawiskowy
klimat ul. Płatniczej, zima „stulecia”,
giełda rzeczy używanych, remont
ulicy, koncert zespołu rockowego,
huta i jej okolice, wesołe miasteczko,
budowa nowego osiedla, bazar na
Wolumenie, przypadkowo spotkany

Foto 2: Karuzela – wrzesień 1976 r.

Przyznaję nieskromnie, sam ją
wyposażyłem profesjonalnie we
wszelkie potrzebne akcesoria. Tuż
za ścianą, na następnej klatce, miał
atelier znany fotograﬁk, Romuald
Pieńkowski. Jego zdjęcia gwiazd
polskiego ekranu zdobiły okładki
ﬁlmowych magazynów. Czasem
zapraszał mnie do swego królestwa,
gdzie rozmawiając, oglądałem aparaty, statywy, reﬂektory, parasolki,
tła oraz inne niezbędne rzeczy. Ale,
przyznaję się bez bicia, nie miałem
żadnych kompleksów. Młodość bywa
bezkompromisowa, by nie powiedzieć - bezczelna w swym optymizmie. Wiedziałem już „jak to się je”,
że człowiek robi zdjęcie, a aparat jest
tylko narzędziem. Trzeba znaleźć się
w odpowiednim miejscu i czasie, by
w tej jednej, niepowtarzalnej chwili,
nacisnąć spust migawki.
Przewędrowałem ze sprzętem
nasz teren wzdłuż i wszerz, a było
go wówczas dużo więcej, gdyż do
Żoliborza należeliśmy. Sezon fotograﬁczny trwał 365 dni, pora roku
i pogoda nie miały większego znaczenia. Wystarczył pretekst: słodki
spacer z dziewczyną lub rowerowa
wycieczka z kolegą, a temat sam
„wchodził” przed obiektyw. Każde
zdjęcie to odrębna, zamknięta historia. Oto kilka z nich.
Listopad 1975. Siedziałem na-

Foto 1: Auto – listopad 1975 r.

kot czy obrzeża dzielnicy z niepowtarzalnymi kontrastami. Wielu
miejsc już nie ma, ale...
Pozostały liczne negatywy i odbitki wywoływane w ciemni, piwnicy domu przy ul. Żeromskiego.

tchniony, malując obraz surrealistyczny bardziej, a tu kumpel wpada,
wyciągając mnie na dwór. Za oknem
prawie zima, wiatr hula, ja w obłokach bujam, a on, że coś super wypatrzył. Ok, niech będzie. Aparat wziąć?

- pytam. Koniecznie! - odpowiada.
To idziemy. Przecięliśmy „Piaski”
między świeżymi blokami, w lewo
odbijając do ul. Kochanowskiego. Zły
trochę jestem, bo zimno i przez jakieś
durne krzaki się przedzieramy, a raczej resztki ogródków działkowych.
Lecz on dumny za Literacką w wąską
uliczkę Libawską skręca, gdzie parę
ruder stało i... coś jeszcze. Wtedy,
zza chaszczy żądany obiekt się ukazał.
Cudo! Ze światłomierzem chodzę
wokół, by właściwą ekspozycję ustawić. Kobieta z mężczyzną do domu
na skróty wracali, dziwiąc się głośno:
panie, co pan widzisz w tej kupie
złomu? Oceńcie sami - foto 1.
Wrzesień 1976. Przyjaciółka zadzwoniła, czy na karuzelę byśmy
razem nie poszli. Coś takiego! Odpada
- mówię kategorycznie - bo nie gustuję
zbytnio w takich plebejskich rozrywkach. Ale podeszła mnie sprytnie:
nic nie szkodzi, weź aparat, może
złapiesz fajny motyw. Bystra szelma!
Faktycznie, stwierdziłem, dobry
materiał na fotoreportaż. Myślałem,
że na „Serku” (jak zwykle) wesołe
miasteczko się rozłożyło. Nic z tych
rzeczy. Włościańską do ul. Broniewskiego dotarliśmy, gdzie na klepisku
jarmarczny biznes już z daleka blichtrem pstrokatym kusił. Krzywe lustra,
strachy, koniki, strzelnice, karuzela,
wata cukrowa, pańska skórka itp.
Muzyka mocno tandetna z głośników
rzęzi, okoliczny naród liczny: dzieci
popiskują z wielkiej uciechy, panny
na boku radośnie się gibają, chłopaki
gierojów odstawiają... Gwarno, rojno,
kolorowo, coś się dzieje - foto 2.
Maj 1977. Wertowałem „Express
Wieczorny”, widzę: notka, że wielka
symultana w Lasku Bielańskim się
odbędzie. Na której wystąpią polscy
arcymistrzowie, a może i były mistrz
świata Wasilij Smysłow. Od razu się
podnieciłem, bo też lubiłem drewno
po szachownicy przestawiać. Tu,
dylemat powstał. Jeśli zagram, nici
ze zdjęć. Albo - albo. Rozsądek zwyciężył. Padać przestało, pogoda nieciekawa, światło marne, na szczęście
wysokoczuły negatyw wziąłem (27
DIN / 400 ISO). Od Dewajtis w lewo
skręciłem. Sytuacja dość abstrakcyj-

na: środek lasu, zimno, mokro i...
gracze w rzędach zamyśleni. Cisza,
tylko stukanie ﬁgur. Szybko oceniłem
sytuację. Mistrza ze dwa razy pstryknąłem, na uczestnikach się skupiając.
Napięcie jak w horrorze i ekspresowe
tempo: tu debiut dwóch skoczków,
tam gambit hetmański, gdzieś indziej
obrona Caro Kann - foto 3.
Grudzień 1978. Zima prawdziwa
nastała. Śnieżna. Mroźna. Nie takie
byle co, jak teraz. Autobusem „103”
z miasta wracałem. Poczciwy „Jelcz”
zwany „ogórkiem” na full zapchany,
że okien zmrożonych prawie nie widać. Słyszę jakiś rejwach z przodu te, kierowca bombowca, gdzie
jedziesz? Zamyśliłem się!
- odkrzyknął radośnie. Fakt,
zamiast w Przybyszewskiego skręcić, prosto pojechał.
I wysiadłem het, właściwie
na pustkowiu. Trudno, trzeba wrócić piechotą. Z jednej
strony szare bloki Wawrzyszewa, z drugiej, daleko w tle
- Chomiczówki. O, jakie swojskie klimaty! Dwie stareńkie
kapliczki cudnej urody; między nimi kilka drewnianych
zabudowań się uchowało.
Pies nerwowo szczeka, pilnując resztek dobytku. Brnę do
domu po sprzęt, zawracam,
słońce szybko zachodzi. Zdążę? Wyjdzie mi na zdjęciu ta
stodoła z gołębnikem? Uﬀ!
Wyszła.
Czerwiec 1979. Szybko nadrobiłem znajomość topograﬁi powyższych okolic, gdyż na Chomiczówce
w nowym KMPiK - u pracowałem.
Tak, tak, działał w pawilonie na M.
Dąbrowskiej 15. Fajne miejsce; cisza,

spokój, koniec miasta i w korkach
stać nie trzeba. Wokół morze zieleni.
Wzdłuż ul. Aspekt (dziś hipermarket) ogródki działkowe istniały. Dalej, na Kwitnącej, pętla autobusowa
była, a przy niej drewniany sklepik
spożywczy. Sporo zabudowań sprzed
wojny ocalało; kury łaziły, gołębie
fruwały, świnki chrząkały. Wioska,
a raczej wyspa, otoczona betonem.
Niespiesznie rowerem jechałem na
wernisaż w klubowej galerii. Sprzęt
foto wziąłem, żeby jakiś ślad po
wystawie został. Przeciąłem skrzyżowanie Reymonta z Wólczyńską,
jadę dalej, słyszę - prawdziwa krowa
ryczy. Obszedłem ją, najlepszy kadr
szukając. Pstryk. Znalazłem.
I nazbierało się mnóstwo materiału, szkoda, by przepadł, wylądował
w szuﬂadzie. Nastąpił ciąg dalszy
przygody. Zamieszczałem fotoreportaże obyczajowe w prasie, a „wiecie
- rozumiecie”, jakie realia wówczas
panowały. Bywało, że cenzura „ścinała” bez powodu któreś zdjęcie,
pozbawiając sensu cały reportaż.
Handryczyłem się z wydawcą, ale wiadomo jaka to rozmowa: idź się kłócić
do centrali, ja nie chcę przez ciebie
roboty stracić! Wtedy pędziłem na
ul. Mysią (GUKPPiW), żeby ratować
co się jeszcze da. Raz, w przypływie
nagłej szczerości, cenzorka wprost mi
powiedziała: proszę pana, taki mamy
zapis na teraz i nic, choćbym chciała,
na to nie poradzę. Koniec dyskusji.
Dziś, inne czasy (na szczęście)
panują na komercyjnym rynku
prasowym. Choć też bywa różnie.
Zdarza się koniunkturalna autocenzura. O takich „drobiazgach” jak
manipulacja zdjęciami, wyrywanie
z kontekstu, dorabianie lub usuwanie
detali (ach ten Photoshop!) nawet
nie wspomnę. Prawo prasowe i etyka
dziennikarska sobie, a życie sobie.

Foto 3: Symultana – maj 1977 r.

I powiem coś, by czytelnicy spokojnie spali. Na tutejszych łamach mam
total free. Nikt niczego nie przycina,
nie dopatruje się w zdjęciu „drugiego
dna”. Bo i po co? Dlatego za miesiąc,
kolejne fotograﬁczne smakołyki się
pojawią. Oj, będzie się działo!

KONKURS – KONKURS – KONKURS

1. W której z bielańskich bibliotek odbywają się wystawy
fotograﬁczne?
2. Jak nazywa się najbardziej prestiżowy konkurs światowej fotograﬁi
prasowej?
3. Jak brzmi imię i nazwisko znanego fotograﬁka, twórcy okładek płyt
z serii „Polish Jazz”?
Pierwsze 3 osoby, które zadzwonią do redakcji „Naszych Bielan” (tel. 022
639 85 18) i udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzymają cenną nagrodę. Jest
nią ilustrowany poradnik Włodzimierza Barchacza: „FOTOGRAFUJEMY
- Jak ustrzec się błędów” z dedykacją autora!
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„Dobry Rodzic – Dobry Start”

Wanda Gadomska
Galeria postaci niezwykłych

Fot. M. Pierzchała

C

We wszystkie kwietniowe niedziele mieszkańcy Bielan, uczęszczający do kościoła pw.
św. Zygmunta, mogli obejrzeć i podziwiać
w Sali Akademickiej niezwykle interesującą
wystawę malarstwa autorstwa Wandy Gadomskiej. W sobotę, 5 kwietnia, miałem zaszczyt
uczestniczyć w wernisażu poprzedzającym
otwarcie wystawy, porozmawiać z artystką
o jej twórczości i życiorysie. Oto relacja.
Urodzona w Warszawie, na Powiślu, od
wielu lat mieszkanka Bielan, po przejściu
na „zasłużoną emeryturę” nie zrezygnowała
z aktywnego trybu życia. Po latach prozaicznej pracy zawodowej w biurze projektów, po
wychowaniu dzieci, Wanda Gadomska zajęła
się tym, co ją zawsze fascynowało – malarstwem.
Obecnie, po dwunastu już latach jej przygody z paletą, ma w dorobku kilkanaście wystaw,
na których prezentowała swoje ulubione tematy
– malowane techniką olejną urokliwe pejzaże,
przedstawiające głównie mazowieckie krajobrazy: a to skarpę wiślaną za Płockiem, a to dopływ
Skry do Wisły i prawie dziki, bujną roślinnością
porośnięty brzeg, krętą dróżkę między drzewami, wykroty drzew, snopy zżętego zboża obok
chat krytych jeszcze słomą, wieżyczki kościółka
wiejskiego na wzgórku miedzy drzewami…
Wanda Gadomska jest od siedmiu lat
członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia
Plastyków, gdzie uzupełnia swój niezaprzeczalny talent doskonaleniem warsztatu pod
okiem akademickich profesorów: Lidii Żnichorskiej i Ewy Koprysz. Spotyka się z nimi
systematycznie w Królikarni na konsultacjach
i wykładach. Można już o niej mówić, że jest
utalentowaną profesjonalistką. Dowodem
na to mogą też być, obok prac autorskich,
odrestaurowane przez artystkę trzy osiemnastowieczne duże obrazy sakralne, znalezione
na strychu klasztornym, bardzo zniszczone,
nawet podziurawione. Dziś wiszą w nawach
kościoła w Rokicku.
Maluje bardzo dużo. Miałem możliwość
obserwowania jej przy pracy. Widziałem, jak
cieszy się z każdego udanego odwzorowania
fragmentu otaczającego świata, jak fascynuje się
doskonałością przyrody. Byłem oczarowany jej
radosnym, spontanicznym spełnianiem się.
Malarstwo jest raczej kosztownym zajęciem. Dlatego artystka nie odmawia swoich
dzieł potencjalnym nabywcom, zresztą ku ich
zadowoleniu, bo ceny sa raczej symboliczne.
Malarska twórczość Wandy Gadomskiej jest
wysoko oceniana zarówno przez znawców, jak
i przez „zwykłych” oglądaczy obrazów na wystawach. Najczęściej formułują oni swoje opinie
słowami: śliczne, wspaniałe! I tak jest w istocie.
Z pewnością wielu z nas, wzorem Wandy
Gadomskiej, też może znaleźć swój sposób na
życie – pełniejsze i radośniejsze.
Mieczysław Pierzchała

Wspieranie dobrego rodzicielstwa

iąża to przede wszystkim okres oczekiwań, marzeń, wyobrażeń o dziecku
i o sobie w roli rodzica. Potem poród.
Płacz, krzyk, radość, łzy - po prostu narodziny
nowego człowieka.
Gdy rodzi się mały człowiek, rodzice, tuląc
go do siebie, obiecują jemu i sobie, że będą
najlepszymi rodzicami na świecie. Wierzą, że
zapewnią mu szczęście, radość i wszystko, co
konieczne dla jego dobrego rozwoju.
Rzeczywistość nie zawsze wygląda jednak
wyłącznie radośnie. Realny obraz rodzicielstwa
często odbiega od tego, który na co dzień prezentują nam media i kultura. Zawsze uśmiechnięte, zadowolone dzieci, zadbane i zrelaksowane mamy oraz troskliwi, dumni tatusiowie
to niestety niepełny obraz rodzicielstwa. Podjęcie roli rodzica bez wątpienia nie jest zadaniem
łatwym. Rodzicielstwu - poza niewątpliwymi
radościami - towarzyszy równie często szeroko
pojęty stres, związany z wejściem w nową rolę,
ze zmęczeniem, trudnością w odczytywaniu
potrzeb dziecka. Podjęcie roli rodzica wiąże
się także nierzadko z istotną zmianą życia zawodowego. Pojawiać się mogą w związku z tym
obawy o przyszłość: kobiety - czy zdoła bez
problemów wrócić do pracy po okresie urlopu,
mężczyzny - czy zdoła ﬁnansowo zabezpieczyć
powiększającą się rodzinę. Trudności te są
naturalne, ale brak wiedzy na ich temat, brak
umiejętności rodzicielskich, mogą powodować
narastanie problemu, bezradność rodziców,
ich złość i frustrację. Złość zarówno na siebie
samych, na siebie nawzajem, jak i na dziecko.
W sytuacjach takiego utrzymującego się stresu
łatwiej może dojść do sytuacji w której rodzice
- nawet nie mając takich zamiarów - skrzywdzą
swoje dziecko. Zaczną nim potrząsać, gdy nie
chce przestać płakać, uderzą gdy „puszczą im
nerwy”.
Z myślą o takich problemach powstał program “Dobry Rodzic - Dobry Start”. Program
skierowany jest zarówno do rodziców oczekujących na dziecko i rodziców małych dzieci, jak
i do profesjonalistów zajmujących się w swojej
pracy zawodowej dziećmi oraz rodzicami
małych dzieci. Jego celem jest zapobieganie
sytuacjom krzywdzenia małych dzieci, poprzez przekazywanie wiedzy rodzicom oraz
udzielanie im wsparcia, gdy tego potrzebują.
Pragniemy by działania przygotowane w ramach ofert programu, pomagały Rodzicom
stać się Dobrymi Rodzicami i budować bliską,
pozytywną więź z dzieckiem.
W ramach programu przygotowana została
bogata oferta skierowana zarówno do profesjonalistów jak i do rodziców małych dzieci.
Z myślą o potrzebach rodziców małych
dzieci swoją działalność rozpoczęło Centrum
Dziecka i Rodziny. Centrum mieści się w Warszawie na ul. Walecznych 59 i funkcjonuje jako
specjalistyczna placówka oferująca wsparcie
dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat.
W Centrum Dziecka i Rodziny, rodzice małych dzieci mogą korzystać z:
· konsultacji indywidualnych z psychologiem, położną, psychiatrą;
· spotkań edukacyjnych (cyklicznie, 1-2
razy w miesiącu) - tematyka spotkań obejmuje

częste i zarazem naturalne trudności, które
wiążą się z rodzicielstwem,
· warsztatów umiejętności rodzicielskich.
W ramach Centrum uruchomiona została
dla rodziców również linia telefoniczna, z której korzystać można w każdy poniedziałek
w godzinach 10.00-13.00 (nr tel. 0-22 616 16
69) w celu skorzystania z konsultacji z psychologiem, a także z położną.
Zapraszamy także gorąco do odwiedzania
strony internetowej www.dobryrodzic.pl.
Odwiedzając ją ma się możliwość wyboru
jednej spośród dwóch jej wersji – dla Rodziców (rodzice dzieci w wieku 0-3 lata) lub dla
Profesjonalistów (osoby pracujące z małymi
dziećmi oraz ich rodzicami).
Część portalu dedykowana rodzicom
zawiera m.in.:
• informacje na temat aktualnej oferty
bezpłatnych konsultacji, szkoleń i warsztatów
z zakresu dobrego rodzicielstwa,
• porady dotyczące problemów, z jakimi
stykają się opiekunowie małego dziecka (np.
płacz niemowlęcia), udzielane przez specjalistów z Centrum Dziecka i Rodziny,
• informacje na temat zagrożeń dla zdrowia
dziecka, związanych z brakiem odpowiedniej opieki ze strony rodziców (Zespół Dziecka Potrząsanego, FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy i in.),
• dostęp do materiałów edukacyjnych
(ulotek, broszur).
Część skierowana do profesjonalistów
zawiera m.in:
• aktualności dotyczące szkoleń, konferencji, publikacji związanych z proﬁlaktyką
krzywdzenia małych dzieci,
• charakterystykę problemu w aspekcie
współpracy interdyscyplinarnej oraz pracy
z rodzicami,
• bogaty zestaw artykułów i materiałów
dotyczących proﬁlaktyki krzywdzenia dzieci
i pracy z rodzicami.
Zarówno rodzice, jak i profesjonaliści,
mają dostęp do bazy placówek, w których
udzielana jest pomoc małym dzieciom i ich
rodzicom na terenie całej Polski.

oprac. Agnieszka Izdebska
„Fundacja Dzieci Niczyje”

* * *

§ „Fundacja Dzieci Niczyje” jest inicjatorem Koalicji na Rzecz Proﬁlaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. Główną ideą koalicji
jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem,
poprzez wczesną proﬁlaktykę i pracę z rodzicami małych dzieci oraz
podniesienie świadomości
społecznej na temat problemu krzywdzenia dzieci.
W kwietniu 2008 r. do koalicji przystąpiły: Ośrodek
Pomocy Społecznej oraz
Specjalistyczna Poradnia
Rodzinna Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
§ Oferta pomocy na
terenie Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy:
· Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy

WAKACYJNA PRZYGODA Z TENISEM
W tegoroczne wakacje zapraszamy na rodzinne zajęcia tenisowe. Lekcje
odbywają się 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, bez względu na
pogodę. Każde zajęcia to 60 minut wspaniałej zabawy pod kierunkiem trenera.
Całkowity koszt zajęć to tylko 300 zł. za tydzień za całą grupę (max. 5 osób).
Zajęcia odbywać się będą w dwóch cyklach:
23.06 – 18.07 2008 w godz. 16.00-20.00
18 - 29.08 2008 w godz. 16.00-20.00
Przyjdź ze swoją rodziną lub w gronie znajomych aby zdrowo i radośnie
spędzić z nami wolny czas. Więcej informacji na www.amtenis.pl
Zgłoszenia pod numerem: (22) 669 09 20

Bielany m.st. Warszawy, Al. Zjednoczenia 11,
tel. 022/864-73-06
- specjalistyczna pomoc (psychologiczna
i pedagogiczna) dla rodziców, konsultacje dla
świadków krzywdzenia małych dzieci
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 10, ul. Grębałowska 14, tel. 022/835-03-48
- kompleksowa opieka nad dzieckiem
i rodziną, pomoc w rozwiązywaniu problemów
związanych z zaburzeniami rozwoju dziecka,
pomoc dla rodziców w przypadkach problemów wychowawczych i trudności w pełnieniu
ról rodzicielskich
· Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla
mieszkańców Dzielnicy Bielany, ul. Z. Nałkowskiej 11, tel. 022/835-43-42
- poradnictwo psychologiczne i prawne,
a także konsultacje terapeuty uzależnień
· Przypadki krzywdzenia dzieci można
również zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.
Przybyszewskiego 80/82, tel. 022/639-87-72 w.
112 (Dział Pomocy Specjalistycznej) lub każdemu rejonowemu pracownikowi socjalnemu,
a także do Policji 997, 112. Zgłoszenia można
składać anonimowo!
oprac. M.B. OPS
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W poszukiwaniu „metryki” Bielan
WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

dokończenie ze str. 1

Rocznica
zwycięstwa nad Faszyzmem

W dniu 8 maja uczciliśmy 63
rocznicę zakończenia w Europie II
wojny światowej. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie Mszą św. za
Ojczyznę w kościele pw. Św. Marii
Magdaleny przy ul. Wólczyńskiej 64,
celebrowaną przez księdza dziekana
płk. Bogusława Pasternaka (opiekuna bielańskich kombatantów).
Następnie (też tradycyjnie), Leon
Łochowski poprowadził uroczystość
patriotyczną pod pomnikiem 30.
Pułku Strzelców Kaniowskich na
Cmentarzu Wawrzyszewskim.
Po wystawieniu żołnierskich

Fot. M. Pierzchała

Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej pomagała kolejnym pokoleniom podtrzymywać
polskie dążenia do niepodległości
i stworzenia i sprawiedliwego ustroju. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze.
Od czasu odzyskania niepodległości
w 1918 roku, Święto Konstytucji 3
Maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe.
Sama koncepcja kodyﬁkacji
narodowej konstytucji stanowiła
rewolucję w dziejach systemów politycznych. Pierwszą taką konstytucją
była Konstytucja Stanów Zjednoczonych, napisana w 1787 roku. Drugą
(a pierwszą w Europie) była ustawa
zasadnicza Rzeczypospolitej Obojga
Narodów z 3 maja 1791 roku.
Obchody Święta Konstytucji 3
Maja były zakazane podczas rozbiorów, a następnie wznowione w II
Rzeczypospolitej w 1919 roku. Zosta-

Daniel Artymowski, analizując (na
przykładzie poszczególnych postaci)
treść obrazu, chwaląc i krytykując
malarza.
Ale oto, ku zaskoczeniu widzów,
przed obrazem pokazały się żywe
postaci, w strojach „z epoki”, tak jakby dopiero co wyszły z oglądanego
obrazu. Oczywiście – oklaski.

Burmistrz Zbigniew Dubiel i radny Ryszard Podczaski oddają poległym hołd

ły zdelegalizowane przez hitlerowców
i sowietów podczas okupacji Polski
w czasie II wojny światowej. Po antykomunistycznych demonstracjach
w 1946 roku nie były obchodzone
w Polsce (zastąpiono je obchodami
Święta 1 Maja). Po zmianie ustroju,
od kwietnia 1990 roku, Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście
obchodzonych polskich świąt.
Dzień uchwalenia Konstytucji 3
Maja znalazł też swoje odzwierciedlenie w twórczości Jana Matejki,
najbardziej znanego, popularnego
polskiego malarza, autora ponad 320
obrazów olejnych, głównie o tematyce historycznej, portretów oraz kilku
tysięcy rysunków i akwarel. Wśród
nich znajduje się obraz z 1891 roku
pt.: „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”.
Replikę tego dzieła, umieszczonego
na ścianie Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego
44 mogliśmy podziwiać po Mszy św.
Za Ojczyznę, na happeningu historycznym pt.: „Konstytucja 3 Maja według Jana Matejki”, zorganizowanym
wespół z kolegium paraﬁalnym Kościoła przez burmistrza Dzielnicy Bielany Zbigniewa Dubiela. Happening
poprowadził niezrównany kustosz
Zamku Królewskiego w Warszawie,

posterunków honorowych i ustawieniu pocztów sztandarowych,
trębacz Kompanii Honorowej Garnizonu Warszawskiego zagrał sygnał
„Słuchajcie wszyscy!”, co oznaczało
rozpoczęcie uroczystości.

Po powitaniu zebranych przez
Leona Łochowskiego, ksiądz Pasternak odmówił modlitwę za poległych,
a następnie przemówienie okolicznościowe wygłosił burmistrz Zbigniew Dubiel, przypominając szereg
faktów historycznych, związanych
zwłaszcza z wkładem Polski w zwycięstwo aliantów. Polska, jak wiemy,
walczyła od pierwszego do ostatniego dnia wojny, najpierw z hitlerowskim najeźdźcą, potem z agresorem
sowieckim. Mimo klęski poniesionej
w 1939 roku, Polacy jeszcze pięć razy
tworzyli kolejne armie, z czego czterokrotnie poza granicami kraju - we
Francji, w Wielkiej Brytanii, w ZSRR
(armia gen. Andersa) i jeszcze raz
w ZSRR w 1943 roku u boku Armii
Czerwonej. Piątą polską armią tworzoną od końca września 1939 roku
była zbrojna konspiracja na ziemiach
okupowanych. W końcowym okresie
wojny w polskich oddziałach na
europejskich frontach znajdowało
się około 600 tys. żołnierzy. Było
to (jak się później okazało) gorzkie
zwycięstwo, ale należało walczyć,
a hołd tym, którzy walczyli oddajemy wszyscy.
Temu właśnie celowi poświęcona
była uroczystość. Przy dźwiękach werbli składali wieńce pod pomnikiem
kolejno: delegacja Rady i Zarządu
Dzielnicy, przedstawiciele Bielańskiego Klubu Kombatanta, Grupy
AK „Kampinos”, Klub Radnych PIS.
Kolejno podchodziły poczty sztandarowe ze szkół podstawowych: nr
53, nr 77,nr 79, nr 187, nr 209, nr 223,
nr 289, nr 293, Zespół Szkół nr 49,
Gimnazjum nr 72, Gimnazjum nr 75,
Liceum nr 22, nr 39, nr 52 oraz Szczep
harcerski nr 305.
Ta sucha „wyliczanka” nie oddaje
nastroju powagi, jaki panował przy
pomniku, ale było naprawdę uroczyście. Prezes Bielańskiego Klubu
Kombatanta złożył podziękowanie
zebranym, po czym nastąpiło odprowadzenie pocztów sztandarowych.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty”, którą zaintonował
Leon Łochowski.
Mieczysław Pierzchała

Historia obok nas (2)

W

pierwszej notatce o Pułku Radiotelegraﬁcznym
wspomnieliśmy o tym, że
była to, jak na tamte czasy, bardzo
nowoczesna jednostka.
Pan Hieronim Koziński i jego
starszy brat Tadeusz byli jednymi
z tych, którzy jako dzieci mieszkali
na terenie Pułku. Na terenie koszar
znajdowało się przedszkole dla dzieci
żołnierzy zawodowych. Chłopcy
uczęszczali do przedszkola, a później w wieku szkolnym, wędrowali
z kolegami z Jednostki przez tzw.
Drugą Bramę (skrzyżowanie ulic
Przasnyskiej i Krasińskiego), a dalej
polami w kierunku ulicy Elbląskiej
nr 51. W tym miejscu do dziś stoi
Szkoła Podstawowa Nr 159 – zwana
wtedy Publiczną Szkołą Powszechną
im. Ks. Adama Kazimierza Czartoryskiego.

Jak wspomina Pan Hieronim, życie
dzieci na terenie jednostki było pełne
przygód i dziecięcych psot. Mogły
wchodzić i wychodzić z Jednostki
na podstawie legitymacji wojskowej.
Mogły przyglądać się ćwiczeniom
rekrutów, a zawsze po zakończeniu
cyklu szkoleniowego brać udział w tzw.
„Pogrzebie Rekruta”. Chodziły do stajni
patrzeć, jak żołnierze ćwiczą jazdę
na koniach i powożenie zaprzęgiem,
mogły też karmić, bawić się z końmi
i uciekać przed kapralami, którzy je
oczywiście przeganiali dla ich własnego bezpieczeństwa. Przyglądały się
musztrze z bronią i bez, przyglądały się
też, jak rozstawiano anteny i maszty.
Mogły grać w piłkę nożną na pełnowymiarowym boisku, wokół którego
była bieżnia do biegania. Starsze dzieci
mogły nawet grać w tenisa, gdyż na
terenie Jednostki znajdowały się dwa

Fot. Arch. J. Głosik

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja i zakończenia II wojny światowej
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Kościół Pokamedulski na Bielanach – lata 60-te

ielany, jak powszechnie wiadomo, powstały w okresie
międzywojennym ubiegłego
wieku, po uzyskaniu przez Polskę
niepodległości w 1918 roku.
Do ich rozbudowy w znacznym
stopniu przyczynił się Marszałek Józef
Piłsudski, twórca nowoczesnej uczelni
sportowej, czyli Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. Jednak
nazwa „Bielany” ma znacznie odleglejszą „metrykę”, jej początki sięgają
bowiem co najmniej trzystu lat.
Król Władysław IV (1632 – 1648),
w roku 1639 nadał w wieczyste użytkowanie Zgromadzeniu Kamedułów,
św. Romualda wydzielony teren pod
budowę eremu i kościoła na Górze
Pólkowskiej nad Wisłą. Tym samym
wypełnił swe uroczyste przyrzeczenie,
uczynione pod Smoleńskiem w 1634
roku, przed wojną z Rosją, zakończoną zwycięstwem Rzeczypospolitej.
Kameduli byli zakonem kontemplacyjnym, założonym w 1602
roku (jako odłam benedyktynów) we
Włoszech przez św. Romualda. Podlegali oni niezwykle surowej eremickiej
regule. Musieli bowiem lokować swe
pustelnie w lasach, bądź w terenach
górzystych, w odległości nie mniejszej
niż 1 mila od osiedli ludzkich.
Po ogrodzeniu terenu w końcu
1641 roku, przystąpiono do budowy.
Ten etap przygotowawczy zakończył
się w roku 1643 wkopaniem masywnego krzyża i uroczystym wprowadzeniem ojców kamedułów przez
biskupa Andrzeja Leszczyńskiego na
teren zakonny.

Wtedy to, na terenie pustelni,
zwanej wówczas „Monte Regio”, czyli Górą Królewską, wzniesiono domki pustelnicze (eremy) i kaplicę.
Można przypuszczać, że już
wówczas pojawiła się wśród ludzi nazwa „Bielany”, powstała od
białych habitów braci zakonnych.
Początkowo dotyczyła ona tylko
pustelni kamedulskiej.
Z inicjatywy króla Jana Kazimierza (1648 – 1668) podjęto przygotowania do budowy kościoła murowanego, jednak kamień węgielny został
położony dopiero 19 czerwca 1669
roku, w dniu elekcji Michała Korybuta Wiśniowoieckiego. Budowa
kościoła trwała etapami (z dużymi
przerwami) ponad sto lat.
W 1673 roku ważnym wydarzeniem było przeniesienie w drugi
dzień Zielonych Świąt z kolegiaty
św. Jana na Starym Mieście, do
kościoła kamedułów na Bielanach,
obrazu św. Brunona – Bonifacego.
Z czasem nazwa „Bielany”, która
początkowo obejmowała pustelnię
kamedulską, rozpowszechniła się
na okoliczne tereny, jak na przykład
Las Bielański, następnie utrwaliła
się wśród mieszkańców okolicznych
wsi i przysiółków, a później zaczęli
używać jej mieszkańcy dawnej
Warszawy.
Nazwa „Bielany” przetrwała
różne zawirowania historii i dzisiaj,
w nowych warunkach zabudowy
przestrzennej obejmuje obszar naszej Dzielnicy Bielany.

korty tenisowe. Dzieciaki służyły do
mszy w Kościele Pułkowym, a często
również do mszy polowych. Może dlatego, gdy chłopcy byli już młodzieńcami
i przyszedł rok 1939 (wojna obronna),
a później Powstanie Warszawskie,
stawili się na rozkaz. Walczyli. Przeżył
niestety tylko jeden z nich.
Warto byłoby zadbać o pamięć
i historię tego Pułku. Dlatego poszukujemy wśród mieszkańców Bielan
wszystkich tych, którzy mogliby

pomóc przy jej utrwaleniu: zarówno
byłych żołnierzy służących w tym
Pułku, jak ich rodzin. Może ktoś
mieszkał na tym terenie lub tylko
posiada jakieś dokumenty lub
zdjęcia świadczące o historii Pułku.
Serdecznie zapraszamy. Poszukujemy również osób, które są gotowe
włączyć się w prace związane z upamiętnieniem istnienia Pułku.

Jerzy Głosik

Jarosław Koziński
Tel. 0604 580 973, 022 669 52 16

Fot. Arch. J. Koziński

Rocznice 3 i 8 maja
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Porzeg rekruta, teren pułku, wrzesień 1937 r.
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GŁOS SENIORA

A tu jest Warszawa

cieńszym sierpem, aby po upływie
29,5 doby od nowiu zniknąć z naszego pola widzenia. To faza czwarta.
Potem, oczywiście, wszystko zaczyna
się od nowa.
Raz czujesz się źle, raz dobrze...
Ale wcale niekoniecznie dlatego, że
dają o sobie znać przeżyte lata.
W pierwszej fazie miesiąca księżycowego łatwiej znosimy wysiłki ﬁzyczne oraz różne stresy. Zatem – od
nowiu do widoku połowy księżyca
możemy mieć więcej sił na sprzątanie, pranie, gotowanie etc., włącznie
z trudnymi rozmowami na łonie
rodziny. W drugiej fazie – od ok.
ósmej doby miesiąca księżycowego
do pełni, wszelkie wysiłki oraz stresy
są wysoce niewskazane. Czy wiecie
na przykład, że dawniej lekarze
nie przeprowadzali w tym okresie
operacji? Trzecia faza – od pełni do
dwudziestej drugiej doby miesiąca
księżycowego – sprawia, że nawet
najzdrowszy ludzki organizm jakby
sztywnieje. Jeżeli więc w tym okresie
czujemy się połamani, to może być
wina księżyca, a nie reumatyzmu.
Natomiast w czwartej fazie – od
dwudziestej drugiej doby do nowiu
– potężne siły grawitacyjne i elektromagnetyczne wysyłane ze srebrnego
globu po prostu ciągną nas w dół,
spływając do nóg. Poobserwujcie
jakie są wtedy ciężkie, obrzmiałe
– niekoniecznie z powodu zaburzeń
krążenia!
Wnioski są proste. Zamiast szpikować się lekarstwami, poobserwujmy wpływ księżyca na nasze
samopoczucie. Być może okaże się,
że wszystkie sąsiadki z podwórkowej
ławki czują się podobnie?

Płyta Zespołu Estradowego „Bielany”
Twój i odmieni oblicze
ziemi – Tej Ziemi!”, jakby
cofnął się czas...

Popatrz na Księżyc!

Irma WieczorkowskaBednarek

W pogodne wieczory
ławeczki bielańskie pełne
są seniorów. Nie macie co
a tytuł „A tu jest Warrobić? W kółko rozmaszawa”- jak najnowszy,
wiacie o tym samym – że
dziewiąty z kolei program
tu boli, tam strzyka, dzieZespołu Estradowego „Bielany”
ci niewdzięczne i pusto
przy Bielańskim Ośrodku Kultury.
w portfelu? Proponuję
I jest jak wizytówka sukcesu naszych
rozrywkę, która nic nie
wokalistów, bo przecież każdy artysta
kosztuje i nigdy się nie
najpierw zaczyna tworzyć, potem
znudzi: obserwację faz
zauważa go publiczność, potem
księżyca i związanych
– ewentualnie – recenzenci, aż
z nimi reakcji własnego
wyśpiewa sobie nagrody i dopiero
organizmu. Ale najpierw
wtedy wyda płytę: świadectwo, że ma
nieco informacji o tak
co wydać. „Bielany” (w poprzednich
zwanych biorytmach.
latach „Senior”) istnieją przy BOK
Miesiąc księżycowy
od 1999 roku, od początku pod kiema 29,5 doby i zaczyna
rownictwem artystycznym Benedyksię, gdy widzimy na nieta Rupiewicza, i przeszły pracowitą
bie blady sierp: Księżyc
drogę od chóru, niewiele, ale jednak
w
nowiu. Po kilku dniach
przewyższającego amatorskie chóry
Zespół (wg kolejności od góry): Stefan Zbroiński, Janina Olaszowska,
przy domach kultury: aż do zespołu
Maryla Pankowska, Edward Bernolak, Teresa Witanowska, Barbara Paciorkiewicz, Han- zobaczymy połową księestradowego, laureata wielu nagród,
na Justyńska, Elżbieta Gągorowska, Włodzimierz Stanisławski, życa. To faza pierwsza.
np. dwukrotnie Grand Prix w przeKrystyna Plaskota, Maria Adamczyk, Benedykt Rupiewicz Przez kolejne wieczory
księżyc rośnie, aż przyglądach organizowanych przez Dom
Płyta „A tu jest Warszawa” ma
Z bogatego repertuaru wybrali bierze kształt jasnego koła. To faza
Kultury „Zacisze” w Warszawie i – II
nagrody na Ogólnopolskim Przeglą- nie tylko wartość artystyczną. Także na tą okazję pieśni religijne, a słowo druga, 14,8 doby od nowiu. Potem
dzie Artystycznym Ruchu Seniorów dokumentalną. Może odnajdą ją wiązane – opowieści o codziennym znów koło zaczyna się zmniejszać
„Ars 2006”! Niewykluczone, że wte- w archiwach BOK badacze klimatów życiu i unikalnej osobowości pa- – w 22 dobie od nowiu widzimy
dy – dopiero wtedy! – Benek zaczął miasta, może „Cała Warszawa zawoła pieża oraz cytaty z jego twórczości pół księżyca. To faza trzecia. Przez
Wam halo?”
- przygotował Andrzej Krajewski. następne noce staje się on coraz
myśleć o płycie...
Realizacja
nagrania:
Wojciech
Programy grupy „Polskie Trio” zaAle ciągle wychowywał swoje
„dziecko”, bo – jak powiedział w roz- Wielechowski. Foto: Krystyna Hof- wsze komponują się jako doskonała
mowie z Miłoszem Manasterskim fman, Miłosz Manasterski. Projekt oprawa ważnych rocznic, należy więc
pogratulować organizatorom intuicji,
na łamach biuletynu BOK – „sztuka graﬁczny: Miłosz Manasterski.
Klub Seniora „Barka” zaprasza na
z jaką powierzyli ideę upamiętnienia
estradowa jest najtrudniejszą ze
Pamięć
wieczór literacki poświęcony poezji Zbisztuk, prócz słuchu trzeba mieć
Z pamięcią o trzeciej rocznicy rocznicy odejścia naszego papieża
gniewa Herberta. Uroczystość odbędzie się
poczucie rytmu, wyczucie sceny”. śmierci Jana Pawła II, w Klubie Miesz- – tym właśnie artystom. Wzruszeni,
w siedzibie Klubu na ul. Klaudyny 18a w
Przez te dziewięć lat przez zespół kańców „Chomiczówka” odbyły się śpiewaliśmy razem z nimi, co chwila
dniu 31 maja br. (sobota) o godz. 18.00.
wstając
z
miejsc,
a
gdy
zabrzmiały
przewinęło się wiele osób, dziś jest dwa uroczyste koncerty dla bielańWstęp wolny.
ich dwanaście: osiem pań i czterech skich seniorów. Pierwszy – w dniu ze sceny słowa: „Niech zstąpi Duch Zbigniew Herbert
panów, wśród nich gościnnie sław- 1 kwietnia – zorganizowało Biuro
ny bielański bard, profesjonalny Polityki Społecznej Urzędu m. st.
Na wczasach nie zabraknie atrakcji
śpiewak estrady – Stefan Zbroiński. Warszawy, Ognisko TKKF „Chomitakich jak: występy znanych artystów
To dziś dobry sprawdzian zespołu, czówka” i Klub Mieszkańców WSBM
scen warszawskich, ciekawe konkursy
który koncertował w wielu miejscach „Chomiczówka”. Na drugi – 8 kwietWczasy
na
AWF-ie
czekają
!
z atrakcyjnymi nagrodami, zajęcia
w Polsce, na Litwie i na Ukrainie.
nia – zaprosił seniorów Wydział Kulogólno-usprawniające prowadzone
Pamiętam, że w poprzednich tury Urzędu Dzielnicy Bielany i Klub
przez Specjalistów z Instytutu Turystyki
programach „Bielan” przewijały się Mieszkańców WSBM. W sumie
i Rekreacji, w tym szczególnie polecamy
piosenki warszawskie, aż nadeszła ta w obu imprezach uczestniczyło ok.
gimnastykę na sali i w basenie oraz
dziewiąta z kolei premiera, w scene- 400 osób (po ok. 200 na koncercie).
Nordic Walking - chodzenie z kijkami.
rii „Ziemiańskiej Cafe”, ze scenariu- Były to piękne uroczystości, bo wyPrzewidziane są również wycieczki
szem od lat dwudziestych, poprzez stępowali wybitni artyści, znani jako
autokarowe do niezwykle pięknych
okupację i powstanie, do lat sześć- „Polskie Trio”: twórca tej grupy woi malowniczych zakątków w Polsce. Na
dziesiątych. Nieprzypadkowy ten kalnej Aleksander Czajkowski-Ładysz
wzmocnienie ciała zaplanowany jest
scenariusz, bo najgłośniej w owych (syn Bernarda Ładysza), obdarzony
ciepły posiłek - dwudaniowy obiad,
czasach brzmiały i najżywiej w ser- wyjątkowym, ciepłym i „ciemnym”
napoje oraz podwieczorek.
cach ludzkich grały te piosenki. głosem basowym; Małgorzata Kubala
Zgłoszenia i opłaty za poszczeNiektóre, np. „Gdzie ta harmoszka”, – sopran koloraturowy; Andrzej Płongólne
turnusy przyjmowane będą
dziś już na poły zapomniane...
czyński – fortepian.
w siedzibie Polskiego Komitetu
ZŁOTE GODY 2008
Pomocy Społecznej ul. Kasprowicza
Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
41, tel. 834-25-13, w dniach: poSeniorzy na wycieczce niedziałek, środa, czwartek, piątek,
Burmistrz Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatów – Mieszkańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku bieżącym pięćdziesiątą
godnie z tradycją, jak co Polski Komitet Pomocy Społecznej. w godz. 9.00 – 15.00. Więcej inforrocznicę ślubu, do udziału w bielańskich uroczystościach długoletniego
roku zapraszamy Seniorów Planujemy trzy turnusy wczasów macji można uzyskać pod numerem
pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.
z Bielan na „Wczasy dla Se- w następujących terminach: I tur- telefonu: 864-27-55, 865-77-25.
Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do dnia 15 niorów”, które odbędą się na terenie nus 07 – 18.07.2008 r.; II turnus
Osoby, które są w trudnej sytuacji
września 2008 roku, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia AWF, przy ul. Marymonckiej 34.
21.07 – 01.08.2008 r.; III turnus 04.08 materialnej, mogą starać się o uzydla Dzielnicy Bielany przy ul. Nałkowskiej 11 w godzinach pracy Urzędu
skanie pomocy w Ośrodku Pomocy
Organizatorami akcji są: Urząd – 14.08.2008 r.
tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
Zajęcia na wczasach odbywać się Społecznej Dzielnicy Bielany m.
Każda para małżeńska powinna okazać dowody osobiste oraz dokument Akademia Wychowania Fizycz- będą codziennie w godz. od 9.00 do st. Warszawy ul. Przybyszewskiego
poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.
nego (Instytut Turystyki i Rekre- 17.00, z wyjątkiem sobót i niedziel. 80/82, tel. 639-87-72 u rejonowego
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod nume- acji), Ośrodek Pomocy Społecznej Odpłatność za pobyt na turnusie pracownika socjalnego.
rem telefonu 022 834 30 56.
OPS Bielany
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, wynosi 100 zł.
Fot. Arch. BOK

M

Zaproszenie

Fot. Arch. OPS

Drodzy Seniorzy

Z
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DYŻURY RADNYCH W CZERWCU
Dyżury Radnych Okręgu nr I
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany
(granica biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką,
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul.
Skalbmierską, ul. Grodeckiego ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego,
ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem
Gdyńskim, do rzeki Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego
1. Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej;
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Siedziba Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny
18a, godz. 17.00 – 19.00.
– 5, 12 czerwca.
2. Elżbieta Grabczak – Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba Unii Pracy tel. 864-08-76, ul. Marymoncka 35, godz. 16.00 – 18.00.
– 2, 9, 16, 23, 30 czerwca.
3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 10.00 – 11.00.
– 10, 24 czerwca.
4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 17.00 – 18.00.
– 2, 16 czerwca.
5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 17.30 – 19.00.
– 10, 24 czerwca.

Dyżury Radnych Okręgu nr II
Osiedla: Piaski, Olszyna (granica biegnie
ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią
Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo,
ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul.
Galla Anonima, ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)
1. Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek Komisji ds.Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00 – 18.00.
– 9, 23 czerwca.
2. Maria Mossakowska – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 16.30 – 18.00.
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej
Rady w czwarty poniedziałek miesiąca.
3. Ilona Soja-Kozłowska – PO
Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 9, 23 czerwca.
4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji ds. Rodziny
Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Żeromskiego 13, godz. 13.00 – 14.00.
– 3, 24 czerwca.
5. Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Mieszka-

niowej; członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 16.30 – 17.30.
– 3 czerwca.

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Chomiczówka (od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską, ul.
Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla
Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego, po granicy Dzielnicy Bemowo, ul.
Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)
1. Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek
Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM ”Chomiczówka”, ul.
Pabla Nerudy 1 p. 11, godz. 17.00-18.00.
– 2 czerwca.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 9 czerwca.
2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 5, 19 czerwca.
3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych LiD
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalności
Gospodarczej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 17.00
– 18.30.
– 5 czerwca.
4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej; członek Komisji Skarbu
i Działalności Gospodarczej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 4 czerwca.
5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Klub Mieszkańców WSM ”Chomiczówka” ul.
Pabla Nerudy 1 pok. 11godz. 18.00-19.00.
– 16, 23 czerwca.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Młocin (od styku granic
Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej
ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul. Lindego, ul.
Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul. Improwizacji
i dalej między Osiedlem Młociny a granicą
Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską,
dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż
lasu, po granicy z Gminą Izabelin do granicy:
Łomianki, Białołęka i Bielany)
1. Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej; członek Komisji Skarbu, i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 4, 18 czerwca.
2. Anna Czarnecka – Koło Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego e-mail: ancho@wp.pl

Siedziba SdPl, ul. Cegłowska 19, godz. 17.30-18.30.
– 26 czerwca.
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00 – 17.00.
– 4 czerwca.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 17.30 – 19.00
– 10 czerwca.
Szk. Podst. Nr 77 ul. Samogłoski 9, godz. 17.30
– 19.00.
– 17 czerwca.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek
Komisji Mieszkaniowej
Przychodnia ZdrowiaSPZZLO Warszawa, ul.
Wrzeciono 10c, godz. 16.00 – 18.00.
– 4 czerwca.
5. Michał Sikorski – PO
Przewodniczący Rady
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– w ramach dyżuru Przewodniczącego Rady
w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca.

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka
Węglowa, Placówka (granica biegnie od
granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany
do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul.
Dziekanowską, między osiedlem Młociny
o granica Huty ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy
Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską,
ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul.
Wólczyńską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po
granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady,

po granicy Stare Babice i dalej po granicy
Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)
1. Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 2 czerwca.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 11 czerwca.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca
Koła Radnych LiD
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu
i Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.00 – 17.30.
– 9 czerwca.
3. Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej;
członek Komisji ds. Rodziny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady
112, godz. 18.00 – 19.00.
– 2 czerwca.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1,
godz. 19.15- 20.00.
– 9, 16, 23, 30 czerwca.
4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny;
członek Komisji Mieszkaniowej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 10.00 – 11.00.
– 3, 17 czerwca.
5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Wiceprzewodniczący Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 18.00 – 19.00.
– 2 czerwca.

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Klub sportowy Forest zatrudni konserwatora, najlepiej emeryta ul.
Marymoncka 34 Tel. 022 864 20 69.
• Zakład fryzjerski na terenie Bielan zatrudni (również w niepełnym
wymiarze godzin), fryzjerkę również emerytkę lub rencistkę i uczennicę.
Tel. 022 835 27 21.
• Pracownik do pralni. Tel. 022 834-10-29.
• Agentów ochrony. Warszawa i okolice. Stawki od 6 zł netto, umowa
o pracę. Tel. 0 506 158 658, 022 663 33 55.
• Zatrudnimy osobę do sprzątania. Klub Forest (teren AWF) ul.Marymoncka
34 tel: 022-864-20-69,mail: recepcja@forest-ﬁtness.pl
• Dodatkowe sprzątanie 10 nocy w m-cu pani z Żoliborza, 600 zł. Tel. 0
506 933 491.
• Firma z siedzibą na Bielanach poszukuje głównego księgowego ze
znajomością programu Simple, CV prosimy przesyłać ma adres e-mail:
kasia@dornwell.pl
• Kierowca-magazynier kat.B, Bielany tel. 022/834-31-06
• Pracownik ﬁzyczny, Bielany. Tel. 022/834-10-29
• Zatrudnię mężczyznę do spraw gospodarczych: prace w ogrodzie, prace
budowlane i ślusarskie. Tel. 602 228 615.

SZUKAM PRACY

• 40-letnia Ukrainka, wyższe wykształcenie zaopiekuje się osobą starszą
lub dzieckiem w godz. 8.00-18.00. Tel. 0605 967 166.
• Opiekunka do dziecka, 10 lat doświadczenia, referencje, ewentualnie pomoc
w lekcjach, odprowadzę, przyprowadzę ze szkoły. Tel. 0506 930 248.
• Fotoamator z długoletnim doświadczeniem, własny sprzęt foto i wideo
cyfra, poszukuje pracy. Tel. 022 834 52 27.
• Zaopiekuję się starszą osobą – referencje. Tel. 0 693 656 191.

SPRZEDAM

• Tanio! Sklejkę (nową) rozbieraną, różne grubości, listwy heblowane dł.80
cm÷200 cm÷230 cmx10 cm i inne drewno. Tel. 022 834 97 49.
• Działkę budowlaną o pow. 960 m2, 32x33, pozwolenie na bliźniaczy dom,
Dziekanów Leśny gm. Łomianki. Bezpośrednio. Tel. 0608 477 588.
• Nexia,1996/wrzesień, 1- szy właściciel, garażowany, przebieg 115 tys.
km, tel. 510 401 221.
• Sprzedam 3 działki po 1000 m2, dwie rolne, Mazury- jezioro Kiejtuty Stare,
jedna budowlana Wólka Radzymińska. Tel. 0609 574472.
• Sprzedam działkę w gm. Leoncin lub zamienię na mieszkanie w W-wie
najchętniej Bielany-Żoliborz. Tel. 022 864 58 84.
• Zegar podłogowy, stary Gustav Becker, cena 3000 zł, aparaty fotograﬁczne: Zenit 12 xp – 100 zł, Zenit 122 – 80 zł, ciśnieniomierz rtęciowy
lekarski – 60 zł. Tel. 022 751 48 19.
• Biurko dębowe pod komputer i nie tylko (120 x 60 x 75) + podstawka pod
monitor. Stan idealny. Cena 300 zł. Tel. 505 795 268.
• Aparat fotograﬁczny: Zenit 12 xp – 100 zł, Zenit 122 – 100 zł, Zenit E – 40
zł. Tel. 505 795 268.
• Ciśnieniomierz rtęciowy lekarski z etoskopem – 60 zł. Tel. 505 795 268.
• Opla Astrę 98 r., 172 tys. km, benzyna-gaz, biały, II właściciel, wymieniony
rozrząd, udokumentowany przebieg. Cena 6.800 zł. Tel. 0501 928 007.
• Zegar podłogowy, stary Gustav Becker, cena 3000 zł. Tel. 022 751 48 19.
• Sprzedam bardzo smaczne białe ziemniaki 0,30 gr. za kg, wielką ilość,
kilka ton. Tel. 083 357 10 66.
• Przyczepę, samoróbka, dwuosiowa, boki drewno, spód blacha, dł. 2,70m x
1,65 m. Cena 500,00 zł. Tel. 0 609 073 772.
• Zamrażarkę szuﬂadową, stan bardzo dobry. Cena 300,00 zł. Tel. 0
609 073 772.
• Siedlisko na Podlasiu- Łosice 1,55 h, 6zł/m2, zabudowania, sad. Tel.
0 609 073 772.

KUPIĘ

• Fiata lub Daewoo z ok. 2000 r. Tel. 0 885 769 183.
• Kupię książki. Tel. 0 502 322 705.
• Kupię Siedlisko 70-80 km od Warszawy kierunek Nowy Dwór. Tel. 022
864 04 77.
• Samochód małolitrażowy z pierwszej ręki, cena 12 tys/zł. Tel. 0511
815 796.
• Opla Astrę lub Skodę z rocznika 1999-2002. Tel. 0506 655 930

LOKALE

• Kupię mieszkanie bezpośrednio na Bielanach, 40-50 m, 2-5 piętro, 2
pokoje nieprzechodnie, kuchnia widna, zamknięta, balkon, cegła, nowe
budownictwo. Tel. 0609 776 374.
• Bielany. Zamienię mieszkanie komunalne 24 m2 na większe. Może być
zadłużone lub do remontu. Tel. 0 501 707 211.
• Kupię Siedlisko 70-80 km od Warszawy kierunek Nowy Dwór. Tel. 022
864 04 77.
• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia mieszkania 2 pokoje w dowolnej
dzielnicy Warszawy lub okolicy w cenie 600,00 – 900,00 zł lub 900,00
– 1200,00 zł. m-nie. Tel. 0 696 219 475 po 20.00.
• Sprzedam bezpośrednio, mieszkanie własnościowe, 57 m2, 3pokoje, 1/10
p, po remoncie, urządzone, Bielany. Tel. 0 692 330 618.
• Sprzedam mieszkanie 48m2, przy Kochanowskiego, 3pokoje na trzecim
piętrze w czteropiętrowym budynku, rozkładowe, 0505091408.

USŁUGI

• Poprawki krawieckie, szycie ﬁran i zasłon. Ul. Dantego 7 (w bloku przy
bazarze Wolumen). Tel. 022 835 92 76.
• Auto Serwis, Fiat i inne, wymiana klocków, oleju, przygotowanie do
badań technicznych, załatwianie formalności, 22-letnie doświadczenie.
Tel. 0600 126 773.
• Pralnia na Bielanach zaprasza w godz.8-20, sob.8-14. Twoja Pralnia
ul. Estrady 9
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość
w pełnym zakresie. Tel. 0 605 369 988
• Naprawa telewizorów w domu klienta. Tel. 0 505 924 334.
• Remonty mieszkań. Tel. 0 509 153 198, (022) 254 50 03.
• Komputery serwis, składanie, naprawy, modernizacja, instalacja i konﬁguracja systemów operacyjnych, programów i sterowników. Tanio, uczciwie,
FV. Tel. 0 606 403 914, e-mail. pcdoktor@onet.eu

NAUKA

• Matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowanie do
klasówek i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 695 612 825.
• Chemia – korepetycje. Tel. 022 864 21 04
• Matematyka – korepetycje. Tel. 022 864 21 04
• Angielski – dzieci i młodzież, nowa matura oraz FCE, możliwość dojazdu.
Tel. 022 864 02 31.
• Rosyjski-nauka i konwersacja na każdym poziomie, tłumaczenie przysięgłe i zwykłe, język prawniczy i techniczny, umowy. Tel. 0 609 440 681.
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05
• Korepetycje z języka niemieckiego, przygotowanie do matury, dojazd do
ucznia. Tel. 0 604 191 055.
• Korepetycje z ﬁzyki. Tel. 022 864 62 74.
• Matematyka- 7 lat doświadczenia, niedrogo, a skutecznie, eliminuję
zaległości. Tel. 0506 930 248.

INNE

• Kurs na wózki widłowe. Szybko, tanio i solidnie. Specjalna oferta dla ﬁrm,
z gazetą 10% rabatu. Tel. 0506 662 989, 0505 247 081.
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KULTURA

Bielański Ośrodek Kultury w czerwcu (ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47)
IMPREZY
1.06. (niedziela), godz. 17.00: Bielański
Fajf – wieczorek taneczny dla dorosłych.
Wstęp 10 zł
4.06. (środa), godz. 18.00: Z cyklu „Okno
dla wrażliwych” – spotkanie autorskie
z Jackiem Karolakiem
6.06. (piątek), godz. 18.00: Otwarcie wystawy
gobelinów Tkackiego Koła Seniorek w BOK
7.06 (sobota), godz. 17.00: „Jak dobrze mieć
sąsiada” – spektakl kabaretu „Pół Serio”
8.06. (niedziela), godz. 12.30: „Wiwat dzieci” – impreza z okazji Dnia Dziecka. W programie: spektakl w wykonaniu Teatru
Lalek Czarodziej pt. „Zaczarowana zatoka”
oraz zabawy plastyczne, mini - dyskoteka oraz zabawy muzyczne „Rodzinkowa
Orkiestra”
8.06. (niedziela), godz. 17.00: Bielański
Fajf – wieczorek taneczny dla dorosłych.
Wstęp 10 zł
11.06 (środa), godz. 18.00: Z cyklu Klub
Kobiet Aktywnych „Womanspace” - Sekrety
kobiet. W programie m.in. promocja książ-

ki „Sekrety” H. Bakuły, A. Ibisz i A. Majewskiej oraz spotkanie z autorkami
15.06 (niedziela), godz. 12.00: Bielański
Festyn Rodzinny, tereny rekreacyjne przy
Stawach Brustmana. W programie: występy artystyczne na scenie plenerowej,
działania animacyjne i plastyczne dla dzieci, turniej gier planszowych, gry zręcznościowe, stoiska plastyczne dla dzieci, mała
gastronomia, stoiska promocyjne.
13.06 (piątek), godz. 18.00: Z cyklu „Historia kołem się toczy” – projekcja ﬁlmu
Polonez, czyli Teraz Polska oraz spotkanie
z reżyserem Jackiem Sawickim.
15.06 (niedziela), godz. 17.00: Bielański
Fajf – wieczorek taneczny dla dorosłych.
Wstęp 10 zł
18.06 (środa), godz.18.00: Podmoskiewskie wieczory – koncert Zespołu Estradowego „Bielany”
22.06. (niedziela), godz. 16.00: Bielański Fajf
– wieczorek taneczny dla dorosłych. Wstęp 10 zł
25.06. (środa), godz. 18.00: BOK Show:
Witamy lato – impreza podsumowująca
sezon kulturalny 2007/2008

29.06. (niedziela), godz. 17.00: Bielański
Fajf – wieczorek taneczny dla dorosłych.
Wstęp 10 zł
Na wszystkie imprezy obowiązują zaproszenia, które można odebrać w sekretariacie
BOK (informacja telefoniczna 022 834 65 47).
Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

WYSTAWY
do 26.06 - Portretokarykatury Teletygodnia
do 25.06 - Wystawa gobelinów Tkackiego Koła
Seniorek z BOK
do 30.06 - „Nasze fascynacje” wystawa fotograﬁi
członków Związku Polskich Fotografów Przyrody

SPOTKANIA KLUBOWE
2, 9, 16, 23.06. (poniedziałek), godz. 12.30-15.00 - Spotkania Klubu Seniora BOK.
Wstęp dla członków Klubu
10.06. (wtorek), godz. 17.00-19.00 - Spotkanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu
17.06. (wtorek), godz. 18.30 - Spotkanie

Sokotra – Wyspa Smoczej Krwi

Fot. Arch. Biblioteki

IMPREZY

B

iblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica na Bielanach zaprasza na nową
wystawę, prezentowaną w budynku
przy ul. Duracza 19. Tym razem zapraszamy
do odwiedzenia Sokotry. Ta egzotyczna wyspa
leżąca na Oceanie Indyjskim administracyjnie
należy do Republiki Jemenu, geograﬁcznie do
Afryki. Długotrwała izolacja wyspy spowodowała, że wiele gatunków roślin i zwierząt
tam występujących to endemity. Dlatego naukowcy nazywają Sokotrę „Galapagos Oceanu
Indyjskiego”. Mimo egzotycznego i unikalnego
krajobrazu wyspa nie jest szerzej znana nawet
samym Jemeńczykom. Sokotra ubiega się
o miano jednego z siedmiu cudów świata.
Niespotykane krajobrazy Sokotry, barwne
portrety mieszkających tam ludzi, można podziwiać na 47 fotograﬁach podróżnika Jacka
Herman-Iżyckiego, który od lat odwiedza
i fotografuje najbardziej niedostępne miejsca
na Ziemi. Wsławił się on pokonaniem Sahary
na własnoręcznie złożonym rowerze, zdobył
Kilimandżaro, odwiedził wiele krajów m.in.
Mozambik, Wyspę Wielkanocną i Hongkong.
Zwiedzający mogą zobaczyć również przywiezione z wyspy wyroby ceramiczne i przedmioty
codziennego użytku.
Honorowy patronat nad wystawą objęła
Ambasada Republiki Jemeńskiej w Warszawie,
dzięki której wernisaż otwierający wystawę
miał wyjątkowy przebieg. Gośćmi specjalnymi byli ambasador Republiki Jemeńskiej
Shaief Bader Abdullah Qaid, konsul Twfeek
Alkadhy, sekretarz prasowy ambasady Omar
Saadi, ambasador Republiki Iraku Walid Ha-

mid Shelkan oraz konsul Republiki Syrii Saqar
Al-Mulham.
Uroczystość uświetnił występ grupy
artystycznej Stowarzyszenie Studnia O. Jest
to pierwsze w Polsce stowarzyszenie opowiadaczy. Jego członkowie zbierają i opowiadają
historie, legendy i baśnie ze wszystkich zakątków świata. W Bibliotece przedstawili legendy
i baśnie arabskie. Uzupełnieniem ich występu
był egzotyczny poczęstunek, przenoszący gości
w świat zapachów i smaków Arabii.
Wystawę można zwiedzać do 24 maja od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–
–20.00 oraz w soboty od 10.00 do 17.00.
Katarzyna Potapowicz

EDUKACJA KULTURALNA
11.06 (środa), godz.10.00 - Finał XII Bielańskiego Konkursu Literackiego
11.06 (środa), godz. 8.30 i godz. 9.30
- „Koncert dla melomana” - koncert umuzykalniający dla uczniów bielańskich szkół
podstawowych w wykonaniu artystów
Filharmonii Narodowej (grupy zorganizowane w uzgodnieniu z BOK)
21.06 (sobota), godz. 11.00 - Eliminacje
warszawskie i mazowieckie Festiwalu Piosenki Lwowskiej i „bałaku” lwowskiego

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

Egzotyka w bibliotece przy Duracza

Zaproszeni goście z zainteresowaniem oglądają występ Stowarzyszenia Studnia O

Związku Polskich Fotografów Przyrody
– Oddział Mazowiecki.
5,12 19, 26.06 (czwartek), godz. 16.00-20.00 - Klub Gier Towarzyskich
24.06. (wtorek), godz. 17.30 -19.00 - Spotkanie Klubu Bielańskiego Stowarzyszenia
Amazonek
Telefon zaufania 022/834-65-47 wew. 104,
czynny w każdy wtorek w godz. 18.00
– 19.30

06.06 (piątek), godz.18.00 - „Literackie spotkania na tarasie“ - spotkanie z poetą Miłoszem
Kamilem Manasterskim. Wstęp wolny
11.06 (środa), godz. 10.00 - „Festiwal przedszkolaka“ - przegląd twórczości dzieci w wieku
przedszkolnym. Wstęp wolny
14.06 (sobota), godz. 11.00 - „Lato, lato wszędzie“– impreza plenerowa dla dzieci – gry i zabawy ruchowe, spektakl teatralny. Wstęp wolny
18.06. (środa), godz.17.00 - „Kwiaty lata“ - warsztaty ﬂorystyczne . Odpłatność 25 zł./osoby
19.06. (czwartek), godz. 18.00 - Koncert na
podsumowanie sezonu kulturalnego w Filii BOK
- w programie prezentacja dorobku artystycznego sekcji i zespołów w sezonie 2007/2008.
Wstęp wolny

21.06 (sobota), godz. 18.00 – 21.00: „Hej sobótka,
sobótka“ - zabawa dla członków Klubu Seniora
Uśmiech. Wstęp za zaproszeniem, tylko dla członków klubu
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć
stałych i sekcji za aktywne uczestnictwo
i owocną działalność w roku kulturalnym
2007/2008.
Propozycje działań na rok 2008/2009 znajdziecie Państwo w punkcie informacyjnym
BOK podczas Bielańskiego Festynu Rodzinnego (tereny rekreacyjne przy Stawach Brustmana w Osiedlu Wawrzyszew) w dniu 15 czerwca
br. w godz.12.00 – 20.00.
Więcej informacji na stronach www.bok-bielany.eu i www.bok-ﬁlia.eu oraz w sekretariacie
BOK.

WYSTAWY
do 17.06 - Pokonkursowa wystawa
gobelinów
19 – 30.06 - Wystawa prac sekcji
plastycznej Filii BOK

EDUKACJA
KULTURALNA
11.06 (środa), godz. 10.40 - „Koncert
dla melomana” - koncert umuzykalniający dla uczniów bielańskich
szkół podstawowych w wykonaniu
artystów Filharmonii Narodowej.
Wstęp wolny
10.06 (wtorek), godz.10.00 - „Nie
święci garnki lepią” zajęcia ceramiczne dla dzieci. Wstęp wolny

SPOTKANIA KLUBOWE
07.06 (sobota), godz.18.00-21.00: „Zielony karnawał” – zabawa dla członków
Klubu Seniora Uśmiech. Wstęp za zaproszeniem, tylko dla członków klubu
Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany,
ul. Przybyszewskiego 70/72, 01-824 Warszawa
Redakcja: ul. Przybyszewskiego 70/72, p. 210,
tel./fax (022) 639 85 18, e-mail: gazeta@poczta. bielany.waw.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk i Jolanta Went
Korekta: Agnieszka Stawiarska
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Redakcja zastrzega sobie
prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
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MŁODZIEŻ

Miejskie mity

W Warszawie można spotkać niezwykłe
osoby. Dlaczego niezwykłe? Bo są one dziwnie
ubrane i śmiesznie się zachowują. Tym osobom
poświęcane są całe fora internetowe, mają tylu
fanów, że każda polska gwiazda show biznesu
może tylko pozazdrościć takiej popularności.
Na pewno, każdy choć raz widział Pana
Witka z Atlantydy. Pan Witek ma gitarę i cały
czas na niej gra. Dał już kilka koncertów
– zagrał w Liceum a nawet na przystanku
Woodstock. Nagrał swoją płytę i za 15,50 zł

Gwarno przy ul. Conrada
Mistrzostwa Dzielnicy w pływaniu

M

istrzostwa Dzielnicy w pływaniu szkół podstawowych
i gimnazjalnych, które odbyły się 24 kwietnia na pływalni przy
ul. Conrada 6, zgromadziły liczne
rzesze zawodników z 9 podstawówek
i 7 gimnazjów.
Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych została SP nr 263, zaś
w kategorii gimnazjalnej zwyciężyła
placówka nr 78. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I-III w poszczególnych
kategoriach wiekowych oraz trzy najlepsze sztafety dziewcząt i chłopców
z rąk burmistrza Dzielnicy Bielany
Zbigniewa Dubiela otrzymali dyplomy i medale. Szczegółowe informacje
o wynikach na stronie http://www.
crs-bielany.waw.pl.
M.D.

40 lat po maturze

Fot. Arch. J. Kropacz

K

iedyś przeczytałem w internecie,
że przeglądając się w lustrze wystarczy, że powiemy siedem razy
„krwawa Mary”, a za naszymi
plecami pojawi się twarz martwej kobiety
i krwawa Mary nie da nam spokoju i będzie nas
nękać wszędzie, o każdej porze dnia czy nocy.
Nie można pominąć tego, że krwawa Mery
w końcu nas zabije lub jak będzie miała dobry
humor to tylko wydłubie nam oczy. Ponieważ
do odważnych świat należy to stanąłem przed
lustrem zrobiłem wszystko tak jak należy i...
w lustrze ujrzałem tylko swoją twarz, więc
nic nowego. Spisałem na wszelki wypadek
swój testament, a na oczy założyłem gogle
narciarskie... bo przecież nie znam pory dnia
ani nocy, kiedy krwawa Mary mnie zabije lub
wydłubie mi oczy. Żyję do dziś, a przynajmniej
do chwili pisania tego tekstu. Mam nadzieję, że
za miesiąc nie będzie sprostowania, że autora
tekstu jednak krwawa Mary zabiła.
Kto nie pamięta opowieści o Czarnej Wołdze, która w latach 70 miała krążyć po Polsce
i porywać ludzi. Dlaczego? Jedni twierdzili,
że oﬁary były pozbawiane narządów do przeszczepu. Są też tacy, którzy mówili, że wołgą
jeździły wampiry i swoim oﬁarom wysysały
krew. To są tylko dwie wersje mitu z kilkunastu wersji, które powstały na przestrzeni
kilku lat.
Urban legend w przetłumaczeniu na polski - miejska legenda to z pozoru prawdziwa
informacja, najczęściej rozpowszechniana
w kręgach towarzyskich. Z pozoru prawdzi-

wa... bo zazwyczaj legendy nie mają pokrycia
w faktach, a mimo to każda miejska legenda
budzi duże emocje i zaciekawienie u odbiorcy. Miejska legenda powinna być aktualna,
niesamowita i choć trochę wiarygodna. Na
wielu forach internetowych można przeczytać
mnóstwo miejskich legend. Niektóre straszne,
a niektóre bardzo śmieszne. Niektóre prawdziwe, a niektóre zmyślone.
Często można usłyszeć opowieści, jak to
kiedyś w czasach głębokiego socjalizmu do
pracy w wielkich zakładach przemysłowych
była sprowadzana ludność wiejska i... hodowała w mieszkaniach świnie, kury czy króliki.
Mówiono, że najczęściej tak się działo w Warszawie na Wawrzyszewie i na Wrzecionie. Na
jednym z for internetowych przeczytałem:
„Pamiętam sam początek lat ‘80, gdy na Piaski wykwaterowano ludzi przybyłych z tzw.
prowincji i nie do sporadyczności zaliczały się
przypadki, gdy kogoś przyłapano na hodowaniu królików w klatkach, oczywiście w 10 piętrowym bloku”. Ktoś inny pisze: „Ja pamiętam
na terenie dzisiejszych Bielan. Okolice dzisiejszego Leclerca przed Cmentarzu Wawrzyszewskim. Sam początek lat ‘80. Krówki były
też kawałek dalej, jadąc Arkuszową w kierunku
Trusk awia, ale oczywiście nie opuszczając granic administracyjnych Warszawy”. To prawie
jak u Balcerków w „Alternatywy 4”, którzy
hodowali w mieszkaniu gołębie. Tylko, że oni
przeprowadzili się do nowego mieszkania na
Ursynowie z Pragi Północ, a sama Balcerkowa
powiedziała do Anioła, że nie jest zadowolona
z nowego mieszkania: “bo jak ktoś całe życie
mieszka w mieście, to się za Chiny do wiochy
nie przyzwyczai”.

Fot. T. Olechowski

Bartłomiej Frymus

możemy ją nabyć i wsłuchać się w jego niezwykłą twórczość. Kiedyś na jakieś stronie
internetowej przeczytałem, że Pan Witek to
nie tylko tęskniący za miłością wrażliwy romantyk i zdradzony kochanek, ale też frywolny
donżuan. Pan Witek startował na Prezydenta.
Miał listę, na którą zbierał podpisy. Przygotował również swoją wersję konstytucji – która
miała 3 strony A4. Szacunek dla Pana Witka
z Atlantydy!
Ilu mieszkańców w Warszawie, tyle legend
i dziwnych historii, które czasami nas śmieszą
innym razem przerażają, ale za każdym razem
pobudzają naszą wyobraźnię. Rada na przyszłość – zawsze legendy miejskie traktujmy
trochę z przymrużeniem oka.

T

o było bardzo przyjemne wspomnieniowe spotkanie. W drugą sobotę
kwietnia w bałkańskiej restauracji
Banja Luka na Mokotowie spotkali się uczniowie klasy XI c z XXII Liceum Ogólnokształcacego im. Jose Marti, którzy maturę zdali
w 1968 roku. 40 lat temu klasa liczyła 26 osób,
na spotkanie przyszło 12.
Pierwszy raz po maturze spotkaliśmy się
20 lat temu. Obecne spotkanie przebiegało
w atmosferze wspomnień. Przypominaliśmy
sobie, kto z kim siedział w ławce i w którym
rzędzie. Wspominaliśmy przenoszenie własnymi rękami dobytku szkoły z budynku przy
ulicy Żeromskiego na ulicę Staﬀa. Jedna z koleżanek Małgorzata przyniosła swój pamiętnik
z naszymi wpisami. Były w nim wpisy jeszcze
z czasów, kiedy byliśmy uczniami Szkoły Podstawowej nr 133. Treść pamiętnika przeczytała

nam Wanda, obecnie nauczycielka. Wierszyki,
które ponad 40 lat temu wpisaliśmy Miłej Koleżance Małgosi wywoływały salwy śmiechu,
a czasami zakłopotanie autora wpisu. Miłą
niespodzianką był przyniesiony przez Maćka
album ze zdjęciami całej naszej klasy oczywiście ze zdjęciem naszej wychowawczyni, Pani
Janiny Gorayskiej. Panią Profesor pożegnaliśmy 31 grudnia ubiegłego roku na Cmentarzu
Powązkowskim.
Na kolejne spotkanie przy grilu umówiliśmy się za dwa miesiące na działce u jednej
z koleżanek.
Mam apel do Koleżanek i Kolegów z naszej
klasy, którzy chcieliby powiększyć nasze grono
spotykających się absolwentów XI c, o kontakt
e-mail jerzykropacz@op.pl
uczestnik spotkania
Jerzy Kropacz XI c

16

Nasze Bielany nr 5/2008

KAMPANIA SPOŁECZNA

W Polsce:

- jest o 400% więcej wypadków z prądem niż w UE
- 80% instalacji elektrycznych jest niebezpiecznych
- 20% oﬁar prądu to dzieci

