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Zmartwychwstanie Pańskie
Przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
pragnę wszystkim mieszkańcom
Bielan złożyć serdeczne
życzenia pogody ducha,
zdrowia, radości
i wszelkiej pomyślności

Fot. Arch. Redakcja

Z

a kilka dni będziemy obchodzić Święta Wielkiej
Nocy. Zmartwychwstania
Pańskiego nie można przeżywać w oderwaniu od
tych wydarzeń, które je bezpośrednio
poprzedzały – byłoby to jak wyrwanie zdania z kontekstu. Dlatego
kilka słów o wydarzeniach Wielkiego
Czwartku, Piątku i Soboty – o Triduum Paschalnym Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Pańskiego. Te
dni – od czwartkowego do niedzielnego wieczoru to szczyt całego roku
liturgicznego i kościelnego.
Rozpoczyna się ono Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
Podczas tej Najświętszej Oﬁary
wspominamy wydarzenia z Wieczernika – ustanowienie Eucharystii
i sakramentu kapłaństwa. Ewangelia
przypomina o tym, jak Jezus przed
wieczerzą umył uczniom nogi. Na
pamiątkę tego wydarzenia w wielu
paraﬁach po homilii kapłan umywa wybranym paraﬁanom nogi.
Przypomina to prawdę, że wszelkie
przewodzenie w Kościele powinno
odbywać się w duchu służby bliźniemu... Na zakończenie uroczystości
Ciało Chrystusa zostaje przeniesione
do specjalnie przygotowanej kaplicy,
zwanej ciemnicą. Tam do późnych
godzin wieczornych wierni uczniowie czuwać będą wraz z Jezusem,
wspominając Jego samotną modli-

twę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie
i pierwsze przesłuchania. Tabernakulum jest opróżnione i otwarte, gaśnie
wieczna lampka, a ołtarz, przy którym
jeszcze przed chwilą sprawowano Najświętszą Oﬁarę, stoi obnażony i pusty.
Wchodzimy w czas Bożej męki...
W Wielki Piątek nie sprawuje się
Eucharystii. W kościołach trwa spowiedź, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa Drogi
Krzyżowej... Późnym popołudniem
rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia – Liturgia Męki Pańskiej.
Składa się ona z trzech części: Liturgii
Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów
Komunii.
Od dwóch tygodni wszystkie
krzyże w kościołach były zasłonięte.
W Wielki Piątek ukazuje się je ponownie wiernym. Kapłan odsłania
krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża,
na którym zawisło zbawienie świata”.
Przychodzi czas, aby ucałować krzyż
Jezusa. Bo każdy doświadczył od
Boga wielu łask, a często odpłaca Mu
grzechem. Wielkopiątkową liturgię
kończy przeniesienie Najświętszego
Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym
Grobem. Monstrancja jest przykryta
białym welonem na pamiątkę całunu,
którym spowito doczesne szczątki
Jezusa. Tego wieczora i przez cały
następny dzień trwa adoracja Jezusa
złożonego w grobie.
dokończenie na str. 10

Radości
Zmartwychwstania
Pańskiego
zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy
spędzonych w gronie
najbliższych
życzy

Michał Sikorski
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Zbigniew Dubiel
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Przyjmijcie
moc
Spotkanie młodzieży
W Niedzielę Palmową
w Paraﬁi Niepokalanego
Poczęcia NMP (ul. Przy
Agorze 9) odbyło się spotkanie młodzieży Archidiecezji Warszawskiej na
Bielanach. Było to duchowe
przygotowanie do XXIII
Światowych Dni Młodzieży
w Sydney 2008.
Spotkanie rozpoczęło
się od koncertu zespołu
„Sound’n’Grace”, później
odbyła się Msza św. pod
przewodnictwem bpa Mariana Dusia.
To dobrze, że zorganizowano takie spotkanie. Spotkałem wielu znajomych
z innych warszawskich paraﬁi, których poznałem na
pielgrzymce do Częstochowy – powiedział Mateusz,
uczestnik spotkania.
Takie spotkanie to doskonała okazja do przygotowania się do Światowych
Dni Młodzieży – cieszy się
Kamila, która w lipcu będzie uczestniczyć w XXIII
Światowych Dniach Młodzieży w Sydney.
Światowe Dni Młodzieży,
powstały z inicjatywy Jana
Pawła II, a kontynuowane
są przez Benedykta XVI
i obchodzone w kościele od
ponad 20 lat. Do wyjazdu
na Światowe Dni Młodzieży
do Australii przygotowuje
się ponad 2 tys. Polaków.
Równocześnie ze Światowym Dniem Młodzieży w Sydney, w Płońsku
rozpocznie się spotkanie
„Sydney Mazowsza”. Celem
„Sydney Mazowsza” jest
integracja oraz ewangelizacja młodych ludzi. Chcemy
razem bawić się, świętować,
modlić i przede wszystkim
wyjść na spotkanie z prawdziwym Bogiem – powiedziała Agnieszka Popłonkowska, rzeczniczka prasowa „Sydney Mazowsza”.
„Przyjmijcie moc” to
tytuł polskiej wersji hymnu XXIII Światowych Dni
Młodzieży w Sydney.
Bartłomiej Frymus
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URZĄD DZIELNICY

O gospodarce

Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie od 27 lutego 2008 r. do 11 marca 2008 r. Zarząd Dzielnicy
odbył 2 posiedzenia, w trakcie których omówił 37 spraw, w tym podjął
7 uchwał.
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).

Spotkanie z wiceministrem gospodarki, Adamem Szejnfeldem

Użytkowanie wieczyste

Rozprawa Administracyjna
31 marca 2008 r. odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla
społeczeństwa w ramach postępowania o uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Budowa
połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą i zapewnienie miejsc postojowych
przy Wisłostradzie”.
Rozprawa administracyjna odbędzie się 31 marca 2008 r. (poniedziałek)
o godz. 10.00, w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w auli im. Jana Pawła II.

Wybory tuż, tuż
Wybory do Rady Mieszkańców Osiedla Ruda

Fot. M. D.

N

iedługo dobiegnie
końca kolejna już kadencja Rady Mieszkańców Dzielnicy Osiedla
Ruda. 11 lutego bielańscy
radni podjęli uchwałę, wyznaczającą termin wyborów
nowej Rady na dzień 31
marca br. Czas zatem na
podsumowanie kadencji.
Rada mieszkańców składa się z 12 osób, w tym pięciosobowego zarządu. — NaPrzewodniczący Tadeusz Mirski sza rada to głos mieszkańców
naszego osiedla — mówi
ustępujący przewodniczący Tadeusz Mirski. — Ten głos jest nie tylko potrzebny, ale też bardzo dobrze słyszalny.
W trakcie swojej kadencji Rada wielokrotnie reprezentowała interesy
„rudzkiej” społeczności. — Składaliśmy wnioski w sprawach budżetowych.
Wykazywaliśmy, że nasze drogi osiedlowe wymagają remontów. Dzięki
naszym apelom dzieci naszych mieszkańców mają więcej godzin pozalekcyjnych. Kilka lat temu szkoła przy ul. Gwiaździstej zyskała boisko sportowe.
Tych działań jest jeszcze więcej — podkreślił przewodniczący Mirski.
Działalność Rady skupia się także na konsultacjach społecznych dotyczących wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, mających charakter ogólnodzielnicowy, czy nawet ogólnowarszawski. — Przedmiotem takiego działania była
kwestia ograniczenia zabudowy terenu w granicach spółdzielni „Ruda” w celu
zachowania strefy napowietrzającej centrum Warszawy — dodał.
Radni Bielan potwierdzają aktywność rady osiedlowej. — Tego rodzaju
rady są bardzo potrzebne, gdyż sygnalizują nam najbardziej palące potrzeby,
wyrażają opinie, a przede wszystkim zmniejszają obojętność mieszkańców
wobec władzy samorządowej — stwierdza Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, Maria Mossakowska.
— Cieszymy się uznaniem naszych mieszkańców. To ważne, że radzie
udało się dokonać tych kilku ważnych, z osiedlowego punktu widzenia,
przedsięwzięć. To oznacza, że tego rodzaju działalność dobrze zapełnia
drobną lukę w łączności pomiędzy obywatelem a urzędem samorządowym
— podsumował Tadeusz Mirski.
md

Fot. M. Pierzchała

Przypominamy o dokonaniu do dnia 31 marca 2008 r. opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Zgodnie z art. 238 k.c. użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania
swego prawa opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, z góry
za dany rok bez wezwania. Użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji
w sprawie corocznej opłaty. O ile opłata nie była aktualizowana w roku
poprzednim, płatna jest w dotychczasowej wysokości. Od niezapłaconej
w terminie opłaty rocznej naliczone są odsetki ustawowe.
Informuje, iż od 1 stycznia br. nastąpiła zmiana Banku. Wpłat z tytułu
opłat za użytkowanie wieczyste gruntu oraz z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego należy dokonywać na rachunek w CitiBanku
69 1030 1508 0000 0005 5002 2001.
Wpłat można również dokonać w kasie Urzędu przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w godzinach:
Poniedziałek
10.30 – 17.00
Wtorek
9.00 – 15.00
Środa, Czwartek, Piątek
9.00 – 14.00

Z

Zbigniew Dubiel, Adam Szejnfeld i Joanna Fabisiak

inicjatywy przewodniczącej Bielańskiego Koła
Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm RP Joanny Fabisiak, zaproszono na zebranie w dniu 11
marca br. wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda,
człowieka niezwykłego z wielu względów – między
innymi z powodu działań na rzecz unowocześniania
i rozwoju przedsiębiorczości oraz, po drugie, a może
nawet po pierwsze – na rzecz budowy zaufania Państwa
do obywatela, traktowania go jako podmiotu oraz vice
versa — na rzecz odbudowy zaufania obywatela do
Państwa.
Na spotkaniu w Bielańskim Ośrodku Kultury przez
ponad dwie godziny słuchaliśmy niezwykle interesującej wypowiedzi Adama Szejnfelda — jego uzasadnień
zmian już realizowanych i propozycji zmian w Kodeksie
Spółek Handlowych, w Kodeksie Cywilnym i Prawie

Dewizowym. Generalnie chodzi tu o likwidację zalegalizowanych absurdów i biurokracji oraz wymogów
uzyskiwania nikomu niepotrzebnych zezwoleń w działalności gospodarczej itd.
— Gospodarka oparta o wiedzę, innowacyjność
i nowe technologie, to priorytety, jakie stawia przed
sobą obecny rząd. Ich realizacji służyć będą programy
rządowe i regionalne oraz nowe prawodawstwo. Rozwiązania, które Ministerstwo Gospodarki zaproponowało w ramach „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”
będą miały na celu stworzenie ułatwień w prowadzeniu
działalności gospodarczej, w tym także małym i średnim ﬁrmom oraz zwiększą ich szansę na rozwój. O to
właśnie chodzi. To dobra wiadomość dla młodych
przedsiębiorców, którzy zaczynają swoją karierę biznesową – mówił na spotkaniu Adam Szejnfeld.
Mieczysław Pierzchała

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
kolorowych pisanek i świątecznych
spacerów wśród budzącej się do
życia przyrody mieszkańcom Bielan
życzy
Radna – Teresa Renata Banasiak

Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom Bielan
wszelkiej pomyślności, miłości,
zdrowia i nadziei oraz samych
radosnych chwil w gronie
rodziny i przyjaciół
życzy

Radna – Jadwiga Barbara Wnuk
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WYWIAD MIESIĄCA

Bielany są dla mnie
wyzwaniem

Fot. T. Olechowski

Rozmowa z Ryszardem Modzelewskim, członkiem Zarządu Dzielnicy Bielany

Panie Burmistrzu, 11 lutego
2008 r. został Pan wybrany na
nowego członka Zarządu Dzielnicy
Bielany. Czym się Pan do tej pory
zajmował?
Prawie cała moja dziesięcioletnia kariera zawodowa związana
jest z samorządem warszawskim.
W tym czasie zajmowałem się kontrolą wewnętrzną, byłem zastępcą
burmistrza Dzielnicy Śródmieście,
a przez ostatni rok pełniłem funkcję
zastępcy dyrektora Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Urzędu m.st. Warszawy.
A prywatnie?
...a prywatnie interesuję się
historią i geograﬁą. Swoją wiedzę
wykorzystuję w podróżach, które
są największą pasją mojego życia.
Zwiedziłem wiele krajów na 6 kontynentach, zdobyłem kilka szczytów,
m.in. Elbrus i Kilimandżaro. Nie
ukrywam, że niemal całe swoje
oszczędności odkładam na kolejne
wyprawy. Swoimi doświadczeniami
chętnie dzielę się z innymi ludźmi.
Dlatego też w urzędzie założyłem
koło podróżnicze, na którym, mam
nadzieję, będziemy wymieniać się
swoimi doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdów.
Jakie ostatnio były największe
Pana sukcesy na polu zawodowym?
Pracując w Biurze Działalności
Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu m.st. Warszawy zajmowałem
się problematyką targowisk oraz
handlu ulicznego. Jako pierwszy
przeprowadziłem inwentaryzację

targowisk w Warszawie. Byłem
także jedną z osób, które współtworzyły zasady dotyczące handlu
obwoźnego, które od 1 maja 2008
r. zaczną obowiązywać na terenie
stolicy. Na prośbę warszawskich środowisk kupieckich ta sprawa została
uregulowana w sposób przejrzysty
i zrozumiały. Zarządzenie to ma
przede wszystkim wspomóc osoby,
które uczciwie prowadzą własną
działalność gospodarczą.
Czy nie uważa Pan, że tego rodzaju przepisy mogą niekorzystnie
odbić się na kupcach?
Zawsze znajdzie się ktoś niezadowolony, ale też proszę zwrócić
uwagę, że Warszawa jest stolicą Polski i jako taka zasługuje na miano
europejskiej metropolii XXI wieku.
Chcemy uporządkować działalność
kupiecką na miejskich ulicach,
nadać jej określony styl, spowodować, by kupcy mogli oferować swoje
towary na porządnych i schludnych
stoiskach. Ponadto chcemy zwalczać
nieuczciwe postępowanie osób,
które nielegalnie prowadzą swoją
działalność gospodarczą.
Jednym z głównych Pana celów
na tym stanowisku będzie dbałość
o bielańskie inwestycje. Czy ten
obszar będzie dla Pana kwestią
najważniejszą?
W zasadzie tak. Inwestycje i ich
wdrażanie, to najbardziej widoczny
zakres działań każdego samorządu.
Dlatego tak wielką wagę przykładam do ich prawidłowej realizacji.
W tym kontekście Bielany są dla
mnie dużym wyzwaniem, chociażby

dlatego, że ta dzielnica ma jeden
z największych budżetów inwestycyjnych w m.st. Warszawie.
Co zatem będzie Pana pierwszym krokiem inwestycyjnym na
tym stanowisku?

Nie ukrywam, że jest to przebudowa ul. Gwiaździstej na odcinku
od al. Armii Krajowej aż do pętli
autobusowej przy Kępie Potockiej.
To ważny ciąg komunikacyjny,
którym codziennie przejeżdża co

3

najmniej kilka tysięcy pojazdów,
wielu mieszkańców podąża tamtędy
do pracy, a uczniów do liceum...
Oczywiście to tylko jedna z wielu
inwestycji drogowych. Kolejnym
zadaniem jest budowa mieszkań
komunalnych, na które w budżecie
zarezerwowaliśmy ponad 10 mln
zł. Następne inwestycje dotyczą
rekreacji i kultury. Wymienić trzeba
chociażby budowę basenu przy ul.
Lindego, czy też budowę dwóch
domów kultury. Jak zatem widać
tematów do zrealizowania jest wiele, a tych kilka, które wymieniłem,
należą do najpilniejszych.
Co według Pana i z perspektywy
pańskiego stanowiska jest największą bolączką Bielan?
Jak zasygnalizowałem powyżej
— nienajlepszy stan infrastruktury
drogowej, którą jednak na bieżąco
poprawiamy i będziemy poprawiać
w latach następnych. Budżet inwestycyjny, który Bielany posiadają
na ten rok, pozwala sukcesywnie
realizować zaplanowane zadania.
Dodatkowo jednym z najbardziej
dotkliwych tematów dla części
mieszkańców Bielan jest też brak
sieci wodno-kanalizacyjnej na
terenie Młocin Zachodnich. Na
szczęście w sprawie tej aktywnie
współdziałamy z MPWiK, któremu
udało się już pozyskać pieniądze
z Unii Europejskiej na realizację
tego olbrzymiego zadania.
Zbliża się Wielkanoc. Czego
chciałby Pan życzyć bielańczykom?
Bielańczykom życzę ciepłych
i spokojnych świąt spędzonych
w gronie najbliższych, a przede
wszystkim wesołego jajka i mokrego
dyngusa. Chyba właśnie takich momentów nam wszystkim najbardziej
brakuje w naszym codziennie zaganianym życiu.
Dziękuję za rozmowę.
M.D.

Szanowni Państwo!

zapraszamy na spotkania tematyczne, które będą odbywały się w poniedziałki w siedzibie Koła Bielany Platformy Obywatelskiej przy al. Zjednoczenia 11 (wejście od ul.
Schroegera). Oto tematy kwietniowych spotkań:
 7 kwietnia, godz. 18.00 – „Rozliczenie podatkowe”, Paweł Lucima i Piotr Zabadała (doktorant SGGW).
 21 kwietnia, godz. 18.00 – „Czy telewizja cyfrowa to rewolucja w telewizji?”,
mgr inż. Włodzimierz Pałka.
W imieniu Zarządu Koła
Przewodnicząca Joanna Fabisiak

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszystkim mieszkańcom Bielan:
zdrowia, pogody ducha oraz radosnego
i głębokiego przeżywania Świąt.
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
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INWESTYCJE

Niebawem otwarcie Słodowca
Budowa metra

Fot. Arch. Metro

T

ak jak zapowiadaliśmy w ostatnim
artykule — prace przy stacji Słodowiec dobiegają końca. Jeszcze
w marcu do stacji Słodowiec będą
jeździły pociągi metra. Będą na
razie puste — bez pasażerów, bo ich zadaniem jest dokładne sprawdzenie urządzeń
przed oddaniem do ruchu tego odcinka. Po
zakończeniu odbiorów technicznych ruszy
metro do Słodowca, skończą się przesiadki na
Marymoncie. Tak, jak zapowiadaliśmy, dzięki
staraniom służb metra, udało się zminimalizować trudności związane z zamykaniem
stacji.
Zakończenie budowy i oddanie do eksploatacji Słodowca oznacza też intensywne
porządkowanie otoczenia. Do końca maja
plac budowy powinien zostać uprzątnięty.
Trwają też prace nad tym, aby w tym czasie
przywrócić układ jezdni, zsynchronizować
sygnalizację świetlną i na koniec wdrożyć stałą
organizację ruchu na ulicach i skrzyżowaniach
wokół stacji.
Szybko postępują prace na odcinkach
prowadzących do stacji Stare Bielany i Wawrzyszew. Całkowicie zakończone zostały
prace konstrukcyjne przy tunelach, które
są sukcesywnie zasypywane. W niektórych
miejscach musiały pozostać otwory, którymi
do tuneli dostarcza się materiały i wyposażenie. W tunelach są już przygotowywane
podłoża pod najnowocześniejszą technologię
izolacji tłumiącej drgania i rozpoczęła się jej
instalacja.
Ci, którzy byli w okolicach budowy końcowego odcinka na Młocinach, mogli odnieść
wrażenie, że są w centrum olbrzymiego
mrowiska: samochody, sprzęt budowlany,
dźwigi – wszystko w bezustannym ruchu.
Zakończony został montaż konstrukcji stalowej przyszłego Węzła Komunikacyjnego
„Młociny” na Bielanach. Po zakończeniu
inwestycji, na Bielanach będzie można zo-

Nowoczesna dyspozytornia na stacji Słodowiec

stawić samochód na parkingu Park&Ride,
przejść zadaszonym łącznikiem do węzła,
gdzie pod dachem zlokalizowana będzie pętla
autobusów i tramwajów, wygodnie przesiąść

się do metra. Na zlokalizowanej tam stacji
prowadzone są pierwsze prace wykończeniowe. Równocześnie w prowadzącym do
niej tunelu zaczęło się układanie podłoża

pod tory. W związku z zakończeniem kolejnych faz budowy odtworzony został wjazd
na teren Huty.
Metro Warszawskie

Prace idą pełną parą

mują raporty meteorologiczne określające
prędkość wiatru. Jeżeli przekracza ona 10 m/s,
należy przerwać pracę stalowych gigantów.
Jednak nawet w takim przypadku budowa nie
zostaje wstrzymana.
Choć żurawie robią wrażenie swą wielkością i wkładem pracy w postęp robót, to nie są
one niezastąpione. Czasami nawet konieczne
jest sprowadzenie specjalistycznych dźwigów,
które podołają zadaniom przekraczającym
możliwości żurawi. Na budowie Ratusza była
taka konieczność w trakcie realizacji kondygnacji naziemnej. Wtedy to na teren inwestycji
sprowadzono 200-tonowego samobieżnego
kolosa, którego zadaniem był transport 8-tonowych elementów prefabrykowanych
o długościach dochodzących do 12 metrów.
Umowa podpisana przez Dzielnicę Bielany
z Eiﬀage Budownictwo Mitex S.A. przewiduje
realizację całości do czerwca 2009 r. Jednak
sprawność działań Generalnego Wykonawcy
niesie nadzieję na znacznie wcześniejsze oddanie obiektu.

Tu będą biura urzędu

Marcin Dobrowolski

B

udowa bielańskiego ratusza jest
jedną z najważniejszych publicznych inwestycji realizowanych
obecnie w stolicy. Jak co miesiąc,
przedstawiamy krótki reportaż obrazujący
postępy prac.
Zasadniczo bryła składa się z trzech ele-

mentów. Dwa z nich osiągnęły już maksymalną wysokość. Element górujący — od strony ul.
Żeromskiego — urośnie w ciągu najbliższych
kilku tygodni do sześciu kondygnacji. O szybkości prowadzonych prac świadczą montowane od strony zachodniej oraz południowej
rusztowania. Są one konieczne dla wykonania
skomplikowanego pod względem technicznym, wystającego ok. 1,5 m od ścian gzymsu,
wieńczącego szczytowe kondygnacje.

Fot. Arch. Eiﬀage Mitex SA

Raport z budowy ratusza

Na szczęście łagodna zima znacznie przyspieszyła tempo prac. Nie było przymrozków,
które mogłyby wstrzymać budowę — nawet
nocne ochłodzenia z łatwością pokonywano
stosując elektronagrzewnicę oraz dzięki właściwościom chemicznym stosowanego nowoczesnego betonu, który zasycha szybko, nawet
w bardzo niskich temperaturach. Przeszkodą
są silne wiatry, które uniemożliwiają pracę
żurawi. Kierownicy budowy codziennie otrzy-
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Panie kapitanie, czym się dokładnie zajmuje Pańska jednostka?
Jesteśmy wyjątkowi i to pod wieloma względami. Nasza jednostka
istnieje od 1952 roku, od 1977 roku
jest prekursorem w ratownictwie
chemicznym i technicznym. Od
nas wszystko się zaczęło. Jesteśmy
jedną z dwóch jednostek na terenie
kraju, którą wyznaczono do działań międzynarodowych w ramach
ONZ. Druga tego typu jednostka
znajduje się w Katowicach. Na
terenie Warszawy i województwa
jesteśmy największą pod względem
liczebności i zasobności w sprzęt
Jednostką Ratowniczo–Gaśniczą
o specjalności ratownictwa chemiczno-technicznego.
Jakie ma to przełożenie na
praktykę działań na Bielanach?
Z racji naszej pozycji i określonych zadań działamy na terenie
całego województwa i Polski. Na
samych zaś Bielanach, na szczęście
dla mieszkańców, nie mamy wiele
pracy. Te budynki, które stanowiły
największe zagrożenie, po prostu
uległy spaleniu. O pozostałych
w zasadzie można powiedzieć, że
spełniają podstawowe standardy
bezpieczeństwa i nie stanową zagrożenia pożarowego same z siebie.
Nie oznacza to jednak, że zagrożeń
nie ma. Nie zdarzają się tutaj jakieś
większe i poważniejsze pożary. Chociaż nie wykluczam, że czasami dzieją się rzeczy naprawdę dziwne...
Dziwne to znaczy jakie?
Niedawno na przykład z ul.
Reymonta otrzymaliśmy zgłoszenie
o wycieku wody z jednego z mieszkań. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że to nie tylko wyciek wody, ale także i pożar kuchni,
i to niestety tragiczny w skutkach.
Niestety spaliła się starsza osoba,
w dodatku siedząc na krześle.
Co było przyczyną tego wypadku?
Dochodzenie trwa, ale też proszę
mnie zrozumieć, że niestety w takich
wypadkach nie mogę mówić o szczegółach. To zadanie policji.
Rozumiem. Jak zatem przebiega
praca podległej Panu jednostki?
Corocznie wyjeżdżamy ok.
900 razy do różnych przypadków,
z tego ok. 200 przypadków zalicza
się do ratownictwa chemicznego
z terenu Warszawy i województwa
mazowieckiego. Następne 200 przypadków to ratownictwo techniczne.
Pozostałe zgłoszenia dotyczą typowych zdarzeń pożarowych i miejscowych zagrożeń.
Czym jest dokładnie ratownictwo chemiczne?
To bardzo szeroki zakres działań. Są to różnego rodzaju wycieki
np. tlenku węgla, gazu, ale także
awarie chemiczne w zakładzie chemicznym, wypadki samochodów
przewożących materiały chemiczne,

Fot. M. D.

Mało osób wie, że na Bielanach, na rogu ul. Marmonckiej i al. Zjednoczenia znajduje się jedna z najnowocześniejszych
i najważniejszych jednostek Straży Pożarnej w skali nie tylko Warszawy, ale i całej Polski.
Rozmawiamy ze st. kpt. mgr. inż. Rafałem Jankowskim, dowódcą Jednostki Gaśniczo-Pożarniczej nr 6.

lub też zabezpieczanie „ostatnio
modnych” ognisk ptasiej grypy, lub
zagrożenia terrorystyczne. Jeżeli
występuje podejrzenie o użyciu materiałów radioaktywnych, to także
jesteśmy dysponowani. Do usuwania tego typu zagrożeń jesteśmy
wyposażeni w najlepszy sprzęt klasy
światowej, który kosztuje nierzadko
kilkaset tysięcy złotych, a jego posiadanie wymaga nieraz zezwoleń
szczebla międzynarodowego.
Czyli rozumiem, że na braki
sprzętowe Pan nie narzeka?
Na szczęście nie, a w dodatku
każda nasza potrzeba spotyka się
z pełnym zrozumieniem władz miasta. Rola miasta w naszej pracy jest
po prostu nieoceniona. Może właśnie w tym tkwi przyczyna postrzegania naszej jednostki jako jednej
z najlepszych w kraju. Często jako
pierwsi w kraju otrzymujemy sprzęt,
którego nikt jeszcze nie ma. Dzięki
temu m.in. mogliśmy wspomóc
sprzętowo ratowników działających
podczas akcji w kopalni Halemba,
którzy ratowali zasypanych właśnie
dzięki m.in. naszemu sprzętowi.
Należy jednak pamiętać, że nawet
najlepszy sprzęt też się zużywa, ulega awariom i podlega wymianie.
Czyli można powiedzieć, że
Bielany mogą czuć się bezpiecznie,
mając Pana jednostkę pod ręką. Co
jest jednak największym problemem w Państwa pracy?
Problemy z dojazdem do miejsc
zdarzeń — tarasowanie samochodami dróg pożarowych. Jesteśmy
tutaj między młotem a kowadłem.
Jeśli w czasie akcji uszkodzimy
cudzą własność, będziemy musieli
pokrywać szkody z własnej kieszeni.
Jeśli ktoś ucierpi, bo zbyt dużo czasu
zajęło nam omijanie przeszkody,
może zapukać do nas prokurator.
Czyli i tak źle, i tak niedobrze.
Tymczasem bezmyślność ludzi
przeraża. W praktyce mamy np.
bardzo utrudniony dojazd poża-

rowy na osiedlu przy ul. Klaudyny.
Dotarcie tam wozem strażackim
graniczy z cudem. W dodatku brakuje u nas hydrantów naziemnych,
a popularne „studzienkowe” są
często zastawione przez samochody,
mimo że są oznaczone specjalnymi
tabliczkami.
Jakie zagrożenia pożarowe
niesie ze sobą codzienne funkcjonowanie?
Najpoważniejszym problemem
są piecyki gazowe. Apeluję o to,

aby nie tylko robić ich regularne
przeglądy, ale także dbać o instalację gazową i nie zasłaniać kratek
wentylacyjnych. Te proste działania chronią nas przecież przed
zaczadzeniem, gdyż zapewniają
wymianę powietrza w pomieszczeniach. Kolejną kwestią jest także
oznaczenie budynków mieszkalnych. Największy problem jest na
dużych blokowiskach, gdzie małe
tabliczki z numerami są po prostu
niewidoczne. Na warszawskim

Ursynowie numery bloków są
widoczne z kilkuset metrów. Na
Bielany niestety ta nowinka jeszcze
nie dotarła, a szkoda.
Bardzo poważny problem stanowią montowane na klatkach
schodowych kraty. Chronią one
w pewien sposób lokatorów przed
złodziejami, ale w większym stopniu chronią przed udzieleniem im
pomocy w razie np. pożaru.
Dziękuję za rozmowę.
M.D.

Kronika policyjna
Kilka przykładów skutecznych działań
bielańskiej policji
Grozili nieletniej
paralizatorem
Zaledwie kilku tygodni potrzebowali bielańscy policjanci, aby
zatrzymać sprawców niebezpiecznego rozboju. Wszystko zaczęło
się 8 stycznia na klatce schodowej
w bloku przy ulicy Czechowa. Do
14-letniej dziewczynki podeszła
kobieta z mężczyzną. Oboje otoczyli nastolatkę uniemożliwiając
jej ucieczkę. Mężczyzna wyjął
z kieszeni paralizator, a następnie
oboje zażądali oddania wszystkich
wartościowych rzeczy. Wystraszona nastolatka oddała im telefon komórkowy i Ipoda. Sprawcy grozili
dziewczynce, że jeśli nie odda im
wszystkiego, zrobią krzywdę jej i jej
rodzinie. Nastolatka nie ulękła się
jednak gróźb i opowiedziała o całym zdarzeniu rodzicom i policji.
Kryminalni natychmiast zaczęli analizować uzyskane informacje.
Prace operacyjne przyniosły oczekiwany efekt. Po kilku tygodniach
wytężonej pracy udało się zatrzymać 28-letnią Annę G. Kobieta
przyznała się, że razem ze swoim
znajomym tego dnia potrzebowali

pieniędzy na narkotyki. Grozi jej
kara do 12 lat pozbawienia wolności.
Podejrzani obserwowali wracającą
ze szkoły 14-latkę.

Policjanci odzyskali
części komputerowe
Łupem złodzieja w jednym
z klubów osiedlowych przy ulicy
Broniewskiego padł twardy dysk,
karta pamięci i myszka. Funkcjonariusze natychmiast wszczęli dochodzenie i przesłuchali świadków.
Okazało się, że w dniu kradzieży
w pracowni był m.in. 17-letni Mariusz K., który najpierw przez
kilka godzin grał na komputerze,
a później coś w nim rozkręcał. 11
marca rano policjanci zapukali do
drzwi 17-latka. Zatrzymany chłopak
już w czasie wstępnego rozpytania
przyznał się do kradzieży, a część
skradzionych rzeczy ukrył u siebie
w mieszkaniu. Dzięki szybkiej akcji
bielańskich policjantów część rzeczy
została odzyskana i wkrótce wróci
z powrotem do osiedlowego klubu.
Mariusz K. usłyszał już zarzut za
kradzież mienia. Grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.

Zdradziły pseudonimy
Na początku marca prezes
wspólnoty mieszkaniowej zgłosił
uszkodzenie ścian klatki schodowej
w jednym z budynków przy ul. Broniewskiego. Wymazano je rysunkami i napisami. Spółdzielnia wyceniła
straty na prawie 28 tys. zł.
Na miejscu zdarzenia okazało się,
że wandale podpisali swoje „prace”
pseudonimami. Dzielnicowy po
podpisach rozpoznał sprawców
i natychmiast udał się do miejsca
zamieszkania jednej z tych osób. Podejrzany 15-letni mieszkaniec bloku
Marcin K. był bardzo zaskoczony
wizytą dzielnicowego. Przyznał się
do spowodowania szkód. Do dwóch
młodych ludzi pojechali policjanci
z sekcji kryminalnej. Okazało się
wtedy, że 17-letni Artur N. i 18-letni Dawid W. byli częstymi gośćmi
w mieszkaniu swojego kolegi.
Cała trójka poniesie odpowiedzialność za swoje czyny i pokryć straty na
jakie narazili spółdzielnię. Grozi im
kara do 5 lat pozbawienia wolności.
(eb)
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Fakty i mity o sepsie
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

Lek. med. Wojciech Borkowski

S

epsa, inaczej posocznica, nie
jest chorobą, lecz zespołem objawów organizmu w odpowiedzi na zakażenie. Jest to nadmierna
reakcja układu odpornościowego
człowieka, w wyniku zakażenia krwi
różnymi gatunkami bakterii, grzybów, pasożytów lub wirusów.
Najczęstszą przyczyną występowania sepsy są bakterie z grupy:
Meningokoków (Neisseria meningitidis), Pneumokoków (Streptococcus
pneumoniae), Gronkowców (Staphylococcus aureus), Enterokoków
(Enterococcus faecalis).
Sepsa może wystąpić u osób
w każdym wieku, zarówno u osób
zdrowych jak również przewlekle
chorych, najbardziej narażeni są
na tę chorobę ludzie starsi, dzieci i chorzy na AIDS, cukrzycę,
słowem, wszyscy, których układ
odpornościowy słabiej funkcjonuje.
Przyczyną zakażeń najczęściej jest
jeden drobnoustrój – meningokok,
a konkretnie dwoinka zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych (Neisseria menigitidis). Bakteria ta znajduje się w jamie nosowo-gardłowej
wielu z nas i większości nosicieli nie
robi krzywdy, jednak u niektórych
osób, z nie wyjaśnionych przyczyn,
uzłośliwia się i może wywołać piorunującą chorobę – sepsę.
Szczególnie zagrożone są dzieci od 3 miesiąca do 5 roku życia
oraz młodzież w wieku 14-19 lat.
Zachorowania te mogą mieć gwałtowny przebieg. W bardzo krótkim
czasie dochodzi do pogorszenia
stanu ogólnego pacjenta, ponieważ
w przebiegu sepsy występuje niewydolność wielu ważnych narządów:
serca, płuc, nerek i wątroby. Najczęściej chorzy z sepsą ze względu
na gwałtowny przebieg i ciężki stan
ogólny wymagają leczenia na oddziale intensywnej opieki medycznej.
Śmiertelność jest wysoka i może
przekraczać 50% przypadków. Jeśli
leczenie zostanie podjęte wcześnie
(liczą się godziny, a nawet minuty)
rokowanie jest korzystne. Infekcje
meningokokowe rozprzestrzeniają
się drogą kropelkową podczas kichania, kaszlu i z tego też powodu
trudno z nimi walczyć. Zakażenia

rozwijające się w sepsę wywołują
na początku niespecyﬁczne objawy,
które trudno odróżnić od zwykłego
przeziębienia:
· Gorączka, która nie reaguje na
typowe leki przeciwgorączkowe
· Biegunka
· Wymioty
· Bóle kończyn
· Przyspieszone tętno: powyżej
90 uderzeń serca/minutę
· Przyspieszony oddech: powyżej
20 oddechów/minutę
· Spadek ciśnienia krwi
Po pewnym czasie na skórze całego ciała pojawiają się ciemnoczerwone drobne wybroczyny, zlewające
się w duże plamy, które nie bledną
przy ucisku.
Przyczyn wzrostu przypadków
sepsy jest kilka: obniżanie się ustrojowej odporności na skutek nieprawidłowego stylu życia i odżywiania;
wzrost grup ryzyka o obniżonej
odporności na infekcje, głownie
z powodu starzenia się społeczeństwa; narastająca oporność na antybiotyki.
Zakażeniu może sprzyjać:
1. Przebywanie w zatłoczonych
pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu. Kilka niedawnych
przypadków sepsy miało swe źródło
na dyskotece, gdzie młodzież słuchając muzyki przekrzykuje się, kaszle,
kicha, pluje.
2. Przebywanie dłuższy czas
w grupie w zamkniętych pomieszczeniach, np. internatach, akademikach, koszarach. Do koszar traﬁają
żołnierze z różnych stron Polski.
Są nosicielami rożnych szczepów
bakterii, która mieszając się ze sobą,
mutują się i stają się coraz bardziej
zjadliwe. Szerzą się przez kichanie,
kaszel, używanie tych samych ręczników. Do tego dochodzi znaczny
wysiłek ﬁzyczny, a te czynniki mają
duży wpływ na spadek odporności
organizmu.
3. Przygodne pocałunki.
4. Picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców, jedzenie
tej samej kanapki.
5. Palenie tego samego papierosa.
6. Bardziej podatni na zakażenie są ludzie, których organizm jest
osłabiony wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem, stresem czy też
długotrwałym odchudzaniem.
W przypadku zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych zespół ob-

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego „Alleluja”
życzą
Zarząd i pracownicy
Spółki ZEST

jawów jest na ogół bardziej typowy
i obejmuje sztywność karku, światłowstręt, wymioty i najczęściej wysoką
gorączkę.
Choć nie ma jednej szczepionki, która w 100% zabezpieczałaby
przed zachorowaniem na sepsę,
można wzmocnić odporność organizmu szczepiąc dzieci, młodzież
i dorosłych przeciwko najgroźniejszym bakteriom, często opornym
na leczenie antybiotykami.
Aktualnie dostępne są szczepionki przeciwko Neisseriae meningitidis typ C i A, Hemoﬁlus
inﬂuensae typ B oraz dwa rodzaje
szczepionek przeciwko pneumokokom. Poza szczepieniami nie jest
znany inny sposób ochrony przed
zakażeniem na inwazyjną chorobę
meningokokową. Nawet do 60%
dzieci uczęszczających do żłobków
i przedszkoli może być nosicielami
pneumokoków. O szczepieniu zawsze decyduje lekarz.
Tylko osoby, które miały bardzo
bliski kontakt z chorym, u którego
potwierdzono chorobę meningokokowi, powinny otrzymać proﬁlaktycznie antybiotyk.
Bliski kontakt oznacza mieszkanie, spanie w tym samym pomieszczeniu lub długotrwały kontakt z wydzieliną z gardła chorego
(np. w trakcie pocałunku). Osoby
uczące się lub pracujące razem
z chorym, rzadko narażone są
na zakażenie meningokokami.
Pacjentom z bliskiego kontaktu
podaje się antybiotyk w celu zabicia
meningokoków, które mogą u nich
występować w jamie nosowo-gardłowej (likwidacja nosicielstwa).
Takie postępowanie zmniejsza
ryzyko zachorowania lub przekazania groźnych bakterii kolejnym

osobom. Poza szczepieniami nie jest
znany inny sposób ochrony przed
zakażeniem na inwazyjną chorobę
meningokokowi.
W ciągu ostatnich 10 lat w samych tylko Stanach Zjednoczonych
liczba przypadków ciężkiej sepsy
podwoiła się – zabija corocznie
więcej Amerykanów niż udar mózgu, rak piersi i płuc razem wzięte.
Każdego roku dotyka prawie 750
tys. obywateli. Kosztuje ona amerykański system opieki zdrowotnej
ponad 17 mld USD rocznie. Specjaliści oceniają, że trzech na dziesięciu
chorych umiera w ciągu miesiąca.
W Unii Europejskiej z powodu
ciężkiej sepsy umiera rocznie 146 tys.
chorych. W Polsce nie ma obecnie
obowiązku rejestracji przypadków
ciężkiej sepsy w dokumentacji szpitalnej, ale można je szacować na trzydzieści tysięcy przypadków rocznie.
Śmiertelność z powodu ciężkiej sep-

sy w Oddziałach Intensywnej Terapii
wynosi 54%. Nie znaczy to jednak,
że jest to jakaś nowa epidemia w rodzaju AIDS, SARS czy ptasiej grypy.
Sepsa jest, była i będzie. To, że coraz
więcej o niej wiemy i umiemy ją
lepiej rozpoznawać, wynika z postępów nauki.
Czy warto wpadać w panikę?
Na pewno nie zaszkodzi uważać.
Nie lekceważmy niepokojących objawów. Dbajmy o siebie – zwłaszcza
zimą. Leczmy do końca nawet banalne przeziębienie – unikajmy miejsc,
w których przebywa dużo ludzi, nie
poddawajmy się niepotrzebnym
zabiegom. Myjmy ręce, używajmy
jednorazowych chusteczek, nie
kichajmy w cały świat i nie całujmy
się z kim popadnie. Być może to banalne zalecenia, ale często wystarczy
odrobina zdrowego rozsądku, by się
ochronić przed niebezpiecznymi
następstwami.

Z serca płynące życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa
oraz odpoczynku w rodzinnym gronie
mieszkańcom Bielan
życzy
Radny –
Wojciech Borkowski

Krew dla Emilki
Apel o pomoc

Koleżanki i koledzy Emilki w dniu akcji

A

kcja Krwiodawstwa w Szpitalu Bielańskim zorganizowana
została przez Klub Honorowych Dawców Krwi w Łomiankach
pod hasłem KREW DLA EMILKI.

Podczas akcji zebrano 18900
ml krwi (prawie 19 litrów). Na apel
chorej Emilki – dziewczynki, która
leży w jednym z dziecięcych szpitali
i oczekuje na przetoczenie krwi, od-

powiedziały 42 osoby, w większości
młodzież szkolna z Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach przy ul. Staszica 2. Duża
w tym zasługa prezesa Klubu HDK
z Łomianek Jana Grądzkiego, który
wielokrotnie organizował spotkania
z młodzieżą szkolną, przekonując
ją do humanitarnego celu. Pośród
wszystkich dawców, którzy tego dnia
oddali krew, zostały rozlosowane nagrody, było to 5 przenośnych pamięci
USB (PEN DRIVE). Szczęśliwcy
o wygranej zostali poinformowani
telefonicznie.
Następną zbiorową Akcję Krwiodawstwa Klub planuje przeprowadzić
w Łomiankach na przełomie maja
lub czerwca przy użyciu specjalistycznego ambulansu do pobierania
krwi. Dokładny termin zostanie
ustalony po uzgodnieniach z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa.
Tekst i foto: Wojciech Próba
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Wiosenne wietrzenie szafy
W poszukiwaniu straconego czasu
Leszek Rudnicki

N

aród każden jeden, i my
też, na skrzywienie pewne cierpi. Mianowicie
chomikuje rzeczy rozmaite, ot tak, na wszelki
wypadek. A, że wiosna ruszyła
z kopyta, zajrzałem do szaf, by tamtejsze klamoty przepatrzeć. Co z tego
wynikło?
Zacznę od początku, żeby tak
zwane ręce i nogi były. Akurat nastała
sobota. Na gwałt jakiś papieru poważnie urzędowego z przeszłości szukałem, bo mi był niezbędny od zaraz.
Obleciałem ci ja wszystkie szafy – nic.
A, już wiem, pewnie jest na pawlaczu,
com go tam upchnął ze 3 lata temu,
łokciem zresztą. Yo! Słoneczko nad
Bielanami bezczelnie mrugało i nie
chciało mnie się zbytnio grzebać
w tem kurzu zabytkowym bardziej.
Gupi nie jestem, od razu załapałem,
że grubsza sprawa się szykuje. Skoro
tak, czujnie, a do rzeczy pomyślałem:
bez nerw, man, no stress, full relax,
takie tai-chi pod suﬁtem.
Do sprawy metodycznie podszedłem. Na balkonie se papieroska
wypaliłem (póki jeszcze nie zabronili!) podziwiając osiedlową wierzbę
płaczącą we wczesnym rozkwicie.
Tak dotleniony zaraz coﬀee zrobiłem,
żeby adrenalina pozytywnie działała
w trakcie poszukiwań. Wreszcie,
skoczną music załączyłem typu „Green Day”, gdyż zacna to post punkowa
kapela, w sam raz do takiej roboty.
No i wlazłem gdzie wlazłem, by penetracji głębszej dokonać. Alem się
przeliczył, bo sterta, jak to ona, sama
z siebie, na dół spadła. Ups! Więc
po całości poleciałem, pacyﬁkując
resztę, co na górze się ostała. W tem
bajzlu niemożebnym to już własnej
ręki znaleźć nie mogłem, a co dopiero DÓP (Dokument Ówcześnie Poszukiwany). Nawet nie wiedziałem,
że se taki sezam wyhodowałem!
Zara „na dzień dobry”, zwał kopii
starych PIT-ów ujrzałem, którem
obywatelsko oddawał na Skalbmierskiej, niektóre z 10 lat miały
albo i więcej. Zostawić? Wyrzucić?
Na bok chwilowo jem odsunął. O!
Roczniki „Naszych Bielan”, jejku jak
ich dużo, aha, sznurek wziął pękł,

Róg ul. Żeromskiego i Jarzębskiego, kiermasz i giełda rzeczy używanych – maj 1978 r.

to się rozsypały, no nic. OK. Numerami je kolejno złożyłem, supełek
śliczny wiążąc. Tej żółtej torby nie
pamiętam; wielka jakaś, na maxa
wypchana. Wow! Odbitki, które
nocami w łazience pod powiększalnikiem wymęczyłem. Właściwie
małe archiwum. Do tego jeszcze
negatywy skrupulatnie opisane: Huta
Warszawa, Lasek Bielański, Bazar
Wolumen, Lotnisko Bemowo, Moja
szkoła, Osiedlowa giełda, itd., itp.
Bielany w pigułce. Super! Toż tam
cała socjologia nasza jest zawarta.
Rozsiadłem się na podłodze i dawaj
oglądać, wspominać, dziwować,
bom całkiem o nich zapomniał.
Teraz każden jeden z cyfrą czy
byle komórą foty „od metra” wali
i jakieś to bez duszy, bez wyrazu.
Niedawno, jak się „Zenita” miało,
a jeszcze lepiej „Practicę”, człowiek
sam z siebie fotografował. Głową
(i sercem) się pstrykało, wiedząc co
to przysłona, ogniskowa oraz jasność
obiektywu, głębia ostrości, czułość
ﬁlmu, ziarnistość obrazu, et cetera
und andere and more... Ale czas idzie
naprzód i nie ma przebacz! Póki co,
niewątpliwie bardzo cenne znalezisko odłożyłem na ABC (Adekwatną
Bardziej Chwilę).
Patrzę ja, patrzę, na tę górę
„skarbów”, nie mogąc wyjść z podziwu. Jak to jest? One same ze
sobą nocami się rozmnożyły?
W takiej nieprzyzwoitej ilości? Niemożliwe! A co tu robi
ten misiu jeden? Chłopie, ja
cię na desce rozdzielczej woziłem w bryce, byś se Bielany
i całą Polskę zobaczył! Cho
no tu, pokaż się; oczka ci nie
wypadły? To dobrze. Czekaj,
gdzie mi tu uciekasz, kurz
masz na tyłku, dawaj, zara ci
przetrę. E, widzę, że ty gościu
jesteś i kokardkę jeszcze nosisz, co ją zawiązałem zamiast
krawata. Idź już, nie marudź,
bo miodku nie dam. Jak to
gdzie? Na półkę do pokoju,
to se pogadamy nocą.
Pudełko jakieś po butach;

coś w nim gruchocze: śruby, nakrętki,
złom jakiś? Nie, prawdziwe żelaźniaki!
Nawet piasek z bielańskich podwórek
się wziął uchował: autobus, wyścigówka f1, taxi, helikopter, terenówka,
straż pożarna, tir... W dechę! Pobawię
się wieczorem – pip, pip, ija, ija, ija...
Są tu jeszcze jakieś zabawki? Proszę,
proszę, co też moje śliczne oczy widzą?
Domino, kostka Rubika, bierki trochę
połamane, warcaby ciut pogubione,
no nic, parę guzików pod kolor się
dobierze, jakby co. Wziąłem ja odrębny karton, bardzo dużymi literami
go oznaczyłem: ZOO (Zabawki Ostatecznie Oświatowe) i włożyłem całość
bardzo skrupulatnie, przezornie autka
na wierzchu zostawiając.
Teczka jakaś szara tekturowa,
może w niej jest dokument, którego
szukam? Gdzie tam, total zaskoczenie: świadectwa szkolne! Zara mi się
portal nasza-klasa przypomniał, bo
szał panuje teraz w necie niebywały
na tem punkcie. I dobrze. Ludzie po
latach się odnajdują, że nie wspomnę
o pierwszych randkach po Płatniczej
tudzież innej Hajoty. „Stara miłość
nie rdzewieje” i nigdy nie wiadomo,
co komu w trawie (sercu) piszczy...
Łapczywie przeglądam papiery kapkę wymięte, przez czas wyblakłe &

pieczątka duża: Szkoła Podstawowa
Nr 200 coś tam (Ust. o ochronie danych osobowych). W każdym razie
na Bielanach do dziś istnieje, choć
w zupełnie innym miejscu niż wtedy. O rany, legitymacja szkolna! Ten
małolat na zdjęciu to ja? Chyba tak,
skoro pisze jak byk, że ja. I jeszcze notes „do wszystkiego”, a w nim notatki
z lekcji, fotki śmiszne, a także zapiski:
17.00 – pogadać z Jurkiem, KMPiK
Al. Zjednoczenia, 21.15 – sprawdzić
matmę, sobota rano – skoczyć z Tomkiem na AWF, itp. W trymiga szpargały zinwentaryzowałem, krótko i na
temat: SOK (Szkoła Oraz Koledzy).
Żeby „nóg nie dostały” dajmy na to.
No proszę, nawet pocztówki
dźwiękowe się uchowały. Dla tych
co nie pamiętają: kawałek plastiku
circa 16 x 20 cm produkcji made in
Garwolin, w raczej nieokreślonym
kolorze bliżej PCV ze szkolnego korytarza, z wyrytą piosenką. Ale mix
przebojów, ja cię kręcę! Czterej pancerni – Edmund Fetting, House Of The
Rising Sun – The Animals, Jadziem
na Bielany – Jarema Stępowski, No
Satisfaction – Rolling Stones, Gdybyś
kochał, hej – Breakout itd. Zara stary
adapter odpaliłem i dawaj słuchać,
choć trzasków więcej było niż akor-
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dów, ale gites grali. I jeszcze kasety
magnetofonowe, och słodkie ramoty:
Ritchie Valens, Trini Lopez, Roy Orbison, Paul Anka, Neil Sedaka a nawet
Dean Martin co pił ostro a jeszcze
fajniej grał i śpiewał w tem westernie
„Rio Bravo” z Ricky Nelsonem niejakim. Torbę wziąłem ekologiczną
(papierową), pisząc: MSW (Muzyka
Standardowa Wiecznie). Niech se
dalej leżakuje, bo mocy archiwalno-unikalnej na bank już nabrała.
No i zeszło mi się od groma, bom
jeszcze książki znalazł, dzbanki jakieś,
ilustracje z kalendarzy ładnych oraz
inności tak różne, że już nawet wymieniać mnie się nie chce. Oczywiście
żądany papier wcięło na amen. A pies
go trącał. Trza kończyć, bo noc prawie
zapada, a ja w szczerym polu jeszcze.
Trochę drobiazgów odłożyłem, by
w kurs dalej poszły. Żal wyrzucić,
oddać komuś? Ogłoszenie napisać?
Wiem! Na giełdę integracyjną pójdę:
kupić – sprzedać – pozamieniać. Wolumen raczej odpada, nie te czasy już,
może na Koło, e, tam only starocie,
może na bazar Różyckiego? Dobry
to był, ale dawno temu. Desperacja
mnie nagła chwyciła. Co ma zrobić
taki bielański Pikuś jak ja, gdy szafy
w wiosennym uniesieniu przewietrzy? Dokąd ma iść z przydatnym
jeszcze fajansem? Hę?
Więc pytam ja się głośno, a wymownie: gdzie są prywatki.., stop
– cofnij. Co ja piszę, co ja piszę? No
więc zapytuje raz jeszcze: gdzie się podziały giełdy z tamtych lat? Bo bywały: na Piaskach obok przedszkola i na
Wawrzyszewie niedaleko BOK–u, na
Chomiczówce przy pawilonie administracji, że nie wspomnę o placu na
tyłach Radka, gdzie ratusz do nieba
szybko się wznosi obecnie. Przychodził naród okoliczny i co tam każden
miał, raz dwa, second hand robił.
Wózek, odkurzacz, książkę, radyjko
sprawne jeszcze, płytę czerwonej
gitary i... wpiszcie tu swe faworyty.
Jak się postoi z drobiazgiem, to i sąsiad ludzki człowiek okazuje się być
i fryzjerka z vis-à-vis słodko okiem
łypie i generalnie społeczeństwo obywatelskie od podstaw się buduje. Co
ja mam robić? Pod zsyp grzmotnąć?
Toż to nie po unijnej linii by było!
Więc głosem wołającego na puszczy,
stawiam na forum tutejszym dezyderat, bo mnie nęka. No to jak będzie
w danym temacie Panie Kierowniku,
Prezesie, Naczelniku: klubu, osiedla,
dzielnicy? Drgnie coś na tej niwie czy
z kontenerem mam się przywitać?

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu radosnych
i głębokich przeżyć związanych
ze zmartwychwstaniem Chrystusa.
Niech spełnią się Wasze nadzieje,
a radość Wielkanocnego Poranka
przepełnia Wam serca każdego dnia.
Bielańscy radni Prawa i Sprawiedliwości
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Bielański spacerownik

Większości czytelników kojarzy twórczość młodopolskiego poety z wierszami, które opiewają
wspaniałość i piękno polskich Tatr.
Spuścizna Kasprowicza dowodzi
bogactwa i złożoności podejmowanych problemów społecznych,
ﬁlozoﬁcznych, religijnych. Wydany
w 1887 r. cykl Z chałupy wyraźnie
ukazuje jego wielką wrażliwość na
ludzką krzywdę, biedę i poniżenie.
W równym szeregu istot obojętnych
na ludzką niedolę Kasprowicz ustawił: ekonoma, dziedzica, fabrykanta
i proboszcza. Pierwotny naturalizm
ustępował stopniowo przed modernizmem, ekspresjonizmem czy wreszcie
romantyczną egzaltacją wyrażoną
we franciszkańskich strofach Chwil
(1911) czy Księgi ubogich (1916).

Nazwy naszych ulic – ul. Kasprowicza
Rozkopana ulica

Jan Kasprowicz
Jan Kasprowicz urodził się 12
grudnia 1860 r. w Szymborzu pod
Inowrocławiem. Lata młodości
spędził w zaborze pruskim. Maturę
zdał w poznańskim gimnazjum św.
Marii Magdaleny, a studia ﬁlozoﬁczne i literaturoznawcze odbył na
niemieckich uniwersytetach w Lipsku i Wrocławiu. Za działalność
socjalistyczną został przez Prusaków
aresztowany i skazany na pół roku
więzienia. Po opuszczeniu murów
więziennych Kasprowicz przeniósł
się do zaboru austriackiego.
Mało kto wie, że słynny młodopolski poeta nie miał na początku łatwego życia osobistego. Jego
pierwsze małżeństwo z Teodozją
Szymańską (1866) rozpadło się już
kilka miesięcy po ślubie. W 1899
porzuciła go druga żona Jadwiga
Gąsowska, uciekając z przyjacielem
poety, również poetą – Stanisławem
Przybyszewskim. Rodzinne szczęście odnalazł Kasprowicz dopiero
w 1911 r., kiedy to pojął za żonę

O komunikacji prawie
literacko

o wiele młodszą od siebie córkę carskiego generała Marię Bunin.
Jan Kasprowicz „wielkim poetą
był” — to wiedzą wszyscy. Współcześni świadczą, że Kasprowicz był
przede wszystkim tytanem pracy,
samoukiem, zwłaszcza jeśli chodzi
o naukę języków klasycznych i nowo-

żytnych. Był też wybitnym uczonym.
Specjalnie dla niego stworzono na
lwowskim uniwersytecie katedrę literatury porównawczej (1909). W latach 1921-1922 pełnił funkcję rektora
Uniwersytetu Jana Kazimierza.
Poeta, dramaturg, krytyk, był
również tłumaczem arcydzieł świa-

towej literatury. Dzięki niemu Polacy
mogli sięgnąć m.in. po greckie tragedie, dzieła Szekspira, Byrona, Wilde’a, poezje Goethego, Schillera,
Rimbauda i po dramaty Ibsena.
Od 1924 r. Kasprowicz przebywał
w swojej willi na Harendzie w Poroninie, tam też zmarł 1 sierpnia 1926 r.

Fot. T. Olechowski

Regionalne telewizje i stacje
radiowe, redakcje gazet ogólnopolskich i wydawanych przez lokalne
społeczności, wszyscy z zapamiętałą
pasją i dziennikarską dociekliwością piszą o dziurawych jezdniach,
rozgrzebanych chodnikach, o objazdach, ślimaczym tempie drogowych
robót i komunikacyjnych horrorach.
Idąc za radą moich znajomych, ten
odcinek Bielańskiego spacerownika
postanowiłem poświęcić jednej
z rozkopanych bielańskich ulic.
Choć łamy gazet nie są właściwym medium do osobistych
zwierzeń, muszę wyznać z rozbrajającą szczerością: Lubię mapy! Od
dziecka szczególnym upodobaniem
darzyłem plany miast, zwłaszcza różnorodne edycje planów Warszawy.
Dziś jeszcze z wypiekami na twarzy
oglądam dawne kartograﬁczne wydawnictwa, z przyjemnością przesiaduję w Internecie i spoglądam
na Warszawę dzięki umieszczonym
tam zdjęciom satelitarnym, cieszę
się możliwością animowania map
hybrydowych.
Z ziemskiej perspektywy Bielany
niczym właściwie się nie różnią od
pozostałych warszawskich dzielnic.
Jednak zdjęcia satelitarne i lotnicze
wyraźnie temu twierdzeniu przeczą
i żywo pobudzają wyobraźnię. Widać na nich wyraźnie trzy promieniste ulice, których krańce zbiegają się
na Marymoncie. Fantazja podsuwa
mi obraz ogromnego jurajskiego
potwora, który w prehistorycznej
wędrówce przez ziemię na Bielanach
pozostawił ogromny ślad. Trzy palce wielkiej stopy to trzy bielańskie
ulice: Żeromskiego, Kasprowicza
i Marymoncka. Podobnie jak pozostałe dwa, „środkowy palec” – ulica
Kasprowicza stanowi jedną z najdłuższych ulic dzielnicy. Jest też
jedną z najważniejszych bielańskich
arterii…

Bielańska arteria jest dziś jeszcze
ciągle rozkopana. Powoli wielkie
maszyny zasypują olbrzymi, długi
dół. Kiedy walce wyrównają nawierzchnię, górą znów sunąć będą
sznury samochodów i autobusów.
We wnętrzu ziemi każdego ranka,
niewidoczna dla satelitów, miejska
tętnica będzie tłoczyć do serca miasta ludzi zdążających do swoich codziennych zajęć.
Paweł Matwiejczuk

Wielka moc 1%

P

Nie zapomnij o przekazaniu 1% swojego podatku dla potrzebujących!!!

rzypominamy o możliwości
odpisania 1% własnego podatku na rzecz organizacji
pożytku publicznego (OPP). To nic
nie kosztuje, a może wiele pomóc.
Obecnie, zgodnie z nowymi
przepisami, wypełniając rozliczenie
podatkowe za 2007 r. mamy znacznie
ułatwioną drogę przekazania 1%
swojego podatku dochodowego.
Przypominamy, że na OPP swój
podatek mogą przekazać tylko
płatnicy podatku dochodowego od
osób ﬁzycznych, podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych, oraz podatnicy
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający
z liniowej, 19% stawki podatku.
Aby wspomóc swoim odpisem
podatkowym organizację pożytku
publicznego należy wpierw znaleźć
taką organizację. „Nasze Bielany”,
kierując się zasadami patriotyzmu
lokalnego, publikują w poniższej
tabeli listę najważniejszych organizacji pożytku publicznego, które mają
swoją siedzibę na Bielanach.
Lista pozostałych OPP jest publikowana przez Ministra Pracy
i Polityki Społecznej w Dzienniku
Urzędowym Monitor Polski. Lista
jest publikowana co roku (do 31
grudnia). Lista dostępnych organizacji znajduje się m.in. w Internecie
pod adresem: http://www.pozytek.
ngo.pl/ﬁles/pozytek.ngo.pl/public/
Wykaz_OPP/Wykaz_OPP.xls
Przekazanie podatku na rzecz
odpowiednich organizacji jest bardzo
proste. Wystarczy, że we własnym
zeznaniu podatkowym, po dokonaniu wyliczenia, w odpowiednich
rubrykach zeznania podatkowego

(zatytułowanych: “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na
rzecz organizacji pożytku publicznego
OPP”) wpisujemy nazwę OPP oraz numer pod jakim widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS) organizacja,
której chcemy przekazać 1% należnego
podatku. Potem wyliczamy jeszcze
i wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP. UWAGA! Nie może
ona jednak przekraczać 1% podatku

należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego, po zaokrągleniu do
pełnych dziesiątek groszy w dół.
W składanym zeznaniu podatkowym możemy wskazać konkretny
cel, który chcemy w ramach wybranego OPP ﬁnansować. Informację tę
wówczas trzeba zamieścić w rubryce
„Inne informacje, w tym ułatwiające
kontakt z podatnikiem”. Klauzula
ta zostanie przesłana organizacji

pożytku publicznego, jako uszczegółowienie przekazanej kwoty.
Kwotę na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekaże
w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty
przelewu. Nie można podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1%
można przekazać tylko w zeznaniach
podatkowych złożonych w terminie.
M.D.

Organizacja po�ytku publicznego Telefon, WWW, lub e-mail Numer KRS
Fundacja "Malwa"
Fundacja "Pro Musica Viva"
Fundacja "Przygoda z Edukacj�"
Fundacja Dzieciom "Zd��y� z Pomoc�"
Fundacja Ewy B�aszczyk "A kogo?"

tel. 022 669 49 61
www.fundacja-malwa.webpark.pl
tel. 022 834 84 65
www.pmv.org.pl
tel. 0 604 838 626
www.przygodazedukacja.org.pl
tel. 022 833 88 88
www.dzieciom.pl
tel. 022 832 19 13
www.akogo.pl

0000 046 916
0000 045 491
0000 203 893
0000 037 904
0000 125 054

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji
Konnej Dzieci i M�odzie�y
Niepe�nosprawnej

tel. 022 835 53 01
www.hipoterapia.city-map.pl

0000 153 540

Fundacja Pomocy Bli�niemu CREDO

tel. 0 601 205 153

0000 072 469

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorob�
Nowotworow�
Fundacja Pomocy Osobom Upo�ledzonym
Umys�owo "Dom"
Stowarzyszenie Pomocy dla Starszej
Generacji "VIS MAJOR"

tel. 022 834 06 74
www.fundacja.net
tel. 022 835 40 87
fundacjadom@wp.pl
tel. 022 833 05 66
vismajor@neostrada.pl
tel. 022 834 60 53
towarzystwonaszdom.pl
tel. 022 561 0138
www.caecilianum.webd.pl

Towarzystwo "Nasz Dom"
Zwi�zek Chórów Ko�cielnych
"Caecilianum"

0000 079 660
0000 035 828
0000 131 627
0000 050 053
0000 071 157
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Z Warszawą od przedszkola
I Wojewódzki Konkurs plastyczno-fotograﬁczny pt.„Mali Warszawiacy”

N

auka o stolicy Polski w zaczyna się już w przedszkolu.
Nauka ta połączona jest
oczywiście z zabawą. Zgodnie z tym
trendem w lutym konkurs „Mali
Warszawiacy” zorganizowało Przedszkole nr 340 im. Kasztanowego
Ludka, pod patronatem Wydziału
Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Bielany.
Na uroczystość przybyła inspektor Katarzyna Majdura, reprezentująca bielański wydział oświaty. Celem
konkursu było rozwijanie zainteresowań stolicą Polski. Organizatorzy
chcieli, aby dzieci mogły poznać
ciekawe miejsca Warszawy. Jest to
bowiem wg nich doskonała okazja
do wzmacniania więzi rodzinnych.
Kolejnym pomysłem było też wykonanie rodzinnych fotograﬁi, które
rozwijają pomysłowość i wyobraźnię

P

wśród maluchów. Konkurs miał
także wzmocnić współdziałanie ze
szkołami i przedszkolami z różnych
regionów.

Na konkurs napłynęło sporo prac
plastycznych (78) oraz fotograﬁi z 20
przedszkoli i 2 szkół podstawowych
z różnych regionów Polski: Ustro-

W grupie siła?

raca w grupach jest alternatywą wykładu – tradycyjnego sposobu prowadzenia
lekcji. Na zajęcia w zespołach
decyduje się wielu nauczycieli.
To również metoda powszechna
w pracy zawodowej. Jakie są jej
wady i zalety? Co mówią o niej
bielańscy nauczyciele?
Na czym polega ta metoda?
Nauczyciel dzieli klasę na kilka
zespołów i przydziela im różne
zadania, związane z tematem
lekcji. Uczniowie pracują nad
nimi, po czym prezentują dorobek grupy. Na końcu nauczyciel podsumowuje omówiony
materiał.
Taki sposób prowadzenia
lekcji jest dobry szczególnie ze
względu na ćwiczenie umiejętności komunikacji. Uczniowie
muszą słuchać się nawzajem.
Mogą wyrażać własne opinie
i dochodzić do wspólnych wniosków. Wypowiadając się na forum
własnej, kilkuosobowej grupy,
stresują się mniej niż na przykład
odpowiadając przy tablicy.
„To dobra metoda jeśli ucznio-

wie są zmotywowani do pracy”
– twierdzi Gabriela Kraszewska,
polonistka z 77 Gimnazjum im.
Ignacego Domeyki. Zadaniem
nauczyciela staje się więc odpowiednie nastawienie uczniów.
Pani Kraszewska za pracę w grupach stawia tylko dobre oceny.
Jeżeli ktoś nie pracuje, grupa sama
mu to „wytknie”. Niepostawienie
takiej osobie żadnej oceny, jest
wystarczającą karą.
„Forma pracy zespołowej pozwala docenić kujonów” – mówi
polonistka. Grupa zawsze chce
mieć kogoś takiego, bo dzięki
niemu osiąga lepsze wyniki.
Jednocześnie, praca grupowa
stymuluje rozwój słabszych czy
mniej aktywnych uczniów.
Nieco gorzej niż na polskim,
zajęcia w zespołach sprawdzają
się na przedmiotach ścisłych.
„W matematyce nie można dyskutować nad nowym tematem.
Trzeba mieć podstawy do tego,
żeby o czymś rozmawiać” – mówi
Elżbieta Łepecka, matematyk
z 52 L.O. im. Stanisława Reymonta. W przypadku nauk ścisłych,


JUBILEUSZ 40-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 273
25.04.2008 r. w godz. 12.30–16.30

Po oﬁcjalnych uroczystościach zapraszamy na kameralne spotkania Absolwentów z Nauczycielami.
Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu jubileuszowym
proszone są o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres szkoły
najpóźniej do dnia 20.04.2008 r.:
Szkoła Podstawowa nr 273, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa
Formularz zgłoszeniowy
Imię i nazwisko ……………………………………………
Rok ukończenia szkoły ……………………………………
Wychowawca .……………………………………………..
Potwierdzam swoje uczestnictwo w Jubileuszu 40- lecia powstania
Szkoły Podstawowej nr 273.
Wpłacam 20 zł na koszt spotkania Absolwentów na konto szkoły
o nr: 24 103015080000000550230003 z dopiskiem „Jubileusz”.
Zgodnie z ustaleniami KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
ABSOLWENTÓW deklaruję dowolną wpłatę w kwocie ........ zł na
rzecz akcji DAR ABSOLWENTÓW. Wpłata na konto szkoły o nr:
24 103015080000000550230003 z dopiskiem „Dar”

do pracy w grupach znakomicie
nadają się tematy z poziomu
podstawowego oraz lekcje, na
których przeprowadza się testy
czy badania. Nauczyciele twierdzą jednak, że obecny system
edukacji, poświęca na „doświadczenia” za mało czasu.
Praca w grupach może być
zmorą indywidualistów. Dzieje
się tak „jeśli mają szybszy rytm
pracy i są z natury mniej komunikatywni” – twierdzi Łepecka.
Nie zdarzają się za to nieporozumienia – dodaje wicedyrektor
„Reymontówki”.
Mimo skoncentrowaniu
większej uwagi na uczniu, ta
forma wymaga od nauczyciela
szczególnego przygotowania.
Musi opracować materiały, ustalić
skład grup i zorganizować pracę
tak, żeby nie była chaotyczna. Po
omówieniu ocenia pracę grupy.
Największą korzyścią tej metody jest możliwość zsumowania
wiedzy i umiejętności kilku
osób. Grupa zawsze osiągnie
lepsze rezultaty niż jedna osoba,
a współpracując uczymy się od
siebie nawzajem. Poza tym w zespołach, zjednoczonych wokół
wspólnego celu, panuje na ogół
pozytywna atmosfera.
Na polskim rynku pracy
poszukiwane są osoby potraﬁące
efektywnie współdziałać w grupie. To umiejętność użyteczna
dla wielu zawodów – od archeologa do zastępcy dyrektora.
Tak zwana „burza mózgów”, to
powszechny sposób kreatywnego planowania strategii ﬁrmy.
Dobrze zatem, że młodzież,
również bielańska, uczy się pracy
w zespołach zadaniowych. Tym
bardziej, że zdolność dobrego
komunikowania się jest potrzebna nie tylko w pracy zawodowej,
ale też (jeśli nie przede wszystkim) w życiu osobistym.
Paweł Hermanowski

nia Morskiego, Płońska, Koszalina,
Piotrkowa Kujawskiego, Olsztyna,
Grębocic, Łukowicy i Rogowa. Prace
przedstawiały znane miejsca stolicy
jak Łazienki, Syrenkę Warszawską,
kamieniczki Starego Miasta, pomnik
Chopina, kolumnę Zygmunta, Grób
Nieznanego Żołnierza oraz Pałac
Kultury i Nauki. W pracach widoczne było zainteresowanie różnymi
technikami plastycznymi. Prace niejednokrotnie epatowały barwnością,
czytelnością obrazu oraz estetyką
wykonania.
Jury w osobach Katarzyny Majdury oraz dyrektor Krystyny Rasińskiej, Jadwigi Podgórskiej i Krystyny Rożyńskiej miało nadzwyczaj
trudne zadanie oceny prac. Pracom
wykonanym na bardzo wysokim
poziomie przyznano wyróżnienia.
Szczególnie ciekawe prace przedsta-

W

wiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Jadamwoli.Wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni dyplomami i słodyczami. Placówki, reprezentowane
przez uczestników konkursu, otrzymały książki. Z wielkim zainteresowaniem dzieci obejrzały prace
swoich rówieśników.
Ciekawy okazał się występ artystyczny dzieci z Przedszkola nr 340,
w czasie którego zaprezentowały piosenki i wiersze o Warszawie. Uczestnicy chętnie wzięli również udział
w quizie wiedzy o stolicy. Wszyscy
doskonale się bawili. Na zakończenie
programu rozdane zostały nagrody
i dyplomy, a uczestnikom spoza
Warszawy przesłane będą pocztą.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, osobom, które
zachęciły dzieci oraz nauczycielkom,
które wykazały duże zaangażowanie
i zainteresowanie konkursem. Liczymy na dalszą współpracę.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy, która będzie trwała
do 28 lutego w Przedszkolu nr 340
przy ul. Bogusławskiego 8a.
Dyrektor Przedszkola nr 340
wraz z gronem pedagogicznym

Ferie w SP nr 79

Szkole Podstawowej nr 79
w była zorganizowana akcja
„Zima w mieście” i w tym celu
został przygotowany ciekawy program,
żeby zapewnić dzieciom wspaniały zimowy wypoczynek. Zajęcia prowadzone
były przez Katarzynę Janicką, Witolda
Hunka oraz instruktora sportu Bartłomieja Pawłowskiego.
Akcja „Zima w mieście” była bardzo
udana o czym świadczy wysoka frekwencja oraz wiele pozytywnych opinii
uczestników. Uczniowie nie nudzili się
wcale, ponieważ zorganizowane były
interesujące wycieczki do ciekawych
miejsc. We współpracy z Filią BOK na
Wólce zorganizowano zajęcia terenowe
dla uczniów z naszej szkoły w Puszczy
Kampinoskiej. Dzieci bawiły się wspaniale
na świeżym powietrzu w podchody oraz
inne gry grupowe.
Następnie odbyła się wycieczka do
ZOO, w czasie której uczestników urzekły
zwierzęta, egzotyczne ptaki i niespotykane gady. Nie brakowało także wrażeń
w czasie oglądania we współczesnej wersji
spektaklu teatralnego „Kot w butach”.

Uczestnicy „Zimy w mieście” mieli
okazję poprawić swoją kondycję podczas
zajęć na basenie, zajęć sportowych organizowanych w szkole oraz spotkań z instruktorami judo i karate na AWF-ie.
Wychowawcy każdego dnia dostarczali uczestnikom kolejnych ciekawych
wrażeń. Dzieci mogły rozwijać zainteresowania, np. taneczne, komputerowe
i plastyczne. Na zajęciach plastycznych
z „Metaloplastyki” uczniowie tworzyli
na miedzianych blaszkach portrety, a na
zajęciach z „Modelarstwa” sklejali ciekawe samoloty.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej
i Policji poprowadzili dla uczniów ze
SP nr 79 zajęcia z zakresu bezpiecznego
spędzania ferii, funkcjonowania Straży
Miejskiej, Policji, ale i dostarczyli niemało
wrażeń i świetnej zabawy w trakcie zajęć
„Ferie ze Strażą Miejską na sportowo”.
„To była bardzo udana „Zima w mieście”. Było wesoło, interesująco i przyjemnie. Szkoda tylko, że ferie zimowe
trwają tak krótko” – wypowiadali się
uczestnicy.
Katarzyna Janicka SP nr 79

HARMONOGRAM USTAWIENIA KONTENERÓW KP-7
DO ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

L. p. LOKALIZACJA

Kwiecień
3-4
10-11
17-18

1. Dankowicka 17 (przy nieczynnym sklepie)
2. Wójcickiego na odc. Pasterskiej i Jamki
3. Ostaszewska x Radecka
4. Estrady x Groteski
5. Linotypowa 8-13
6. Wólczyńska x Estrady
7. Estrady 142 – 144 (przy ciągu pieszo-jezdnym)
8. Rokokowa x Tytułowa
9. Twardowska x Karska
10. Schroegera 82 x Kleczewska (obok ogrodzenia)
11. Schroegera (pomiędzy Al. Zjednoczenia a Fontany)
12. Pelplińska x Pęcicka
13. Tczewska
14. Słowiańska 14-16
15. Staﬀa x Duracza
16. Arkuszowa x Księżycowa
17. Nocznickiego x Parola
18. Rodziny Połanieckich x Bogusławskiego

3-4
24-25
10-11
10-11
3-4
24-25
24-25
3-4
17-18
10-11
3-4
17-18

TERMIN
Maj Czerwiec
8-9
5-6
15-16
12-13
22-23
19-20
8-9
29-30
15-16
15-16
8-9
29-30
15-16
8-9
22-23
15-16
8-9
22-23

UWAGA: napełniony kontener odbierany będzie pierwszego dnia

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

Przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy

Na Bielańskich
Wykładach
Otwartych

dokończenie ze str. 1

Czy w Kościele są
rozwody?

Fot. Arch. Redakcja

Wielka Sobota to dzień ciszy bo Chrystus
spoczywa w grobie – piękną tradycją tego dnia
jest nawiedzanie grobów Pańskich w kościołach
i modlitwa przy nich. Przygotowujemy się także do święta – święcimy pokarmy: chleb – na
pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy
na pustyni; mięso – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty
paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajka,
które symbolizują nowe życie. Niektórzy stoją
jeszcze w kolejce do konfesjonału ...
Tego dnia w kościele nie jest sprawowana
żadna liturgia. Ponieważ Jezus zmartwychwstał
w nocy – trzeciego dnia rano grób był pusty
– dopiero po zachodzie słońca celebrowana jest
liturgia Wigilii Paschalnej – główny obchód świąt
wielkanocnych. Liturgia składa się z czterech
części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii
chrzcielnej i Eucharystii
Wydawało się, że wszystko się skończyło.
Bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Ale nie
w tym przypadku. Trzeciego dnia Jezus powstaje
z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy
śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas
celebracji w Noc Zmartwychwstania.
Z zapalonym paschałem procesja wchodzi do
nieoświetlonego kościoła. Ci, którzy doświadczyli w swoim życiu lęku przed ciemnością, wiedzą,
czym dla człowieka jest światło. Chrystus jest
tym, który swoim zmartwychwstaniem rozprasza
ciemności grzechu i śmierci, który na powrót
wlewa w serca radość życia. Bo przecież nie
musimy się już bać największego wroga, śmierci,
skoro On ją pokonał. Od paschału zapalamy
swoje świece i w kościele robi się jasno.
W liturgii słowa, która składa się z 9 czytań
jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń – stworzenia świata, wyjścia z niewoli egipskiej i wreszcie zmartwychwstania Chrystusa

Dawniej w Wielkanoc większość chrześcijan
przyjmowała chrzest. Dziś, po błogosławieństwie
wody, najczęściej odnawiamy przyrzeczenia
chrzcielne i modlimy się za tych, którzy przyjmują ten sakrament. Z zapalonymi świecami
w ręku wierni wyrzekają się grzechu, wszystkiego, co prowadzi do zła, i szatana, głównego
sprawcy grzechu, a następnie wyznają wiarę.
Chciałoby się, aby już na zawsze w sercach była
ta sama gorliwość, co w tej właśnie chwili. Jako
święci i umiłowani przez Boga przystępujemy do
Liturgii Eucharystycznej. Ten, który z miłości do
człowieka oﬁarował się w zbawczej oﬁerze, który
powstał z martwych i dał udział w swojej łasce
przez chrzest, karmi swoim Ciałem i Krwią. Jego
Ciało i Krew są pokarmem na życie wieczne.
W niektórych paraﬁach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna.
Chrześcijanie całemu światu ogłaszają radosną
wieść: możecie już otrzeć łzy, śmierć została
pokonana. Ta procesja może mieć też miejsce

„Piaskowe Babeczki”
– w czołówce!

następnego dnia rankiem, przed pierwszą
Mszą świętą.
Czytelnikom „Naszych Bielan” życzę, aby
przeżyli radość płynącą z faktu pustego grobu
– Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje – jest
z nami na drogach naszego życia – trzeba Go tylko
zobaczyć – a to zawsze jest możliwe przez wiarę.
Wszystkim smutnym, cierpiącym, samotnym
życzę, aby patrząc na historię Jezusa uwierzyli, że
ostateczne zwycięstwo należy do dobra, prawdy,
sprawiedliwości. I nie sprowadzajmy wielkanocnej
radości do ucztowania za stołem oglądając program
telewizyjny. W każdą niedzielę, która jest „małą
wielkanocą” – dniem, w którym Bóg stwarza
w nas „nowego człowieka” odrodzonego przez
zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią
– zaproszeni jesteśmy do tego, aby na nowo przeżywać zmartwychwstanie Jezusa. I takiego ducha,
jaki jest naszym udziałem w wielkanocny poranek,
życzę także mieszkańcom Bielan na każdy dzień.
kk

Klub Piaski,
ul. Broniewskiego 71

(bud. Administracji WSM Piaski),

Tel. 022-633-80-65

Zajęcia ﬁnansowane przez Urząd m.
st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany.
Warsztaty teatralne prowadzone
przez Piotra Wilkonia
Zapraszamy młodzież od 13 lat.
Wtorki, godz. 18.00
Warsztaty Literackie prowadzone
przez Andrzeja Wodzińskiego
Zapraszamy wszystkie osoby piszące
poezje, prozę, inne formy literackie.
Czwartki, godz. 16.00

To nie Wielkanocny żart! W corocznym konkursie chórów seniora organizowanym w Domu Kultury Zacisze nasz bielański chór wywalczył III miejsce! Gratulujemy! Rada Osiedla WSM Piaski

Stowarzyszenie Pomocy Starszej Generacji „Vis Major” oraz klub kultury „Barka” serdecznie zapraszają bielańskich seniorów na wspólne jajeczko wielkanocne
w środę 19 marca br. o godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6.
W części artystycznej spotkania wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy – Bachorne”.
Zapraszamy.
radna Bielan – T. Renata Banasiak
prezes Stowarzyszenia

Warsztaty kabaretowe prowadzone
przez Stanisława Klawe
Zapraszamy chętnych do występowania oraz autorów tekstów satyrycznych, tekstów piosenek o charakterze
kabaretowym.
Poniedziałki, godz. 16.00
Gimnastyka na sali i na basenie dla
seniorów prowadzona przez kwaliﬁkowane instruktorki – Annę Kwasiborską
i Magdalenę Wyszogrodzką (gimnastyka na sali) i Żanetę Ekert (Basen)
Dla osób powyżej 55 lat
Poniedziałki, wtorki, środy, czwartki,
piątki (szczegółowe informacje w Klubie).

Wykład jest realizowany w ramach II edycji Bielańskich Wykładów
Otwartych skierowanych do młodzieży
i mieszkańców Warszawy. Mają na celu
zaprezentowanie w łatwo przyswajalnej
formie dorobku naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie oraz szerzenie wiedzy
na tematy często trudne i niejednoznaczne.
W niedzielę 13 kwietnia, o godz.
12.00 w Sali Projekcyjnej (łącznik
UKSW) odbędzie się kolejny wykład pt.
„Czy w Kościele są rozwody?”, który wygłosi ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski.
Wizję małżeństwa chrześcijańskiego
przyćmiewają dziś różne błędy, nieporozumienia i niezrozumienie jego
godności, powołania i celów, aczkolwiek
ujawnia się także jego siła i moc. Współczesny czas przynosi w życiu wielu ludzi
zachwianie wartości i instytucji małżeństwa sakramentalnego. Świadczy o tym
wzrastająca na przestrzeni ostatnich lat
liczba rozwodów, która dotyczy również
ludzi wierzących, katolików, którzy
zawarli małżeństwo sakramentalne. Po
rozwodzie zawierają często małżeństwa
cywilne, niesakramentalne. Pytają, czy
w Kościele są rozwody?
Na czym polega orzeczenie nieważności małżeństwa i czy istnieje taka
możliwość w ich przypadku? Wykład
pragnie ukazać, czym jest małżeństwo
sakramentalne w świetle przepisów prawa kanonicznego, jakimi charakteryzuje
się celami, przymiotami i elementami,
co jest jego istotą, jakie są przyczyny
nieważnego zawarcia małżeństwa
i co należy uczynić, ażeby uzyskać
orzeczenie nieważności małżeństwa.
Pragnie też podjąć ogólnie zagadnienie
form uczestnictwa wiernych żyjących
w związkach niesakramentalnych w życiu Kościoła.

Quo vadis człowieku
informatyczny?
Na początku na to retoryczne pytanie na wykładach odpowiadał dr
Tomasz Rowiński. W niedzielę 9 marca
o godz. 12.00 w Sali Kinowej przy ul.
Dewajtis 5, w czasie swojego wykładu
podjął się próby omówienia rozwoju
społeczeństwa informacyjnego.
— Społeczeństwo informatyczne
niesie ze sobą wiele ułatwień i rozwiązań, bez których organizacja naszego
życia w obecnych realiach nie byłaby
możliwa. Jednak pytanie o kierunek
tego rozwoju i jego zasadność wydaje
się marginalizowane. Społeczeństwa
rozwinięte bazują na informacji, jej
przetwarzaniu i przechowywaniu. Nie
jest to możliwe bez komputerów. Ale
w ramach interakcji kultury z technologią komputer zaczyna być metaforą
życia społecznego, naukowego oraz
instytucjonalnego. Nie ulega wątpliwości, że korzystanie z rozwiązań technologicznych i informatycznych (których
mass media są głównymi beneﬁcjentami) nie pozostaje bez wpływu na jakość
życia poszczególnych osób — mówił
w swoim wykładzie dr Rowiński
Anna Modrzejewska
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Uroczysta gala

Józef Wojcieski

Fot. Arch. Zarząd Koła

Galeria postaci niezwykłych

Stoją od lewej: Grażyna Chrapłowska-Macierzyńska, Zdzisław Dusio, Józef Pakuła, Bronisław Kowalski i Janina Kamińska

Z

okazji 63. rocznicy wyzwolenia
Warszawy tj. 17 stycznia 2008 r.
w Kole Dzielnicowym Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Warszawa – Bielany, które
liczy 250 członków odbyło się uroczyste
spotkanie Zarządu z grupą członków
odznaczonych przez Ministra Obrony
Narodowej Medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”.
Na wstępie sekretarz Zarządu Koła Kazimierz Bigos wygłosił okolicznościowe
przemówienie na temat walk o Warszawę – miasta, które przed blisko 63 laty

było jeszcze świeżą mogiłą i dymiącym
rumowiskiem.
Następnie została odczytana Decyzja
Ministra Obrony Narodowej o odznaczeniu Złotym Medalem „Za Zasługi
dla Obronności kraju”. Odznaczeni
zostali: dr n. med. Grażyna Chrapkowska – Macierzyńska c. Bogusława, por.
Janina Kamińska c. Jana, kpt Franciszek
Chomicki s. Józefa, ppor. Stanisław
Kalwarski s. Wawrzyńca, st. sierż. Józef
Pakuła s. Aleksandra.
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” odznaczeni zostali:

Odszedł na wieczną wartę

W

Pożegnanie Jerzego Flisaka

dniu 29 lutego 2008 r. w Warszawie na Starych Powązkach
pożegnaliśmy naszego drogiego kolegę z lat szkolnych i organizacji harcerskiej „Szare Szeregi”, Jerzego Flisaka,
który odszedł na „wieczną wartę” w wieku
77 lat, będąc do końca swego życia w pełni
sił twórczych.
Jerzy Flisak był znanym artystą graﬁkiem, specjalizującym się w rysunkach
satyrycznych. Jego prace przez wiele lat
zdobiły szpalty czołowych pism krajowych,
między innymi słynnych warszawskich
„Szpilek”. Na nabożeństwie pogrzebowym
w zabytkowym kościele pod wezwaniem
św. Karola Boromeusza zgromadziło się
liczne grono przyjaciół i kolegów z lat
szkolnych oraz miłośników jego talentu.

P

Wprawdzie artysta mieszkał na
Żoliborzu Oﬁcerskim, ale od młodzieńczych lat był związany z Bielanami, gdzie
w 1949 r. zdał maturę. Ze szczególnym
upodobaniem rysował scenki z życia
przedwojennych Bielan, zwłaszcza związane z tradycyjnymi zabawami w Lesie
Bielańskim nad Wisłą. Jego satyryczna
graﬁka „Jadziem na Bielany”, wykonana
na zamówienie Urzędu Gminy Warszawa
Bielany, była głównym tematem graﬁcznym Bielańskich Dni Kultury w roku
1998 i weszła do lokalnej tradycji.
Z żalem żegnamy serdecznego kolegę, zacnego człowieka i świetnego graﬁka.
Będzie Go nam brakowało.
Cześć Jego Pamięci
Jerzy Głosik

por. Zdzisław Dusio s. Wiktora, por.
Bronisław Kowalski s. Gwidona.
Po odczytaniu nastąpiła podniosła
chwila dokonania dekoracji. Stali w szeregu weterani II wojny światowej b. żołnierze
regularnych jednostek wojska polskiego
i ruchu oporu działający w konspiracji.
Wśród odznaczonych dwoje straciła
w walkach z wrogiem kończyny dolne
m.in. por. Janina Kamińska b. żołnierz
Armii Krajowej oraz por. Bronisław
Kowalski uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 r. Ze szczęścia i doczekania się
tak wspaniałego wyróżnienia pojawiły się
uśmiechy, a i popłynęły z oczu łzy.
Po części oﬁcjalnej nastąpiła koleżeńsko – braterska rozmowa przy kawie
i herbacie. Dzielono się wrażeniami z lat
okupacji hitlerowskiej i walki z wrogiem
do ostatecznego zwycięstwa nad niemieckimi faszyzmem. Tworzyły się grupki
i grupy, wykonywano zdjęcia pamiątkowe
z przeznaczeniem dla potomnych oraz
zapewniano, że „rodzina kombatancka” na
warszawskich Bielanach pozostaje wierna
zasadom składanej przysięgi wojskowej
„Roty”, jak również misji popularyzowania polskich tradycji kombatanckich. Do
takich m.in. należy nasza dzisiejsza uroczystość związana z dekoracją wysokimi
odznaczeniami resortowymi.
Składano sobie życzenia, aby ten rok
– rok 90-tej rocznicy uzyskania przez
Polskę niepodległości, był szczególnym dla
weteranów II wojny światowej.
Kazimierz Bigos
sekretarz Zarządu Koła
żołnierz frontowy WP

Historia obok nas

ułk Radiotelegraﬁczny został utworzony na początku lat dwudziestych. Od początku jego istnienia
do września 1939 r. stacjonował na terenie
Żoliborza. Jego koszary znajdowały się
w kwadracie ulic: Duchnicka, Przasnyska,
Krasińskiego i Burakowska. W czasie
działań wojennych koszary te zostały
całkowicie zniszczone – spalone z racji
drewnianej zabudowy.
Rzeczą wartą odnotowania jest fakt,
że Pułk to nie tylko koszary. Była to bardzo nowoczesna, doskonale zorganizowana jednostka, na jej terenie znajdowało
się zarówno pełnowymiarowe boisko
sportowe, stajnie, jak też kościół i przedszkole dla dzieci żołnierzy zawodowych

mieszkających na terenie Jednostki.
Warto byłoby zadbać o pamięć i historię
tego Pułku.
Dlatego też poszukujemy wśród
mieszkańców Bielan wszystkich tych,
którzy mogliby pomóc przy jej zebraniu.
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 gotowe są włączyć się w prace związane z upamiętnieniem istnienia Pułku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt
z redakcją „Naszych Bielan”.
Jarosław K.

Oﬁcerowie Pułku – lata 30.

Józef Wojcieski urodził się w 1930 r. we wsi
Sowia Wola, na skraju
Puszczy Kampinoskiej.
Był dziesiątym z kolei
dzieckiem spośród jedenaściorga w rodzinie. Szkołę powszechną
ukończył w 1949 r. Przez
dwa lata uczył się w Liceum Pedagogicznym
im. E. Orzeszkowej przy
ul. Bema w Warszawie,
a po rozwiązaniu tej szkoły przez władze komunistyczne,
przeniósł się do Liceum Pedagogicznego przy ul. Stawki,
które ukończył w 1951 r. Po zakończeniu edukacji otrzymał trzyletni nakaz pracy w Szkole Podstawowej przy ul.
Czarnieckiego. Pracę przerwała mu na ponad dwa lata
obowiązkowa służba wojskowa. Po powrocie, na polecenie
kierownika szkoły, zorganizował i poprowadził organizację
harcerską. Udało mu się wprowadzić przedwojenne harcerskie metody wychowawcze.
W szkole pan Józef poznał nauczycielkę, panią Teresę,
z którą w kwietniu 1957 r. wziął ślub. W ubiegłym roku
państwo Wojciescy obchodzili uroczyście, wraz z dziećmi,
wnukami i rodzeństwem, 50-lecie małżeństwa.
W 1968 roku uzyskał tytuł magistra historii po ukończeniu zaocznych studiów.
Praca dydaktyczna, wychowawcza i społeczna Józefa
Wojcieskiego koncentrowała się na Żoliborzu i Bielanach.
W latach 1960-1966 był kierownikiem Szkoły Podstawowej
nr 77 na Młocinach. Z jego inicjatywy i pod jego nadzorem
została zbudowana nowa Szkoła Tysiąclecia przy ul. Samogłoska 9a. Szkoła „rozkwitła” w nowym budynku. Jednakże
zaproponowano mu pracę w Szkole Oﬁcerów Pożarnictwa
(SOP), w której, poza wykładami, nadzorował jako kierownik działu pracę nauczycieli humanistów.
W 1967 r. komendant SOP zarządził obowiązkową
przynależność podchorążych i oﬁcerów pożarnictwa do
ORMO. Podczas słynnych wydarzeń w marcu 1968 r.,
gdy komendant wysłał około trzystu podchorążych, przebranych w mundury ORMO, przeciw studentom, Józef
Wojcieski zorganizował kontrakcję, polegającą na tym,
że z grupą zaufanych podchorążych namawiał wszystkich
podchorążych, by żaden z nich nie użył pałki przeciw
młodzieży. Kontrakcja przyniosła skutek – tylko jeden użył
pałki, uderzając młodego człowieka. Po tych wydarzeniach
stosunki Józefa Wojcieskiego z komendantem szkoły, płk.
Krzysztofem Smolarkiewiczem popsuły się, co stało się
asumptem do rezygnacji z pracy w SOP.
W 1972 r. Józef Wojcieski podjął pracę w Zespole Szkół
Elektronicznych przy ul. gen. Zajączka 7, gdzie przepracował
ponad 25 lat jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Chociaż bezpośrednio nie należał do żadnej organizacji, starał się popierać młodzież z opozycji, przekazując jej
ważne informacje o nastrojach wśród młodzieży i nauczycieli. Informował również o oszustwach wyborczych w dzielnicy
Żoliborz. Dawał uczniom pełną swobodę wypowiedzi. Przez
jeden rok był wicedyrektorem XXII Liceum Ogólnokształcącego im. Jose Marti. Było to w stanie wojennym, młodzież
buntowała się, była aktywna. Za jego zgodą grupa młodzieży
zorganizowała koncert charytatywny z udziałem opozycyjnych artystów: Przemysława Gintrowskiego i Zbigniewa
Łapińskiego, którzy wykonali pieśni patriotyczne, w tym
napisane przez Jacka Kaczmarskiego. Zebrane pieniądze
młodzież przeznaczyła na Dom Dziecka.
Za pracę dydaktyczno-wychowawczą Józef Wojcieski
został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (nadanym
już po upadku PRL) oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Jednak najcenniejszy jest dla niego Medal Komisji Edukacji
Narodowej.
Nadszedł czas emerytury. Teraz pracuje społecznie
z młodzieżą, zwłaszcza w środowisku związanym z kościołem pw. Matki Bożej Królowej Pokoju. Był m.in. inicjatorem
i współorganizatorem wykonania tablicy pamięci ku czci
Sabiny Trzaski – wielce zasłużonej nauczycielki w Młocinach (pisaliśmy o niej w styczniowym numerze „Naszych
Bielan”). Obecnie zaplanował sobie zadanie opracowania co
najmniej kilkustronicowej monograﬁi Sabiny Trzaski.
Ksiądz proboszcz Marian Mikołajczak ma w osobie
Józefa Wojcieskiego nieocenionego współpracownika
Mieczysław Pierzchała
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GŁOS SENIORA

Nasze sprawy

• 13 grudnia, godz. 15.00, „Gaspar, Józef, Hipolit Cegielski – w 140
rocznicę śmierci polskiego ﬁlologa,
dziennikarza, działacza społecznego
i przemysłowca”, z udziałem Cegielszczyków z Poznania.
Wszystkie spotkania odbędą się
w sali Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2, przy ul. Wrzeciono 5a.

Z działalności Klubów Seniora

Seniorka na wybiegu
Irma WieczorkowskaBednarek

Fot. Arch. Klub Seniora

Zamiast życzeń
Wielu z nas czuje się samotnie
nawet wśród bliskich, bo dorosłe
dzieci, dorastające wnuki, mają swoje
sprawy, z którymi ledwo sobie radzą
w dzisiejszym zapędzonym świecie. Wielu z nas nie wie, co zrobić
z wlokącym się czasem i wegetuje
w swoich czterech ścianach, w towarzystwie li tylko telewizora.
Powiecie, że to smutny temat
na święta?
A ja Wam powiem, że wybrałam
go, aby zbuntować tych siedzących
po domach przeciw dotychczasowej
egzystencji – bo to nie jest samotność
z konieczności, tylko z wyboru, albo
z niewiedzy. W dodatku, taka wegetacja
skraca życie, bo im człowiek starszy, tym
bardziej zbawienny jest ruch, aktywność
ciała i umysłu oraz świadomość, że ma
się grono koleżanek i kolegów ze swojego pokolenia, z którymi łączą nas zainteresowania, emocje, wspomnienia.
W naszej dzielnicy jest wiele
miejsc, w których spotykają się bielańscy seniorzy, dyscyplinujących
bogatą ofertą zajęć, form rekreacji,
atrakcji itp. Oto ich adresy:
· Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 – wraz z Klubem Seniora
– Al. Zjednoczenia 13
· Koło Dzielnicowe Warszawa
– Bielany Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych, przy Ośrodku Wsparcia dla Seniorów Nr 1, Al.
Zjednoczenia 13
· Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2 wraz z Klubem Seniora, ul.
Wrzeciono 5a
· Zespół Animatorów Kultury
Rady Programowej Seniorów Bielańskich, przy Ośrodku Wsparcia dla
Seniorów Nr 2, ul. Wrzeciono 5a
· Klub Seniora w Bielańskim
Ośrodku Kultury, ul. Goldoniego 1
· Klub Seniora w Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112
· Bielański Klub Kombatanta, ul.
Duracza 19
· Uniwersytet Trzeciego Wieku,
ul. Marymoncka 99
· Klub Seniora „Chomiczówka”,
ul. Pabla Nerudy 1
· Klub Seniora, ul. Podleśnia 40
· Klub Seniora, ul. Czechowa 2
· Klub Seniora „Domino”, ul.
Bogusławskiego 6a
· Koło PTTK „Renciści”, ul. Kasprowicza 40
· Klub Seniora, ul. Wrzeciono 10c
· Klub Seniora „Barka”, ul. Klaudyny 18a
· Klub Seniora Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul.
Kasprowicza 15
· Klub Seniora Polskiego Związku
Niewidomych rejonu Żoliborza, Bielan
i Łomianek, ul. Krasińskiego 29/3
· Klub Seniora w osiedlu „Przedwiośnie”, ul. Ogólna 1.

W środku Halina Kondas

W starzejących się społeczeństwach takie kluby są prawdziwym
dobrodziejstwem. Animatorzy organizacji czasu w starszym wieku, wykwaliﬁkowani instruktorzy,
kreatorzy przeróżnych zajęć, dbają
o sprawność ﬁzyczną i umysłową
bywalców, dodając im życia do lat.
Święta to nie tylko czas radości
i odpoczynku, ale także czas autoreﬂeksji, snucia planów. Wielu starszych bielańczyków to członkowie
i sympatycy zorganizowanych dla
nas klubów i ośrodków spotkań.
Są to – jak nazywa ich gerontologia
społeczna – tzw. seniorzy aktywni.
Przestań użalać się nad sobą i biadać,
że nic Cię już w życiu nie czeka. Dołącz do aktywnych seniorów.

Wrzeciono proponuje
Tradycyjnie już Rada Programowa Seniorów Bielańskich spotyka się
co miesiąc w innym klubie, przyglądając się na bieżąco pracy seniorskich placówek. Marcowe spotkanie
odbyło się w Ośrodku Wsparcia dla
Seniorów nr 2, przy ul. Wrzeciono
5a. O Ośrodku, który istnieje cztery
lata, pisaliśmy już nie raz, informując
o bogatej ofercie zajęć (plastycznych,
aktorskich, wokalnych, kulinarnych,
rehabilitacyjnych, brydżu, szachach
itd. itp.). Ze sprawozdania kierowniczki Ośrodka Marii Dąbeckiej
wynika, że ta oferta ciągle się rozwija.
Obecnie podopieczni mogą uprawiać gimnastykę wschodnią, bardzo
modne na świecie maszerowanie
z kijkami, zorganizowano też seniorom szkołę tańca: nauka tańca pod
kierunkiem mistrza tańca odbywa
się w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
przy ul. Szegedyńskiej 9a – w poniedziałki w godz. 11.00 – 12.00 i w
środy od godz.18.00. W czwartki
ośrodek zaprasza do swojej siedziby
przy ul. Wrzeciono 5a na tańcujące
popołudnia, w godz. 15.00 – 19.00.
Ostatnio ok. 80 osób skorzystało tam z bezpłatnych badań laboratoryjnych (cukier, cholesterol,
spirometria, osteoporoza, ciśnienie)
oraz konsultacji u kardiologa. Pielęgniarki wykonywały je na terenie

ośrodka, lekarz również przyjmował
na miejscu.

A w soboty...
Przy ośrodku na Wrzecionie
działa Zespół Animatorów Kultury
Rady Programowej Seniorów Bielańskiech, który organizuje comiesięczne spotkania pt. „A w soboty coś dla
ducha”. Zespół zaprasza:
• 26 kwietnia, godz. 15.00, „Nasze miejsce w Unii Europejskiej – jak
współtworzyliśmy i współtworzymy
europejską kulturę”
• 10 maja, godz. 15.00, „Miłować
umiała – siostra Jana Płaska, urszu-

lanka SJK, niestrudzona nauczycielka, wierna uczennica Jana Pawła II”
• W czerwcu, lipcu i sierpniu
przerwa urlopowa
• 20 września, godz. 15.00 „W 115
rocznicę śmierci Jana Matejki – jak
mistrz Jan krzepił swą sztuką serca
rodaków”
• 16 października, tym razem
w czwartek o godz. 13.00, „Ślubujemy
Księże Jerzy – tradycyjny wieczór pamięci o ks. Jerzym Popiełuszce, z udziałem
uczniów szkół noszących Jego imię”
• 15 listopada, godz. 15.00, „90.
rocznica odzyskania niepodległości,
100-lecie Roty Marii Konopnickiej”

Przy Bielańskim Ośrodku Kultury powstał Klub Kobiet Aktywnych:
„Woman space”, tak modny na
świecie. Witamy aktywne panie tym
serdeczniej, że potraﬁą dostrzec, ile
urody niesie jesień życia – czego
przykład poniżej.
Jakoś na początku minionego
karnawału pani prezes „Womanspace” zagadnęła Halinę Kondas,
przewodniczącą Klubu Seniora przy
BOK: organizujemy pokaz mody
i makijażu dla kobiet dojrzałych
o wymiarach, powiedzmy, powyżej
34. Czy zgodzi się pani być modelką?
Halinka jaka jest, każdy widzi, ale
żeby spacerować po wybiegu? Czy
to wypada matce dorosłych dzieci
i babci wnuków?
Pobiegła poradzić się syna. Syn
i synowa byli jednak zachwyceni,
więc się zgodziła. Pod warunkiem,
że wystąpi we własnej sukni, tej
różowej, którą znamy z seniorskich
imprez tańcujących w BOK. Suknię
zaakceptowano, a gdy nadszedł dzień
pokazu, fryzjer modelkę uczesał, wizażystka zrobiła jej wieczorowy makijaż, dopasowano dodatki do stroju
i typu urody – i na wybieg.
Modelki były trzy. Halinka tylko
jedna. Nie licz mijających lat, nie
sądź, że kobietą to już byłaś. Dbaj
o siebie i tryskaj optymizmem, bo
nie wiadomo, co ci jeszcze podaruje los.

Miłośnicy Puszczy Kampinoskiej – rowerzyści
IX rajd rowerowy
do puszczy
10 maja br. Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Akademia
Wychowania Fizycznego organizują
IX rajd rowerowy do puszczy. Trasa
rajdu będzie przebiegała odcinkami
Kampinoskiego Szlaku Rowerowego.
Każdy z uczestników będzie mógł
wybrać wg możliwości trasę na dystansie: 100, 70 i 30 km.
Zbiórka uczestników rajdu od
godz. 9.00 na terenie AWF przy
pomniku Marszałka J. Piłsudskiego
– meta na polanie koła Dyrekcji
Parku w Izabelinie.
Na zakończenie imprezy przewidziane jest ognisko z pieczeniem
kiełbasek oraz losowanie nagród
wśród uczestników rajdu.

XI Kampinoski Rajd
Rowerowy
7 czerwca br. wystartuje XI
rajd rowerowy organizowany przez
Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego. Rajd
rozpocznie się o godz. 9.00 z terenu
AWF koło pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i będzie przebiegał
po trasach rowerowych Parku Kampinoskiego do polany w Lipkowie.
Długość trasy około 35 km.
Na zakończenie przewidziane

jest ognisko oraz konkursy: rowerowy, rysunkowy, z wiedzy o puszczy
oraz losowanie nagród dla uczestników.
***
Każdy z uczestników rajdu
otrzyma na starcie kartę uczestnika

oraz regulamin rajdu. Kolarze będą
zorganizowani w grupach, które
poprowadzą przewodnicy. Szczegóły
o trasach oraz atrakcjach w następnym numerze Naszych Bielan.
Zapraszamy

JEŻELI:

Adrian Gawerski

• Bliska Ci Osoba pije lub zażywa narkotyki, powodując szkody w Twoim życiu
• Ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi
• W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do przemocy
• Ty sam(a) doznajesz lub czujesz się oﬁarą przemocy
• Masz problemy, z którymi nie jesteś w stanie sobie sam(a) poradzić
• Twoje dzieci potrzebują pomocy psychologicznej
• Masz poczucie, że stoją przed Tobą trudne wybory życiowe, a nie potraﬁsz wybrać
• Masz kłopoty w szkole
• Czujesz się osamotniony
PRZYJDŹ DO NAS LUB NAPISZ – WIEMY JAK CI POMÓC
BIELAŃSKI PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. NAŁKOWSKIEJ 11, tel. (22) 835 – 43 – 42
ZAPISY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE W GODZINACH PRACY
KONSULTANTÓW – CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
PORADY INTERNETOWE: pik@opsbielany.waw.pl
• Porady prawne – poniedziałki godz. 14.00 – 18.00, środy 16.00
– 20.00 (dotyczące przemocy w rodzinie i inne rodzinne), czwartki 16.30
– 20.00,
• Porady dotyczące uzależnień – wtorki, czwartki 15.00 – 20.00
• Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów
oraz spraw rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00
• Porady psychologiczne (dotyczące przemocy domowej) – poniedziałki,
piątki 10.00 – 14.00
• Porady psychologiczne (dotyczące kryzysów życiowych i dla rodzin
z problemem narkotyków) – środy 16.00 – 20.00
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE !
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DYŻURY RADNYCH W KWIETNIU
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.
– 3, 10 kwietnia.
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.
– 7, 14, 21, 28 kwietnia.
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.
– 8, 22 kwietnia.
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.
– 7, 21 kwietnia.
5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 16, godz. 17.30 – 19.00.
– 8, 22 kwietnia.

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.
– 14, 28 kwietnia.
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.
– 14, 28 kwietnia.
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.
– 1, 22 kwietnia.
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.
– 1 kwietnia.

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.
– 7 kwietnia.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 14 kwietnia.
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.
– 17 kwietnia.
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.
– 3 kwietnia.
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.
– 2 kwietnia.
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.
– 21, 28 kwietnia.

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.
– 2, 16 kwietnia.
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.
– 24 kwietnia.
Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00 – 17.00.
– 2 kwietnia.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS ul. Kasprowicza 16, godz. 17.30
– 19.00
– 8 kwietnia.
Szk. Podst. Nr 77 ul. Samogłoski 9, godz. 17.30
– 19.00.
– 15 kwietnia.
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.
– 2 kwietnia.
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.
– 7 kwietnia.
Siedziba PO, ul. al. Zjednoczenia 11 (wejście
od ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 9 kwietnia.
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.
– 8 kwietnia.
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.
– 7 kwietnia.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1,
godz. 19.15- 20.00.
– 14, 21, 28 kwietnia.
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.
– 1, 15 kwietnia.
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.
– 7 kwietnia.

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Panią do sprzątania raz w tygodniu. Tel. 022 669 04 23.
• Panią z terenu Żoliborza i Bielan sprzątanie biur w godz. 18.00 – 22.00,
600zł/netto. Tel. 0506 933 491.
• Ekspedientka do Pralni. Tel. 022/834-10-29
• Do sprzątanie biur w godz. nocnych 22.00 – 5.00 (w systemie 4 brygadowym), 900 zł/netto. Tel. 0506 933 491.
• Zatrudnimy osobę do obsługi baru. Klub Forest (teren AWF) ul.Marymoncka 34 tel: 022-864-20-69, mail: recepcja@forest-ﬁtness.pl
• 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.

SZUKAM PRACY

• Telepracy, mam internet, znam zasady księgowości. Tel. 0 604 289 854.
• 40-latka zadbana, komunikatywna z długoletnim doświadczeniem
zaopiekuje się starszą osobą. Tel. 0 507 981 162.
• Zadbana 40-latka, dyspozycyjna, prasowanie koszul, sprzątanie. Tel.
0 507 981 162,
• Ukrainka lat 40, poszukuje pracy w nocnych godzinach i weekendy.
Bez ofert towarzyskich. Opieka nad starszą osobą lub dzieckiem. Tel.
0605 967 166
• 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

• Nową sypialnię lekki brąz: łóżko z materacem 170x180 cm, 2 szafki
rzeźbione, 2 nocne lampki, 2 narzuty, cena 700 zł. Tel. 0 506 933 491.
• Dywan 3x 4 m bordo, wełna, cena 300 zł. Tel. 0 506 933 491.
• Szafki brązowe kuchenne 9 szt., nowy zlew, blat, cena 600 zł. Tel. 0
506 933 491.
• 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.
• Sprzedam Passata – 1999 r., czarny sedan, benzyna, 150 tys. km, drugi
właściciel, garażowany, cena 20 tys. zł. Tel. 606 395 738.

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.

LOKALE

• Sprzedam segment 134 m2, garaż 18.40 m2, media, zabudowa jednorodzinna, cisza, ładna okolica, Dziekanów Polski. Tel. 0608 477 588.
• Sprzedam działkę o pow. 1 ha w Małej wsi przy Drodze gmina Leoncin.
Tel. 022 864 58 84.

• Młode małżeństwo poszukuje do wynajęcia kawalerki w okolicach Warszawa
lub w dowolnej dzielnicy w cenie 600-900 zł/m-nie. Tel. 0696 219 475 po
godz. 20.00.
• Zamienię mieszkanie własnościowe 35 m2 na Żoliborzu, p. 4/4, balkon,
po remoncie, bardzo wysoki standard na większe za dopłatą, 50-70 m2
w dowolnej dzielnicy. Tel. 0 506 933 491.
• Zamienię Żoliborz kwaterunek, 60m2, p. 1/4 po generalnym remoncie,
bardzo wysoki standard na 2 kawalerki, kwaterunek może być z dopłatą
w dowolnym miejscu. Tel. 0 506 933 491.
• Działkę o pow. 1 ha w Małej wsi przy Drodze gmina Leoncin. Tel. 022
864 58 84
• 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.

USŁUGI

• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa sprężarek,
chłodnic- Dariusz Kupiec. Tel. 0501 160 500, 022 833 20 14.
• Naprawy okien – gwarancyjne i pogwarancyjne. Tel. 022 865 18 42.
• Pralnia na Bielanach zaprasza w godz. 8-20, sob.8-14. Twoja Pralnia ul.
Estrady 9
• Przeprowadzki, transport, solidnie, bez stresowo. Tel. 022 833 65 19, 0
601 753 845.
• ORKIESTRA wesela, bale itp. bardzo wysoki poziom wokalny, piosenkarka,
wodzirej, duże doświadczenie, bezalkoholowi, gramy 50/60 minut, stroje,
prezencja, przystępne ceny. Prezentacja nagrań wideo z wesel nagranych
na żywo z naszym udziałem. Tel. 0604 405 155.
• WESELA 90 zł /osoba przy bardzo bogatym pełnym menu, atrakcyjne sale,
orkiestra, kamerzysta. Możliwość obejrzenia reportaży z naszych wesel.
Wysoki poziom usług. Tel. 0604 405 155, 022 835 32 81.
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość
w pełnym zakresie. Tel. 0 605 369 988
• Pralnia na Bielanach zaprasza w godz.8-20, sob.8-14. Twoja Pralnia
ul. Estrady 9
• 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

• Chemia – wyrównywanie zaległości, pomoc bieżąca, przygotowanie do
klasówek i testów. Tel. 022 839 32 07, 0 695 612 825.
• 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
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KULTURA

Bielański Ośrodek Kultury w kwietniu (ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47)
IMPREZY
„Jan Paweł II Wielki (Santo subito)”
– program słowno-muzyczny poświęcony
pamięci polskiego Papieża – 2.04. (środa),
godz. 18.00. Wstęp za zaproszeniami
Z cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje różnych narodów” – Wieczór brazylijski – 9.04.
(środa), godz. 18.00. Wstęp za zaproszeniami
Florograﬁa – otwarcie wystawy prac Albiny Róg – 11.04. (piątek), godz. 18.00. Wstęp
za zaproszeniami
Z cyklu: „2 godziny dla rodziny” – „Calineczka” – bajka z elementami warsztatów
teatralnych w wykonaniu zespołu Teatru Literackiego oraz zabawy plastyczne – 13.04.
(niedziela), godz. 12.30. Wstęp 10 zł
Bielański Podwieczorek – godz. 16.00.
Wstęp 10 zł
Z cyklu „Okno dla wrażliwych” z okazji
roku Zbigniewa Herberta – prelekcja
multimedialna w opracowaniu Ryszarda
Kawalca – 16.04. (środa), godz. 18.00.
Wstęp za zaproszeniami
Z cyklu „Historia kołem się toczy” – projekcja ﬁlmu „Polski Fiat – czyli próba
bicia rekordu” oraz spotkanie z reżyserem
Jackiem Sawickim – 18.04. (piątek), godz.
18.00. Wstęp za zaproszeniami
„Jak dobrze mieć sąsiada” – premiera kabaretu „Pół Serio” – 19.04. (sobota), godz.
17.00. Wstęp za zaproszeniami
Bielański Podwieczorek – 20.04. (niedziela), godz. 16.00. Wstęp 10 zł
Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem”
– „Kambodża, Tajlandia, Laos” – 23.04. (środa), godz. 18.00. Wstęp za zaproszeniami
„Randka z poezją”- Slam poetry (turniej
jednego wiersza) – 25.04. (piątek), godz.
16.00. Wstęp za zaproszeniami
Bielański Podwieczorek – 27.04. (niedziela), godz. 16.00-20.00. Wstęp 10 zł
Zaproszenia na imprezy do odbioru w sekretariacie BOK (informacja telefoniczna 022 834 65
47). Sekretariat prowadzi przedsprzedaż biletów.

WYSTAWY
Wystawa malarstwa Marii Anioł i Kingi
Skocińskiej – do 30. 04.
Wystawa rysunków satyrycznych Andrzeja
Graniaka – do 08.04.
Wystawa ﬂorograﬁi Albiny Róg – od 11.04.

SPOTKANIA KLUBOWE
Spotkania Klubu Seniora BOK –
7,14,21,28.04. (poniedziałek), godz. 12.30-15.00. Wstęp dla członków Klubu
„Jajeczko” – Wielkanocne spotkanie w Klubie Seniora BOK – 6.04. (niedziela), godz.
16.00-20.00. Wstęp za zaproszeniami tylko
dla członków Klubu
Spotkanie Związku Polskich Fotografów
Przyrody – Oddział Mazowiecki – 15.04.
(wtorek), godz. 18.30. Wstęp wolny
Klub Gier Towarzyskich – 3,10,17,24.04
(czwartek), godz. 16.00-20.00. Wstęp wolny
Spotkanie Klubu Bielańskiego Stowarzyszenia Amazonek – 22.04. (wtorek), godz.
17.30 -19.00. Wstęp dla członkiń
Telefon zaufania 022/834-65-47 wew. 104,
czynny w każdy wtorek w godz. 18.00 – 19.30

EDUKACJA KULTURALNA
Eliminacje dzielnicowe Konkursu Recytatorskiego „Warszawska-Syrenka” – 1-2.04.
(wtorek-środa).
Eliminacje dzielnicowe Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego – 3.04. (czwartek).
Warsztaty decoupage. Prowadzi Anna Michalak – 5-6.04. (sobota, niedziela). Koszt
180 zł (dla klubowiczek Womanspace – 165 zł)

Warsztaty psychologiczne – „Jak budować cele, aby spełniać swoje marzenia”.
Prowadzi Janina Giluń – 12-13.04. (sobota,
niedziela). Koszt 80 zł (dla klubowiczek Womanspace – 65 zł)
Koncert na życzenie – Open Folk/W Celtyckim Kręgu – koncert umuzykalniający dla
uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii
Narodowej – 16.04. (środa)godz. 8.30, 9.30.
(grupy zorganizowane w uzgodnieniu z BOK)
Otwarte spotkanie warsztatowe nauczycieli muzyki z bielańskich szkół – 17.04.
(czwartek), godz. 14.00. Wstęp wolny
„Papierowe fantazje: wiosna – lato”
– warsztaty papieroplastyki. Prowadzi Elżbieta Szmydt – 19-20.04. (sobota, niedziela). Koszt 70 zł
Warsztaty biżuterii artystycznej – 19-20.04. (sobota, niedziela). Koszt 150 zł
„TEATRALIA 2008 Przegląd dziecięcych
i młodzieżowych zespołów teatralnych
– 26.04. (sobota), godz. 10.00. Zgłoszenia
do 18 kwietnia.

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego – poniedziałek i piątek 15.30 – 17.30.
Teatr Orchestra pod kierunkiem Jacka Bereżańskiego – poniedziałek i piątek 19.00 – 21.00.
Kabaret „Pół – serio” pod kierunkiem Wandy
Stańczak – poniedziałek i środa 20.00 – 21.30.
Teatr „Colombina” pod kierunkiem Anny Dziedzic – poniedziałek i środa 18.00 – 21.00.

ZAJĘCIA STAŁE
– MUZKA, TANIEC, ŚPIEW
Teatr Tańca (taniec współczesny) pod kierunkiem Lidii Pracownik – wtorek, godz. 15.15-16.45 (grupa starsza) i 17.00-18.00 (grupa
młodsza) czwartek, godz. 15.15-16.45 (grupa
starsza) i 17.00-18.00 (grupa młodsza).
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem
Kamili Sadowskiej – wtorek i czwartek, godz.
17.00 – 18.30.
Zespół Estradowy „Bielany” pod kierunkiem
Benedykta Rupiewicza – poniedziałek, godz.
17.00 – 20.00 i środa 14.30 – 17.00.
Tańce etniczne w kręgu pod kierunkiem Barbary Żuchowskiej – czwartek , godz. 19.00 – 20.30.
Studio Piosenki – zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15 pod kierunkiem Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza – środa i piątek, godz. 18.00
-20.00.
Grupa tańca średniowiecznego – piątki, godz.
18.30 – 20.00.

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA
Rysunek i malarstwo zajęcia dla dorosłych pod
kierunkiem Renaty Szymanowskiej – poniedziałek, godz. 16.00 – 17.30 i czwartek 18.00 – 19.30.
Tkackie Koło Seniorek pod kierunkiem Anny
Kozłowskiej – wtorek, godz. 16.00 – 19.00.
Zajęcia plastyczne „Maluchy malują” dla dzieci
(3 – 5 lat) pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej
– środa, godz. 16.00 – 17.00.
Zajęcia plastyczne – „Malowane fantazją” dla
dzieci (6-9 lat) pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej – środa, godz. 17.15 – 18.45.
Zajęcia plastyczne – „Papieroplastyka” dla
dzieci z klas 1- 3, pod kierunkiem Elżbiety
Szmydt (zajęcia organizowane na zamówienie
szkoły) – środa, godz. 10.00 – 11.30.

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA
Gimnastyka rekreacyjna (dla osób w wieku
średnim) pod kierunkiem Hanny Klaude – Ler
– wtorek i czwartek, godz. 17.30 -18.30.
Gimnastyka dla pań po mastektomii pod
kierunkiem Hanny Klaude – Ler – wtorek

i czwartek, godz. 16.30 – 17.30.
Gimnastyka Body Condition pod kierunkiem
Kamili Sadowskiej – wtorek i czwartek, godz.
19.30 – 20.30.
Gimnastyka rekreacyjna pod kierunkiem
Edyty Doniek – wtorek i czwartek, godz. 18.30
– 19.30, 19.30 – 20.30, 20.30 – 21.30.
Qi-Gong – chińska gimnastyka relaksująca pod kierunkiem Joanny Madej – środa, godz. 19.00 – 20.00.

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Kurs obsługi komputera prowadzi Elżbieta
Makulska – poniedziałek, wtorek, czwartek
18.00-21.00 (koszt 200 zł).

ZAJĘCIA STAŁE – INNE
Klub Miłośników Matematyki prowadzi
Zbigniew Policiewicz – piątek, godz. 15.30
– 18.30.
Warsztaty z Tygryskiem – prowadzi Dorota
Klee – Adamowicz – wtorek, godz. 9.30 (dzieci
do 2 lat); wtorek, godz.10.45 (dzieci powyżej

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

„Azymut – Estrady 112“ – bieg terenowy dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 79 – 9.04.
(piątek), godz.10.40.
„Nostalgia“ – wernisaż prac plastycznych
Agnieszki Kremki – 18.04. (sobota), godz.
19.00. Wstęp wolny
W 45 minut dookoła świata – spotkanie dla
dzieci z podróżnikiem z cyklu „Poznajemy
członków Unii Europejskiej“ – 23.04. (środa),
godz.11.00. Wstęp wolny
„Nasza Ziemia“ Ekologiczne spotkania ze
sztuką – obchody Dnia Ziemii. W programie:
spektakl pt. „Sprzątanie lasu“, zajęcia plastyczne – 26.04. (sobota), godz.12.30. Wstęp wolny
„Książka – niezawodny przyjaciel“- spotkanie
literackie z autorem książek dla dzieci z okazji
Międzynarodowego Dnia Książki – 29.04.
(wtorek), godz.10.00-13.00. Wstęp wolny

na instrumentach, aranżacja tekstów) – wtorek i czwartek, godz. 17.30 – 19.00.

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
Zajęcia tkactwa artystycznego pod kierunkiem Marzeny Kustry – czwartek, godz. 10.30
– 14.00.
Gimnastyka rekreacyjna dla dorosłych pod
kierunkiem Diany Dudziak – wtorek, godz.
9.30-10.30 i czwartek 10.00 – 11.00.
Punkt biblioteczny dla dzieci i dorosłych czynny w godzinach pracy Filii BOK.
Zapisy do sekcji i zespołów prowadzone są
w sekretariacie
Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112.
Informacje o działalności można uzyskać na
stronie www.bok-ﬁlia.eu.

WYSTAWY
„Pejzaże” – wystawa malarstwa
Marii Rogińskiej – do 20 . 04.
„Nostalgia“ – wystawa prac plastycznych Agnieszki Kremki – do
27.05.

EDUKACJA
KULTURALNA
Rajskie ptaki – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla przedszkolaków – 2.04. (środa), godz. 10.00
– 11.00
Nie święci garnki lepią – warsztaty
ceramiczne dla dzieci i młodzieży
– 12.04. (sobota), godz. 12.00. Wstęp
wolny
Zabawa z gliną – zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku przedszkolnym – 15.04. (wtorek), godz. 10.00
– 12.00
Koncert na życzenie – Open Folk/
W Celtyckim Kręgu – koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej
– 16.04.(środa), godz. 10.40. (grupy
zorganizowane w uzgodnieniu z Filią
BOK)

ZAJĘCIA DLA DZIECI
Zespół tańca nowoczesnego pod kierunkiem Kamili Sadowskiej – środa, godz.
15.00 – 17.00 i piątek 16.00 – 18.00.
Zajęcia plastyczne pod kierunkiem
Joanny Gałązki – sobota, godz. 11.00
– 14.00.
Zespół muzyczny Filii pod kierunkiem Andrzeja Perkmana (nauka gry

Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja
życzy

Redakcja

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.

Nasze Bielany nr 3/2008

MŁODZIEŻ

Czy pamiętamy?

Fot. Arch. UKSW

Mija kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II

Bartłomiej Frymus
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kwietnia 2005 r. Data jak data, ale…
tego dnia zmarł Papież Polak Jan Paweł II. Czy ktoś jeszcze to pamięta?
Zrobiłem małe doświadczenie
i zapytałem się dziesięciu przypadkowo spotkanych osób czy wiedzą co wydarzyło się 2
kwietnia 2005 r. Tylko trzy osoby wiedziały, że
tego dnia zmarł Jan Paweł II. Reszta osób nie
wiedziała. To smutne, że już powoli zapominamy o tak wielkim człowieku jakim był Karol
Wojtyła – Papież Polak.
Potraﬁł długo w nocy stać w oknie, by rozmawiać i śpiewać z młodzieżą. Często żartował
ze stojącymi na ulicy tłumami młodych ludzi.
Jan Paweł II bardzo to lubił. Chętnie przebywał z młodzieżą. Gdy był zmęczony i bardzo
cierpiał, mogłoby się wydawać, że na nic już
nie miał ochoty… ale zawsze, gdy zobaczył
młodzież, na jego twarzy pojawiał się uśmiech,
a ból i cierpienie znikało.
W wielu publikacjach o Papieżu można
wyczytać, że był taki od zawsze. Karol Wojtyła w krakowskiej paraﬁi św. Floriana bardzo
chętnie prowadził zajęcia w liceum, a potem
ze studentami. Często odwiedzał akademiki,
a z młodymi chodził do kina, teatru a nawet
wyjeżdżał w góry.
Wiele osób pamięta rok 1985, który był
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży.
Światowe Dni Młodzieży w Rzymie przyciągnęły tłumy młodych pielgrzymów. Było ich
ponad 250 tys. Podczas tego spotkania Ojciec
Święty ogłosił encyklikę do i o młodzieży
„List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II
do młodych”.
Mateusz, który od kilku lat interesuje się
stosunkami Papieża z młodymi, uważa, że
mimo iż Papież nie propagował życia łatwego
i przyjemnego, to jednak zdobył sympatię
młodych ludzi. Dlaczego?
— Bo Papież stawiał wymagania. A młodzi ludzie lubią nowe wyzwania — twierdzi
Mateusz.
Kilka lat przed śmiercią Papież ciągle
powtarzał, że jest już stary i zmęczony. Ale
młodzi ludzie, którzy tak licznie przychodzili
na spotkania, wołali, że Papież jest młody.

Zaufanie młodych Jan Paweł II zdobył swoją
szczerością, a przede wszystkim swoją autentycznością – twierdzi Karolina, studentka
teologii na UKSW.
Ojciec Święty twierdził, że młodzi ludzie
są bardzo wartościowi, że oni są przyszłością
świata. Przy każdej możliwej okazji powtarzał,
że przyszłość buduje się za pośrednictwem
młodych. Jak można się domyśleć, dla młodych
ludzi na całym świecie Papież jest autorytetem.
Jan Paweł II podczas spotkania z polską młodzieżą na Westerplatte w 1987r. powiedział: „
(…) jestem w szczególny sposób zjednoczony
z wami, z polską młodzieżą, bo wyście mnie
– powiedziałem to już w Krakowie i powtarzam tu, w Gdańsku – bo wyście mnie do tego
posługiwania Kościołowi, a zwłaszcza młodemu Kościołowi na całym świecie, w szczególny
sposób przygotowali. Wychowaliście sobie
papieża!”
Ojciec Święty bardzo lubił żartować z młodymi. Kiedyś na Placu św. Piotra hiszpańska

młodzież tak bardzo wołała Papieża, że ten
wyszedł i powiedział:
- Idźcie już.
- Nie!
- Ależ idźcie już, bo będziecie zmęczeni.
- Nie!
- No więc pytam się was po raz trzeci:
idziecie spać?
- Nie!
- Róbcie, jak chcecie, ale ja idę.
- Nie!
- Idę, idę, choćbyście nie wiem jak krzyczeli, to ja idę. Ja muszę jutro rano chodzić na
nogach, a nie na rzęsach. Dobranoc!
Dokonania Papieża Polaka to nie tylko
liczne podróże po świecie, ale również wiele
Encyklik, adhortacji apostolskich, konstytucji
apostolskich i wiele innych. Papież w swoim
nauczaniu stara się wyjaśniać prawdy wiary
głoszone przez Kościół Katolicki. Ojciec
Święty nadał swojemu nauczaniu uniwersalny
wymiar. Wokół siebie gromadził miliony ludzi.
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I co ważne nie tylko katolików: Papież na
każdym kroku odwoływał się do tego, co łączy
wszystkich ludzi – ludzka godność.
Pamiętam ostatnie dni życia Papieża, cały
ten szum medialny. Dosłownie każdy leciał
do księgarni by kupić Jana Pawła II „Pamięć
i tożsamość”. Jeden z duchownych powiedział:
„Chciałbym, aby choć połowa z tych osób,
które kupiły książkę, przeczytała ją”. Dla wielu
osób na kupieniu tej książki się skończyło. Boję
się, że teraz jest gorzej. Już zapomnieliśmy, że
Jan Paweł II napisał przez 26 lat swojego pontyﬁkatu 14 encyklik i listy apostolskie. Warto
przypomnieć kilka z nich.
Jan Paweł II bardzo chronił prawa człowieka. Bo przecież, jak wiadomo, gdy obejmował
Stolicę Piotrową, w jego kraju łamano prawa
człowieka. Papież wtedy przejmował się losami
osób żyjących w komunizmie, gdzie władzę
sprawowano kosztem ludzi. To wszystko spowodowało, że napisał swoją pierwszą encyklikę
„Redemptor hominis” – Odkupiciel człowieka.
W tej encyklice JPII przypomina, że Chrystus
niesie prawdziwą wolność – każdemu człowiekowi. Encyklikę odebrano jako manifest
personalizmu i humanizmu.
„Divus in misericordia” – Bogaty w miłosierdziu, to druga encyklika Ojca Świętego.
Tym razem Papież swoją encyklikę poświęcił
problematyce miłosierdzia bożego. Pogłębił
kult Bożego Miłosierdzia głoszonego przez św.
s. Faustynę Kowalską.
Kolejnym bardzo ważnym tematem dla
Papieża była miłość, nienaruszalność ludzkiego
życia od jego poczęcia. Poruszał zagadnienie
poszanowania ludzkiego życia. Jan Paweł II
wystąpił przeciw karze śmierci. Potępiona
została aborcja i eutanazja. To wszystko Ojciec
Święty zawarł w encyklice „Evangelium vitae”
– Ewangelia życia.
Encyklika „Fides et ratio”. Fides to wiara,
ratio to rozum. Encyklika mówi o relacjach
między wiarą a rozumem. Jednym z charakterystycznych zdań encykliki to: „wiara i rozum
są jak dwa skrzydła unoszące człowieka ku
kontemplacji prawdy”. Papież chce udowodnić,
że wiara i rozum nie muszą się wzajemnie zwalczać, tylko powinny się wzajemnie uzupełniać.
Jego zdaniem wiara nadaje sens ludzkiej egzystencji, a rozum sprawia, że wiara jest dojrzała.
Encyklika „Redemptoris misio” – Wiara
i rozum, uważana jest za najważniejszą encyklikę Papieża. Papież mówi, że nadszedł czas
nowej ewangelizacji. Odnosi się to do krajów
o chrześcijaństwie starej daty.
Warto zapoznać się z tym, co przez 26 lat
pontyﬁkatu mówił Jan Paweł II – mówił do nas
wszystkich, bez względu na wyznawaną religię,
czy kolor skóry.

Zapraszamy na pływalnię przy ul.
Conrada 6. Do Państwa dyspozycji
niecka o wymiarach 12,5 m na 25 m,
jaccuzzi oraz sauna.
Na odwiedzających pływalnię czekają
różne promocje. W każdy weekend można wykupić promocyjny bilet rodzinny.
Oferujemy zniżki dla uczniów i studentów do 26 roku życia oraz dla emerytów
i rencistów. W każdą niedzielę od 12.00
do 15.00 bezpłatnie pływają uczniowie
szkół bielańskich: w godz. 12.00–13.30
uczniowie szkół podstawowych, a w
godz. 13.30–15.00 uczniowie gimnazjów
i szkół ponsdgimnazjalnych
Bliższe informacje o pływalni i ofercie
na stronie www.crs-bielany.waw.pl, lub
pod nr tel. (0-22) 633 86 80 wew. 101
DO ZOBACZENIA!
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