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GA ZE TA BEZ PŁAT NA

Fot. Ryszard Rzepecki

Składając najgłębszy hołd Ojcu Świętemu
pamiętajmy, że Jego nauka powinna stać się
drogowskazem dla Polaków na przyszłe lata.

Tylko wtedy wystawimy naszemu
Wielkiemu Pasterzowi niezniszczalny pomnik,

gdy wpajane nam przez Niego zasady
i wartości trwać będą w nas samych

i w naszych czynach.
„Nie lękajmy się, wstańmy i chodźmy”

– tak, jak On nas wzywa.
Tak nam dopomóż Bóg.

Cezary Pomarański

Burmistrz Dzielnicy

Aleksander Kapłon

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Aleksander Kapłon

Przewodniczący Rady DzielnicyPrzewodniczący Rady Dzielnicy

Cezary Pomarański

Burmistrz Dzielnicy
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Z prac Rady i Zarządu Dzielnicy

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy w marcu 2005 r. odbył siedem posiedzeń, w trakcie których 

omówił 103 sprawy, w tym podjął 45 uchwał.Tylko jeden temat znalazł się w porządku 
obrad XXXIV Sesji Rady Dzielnicy Bielany, 
a mianowicie: kontynuacja dyskusji i przy-
jęcie uchwały w sprawie opinii na temat 
przebiegu północnego wylotu z Warszawy 
drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska. 
Temat ten przedłożony został radnym do 
dyskusji 7 marca na poprzedniej, XXXIII 
sesji, ale ponieważ nie przybył na obrady 
przedstawiciel prezydenta Warszawy, do 
którego kierowano by wszystkie uwagi, 
a zgromadzeni mieszkańcy domagali się 
by dano szerokiemu gronu mieszkańców 
Bielan możliwość wypowiedzenia się na 
ten temat, radni podjęli decyzję o zorgani-
zowaniu dodatkowej sesji za tydzień. Sesja 
ta odbyła się 14 marca w sali gimnastycznej 
Gimnazjum Nr 73 im. J.H. Wagnera przy ul. 
Conrada 6. Tym razem, wśród zaproszo-
nych gości - ekspertów był pełnomocnik 
prezydenta Warszawy ds. Mostu Północ-
nego Witold Chodakiewicz. Jak można było 
przewidzieć, na obrady tłumnie przybyli 
przedstawiciele jednostek samorządowych, 
spółdzielni mieszkaniowych oraz miesz-
kańcy nie tylko Bielan, ale także Żoliborza, 
Bemowa i gminy Łomianki. 

Jak informowaliśmy Państwa w poprzed-
nim numerze „Naszych Bielan”, opracowa-
no 4 warianty przebiegu północnego wylotu 
z Warszawy drogi ekspresowej S-7. Najko-
rzystniejsze oceny specjalistów uzyskały 
warianty: 2 i 4. Przypomnijmy, że dzisiaj 
droga S-7 to jest Wisłostrada, ul. Pułkowa 
i ul. Kolejowa w Łomiankach. Opracowane 
4 nowe warianty są nowymi korytarzami, 
w ramach których nie przebiega żadna 
trasa drogowa. Wariant 2 - to korytarz, który 
przebiega od węzła Kiełpin, po zachodniej 
stronie terenów zabudowanych w Łomian-
kach, a następnie wykorzystuje pas terenu 
rezerwowany w planach zagospodarowania 
przestrzennego m. st. Warszawy dla trasy 
N-S. Przechodzi przez dzielnice Warszawy: 
Bielany i Bemowo, aż do projektowanego 
węzła z Trasą Armii Krajowej. Następnie 
prowadzony jest w projektowanym koryta-
rzu Trasy AK, do projektowanego węzła z ul. 
Górczewską. Dalej wariant 2 projektowanej 
drogi S-7 przecina istniejące ulice miejskie: 
Wólczyńską, Arkuszową, Kwitnącą i Księ-
życową oraz sieć uliczek dojazdowych na 
Chomiczówce, a następnie ulice: Piastów 
Śląskich, Powstańców Śląskich i Księcia 
Bogusława. 

Natomiast korytarz wariantu 4. prze-
biega przez gminy: Łomianki, Izabelin 
i Babice oraz dzielnice Warszawy: Bielany 
i Bemowo. Od węzła Kiełpin prowadzony 
jest po zachodniej stronie terenów zabu-
dowanych w Łomiankach, a następnie, na 
długości ok. 1,5 km wykorzystuje pas terenu 
rezerwowany w planach zagospodarowania 
przestrzennego m. st. Warszawy dla trasy 
N-S. W rejonie przecięcia z ul. Wólczyń-
ską, droga wychodzi z korytarza trasy N-S 
i przechodzi przez niezabudowane tereny 
na obszarze Wólki Węglowej, po wschod-
niej stronie sieci energetycznej Mościska. 
Po przekroczeniu torów bocznicy kolejowej 
do Huty Luchini i ul. Arkuszowej, korytarz 
drogi S-7 poprowadzony jest skrajem Lasu 
Bemowo, po wschodniej granicy terenów 
kompostowni i zespołu utylizacji śmieci 

przy ul. Estrady, a dalej - po wschodniej 
stronie torów bocznicy kolejowej. Z kolei 
przechodzi na zachodnią stronę bocznicy 
kolejowej, przebiega przez fragment terenu 
gminy Babice. W rejonie osiedla Blizne 
Łaszczyńskiego trasa wchodzi w korytarz 
drogi S-8. Korytarz projektowanej drogi 
S-7 w wariancie 4. przecina ulice miejskie: 
Estrady, Wólczyńską, Arkuszową, Radiową, 
Kocjana oraz sieć uliczek dojazdowych na 
osiedlu Blizne.

Temperatura obrad podczas sesji 14 
marca szybko rosła. Opinie poszczególnych 
komisji Rady Dzielnicy były negatywne 
w stosunku do wszystkich proponowanych 
wariantów wylotu trasy S-7 w kierunku 
na Gdańsk. Witold Chodakiewicz pełno-
mocnik prezydenta Warszawy ds. Mostu 
Północnego argumentował, że nie da się 
wyprowadzić na zewnątrz miasta transportu 
potrzebnego choćby ze względu na dosta-
wy towarów, a ruch tranzytowy – wbrew 
obiegowym opiniom – w większości omija 
Warszawę. Inaczej patrzy się na zagad-
nienia komunikacji i transportu z punktu 
widzenia mieszkańców dzielnicy leżącej 
na obrzeżach, a inaczej z punktu widzenia 
całego miasta. Antoni Gut przewodniczący 
Komisji Ochrony Środowiska Rady Warsza-
wy w swojej wypowiedzi m. in. przypomniał, 
że Rada Warszawy w lutym ubiegłego roku 
przyjęła stanowisko, w którym wzywa pre-
zydenta stolicy by nie dopuścił do poprowa-
dzenia ruchu ponadlokalnego przez tereny 
zurbanizowane miasta. Maria Nadrowska 
z Biura Planowania Rozwoju Warszawy 
poinformowała zebranych, że proponowane 
są pewne modyfi kacje preferowanego przez 
specjalistów wariantu 2., który budził bardzo 
duże sprzeciwy mieszkańców. Te, właściwie 
„kosmetyczne” zmiany nie uspokoiły nastro-
jów uczestników spotkania. 

Emocje narastały po każdej kolejnej 
wypowiedzi. W dyskusji dominowała opinia, 
że żaden z opracowanych wariantów nie 
zadowala mieszkańców. Argumentowano 
to względami bezpieczeństwa i zagroże-
niami dla człowieka i całego środowiska. 
Padło np. pytanie: dlaczego dopuszczono 
do budowy osiedli, wysokich bloków miesz-
kalnych tam, gdzie teraz proponuje się 
poprowadzenie drogi ekspresowej. 

Radni zgłosili dwa nowe projekty uchwał. 
Przewodnicząca klubu SLD-UP przedstawi-
ła projekt uchwały, w której Rada Dzielnicy 
negatywnie zaopiniowałaby wszystkie 4 wa-
rianty. Z kolei Karol Szadurski zgłosił projekt 
uchwały w imieniu klubu PiS. W głosowaniu 
Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę w wersji 
zaproponowanej przez PiS. W paragrafi e 
1. tej uchwały czytamy: „Rada Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy negatywnie opi-
niuje wariant 1 i 2 przebiegu północnego 
wylotu z Warszawy drogi ekspresowej 
S-7 w kierunku Gdańska oraz zwraca się 
z prośbą do prezydenta m. st. Warszawy 
o spowodowanie opracowania i przedsta-
wienie do opinii Radzie Dzielnicy Bielany m. 
st. Warszawy, bardziej szczegółowych pro-
jektów przebiegu wylotu drogi ekspresowej 
S-7 w kierunku Gdańska według wariantów 
3 i 4 wraz z propozycjami alternatywnych 
rozwiązań”.

Redakcja 

Wśród spraw rozstrzyganych przez Za-
rząd dominującą grupę stanowiły zagadnie-
nia związane z gospodarką mieszkaniową 
i zasobem nieruchomości w Dzielnicy, które 
dotyczyły m.in.: 
� wniosków podatników o wyrażenie 

zgody na ratalną spłatę bądź umorzenie za-
ległości z tytułu dzierżawy lub użytkowania 
wieczystego gruntu,
� podań o odroczenie terminu wpłaty, 

bądź rozłożenie na raty opłaty z tytułu użyt-
kowania wieczystego gruntu za rok 2005,
� wystąpień najemców lokali użytkowych 

o wyrażenie zgody na ratalną spłatę bądź 
umorzenie zaległości czynszowych,
� rozwiązania umowy najmu garażu,
� wyrażenia zgody Przedsiębiorstwu 

Usługowo-Projektowemu „SOMEX” sp. 
jawna na przebudowę sieci ciepłowniczej do 
pomieszczenia węzła cieplnego w pawilonie 
przy ul. Kasprowicza 16,
� skierowania sprawy na drogę postępo-

wania sądowego celem wyegzekwowania 
należności z tytułu najmu boksu motocy-
klowego,
� zatwierdzenia dokonania rozbiórki 

budynku zajmowanego przez zespół 
sześciu boksów motocyklowych przy ul. 
Skalbmierskiej 13,
� odrzucenia wniosku o weryfi kację 

sposobu naliczania opłaty stałej za cen-
tralne ogrzewanie w pawilonie przy ul. 
Magiera 13A,
� wystąpienia Zakładu Gospodarowania 

Nieruchomościami m. st. Warszawy w Dziel-
nicy Bielany o rozłożenie na raty, bądź 
umorzenie zaległości czynszowych, wystę-
pujących na kontach lokali komunalnych,
� przekazania Miejskiemu Laboratorium 

Chemicznemu obsługi eksploatacyjnej 
automatycznej stacji pomiarowej zanie-
czyszczeń powietrza położonej przy ul. 
Tołstoja 2,
� wyrażenia zgody na uiszczenie w sys-

temie ratalnym kaucji zabezpieczającej za 
lokale mieszkalne przy: ul. Doryckiej 7 i ul. 
Lindego 18 oraz za siedem lokali mieszkal-
nych przy ul. Wrzeciono 30,  

� zwolnienia z wpłaty kaucji zabezpiecza-
jącej za dwa lokale przy ul. Wrzeciono 30.

Ponadto w omawianym okresie Za-
rząd:
� negatywnie zaopiniował przekazane 

przez ZTM propozycje zmian w układzie ko-
munikacji miejskiej, w związku z oddaniem 
do użytku nowej stacji metra Plac Wilsona,
� zaakceptował harmonogram, organi-

zowanych przez Wydział Sportu, Turystyki 
i Wypoczynku, wycieczek dla mieszkańców 
Dzielnicy Bielany,
� podjął decyzję o przystąpieniu Dzielni-

cy Bielany do realizacji programu pn. „Praca 
z internetu”,
� zaaprobował projekt zadań przewi-

dzianych do realizacji przez Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia w roku 2005.

Podjęte przez Zarząd uchwały obejmo-
wały m. in. tematykę: 
� zawarcia umów, udzielenia kwalifi kacji 

do zawarcia umów i umieszczenia na liście 
osób oczekujących, przyspieszenia terminu 
zawarcia umów najmu lokali oraz wzajem-
nej zamiany lokali,
� wykazu lokali użytkowych przeznaczo-

nych do sprzedaży na rzecz najemców, 
� zmian w umowach najmu lokali użyt-

kowych w pawilonach wolnostojących,   
dotyczących świadczenia usług w zakresie 
wywozu nieczystości,
� podziału środków  pieniężnych  dla 

szkół  na sfi nansowanie  posiłków dla dzieci 
z rodzin najuboższych,     
� zmiany w załączniku dzielnicowym Nr 

III do budżetu m.st. Warszawy na 2005 r.,
� zgody na oddanie w użyczenie dla 

Domu Dziecka nr 1 im. Maryny Falskiej 
w Warszawie lokali nr  1 i 2 przy ul. Wrze-
ciono 30 w  celu realizacji programu Kame-
ralnej Grupy Usamodzielnienia.

Zarząd w przedmiotowym okresie przy-
gotował i skierował do Rady Dzielnicy Bie-
lany m.st. Warszawy cztery projekty uchwał, 
które będą rozpatrywane podczas sesji 
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.  

Katarzyna Kamińska
Sekretariat Zarządu

Z prac Komisji ds. Rodziny
W dniu 12.04.2005 r. Komisja Rodziny Rady Dzielnicy Bielany rozważała temat wpro-

wadzania do bielańskich szkół dodatkowych programów: profi laktycznych, edukacyjnych 
i wychowawczych. Wypowiadali się m.in.: dyrektor Biura Edukacji m.st. Warszawy Liliana 
Zientecka i przedstawicielka renomowanego i opiniotwórczego w tej dziedzinie Centrum 
Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Joanna Szymańska. Obszerną 
informację i wnioski z dyskusji przedstawimy w następnym wydaniu „Naszych Bielan”.

Ojcze Święty z najwyższą czcią oddajemy Tobie Hołd i dzię-
kujemy za to, co dałeś naszej Ojczyźnie i Światu. Pokazałeś 
wszystkim wątpiącym, że Dobro i Prawda zwycięża. Jesteś nam 
potrzebny codziennie. Dlatego modlimy się dziś Twoimi słowami: 
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

PREZYDENTOWI  WARSZAWY
LECHOWI KACZYŃSKIEMU

z powodu śmierci

OJCA
wyrazy głębokiego współczucia

składają                                 

Zarząd Dzielnicy Bielany Rada Dzielnicy Bielany

Pani Mirosławie Włodek
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

TEŚCIA
składają 

współpracownicy z Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany 

Koledze Krzysztofowi Góreckiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
składają

Główna Księgowa oraz koleżanki i koledzy
z Wydziału Budżetowo-Księgowego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Główna Księgowa



3Kwiecień 2005

Pożegnanie Ojca Świętego

NA BIELANACH
Cóż można powiedzieć w tej szczególnej chwili? Jak ubrać ją w słowa? Czy 
nie zabrzmią one banalnie, patetycznie? Gdzie znaleźć właściwą odpowiedź, 
gdy Papież - Jan Paweł II, jest już po drugiej stronie rzeki. A my - zostaliśmy 
nad jej stromym brzegiem, szukając właściwej drogi...  

Wiadomość o śmierci Ojca Świętego do-
tarła do nas w Łodzi, gdzie odwiedzaliśmy 
rodzinę w drodze do Zakopanego. Poszli-
śmy wówczas do łódzkiej katedry, aby być 
w tych ciężkich chwilach jak najbliżej Boga. 
Stojąc w tłumie modlących się łodzian, 
uświadamiłem sobie, że wszyscy jesteśmy 
pogrążeni w smutku, ale nie w rozpaczy. 
Odczuwałem wielki spokój, który był chyba 
wynikiem tego w jaki sposób Jan Paweł II 
przygotował nas do swojej śmierci.  

Następnego dnia ruszyliśmy w dalszą 
drogę, swoistą pielgrzymkę do miejsc zwią-
zanych z Ojcem Świętym. W niedzielę 3 
kwietnia w święto Miłosierdzia Bożego dotar-
liśmy do sanktuarium w Łagiewnikach i wy-
słuchaliśmy pięknej i bardzo osobistej homilii 
kard. Franciszka Macharskiego. W kolejnych 
dniach odwiedziliśmy sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zako-
panem i Wadowice. Wciąż powracała myśl: 
„jak dostać się do Rzymu, aby uczestniczyć 
w ostatniej drodze Ojca Świętego”. Udało 
nam się zdobyć bilety na pociąg „K2 Kraków 
– Rzym - Kraków”. Byliśmy szczęśliwi. 

W środę 6 kwietnia o godz. 19.20 byliśmy 
już w pociągu do Rzymu. Pielgrzymi - to 
głównie ludzie młodzi z południowej Polski, 
ale nie tylko. Szybko odnaleźliśmy wspólny 
język, świadomi celu naszej podróży. Po 
24 godzinach dotarliśmy do stacji Roma 
Ostiense, a następnie autobusami do Circus 
Maximus. W dalszą drogę, w kierunku Waty-
kanu ruszyliśmy grupą 15 osób na piechotę. 
Doszliśmy w okolice Via della Conciliazione 
i w pobliskim parku czekaliśmy do świtu, aż 
służby porządkowe wpuszczą nas razem 

z wielotysięcznym tłumem,  w okolice placu 
św. Piotra. Po całej nocy wyczekiwania, o go-
dzinie 6 rano, spełniło się nasze marzenie. 
Byliśmy w samym centrum wydarzeń, razem 
z setkami tysięcy ludzi wielu narodowości. 
Atmosfera była niezwykle podniosła. Znajdo-
waliśmy się w tym samym miejscu, kiedy to 
w 2000 r. w czasie milenijnych dni młodzieży 
widzieliśmy przejeżdżającego Ojca Świętego 
w papamobile. Czuliśmy się tak, jakby On 
miał znów się ukazać zza głów rozśpiewanej 
młodzieży. Wiedzieliśmy, że to nie nastąpi, 
lecz czuliśmy Jego obecność wśród nas. 

Na pięć minut przed rozpoczęciem 
mszy św. udało się nam przedostać na 
sam środek placu św. Piotra. 
Tam przeżyliśmy nabożeństwo 
żałobne. Za każdym razem, 
gdy przed oczami zebranych 
ukazywała się na telebimach 
trumna z ciałem Jana Pawła 
II rozlegały się gromkie brawa 
i okrzyki: „Jan Paweł Wielki”, 
„Jan Paweł Święty”. Nikt nie 
wstydził się łez. Gdy wnoszono 
trumnę do bazyliki nie ustawały 
brawa, które trwały i trwały…

Maciej Podczaski, urzędnik

Moja decyzja o wyjeździe 
na pogrzeb Ojca Świętego 
była bardzo spontaniczna. Nie 
wiem jak znalazłam w sobie tyle 
odwagi, że zdecydowałam się 
w ciągu 3 godzin. A miał to być  
mój pierwszy wyjazd za gra-
nicę, pierwszy lot samolotem. 

NA PLACU ŚW. PIOTRA Wykupiłyśmy z koleżanką bilety, udało się 
załatwić lokum (z którego w końcu nie sko-
rzystałyśmy). Już  sam początek podróży 
był niezwykły. Wylecieliśmy z Warszawy 
w czwartek wieczorem i o godzinie 21.37 
koła samolotu dotknęły płyty rzymskie-
go lotniska. Wszystkim łzy zakręciły się 
w oczach... to już było przeżycie.

Z lotniska dotarłyśmy z koleżanką kolejką 
na dworzec w Rzymie,  a potem, przez półto-
rej godziny szłyśmy przez miasto w okolice 
Placu św. Piotra. Rzym pięknie wyglądał 
nocą, wszędzie było dużo Polaków. Szłyśmy 
w uniesieniu.  Tłumy ludzi; niektórzy spali na 
trawnikach. Do Placu św. Piotra dotarłyśmy 
około godziny pierwszej w nocy.

Zaczęło się czuwanie. Wprawdzie 
wolontariusze rozdawali koce i kołderki, 

żeby można było się zdrzemnąć, ale 
nie skorzystałyśmy z tego. Nad ranem 
rozdawano sałatki owocowe – podobno 
dar dziennikarzy. Karabinierzy przega-
niali stojących przy barierkach, ale każdy 
chciał być jak najbliżej. Napięcie rosło, 
bo co pewien czas nadchodziły wieści, 
że nie będą wpuszczać na Plac św. Pio-
tra. Około godziny 4 nad ranem tłum już 
był tak gęsty, że nie można było nawet 
przykucnąć. To była walka z sennością 
i tłumem. Wreszcie wpuszczono nas. 
A więc jesteśmy, co za ulga... i poczucie 
radości. Doznania niezwykłe. Potem Msza 
św., Litania do Wszystkich Świętych, wiatr 
i polskie fl agi... Więcej nie jestem w stanie 
opowiedzieć.

Agnieszka Dębska, studentka

Minęła Wielkanoc, czas Zmartwychwsta-
nia. Jakiś przedziwny spokój zaległ nad 
Bielanami. Wiedzieliśmy, że Nasz Pasterz 
zmaga się z bolesnym przeznaczeniem, 
lecz mieliśmy nadzieję, że to jeszcze nie 
czas, że jeszcze nie teraz. Lecz wieści 
nadchodzące z Watykanu, wystawiły nas 
na ciężką próbę. Czy my - mieszkańcy Bie-
lan, potrafi liśmy ją godnie przyjąć i przeżyć 
najgłębiej, jak to tylko możliwe? Musimy 
swą postawą udowodnić, że przekazane 
nam przesłanie,  płynące z pontyfi katu Ojca 
Świętego, nie zostanie zmarnowane. 

Dlatego tłumy mieszkańców wypełni-
ły bielańskie kościoły. Żarliwe modlitwy 
oraz nocne czuwanie, zjednoczyły nie 
tylko wiernych, lecz także osoby o innych 
światopoglądach. Tak działo się nie tylko 
w stolicy, ale też w innych polskich mia-
stach. W spontanicznym odruchu serca, 
w oknach wielu mieszkań rozbłysły świece. 
Jak promyki nadziei. I wciąż trwały, dzień 
za dniem. Zdawało się, że chwila ta trwa 
niemal wieczność. 

Jednak wieczorem, 2 kwietnia, Biały 
Anioł musnął swym skrzydłem umęczonego 
chorobą Papieża i zabrał Go do Najwyższe-
go. Drgnęło serce krakowskiego dzwonu 
Zygmunta, a wraz z nim wszystkie dzwony 
w Ojczyźnie. Na Bielanach; od Marymontu, 
po Młociny, popłynęły spiżowe dźwięki 

w ciemnościach nocy. Niczym pożegnalna, 
pełna żałości pieśń.   

Stało się. Mimo to, poprzez ból oraz 
łzy, wznieśliśmy się ponad własny egoizm. 
Smutni, lecz jacyś dojrzalsi, pogodzeni we-
wnętrznie, spróbowaliśmy poprzez modlitwę 
zrozumieć odwieczną tajemnicę nieśmier-

Podczas mszy świętej w kościele św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie

Przed godz. 7.00 na Warwzyszewie

Na Plcau św. Piotra dominowały polskie fl agi

telności. Do bladego świtu nie gasły światła 
w kościołach, kaplicach, nie gasły świece oraz 
znicze. Ogłoszono żałobę narodową, trwającą 
do 8 kwietnia; dnia papieskiego pogrzebu.

We wczesny niedzielny poranek, daliśmy 
wyraz swego oddania i miłości do Niego, 
podczas specjalnych mszy, za spokój duszy 

Ojca Świętego. Na 
masztach, budyn-
kach, balkonach za-
łopotały okryte kirem 
papieskie i narodowe 
fl agi. Czynne zazwy-
czaj wielkie markety 
zamknęły swe po-
dwoje, wywieszając 
stosowne informacje. 
Bielańskie uliczki po-
kryły się ciszą, prze-
rywaną jedynie od-
głosem telewizyjnych 
transmisji z Rzymu, 
Krakowa, Wadowic, 
Warszawy. Z całego 
świata. 

Kolejne dni, to 
niespotykany wręcz 
przejaw wiary, pa-
triotyzmu, a także 
zwykłej, ludzkiej so-
lidarności. W bielań-

skich (i nie tylko) przedszkolach, szkołach, 
uczelniach, okolicznościowymi apelami 
i modlitwą, uczczono odejście Naszego 
Papieża. Wszystkie pojazdy: autobusy, 
tramwaje, taksówki, a także prywatne 
samochody, oznaczono chorągiewkami 
z czarną szarfą. 

Musimy godnie spłacić olbrzymi dług 
wdzięczności wobec Jego osoby. Tak ludz-
kiej, tak bliskiej każdemu z nas. Cała Polska, 
ba, cały świat, pochylił się w hołdzie dla 
skromnego człowieka z Wadowic - Karola 
Wojtyły, który trafi ł na Stolicę Piotrową i ni-
czym Duch Święty, odmienił oblicze Ziemi. 

Papież - Polak. Jan Paweł II. Wielki. 
Pielgrzym ludzkich dusz. Owoce Jego 
wędrówek zbierać będą kolejne pokolenia. 
Słowo, niczym ziarno, trafi ło na podatny 
grunt. Był czas siewu, nadchodzi wielki czas 
żniw. Nie zmarnujmy tego plonu.

Leszek Rudnicki



4 Kwiecień 2005

Moje spotkania z Ojcem Świętym

Jakie było pierwsze spotkanie księdza 
z  Ojcem Świętym?

To pierwsze spotkanie było trochę zabaw-
ne. To był początek lat 60-tych, studiowałem 
na KUL-u, mieszkałem w tzw. konwikcie 
czyli domu dla księży – studentów. Pewnego 
dnia, jemy śniadanie w gronie księży z War-
szawy, a tu nagle wchodzi młody ksiądz, 
wysoki, sympatyczny, uśmiechnięty i siada 
przy naszym stole. Wiedziałem o biskupie 
Karolu Wojtyle, ale Jego nie znałem. Kiedy 
przysiadł się do nas był w czarnej sutannie, 
bez żadnych insygnii biskupich. 

Ja do niego mówię: przyjacielu pierwszy 
raz ciebie widzę, czy jesteś studentem tu na 
KUL-u? Odpowiedział: nie, nie jestem stu-
dentem. A skąd jesteś? Z Krakowa, jestem 
tu wykładowcą, Nazywam się Wojtyła. Nie 
powiedział biskup Wojtyła, tylko po prostu 
Wojtyła. 

Takie było moje pierwsze spotkanie 
z biskupem Wojtyłą. Moi koledzy śmiali się 
ze mnie i wypominali mi to wielokrotnie, 
zwłaszcza gdy został papieżem.

Później uczęszczałem na Jego wykła-
dy z fi lozofi i etyki. Biskup Karol Wojtyła 
przyjeżdżał z Krakowa na KUL dwa razy 
do roku i miał długi blok wykładów. Były 
to trudne wykłady. Myśmy podziwiali jego 
zasób wiedzy i wielkość Jego intelektu, 
perfekcję jako wykładowcy. Chodził sobie 
po sali, spoglądał na nas, uśmiechał się 
i traktował nas jak partnerów do rozmowy. 
A myśmy początkowo nawet nie bardzo go 
rozumieli. Był to język fi lozofi i Maxa Schele-
ra (zwolennika fenomenologii – przyp. red.), 
a my w seminariach mieliśmy fi lozofi ę tomi-
styczną (kierunek fi lozofi i stworzony przez 
św. Tomasza z Akwinu – przyp. red.) i raczej 
znaliśmy ten język, ten sposób myślenia. 
Mieliśmy świadomość, że nie dorastamy 
mu do pięt. Bardzo się mobilizowaliśmy. 
Dopiero po wielu miesiącach zaczęliśmy 
rozumieć jego wykłady, choć były znako-
micie prowadzone z precyzyjną dykcją. To 
był niezwykły intelekt.

W tamtych czasach odkryłem też bi-
skupa Wojtyłę  jako duszpasterza, gdy 
wysłuchałem Jego kazania, w roku bodajże 
1965.  Przeczytał Ewangelię o burzy na mo-
rzu i skomentował ją w sposób niezwykle 
prosty, komunikatywny. Powiedział, że łódź  
Piotra jest symbolem kościoła, który prze-
szedł wiele burz. Stało się tak dlatego, że 
jest w niej Chrystus. A KUL powinien istnieć 
w rzeczywistości, którą wówczas mieliśmy 
w Polsce, choć były ogromne kłopoty z jego 
utrzymaniem. Gdyby go nie było, powinno 
się go powołać, dla dobra polskiej kultury. 
Bo wielka kultura rozwija się w wyniku 

Ks. Kazimierz Kalinowski
Honorowy Obywatel Bielan

sporów i dyskusji między różnymi opcjami. 
To kazanie pamiętam do dziś. 

Później nie miałem kontaktów z bi-
skupem Wojtyłą. W kręgach kościelnych 
krążyła wiadomość, że jego intelekt bardzo 
wysoko cenił papież Paweł VI i że już jako 
kardynał współtworzył sobór watykański. 
Ale, że zostanie papieżem, nikt się nie 
spodziewał. To było zrządzenie Boga. 

Był ksiądz u papieża Jana Pawła II 
z samorządowcami warszawskimi.

To była pielgrzymka, podczas której 
stołeczni radni nadali mu tytuł Honorowego 

Obywatela Warszawy. Uroczystośc odbyła 
się w Sali Klementyńskiej. Czekaliśmy 
chwilę, otwierają się drzwi i wchodzi papież 
z laseczką w ręku. Było tam bardzo dużo lu-
dzi, nie tylko radni Warszawy. Ojciec Święty 
nie poszedł jednak wprost do tronu, ale  
powiedziałbym – rozpoczął pielgrzymkę, 
podchodził do każdego człowieka. 

Wszystkich kolejno witał, dotykał i po-
zwalał się dotykać, nawet pociągnąć za 
sutannę. Nie bronił się, tylko szedł, chciał 
nawiązać kontakt z każdym. Zanim dotarł 
do tronu, odbył pielgrzymkę w miniaturze. 
To było olśniewające. I wtedy pojąłem, 
że papież Jan Paweł II pielgrzymował 
po świecie, nie tylko do narodów, ale do 
każdego człowieka. Mówił tak, że każdy 
człowiek czuł, że mówi do nie-
go. Miał niezwykły dar od Boga. 
Człowiek był w centrum jego 
zainteresowania.

Ja mu wtedy przekazałem 
dar od mojego przyjaciela, już 
nieżyjącego profesora Tomasza 
Strzembosza. Była to  książka 
„Ludzie z „Kamieni na szaniec”. 
Gdy ją wręczałem, papież po-
wiedział: a... Tomasza Strzem-
bosza, pamiętam go, miał siostrę 
Teresę...

Wiedziałem od Tomasza, ze 
widział się z Karolem Wojtyłą 
raz czy dwa razy. Papież, który 
spotykał się z tysiącami, milio-
nami ludzi, naraz uświadomił 
sobie, kto to jest Tomasz Strzem-
bosz. Fenomenalna pamięć. To 
wszystko utwierdza mnie w prze-
konaniu, że myślą przewodnią 
pontyfi katu Ojca Świętego Jana 
Pawła II było nieustanne głosze-
nie godności człowieka, opartej 
na fundamencie, którym jest 
Jezus Chrystus. Dzięki Janowi 
Pawłowi II pojąłem, że moją 
misją jest posługiwanie człowie-
kowi w parafi i.

Zdjęcia, które leżą przed nami na sto-
le mówią, że  spotykał się pan z Ojcem 
Świętym kilkakrotnie... 

M i a ł e m  ł a s k ę 
spotkać się z Oj-
c e m  Ś w i ę t y m  5 
razy. Pierwszy raz 
– w 1983 roku, kie-
dy byłem członkiem 
de legac j i  św ia ta 
pracy, na spotkaniu 
w katedrze warszaw-
skiej.  Oddelegowany 
przez księdza Je-
rzego Popiełuszkę 
i biskupa Zbignie-
wa Kraszewskiego, 
podczas mszy św. 
składałem dar ołtarza 
dla Ojca Świętego, 
w postaci w brązie 
odlanego hutnika na 
postumencie, do któ-
rego  był przylepiony 
znaczek „Solidarno-
ści”. A trzeba pamię-
tać, że był to okres 
stanu wojennego. 
Służby bezpieczeń-
stwa jeszcze przed 
dojściem do ołtarza 
prowokowały nas, 
domagały się zdjęcia 
przypiętych znacz-
ków „Solidarności”. 
Podziękowałem Ojcu 
Świętemu za jego wsparcie i modlitwy 
za uwięzionych i internowanych. Powie-
działem też, że w kościele św. Stanisława 
Kostki modlimy się z ks. Popiełuszko, na 
comiesięcznych mszach za Ojczyznę. 
Ojciec Święty powiedział: tak trzeba, tak 
róbcie. Krótkie zdanie, a tak wiele znaczyło. 
Dostaliśmy różańce. Wtedy też z rąk Ojca 
Świętego dostałem komunię świętą.

Następne moje spotkanie z papieżem 
miało miejsce już po stanie wojennym,  
w 1987 roku. Wtedy uczestniczyłem w de-
legacji ludzi związanych z ks. Jerzym 
Popiełuszko, przed Jego śmiercią w 1984 
roku, ponieważ byłem przewodniczącym 
„Solidarności” w Hucie Warszawa, a ksiądz 
Jerzy był naszym kapelanem. Podczas tej 
samej wizyty papieża w kraju, w kościele 
p.w. Wszystkich Świętych przekazałem 
Ojcu Świętemu obraz namalowany przez 
Teresę Chromy, przedstawiający ks. Jerze-
go Popiełuszkę i hutników, modlących się 
14 maja 1981 roku, po zamachu na placu 
św. Piotra oraz album o ks. Popiełuszce, 
jako kapelanie „Solidarności” Huty Warsza-
wa. Ojciec Święty bardzo nam dziękował. 
Już następnego dnia odwiedził kościół św. 
Satnisława Kostki i grób księdza Popie-
łuszki. Tak się wówczas złożyło, że stojąc 
jako ostatni w szeregu osób oczekujących, 
znalazłem się jako pierwszy i Ojciec Święty 
spojrzał na mnie i osobiście pobłogosławił. 

Karol Szadurski
Radny Rady Dzielnicy Bielany

Pamiętam ciszę jaka zapanowała, gdy 
Ojciec Święty modlił się przy grobie ks. 
Jerzego. Chwila ta trwała wieczność.

Miałem też wielki zaszczyt być w 2001 
roku, podczas prywatnej pielgrzymki do 
Rzymu (z radnym Bogusławem Białową-
sem), na jednym z piątkowych, prywat-
nych spotkań z Ojcem Świętym. A stało się 
tak dzięki o. Konradowi Heimo. W czasie 
tego spotkania przekazałem Ojcu Świę-
temu pamiątkę związaną z Bielanami – to 
był złoty medal, wybity w parafi i św. Zyg-
munta, który otrzymałem od ówczesnego 
proboszcza ks. Kazimierza Kalinowskiego. 
Ojciec Święty przyjął ten medal, poprzez 
dotknięcie etui, w którym medal był prze-
chowywany. Już rok później znów byłem 
na spotkaniu z Ojcem Świętym, jako 
członek delegacji Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, w związku z nada-
niem papieżowi tytułu doktora honoris 
causa tej uczelni. Uroczystość odbywała 
się w Sali Klementyńskiej. Kiedy byłem 
przedstawiany przez rektora Romana 
Bartnickiego, Ojciec  Święty uśmiechnął 
się do mnie, dostałem różaniec. Poprzed-
nio też dostawałem różańce. Ten ostatni 
zostawiłem sobie, poprzednie rozdałem 
rodzinie. 

To były krótkie spotkania, ale każde  było 
wielkim, niepowtarzalnym przeżyciem. Bóg 
dał nam wielkiego papieża – Polaka, który 
przemienił Ojczyznę i świat, nie dzięki ar-
matom, ale przez modlitwę. Dla nas jest to 
przesłanie i zadanie na przyszłość.   

Fot. Ryszard Rzepecki

Fot. Ryszard Rzepecki

Fot. Ryszard Rzepecki
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Moje spotkania z Ojcem Świętym

Kto jak kto, ale rektor Uniwersytetu 
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, 
wprawdzie uczelni państwowej, ale o cha-
rakterze katolickim, miał możliwości utrzy-
mywania częstych kontaktów z Ojcem 
Świętym i lepiej od innych Go poznać.

Tak. Spotykałem się z Ojcem Świętym 
wielokrotnie, ale poznałem, może lepiej było 
by powiedzieć: poznawałem Go, znacznie 
wcześniej, choć nieosobiście, a poprzez 
dorobek naukowy.  Ksiądz Karol Wojtyła 
został  biskupem w wieku 
38 lat. Gdy w 1960 roku 
wstąpiłem do warszawskie-
go seminarium duchow-
nego, tak jak moi koledzy 
byłem zafascynowany 
bardzo młodym wówczas, 
najmłodszym w Polsce 
biskupem i jednym z naj-
młodszych na świecie. 
Karol Wojtyła prowadził  
w wykłady na KUL-u i wy-
szła Jego książka ”Miłość 
i odpowiedzialność”, która 
wzbudzała bardzo duże 
zainteresowanie. Nato-
miast miałem możliwość 
słuchania wykładów kard.  
Wojtyły, gdy na przełomie 
lat 60. i 70. studiowałem 
na KUL-u. Wprawdzie stu-
diowałem biblistykę, nie fi -
lozofi ę, ale z własnej inicja-
tywy chodziłem z kolegami 
na wykłady kard. Wojtyły 
podczas Tygodni Filozo-
fi cznych. Z kolei w czasie 
studiów w Rzymie, brałem 
udział w nabożeństwach, 
odprawianych w koście p.w. św. Stanisława 
Kostki, w których uczestniczyli kard. Stefan 
Wyszyńsmki i kard. Karol Wojtyła. Osobi-
ście poznałem  kardynała Wojtyłę dopiero, 
gdy zostałem rektorem Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie. Tu podkreślę, że 
mój poprzednik, rektor Jan Łach rozpoczął 
starania o przekształcenie ATK w Uniwersy-
tet. Gdy ja w 1996 roku zostałem rektorem 
tej uczelni, postanowiłem kontynuować 
te starania. W grudniu 1997 roku, razem 
z ks. prorektorem Bołozem  pojechaliśmy 
do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym, 
podczas którego przedstawiliśmy naszą 
sprawę. Sądziliśmy, że to przekształcenie 
będzie polegało tylko na zmianie nazwy, 
a Uniwersytet, podobnie jak ATK, będzie 
uczelnią i państwową i katolicką. Ojciec 
Święty nas wysłuchał i skierował do Kon-
gregacji Wychowania Katolickiego, która 
szybko wydała zgodę. Wówczas należało 
się zwrócić do naszych władz państwowych 
o podobną zgodę. Po powrocie z Rzymu 
przygotowaliśmy wniosek, liczący ponad 
3 tys. stron. Tymczasem okazało się, że 
uniwersytet może być  albo katolicki, albo 
państwowy z niektórymi wydziałami o cha-
rakterze kościelnym. Na zmianę charakteru 
uczelni trzeba było z kolei uzyskać zgodę 
Rzymu. Pojechaliśmy więc z ks. dzieka-
nem Góralskim do Wiecznego Miasta, 
z zamiarem złożenia wizyty w Kongregacji 
Wychowania Katolickiego. Umówiliśmy się 
też na rozmowę z ks. biskupem Stanisła-
wem Dziwiszem, bo wizytę u Ojca Świętego 
trzeba było znacznie wcześniej uzgadniać. 
Ze względów praktycznych, poszliśmy na tę 
wizytę tylko w garniturach i koloratkach. A tu 
miła niespodzianka: spotkamy się z Ojcem 
Świętym – taki był ten nasz papież. Nie było 
już czasu wracać po sutanny, czuliśmy się 
nieswojo. A Ojciec Święty nie był małost-
kowy. Usiłowaliśmy się tłumaczyć, a On to 
przyjął jako rzecz normalną i skoncentrował 
się od razu na istocie sprawy. Pamiętam 
zdanie które wtedy powiedział: a cóż to 
jest drugi uniwersytet dla Warszawy, tak 
dużego miasta. Wyraził zgodę na to, że 
będzie to uniwersytet państwowy, z trzema 
wydziałami kościelnymi. 

Myślę, że ATK była dobrze znana 
papieżowi?

Tak. W czasie tych naszych spotkań, 
bardzo uważnie wszystkich słuchał, pytał 
o poprzedniego rektora, starszych profe-

Ks. prof. Roman Bartnicki
Rektor UKSW, Honorowy Obywatel Bielan

sorów, których pamiętał. Wszystko wiedział 
i pamiętał, co – przyznam – nas zdumiewało 
i podbudowywało. 

Nieco inny charakter miały późniejsze 
moje spotkania z Ojcem Świętym, po prze-
kształceniu naszej uczelni. Gdy pojechałem 
podziękować Ojcu Świętemu za dotychcza-
sową pomoc, zostałem przyjęty na audiencji 
prywatnej. Bardzo podniosłe było spotkanie, 
na którym nadawaliśmy Janowi Pawłowi 
II stopień doctora honoris causa. Nasza 

delegacja (łącznie z chórem) liczyła ok. 70 
osób. Wszyscy bardzo przeżywaliśmy to 
spotkanie. Wówczas Ojciec Święty już wy-
raźnie podupadł na zdrowiu, ale zdumiewała 
Jego pamięć, Jego wiedza i intelekt.  

Czy to prawda, że była Pani na kilkuna-
stu spotkaniach z Ojcem Świętym?

Prawda, Nadarzały się takie okazje,  
więc je skrzętnie wykorzystywałam. Jeź-
dziłam prywatnie i służbowo, choćby z racji 
obowiązków uniwersyteckich, potem jako 
radna Rady Warszawy (byłam inspiratorką 
nadania tytułu Honorowego Obywatela m. 
st. Warszawy), czy też jako posłanka, w nie-
licznej grupie parlamentarzystów, w ramach 
obchodów Roku Jubileuszowego. Ilekroć 
byliśmy we Włoszech, zawsze jechaliśmy 
na audiencję...

Użyła Pani liczby mnogiej...
Myślę o wyjazdach z rodziną. Już pierw-

sze nasze spotkanie z Ojcem Świętym było 
niezwykłe. W 1986 roku wyjechałam na 
stypendium do Perugii (około 250 kilome-
trów od Rzymu). Przyjechał mąż z dziećmi 
i zatrzymał się na pobliskim campingu. 
Spotykaliśmy się w weekendy, a w środę 
postanowiliśmy pojechać na audiencję do 
papieża. Opatrzność nad nami czuwała, bo 
nasz Polonez nie zepsuł się, choć w dro-
dze z Warszawy do Włoch psuł się kilka-
krotnie. Dojechaliśmy do Castel Gandolfo 
wcześnie rano by zająć jakie takie miejsce. 
Ale potem przyszło bardzo dużo ważnych 
osób i taka rodzina jak my, z trojgiem ma-
łych dzieci, została zepchnięta pod samą 
ścianę. Staliśmy daleko, w samym rogu, 
najstarszy syn trzymał w rękach obraz 
Matki Bożej. Przez cały czas modliliśmy 
się, żeby Ojciec Święty do nas podszedł, 
choć wydawało się to absolutnie niemożli-
we, bo papież był daleko, dzielił nas zwarty 
tłum. Tymczasem, po zakończeniu mszy 
św. w pewnym momencie Ojciec Święty 
spojrzał na nas i zaczął iść w naszą stro-
nę. Błogosławił tłum i szedł. Asystujący 
mu ksiądz pokazywał na zegarek, że nie 
ma na to czasu. Ale Ojciec Święty szedł. 
Dziedziniec w Castel Gandolfo jest dosyć 
duży, a tłum był zwarty, więc trochę to 
trwało. I doszedł do nas! Pobłogosławił 

Joanna Fabisiak
Radna Rady m.st. Warszawy

i rozmawiał z nami przez parę  minut, pytał 
o dzieci. To były lata 80., Ojciec Święty był 
jeszcze w dobrej formie, więc rozmawiał, 
dowcipkował... To było nadzwyczajne. 
Chyba wyczuł naszą modlitwę i wiedział, 
że ta  rodzina stojąca daleko tak bardzo 
pragnie się z Nim spotkać... To było pierw-
sze nasze spotkanie, niezwykle osobiste 
i zostawiło ślad na całe życie.

Potem, ilekroć mogłam, mogliśmy razem, 
czy mogły nasze dzieci, zawsze staraliśmy 
się być na audiencji  u Ojca Świętego, czy 
to na generalnej, czy prywatnej. 

Jakie, wobec tego były następne 
spotkania?

Podczas ofi cjalnych audiencji to była 
zwykle chwila przyklęknięcia, króciutka 
wymiana zdań i błogosławieństwo. Miało się 
jednak poczucie kontaktu z Nim bez słów. 
Gdy patrzyłam na Ojca Świętego zawsze 
odnosiłam wrażenie, że On o mnie bardzo 
dużo wie i nie ma potrzeby  do Niego więcej 
mówić. A byłam na różnych spotkaniach, 
w bibliotece, w Sali Klementyńskiej... 
Właśnie w Sali Klementyńskiej odbyło się 
spotkanie z delegacją Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego, gdy wręczano 
Ojcu Świętemu doctorat honoris causa tej 
uczelni. Ja zostałam zaproszona do dele-
gacji przez rektora, ponieważ jako posłanka 
zabiegałam o przekształcenie Akademii 
Teologii Katolickiej w uniwersytet. Podczas 
tego spotkania w Sali Klementyńskiej też 
rozmawiałam z Ojcem Świętym. Między 
innymi o fundacji dla młodzieży „Świat na 
tak”, którą założyłam i prowadzę, o wolon-
tariacie młodzieżowym i prosiłam o błogo-
sławieństwo dla młodzieży.  W pewnym 
momencie nawet gwardianin wziął mnie 
pod rękę, żebym odeszła, ale Ojciec Święty 
przytrzymał moją dłoń, zadawał pytania 
i słuchał. Chwilę się zadumał i powiedział, 
że koniecznie trzeba to dalej robić, bo 
praca z młodzieżą jest bardzo przyjemna 
i pożyteczna.

Studiował Ksiądz w Rzymie  przez 
kilka lat i miał pewnie wiele możliwości 
spotkania z Ojcem Świętym?

Spotkań było rzeczywiście wiele, ale 
pierwsze tak zwane nieformalne spotkania 
z Ojcem Świętym miałem okazję mieć tu 
w Polsce. Podczas Jego pierwszych piel-
grzymek do Ojczyzny, należałem do asysty 
drugiej i trzeciej pielgrzymki, a więc bardzo 
blisko np. w zakrystii. I choć uprzedzano 
mnie, że Ojciec Święty jest bardzo bezpo-
średni w kontaktach, byłem stremowany 
i mimo wszystko trochę tym zaskoczony. Bo 
przecież to jest przeżycie, gdy do kleryka 
podchodzi Ojciec Święty, żeby się przywitać 
i porozmawiać. Ale po pierwszych zdaniach 
ta bariera pryska. Pierwsze moje głębokie 
refl eksje nasunęły mi się podczas  drugiej 
pielgrzymki w 1983 roku, gdy podczas 
mszy św. trzymałem księgę Ojcu Świętemu. 
Stałem więc bardzo blisko, mogłem patrzeć 
na Jego twarz i widziałem jaka jest Jego 
modlitwa. Te przeżycia podczas liturgii zdo-
minowały wcześniejsze doznania z rozmów 
w zakrystiach.

Studia w Rzymie na pewno znacznie 
ułatwiły księdzu dostęp do Ojca Świę-
tego.

Jan Paweł II wprowadził taki zwyczaj, 
że każdy z domów polskich dla księży - 
studentów miał co roku spotkanie z Ojcem 
Świętym w Watykanie, zazwyczaj w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Takie spotkanie 
zaczynało się wspólną modlitwą. Dla mnie 
było to ogromne przeżycie, gdy mogłem 
z Ojcem Świętym koncelebrować w Jego 
prywatnej kaplicy mszę świętą. Raz nawet 
stałem bezpośrednio przy Ojcu Świętym 
i wspólnie odmawiałem jedną z części 
Modlitwy Eucharystycznej. Widziałem Jego 
oczy, czułem na sobie Jego wzrok, przeży-
wałem swego rodzaju uniesienie.

Natomiast spontaniczne emocje wyzwa-
lały się po mszy św., na spotkaniu naszej 

Ks. Józef Górzyński
Proboszcz parafi i NPNMP, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologii Katolickiej w Warszawie

grupy w bibliotece papieskiej. Ojciec Święty 
wchodząc łamał barierę ofi cjalności. Rektor 
naszego kolegium przedstawiał kolejno 
każdego z nas i Ojciec Święty z każdym roz-
mawiał. To były rozmowy bardzo swobodne, 
na różne tematy, dotyczyły np. dziedziny stu-
diów, diecezji z których  pochodziliśmy... Tu 
mogę potwierdzić fenomenalną pamięć Ojca 
Świętego. Pamiętał nawet ludzi, których 
spotkał tylko raz w jakiejś diecezji. Zdarzało 
mi się, że ja później też tych ludzi spotkałem 
i wszystko dokładnie potwierdzali.

Papież bardzo chętnie rozmawiał o sporcie. 
A mieliśmy w kolegium drużynę piłkarską, 
która raz nawet wygrała turniej i zdobyła 
puchar. Był to turniej międzynarodowy, 
bo księża - studenci z innych krajów też 
tworzyli swoje drużyny. W eliminacjach 
wygraliśmy m. in. z gwardią szwajcarską. 
Nasz rektor, na dorocznym spotkaniu, 
przekazując papieżowi tę informację, zaczął 
od tego, że przepraszamy Ojca Świętego, 

że ograliśmy Jego gwardię. Ojciec Święty, 
który lubił takie zaczepki, powiedział: bar-
dzo im się przyda trochę pokory. 

Te rozmowy były bardzo pogodne. 
Każdy z nas  chciał jak najdłużej porozma-
wiać z Ojcem Świętym, koledzy się wtedy 
denerwowali – to wszystko tworzyło niepo-
wtarzalny klimat. 

Sądzę, że teraz takie wspomnienia, 
choć niekoniecznie dotyczące wydarzeń 
podniosłych, mogą stać się drogowska-
zem na przyszłość.

Moja postawa wobec Ojca Świętego, 
jako nauczającego i świadka wiary ukształ-
towała się już po pierwszych spotkaniach 
z Nim. Jego osobowości, wielkości, war-
tości dla Kościoła nie da się przecenić. 
Teraz można odczuwać tylko niepokój 
czy będziemy umieli, jako jednostki i jako 
wspólnota, zagospodarować dorobek, jaki 
nam zostawił. Ojciec Święty lubił używać 
sformułowania „jest to nam dane i zadane”. 
Świat stoi obecnie wobec pewnego roz-
darcia, ponieważ z  jednej strony docenia 
wielkość Jana Pawła II, zachwyca się Nim, 
a z drugiej – nie zgadza się z Nim, żyje  jak-
by obok Jego nauczania. Chodzi o kwestię 
niezmiennych zasad postępowania, zasad 
moralnych, wyprowadzonych z objawienia 
Bożego, z natury rzeczy, takich jak postawa 
wobec aborcji, eutanazji, czy związków 
homoseksualnych. Media często te wła-
śnie zasady próbują podważać. Zadaniem 
Kościoła jest teraz ten problem postawić 
tak, by świat uświadomił sobie to swoje roz-
darcie i cenił w Kościele nie tylko to, co jest 
do polubienia od razu, tzn. jego działalność 
charytatywną, działanie na rzecz pokoju, ale 
też te niezmienne zasady, które głosił Jan 
Paweł II. Zarzucano Ojcu Świętemu upór, 
a przecież On nie głosił i nie czynił nic inne-
go jak to, czego naucza Ewangelia.

Rozmowy prowadził
Włodzimierz Borkowski

    

Fot. Ryszard Rzepecki

Fot. Ryszard Rzepecki

Z ostatniej chwili Kolejnym następcą św. Piotra został kard. Joseph Ratzinger, który przybrał imię Benedykt XVI
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Wielkanocne spotkania

Zaczęły się w połowie marca i trwały 
niemal do świąt. Koła i kluby organizowa-
ły okołowielkanocne dzielenie się jajkiem 
i nie tylko. Bywało więc, że w różnych 
miejscach biesiadowano tego samego 
dnia o tej samej godzinie... a wszędzie za-
praszano „Nasze Bielany”. Przykro nam, 
że nie wszędzie zdołaliśmy dotrzeć. 

16 marca o godz. 12.00 w Ośrodku 
Wsparcia dla Osób Starszych i ich Rodzin 
Nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A, zastaliśmy 
odświętnie ubranych podopiecznych przy 
pięknie nakrytych stołach i w niezwykłej 
scenerii. Palma do sufi tu, z różnych wy-
konana ingrediencji – piórek, koralików, 
makaronu... scena stylizowana na ludowo... 
stroiki przy nakryciach... dekoracje na 
ścianach... Całość w kolorycie zielono-żoł-
tym, jak na wiosnę przystało, pracowicie 
wykonana podczas zajęć manualnych 
w ośrodku. Szefowa placówki wszystkich 
serdecznie powitała, przedstawiając gości 
specjalnych (delegację z OPS, Irenę Ko-
morek, Marka Świderskiego), goście złożyli 
życzenia, ksiądz Zdzisław z parafi i Niepo-
kalanego Poczęcia N.M.P. jadło poświęcił 
i zaczęły się występy miejscowej grupy 
artystycznej: sfabularyzowana, przeplatana 
piosenkami opowieść o wielkanocnych oby-
czajach, którą wprawnie odegrali stosownie 
poprzebierane seniorki i seniorzy. Zupełnie 
oryginalna, bo wierszowany scenariusz 
napisały pracownice ośrodka, piosenki 
skomponował i teksty ułożył zaprzyjaźniony 
muzyk, a próby trwały długo. Duże brawa 
za przygotowanie „jajeczka” metodą zajęć 
z pedagogiki zabawy.

Prosto z Wrzeciona udaliśmy się w aleję 
Zjednoczenia, gdzie Ośrodek Wsparcia Nr 
1 urządził wielkanocne spotkanie z Grupą 
Wsparcia Osób z Chorobą Alzheimera i ich 
rodzinami. Znów podziwialiśmy pięknie 
nakryte stoły i dekoracje, artystycznie wyko-
nane przez podopiecznych pod kierunkiem 
młodych pracownic ośrodka, które – jak 
powiedziała nam Grażyna Parkot – noszą 
w sobie nieczęsto spotykaną wśród mło-
dych chęć służenia ludziom.

Warto podzielić się z czytelnikami 
refl eksją, że ofi cjalni goście seniorskich 
uroczystości zawsze znajdują właściwe 
słowa. Osoby z poświęceniem opiekujące 
się chorymi, w skupieniu słuchały księdza, 
który tłumaczył, że  ani jedna chwila w ży-
ciu człowieka nie jest wolna od krzyża, ale 
dźwiganie krzyża ma swój koniec, więc 
trzeba mieć nadzieję. A Irena Komorek, 
która przyszła i na to spotkanie, powie-
działa: „Najważniejsze w życiu, to uwierzyć 
w drugiego człowieka i sprawić, żeby ten 
człowiek uwierzył w nas”.

Już nazajutrz, 17 marca, jedliśmy 
uroczyste śniadanie, zorganizowane dla 
wszystkich podopiecznych Ośrodka Wspar-
cia Nr 1 – w kawiarni kościoła p.w. św. 
Zygmunta. Przyszło mnóstwo osób, honory 
domu pełnili: dyrektor bielańskiego OPS 
Wiesława Puciłowska, Grażyna Parkot, 
Ewa Szemińska-Morsakowska, Stanisław 
Wawer. Podobnie jak na wyżej opisanych 
„jajeczkach” i tu jedzenie serwowano iście 
wielkanocne: wędliny, sałatki, biały barszcz 
z kiełbasą, tradycyjne baby drożdżowe, 
a personel gracko obsługiwał gości.

W dwa dni później, 19 marca, dzielili 
się jajkiem seniorzy z Wólki Węglowej 
– w fi lii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy 
ul. Estrady. Swoje comiesięczne spotkania 
urządzają oni zwykle o godz. 18.00, więc 
i jajeczko zaczęło się o tej porze. I trwało 

„Wielkanocne jajeczka”
do późnego wieczora, bo – jak zwykle na 
Estrady – panie przygotowały eleganckie 
i sute przyjęcie, a szefowa placówki Agata 
Gąsiorowska też rąk nie szczędziła. Żało-
waliśmy, że nie było wśród nas Jadzi Królak, 
którą akurat choróbsko zmogło i tylko przez 
telefon mogła przesłać życzenia swoim se-
niorom, Powitała nas pani Agata, podkreśla-

jąc, że jest to dru-
gie „jajeczko” przy 
Estrady, bo drugi 
rok istnieje dom 
kultury. Ksiądz 
Tadeusz z para-
fii św. Ignacego 
Lojoli przyniósł 
nam Słowo Boże 
i dokonał aktu po-
święcenia. 

22 marca Biu-
ro Polityki Spo-
łecznej Urzędu 
Miasta, Wydział 
Kultury Urzędu 
Dzielnicy i władze 
WSBM „Chomi-
czówka” zorgani-

zowali świąteczne spotkanie bielańskich 
seniorów, uatrakcyjnione prelekcją Krystyny 
Kołodziejskiej pt. „Tradycje i zwyczaje Świąt 
Wielkanocnych”. Prelegentka, jak wiadomo, 
oratorką jest, że ze święcą drugiej takiej 
szukać. Więc jak zwykle, prosto, barwnie 
i mądrze przywoływała dzieje liturgii wiel-
kanocnej, której elementy, z Polski rodem, 
świat chrześcijański określił jako „liryczne 
rozpamiętywanie męki Pańskiej”. Do stołów 
przy ul. Pabla Nerudy zasiadło około 200 
osób. Pięknie je nakryły i poczęstunek przy-
gotowały seniorki z Chomiczówki, porobiły 
też okolicznościowe stroiki oraz mnóstwo 
laurek w kształcie jaja z wierszowanymi 
życzeniami: „Biją dzwony o poranku, światu 
głoszą radość wielką...”.

Składali nam życzenia: radny z Urzędu 
Miasta Antoni Gut, seniorski orędownik 
z Urzędu Dzielnicy Stanisław Wawer 
i prezes WSBM „Chomiczówka” Edward 
Młynarczyk, na ręce którego przekazujemy 
serdeczne podziękowania za bezintere-
sowną życzliwość dla bielańskich seniorów 
i użyczanie  klubu na ich imprezy. 

Następny dzień, 23 marca, znów obrodził 
„jajeczkami”. Od godz. 11.00 w sali liceum 
im. Lotnictwa Polskiego biesiadowało około 
150 podopiecznych bielańskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, w towarzystwie przed-
stawicieli władz dzielnicy i kierownictwa 
OPS. Prócz sałatek, majonezowo-jajecz-
nych przysmaków itp. ugoszczono ich 
obiadem (biały barszcz i danie rybne) oraz 
słodkościami. Wystąpiła grupa artystyczna 
z ośrodka przy ul. Wrzeciono ze swoim 
wielkanocnym repertuarem.

Prosto stamtąd podążyliśmy na Chomi-
czówkę do Klubu Mieszkańców, gdzie od 
godz. 13.00 świętowali kombatanci z rejonu 
Bielan, Żoliborza i Łomianek. Przesłaniem ks. 
Jana Twardowskiego do Ducha Świętego „... 
żeby nie było ludzi zagniewanych, żyjących 
jak pies z kotem, dokuczających sobie tam i z 
powrotem...” po ojcowsku ich powitał prezes 
naszego Klubu Kombatanta Stanisław Kra-
marz. Osobno witał prezesów Związku, Sto-
warzyszeń i koł, komendanta WKU pl. Jana 
Lala i tradycyjnie już uczestniczących w kom-
batanckich spotkaniach: burmistrza Zarządu 
Dzielnicy Bielany Cezarego Pomarańskiego, 
przewodniczącego Rady Dzielnicy Aleksandra 
Kapłona, członka zarządu Janusza Warakom-
skiego, radnego miasta stołecznego Anto-
niego Guta, prezesa WSBM „Chomiczówka” 
Edwarda Młynarczyka. Podziękował też Steni 
Dąbrowskiej i Krysi Żebrowskiej za troskę 
o kombatantów. Wszyscy honorowi goście 
złożyli kombatantom życzenia.

Natomiast 23 marca przedstawiciele 
władz naszej dzielnicy spotkali się na 
„wielkanocnym jajeczku” z pracownika-
mi Urzędu. Obecni byli: burmistrz Cezary 
Pomarański, przewodniczący Rady Dziel-
nicy Aleksander Kapłon, radni i zaproszeni 
goście – ks. Kazimierz Kalinowski, Hono-
rowy Obywatel Bielan i ks. Jarosław Piłat, 
proboszcz pobliskiej parafi i św. Zygmunta. 
Uroczystość była podniosła i upłynęła w cie-
płej, serdecznej atmosferze.

Irma Wieczorkowska

Podczas zawieszania w jednym z przed-
szkoli plakatu o swojej akcji charytatyw-
nej, Lilia usłyszała za plecami komentarz 
dobrze ubranego starszego pana, który 
stwierdził, że sam nie ma nic, ale nigdy nie 
zniżyłby się do prośby o jałmużnę.

Kiedy we wrześniu 2004 r. wychowaw-
czynie grupy V w przedszkolu nr 309, Lilia 
i Danusia, wpadły na pomysł lokalnej akcji 
wspomagającej dzieci najuboższych „Po-
mocna dłoń przedszkolaka”, nie domyślały 
się nawet, czego przy okazji dowiedzą się 
o ludziach. W owym czasie chciały tylko 
rozbudzić w swoich wychowankach wraż-
liwość na krzywdę i biedę ich rówieśników. 
Pragnęły wprowadzić do programu naucza-
nia dodatkowy temat - ważny i na czasie. 
Rodzice grupy „starszaków” poparli pomysł. 
Jedna z mam, Beata Jasińska, obiecała 

darmowy transport, zebrano adresy po-
trzebujących i przed Bożym Narodzeniem 
ogłoszono zbiórkę .

Sygnał, że to już nie tylko akcja wycho-
wawcza dla dzieci, nadszedł szybko. Pani 
Halinka i pani Ania, woźne w Przedszkolu nr 
309, z pensjami o wysokości których wspo-
minać przykro, przyniosły na akcję duże tor-
by wypełnioną żywnością, odzieżą i środka-
mi czystości. Po dwóch dniach zbiórki dary 
od rodziców i dzieci zapełniły salę grupy V w 
stopniu utrudniającym prowadzenie zajęć.  
Mniejsze paczki wysłano pocztą, resztę 
pani Beata z mężem odwiozła osobiście. 
Adres – Dom Samotnej Matki i Dziecka 
„Markotu” w Białołęce, ul. Czajki 2. Wróciła 
z misji bardzo poruszona tym, co zobaczyła. 
Pytana o sytuację na miejscu, odpowiadała 
– „fatalna”. Czego w „Markocie” najbardziej 
potrzebują? „Wszystkiego!” 

A potem zaczęły przychodzić listy 
z podziękowaniami. Pisane niewprawną 
ręką, czasami z dziecięcymi dopiskami, 
wzruszające.

Oni czekają Przed Wielkanocą zapadła decyzja 
- koncentrujemy się na ”Markocie”. Tam 
czeka 264 dzieci, plus bezrobotne matki. 
Koszty transportu minimalne, potrzeby 
kolosalne. 

W między czasie Lilia, znająca masę 
ludzi w przedszkolach na Bielanach, wspo-
mniała o swojej akcji dyrektorkom przed-
szkoli nr: 409, 49, 97 i 268. Te z miejsca 
zgłosiły akces do przedsięwzięcia. Dzięki 
poczcie pantoflowej dołączyło jeszcze 
Przedszkole nr 236. 

Zwoziliśmy paczki z przedszkoli do 
mikrobusa Mariusza Jakóbowskiego, wspo-
magającego nas transportem.

To, co zobaczyliśmy na miejscu, za-
pamiętamy na długo. Rzędy parterowych 
baraków i ogólna bieda. Mieszkańcy 
oszczędzają na wszystkim. Telefony dawno 
odłączone, w korytarzach pełne zaciemnie-
nie, śmieci starają się palić – wywóz kosz-

tuje. Wewnątrz, przed niektórymi drzwiami 
starannie ułożone kawałki podłogi, a każdy 
z innej terakoty. Dowód rozpaczliwej walki 
o pozory normalności.

Przed domem siedział siedmiolatek, 
oglądając stary, podniszczony numer 
„Forbes”. To magazyn dla nuworyszy ku-
pujących samochody na zasadzie – „prze-
chodząc, zobaczyłem to na wystawie”. Cy-
niczny rechot rzeczywistości. Kierowniczka 
ośrodka, Wiesława Janiszewska, w przypły-
wie wisielczego humoru zwykła mawiać, że 
administruje brakiem wszystkiego.

Wracaliśmy w kompletnym milczeniu. 
Mariusz za kierownicą co chwila kręcił 
głową z niedowierzaniem.

Krzysztof Brzeziński

Organizatorzy składają tą drogą wielkie 
podziękowania dziesiątkom nieznanych im 
z imienia: dzieciom, rodzicom, opiekunom 
i pracownikom bielańskich przedszkoli wy-
mienionych w artykule – cichym bohaterom 
akcji „Pomocna dłoń przedszkolaka”.

AKT WMUROWANIA KAMIENIA WĘGIELNEGO 
 ”Działo się  21 marca w Roku Pańskim 2005,

gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Jego Świątobliwość Ojciec Święty JAN PAWEŁ II,
archidiecezją i metropolią warszawską zarządzał

 Jego Eminencja Józef Kardynał GLEMP, Prymas Polski,
prezydentem Miasta Stołecznego Warszawy był profesor Lech  KACZYŃSKI, 
a rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie był

ks. prof. dr hab. Roman BARTNICKI
tego dnia, a był to Poniedziałek Wielkiego Tygodnia, 

na campusie uniwersyteckim  mieszczącym się na Młocinach przy ulicy Wóycickiego
 Jego Eminencja  Ksiądz Kardynał Prymas  dokonał poświęcenia

 oraz uczestniczył  we wmurowaniu kamienia węgielnego
 w zręby mającej służyć społeczności Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie kaplicy pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej 
Maryi Panny.”

Tak brzmi  początkowa część aktu 
wmurowania kamienia węgielnego 
nowo wznoszonej świątyni UKSW. 
Wśród gości uczestniczących w tej 
uroczystości byli: przewodniczący 
Rady Warszawy Jan Maria Jackowski, 
radni m.st. Warszawy, przewodniczą-
cy Rady Dzielnicy Bielany Aleksander 
Kapłon i burmistrz Bielan Cezary 
Pomarański.

Projektantami kaplicy są mgr 
inż. Mariusz Lewandowski i mgr inż. 
Seweryn Grobelny.

Kaplica wznoszona jest z ofi ar 
życzliwych ludzi i instytucji kościel-
nych z całej Polski oraz z zagranicy, 
na gruntach uzyskanych od władz 
samorządowych Warszawy.

W.B.

W Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych przy ul. Wrzeciono 5a

Dzieci z Przedszkola Nr 309 przy ul. Andersena 7
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Spółdzielczość

Obowiązująca ustawa  o spółdziel-
niach mieszkaniowych była trzykrotnie 
zaskarżana do Trybunału Konstytu-
cyjnego. Nie można powiedzieć, że we 
wszystkich spółdzielniach dzieje się 
źle, ale  głosów niezadowolenia jest 
dużo... 

Dzieje się tak, bo prawo spółdzielcze nie 
broni członków spółdzielni, a w pewnych 
przypadkach stało się nawet instrumentem 
walki zarządów, rad nadzorczych z człon-
kami spółdzielni. Do laski marszałkowskiej 
wpłynęło kilka projektów nowelizujących 
dotychczasową ustawę.  Propozycje zmian 
w projekcie przygotowanym przez PiS są  
bardzo daleko idące, w kierunku obrony 
członków spółdzielni przed złym pra-

Jakie nowe prawo spółdzielcze?
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 roku zawiera wiele przepisów nieprecyzyjnych, niekorzystnych 

dla członków spółdzielni. W  naszym parlamencie trwają prace związane z nowelizacją tej ustawy. Sejm przyjął projekt nowej 
ustawy, opracowany przez Komisję Infrastruktury i Komisję Gospodarki. Trwają też konsultacje ze spółdzielcami; w Warsza-
wie zorganizowano już wiele spotkań na ten temat. W spotkaniu zorganizowanym na Bielanach uczestniczył poseł Bartłomiej 
Szrajber (PiS), członek Komisji Infrastruktury. Problem jest gorący. Nasi Czytelnicy proszą  o więcej informacji. Poprosiliśmy 
więc posła Szrajbera o rozmowę na temat przewidywanych, a tak długo oczekiwanych przez spółdzielców zmian.

wem i przed klika-
mi w spółdzielniach 
mieszkaniowych. 
Dobre prawo po-
winno równoważyć 
prawa i obowiązki. 
W obecnie obo-
wiązującej ustawie 
można powiedzieć 
– prawo jest po stro-
nie zarządów i rad 
nadzorczych spół-
dzielni, a obowiąz-
ki spoczywają na 
członkach i sprowa-
dzają się głównie do 
obciążania ich nad-
miernymi kosztami. 
Na spotkaniach ze 
spółdzielcami infor-
mujemy o prowa-
dzonych pracach 
w te j  dz iedz in ie 
i jednocześnie zbie-
ramy ich opinie na 
ten temat. 

W krótkiej roz-
mowie nie będzie-
my  rozwodzić się 
nad szczegółami. 
Proszę jednak po-
wiedzieć jakie są te 

najważniejsze, przewidywane zmiany?
Powiem o kilku sprawach. Pierwsza 

to przywrócenie w ustawie zapisu, który 
umożliwiałby właścicielom utworzenie 
wspólnoty mieszkaniowej i zniesienie za-
rządu wykonywanego przez spółdzielnię. 
Wolność zrzeszania się stwarza właścicie-
lom lokali mieszkalnych także możliwość 
wyodrębnienia się w nową spółdzielnię. 
Podział spółdzielni następowałby z powo-
dów praktycznych. Chodzi tu o procesy 
dekoncentracyjne i dostosowanie wielko-
ści spółdzielni do wymagań racjonalnej 
gospodarki. Niezwykle ważne jest wpro-
wadzenie przepisów o odpowiedzialności 
cywilno-prawnej i karnej dla członków 
zarządów i rad nadzorczych spółdzielni za 

wyrządzone szkody w mieniu spółdzielni. 
Dotychczas osoby wchodzące w skład or-
ganów spółdzielni odpowiadały fi nansowo 
w takich sytuacjach tylko do wysokości 
trzymiesięcznego wynagrodzenia, mimo 
czasem wielomilionowych strat. Chodzi 
o to, by ludzie ci odpowiadali za spowodo-
wane przez siebie szkody całym swoim ma-
jątkiem. Istotne jest również wprowadzenie 
zasady zgody większości właścicieli lokali, 
których prawa są związane z obciążaną 
nieruchomością na zaciągnięcie przez 
spółdzielnie kredytu i jego zabezpieczenie 
w formie hipoteki. Wspomnę też o ochronie 
praw członka spółdzielni. Bardzo liczne 
były przypadki pochopnego wykluczania, 
wykreślania z listy członków przez władze 
spółdzielni.

Na spotkaniach z członkami spółdzielni 
mieszkaniowych informujemy, że już niedłu-
go będą mogli działać w oparciu o znacznie 
lepsze, skuteczniejsze prawo. Jest to też 
przestroga dla tych, którzy zamierzają 
wejść do władz spółdzielni, że nie będzie 
można nadużywać nieprecyzyjnego prawa  
do swoich celów.

Chciałbym też podkreślić, że życie wciąż 
podsuwa różne problemy, które trzeba 
rozwiązywać. Dlatego istnieje potrzeba 
zaciągania opinii i prowadzenie konsulta-
cji społecznych, by prawo udoskonalać, 
nowelizować.

Czy można tę pańską wypowiedź trak-
tować jako zachętę do współpracy?

Oczywiście. To prawo musi służyć 
członkom spółdzielni. Ja na spotkaniach 
z mieszkańcami rozdawałem przygotowane 
materiały i propozycje zmian. Można zgła-
szać dalsze propozycje.

Gdzie?
Tam, gdzie komuś bliżej, wygodniej, pro-

ponuję do Sejmu na Wiejską, do Komisji In-
frastruktury lub Komisji Gospodarki, czy też 
np. do Klubu „Prawa i Sprawiedliwości”.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski

Od redakcji: Rozmowa odbyła się przed 
trzecim czytaniem ustawy.

Znawcy przedmiotu twierdzą, że 
w osiedlu WSM „Wawrzyszew”  od po-
nad dwóch lat toczy się „wojna domo-
wa”. Zdaniem  „rebeliantów”  nie tylko 
poprzednia, odwołana  rada osiedla, 
ale i obecna rada, wybrana w listopa-
dzie 2002 roku, a w szczególności jej 
prezydium i przewodniczący, uprawiają 
despotyczną  metodę „rządzenia”, 
np. poprzez eliminowanie  oponentów 
z głosowań, podejmowanie tajnych de-
cyzji i uchwał, szykanowanie członków 
komisji rewizyjnej, ignorowanie uchwał  
Rady Nadzorczej  Spółdzielni, przez 
współpracę z dyrekcją administracji 
osiedla  w maskowaniu niegospodarno-
ści i „przekrętów” itp.

Z kolei według rady osiedla, a także dy-
rekcji administracji osiedla,  jest dokładnie 
na odwrót: to właśnie stale ta sama grupka  
krytykantów i rozrabiaczy, głosząc plotki, 
pomówienia i nieprawdę, mąci, podburza 
i nawołuje społeczność wawrzyszewską do 
buntu przeciwko radzie i administracji.

Punktem przełomowym, a ściślej końcem 
wojny miało być  Nadzwyczajne Zebranie 
Grupy Członkowskiej Kolonii „B” zwołane 10 
marca przez Zarząd WSM na wniosek (uwa-
ga!) Społecznego Komitetu Obrony Praw 
Członków WSM Osiedla „Wawrzyszew”.  
Na zebraniu tym  wnioskodawcy  zamierzali 
przedłożyć mieszkańcom osiedla  solidne 
i przekonywające uzasadnienie wniosku 
o odwołanie czterech członków rady, jako 
głównych sprawców konfl iktu.

Ale oto zaczęły się schody. Najpierw 
wśród przepychanek słownych i niemal 
kłótni obie strony stwierdzały, że propo-
nowany porządek dzienny nie jest zgodny 
z intencją wnioskodawców (oczywiście ze 

Jak długo jeszcze...?!
sprzecznych powodów).  Później ktoś od-
krył, że w porządku obrad nie przewidziano 
dyskusji. Na ten temat wypowiedział się 
obecny na zebraniu radca prawny WSM 
oświadczając („autorytatywnie”), że na tym 
zebraniu, ze względów formalnych  (nie 
określił jakich)  nie można wprowadzić  do 
porządku obrad dyskusji. Słuchających tego 
stwierdzenia członków WSM dosłownie 
zatkało. Jak to – mamy być tylko maszynką 
do głosowania?!

Ciśnie się na usta pytanie: gdzie  jest 
zapisane, że członkowie spółdzielni, którzy 
(jak wszyscy wiemy)  zgodnie z art. 3 Pra-
wa Spółdzielczego są współwłaścicielami 
majątku spółdzielni, nie mogą dyskutować  
na zebraniu grupy członkowskiej? Jak więc 
wyjaśnić bez dyskusji zasadność stawia-
nych zarzutów? 

Wróćmy do zebrania. Po serii sprzeczek 
projekt porządku dziennego został  jednak 
w głosowaniu odrzucony. Tym samym ze-
branie upadło. Przypadek?

Ludzie powoli opuszczali salę zebrań. 
Rozmawiałem z niektórymi osobami, 
pytając, co sądzą o planowanej tematyce 
zebrania i jego przebiegu. Większość mo-
ich rozmówców nie bardzo wiedziała o co 
chodzi. Przypadek?

A zatem pytanie: Czy to zebranie  mogło 
być przeprowadzone zgodnie ze złożonym 
wnioskiem?

Odpowiedź: Nie tylko mogło, ale powin-
no być  tak zrealizowane. Skoro złożony 
wniosek o zwołanie zebrania spełniał 
wymogi formalne, to obowiązkiem orga-
nizatorów wobec członków spółdzielni 
było przygotowanie tegoż zebrania,  też 
w sposób poprawny formalnie. Tego nie 
dokonano. Odnosiło się nawet wrażenie, 

że tak skonstruowano projekt  porządku 
obrad, aby sprowokować zebranych do jego 
odrzucenia, a tym samym do unieważnienia 
ważności zebrania, do uniemożliwienia  ze-
branym członkom spółdzielni wysłuchania  
treści uzasadnienia wniosku o odwołanie 
czterech członków rady osiedla, a także  
wysłuchania ich wyjaśnień. Nie dano też 
szansy  uczestnikom zebrania (decyden-
tom!) podjęcia uchwały w formie głosowania 
o przyjęciu bądź odrzuceniu złożonego 
wniosku.

Z kolei sprawa ustalenia porządku 
zebrania mogła być prozaicznie prosta 
– poza wybraniem prezydium wystarczy-
ło  wstawienie podstawowych dla tego 
zebrania czterech punktów: wysłuchanie 
uzasadnienia wnioskodawców, wysłucha-
nie wyjaśnień członków rady, dyskusja  
uczestników zebrania  oraz głosowanie 
nad wnioskiem.

Czytałem zestaw zarzutów pod adresem 
rady osiedla. Niektóre z nich są bardzo 
poważne. Czy do końca prawdziwe? Do-
myślam się części kontrargumentów, jakich 
użyliby „oskarżani”. Czy byłyby wystarcza-
jące dla odparcia zarzutów? Na te pytania 
odpowiedzi miało udzielić nadzwyczajne 
zebranie grupy członkowskiej kolonii „B” 
WSM „Wawrzyszew”. Nie udzieliło.

Zamiast wysłuchania odpowiedzi, byli-
śmy świadkami zlekceważenia uczestników 
zebrania, którzy przybyli, aby rozstrzygnąć 
spór, stracili czas, czekając ponad pół go-
dziny na rozpoczęcie obrad, a następnie 
siedzieli  bezproduktywnie,  nie wiedząc na-
wet o co chodzi. Nie wspominam już o takim 
„drobiazgu”, jak koszt wynajęcia sali.

Tymczasem „wojna domowa” nadal trwa. 
Może jednak należałoby usiąść np. przy 
„okrągłym stole” i porozmawiać?

Mieczysław Pierzchała

Żeby było 
bezpieczniej 

Nie cieszyło się nadmiernym zainte-
resowaniem mieszkańców osiedla WSM 
„Wawrzyszew” spotkanie z przedstawi-
cielami policji i straży miejskiej, zaaran-
żowane w połowie marca przez komisję 
bezpieczeństwa i ochrony środowiska 
rady osiedla. Zaledwie kilkanaście osób 
wzięło udział w rozmowie o działaniach 
policji i straży na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców, o pozytywnych i negatyw-
nych zjawiskach obserwowanych w osie-
dlu, w zakresie utrzymywania porządku 
i czystości, o zasadach współpracy oby-
wateli z policją i strażą. Było kilka pytań 
i postulatów – tyleż samo wyjaśnień.

Oto przykład sytuacji wymagającej inge-
rencji policji we współpracy z obywatelem. 
Chodzi o zapewnienie spokoju i bezpieczeń-
stwa mieszkańców wewnątrz bloków miesz-
kalnych, zwłaszcza w porze nocnej. Jest 
północ, u sąsiada pod trzynastką, znanego 
awanturnika, balanga, śpiewy, wrzaski i mu-
zyka na 24 fajerki. Po schodach przechodzą 
od czasu podpici uczestnicy libacji, agresyw-
ni, może nawet niebezpieczni. Boimy się nosa 
wychylić. Telefonujemy pod 997 lub z komórki 
– 112. Zgłoszenie może być przyjęte, ale mu-
simy się przedstawić imieniem i nazwiskiem. 
Wahamy się – jaką bowiem mamy gwarancję, 
że pozostaniemy anonimowi, że w rewanżu 
sąsiad nie „dołoży nam zdrowia?”.

Mówiono o pozostawianych na chodni-
kach przez wiele miesięcy, czasem na kilka 
lat, wrakach samochodów – temat dla straży 
miejskiej. Sprawa wydaje się łatwa, bo chy-
ba nie tak trudno ustalić dane o właścicielu 
i wyegzekwować od niego usunięcie wraka. 
Niestety – ponoć procedura postępowania 
w tym zakresie jest tak zbiurokratyzowana, 
że głowa mała. Nie można tu jednak wyklu-
czyć pewnych objawów inercji i indolencji...

Podobnie może być z reagowaniem 
straży miejskiej na uprawiany nagminnie 
na Wolumenie przez cudzoziemców handel 
przemycanymi papierosami. Mamy tu zaba-
wę w ciuciubabkę: na widok spacerujących 
dostojnie strażników handlarze chwytają torby 
z papierosami i znikają za pobliskimi budkami. 
Po chwili „zwiadowca” daje znak, że można 
wracać i zabawa zaczyna się od nowa. Na 
pytanie w tej kwestii przedstawiciel straży 
miejskiej oświadczył, że sprawa sprzedaży 
papierosów z przemytu jest zbyt błaha – waż-
niejsze byłoby dotarcie do dostawców tych 
papierosów, ale to już leży w gestii policji(!). 
Czy nie ważne jest to, że handlujący niele-
galnie papierosami, płytami CD, akcesoriami 
wyposażenia kuchennego i różnymi bajerami 
stanowią nieuczciwą konkurencję dla płacą-
cych podatki polskich handlowców?

Spotkania mieszkańców z przedstawicie-
lami policji i straży miejskiej są z pewnością 
potrzebne. Trzeba rozmawiać o sprawach 
ważnych, takich jak zapewnianie obywate-
lom bezpieczeństwa osobistego i spokoju, 
jak doskonalenie współpracy obywatela 
z policją, a w tym z dzielnicowym, a także 
o sprawach pozornie mniejszej wagi, jak 
parkingi, utrzymanie czystości, lepsze 
oświetlenie miejsc potencjalnych zagrożeń, 
zapewnienie możliwości dojazdu do bu-
dynków pojazdów pogotowia ratunkowego 
i straży pożarnej, zapewnienie maluchom 
bezpiecznych miejsc zabawy. Warto też 
zastanowić się nad sporną kwestią insta-
lowania krat w korytarzach mieszkalnych, 
mających na celu ochronę przed złodzie-
jami, a jednocześnie stanowiących zaporę 
dla ratowników w przypadku pożaru, utraty 
zdrowia lub awarii instalacji. 

Dlatego, szanowni sąsiedzi, nie bagateli-
zujmy takich spotkań, przychodźmy na nie, 
zgłaszajmy propozycje, pytajmy naszych 
opiekunów i partnerów z policji i straży miej-
skiej o stan realizacji naszych postulatów, 
rozmawiajmy.

Mieczysław Pierzchała

PKPS
przy ul. Kasprowicza 41 (piwnica)
przyjmuje i wydaje z magazynu 

dary w następujące dni:
poniedziałki, środy, czwartki, 

piątki
od godz. 9.00 do 15.00. 

Gorąco i serdecznie zapraszamy.

Bartłomiej Szrajber
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Rozmaitości bielańskie

Coraz bliżej Bielan

W piątek, 8 kwietnia, została urucho-
miona dla ruchu pasażerskiego kolejna 
stacja – Plac Wilsona. Bez ofi cjalnych 
uroczystości, przecinania wstęgi i rozgło-
su. To „ciche” otwarcie podyktowane było 
oczywiście żałobą narodową, ogłoszoną 
po śmierci Jana Pawła II. Podpisanie 
zgody na użytkowanie stacji przez Woje-
wódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego nastąpiło w czwartek 7 kwietnia, 
po godzinie 18. Tym samym stacja była 
gotowa do uruchomienia. Decyzją prezy-
denta m.st. Warszawy mogła ona zostać 
włączona do ruchu już następnego dnia 
o godz. 5.08, tak, aby mieszkańcy północ-
nej części miasta mogli dostać się metrem 
do miejsc publicznej transmisji pogrzebu 
Ojca Świętego.

Ale otwarcie nowej stacji to nie koniec 
dobrych wiadomości z metra. Już dzień 
później, w sobotę 9 marca, ruszyły prace 
na placu budowy stacji Marymont. Ta 
stacja ma być oddana do użytku razem 
z przystankiem Park Kaskada (Sło-
dowiec), gdyż na stacji Marymont nie 
będzie torów do zawracania pociągów 
metra. Są one zaprojektowane dopiero 
na pierwszej z bielańskich stacji. Budowa, 
która właśnie się rozpoczęła, ma jednak 
kilkutygodniowe opóźnienie, spowodo-
wane nieprzewidzianą zmianą przepisów 
przeciwpożarowych. W ciągu ostatnich 
tygodni projekty obu stacji musiały więc 
zostać uzupełnione o komputerowe 
symulacje, wymagane przez nowe prze-
pisy. Stacje Marymont i Park Kaskada 
(Słodowiec) mają być gotowe jesienią 
przyszłego roku. 

Prace nad drugą ze stacji są na etapie 

Warszawskie metro coraz szybciej zbliża się w stronę Bielan. Dzień po dniu nastą-
piło otwarcie nowej stacji Pl. Wilsona i rozpoczęcie budowy kolejnej – Marymont.

przygotowania przetargu na jej wyko-
nanie. Ta informacja jest o tyle istotna, 
że od stacji Park Kaskada (Słodowiec) 
zmieniają się procedury przygotowania 
inwestycji. Dotychczas, do stacji Mary-
mont, Metro Warszawskie organizowało 
przetargi na projekt i budowę kolejnych 
inwestycji. Wykonawca wybrany w prze-
targu, miał za zadanie ubieganie się 
o pozwolenie na budowę. Od pierwszej 
z bielańskich stacji, procedury te się 
zmieniają. To Metro Warszawskie wybie-
ra projekt i występuje o pozwolenie na 
budowę. Po otrzymaniu tego dokumentu, 
co mamy nadzieję nastąpi w ciągu kilku 
tygodni, zorganizowany zostanie prze-
targ na wykonanie. 

Grzegorz Żurawski

Mieszkańcy Bielan mają dziewięciu 
nowych dzielnicowych, którzy dbają 
o bezpieczeństwo lokalnej społeczności 
i porządek publiczny.

Z inicjatywy Komendanta Rejonowego, 
KRP V zwiększyła liczbę etatów dla dziel-
nicowych. To przecież właśnie oni z racji 
pełnionej funkcji są policjantami, do których 
w pierwszej kolejności powinien zwracać 
się obywatel ze swymi problemami. Dla-

Policja informuje
tego tak ważne jest, żeby mieszkańcy, 
którzy szukają kontaktu z dzielnicowym, 
znali go i wiedzieli, gdzie mogą udać się 
po pomoc.

W poprzednim numerze „Naszych Bie-
lan” rozpoczęliśmy prezentację dzielnico-
wych. Ponieważ zmiany nastąpiły w połowie 
kwietnia, ze względów technicznych, sylwet-
ki kolejnych funkcjonariuszy przedstawimy 
zatem w następnych wydaniach gazety. 

Chyba niejeden mieszkaniec Bielan 
zauważa, że jedną z charakterystycznych 
cech naszej dzielnicy jest zadziwiająco 
mała liczba pomników. A może się okazać, 
że niedługo będzie ich jeszcze mniej.

Podobnie jak wie-
le zmian dotyczących 
zagospodarowania 
terenu, planowanych 
ostatnio, ta również 
wiąże się z budową 
bielańskiego odcin-
ka metra. Otóż na 
jego trasie, w okoli-
cach ostatniej stacji 
„Młociny” (ew. „Huta 
Warszawa”), stoi po-
ważna przeszkoda. 
Jest nią 6-metrowy, 
odlany z nierdzewnej 
blachy, symbolicz-
ny pomnik „Hymnu 
Warszawianka”. Ta 
polska pieśń patrio-
tyczna była śpiewa-
na po raz pierwszy 
w czasie Powstania 
Listopadowego i to-
warzyszyła polskim 
walkom wyzwoleń-
czym aż do czasów 
okupacji i Powstania 
Warszawskiego. Monument, autorstwa rzeź-
biarki Teresy Brzóskiewicz – do dziś miesz-
kanki Bielan – wykonany został w ramach 
plenerów rzeźbiarskich w Hucie Warszawa, 
a można go podziwiać od 1976 roku. Jego 
autorka ma na koncie własne wystawy m.in. 
we Francji i USA. Natomiast jej „bielańska” 
rzeźba stojąca tuż przed wejściem na teren 
huty może sprawić nie lada kłopot ekipie 
budowlanej, zważywszy na fakt, że Metro 

Przeprowadzka „Warszawianki”
Warszawskie jak dotąd nie podjęło stosownej 
decyzji co do ewentualnej przeprowadzki 
„Warszawianki”. „Mamy świadomość, że 
pomnik się tam znajduje i podejmiemy 
odpowiednie kroki” – deklaruje rzecznik 

prasowy spółki. Jed-
nak sytuacja jest bar-
dziej skomplikowana. 
Bo trzeba wyjasnić 
kwestię własności 
pomnika (należące-
go niegdyś do Huty 
Warszawa), a prawa 
autorskie nadal przy-
sługują pani Brzó-
skiewicz. „Niech tylko 
uszkodzą rzeźbę, to 
będą mieli proces za 
naruszenie praw au-
torskich” – ostrzega. 
Dlatego na Metrze 
Warszawskim spo-
czywa wielka odpo-
wiedzialność – by 
znaleźć dla pomni-
ka takie miejsce, na 
które zgodę wyda 
sama autorka, by nie 
zniszczyć go pod-
czas przeprowadzki, 
no i wreszcie by nie 
zawieźć nas, miesz-

kańców Bielan. „Pomnik stoi tu od bardzo 
dawna i przez ten cały czas ani razu nie był 
zdewastowany, nikt też nie narzekał. Lubię 
go i chciałabym, żeby tu został” – wyznaje 
jedna z pracownic huty. A może się okaże, 
że nie będzie w ogóle potrzeby przeno-
szenia pomnika? O tym będziemy naszych 
Czytelników informować, jak tylko zostanie 
podjęta decyzja. 

Iwo Łoś 

KOMENDA STOŁECZNA POLICJI
zatrudni młodych ludzi

w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie
Wymagania:
– obywatelstwo polskie
– wykształcenie min. średnie
– niekaralność i nieposzlakowana opinia
– bardzo dobry stan zdrowia
– wysoka sprawność fi zyczna i psychiczna
– uregulowany stosunek do służby wojskowej (dot. mężczyzn)
– stałe zameldowanie na terenie Warszawy lub w najbliższych okolicach
Osoby spełniające warunki proszone są o kontakt z Sekcją d/s Doboru Wydziału 

Kadr KSP: 603 65 68, 603 75 38

Marzysz o studiach
w Akademii Sztuk Pięknych?

Chcesz rozwijać
pasję i talent plastyczny?

MAMY COŚ DLA CIEBIE!
• kursy prowadzone przez profesorów ASP
• malarstwo • rysunek • teoria
• konsultacja teczek 
• dla wytrwałych możliwość wystawy
• przystępne ceny • małe grupy
Materiały, model, martwa natura,
stałe korekty – wliczone w koszt kursu.

GALERIA 
ART OFFICE

ul. Krasińskiego 35a,
tel. 663 08 42/43, fax 663 79 88

info@artoffi ce.com.pl, www.artoffi ce.com.pl

21 marca 2005 r. powstało stowarzy-
szenie „Chomiczówka przeciw Degradacji”. 
Członkami założycielami są przedstawicie-
le: spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych 
i innych lokalnych grup społecznych. 

Zadaniem stowarzy-
szenia jest zjednocze-
nie działań w celu do-
prowadzenia do opra-
cowania optymalnego 
dla Bielan wariantu 
trasy S-7. 

Spotkania stowarzyszenia będą odby-
wać się w środy od godz. 18.00 w Klubie 
DOMINO przy ul. Bogusławskiego 6a na 
Chomiczówce. 

Zarząd Stowarzyszenia

Świadectwo dojrzałości dla wielu 
młodych ludzi jest przepustką otwierają-
cą drzwi do dalszej edukacji.  W sobotę, 
19 marca br. przed tegorocznymi matu-
rzystami, rozwarły się bramy Uniwersy-
tetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Potencjalni studenci tłumnie ściągnęli 
na uczelnię. 

Przez cztery godziny, od 10 do 14, 
przyszli studenci mogli poczuć atmosferę 
panującą na uczelni oraz dowiedzieć się 
czegoś więcej o interesujących ich kierun-
kach studiów. Jeśli jednak nie chcą obejść 
się jedynie smakiem, muszą w najbliższym 
czasie mocno przyłożyć się do nauki. Matu-
rzyści, którzy legitymować się będą nowym 
świadectwem dojrzałości zwolnieni zostaną 
wprawdzie z egzaminu pisemnego, lecz 
mimo to, sporą część z nich czekać jeszcze 
będzie rozmowa kwalifi kacyjna.

Wszelkich niezbędnych informacji 
licealistom udzielali studenci UKSW, odpo-
wiadający cierpliwie na pytania przy spe-
cjalnych stanowiskach. Przy każdym z nich 

Dzień otwartych drzwi
dostać można było również informatory 
zawierające dane dotyczące konkretnych 
kierunków wraz ze szczegółami rekrutacji. 
Nie zabrakło także przygotowanych na tę 
okazję prezentacji multimedialnych. 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego jest uczelnią państwową, 
powstałą 3 września 1999 roku na bazie 
istniejącej w latach 1954-1999 Akademii 
Teologii Katolickiej. Uniwersytet posiada 
siedem Wydziałów: Teologiczny, Filozofi i 
Chrześcijańskiej, Prawa Kanonicznego, 
Nauk Historycznych i Społecznych, Pra-
wa, Nauk Humanistycznych oraz Nauk 
Matematyczno-Przyrodniczych. W roku 
akademickim 2004/2005, ta mieszcząca 
się na warszawskich Bielanach uczelnia 
kształci 17 tysięcy studentów. 

Wszystkim zainteresowanym podjęciem 
nauki na UKSW, którzy 19 marca nie mogli 
zjawić się na Dniach Otwartych polecam 
stronę internetową uczelni: www.uksw.
edu.pl.

Rafał Babraj

Z przyjemnością informujemy Pań-
stwa, że ukazało się wznowienie „Sen-
tymentalnego przewodnika po Biela-
nach”, na który czekało sporo naszych 
czytelników.

Przewodnik, opracowany merytorycznie 
przez historyka Jarosława Zielińskiego, jest 
bogato ilustrowany archiwalnymi i współ-
czesnymi zdjęciami Bielan. Przedstawia 

Przewodnik po Bielanach
historię tych terenów od czasów zamierz-
chłych do czasów współczesnych.

Ta interesująca pozycja będzie sprze-
dawana we wszystkich filiach Biblioteki 
Publicznej na Bielanach po cenie druku 
tj. 33 zł.

Wszelkich informacji udziela Wydział 
Kultury dla Dzielnicy Bielany m. st. Warsza-
wa przy ul Lipińskiej 2, tel. 669-01-78.

Bez wątpienia ciekawym pomysłem 
spędzenia wieczoru 15 marca było zło-
żenie wizyty w Szkole Podstawowej nr 
289 im. Henryka Sienkiewicza przy ul. 
Broniewskiego 99a. W dniu, w którym 
wszystkie drzwi były otwarte, punktu-
alnie o 16.00 zjawili się pierwsi goście. 
Serdecznie przywitani przez nauczycieli 
i uczniów szóstych klas, sześcioletni 
malcy z rodzicami, uczniowie i przyja-
ciele szkoły z zainteresowaniem  obej-
rzeli kolorowe sale lekcyjne, przyjazną 
dzieciom  świetlicę, bogaty księgozbiór 
szkolnej biblioteki.

Duże zainteresowanie gości  wzbudziła, 
przygotowana przez dzieci ze świetlicy 
wystawa prac uczniów, połączona z aukcją. 
Uzyskane w ten sposób pieniądze zostały 
przeznaczone na cele charytatywne. 

Zwiedzający pierwsze piętro szkoły 
mogli obejrzeć wystawę prac wykonanych 
na zajęciach techniki, plastyki, a także 
w czasie bezpłatnych zajęć dodatkowych, 
organizowanych przez szkołę. W salach 
lekcyjnych uczniowie zorganizowali wy-
stawę wykonanych przez siebie albumów 
i pierwszych prac literackich. Ogromną po-
pularnością wśród zwiedzających  cieszyła 

Otwarte drzwi do krainy fantazji
się wystawa zwierząt domowych, przynie-
sionych przez uczniów szkoły. Szczególne 
zainteresowanie zwiedzających budziły 
zwierzęta egzotyczne: gady i płazy.

Wszystkich zebranych serdecznie 
powitała dyrektor szkoły Małgorzata 
Staniszewska. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: radni Andrzej Sze-
wielow i Marek Świderski oraz wieloletni 
przyjaciel szkoły, druh Witold Kozłowski, 
a także przedstawiciele Rady Rodziców, 
mieszkańcy pobliskich osiedli Z myślą 
o gościach uczniowie i nauczyciele przy-
gotowali niezwykły spektakl „W Krainie 
Fantazji”. Oglądając program artystyczny, 
choć na chwilę można  było oderwać się 
od rzeczywistości i z małymi aktorami udać 
się do krainy marzeń i snu. Młodsi ucznio-
wie tańczyli, śpiewali, grali na fletach, 
kreowali postacie z utworów Brzechwy. 
Ich starsi koledzy wcielili się w bohaterów 
„Baśni Indyjskiej” Henryka Sienkiewicza. 
Widzowie nagrodzili aktorów i twórców 
inscenizacji  brawami.

Radość i uśmiech na twarzach obecnych 
stanowiły dowód, że zabawa była udana. 

Maria Grabowska-Bojanowska
i Anna Gibki
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Nasze zdrowie
 Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy zaprasza 
osoby długotrwale bezro-
botne (posiadające status 
bezrobotnego powyżej 
24 miesięcy) do udziału 
w „PROGRAMIE INTE-
GRACJI SPOŁECZNEJ 
I ZAWODOWEJ OSÓB 
ZAGROŻONYCH WY-
KLUCZENIEM SPOŁECZ-
NYM”. Projekt realizowany 
przez OPS Dzielnicy Bie-
lany, a współfi nansowany 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, będzie obej-
mował szkolenia prowadzone m. in. przez doradcę zawodowego, trenera umiejętności 
psychospołecznych, informatyka i prawnika. Osoby uczestniczące w projekcie będą 
mogły ponadto skorzystać ze szkoleń, dających możliwość zdobycia kwalifi kacji zawo-
dowych lub zmiany bądż uzupełnienia kwalifi kacji, jeśli dotychczasowe kwalifi kacje nie 
umożliwiają znalezienia zatrudnienia na warszawskim rynku pracy. 

Nabór odbędzie się w pierwszej połowie kwietnia br. Więcej informacji można uzyskać 
u pracowników socjalnych pod adresem: OPS Dzielnicy Bielany, ul. Przybyszewskiego 
80/82, tel 639-87-72 oraz w Klubie Pracy OPS przy ul. Kleczewskiej 56, tel. 498-21-11.

Wiesława Puciłowska – dyrektor OPS

Każda kobieta planująca w przy-
szłości zostać matką, może zadbać 
o zdrowie swojego przyszłego dziecka 
już teraz. Stosując właściwą dietę moż-
na zapobiec powstaniu u dziecka wad 
rozwojowych. Wady, którym można 
skutecznie zapobiegać poprzez żywienie 
są wady cewy nerwowej. 

Co to jest cewa nerwowa?
Cewa nerwowa jest zaczątkiem układu 

nerwowego człowieka.
Różnicowanie się układu nerwowego 

można podzielić na 3 etapy:
- około 16 dnia po zapłodnieniu – wy-

odrębniają się komórki neuroektodermy 
w postaci tzw. płytki nerwowej;

- 18-28 dzień płytka przez fazę rynienki 
zamyka się tworząc cewę nerwową  (przed-
nia jej część daje początek mózgowiu, 
z tylnej części tworzy się rdzeń kręgowy); 
w tym czasie tworzy się mózg oraz część 
szyjna i piersiowa rdzenia kręgowego;

- do 7 tygodnia ciąży – rozwijają się 
dolne części rdzenia kręgowego.

Wady cewy nerwowej powstają w pierw-
szych tygodniach ciąży na skutek zaburzeń 
w procesie zamykania się cewy nerwowej, 
który trwa do 28 dnia rozwoju ludzkiego za-
rodka. Do wad cewy nerwowej (WCN) zalicza 
się różne postacie kliniczne wad ośrodkowe-
go układu nerwowego m. in. takie jak bez-
mózgowie oraz przepukliny mózgu i rdzenia 
ze zmianami wtórnymi (np. wodogłowie, czy 
rozszczepy kręgosłupa). Dzieci obarczone 
tymi wadami umierają zaraz po przyjściu 
na świat (bezmózgowie), albo poddawane 
licznym zabiegom chirurgicznym, są skazane 
na trwałe upośledzenie sprawności.

Ograniczone możliwości leczenia wska-
zują jak ważną rolę odgrywa profi laktyka.

Profi laktyka wad cewy nerwowej oka-
zuje się być stosunkowo prosta. Badania 
naukowe udowodniły niepodważalną rolę 
kwasu foliowego w ich profi laktyce. Kwas 
foliowy należy do rozpuszczalnych w wo-
dzie  witamin z grupy B i nie jest tworzony 
w organizmie człowieka. Musi więc być 
dostarczany z pożywieniem. 

Jakie produkty są bogate w kwas 
foliowy?

Najbogatszym źródłem folianów są 
surowe i mrożone ciemnozielone warzywa 
liściaste (szpinak, brukselka, szparagi, bób, 
kalafi or, brokuły, kapusta), pełne ziarna 
zbóż, rośliny strączkowe, wątroba, a z 
owoców: banany i pomarańcze. Foliany 
są bardzo wrażliwe na działanie wysokiej 
temperatury, dlatego produkty te należy 
spożywać albo na surowo, albo poddawać 
je, jak najkrótszemu gotowaniu.

Jak jednak dowodzą specjaliści, prze-
ciętne spożycie folianów przez kobiety 
w Polsce jest o wiele niższe niż zaleca-
ne normy. Niedobory kwasu foliowego 
w organizmie kobiety mogą pociągać za 
sobą ryzyko nie tylko urodzenia dziecka 
z wadą cewy nerwowej, ale również mogą 
być przyczyną  samoistnych poronień czy 
uszkodzeń łożyska. 

Aby nasycić organizm człowieka kwa-
sem foliowym w ilości optymalnej, należa-
łoby spożywać go trzykrotnie więcej (dla 
przykładu należałoby spożywać 0,5 kg 
kapusty dziennie!).

Zaleca się zatem kobietom, które chcą 
urodzić zdrowe dziecko, oprócz racjonalnej 
diety – przyjmowanie kwasu foliowego 
w postaci preparatów witaminowych.

Ze względu na to, że okres zamykania 
się cewy nerwowej u płodu przypada na tak 
wczesny okres ciąży (do 28 dnia od zapłod-
nienia), kiedy kobiety często nie zdają sobie 
sprawy z tego, że w ich łonie już rozwija 
się płód, zaleca się przyjmowanie kwasu 
foliowego wszystkim kobietom w wieku 
rozrodczym w dawce 0,4 mg dziennie ( pre-
paraty witaminowe zawierające tą dawkę 
kwasu foliowego są na rynku polskim łatwo 
dostępne i niedrogie). 

Jeśli ciąża jest świadomie planowana, 
to zaleca się, aby kobieta zaczęła przyj-
mować kwas foliowy na 4 tygodnie przed 
zajściem w ciążę i kontynuowała jego 
przyjmowanie do 28 dnia w ciąży. Kobiety, 
które już urodziły dziecko dotknięte wadą 
cewy nerwowej powinny przed podjęciem 

Co każda kobieta
wiedzieć powinna 

decyzji o przyjmowaniu kwasu foliowego 
skorzystać z porady specjalisty; tym ko-
bietom zaleca się przyjmowanie większej 
dawki, równej 4 mg. 

Z konsultacji specjalisty, jeśli chodzi 
o przyjmowanie kwasu foliowego powin-
ny skorzystać również osoby chore na 
padaczkę, ponieważ kwas foliowy może 
wchodzić w reakcje z lekami przeciwpa-
daczkowymi. 

Dobroczynne działanie folianów spro-
wadza się nie tylko do hamowania po-
wstawania wad cewy nerwowej u płodów. 
Kwas foliowy ma doniosłe znaczenie 
w zapobieganiu miażdżycy, zmianom no-
wotworowym i zaburzeniom o charakterze 
depresyjnym.

W wielu krajach realizowane są od 
wielu lat programy pierwotnej profi laktyki 
wad cewy nerwowej. W Polsce program 
ten jest prowadzony od roku 1997.  Jest 
on koordynowany przez Instytut Matki 
i Dziecka. Współrealizatorem Programu jest 
Państwowa Inspekcja Sanitarna. W stycz-
niu br. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Warszawie zorganizowała 
szkolenia z zakresu pierwotnej profi laktyki 
wad cewy nerwowej dla szkolnych realiza-
torów programu „Już teraz mogę zadbać 
o zdrowie swego przyszłego dziecka”. Jest 
on adresowany do ludzi młodych: uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych i studentów. 
W szkoleniach wzięli udział nauczyciele 
i pielęgniarki szkół warszawskich, w tym  
przedstawiciele 9 szkół ponadgimnazjal-
nych dzielnicy Bielany, którzy informowali 
o roli kwasu foliowego młodzież szkolną. 
Wszystkie szkoły, które chcą jeszcze wziąć 
udział w realizacji programu zapraszamy 
do współpracy:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Warszawie, ul. Kochanowskiego 
21, Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia, tel. 866 36 96.

Joanna Kalinowska-Morka

Powyższy tytuł jest nazwą projektu 
badawczego z zakresu profi laktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych, 
realizowanego z inicjatywy Biura Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy, równocześnie w osiemnastu 
dzielnicach stolicy. Podstawowym celem 
badania było oszacowanie skali proble-
mów dotykających dzieci i młodzież po-
między dziesiątym a dziewiętnastym ro-
kiem życia, a w ślad za tym opracowanie 
lokalnych programów profi laktycznych 
oraz sformułowanie sposobów reakcji na 
istniejące problemy, z uwzględnieniem 
lokalnych możliwości.

Tematyka ta stała się kanwą ogólnowar-
szawskiej konferencji, pod tytułem: „Wyniki, 
wnioski i rekomendacje z realizacji projektu 
badawczego Szybka Ocena i Reakcja”, zor-
ganizowanej 30 marca w sali koncertowej 
PKiN. Wzięli w niej udział przedstawiciele 
wszystkich osiemnastu dzielnic warszaw-
skich, przeważnie specjaliści w dziedzinie 
profi laktyki społecznej i resocjalizacji oraz 
zastępca prezydenta m.st. Warszawy 
i kierownictwo Biura Polityki Społecznej. 
Z problematyką konferencji zapoznali 

Szybka Ocena i Reakcja (cz.I)
uczestników przedstawiciele świata nauki. 
I tak np. referat pt. „Wprowadzenie do me-
todologii Szybkiej Oceny i Reakcji” przed-
stawiła Maria Tatarska z Poradni Profi laktyki 
Społecznej, niezwykle ciekawe rozważania 
pt. „Charakterystyka okresu dojrzewania 
– prawidłowości i zagrożenia” zaprezen-
towała prof. Jolanta Rogala-Obłękowska 
z Uniwersytetu Warszawskiego, a dr Gra-
żyna Świątkiewicz z Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii zreferowała materiał pt. „Wyniki 
Szybkiej Oceny i Reakcji – ogólne wnioski 
i rekomendacje”.

Odrębnym punktem w programie konfe-
rencji była „Prezentacja działań podjętych 
w wybranych dzielnicach Warszawy w efek-
cie przeprowadzenia projektu badawczego 
Szybka Ocena i Reakcja”. Wybrano sześć 
takich dzielnic, a wśród nich Bielany. 
Przedstawicielka Bielan, naczelnik Wy-
działu Spraw Społecznych i Zdrowia Alicja 
Tyc, omówiła zrealizowane i zaplanowane 
przedsięwzięcia w ramach projektu Szybka 
Ocena i Reakcja. Jest to obszerny i intere-
sujący materiał Omówimy go w następnym 
numerze

 Mieczysław Pierzchała

Biała sobota
14 maja godz. 9 – 15 ul. Kleczewska 56

specjaliści: kardiolog, okulista, 
diabetolog, ginekolog

Kolejny oddział wyremontowany
W Szpitalu Bielańskim otwarto 4 kwietnia br. gruntownie przebudowany i wyre-

montowany Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży wraz z blokiem porodowym i izbą 
przyjęć. Stanowi on integralną część dawnego Oddziału Ginekologii i Położnictwa, 
w którym przez kilkadziesiąt lat jego istnienia nie było generalnego remontu i do 
niedawna warunki pobytu pacjentek oraz pracy personelu odbiegały od współcze-
snych standardów. 

W izbie przyjęć 
wydzielono recepcję, 
w której prowadzona 
będzie komputerowa 
rejestracja pacjentek, 
pokój przyjęć i gabi-
nety konsultacyjne. 
Bezpośrednio z izby 
można przejść do izo-
lowanej, septycznej 
sali porodowej, której 
wyposażenie umoż-
liwia wykonywanie 
zabiegów w znieczu-
leniu ogólnym. Jest 
ona połączona z salą 
dla pacjentek, posia-
dającą dodatkowe 
wejście z zewnątrz. 
Cały ten kompleks po-
zwala na odizolowanie 
pacjentek zakażonych 
czy potencjalnie za-
kaźnych. 

Na bloku poro-
dowym znajdują się 
trzy klimatyzowane 
sale porodowe – dwie 
z dwoma stanowiska-
mi porodowymi i jedna 
z jednym. Wyposaże-
nie sal porodowych 
jest bardzo nowocze-
sne, poczynając od 
mebli, poprzez stano-

wiska do opieki nad noworodkiem, a koń-
cząc na łóżkach porodowych. W komplek-
sie bloku porodowego jest też dwułóżkowa 
sala pooperacyjna dla położnic po cięciu 
cesarskim oraz nowa, klimatyzowana sala 
operacyjna, wyposażona w bardzo efektyw-
ne oświetlenie, kolumnę anestezjologiczną, 
dzięki której wszystkie media potrzebne do 
bezpiecznego znieczulenia znajdują się 
w zasięgu ręki anestezjologia, nowy stół 
operacyjny, stanowisko do opieki nad nowo-
rodkiem z promiennikiem ciepła oraz myj-
nię. Jest to jedna z najnowocześniejszych 
sal do cięć cesarskich w Warszawie. 

Na pierwszym piętrze, usytuowana jest 
Patologia Ciąży z gabinetem zabiegowym, 
pracownią ultrasonograficzną oraz 11. 
wyposażonymi w łazienki salami dla pa-
cjentek – od izolatek do sali czterołóżkowej. 
Łącznie może tu być hospitalizowanych 29 
ciężarnych. 

Warunki lokalowe, nowoczesne wyposa-
żenie oraz wykwalifi kowany personel Od-
działu Klinicznego Położnictwa i Ginekologii, 
którym kieruje prof. dr hab. med. Romuald 
Dębski, pozwalają sądzić, że Szpital Bielań-
ski będzie miejscem nie tylko bezpiecznego, 
ale i komfortowego rodzenia dzieci. Będzie-
my się też zajmować patologią ciąży, m. in. 
konfl iktem serologicznym, małopłytkowością 
u płodu, schorzeniami hematologicznymi 
i onkologicznymi w ciąży, zaburzeniami 
układu krzepnięcia, diagnostyką i terapią 
prenatalną, patologią wczesnej ciąży. 
W związku z tym, że w zespole są lekarze 
wyspecjalizowani w zakresie położnictwa 
i ginekologii oraz endokrynologii, współpra-
cujący z działającą w szpitalu Kliniką Endo-
krynologii CMKP, oddział będzie miejscem 
docelowym dla ciężarnych i rodzących ze 
schorzeniami układu dokrewnego, jak i dla 
kobiet z problemami w zakresie endokryno-
logii ginekologicznej. 

Barbara Lis-UdryckaPielęgniarka Anna Piros z Oddziału Neonatologicznego 
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Seniorzy

Głos seniora
Panie przybyły tłumnie

Marcowy heppening seniorskich imprez 
zapoczątkowało, urządzone przez Biuro 
Polityki Społecznej Urzędu Miasta, Ogni-
sko TKKF „Chomiczówka” i chomiczowską 
WSBM, spotkanie z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet. Prócz pań przybyli 
i panowie, więc sala, jak zwykle na impre-
zach w tutejszym  Klubie Mieszkańców, 
wypełniona była po brzegi. Organizatorzy 
składali „Solenizantkom” życzenia, na es-
tradzie śpiewał Janusz Kruciński, a przez 
okna zaglądało słońce, zapowiadające, że 
wiosna tuż, tuż. Było odświętnie i serdecz-
nie. Zupełnie inaczej niż podczas niegdysiej-
szych ósmych marców w zakładach pracy. 
Pamiętacie, jak wędrowała po pokojach de-
legacja rady zakładowej, wręczając każdej 
koleżance nieśmiertelny czerwony goździk 
i rajstopy – na co dzień nie do zdobycia? 
W owych czasach odważniejsze media 
damskie ignorowały dzień, w którym każdej 
kobiecie powinno być miło, przywołując w to 
miejsce etos peerelu: wizerunek obciążonej 
siatami, zagonionej, wystającej w niebotycz-
nych kolejkach matki – Polki.

Wracając z tegorocznej imprezy, z za-
skoczeniem obserwowałam wzmożony ruch 
w kwiaciarniach i sklepach ze słodyczami, 
Panowie – starsi, młodsi, zupełnie młodzi 
– kupowali bukiety, wybierali bombonierki, 
najwyraźniej dla swoich pań. Międzynaro-
dowy Dzień Kobiet nie tylko przetrwał, ale 
i znormalniał.

Włóczką malowane
Przez cały marzec w Klubie Mieszkań-

ców przy Pabla Nerudy można było oglądać 
wystawę gobelinów – wytworów wyobraźni 
i rąk Tkackiego Koła Seniorek z Żoliborza 
i Bielan. Koło istnieje od 1991 roku, stwo-
rzyła je i prowadzi Anna Kozłowska. Prace 
jego członkiń brały udział w wielu wysta-
wach i konkursach, odnosząc sukcesy. 
Podziwiając artyzm wykonania tych włóczką 
malowanych pejzaży, scen rodzajowych, 
kwiatów i drzew, trudno uwierzyć, że au-
torkami są hobbystki, które po przejściu 
na emeryturę chciały jakoś wypełnić wolny 
czas, wiec zaczęły tkać. Dziś tworzą praw-
dziwe dzieła sztuki.

Tkackie Koło Seniorek ma siedzibę 
w Szkole Podstawowej Nr 273 przy ul. 
Balcerzaka 1. Panie pracują tam we wtorki 
od 16.00 do 19.00.

Był wśród nas 
BÓG, HONOR i OJCZYZNA – to dewiza, 

którą często powtarzał i której był wierny  do 
śmierci mjr Stanisław Baran ps. „Wacław”,  
honorowy prezes środowiska „Grupa Kam-
pinos” Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej.

Służbę rozpoczął jako młody kapral 21. 
Warszawskiego Pułku Piechoty „Dzieci 
Warszawy”, w którym walczył  w kampanii 
wrześniowej. Po kapitulacji Warszawy 
unika niewoli i natychmiast włącza się 
w działania rodzącego się ruchu oporu. 
Jako jeden z pierwszych organizuje komórki 
konspiracyjne Związku Walki Zbrojnej, a w 
końcu  1940 r. jest już dowódcą I Plutonu, 
2. Kompanii, na terenie VIII Rejonu  VII Ob-
wodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK. 
Szkolił młodych żołnierzy konspiracji. 

Wyróżniał się pomysłowością i odwagą. 
Przez pewien czas na terenie Burakowa 
i Łomianek, pod pretekstem ćwiczeń straży 
pożarnej prowadził jawnie ćwiczenia woj-
skowe. Bierze również udział w wielu ak-
cjach dywersyjno-bojowych na terenie VIII 
Rejonu. Nie ominęły go represje okupanta, 
jakie dotknęły VIII Rejon w 1943 roku. Przez 
pewnie czas musiał się ukrywać. 

Walki powstańcze rozpoczął jako dowód-
ca plutonu 2. Kompanii, a po reorganizacji 
i powstaniu pułku „Palmiry-Młociny”, został 
dowódcą zwiadu konnego, co niewątpliwie 
było dowodem wielkiego zaufania jakim da-
rzyło go dowództwa. Funkcję tę pełnił przez 
cały okres powstania, zaliczając wiele uda-

nych akcji rozpoznawczych i zaczepnych, 
osłaniających obóz „Grupy Kampinos”. 

Po rozbiciu zgrupowania pod Jakto-
rowem, wrócił do konspiracji i następny 
chwalebny okres jego działalności polegał 
na dokumentowaniu wydarzeń  okupacyj-
nych i powstańczych VIII Rejonu i „Grupy 
Kampinos”. Był jednym z pierwszych dzia-
łaczy podejmujących to niełatwe w tamtym 
okresie zadanie. Czynnie uczestniczył we 
wszystkich inicjatywach związanych z budo-
wą partyzanckich cmentarzy, wznoszeniem 
pomników i tablic pamięci. Był współorgani-
zatorem uroczystości rocznicowych.

Od 1995 roku, przez ponad dwie ka-
dencje był prezesem Zarządu Środowiska 
„Grupa Kampinos” Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Swoją koleżeńską 
postawą integrował nasze środowisko. 
W czasie jego kadencji, historia „Grupy 
Kampinos”, która w okresie władzy komuni-
stycznej była przemilczana lub fałszowana, 
została szeroko upowszechniona, szczegól-
nie wśród młodzieży. Konsekwentnie, przez 
wiele lat, czynił starania o wydanie książki 
– albumu o „Grupie Kampinos”, co udało 
się zrealizować w 1998 r. Mam zaszczyt 
być autorem tej książki, ale inspiratorem 
tego opracowania, wskazującym źródła 
i podpowiadającym zakres przedstawio-
nych w tym opracowaniu tematów był mjr 
Stanisław Baran.

Stan zdrowia skłonił go w 2004 roku do 
rezygnacji z funkcji prezesa. Walne Zgro-
madzenie naszego środowiska, w uznaniu 
jego zasług, przyznało mu tytuł Honorowe-
go Prezesa Zarządu.

Panie majorze, byłeś naszym dowódcą, 
prezesem, przyjacielem. Żegnamy Cię 
i zapewniamy, że w dalszej naszej działal-
ności, którą nam wytyczyłeś, będzie nam 
przyświecała twoją dewiza: BÓG, HONOR 
i OJCZYZNA.

Najważniejsze odznaczenia majora 
Stanisława Barana: Krzyż Srebrny Orderu 
Wojennego „Virtuti Military”, Krzyż Ofi cerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecz-
nych, Medal Wojny Obronnej 1939 r., Krzyż 
Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstań-
cy, Krzyż Partyzancki. 

Jerzy Koszada, Komisja Historyczna 
Środowiska „Grupa Kampinos”

O śmierci majora Stanisława Barana in-
formowaliśmy krótko Państwa w poprzednim 
numerze „Naszych  Bielan”.

Pod redakcją
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant: Rada Programowa
Seniorów Bielańskich

Zapewne nie wszyscy mieszkań-
cy bielańskiego osiedla Wrzeciono 
i pobliskiego Nowego Wawrzyszewa, 
zwłaszcza młodsze pokolenie, wiedzą, że 
mieszkają na obszarze dawnego lotniska 
wojskowego, powstałego w okresie II 
wojny światowej.

Trudno sobie wyobrazić, że w miejscu 
gdzie stoją dzisiaj wysokie bloki i budynki 
użyteczności publicznej, oplecione siecią 
ulic i dróg dojazdowych znajdowała się 
płaska równina lotniska. Rozciągała się 
ona od cmentarza wawrzyszewskiego, 
aż po wylotową ulicę Marymoncką i dalej 
w kierunku Placówki i Młocin. Dzisiejsza 
ulica Kasprowicza dochodziła do wysokości 
Lasku Lindego. 

Na tym ważnym strategicznie lotnisku 
stacjonowały samoloty transportowe zała-
dowane sprzętem wojskowym używanym 
na froncie wschodnim.

Zadanie zniszczenia lotniska bielań-
skiego przypadło oddziałowi specjalnemu 
o kryptonimie „Osjak”, jednemu z oddziałów 
„Kedywu” Komendy Głównej Armii Krajowej. 
Oddział ten z początkiem 1944 roku wybrał 
kryptonim „Sawicz”. Dowódcą akcji został 
podchorąży pilot Aleksander Wąsowicz, 
ps. „Spad”.

Akcja pod kryptonimem „Bielany” została 
wyznaczona na noc z 3 na 4 maja 1944 
roku. Najpierw przeprowadzono dokładne 
rozpoznanie lotniska. Po wielokrotnych 
obserwacjach udało się ustalić, że pilnujący 
patrol niemiecki porusza się w dzień i nocą 
po ustalonej, kilkukilometrowej trasie wokół 
lotniska. W miejscu planowanej akcji, od 
strony cmentarza wawrzyszewskiego, 
patrol niemiecki pojawiał się w kilkudzie-
sięciominutowych odstępach. Wykorzy-
stano tę „lukę” w czasie na zaskakujące 
uderzenie.

Z oddziału podch. „Spada” wydzielono 
pięć dwuosobowych patroli, z których każdy 
miał za zadanie zniszczyć jeden samolot. 
Pozostali żołnierze uzbrojeni w pistolety 
maszynowe, granaty i pistolety zwykłe, 
stanowili ubezpieczenie.

Na sygnał dowódcy, patrole wy-
ruszyły do wykonania zadania. Pole-
gało ono na umieszczeniu ładunków 
wybuchowych na lewym skrzydle 
maszyn blisko kadłuba. Zakładane 
były silne ładunki wybuchowe z lon-
tem prochowym, zwisającym luźno 
ku ziemi.

Po otrzymaniu meldunków o za-
łożeniu ładunków, dowódca głośnym 
gwizdnięciem dał sygnał do zapale-
nia lontów. Później żołnierze szybko 
wycofali się poza ogrodzony teren 
lotniska.

Wkrótce, zgodnie z przewidy-
waniem, nadszedł patrol niemiecki. 
Wywiązała się chaotyczna strzela-
nina z broni maszynowej. Zaczę-
ły wybuchać ładunki rozrywając 
zbiorniki paliwa. Samoloty stanęły 

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Brawurowa akcja
na lotnisko bielańskie

w płomieniach. Ogień ogarnął też sąsiednie 
maszyny. Wśród załogi lotniska wybuchła 
panika.

Niemcy byli przekonani, że atak nastąpił 
z powietrza. Refl ektory artylerii przeciw-
lotniczej oświetliły niebo. Zaczęły wyć 
syreny alarmowe. Pożar trwał kilka godzin. 
Oprócz pięciu Junkersów, które spłonęły 
całkowicie, inne maszyny uległy poważnym 
uszkodzeniom.

Uczestnicy akcji „Bielany” z jednym 
lekko rannym, bez przeszkód pokonali 
drogę z Wawrzyszewa do Wólki Węglowej, 
kierując się na Stare Babice.

Po krótkim odpoczynku i opatrzeniu ran-
nego, zgodnie z planem dotarli do Włoch, 
gdzie nastąpiło planowane zakończenie 
akcji „Bielany” i jej uczestnicy rozjechali 
się do domów.

Akcja „Bielany”, wzorowo przeprowa-
dzona, zalicza się do najznakomitszych 
działań polskiego podziemia. Pisała o niej 
prasa konspiracyjna, na przykład ukazał się 
komunikat na temat tej akcji w numerze 8, 
z dnia 17 maja 1944 roku „Biuletynu Infor-
macyjnego” dowództwa Armii Krajowej.

O akcji „Bielany” głośno było w całej 
Warszawie, miało to wpływ na wzrost na-
strojów patriotycznych społeczeństwa na 
niespełna trzy miesiące przed wybuchem 
Powstania Warszawskiego.

Akcję „Bielany” upamiętniają kamienne 
pomniki wystawione przy ulicy Kasprowicza 
(blisko stacji benzynowej). Na jednym z gła-
zów umieszczono odlaną z brązu metalową 
tablicę pamiątkową z napisem:

Z tego miejsca nocą 3 maja 1944 roku, 
oddział Armii Krajowej „Osjan” zaatakował 
niemieckie lotnisko wojskowe i zniszczył 5 
ciężkich samolotów wroga.

Na drugim kamieniu umieszczony jest 
metalowy znak Polski Walczącej, a na nie-
wielkiej tablicy znajduje się napis:

Poległym na chwałę. Pamięć żyjącym.
Na samym dole umieszczono małą ta-

bliczkę: „Hutnicy - Warszawa 1981”.
Jerzy Głosik 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 
jesienią organizuje obchody 50 – lecia 
pożycia małżeńskiego dla mieszkańców 
Bielan.

Zainteresowane pary, które w roku 
bieżącym obchodzą 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego zapraszamy do uczestnictwa 
w uroczystości. 

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia, ul. Z. Nałkowskiej 
11 (wejście od ul. Perzyńskiego), w godz. 
10.00 – 16.00, poniedziałek od godz. 10.00 
do godz. 18.00, informacja telefoniczna  pod 
nr 835-43-42 lub 834-30-56. Przy zgłosze-
niu niezbędne są następujące dokumenty: 
dwa dowody osobiste z zameldowaniem 
stałym na terenie Bielan oraz akt zawarcia 
związku małżeńskiego (akt ślubu), który 
obejmuje termin od 1 stycznia do 31 grud-
nia 1955 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 września 
2005 r. po tym terminie zgłoszenie może być 
nie uwzględnione. 

Złote Gody

• ul. Conrada 15, tel. 663 21 52 gab. nr 4, 
pn.-pt.: 9-13, 15-19, sob. 9-12.

• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19 – Promocja
Do godz. 15.00 wypełnienia 50 zł

Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:
 stomatologia zachowawcza 
 protetyka
 chirurgia
    – resekcja
    – hemisekcja
 ortodoncja
    – aparaty stałe i ruchome
 RTG

Promocja! Wypełnienia od 60 zł

Lecznica Stomatologiczna
JOLAN

w Przychodni Rejonowej

Restauracja
„Croatia” Chorwacka

Łomianki
ul. Kolejowa 15

tel. 751-32-91
0-604-405-077

www.rest-croatia.lap.pl

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe
od 20 do 200 osób, tj.:

WESELA (jeszcze wolne terminy na rok 2005)

- przyjęcia urodzinowe 
  i imieninowe
- komunie i chrzciny
- bankiety zasiadane 
  i inne imprezy

Pani Renacie Popławskiej 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

OJCA
składają koleżanki i koledzy z Wydziału Administracyjno-Gospodarczego 

i Sekretariatu Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
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Młodzieżowa Rada Samorządowa Bielan

Sprawy organizacyjne
Począwszy od maja, terminarz na-

szych spotkań ulegnie pewnej zmianie. 
Terminy spotkań nie będą (tak jak 
dotychczas) terminami spotkań po-
szczególnych komisji, ale wszystkich 
zainteresowanych oraz obecnych człon-
ków MRSB. Na nasze spotkania zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych 
działaniem naszej rady oraz wszystkich 
tych, którzy chcieliby zostać radnymi 
młodzieżowej rady w nadchodzącym 
roku szkolnym.

Tak wygląda nasz grafi k spotkań:
KWIECIEŃ
26.04 (wtorek)
MAJ
4.05 (środa)
12.05 (czwartek) 
24.05 (wtorek)
CZERWIEC
8.06 (środa)
Wszystkie spotkania odbędą się o godzi-

nie 17.00 w MDK przy ulicy Andersena 4.

TERMINARZ SPOTKAŃ W MRSB
Na 14.06 (wtorek, godz. 13.00) zaplano-

waliśmy szczególne spotkanie. Tego dnia 
po raz kolejny wybierzemy Młodzieżowego 
Burmistrza oraz Przewodniczącego MRSB. 
Kończy się bowiem kadencja tegoroczne-
go Młodzieżowego Burmistrza – Pawła 
Iwanowskiego. Tak jak co roku, planujemy 
przeprowadzenie demokratycznych wybo-
rów nowych przedstawicieli naszej rady. 
W wyborach wezmą udział przedstawiciele 
wszystkich bielańskich szkół oraz obecni 
członkowie młodzieżowej rady. Mamy 
nadzieję na ciekawą i zaciętą rywalizację 
kandydatów na młodego „burmistrza” oraz 
przewodniczącego rady.

Spotkania przedstawicieli Samorządów 
Uczniowskich (ostatnie w tym roku) odbędą 
się natomiast:

- dla szkół podstawowych 17.05
- dla szkół gimnazjalnych 18.05
- dla szkół ponadpodstawowych 19.05
Początek o godzinie 13.00 w MDK przy 

ulicy Andersena 4. 

Jeżeli jeszcze nie wiesz, gdzie szukać 
informacji o Młodzieżowej Radzie Samo-
rządowej Bielan w internecie,  podajemy 
nasz adres:

www.mrsb.republika.pl
mail: mrsb2000@wp.pl
Na naszej stronie internetowej możecie 

znaleźć m.in. informacje o bieżących dzia-
łaniach rady, informacje o organizowanych 
akcjach, grafi k spotkań komisji młodzieżo-
wej rady oraz forum.

Serdecznie zapraszamy młodzież, 
a także dorosłych do odwiedzania naszej 
strony internetowej. Podajemy również 
adres skrzynki e-mailowej, na którą może-
cie przesyłać materiały dotyczące Waszej 
szkoły, życia pozaszkolnego oraz imprez 
organizowanych w Waszej okolicy. Jeszcze 
raz zapraszamy do współpracy.

STRONA INTERNETOWA MRSB

Nasza działalność

Komisja Współpracy MRSB zapra-
sza serdecznie wszystkich redaktorów 
i dziennikarzy gazetek szkolnych na 
spotkanie, które odbędzie się 5 maja 
o godzinie 13.00 w Młodzieżowym Domu 
Kultury im. Marii Gwizdak przy ulicy 
Andersena 4. 

Nasza rada chce powołać specjalną 
komisję, której celem będzie wspólne 
redagowanie i pisanie artykułów do dziel-

SPOTKANIE REDAKTORÓW 
GAZETEK SZKOLNYCH

nicowej gazety „Nasze Bielany”, na stronę 
internetową młodzieżowej rady oraz do me-
diów. Jeżeli chciałbyś, aby Twoje artykuły 
pojawiały się nie tylko w szkolnej gazetce 
– ta propozycja skierowana jest właśnie 
do Ciebie. Więcej informacji znajdziecie 
na stronie internetowej młodzieżowej rady:  
www.mrsb.republika.pl 

Serdecznie zapraszamy do współpra-
cy.  

Młodzieżowa Rada Samorządowa 
Bielan wraz z Dyrekcją Młodzieżowego 
Domu Kultury im. Marii Gwizdak orga-
nizuje kursy wychowawców placówek 
kolonijnych. Zajęcia odbywać się będą 
w naszej placówce, a przeznaczone 
są dla wszystkich chętnych, przede 
wszystkim dla młodzieży, spełniają-
cych wymogi kursu – tj. posiadanie 
matury oraz zaświadczenia lekarskiego 
(druk można otrzymać w sekretariacie 
MDK).  

Koszt kursu: 99 zł.

KURS WYCHOWAWCÓW 
PLACÓWEK KOLONIJNYCH

Terminy zajęć: 
I kurs - 7.05 (sobota), 8.05 (niedziela), 

14.05 (sobota), 15.05 (niedziela).
II kurs - 21.05 (sobota), 22.05 (niedziela), 

4.06 (sobota), 5.06 (niedziela).
Wszystkie zajęcia odbywać się będą 

w godzinach 10.00 – 16.00 w Młodzieżo-
wym Domu Kultury im. Marii Gwizdak przy 
ulicy Andersena 4. Informacje i zgłoszenia: 
Jerzy Wartenberg, tel. 0-501-244-505. Ilość 
miejsc ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy. 

Materiały zebrał Mariusz Szyrski

Pięcioro zawodników z warszawskie-
go klubu UKS Taebaek Bielany i UKS G8 
Bielany wzięło udział w eliminacjach do 
Mistrzostw Europy Juniorów, a następ-
nie wyjechało na obóz przygotowujący 
do tego wielkiego wydarzenia sportowe-
go, które odbyło się 11-13 marca 2005 
w Baku (Azerbejdżan).

Zgrupowanie przygotowawcze odbyło 
się w ośrodku sportowo-rekreacyjnym 
w Osiecku koło Warszawy. W sumie uczest-
niczyło w nim 16 zawodników z całej Polski. 
Grupę trenowali Tomasz Pyciarz – trener 
warszawskiego klubu UKS Taebaek Bielany 
oraz Roman Warot – utytułowany zawodnik, 
członek kadry olimpijskiej. 

Pod koniec obozu ogłoszono, że na 
Mistrzostwach Europy Juniorów 2005 

Mistrzostwa Europy 
w Taekwondo WTF

nasz kraj reprezentować będą: Dominika 
Rudnicka (UKS G8 Bielany), Michał Ło-
niewski (UKS Taebaek Bielany) oraz Beata 
Przewłocka i Aleksander Rychlik (oboje 
AZS-UWM Olsztyn).

Poziom zawodów był bardzo wysoki. Za-
wodniczka z klubu UKS G8 Bielany Dominka 
Rudnicka po bardzo zaciętej walce uległa Bel-
gijce –  Ferella Carmela (kategoria wagowa 
do 49 kg) i zajęła 9 miejsce. Michał Łoniewski 
(Taebaek Bielany) przegrał pierwszą walkę 
z zawodnikiem z Grecji przez wskazanie 
przy stanie punktów 8:8, ale również walczył 
bardzo dobrze. Spośród polskich zawodników 
na Mistrzostwach Europy Juniorów w Baku 
najlepiej wypadła Beata Przewłocka z Olsz-
tyna, która zdobyła brązowy medal.

Olga Baraniak

Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy 
Dzielnicy Żoliborz zaprasza na

III GRAND PRIX ŻOLIBORZA

w biegach przełajowych
24.04. , 15.05. , 12.06. , 11.09. , 02.10. , 

23.10.
na KĘPIE POTOCKIEJ

Zapisy w dniu zawodów od godz. 10.30

W trakcie trwania biegów odbywać się 
będą:

– gry i zabawy
– pokazy tańca nowoczesnego
w wykonaniu dzieci
– punkt pomiaru ciśnienia i tkanki 
tłuszczowej

Szczegółowe informacje w fi tness klubie 
przy ul. Broniewskiego 7, tel. 509-981-957
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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. Ko cha now skie go, ul. Galla Anonima,  
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żerom skie go – Wólczyńska)

1.

2.

Barylak Aleksandra
– Przewodnicząca Klubu PiS
Członek Komisji Sa mo rzą do wej, 
Inwestycji, Skarbu

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

25 23

Białowąs Bogusław 
– Skarbnik PiS
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty,
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

11 9

3.
Maciejewski Waldemar – SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Skarbu, Rewizyjnej,
Członek Komisji Architektury

Siedziba SLD  
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-18.00

5 -

4.
Wąsik Jarosław  
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

28 -

5.
Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dziel ni cy

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

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni -
czą cych Rady 
w trzeci po nie-
dzia łek mie sią ca

1.

2.

Paleczny Robert – PO
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

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

1.

2.

Borkowski Jan – SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Inwestycji,
Członek Komisji Mieszkaniowej

Unia Pracy tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-17.00
Gimnazjum  Nr 5
ul. Wrzeciono 24
godz. 17.10-18.10

4,18 2,16

Czarnecka Anna – SdPL
Członek Komisji ds. Rodziny,
Oświaty
e-mail: ancho@wp.pl

Siedziba SDPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 18.00-19.00

3.
Komorek Irena – PiS
Przewodnicząca Komisji Zdro wia,
Członek Komisji Mieszkaniowej

Przychodnia Re jo no wa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00

6,20 4,18

4.
Wawer Stanisław  – LPR
Członek Komisji Skarbu,
Mieszkaniowej

Szkoła Podstawowa Nr 247
ul. Wrzeciono 9
godz. 17.00-18.00

5,19 17

5.
Marek Świderski – PiS
Nr tel. 501 367 772
Członek Komisji Sa mo rzą do wej, 
Oświaty, Ro dzi ny

Filia Bibl. Publ. 
ul. Wrzeciono 48, tel. 835-48-39
godz. 17.00-18.00
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a, 
tel. 865 77 26, godz. 17.00-18.00
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15 -18.15

12 10

13 11

7,28 5

18 16

2

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

11 9

3.

Szewielow Andrzej  
– Sekretarz Klubu PiS
Przewodniczący Komisji
Re wi zyj nej, Członek Komisji
Samorządowej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
lub indywidualnie:
tel. 0-602-373-001

6 4

4.
Szypulski Piotr – PO
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Samorządowej,
Członek Komisji Inwestycji

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

18 16

5.

Zalewski Czesław Paweł
– Wiceprzewodniczący Klubu PiS
Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Ko mi sji Mieszkaniowej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00

4,11 9

1.

2.

Kapłon Aleksander – PiS
Przewodniczący Rady Dziel ni cy

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Mossakowska Maria – SLD-UP
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

3.
Szadurski Karol – PiS
Przewodniczący Komisji In we sty cji, 
Członek Komisji Skarbu

Sekretariat Rady 
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00
Biblioteka ul. Duracza 19
godz. 10.00-11.00 
(669-39-23) 

4 2

4.
Szczepański Szczepan – PiS
Zastępca Przewodniczącej
Ko mi sji Zdrowia,
Członek Komisji Rewizyjnej

Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
ul. Żeromskiego 13
godz. 13.00-14.30

5 -

5.
Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP
Przewodniczący Komisji
Miesz ka nio wej, Członek Komisji 
Architektury, Inwestycji

Unia Pracy, tel. 864-08-76
ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 187
ul. Staffa 21, tel. 834 03 87
godz.16.00-18.00

4,11,
18,25

2,9,16,
23,30

14,28 12

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni czą-
cych Rady w dru-
gi po nie dzia łek 
mie sią ca

2 7

w ramach dy żu-
ru Prze wod ni-
czą cych Rady 
w pierw szy po nie-
dzia łek mie sią ca

Dyżury Radnych Okręgu nr IV
Osiedla: Wrzeciono, Mło ci ny

(od styku granic Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rze ki Wisły po 
granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Ma ry moncką, ul. 
Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. En cy klo pe dyczną, ul. 
Improwizacji i dalej między osiedlem Młociny a granicą Huty do  ul. Wó y cic kie go, ul. Dzie-
kanowską, dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą Izabelin do 
granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Pla ców ka

(linia podziału biegnie od granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem 
leśnym, ul. Dziekanowską, między osie dlem Młociny a granicą Huty od ul. Im pro wi za cji i Ency-
klopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Ka spro wi cza,  ul. Ocza pow skie go, 
ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przy by szew skie go, ul. Żerom skie go, ul. Wólczyńską, ul. 
Conrada,  ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po gra ni cy Stare Babice 
i dalej po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

Dyżury Radnych Okręgu nr III
Osiedla: Piaski, Cho mi czów ka

(od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wól czyńską,
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Ko cha now skie go, ul. Rudnickiego,
po granicy Dzielnicy Bemowo,  ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wól czyń skiej)

Dyżury Radnych Okręgu nr I
Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

(linia rozdzielająca biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Ma ry moncką, 
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego, ul. Oczapowskiego, 
ul. Ka spro wi cza,  ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyń skim, do rzeki 
Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

Dyżury radnych w  kwietniu i w maju 2005

4

11 9

1.

2.

Mazurek  Piotr – PO
Przewodniczący Komisji Skar bu,
Członek Komisji Architektury

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15-18.15

4 2

Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący Komisji Ar chi tek tu ry, 
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-18.30

18 16

3.
Rutkowski Władysław – SdPL 
Członek Ko mi sji Ar chi tek tu ry,
In we sty cji

Siedziba SDPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 17.00-18.00

13,27 11,25

4.
Zaniewski Jan – PiS
Wiceprzewodniczący Klubu PiS 
Członek Komisji Architektury,
Skarbu, Inwestycji

Szkoła Podstawowa Nr 53
ul. Rudzka 6, godz. 17.00-19.00
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00
Dyżury w Sekretariacie Rady do czasu
otwarcia nowej siedziby PiS.

27 25

13 11

5.
Barbara Tarnowska – PiS
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej, Zdrowia

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

6 4
20 18

Nazwisko i imię
radnego 

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiąceLp.
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2005
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IV V

IV V

Dyżur Radnego m. st. Warszawy
ANTONI GUT – Klub Liga Polskich Rodzin, przewodniczący Komisji 

Ochrony Środowiska

– Szkoła Podstawowa 133 przy ul. Fontany 3, w I i III poniedziałek 
miesiąca w godz. 16.00-18.00;

– Pałac Kultury i Nauki, XX piętro, środa w godz. 16.00-17.00 w sali 
2006  (pokój radnych) wejście od ul. Marszałkowskiej.

W czasie dyżuru można dzwonić pod numer 656 70 79.

W sprawach pilnych proszę dzwonić w godz. 10.00-18.00, 
tel. 0 504 138 768, lub wysłać e-mail: antoni.gut@wp.pl.

Zapraszam, osoby zainteresowane problematyką ochrony środowiska 
do współpracy. Zebrania Komisji Ochrony Środowiska w II i IV poniedziałek 
godz. 17.00.

Zapraszam XX p. PKiN.
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Ogłoszenia kulturalne 

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

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

MAJ 2005

IMPREZY
4.05 (środa)
godz. 18.00

„Polsko dla Ciebie” koncert młodych wykonawców z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3  Maja

wstęp wolny

8.05 (niedziela)
godz. 12.00-20.00
godz. 17.00

Udział  zespołów artystycznych i sekcji  BOK w VI Plenerowym Spotkaniu 
Ruchu Amatorskiego „Dziecięca Stolica” (Plac Zamkowy).
Koncert  jubileuszowy 10-lecia zespołu „Cotton Cat”

wstęp 10 zł
Koncert z okazji 60-tej Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej. W pro-
gramie również projekcja fi lmu dokumentalnego „Dzień zwycięstwa” 
w reż. Jacka Sawickiego. Spotkanie z autorem fi lmu

wstęp wolny

11.05 (środa)
godz. 18.00

14.05 (sobota) 
godz. 17.00

Koncert Zespołu Estradowego „Bielany”- „To jest Ameryka”
wstęp 10 zł

15.05 (niedziela)
godz.17.00

„Złoty Podwieczorek”- impreza taneczna
wstęp 10 zł

21.05 (sobota)
godz. 18.00

Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia BOK oraz otwarcie wystawy 
„25 lat BOK” 

  wstęp tylko z zaproszeniami
Spotkanie z bioenergoterapeutą Jerzym Mrugałą

wstęp tylko z zaproszeniami
22.05 (niedziela)
godz.16.00

9,16,23,30.05
(poniedziałek)
godz. 12.30-15.00

Spotkania w Klubie Seniora

10,17,24,31.05 (wt.)
6,13,20.05 (piątek)
godz. 17.00-20.00

Klub Miłośników RPG „Srebrzysty Miecz”

5,12,19.05 (czw.)
godz. 16.00-20.00 Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich

24.05 (wtorek)
godz. 18.30

Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warszawski (sala wy-
stawowa)

SPOTKANIA KLUBOWE

20.04 – 30.05 Rysunki satyryczne Grzegorza Szumowskiego
Wystawa zbiorowa malarstwa Bielańskiej Grupy Twórczej11.04 – 30.05

WYSTAWY

„Scena Off” pod kierunkiem Anny Dziedzic poniedziałek, piątek, godz. 18.00-21.00
„Koktajl teatralny”

pod kierunkiem Krzysztofa Wierz biań skie go
poniedziałek, piątek
godz. 15.30-17.30

Kabaret „Z BOK-u”
pod kierunkiem Tadeusza Ciągardlaka

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

Zespół tańca współczesnego - grupa starsza
pod kierunkiem Lidii Pracownik

Zespół tańca współczesnego – grupa młodsza (4-7) 
pod kierunkiem Lidii Pracownik

czwartek
godz. 17.15-18.00

Ruch, taniec i zabawa dla najmłodszych (3-6)
pod kierunkiem Beaty Chmielowiec

poniedziałek
godz. 15.30

Nauka tańca towarzyskiego dla dzieci
(7-14) pod kierunkiem Kamili Guzowskiej

poniedziałek, środa
godz.  18.00

Zespół estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza

wtorek, czwartek
godz. 14.00-16.45

Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem

Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza
środa - piątek

godz. 18.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych 
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej

poniedziałek  godz. 16.00-17.30
czwartek godz. 18.00-19.30

Zajęcia plastyczne dla dzieci z opiekunami
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

środa
godz.  17.00-18.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

Gimnastyka dla pań po mastektomii
pod kierunkiem Ewy Rafał i Agnieszki Chmiel

Gimnastyka TBC dla pań
pod kierunkiem Ewy Rafał

wtorek, czwartek
godz. 18.00-18.45

Gimnastyka  dla osób ze schorzeniami kręgosłupa
pod kierunkiem Edyty Doniek i Edyty Pawłowskiej

wtorek, czwartek
godz. 19.00-20.00

Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem  Aleksandra Wiatra

środa
godz. 18.00 i 19.15

Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku

wtorek - piątek
godz.  9.00-13.00

Klub Seniora poniedziałek, godz. 12.30 – 15.00
Klub Gier Towarzyskich czwartek, godz. 17.00 – 20.00

Klub Gier Fabularnych RPG „Srebrzysty Miecz” środa, godz. 17.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – KLUBY

Sekcja  szachowa wtorek, godz. 17.00 – 19.00
Klub  Fotografi ków  Przyrody czwarty wtorek miesiąca, godz. 18.30

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00-21.00

Nauka języka angielskiego wtorek, czwartek, godz. 16.25-19.40
Nauka języka  niemieckiego piątek, godz. 17.00-18.25

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Sekcja szachowa
pod kierunkiem Piotra Staniszewskiego

wtorek
godz. 17.00-19.00

ZAJĘCIA STAŁE – INNE

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

wtorek, czwartek
godz. 18.00-19.30

wtorek, czwartek
godz. 17.00-17.45

MAJ 2005

9,16,23,30.05
(poniedziałek)
godz. 18.00

Spotkania Klubu Turystycznego „Magellan” (sala klubowa)

7, 21.05 (sobota)
godz. 10.00-14.00 Warsztaty plastyczne  dla dorosłych. Prowadzi  Urszula Gawrońska.

6.05. (piątek)
godz. 9.00-13.00

„Terapia przez sztuki plastyczne  -  Warsztaty dla uczniów”  – Szkoła 
Podst. nr 293. Prowadzi Grażyna Jezierska.

11.05 (środa)
godz.10.00

Uroczyste zakończenie konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” 
oraz OKR. Wręczenie dyplomów i nagród. Koncert laureatów.

12.05 ( czwartek)
godz.9.00-13.00 XI Bielański Przegląd Muzyczny

EDUKACJA KLUTURALNA

17.05 (wtorek)
godz.10.00 i 11.30

„Conrad Korzeniowski” - pogadanka prof.  Krystyny Kołodziejskiej z cyklu 
„Patroni ulic bielańskich”

18.05 (środa)
godz.11.00
godz.13.00

„Giovanni Battista Pergolesi – Wyszydzony Zazdrośnik” - koncert 
umuzykalniający dla uczniów szkół bielańskich w wykonaniu artystów 
Filharmonii Narodowej. Finał IX Bielańskiego Konkursu Literackiego

25.05 (środa)
godz.10.00 Finał XI Bielańskiego Przeglądu Muzycznego

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

7.05 (sobota)
godz. 17.00

„Złoty  Podwieczorek” – impreza taneczna
wstęp 10 zł

18.05 (środa)
godz. 18.00

„Jesteś w nas”,  program z okazji 85 rocznicy urodzin Papieża Jana 
Pawła II, prelekcja, emisja fi lmu, występy artystyczne

wstęp wolny

II Bielański   Tydzień   Teatralny (30.05 – 6.06.)

„Epopeja” scenariusz i reż. Grzegorz Reszka,
„Dziewictwo” W. Gombrowicz, reż. Tomasz Służewski, w wykonaniu 
TEATRU  13-tka   z Białołęckiego  Ośrodka Kultury

wstęp wolny

30.05 (pon.)
godz. 18.00
godz. 19.00

Karate dla dzieci
pod kierunkiem Ludwika Orthweina

wtorek godz. 17.00
piątek  godz. 18.00

Gimnastyka ogólnorozwojowa dla młodzieży wtorek i czwartek, godz.20.00-21.00

Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

25.05 ( środa)
godz. 18.00

„Nić życia”- promocja tomiku i płyty Pawła Krupki, poety i tłumacza
  wstęp wolny

„ Władca much” W. Golding, reż. Marzena Kozłowska, Grupa Teatralna 
„Maska”, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej MOK Pruszków. II Bielańskie 
Dni Teatru

wstęp wolny

1.06 (środa)
godz.18.00

3.06 (piątek)
godz.18.00

„5 minut” Liliany Bardijewskiej w reż. Ernestyny Winnickiej, w wyk. „Te-
atrubeznazwy” z  Domu Kultury „Włochy”. II Bielańskie Dni Teatru

  wstęp wolny
„Grupa Laokoona” T. Różewicza, reż A. Dziedzic Studio OFF, Bielański 
Ośrodek Kultury. II Bielańskie Dni Teatru

wstęp wolny
4.06 (sobota)
godz. 18.00

5.06 (niedziela)
godz. 12.30

godz. 18.00

„Król Maciuś I” wg. J. Korczaka, reż Lila Kiejzik, Polskie Studio Teatralne, 
Dom Kultury Polskiej w Wilnie

wstęp wolny
„Niedźwiedzia skóra” wg baśni braci Grimm, reż. Ewa Kujszo, wyk. „Łups 
senior”, Ośrodek Kultury w Piasecznie. II Bielańskie Dni Teatru

  wstęp wolny
„Wolność” wg dramatu Andrzeja Bartnikowskiego, reż Jerzy Lach, Teatr 
Syndyk z MOK Podkowa Leśna. II Bielańskie Dni Teatru

wstęp wolny
6.06 (pon.)
godz. 18.00

21.05 – 30.06 Wystawa okolicznościowa „25 lat BOK”

Zajęcia plastyczne dla dzieci 6-12 lat
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

piątek
godz.  17.00-18.00

Mad Science czyli „Nauka na wesoło” wtorek, godz. 16.00 -  gr. starsza

15.05 (niedziela)
godz. 18.00

Z cyklu „Wieczór z gwiazdą” – program artystyczny.  Prowadzi Janusz 
Tylman

20.05 (piątek)
godz.  18.00

Otwarcie wystawy „Kolory życia” – wycinanka autorska Wandy Skow-
ron

28.05 (sobota)
godz. 18.00 Z cyklu „Wieczór z balladą” – program artystyczny

29.05 (niedziela)
godz. 16.00 Z cyklu  „Rodzinne spotkania ze sztuką”

IMPREZY

7.05 (sobota)
godz. 18.00 Spotkanie  Klubu Seniora

SPOTKANIA KLUBOWE

18.05 (środa)
godz. 12.30

Koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii 
Narodowej.

24.05 (środa) Spotkanie literackie  - poezja Wandy Skowron.

SPOTKANIA EDUKACYJNE

21.05 (sobota)
godz. 6.00 Wycieczka autokarowa do Kazimierza i Nałęczowa.

INNE

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny „Promyk Ma-
zowsza” pod kierunkiem Barbary i Piotra Rucińskich

Zajęcia artystyczne dla dzieci
pod kierunkiem  Joanny Gałązki sobota, godz. 10.00-13.00

Sekcja  tkacka pod kierunkiem Marzenny Kustry wtorek, godz. 10.00-14.00
Język Angielski wtorki i czwartki, godz. 16.00-20.30

Zajęcia komputerowe poniedziałki i środy od  godz. 14.00

ZAJĘCIA STAŁE
środa godz. 16.00-18.00
sobota godz. 11.00-13.00

Biblioteka dla dzieci i dorosłych poniedziałek, środa i piątek
godz. 13.00-19.00

Program  Filii  Bielańskiego  Ośrodka  Kultury „Przy Estrady”
Warszawa,  ul. Estrady 112,  tel. 835  54  44
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* O szczegółowe informacje dotyczące wymienionych imprez – w tym o możliwości uczestnictwa 
prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA
10.05.05
godz. 18.00

Otwarcie wystawy malarstwa olejnego Małgorzaty Renes 
wstęp wolny

Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1

11-31.05.05
(pon.- pt.)
godz. 14.00-20.00

Wystawa malarstwa olejnego Małgorzaty Renes
wstęp wolny

Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1

EDUKACJA KULTURALNA
7.05.05
godz. 11.00

„Maj,Maj, Maji” – cykl otwartych zajęć plastycznych tematycznie zwią-
zanych z wiosną.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

7.05.05
godz. 11.00

„Majowe zabawy w plenerze” – otwarte zajęcia dla dzieci i rodziców na 
terenie parku.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

Pon. i czwartki
16.00-17.30
17.30 -19.00 
19.00- 20.30

Stowarzyszenie Taneczne Caro Dance – zajęcia taneczne
Dzieci od  7 do 11 lat
Młodzież od  12 do15 lat
Młodzież  od 16 lat
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1
Zajęcia - warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży – gitara i perkusja 
dla początkujących (zajęcia bezpłatne).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. 
Warszawy

5,10,12,17,19,24,
31.05.05
godz.18.00-20.00

4,10,11,17,18,24,25,
31.05.05
godz. 17.00-18.30

Zajęcia - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (zajęcia bezpłatne).
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. 
Warszawy

5,12.05.05
godz. 10.00

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

6,13,20.05.05
godz. 13.00

Warsztaty origami dla dorosłych.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05
Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka dla Ciebie” (imprezy plenerowe, 
spotkania, konkursy)

wstęp wolny
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19 tel.: 835-43-55. Współ-
praca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

8.05 – 15.05

13.05.05
godz. 17.00

Warsztaty dziennikarskie „Reportaż radiowy jako forma wypowiedzi 
dziennikarskiej”.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05

14.05.05
godz. 10.00

„Koncert gitar w plenerze” – koncert gitarowy uczestników zajęć w MDK 
„Bielany”.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

14.05.05
Wyjazd  kulturopoznawczy z cyklu „Poznajemy polskie dziedzictwo 
kulturowe” wyjazd do Torunia; wycieczka jednodniowa.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „W kwiatach ogród cały” 
- prowadzi  Kinga Berłowska.

wstęp wolny
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m.st. 
Warszawy

17.05.05
godz.17.30

Retoryka, czyli sztuka pięknego mówienia – wykład z elementami warsz-
tatowymi – zajęcia prowadzi Olgierd Annusiewicz.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05
Spotkanie ze sztuką  dla młodzieży Gimnazjum nr 73 z malarką Mał-
gorzatą Renes.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1
Ogólnopolski konkurs plastyczny „Tu gdzie mieszkam”. Termin składania 
prac do 6 maja, wystawa prac pokonkursowych 30 maja.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzi Barbara Czar-
necka.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

pon.
godz. 14.25-19.05
środa
godz. 15.00-18.05
piątek 
godz. 14.25-19.05

Zajęcia dla dzieci  cztero i pięcioletnich. W programie: wychowanie es-
tetyczne, zajęcia teatralne, integracja kulturalna, nauka tańca , zajęcia 
ruchowe; szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

każdy
pon, wt, śr, czw,
godz. 17.00-18.40

Zajęcia grafi ki komputerowej dla młodzieży w wieku od 12 lat.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Prowadzi Barbara Czar-
necka.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia dla dzieci cztero- i pięcioletnich. W programie: wychowanie 
estetyczne, zajęcia teatralne, integracja kulturalna, nauka tańca, zajęcia 
ruchowe; szczegółowe godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Zajęcia wokalno-teatralne – zespół „MAT”. Zajęcia prowadzi Mariola 
Strukowska. Szczegółowe  godziny zajęć u organizatorów.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.
Warsztaty teatralne „Teatr na Patyku” (teatr lalkowy).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Taniec artystyczny i nowoczesny z elementami akrobatyki. Zajęcia pro-
wadzi Hanna Mosakowska.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.
Modelarstwo lotnicze – Klub „Śmigiełko”.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

soboty
godz. 8.00-15.40

28.05.05
godz. 11.00

„Uśmiech dziecka” – impreza otwarta dla dzieci. W programie: plener 
malarski, zabawy zręcznościowe, konkurs rysunkowy.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47

KONCERTY

15.05.05
Koncert zespołu ludowego „Zabuże”. Koncert w ramach Bielańskich Dni 
Kultury odbywający się podczas festynu z okazji Zielonych Świątek. Teren 
przy kościele Pokamedulskim w Lasku Bielańskim.
Organizator: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78

15.05.05
godz. 20.00

Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne”. Wieczór Pieśni Maryjnych Canti-
gas de Santa Maria. W programie hiszpańskie pieśni maryjne. Wykonaw-
cy: Zespół Muzyki Dawnej „Dekameron”, Anna Mikołajczyk-Niewiedział  
- sopran, Adam Kuczewski - organy.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55, Agencja Artystyczna Arsis 
Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

IMPREZY DLA SENIORÓW
2,9,16,23,30.05.05
godz. 15.00

Warsztaty manualne dla seniorów (spotkania bezpłatne).
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Cho-
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98,ul. 
Pabla Nerudy 1

5,12,19.05.05
godz. 14.00

Spotkania czwartkowe.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1

5,12,1925.05.05
godz. 15.00

Warsztaty tańców integracyjnych na siedząco dla seniorów bielań-
skich.

wstęp wolny
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF „Cho-
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98

Ogłoszenia kulturalne*

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

20.05.05
godz. 17.15

pon.
godz 14.25-19.05
środa
godz. 15.00-18.05
piątek
godz. 14.25-19.05

wtorki i czwartki
godz.16.30-18.00

wtorki i czwartki
godz. 16.40-17.40

„A na Bielanach czytamy dzieciom” w każdą środę m-ca, godz. 17.00, ul. 
Bogusławskiego 6a, ul. Duracza 19, al. Zjednoczenia 19, ul. Perzyńskiego 
3, al. Reymonta 6, ul. Wrzeciono 2, ul. Wrzeciono 48, ul. Petofi ego 3.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19, tel. 835-43-55. 
Miejsce:  Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, ul. Duracza 19.

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki wg. zgłoszeń w fi liach.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel. 835-43-55

każda środa
godz. 17.00

15.05.05
godz. 19.00

Koncert z cyklu „Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach”. Koncert 
Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej. W programie: T. Baird – Symfonia 
na smyczki, W.Kilar – Orawa, Britten – Simple symfonia.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny 
Promińskiej, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 
669-01-78.

wstęp wolny

16.05.05

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w ramach Bielańskich Dni 
Kultury.
Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP ul. Przy Agorze 9. Organizator: 
Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-7823.05.05

godz. 12.20

Sztuka fotografi i - warsztaty prowadzi Zbigniew Dubiel.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05

W pracowni artysty rzeźbiarza. Warsztaty w  swojej pracowni prowadzi 
Andrzej Renes. Terminy w uzgodnieniu.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05

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

soboty
godz.13.00

wtorki
godz. 17.30-19.00

wtorki
godz. 17.00

Modelarstwo - zajęcia prowadzi Waldemar Mozer.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul.Petofi ego 3, tel. 865-18-05

każdy czwartek
godz. 15.00-18.00

5.05.05 
godz.15.00

Wykład wiedzy o zdrowiu dla bielańskich seniorów – Reumatoidalne 
zapalenie stawów.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Cho-
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, 
ul. Pabla Nerudy 1

wstęp wolny

11.05.05
godz. 14.30

Wykład wiedzy o historii - Od chłopskiej lepianki do pańskiej klamki 
czyli przedziwne przygody Doboszanki Machówny. Prowadzi  Krystyna 
Kołodziejska.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF „Cho-
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98

wstęp wolny

12.05.05
godz.15.00

Wykład wiedzy o przyrodzie „Europejskie szlaki”  dla Bielańskich Se-
niorów.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF „Cho-
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98,ul. 
Pabla Nerudy 1

wstęp wolny

18.05.05
godz.14.30

Warsztaty manualne dla seniorów. Temat – majowe bukiety.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Cho-
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, 
ul. Pabla Nerudy 1

19.05.05
godz. 13.00

Zebranie Klubu Kombatanta.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul.  Duracza 19, tel. 835-43-55

EDUKACJA KULTURALNA

12.05.-8.07.05

Wystawa – „Park Kultury na Bielanach”. Otwarcie wystawy 11.05 (środa) 
godz. 12.00. Wystawa czynna: (pon.-pt.) godz.10.00-20.00 (sob. – niedz.) 
godz. 9.00 -14.00. Grupy zorganizowane – terminy do uzgodnienia

wstęp wolny
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica, ul. Duracza 19 tel. 835-43-55. Współ-
praca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany  m. st. Warszawy

19.05.05
godz. 14.00

Impreza integracyjna dla seniorów bielańskich z okazji Dnia Zwycięstwa.  
W programie: Janusz Zakrzeński

wstęp za zaproszeniami
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ognisko TKKF „Chomi-
czówka” Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. 
Pabla Nerudy 1

19.05.05
godz.15.00

Wykład wiedzy o sztuce – Sztuka interpretacji spotkania z aktorem 
Krystyną Walońską-Wierzbiańską.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. WarszawyOgnisko TKKF „Cho-
miczówka” Klub Mieszkańców WSBM „ Chomiczówka”, tel. 834-76-98 
ul. Pabla Nerudy 1

wstęp wolny
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Ogłoszenia drobne
SZUKAM PRACY

• 25-letni, dyspozycyjny, zmotoryzowany - doświadcze-
nie w pracach wykończeniowych - poszukuje stałej 
pracy lub dodatkowej. Tel. 504 012 224.

• Pracująca podejmie dodatkowe zajęcie (opieka, 
sprzątanie), codziennie od godz. 17.00 i w weekendy. 
Tel. 504 188 844.

• Błyskotliwa, lat 36, inteligentna, komunikatywna, pozytyw-
nie nastawiona do ludzi i życia, umiejąca pracować pod 
presją stresu, z doświadczeniem w handlu zagranicznym 
w branżach technicznych (telekomunikacja, gazownic-
two), znajomość procedur unijnych w budownictwie, 
angielski, komputer, szuka interesującej i satysfakcjonu-
jącej pracy biurowej na stałe, tel. 508-361-405. 

• Nauczycielka emerytka zaopiekuje się dwojgiem dzieci 
lub dwoma osobami starszymi. Tel. 834 26 48.

• Podejmę pracę w małej gastronomii. Tel. 834 26 48.
• Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą osobą. Irena 

– tel. 633 48 92.

DAM PRACĘ
• Dam pracę w salonie fryzjerskim na Woli - z umową 

o pracę. Tel. 0 696 219 475.
• Poszukuję opiekunki do 11-letniej dziewczynki (przyprowa-

dzanie ze szkoły, odrabianie lekcji, zabawa). Codziennie 
poniedziałki-czwartki w godz. 13.30-16.30. Najlepiej młodą 
emerytkę, pedagoga, psychologa, nauczyciela, pielęgniar-
kę lub studenta. Tel. 663-36-19 (prosić p. Jolantę). 

• Zatrudnię fryzjera męsko-damskiego lub fryzjerkę mę-
sko-damską i manikiurzystkę. Tel. 503 82 75 09.

SPRZEDAM
• Odkurzacz ogrodowy do liści na gwarancji. Tel. 864-

-97-36.
• Telewizor turystyczny 5,5 cala 230 i 12V na gwarancji. 

Tel. 864-97-36.
• Sprzedam dwa fotele tapicerowane + ławę rozkładaną. 

Tel. 669-94-39.
• Maszynę do szycia SINDER (nożna). Szyje tkaniny 

cienkie i grube.Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.
• Komputer DESKOP DELL PENTIUM I 120 MHz, Ram 

64 MB, HDD 6 GB + monitor kolor, mysz, klawiatura, 
jojstick, głosiniki. Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.

• Sprzedam zamrażarkę i kuchnię gazową. Tel. 633 00 86.
• Wózek spacerowy fi rmy Baby Dreams, mało używany, 

pokrowiec na nóżki, kosz na zakupy. Cena 170 zł. 
Tel. 669-05-39.

• Sprzedam niedrogo suknię ślubną - rozmiar 38. Tel. 
663 65 52.

• Rolki dla chłopca, rozmiar 40, w bardzo dobrym stanie, 
cena: 50 zł, Bielany, proszę telefonować wieczorem 
tel. 633-01-81.

• Kożuch damski brązowy, licowany 3/4 z odpinanym kaptu-
rem, rozmiar 42/44, w bardzo dobrym stanie cena: 400 zł,  
Bielany, proszę telefonować wieczorem tel. 633-01-81.

• „Wersalkę (120/190 (po rozłożeniu) w dobry stanie, 
beżowo – brązowa – czarna tapicerka, jasne, meblowe 
boki, z pojemnikiem na pościel, cena: 195,- zł Bielany, 
proszę telefonować wieczorem: tel. 633-01-81

• Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki. Tel. 502 
057 579.

• Sprzedam śpiwór dla dziecka dł. 110 cm – 25 zł oraz 
komplet do chrztu dla dziewczynki 74 cm – 50 zł. Tel. 
500 255 712.

• Sprzedam lutownicę gazową na naboje 190 g z dwu-
letnią gwarancją – 60 zł. Tel. 504 155 208.

• Sprzedam suknię do komunii z wianuszkiem – 180 zł. 
Tel. 663 54 82.

• Sprzedam tanio maszynę do szycia fi rmy „Łucznik” oraz 
pralkę elektryczną „Frania” z wyżymaczką i odkurzacz 
elektryczny na kółkach. Tel. 633 59 63.

• Sprzedam tanio pralkę „Poral”. Tel. 834 87 07.
• Sprzedam elektryczną maszynę do pisania SAMSYNG 

SQ 1000 – taśma, korektor. Tel. 833 37 72.
• Sprzedam zielony działkowy kwiat pnący po ścianie 

(ok. 2m). Tel. 833 37 72.
• Sprzedam  kuchnię gazową z elektrycznym zapalnikiem 

gazu i zamrażarkę. Tel.633-00-86
• Sprzedam stół rozsuwany na 8 osób, wysoki połysk, ciem-

ny oraz maszynę do szycia SINGER. Tel. 663 44 14. 
• Sprzedaż poduszek ortopedycznych, Warszawa, ul. 

Marii Kazimiery 20 lok. 9, tel. 833 48 53, godz. 9-17.
• Firanki (białe na żabki - do kuchni i pokojów) i zasłony 

w kolorach ciepłych, z likwidowanego mieszkania 
- bardzo tanio cena 100 zł , tel. 6330181

• Telewizor PANASONIC, 28 cale, rok. 1999 , w bardzo 
dobrym stanie, cena: 1000, Żoliborz tel. 6330181 

• Dwie stylowe komody (120 wysokości /90 cm szeroko-
ści), jedna z barkiem, tworzące zgrabny kredens w dę-
bie rustykalnym (tylko przody drewniane), w bardzo 
dobrym stanie, do niedużego pokoju stołowego, salonu 
lub jadalni - 1200 zł, Żoliborz tel. 6330181

• Sprzedam szafki kuchenne wiszące, mało używane: 
dwie „30”, jedna „80” i jedna „40”. Tel. 833 37 72.

• Sprzedam niedrogo kredens z lat 60-tych drewniany dł. 
150 cm, wys. 125 cm z barkiem i zaszklonym bufetem, 
cztery szufl ady i półki. Ciemny mahoń. Tel. 833 37 72.

• Sprzedam suknię ślubną, długą, białą – rozmiar 42/44. 
Tel. 663 44 14

• Skóry naturalne, odzieżowe, meblowe i samochodowe 
w ciągłej sprzedaży. Garbarnia, ul. Farysa 10. Tel. 
834 35 08.

LOKALE
• 4 pokojowe, wysoki parter, Bielany, hipoteka, atrakcyjne, 

widna kuchnia, parkiet, metro, cisza, zieleń, cena 200 
tys. zł lub zamienię na 3 lub 4 pokojowe powyżej 60 m2 
wysoki parter z ogródkiem i garażem w budynku. Cała 
Warszawa lub segment, dom w Warszawie, bliskiej 
okolicy (dopłacę). Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.

• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Kasprowicza 
68a. Tel. 639-85-09.

• Sprzedam kawalerkę przy ul. Kasprowicza. Tel. 502 
054 669, 864 04 61.

• Poszukuję do wynajęcia niedrogiej kawalerki albo pokoju 
z kuchnią (niekoniecznie Żoliborz). Tel. 0 696 219 475.

• Pokój do wynajęcia na Wrzecionie. Tel. 864-04-77.
• Kupię 3 lub 4 pokojowe, cała Warszawa, wysoki parter 

z ogródkiem, garażem w budynku, cisza, zieleń, piwni-
ca do 270 tys. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.

• Sprzedam lub wynajmę lokal biurowo-usługowy 50 m2. 
Tel. 0-506-147-640. 

• Do wynajęcia lokal 80 m2 na magazyn lub produkcję. 
Siła, telefon, strzeżone. Łomianki – Buraków. Tel.
0-602-399-762, 832-12-11 lub 751-12-11.

• Wykupię zadłużone mieszkanie za dodatkową opłatą. 
Tel. 833-93-43 po godz. 17.00.

• Sprzedam ładne, po remoncie i z hipoteką mieszkanie 
105 m2 na Ochocie. Tel. 659 58 48.

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną kuchnią, 
balkonem, około 40 m2, może być zadłużone lub do 
remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. W rozliczeniu 
sprzedam mieszkanie własnościowe, hipoteczne 27 
m2, rozkładowe, wysoki parter, okratowane, 3 schowki, 
bliskie Bielany. Tel. 603 109 236.

• Wynajmę dwupokojowe umeblowane mieszkanie przy 
Dworcu Marymont. Tel. 864 73 77.

• Sprzedam mieszkanie – ul. Kochanowskiego przy 
przychodni. Tel. 633 13 45, 501 340 502.

• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Marymonckiej. 
Woda, co. Tel. 751-18-86 wieczorem.

• Mam do wynajęcia 2 pokoje z kuchnia. Niedrogo. Tel. 
0-696-219-475. 

• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 na Woli przy 
ul. Góralskiej bez pośredników. Tel. 0 600 108 958 lub 
0 603 675 401.

• Kupię mieszkanie bezpośrednio 2 lub 3 pokojowe na 
Bielanach. Tel. 0 501 772 090.

• Bezpośrednio kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną 
kuchnią, balkonem, ok. 40 m2, może być zadłużone 
lub do remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. Tel. 
603-109-236.

• 35 m kwadratowych na magazyn/pracownie na ul. 
Lektykarskiej. Tel. 833-72-13

• Wynajmę dom – pensjonat: ul. Farysa 8. Tel. 834 
35 08.

INNE
• Oddam kotkę w dobre ręce. Tel. 835 31 49.
• Nieodpłatnie, wiosną przyjmę ziemię z wykopów na 

działkę w okolicy Białobrzegów n/Pilicą. Tel./fax (022) 
663 85 66.

• 29 grudnia 2004 r. zaginął na ul. Podleśnej, przy Lasku 
Bielańskim 12-letni kundelek – Koksik, gładko – czarny, 
sierść falująca, ogon długi puszysty, siwa mordka, nie 
duży. Prosimy o zatrzymanie i wiadomość. Tel. 835-10-
-96, 0-504-835-810. Nagroda.

• Oddam czystą i dobrze utrzymaną kotkę po sterylizacji. 
Tel. 835 31 49.

USŁUGI
• Dom Opieki w Łomiankach, całodobowa opieka 

pielęgniarska, opieka lekarska, bezpłatny transport, 
własna karetka. Pokoje 1, 2 i 3 osobowe. Cena od 
1100 zł do 1500 zł miesięcznie. Tel. 751-30-72, 0-
-502-09-11-77.

• Emeryt – spawacz – ślusarz – malarz – kamieniarz. 
Tel. 663-10-85

• Absolwentka fi lozofi i i ekonomii. Tel. 0-507-643-160.
• Korektorka. Tel. 0-504-792-786
• Redakcja i korekta publikacji (w tym elektronicznych), 

artykułów, dokumentów. Tel. 0-504-792-786.
• Niemiecki – korepetycje udziela studentka ekonomii po 

szkole w Niemczech. Tanio. Tel. 0-691-390-061
• Język rosyjski – tłumaczenia profesjonalne. Tel./fax 

833-13-42, 0-508-849-667.
• Przepisywanie komputerowe – wszelkie teksty + 

e-mail, fax (także w języku rosyjskim z korektą). Usługi 
wydawnicze – skład, łamanie, przygotowanie do druku. 
Tel./fax 833-13-42, 0-508-849-667.

• Zabiegi pielęgniarskie – zastrzyki, kroplówki, bańki, 
masaż leczniczy u pacjenta w domu. Tel. 669-52-29.

• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, 
pomoc bieżąca, przygotowania do testów i klasówek. 
Tel. 839-32-07.

• Renowacja wanien, brodzików, zlewozmywaków. 
Gwarancja. Tel. 0-507-932-183.

• Wesela tanio, najlepiej, atrakcyjne sale, kompleksowo 
z najwyższej klasy orkiestrą i kamerzystą. Posiadamy 
prezentację na video z całych wesel w różnych salach. 
Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.

• Zespół muzyczny. Wesela, bale, studniówki. Wysoki po-
ziom, wszechstronność repertuaru, wodzirej, prezencja, 
stroje. Posiadamy prezentację na video z przebiegu 
całych wesel. Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.

• Suknie ślubne, pracownia „Ewa”. Ceny od 600 do 900 
zł. Warszawa Bielany ul. Dantego 7. Tel. 835-92-76.

• Poprawki krawieckie. Warszawa Bielany ul. Dantego 
7. Tel. 835-92-76.

• Montaż anten telewizji naziemnej i satelitarnej. Tel. 
05-501-725-132.

• Remonty, przebudowa wnętrz – kompleksowo, solidnie. 
Tel. 0 501 725 132.

• Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości 
- mieszkania, działki, domy, itp.Tel. 0605-32-44-09.

• Korepetycje - język niemiecki - tanio, solidnie - studentka 
linqudydaktyki. Tel. 607 998 635 (po godz. 17.00).

• Stolarstwo, wyrób, naprawa. Tel. 833 46 74, 834 
96 68.

• Korepetycje z fortepianu - solidnie i tanio. Tel. 669 
45 41.

• Szkło. Nietypowe usługi szklarskie: zabudowy, blaty, 
schody, drzwi, meble, witraże - wszystko wykonane 
ze szkła. Lustra srebrne i kolorowe. Konsultacje 
bezpłatne. Tel. 0 602 852 537.

• Cyklinowanie, układanie, naprawy - szybko, solidnie, 
tanio. Tel. 864 18 26, 864 06 58.

• Korepetycje z matematyki. Tel. 835 12 05.
• Pracownia Artystyczna „BERKANAN” prowadzi warsz-

taty: malarstwa, grafi ki rzeźby, ceramiki dla młodzieży 
i dorosłych. Przygotowanie do egzaminu na ASP 
i Architekturę. Tel. 0-504-858-253, ul. Wyspiańskiego 
7/90, klatka nr VII.

• AUTO – MOTO – MAX kursy samochodowe, kursy 
motocyklowe, szkolnie na kartę motorowerową 
– ukończony 13 rok życia. Tel. 834-64-04, 0-604-636-
-390 Max Redel. 

• Złota rączka wykonuje usługi: malowanie, hydraulika, 
elektryka, ślusarstwo, czyszczenie wertikali, dywanów, 
tapicerki. Tel. 633-48-92. 

• Pralnia Alicja wykonuje usługi: pranie sukien ślubnych, 
kurtek puchowych, skórzanych, kożuchowych, futer, 
kapeluszy, beretów, krawatów i każdej garderoby. Tel. 
839-27-27. Al. Wojska Polskiego 58 za salonem Fiata. 

• Przeprowadzki, transport bagażowy, kraj i zagranica, 
faktury VAT. Tel. 833-65-19, 0-601-753-845. 

• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie, bez-
piecznie, bezzapachowe preparaty. Tel. 642-96-16. 

• Korepetycje z języka niemieckiego u egzaminatora 
państwowego z najwyższymi kwalifi kacjami (także 
przygotowanie do matury). Tel. 0-609 93 92 40.

• Angielski dla początkujących i zaawansowanych 
- młodzież, dorośli. Możliwy dojazd - dyplomowana 
nauczycielka. Tel. 669-66-04.

• Naprawa telewizorów. Tel. 505 924 334.
• Poligraf 30 lat, obsługa komputera, prawo jazdy, wy-

kształcenie średnie poligrafi czne, znajomość różnych 
technik druku szuka pracy w drukarni lub agencji 
reklamowej itp. Tel. 835 96 97

• Matematyka - korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania. Tel. 0505-592-849

• Niemiecki, pomoc szkolna. Tel. 669-45-41

• Korepetycji z matematyki i chemii udziela mgr inż. Bie-
lany, Bemowo 20zł/h - pisanie prac tel. 0691350400, 
6636293 po 17.00

• Lekcje języka niemieckiego dla początkujących i za-
awansowanych (także przygotowanie do matury) u mgr. 
fi lologii germańskiej. Tel. 633-86-37, 0-609 93 92 40.

• Fizyka, korepetycje, student PW. Tel. 0-603-884-332.
• Wulkanizacja, u. Bogusławskiego 21. Tel. 663-21-97.
• MASAŻ: leczniczy, relaksacyjny, odchudzający, aku-

presura. Likwiduje stawowo-mięśniowe dolegliwości 
bólowe, usprawnia pracę stawów, również w domu 
u pacjenta. Tel. 602 197 150, 669 61 23.

• Fotografi k z długoletnim doświadczeniem oferuje usługi 
foto i videofi lmowanie: ślubów, wesel, chrzcin oraz 
innych uroczystości. Tel. 834 52 27.

• BIURO RACHUNKOWE ”AMAG”, księgi rachunkowe, 
księgi przychodów, ryczałt, ZUS elektronicznie. Licen-
cja MF od 1991 r., ceny promocyjne. Tel. 663-80-89. 

• Zawiozę do ślubu białym volvo – tanio. Tel. 663 70 
96, 604 420 482.

• Dla osób niepełnosprawnych i starszych drobne 
naprawy domowe. Jerzy Denisiuk – złota rączka. 
Tel. 834-05-03

• Tenisowe szkolenie, obozy – wakacje. Tel. 834-33-22, 
0-501-761-791.

• www.abcgitary.pl. Tel. 448 11 66, 601 373 401
• Fortepian, korepetycje. Tel. 669-45-41
• Chemia, przygotowanie do egzaminów wstępnych na 

studia. Tel. 864 21 04 (po 19-ej).
• Matematyka przez dydaktyka – dojeżdżam. Tel. 864 

21 04 (po 19-ej).
• BHP, profesjonalna obsługa fi rm, szkolenia. Tel. 601 

34 88 21.
U W A G A !

Poszukuję świadków wypadku, który miał miejsce 
dnia  27 listopada 2004 r. na ul. Arkuszowej przy ul. 
Jowisza – samochód WV czerwony potrącił pieszego 
na chodniku.                           

Proszę o kontakt kierującego zielonym Renault 
Laguna, który powiadomił policję o ww. wypadku. 
Proszę o informacje – ul. Arkuszowa 54, tel. 835 40 
61, kom. 0-693028985

DZIEŃ ZIEMI 2005
Termin: 21 maja 2005 r. godz. 1100- 1700

Miejsce festynu: polana leśna w Lasku Bielańskim 
(wejście od ul. Marymonckiej na przedłużeniu ul. Przy Agorze).

11 00 – otwarcie festynu,
11 30 – 12 30 - występ zespołu TREBUNIE TUTKI,
12 30 – 13 30 - występ clowna - pokazy żonglerki, zabawy dla dzieci,
13 30 – 14 15 - występ zespołu TREBUNIE TUTKI,
14 15 – 15 00 - bajkowa dyskoteka,
15 00 – 16 30 - występ zespołu folkowego CHUDOBA,
16 30 – 17 30 - występ zespołu tańca ludowego AWF WARSZAWA,
12 00 – 17 00 - zbiórka opakowań szklanych - „sadzonka za szkło”
11 00 – 17 00 - ściana wspinaczkowa,
11 00 – 17 00 - kolejka linowa – zjazd po linie,
11 00 – 17 00 - ogródek jordanowski dla dzieci,
13 00 – gorący poczęstunek.

Zapraszamy

JEŻELI:
· Bliska Ci Osoba pije, powodując szkody w Twoim życiu
· Ty sam(a) pijesz w sposób, który Cię niepokoi 
· W Twoim najbliższym otoczeniu dochodzi do  przemocy
· Ty sam(a) doznajesz lub czujesz się ofi arą 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 potrafi sz wybrać
· Masz kłopoty w szkole
· Czujesz się osamotniony
· Twoje życie jest szare i nudne

PRZYJDŹ DO NAS. TU DOWIESZ SIĘ, GDZIE
OTRZYMASZ  KOMPETENTNĄ I FACHOWĄ POMOC

BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
UL. NAŁKOWSKIEJ 11,  tel. 835 – 43 – 42.

Czynny: poniedziałki 15.00 – 18.00,
wtorki, środy, czwartki, piątki w  godz. 16.00 – 20.00

Dyżury:
- Terapeuta uzależnień 
Poradnictwo dla rodzin z problemem alkoholowym – wtorek, środa, czwartek, piątek 
od 16.00 do 20.00.
- Prawnik (porady prawne zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego) - wtorek, czwar-
tek od 16.00 do 20.00.
- Psycholog 
Pomoc psychologiczna dla osób znajdujących się w kryzysie życiowym i rodzin 
z problemem alkoholowym – wtorek, czwartek od 8.00 do 16.00, piątek od 12.00 do 
16.00.
- Psycholog
Pomoc psychologiczna dla osób i rodzin z problemem przemocy domowej – ponie-
działek od 15.00 do 18.00, piątek od 16.00 do 20.00.
- Pedagog
Konsultacje dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami oraz konsultacje 
dla rodziców w sprawach wychowawczych – wtorek, piątek od 16.00 do 20.00.

  
WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE
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PEŁEN ZAKRES

WYKONYWANYCH USŁUG

w tym także

Pranie i farbowanie 
odzieży skórzanej 

malowanie mebli ze skóry
Parking, podjazd dla niepełnosprawnych

Pon.-pt. 8-18    sob. 8-14

Tak. W naszej szkole jest „magiczny teatr 
marzeń”.  Występują w nim prawdziwe ar-
tystyczne dusze, które pod czujnym okiem 
Lidii Bajkowskiej, autorki muzycznych 
bajek i sztuki telewizyjnej, wprowadzane są 
w sekrety zaczarowanego świata teatru.

Prężnie działająca w naszej szkole 
świetlica przy współpracy nauczycieli 
– wychowawców, bawi się z dziećmi 
w prawdziwy teatr, a dzieci to uwielbiają. 
Edukacja teatralna przez zabawę ma to do 
siebie, że dziecko nie tylko przyswaja sobie 
wiedzę, poznaje i zapamiętuje nowe słowa, 
pojęcia czy zwroty, ale także uczy się form 
grzecznościowych i obycia, uwrażliwia na 
otaczające je piękno, twórczo się rozwija. 
Możliwość wyładowania się w różnych 
pozytywnych działaniach, w tym przypadku 
w teatrze, wpływa na rozwijanie pożądanych 
reakcji i poprawę zachowań. Zanim dzieci 
stworzą teatralną rodzinę, w której będą 
dzielić się rolami, muszą zaprzyjaźnić się 
ze sobą. Pomogą w tym zajęcia integrujące 
grupę i różne atrakcyjne zabawy z elemen-
tami dramy. Edukacja teatralna w naszej 
szkole pozwala dzieciom na stworzenie 
teatru szkolnego skupiającego całe zespoły 
klasowe. Dzieci same wybierają spośród 
siebie reżysera, scenografa, aktorów i całą 
pozostałą obsługę spektaklu, krok po kroku 
budują swoje własne przedstawienie. Po 
kolei wszyscy poznają różne zawody zwią-
zane z wystawieniem spektaklu i co bardzo 
istotne, każdy będzie potrzebny i ważny. Są 
to między innymi: scenograf, dźwiękowiec, 
oświetleniowiec, choreograf, charaktery-
zator, inspicjent, sufl er, kurtyniarz i inni. 
Realizowanie każdego przedstawienia 
zaczyna się od poszukiwania scenariusza. 
Dzieci razem z nauczycielem przygotowują 
własne scenariusze z fragmentów przera-
bianych lektur, z życia szkoły, itp. Zanim 
powierzymy dzieciom odpowiedzialne role, 
musimy nauczyć je odpowiednio mówić. 
Uczymy dykcji, emisji głosu, robimy różne 
ćwiczenia oddechowe, zwracamy uwagę 
na właściwą mimikę i gesty. Uczymy dzieci 
przeżywania tego o czym mówią. Pracu-
jemy nad ruchem scenicznym i tańcem, 
robimy różne ćwiczenia rytmiczne, ilustracje 
ruchowe do treści muzycznych, śpiewamy 
piosenki z zabawą ruchową. Muzyka to-
warzyszy nam w każdym przedstawieniu. 
W Teatrze Marzeń dzieci bardzo chcą 
być dźwiękowcami i potrafi ą zgrywać na 
jedną kasetę podkład muzyczny, czasem 
wykonują muzykę na żywo, grając podkład 
instrumentalny (w Szkole Podstawowej Nr 
209 spośród uczących się, bardzo dużo 
dzieci uczy się w szkołach muzycznych). 
Oprócz muzyki, ogromną rolę w teatrze gra 
oświetlenie. Przekazując atmosferę, sceny, 
wpływa na widza i aktora. Światło, tak jak 

MAGICZNY TEATR MARZEŃ W „209”

Tegoroczne Bielańskie Dni Kultury 
odbywać się będą od połowy maja do 
pierwszych dni czerwca, a zainaugu-
ruje je w dniu 15 maja, podczas  Zielo-
nych Świątek,  uroczysta Msza święta 
w kościele Pokamedulskiego w Lasku 
Bielańskim. Po Mszy św. będzie można 
odwiedzić stoiska prezentujące wyroby 
artystyczne oraz obejrzeć występ Zespo-
łu Ludowego Zabuże.

Dwa dni później (tj. 17 maja) zaprasza-
my Państwa do kościoła Niepokalanego 
Poczęcia NMP ul. Przy Agorze 9 na koncert 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Podczas tegorocznych Bielańskich Dni 
Kultury mieszkańcy zainteresowani historią 
i tradycją naszej małej ojczyzny będą mieli 
okazję obejrzeć wystawę przygotowaną 
przez Bibliotekę Publiczną im. S. Staszi-
ca (ul. Duracza 19) pt. „Park Kultury na 
Bielanach”.

Bielańskie Dni Kultury
Bogatą  prezentację kulturalną na tego-

roczne Bielańskie Dniu Kultury przygotował 
Bielański Ośrodek Kultury  obchodzący 
właśnie swoje 25-lecie. Spośród wielu im-
prez kulturalnych organizowanych przez  tę 
placówkę szczególnie warte polecenia są: 
koncert jubileuszowy i okolicznościowa wy-
stawa 21 maja o godz. 18.00 oraz Bielański 
Tydzień Teatralny odbywający się w dniach 
30.05 – 6.06.

W programie Bielańskich Dni Kultury 
nie zabraknie także imprez plenerowych. 
Szczegółowe kalendarium imprez będzie 
zamieszczone na stronie internetowej 
urzędu www.bielany.waw.pl. Planujemy 
także wydać okolicznościowe foldery oraz 
plakaty. Informacje będzie można również 
uzyskać w Wydziale Kultury dla Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy przy ul. Lipińskiej 
2 tel. 669-01-78.

Jarosław Bobin

i muzyka buduje nastrój, a kolorowe latarki 
czy refl ektory są bezpieczne w obsłudze. 

Dużo czasu w naszym teatrze poświę-
camy scenografi i, sztuce tworzenia całej 
oprawy plastycznej widowiska teatralnego. 
Składają się na nią dekoracje, kostiumy, 
rekwizyty. Dekoracje podobnie jak światło 
i muzyka, także budują nastrój. Są tłem do 
przedstawianych zdarzeń, ukonkretnia je ich 
miejsce i czas. Światło i muzyka określają 
też sytuacje dramatyczne i wpływają na na-
strój widza. Do tego dobiera się odpowiednie 
kostiumy, charakteryzacje i fryzury oraz re-
kwizyty. Ileż radości daje dzieciom wspólne 
uczenie się  tekstów, piosenek, przygoto-
wywanie choreografi i, scenografi i, wybranie 
muzyki oraz  kolorów świateł. Potem przeży-
wamy każdą premierę. Nasze dzieci bardzo 
chętnie biorą udział w przedstawieniach na 
różne okazje. Prezentują wysoki poziom 
artystyczno-aktorski. To nie tylko nasza 
opinia, ale również szanownego „jury”, które 
oceniało kunszt aktorski naszych maluchów 
na wielu konkursach i przeglądach w naszej 
dzielnicy. Oczywiście nie omieszkamy się 
pochwalić, iż otrzymaliśmy zaszczytne miej-
sca i wyróżnienia. Dlaczego nasze dziecięce 
spektakle zawsze zdobywają laury? 

Dzieci grające w szkolnym Teatrze Ma-
rzeń traktowane są jak prawdziwi aktorzy, 
bo bez tego nie ma mowy o wydobyciu 
drzemiących w nich talentów, o wychowa-
niu przez sztukę, o artyźmie. 

Pragniemy pochwalić się tym, że w Szko-
le Nr 209 jest wspaniale wyposażona sala 
muzyczno–teatralna, bogata w kostiumy, 
garderobę i rekwizytornie. Mamy dwie 
sceny widowiskowe: stałą - kameralną na 
parterze i rozkładaną w sali gimnastycznej, 
która dzięki monumentalnym dekoracjom, 
przygotowywanym przez profesjonalnych 
plastyków, zamienia się w prawdziwą sce-
nę widowiskową. Nasza szkoła, w ramach 
współpracy pedagogiczno- wychowawczej, 
często na takie przedstawienia zaprasza 
dzieci z sąsiednich przedszkoli. 

Pobliska parafi a św. Marii Magdaleny, 
z którą jesteśmy w bliskich kontaktach za-
prosiła naszą  grupę teatralną do wystawie-
nia jasełek bożonarodzeniowych na mszy 
św. dla dzieci w dniu 30 stycznia br. To było 
ogromne przeżycie dla dzieci występować 
przed tak dużym audytorium i w tak poważ-
nej scenerii, jaką stwarza miejsce sakralne. 
Jednak mali aktorzy doskonale poradzili 
sobie i wspaniale odegrali swoje role.

Nasza szkoła to miejsce przyjazne dla 
wszystkich dzieci. Pod opieką wykwalifi ko-
wanej kadry nauczycielskiej  każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Zapraszamy wszystkie 
zainteresowane dzieci do szkoły, w której 
jest Magiczny Teatr Marzeń.

Anna Zubala, Barbara Kowalczyk

Po wielotygodniowych przygotowa-
niach, nadszedł ten dzień. 17 marca 2005 
r. odbyła się ofi cjalna uroczystość nada-
nia naszej szkole imienia.

Wybór patrona nie był ła-
twy, przecież nie mógł on być 
przypadkowy. Osoba patrona 
powinna utożsamiać się  
z uczniami i działalnością 
placówki. Winien on stanowić 
autorytet dla młodzieży, która 
dzięki niemu będzie ambit-
niejsza, będzie kierować się 
jego zasadami moralnymi. 

Młodzi ludzie, stojący 
przed wyborami mającymi 
duży wpływ na ich dalsze 
życie, potrzebują osoby, 
która wskaże im właściwą 
drogę. Jedną z takich osób 
powinien być patron szkoły.

Gimnazjum Nr 73 od za-
wsze było mocno związane 
ze sportem. Od 1984 roku 
szkoła prowadzi rozszerzo-
ny program wychowania 
fi zycznego o profi lu siatkar-
skim. Wielu jej absolwentów 
odniosło znaczące sukcesy 
w Polsce i za granicą. Dlate-
go też Jerzy Hubert Wagner 
był idealnym kandydatem na 
patrona naszej szkoły. 

Uroczystość nadania szko-
le imienia poprzedziło nabo-
żeństwo w kościele pod we-
zwaniem Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych, przy ul. 
Conrada 7. Potem przeszliśmy 
do budynku naszej szkoły do 
sali gimnastycznej. 

Wśród przybyłych gości 
pojawili się m.in.: syn patrona 
– Grzegorz Wagner, prze-
wodniczący Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy Alek-
sander Kapłon, wiceburmistrz 
Maciej Więckowski, członek 
Zarządu Ryszard Podczaski, 
radny Bogusław Białowąs, 
przedstawiciele Polskie-
go Związku Piłki Siatkowej 
(PZPS),  mistrzowie świata 
w siatkówce: Edward Skorek 
i Ryszard Borek oraz wszyscy 
dyrektorzy bielańskich szkół. 
Mieliśmy również zaszczyt 
gościć wybitnych artystów: 
autorkę słów hymnu szkolne-
go:  Jadwigę Koftę i kompozy-
tora  Juliusza Loranza. 

Podczas uroczystości od-
była się prezentacja sztanda-
ru, zostały wygłoszone oko-
licznościowe przemówienia 

Gimnazjum Nr 73
otrzymało imię J.H. Wagnera

oraz odśpiewany hymn narodowy 
i szkolny. Po ślubowaniu uczniów 
miało miejsce wręczenie pucharów 
szkolnej drużynie siatkarskiej. 
Uczniowie pod kierownictwem na-
uczycieli, przygotowali też ciekawy 
program artystyczny.  

Po zakończeniu ceremonii 
w sali gimnastycznej, uczestnicy 
udali się do głównego holu, gdzie 
została odsłonięta pamiątkowa 
tablica J. H. Wagnera.

Przybyli na miejsce dzienni-
karze mieli możliwość uzyskania 
informacji w biurze prasowym 
przygotowanym przez redaktorów 
szkolnej gazety „Bekon”.

Uczennice kl. IIIc Gimnazjum
nr 73 im. J. H. Wagnera

Marta Galbarczyk, Dominika Kowalczyk i 
Marta Niewińska

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany Urzędu m. st. Warszawy 
ogłasza VI edycję konkursu „Bielany w kwiatach” na najpiękniejszy balkon i najpięk-
niejszy ogródek. Do udziału w konkursie każdy mieszkaniec może zgłosić dowolną 
liczbę obiektów. Zgłoszenia, do 20 czerwca br. przyjmuje Wydział Ochrony Środo-
wiska, tel. 834-00-61 do 67 wew. 107, 137, 147 oraz 663-65-49 lub 835-94-09.

Komisja złożona z pracowników wydziału dokona jednorazowej oceny zgło-
szonych do konkursu balkonów i ogródków, na podstawie wizji w terenie i zdjęć 
fotografi cznych.

Jesienią br. w sali konferencyjnej urzędu odbędzie się uroczyste zakończenie 
konkursu, na które zostaną zaproszeni wszyscy jego uczestnicy.

Syn patrona – Grzegorz Wagner odsłania pamiątkową tablicę


