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Radujmy się z niepodległości

Odsłonięcie tablicy na pierwszym własnym budynku szkolnym przy ul. Barcickiej 2

Takie oto przesła-
nie można by odczy-
tać z okolicznościo-
wych przemówień 
wygłoszonych 11 
listopada 2005 roku, 
w oficjalnej części 
patriotycznej uroczy-
stości poświęconej 
87. rocznicy Święta 
Niepodległości. Przy 
pomniku Józefa Pił-
sudskiego na terenie 
Akademii Wychowa-
nia Fizycznego zgro-
madzili się przedsta-
wiciele władz dziel-
nicy Bielany z prze-
wodniczącym Rady 
Aleksandrem Kapło-
nem i radnymi dziel-
nicy, burmistrzem 
Cezarym Pomarań-
skim i kadrą kierow-
niczą Urzędu Dziel-
nicy, przedstawiciele 
kierownictwa AWF 
z rektorem prof. Hen-
rykiem Sozańskim, 
delegacje uczelni 
warszawskich, przed-
stawiciele Rady m.st. 
Warszawy oraz grono 
kombatantów z prezesem Bielańskiego 
Klubu Kombatanta Stanisławem Kra-
marzem.

Zebranych powitał gospodarz uro-
czystości prof. H. Sozański, a następnie 
okolicznościowe przemówienia wygłosili 
m.in.: burmistrz C. Pomarański i radny m.st. 
Warszawy Antoni Gut.

Ofi cjalną część uroczystości zakończyło 
składanie kwiatów i wieńców przy pomni-

ku, w asyście wojskowej warty honorowej 
i pocztów sztandarowych, po czym goście 
z zaproszeniami udali się na kameralne 
spotkanie przy kawie i ciasteczkach. Ale 
nie tylko, bo oto prezes Związku Komba-
tantów i Osób Represjonowanych RP rejon 
Żoliborz-Bielany, ppłk. Józef Listopadowski 
udekorował rektora AWF prof. Henryka 
Sozańskiego medalem „Za zasługi dla 
Związku Kombatantów i byłych Więźniów 

Politycznych RP”, przyznanym przez gen. 
Wiesława Szklarskiego na wniosek Koła 
Kombatanckiego nr 3. Wyróżnienie to ab-
solutnie zaskoczyło rektora.

W ramach obchodów Dnia Niepodległo-
ści w AWF Akademicki Związek Sportowy 
Środowisko Warszawa zorganizował Var-
saviadę – turniej sportowy dla studentów 
I roku warszawskich uczelni. 

dokończenie na str. 3

W dniach 14 – 16 października br. 
miała miejsce szczególna uroczystość 
związana z powstaniem na Bielanach 
pierwszego liceum koedukacyjnego. 
Liceum powstało z inicjatywy miesz-
kańców Bielan 24 sierpnia 1945 r., 
początkowo przy szkole im. Sępołow-
skiej, aby od 4 czerwca 1948 r. stać 
się placówką samodzielną. Z tej okazji 
dyrekcja liceum i Stowarzyszenie 
Absolwentów i Wychowanków zor-
ganizowało kolejny zjazd. W uroczy-
stości wzięło udział ponad czterystu 
wychowanków oraz wielu nauczycieli 
i zaproszonych gości.

Program spotkania rozpoczął się od 
mszy świętej w kościele świętego Zygmun-
ta, a następnie została odsłonięta tablica 
na pierwszym własnym budynku szkolnym 
przy ul. Barcickiej 2. Dalsza część uroczy-
stości odbywała się już w budynku szkoły 
przy ul. Staffa. Dyrektor szkoły oraz prze-
wodniczący Stowarzyszenia Absolwentów, 
przypomnieli historię szkoły. Uzupełnieniem 
była wystawia fotografi czna i fi lm przygoto-
wane na tę okazję.

Następnego dnia, 15 października, 

DZIEŃ  
EDUKACJI  
NARODOWEJ 
NA BIELANACH

Dzień Edukacji Narodowej  w dzielnicy 
Bielany obchodzony jest co roku bardzo 
uroczyście. I tak 13 października 2005 
roku w Młodzieżowym Domu Kultury „Bie-
lany” przy ul. Cegłowskiej 39,  spotkali 
się dyrektorzy i nauczyciele bielańskich 
szkół, przedszkoli i placówek oświato-
wych z przewodniczącym  Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy Aleksandrem 
Kapłonem,  zastępcą burmistrza Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy Maciejem 
Więckowskim, przewodniczącym  Komisji 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady 
Dzielnicy Bielany Bogusławem Białową-
sem oraz  naczelnikiem  Wydziału Oświaty 
i Wychowania Zofią Gajewicz.  Maciej 
Więckowski w imieniu własnym oraz Za-
rządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 
podziękował dyrektorom i nauczycielom 
za ich  codzienny trud i poświęcenie, 
życząc jednocześnie satysfakcji i zadowo-
lenia z wykonywanej pracy oraz wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym. Podkre-
ślając ogromną rolę i znaczenie  zawodu  
nauczyciela podobne podziękowania 
i życzenia przekazali  Aleksander Kapłon 
i Bogusław Białowąs. 

Wszyscy dyrektorzy i nauczyciele  wraz 
z podziękowaniami i życzeniami  otrzymali 
drobne upominki. Podczas uroczystości 
wręczono  34 nagrody Burmistrza Dzielnicy 
Bielany  wyróżnionym dyrektorom i  nauczy-
cielom, motto towarzyszące tegorocznym 
nagrodom brzmiało – „Ludzie dokonują naj-
wspanialszych dzieł, kiedy poprzez własne 
doświadczenia uwierzą,  że to co robią, jest 
tego warte” – Jon Harvey-Jones.

Złożono również gratulacje dyrektorom, któ-
rzy za  osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
w roku szkolnym 2004/2005 zostali uhono-
rowani nagrodami: Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty: Elżbieta Ponewczyńska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej Nr 80, przy ul. Aspekt 48,

dokończenie na str. 5

JUBILEUSZE
Diamentowe gody Liceum XXII im. Jose Martii na Bielanach

odbyły się spotkania rocznikowe oraz bal 
dla absolwentów. Dzień później wszyscy 
spotkali się przy ognisku w Puszczy Kam-
pinoskiej. 

Spotkania po latach mają szczególny 

charakter, gdyż są wspomnieniami z naszej 
młodości, do których tak często wracamy.
W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów 

A. Gawerski
ciąg dalszy na str. 5

Wieniec pod pomnikiem J. Piłsudskiego składają przedstawiciele władz dzielnicy
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Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy w październiku 2005 r. odbył  pięć posiedzeń, w trakcie których 
omówił 108 spraw, w tym podjął 41 uchwał.

XL
We wtorek 18 października odbyła 

się XL sesja, na której rozpatrzono kilka 
nowych spraw. Jako pierwszy omawiano 
projekt uchwały w sprawie wrażenia zgody 
na wydzielenie spośród zwolnionych przez 
najemców na terenie dzielnicy lokali, do 
najmu osobom z listy, które zobowiążą się 
dokonać ich remontu. Omówił ten temat 
naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych 
Paweł Sęk. Po krótkiej dyskusji, uchwała 
została przyjęta jednogłośnie. Czytamy 
w niej m.in. „Wyraża się zgodę na wydzie-
lenie spośród lokali zwolnionych przez 
najemców lokali wymagających remontu, 
nie więcej jednak niż 50% lokali zwolnio-
nych rocznie na terenie dzielnicy i prze-
znaczenie ich do najmu wyłącznie osobom 
z listy określonym w § 17 pkt 2 Uchwały Nr 
XLIII/1010/2004 Rady miasta stołecznego 
Warszawy z dnia 02.12.2004 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu miasta 
stołecznego Warszawy (Dz.U. Woj. Maz. Nr 
309 poz. 9577  z późniejszymi zmianami), 
które zobowiążą się dokonać ich remontu 
we własnym zakresie i na własny koszt, bez 
prawa zwrotu lub rozliczenia poniesionych 
nakładów.(...) Realizacja listy w trybie okre-
ślonym w §  1 niniejszej uchwały wymaga 
każdorazowo zasięgnięcia opinii Komisji 
Mieszkaniowej”.  Uchwała ta umożliwi roz-
wiązanie problemu lokatorów zamieszka-
łych w lokalach socjalnych, którzy z uwagi 
na przekroczone kryterium dochodowe, nie 
mają możliwości przedłużenia, lub ponow-
nego zawarcia umowy najmu zajmowanego 
lokalu socjalnego. Zaproponowanie tym 
osobom lokali do remontu we własnym 
zakresie spowoduje odblokowanie lokali 
socjalnych, które zostaną wykorzystane na 
realizację eksmisji, a co za tym idzie, odzy-
skanie innych pełnowartościowych lokali.

Projekt drugiej uchwały Rady Dziel-
nicy – w sprawie: wniosku o zmiany 
w załączniku dzielnicowym do budżetu 
miasta stołecznego Warszawy na 2005 
rok, omówiła główna księgowa Grażyna 
Pulkowska. Tę uchwałę również przyjęto 
jednogłośnie. W uchwale przedstawia się 
Radzie Warszawy wniosek o dokonanie 
zmian w załączniku dzielnicowym Nr III 
do budżetu m. st. Warszawy, obejmujący 
propozycje zmian w planach dochodów 
i wydatków w różnych dziedzinach. Na 
przykład w planie wydatków budżetu na-
szej dzielnicy na 2005 rok przewiduje się 
zwiększenie środków na oświatę i wycho-
wanie z 129.284.047 zł do 133.143.647 zł, 
a na pomoc społeczną z 31.664.439 zł do 
31 825 636 zł.

W kolejnym punkcie porządku obrad 
rada przyjęła stanowisko w sprawie nazw 
stacji metra na terenie Bielan, którego pro-
jekt przygotował przewodniczący rady Alek-
sander Kapłon. W dokumencie tym „Rada 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zwraca 
się do Rady Warszawy z prośbą o kierowa-
nie się w nadawaniu nazw stacji metra na 
Bielanach, treścią przyjętej uchwały Rady 
Dzielnicy Bielany Nr 128/XXXIII/05 z dnia 
7 marca 2005 r. Uchwała Rady Dzielnicy 
została podjęta po konsultacji z mieszkań-
cami Bielan. Rada Dzielnicy nie akceptuje 
decyzji Zespołu Nazewnictwa Miejskiego 
oraz Podkomisji ds. Nazewnictwa Komisji 
Kultury i Promocji w Radzie Miasta”. W do-
kumencie tym zawarta jest również prośba 
o niezwłoczne włączenie tego tematu do 
porządku obrad sesji Rady Warszawy. 

Przypomnijmy, że w uchwale z 7 marca 
bieżącego roku  „Rada Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy proponuje następujące 
nazwy dla stacji metra zlokalizowanych na 
terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:

● dla stacji o roboczej nazwie Park 
Kaskada  –  Słodowiec

●  dla stacji o roboczej nazwie Bielany 
–  Stare Bielany

●  dla stacji o roboczej nazwie Wawrzy-
szew – Lasek Lindego

● dla stacji o roboczej nazwie Młociny 
– Huta Warszawa.

W następnym punkcie porządku obrad 
rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie 
zaopiniowania dzielnicowego załącznika 
Nr III do wstępnego projektu uchwały 

Z prac Rady Dzielnicy
Trzy razy, w okresie krótszym niż  miesiąc, zbierała się ostatnio na sesjach 
Rada Dzielnicy Bielany.

budżetowej m.st. Warszawy na 2006 r. 
Problemy te ogólnie omówił burmistrz 
Cezary Pomarański, szczegółowo główna 
księgowa Grażyna Pulkowska, a zadania 
inwestycyjne przedstawił członek Zarządu 
Ryszard Podczaski. Burmistrz Pomarański 
przypomniał, że Zarząd Dzielnicy projekt 
budżetu dzielnicy opracował i przesłał do 
władz miasta do końca sierpnia. Z kolei 
w projekcie budżetu Warszawy na 2006 
rok, przesłanym 30 września przez władze 
miasta do zaopiniowania przez władze 
dzielnicy, przewidziane dla Bielan kwoty 
zostały znacznie obniżone. Według Za-
rządu proponowane wydatki są zbyt niskie. 
Podczas dyskusji radni zgłosili też trzy 
wnioski o wprowadzenie do planu budżetu 
kilku zadań. Znalazło to odbicie w przyjętej 
uchwale, w której czytamy, że rada po 
dokonaniu wnikliwej analizy wstępnego 
projektu załącznika dzielnicowego do pro-
jektu  uchwały budżetowej m.st. Warszawy 
wyraża opinię, że zarówno plan dochodów, 
jak    też   plan  wydatków  nie  zaspokajają   
w  pełni  potrzeb  związanych  z  realizacją  
zadań bieżących  i inwestycyjnych dziel-
nicy w 2006 roku i wnosi o zwiększenie 
środków  po stronie dochodów i wydatków  
w rożnych dziedzinach.

W kolejnej uchwale podjętej podczas 
tej sesji, rada wyraża pozytywną opinię 
o przedłożonym przez Zarząd Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy projekcie  wykazu 
nr 13 lokali mieszkalnych, przeznaczonych 
do sprzedaży na rzecz dotychczasowych 
najemców. Wymieniony  wykaz stanowi 
załącznik  do niniejszej uchwały.

Ostatnia z uchwał  podjętych podczas 
sesji 18 października dotyczy przepro-
wadzonych 20 września br., wyborów do 
Rady Samorządu Mieszkańców Wrzecio-
no. W uchwale ogłasza się, że do rady tej 
zostali wybrani:

I. Okręg wyborczy Nr 1
Dembniak Teresa, Mews Roman, 

Ozimkiewicz Aleksander, Prusak Krystyna, 
Rzeńca Bożena, Wolska Anna

II. Okręg wyborczy Nr 2
Borkowski Jan, Krulak Jacek, Sabba 

Krzysztof, Wojtalik Mirosława, Wolska 
Janina

III.  Okręg wyborczy Nr 3
Ciepła Barbara, Pedynowska Ewa, Ra-

dowski Andrzej, Zielińska Barbara

XLI
XLI Sesja Rady Dzielnicy zwołana zo-

stała 26 października. Radni podjęli uchwa-
łę w sprawie umieszczenia w Lokalnym 
Uproszczonym Programie Rewitalizacji 
miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 
– 2013  Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Dzielnicy Bielany.

Na wstępie przewodniczący rady Alek-
sander Kapłon przywitał przedstawicieli 
fi rmy FINRAJAN, która przygotowała pro-
gram dla naszej dzielnicy: Agnieszkę Dur-
kę, konsultanta i dyrektora operacyjnego 
fi rmy oraz Pawła Zakrzewskiego, analityka 
do spraw funduszy zewnętrznych.

Wprowadzenia do treści uchwały do-
konał burmistrz Cezary Pomarański, który 
przybliżył zebranym założenia, jakimi 
kierował się Zarząd Dzielnicy przy stara-
niach o stworzenie takiego programu dla 
naszej dzielnicy. Do tej pory programem 
takim objęte były inne dzielnice Warszawy, 
m.in. Praga, Wola i Śródmieście. Biorąc 
pod uwagę naszą sytuację i możliwość 
pozyskania środków z Unii Europejskiej 
na przywrócenie życia i rozwoju w zde-
gradowanych obszarach naszej dzielnicy 
Zarząd Dzielnicy podjął starania, aby 
również Bielany zostały włączone do tego 
programu. Przygotowany Lokalny Program 
Rewitalizacji Dzielnicy Bielany obejmuje 
tereny zdegradowanej zabudowy miej-
skiej. Wyodrębniając obszary kierowano 
się następującymi kryteriami: istnienie na 
tym terenie infrastruktury poprzemysłowej 
i powojskowej, poziom przedsiębiorczości 
mieszkańców, poziom degradacji infra-
struktury technicznej i budynków oraz 
poziom zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. Na ich podstawie wyodręb-
niono dwa obszary zabudowy miejskiej 
w sąsiedztwie Huty L.W.

Obszar A – teren ograniczony ulicami: 
Wóycickiego (od Pułkowej do Michaliny), 
Michaliny, Rezerwat Dęby Młocińskie, Im-
prowizacji, Encyklopedyczna, Pstrowskie-
go, Kasprowicza (do Lindego), Lindego, 
Marymoncka, Pułkowa do Wóycickiego.

Obszar B – teren ograniczony ulicami: Es-
trady, Kampinoska, Las Bemowo, Kalinowej 
Łąki, Arkuszowa do Nocznickiego, Nocznic-
kiego od Wólczyńskiej do Rokokowej, Ro-
kokowa, Wólczyńska do Loteryjki, Loteryjki. 
Proponowany program wypełnia również 
założenia „Programu poprawy jakości życia 
mieszkańców osiedla Wrzeciono”, przyjętego 
Uchwałą Nr 656/XXVIII/02 Rady Gminy War-
szawa-Bielany z dnia 23 maja 2002 r.

Następnie szczegółowo omówiono 
zakres inwestycji planowanych w naszej 
dzielnicy w latach 2006 – 2007. Jest to m.in.
realizacja budowy ujęcia wody pitnej w osie-
dlu Wrzeciono, telewizja przemysłowa w SP 
nr 247, przy ul. Wrzeciono 9 oraz remonty 
kapitalne wraz z modernizacją przedszkoli 
przy ul. Szegedyńskiej i ul. Księgarzy.

Znacznie więcej planowanych jest 
inwestycji w latach 2007-2013, a miano-
wicie: projekty przebudowy i modernizacja 
ul. Brązowniczej, Nocznickiego i Prozy; 
przebudowa ul. Samogłoski na odcinku 
ulic Żubrowa – Balaton, ul. Dankowickiej, 
Dzierżoniowskiej, Anny Jagiellonki, Wazów; 
przebudowa ul. Pasterskiej; budowa ul. Ak-
cent i Loteryjki; budowa mieszkań komunal-
nych; modernizacja budynku LO Nr XXXIX, 
przy ul. Lindego 20 wraz z przebudową 
krytej pływalni; budowa sali gimnastycznej 
w SP przy ul. Arkuszowej; modernizacja ul. 
Heroldów; budowa ścieżek rowerowych; 
przebudowa skrzyżowania ul. Estrady 
i Arkuszowej; prace na terenie zalesionym 
i bariera antyodorowa przy kompostowni 
na terenie osiedla Radiowo.

Realizacja tych inwestycji w ramach 

Lokalnego Programu Rewitalizacji będzie 
fi nansowana m.in. ze środków własnych 
dzielnicy, z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej, ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie, środków 
własnych przedsiębiorców prowadzących 
działalność w obszarze rewitalizowanym, 
a także z kredytów.

Po tej prezentacji i dyskusji radnych, 
ostatecznie Rada Dzielnicy jednogłośnie 
przyjęła uchwałę w sprawie umieszczenia 
w Lokalnym Uproszczonym Programie 
Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy 
na lata 2005 – 2013 Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Dzielnicy Bielany.

XLII
Trzecia z sesja odbyła się w środę 9 li-

stopada. Jako pierwszy omawiano problem  
bardzo intrygujący zwłaszcza mieszkańców 
Radiowa i okolic, a mianowicie  sprawę 
przyszłości Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych przy ul. Kampinoskiej 
1. Zaproszony na sesję dyrektor MPO 
Krzysztof Gan przekonywał zebranych, 
że modernizacja tego zakładu pozwoli na 
wyeliminowanie nieprzyjemnych zapachów 
i innych uciążliwości, tak dokuczliwych dla 
okolicznych mieszkańców. Jednak radni 
Bielan,  radny Rady Warszawy Antoni Gut 
i mieszkańcy zgodnie wyrażali opinię, że 
wysypisko śmieci Radiowo powinno zostać 
zamknięte, a nowe wysypisko należy zloka-
lizować na terenie Mazowsza, na gruntach 
niskiej klasy, z daleka od siedzib ludzkich.

Rada dzielnicy jednogłośnie przyjęła 
stanowisko, w którym  „wyraża przekonanie 
i konieczności jak najszybszej likwidacji 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 
przy ul. Kampinoskiej 1 w Warszawie.  

dokończenie na str. 3

Spośród spraw rozstrzyganych przez 
Zarząd dominującą grupę stanowiły zagad-
nienia związane z gospodarką mieszkanio-
wą i zasobem nieruchomości w Dzielnicy, 
które dotyczyły m.in.: 
 wniosków najemców lokali użytko-

wych o wyrażenie zgody na ratalną spłatę 
zadłużenia czynszowego bądź prolongatę 
terminu spłaty zaległości;
 rozwiązania umów najmu lokali użyt-

kowych oraz skierowania spraw przeciwko 
zadłużonym najemcom na drogę postępo-
wania sądowego;
 wystąpień użytkowników lokali o przy-

wrócenie umów najmu;
 odstąpienia od żądania zwrotu boni-

fi katy udzielonej z tytułu wykupu lokalu na 
własność w przypadku zbycia lokalu przed 
upływem 5 lat od dnia zakupu;
 zaopiniowania przedłożonych przez 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościa-
mi w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
protokołów rozmów przeprowadzonych 
z najemcami w sprawie spłaty zadłużenia 
czynszowego w ratach;
 wyrażenia zgody na modernizację 

parteru budynku przy ul. Wolumen 3, użyt-
kowanego przez Społeczne Przedszkole 
Integracyjne STO;
  zezwolenia na wykonanie przez 

najemców remontów lokali użytkowych 
położonych przy ul. Kasprowicza 16 i 18 
oraz ul. Przy Agorze 24; 
 wystąpień podatników o rozłożenie 

na raty bądź umorzenie zaległości z tytułu 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste 
gruntu;
 zwolnienia z wpłaty kaucji zabezpie-

czającej za dwa lokale przy ul. Wrzeciono 
30;
 ratalnej spłaty kaucji zabezpieczającej 

za lokal przy ul. Kasprowicza 81/85.
Ponadto w omawianym okresie Za-

rząd:
 przyjął sprawozdanie z przebiegu akcji 

„Lato w mieście 2005” na terenie Dzielnicy 
Bielany m. st. Warszawy;
 podjął decyzję o organizacji w roku 

2006 imprezy pn. „Bieg o Puchar Bielan”;
 zaakceptował koncepcję programo-

wo-przestrzenną budowy zespołu miesz-
kaniowego przy ul. Conrada;
  postanowił o organizacji imprezy 

pn. „Sportowe Mikołajki” we wszystkich 
bielańskich publicznych szkołach podsta-
wowych.

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;
 wyrażenia zgody na obniżenie stawki 

czynszu za 1 m2 powierzchni magazynowej 
w lokalu użytkowym położonym  w nieru-
chomości  przy ul. Kasprowicza 56;
 wyrażenia zgody na zmianę w pre-

ambule do umowy najmu garażu sa-
mochodowego Nr 1/PWG.V/01 z dnia 
15.01.2001 r.;
 wyrażenia zgody na oddanie lokalu 

użytkowego przy ul. Wrzeciono 41 w uży-
czenie;
 zatwierdzenia wykazów nr 11, 13 lokali 

mieszkalnych przeznaczonych do sprze-
daży bezprzetargowej na rzecz najemców 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu oraz podania  w/w 
wykazów do publicznej wiadomości;
 podania do publicznej wiadomości 

wykazu nr 12 lokali użytkowych, stano-
wiących własność m. st. Warszawy, prze-
znaczonych do oddania w najem w trybie 
konkursu ofert;
 podania do publicznej wiadomości wy-

kazu nr 14 lokali użytkowych, stanowiących 
własność m. st. Warszawy, przeznaczonych 
do oddania w najem w trybie przetargu 
pisemnego nieograniczonego;
  podziału środków pieniężnych dla 

szkół na sfi nansowanie  posiłków dla dzieci 
z rodzin najuboższych;         
  podziału środków pieniężnych dla 

szkół na sfinansowanie dodatkowych 
programów  edukacyjnych realizowanych 
w szkołach;
 wniosków  o zmiany w  załączniku 

dzielnicowym  Nr III do budżetu m.st. War-
szawy na 2005 r.

Zarząd w przedmiotowym okresie 
przygotował i skierował do Rady Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy sześć projektów 
uchwał, które zostały rozpatrzone podczas 
kolejnych sesji Rady Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy.  
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Poczty sztandarowe kambatantów

Z prac Rady Dzielnicy
dokończenie ze str. 2

Jednocześnie rada apeluje do Zarządu 
Dzielnicy i Prezydenta Warszawy o podję-
cie działań mających na celu wykreślenie 
lokalizacji zakładu z opracowywanego 
obecnie „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
m.st. Warszawy”.

Następnie Rada Dzielnicy podjęła kilka 
uchwał.

– Nie budził kontrowersji projekt 
uchwały w sprawie wyrażenia opinii 
o projekcie wykazu lokali mieszkalnych, 
przeznaczonych do sprzedaży bezprze-
targowej na rzecz dotychczasowych na-
jemców. W przyjętej uchwale opinia rady 
jest pozytywna. 

– Podobnie było w kolejnym punkcie 
obrad. Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
zmiany w składzie osobowym Komisji 
Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady 
Dzielnicy Bielany. Odwołano  ze składu 
tej komisji radnego Jana Borkowskiego 
(złożył rezygnację). Po zmianach, w skład 
Komisji Zdrowia  i Pomocy Społecznej 
wchodzą: Anna Czarnecka, Irena Ko-
morek, Szczepan Szczepański i Barbara 
Tarnowska. 

– Z kolei członek Zarządu Dzielnicy 
Ryszard Podczaski omówił kwestie do-
tyczące zaopiniowania projektu II. edycji 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
miasta na lata 2005 – 2009 w zakresie 
zadań przewidzianych do realizacji przez 
dzielnicę. W przyjętej uchwale wniesiono 
kilkanaście zmian w tym programie, za-
proponowanych  przez Zarząd Dzielnicy, 
a także przez radnych podczas obrad. 
Zmiany dotyczą m. in. budowy ratusza 
w dzielnicy Bielany, przebudowy ul. 
Kochanowskiego oraz przebudowy i mo-
dernizacji obiektów liceum ogólnokształ-
cącego przy ul. Lindego 20.

– Jako ostatnia, podczas sesji 9 listo-
pada, została przyjęta uchwała w sprawie 
wniosku o zmiany w załączniku dzielni-
cowym do budżetu m. st. Warszawy na 
2005 rok. W załączniku do tej uchwały 
czytamy m. in., że zmiany w dochodach 
i wynikające z nich zmiany w wydatkach 
dotyczą realizacji programu Sokrates 
– Comenius w roku szkolnym 2005/2006 
w Szkole Podstawowej  Nr 53, Szkole 
Podstawowej Nr 247 i w Szkole Podsta-
wowej Nr 289.

Redakcja

dokończenie ze str. 1
Jak wspomniano – głównym motywem 

przemówień było prezentowanie radości 
z faktu zdobycia niepodległości. Dla Polski 
wydarzenie to, po 123 latach zaborów, 
miało wyjątkowy charakter. Dzień 11 

listopada 1918 roku przyjęty został jako 
symboliczna data początku budowy nie-
podległej Rzeczypospolitej, bowiem tego 
właśnie dnia Rada Regencyjna przekazała 
„władzę wojskową i naczelne dowództwo 
wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi 
Józefowi Piłsudskiemu”. Faktycznie jednak 
walka o niepodległość trwała jeszcze około 
trzech lat. Stoczono jeszcze sześć wojen, 
w tym polsko-bolszewicką. Równolegle 
trwały negocjacje Romana Dmowskiego 
w Paryżu, ustalanie granic, wreszcie 18 
marca 1921 roku nastąpiło podpisanie 
w Rydze traktatu stabilizującego polskie 
terytorium. Można było rozpocząć proces 
organizacji państwa i gospodarki. Dziś chy-
limy czoła przed politykami i mężami stanu, 
którzy potrafi li wspólnie podjąć służbę dla 
narodu, choć pochodzili z różnych stanów 

Radujmy się z niepodległości
i zaborów, a także reprezentowali odmienne 
orientacje polityczne. Odkładali na bok inte-
resy partyjne, przedkładając nade wszystko 
dobro wspólne.

Mówcy zwracali jednak uwagę, że wol-
ność nie była nam dana raz na zawsze. Za-

borcy, nasi sąsiedzi, po dwudziestu latach 
ponownie zaatakowali nasz kraj, pogrążając 
nas na blisko sześć lat w okrutnej niewoli, 
a potem na ponad czterdzieści lat uzależ-
niając Polskę politycznie i ekonomicznie od 
reżimu komunistycznego. Przed szesnastu 
laty, w 1989 roku, ponownie odzyskaliśmy 
wolność. Dziś budujemy nową rzeczywi-
stość. Wiemy jak trudne jest to zadanie, 
ale – jak stwierdził burmistrz Cezary Poma-
rański – powołanie nowego rządu, wybór 
nowego prezydenta, pozwalają nam patrzeć 
z nadzieją w przyszłość. Niech mądrość 
przywódców Polski międzywojennej będzie 
przykładem dla naszych dzisiejszych przy-
wódców. Cieszmy się z faktu, że jesteśmy 
krajem wolnym i suwerennym, radujmy się 
z odzyskania niepodległości.

Mieczysław Pierzchała

„Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem. I znów nas od-

szukał. 
Was, zapatrzonych w przeszłości. W dni 

klęski i chwały,
Które nam po przodkach, w spuściźnie 

zostały... „

W tym roku 11 listopada mija 87 rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
po ponad 100 latach niewoli. Dzisiaj mamy 
wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą 
walczyły pokolenia, oddając w tej walce 
swoje życie. Ten szczególny dzień skłania 
do refleksji na temat patriotyzmu, który 
oznacza przywiązanie i miłość do własnej 
ojczyzny. Obejmuje on przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość kraju. Do budzenia 
patriotyzmu w młodym pokoleniu winny 
włączyć się różne instytucje i organizacje, 
środowiska i osoby, a przede wszystkim 
rodzina i szkoła. Młodych ludzi powinien 
pociągać dobry przykład osób szczerze 
zatroskanych o Polskę. 11 listopada jest 
właśnie takim dniem powinności, dniem 
obowiązku stawianego wszystkim Polakom. 

Trzeba nam bowiem, choćby raz w roku, 
głębiej wniknąć w znaczenie 
codziennie powtarzanych słów 
„jestem Polakiem”. 

Temu właśnie koniecznemu 
przypomnieniu poświęcona 
została w środę  9 listopada 
akademia w Zespole Szkół nr 
56 przy ul. Fontany 1. Uczniowie 
klas piątych i gimnazjum prze-
prowadzili nas przez bolesną 
i chwalebną historię polskich 
listopadów prezentując poezję 
Mickiewicza, Norwida, Słowac-
kiego nawiązującą do czasów 
zaborów i tęsknoty za ojczyzną. 
Poezja przeplatana była m.in. 
piosenkami: „Przybyli ułani pod 
okienko”, „Białe róże”. Występ 
uświetnili uczniowie gimnazjum 
grający na pianinie, cymbałkach 
i fl etach. Była to godzina zapa-
trzenia w przeszłość. Na koniec 
wszyscy odśpiewali Polski Hymn 
Narodowy –  „Mazurek Dąbrow-
skiego”. Mamy nadzieję, że ten 

dzień na dłu-
go pozosta-
nie w naszej 
pamięci.

S ł o w a 
uznania i gra-
tulacje nale-
żą się Ligii 
Stefańskiej, 
E w e l i n i e 
Lachowicz, 
Iwonie Sa-
lamon oraz 
młodym wy-
konawcom, 
za przygo-
towanie tej 
pięknej uro-
czystości.

Jolanta 
Zduńczyk

11 Listopada w Zespole Szkół nr 56

Wzorem lat ubiegłych 30 paź-
dziernika 2005 r. delegacja służb 
miejskich złożyła wiązankę kwiatów 
oraz zapaliła znicz przy Pomniku 
Pamięci (symbolicznej mogile) 
z okresu II wojny światowej, przy 
zbiegu ulic: Palisadowej i Kabare-
towej.

W miejscu tym Niemcy rozstrzelali 
kilku mieszkańców tutejszego osiedla, 
którzy stawiali opór hitlerowskiemu 
najeźdźcy.

W delegacji składającej kwiaty 
uczestniczyli: funkcjonariusze Po-
licji z Wydziału Ruchu Drogowego, 
pracownicy Nadzoru Ruchu z MZA 
oraz przedstawiciele Straży Miej-
skiej.

Akcję zainspirował i przeprowadził 
długoletni mieszkaniec osiedla Pla-
cówka, Juliusz Szymański.

S.Z.

Kwiaty przy Pomniku PamięciKombatanci przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego
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JEŚLI MASZ 14 – 19 LAT
WOLNY CZAS

- PASJE, KTÓRYMI CHCIAŁBYŚ PODZIELIĆ SIĘ Z INNYMI
- ZAINTERESOWANIA, KTÓRE CHCIAŁBYŚ ROZWIJAĆ
- CHĘĆ ZDOBYCIA NOWEGO HOBBY
- LUBISZ MUZYKĘ, SPORT, FOTOGRAFOWANIE

ZOSTAŃ WSPÓŁORGANIZATOREM NOWEGO KLUBU
KLUB JEST MIEJSCEM BEZ AGRESJI BEZ ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

WSPÓLNIE OPRACUJEMY ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KLUBIE
PRZYJDŹ CZEKAMY NA CIEBIE
DZIAŁAMY OD 1 CZERWCA 2005 

ZAPRASZAMY OD PON. DO PIĄTKU W GODZINACH OD 15.30 DO 20.30
ORAZ W SOBOTY OD 11.00 DO 15.00
UL. BOGUSŁAWSKIEGO 6A, I PIĘTRO

Z okazji Dnia Papieskiego obchodzo-
nego jako wyraz hołdu dla Jana Pawła II 
w rocznicę jego wyboru na Stolicę Pio-
trową, 16 października 1979 roku, władze 
samorządowe Bielan przygotowały  trzy 
specjalne koncerty muzyczne.

Głównym wydarzeniem tego dnia był 
koncert pop-oratorium „Miłosierdzie Boże”, 
który odbył się w kościele Niepokalanego 
Poczęcia NMP (ul. Przy Agorze 9). Teksty  
oratorium  zostały zaczerpnięte z dzien-
niczków św. siostry Faustyny Kowalskiej, 
do których muzykę  stworzył Zbigniew 
Małkowicz.  

Pop-oratorium było olbrzymim, spekta-
kularnym projektem muzycznym. W koncer-
cie wzięło udział około 180 wykonawców: 
pięciu solistów, m.in wybitny polski wokali-
sta jazzowy – Marek Bałata, członek grupy 
VOX – Dariusz Tokarzewski, trzy chóry 
oraz Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją 
Tadeusza Wicherka.

Cały dolny kościół wypełniło liczne gro-

Dzień Papieski
Niezwyczajny koncert

no słuchaczy. Koncert był nie tylko zwykłym 
projektem artystycznym, ale także, czy 
może przede wszystkim, spektaklem mo-
dlitewno-religijnym. Teksty o prawdzie i Bo-
żym Miłosierdziu,  przedstawione w formie 
ciekawie zaaranżowanych i melodyjnych 

utworów, były gorąco przyjmowane przez 
publiczność. Po półtoragodzinnym wystę-
pie artyści zostali nagrodzeni owacjami 
na stojąco – publiczność w ten sposób 
wyrażiła pragnienie dalszego słuchania 
utworów o nieskończonej miłości Boga do 
człowieka. To nie był zwyczajny koncert 
mówili uczestniczący w nim mieszkańcy 
Bielan.

Najtrafniej ten niezapomniany wieczór 
ocenił gospodarz – ksiądz proboszcz Józef 
Górzyński mówiąc, że wszyscy uczestni-
czyli w radosnej i pełnej ciepła muzycznej 
modlitwie.

Obyśmy byli częściej uczestnikami ta-
kich wieczorów.

Jarosław Bobin 

Od pięciu lat pragnąc uczcić rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na papieża, 16 
października cała Polska uroczyście 
obchodzi Dzień Papieski. Spełniając 
prośbę Jana Pawła II „Nie ustawajcie 
w modlitwie, za życia mojego i po śmier-
ci”, w tym dniu modlimy się w Jego 
intencji, dziękując  Bogu za dar Ojca 
Świętego. 

Piękną tradycją stały się koncerty or-
ganizowane w tym dniu w kościołach, na 
placach, w teatrach. Ludzie gromadzą się, 
aby być razem, wspólnie słuchać i śpiewać 
ulubione pieśni Jana Pawła II – „Barkę”, 
„Abba – Ojcze” i inne. 

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury 
„Przy Estrady” w Dniu Papieskim zaprosiła 
na koncert, na którym ulubione pieśni pa-
pieża oraz jego poezję wykonał bielański 
chór „Wiwat” z Młodzieżowego Domu 
Kultury przy ul. Andersena, pod dyrekcją 
Alicji Mossakowskiej, przy akompania-
mencie Anny Cegielskiej i Włodzimierza 
Tyla. Słuchacze, zauroczeni atmosferą 
stworzoną przez młodych artystów i go-
spodarzy, ze wzruszeniem i w skupieniu 
wysłuchali programu artystycznego. Po 
koncercie wychodzili w zadumie, z sercami 
pełnymi wzruszających przeżyć, świadomi, 
że po raz kolejny dzięki Ojcu Świętemu 
byli razem. 

Anna Zaremba

*   *   *
Niezapomniany wieczór 

Idea zorganizowania cyklu koncertów 
dla mieszkańców Bielan zrodziła się pod 
koniec 1996 roku. Pomysł zyskał akcep-
tację Wydziału Kultury ówczesnej gminy  
Bielany, a także przychylność proboszcza 
parafi i pod wezwaniem św. Jozafata, który 
udostępnił kościół, jako miejsce koncer-
tów. Realizacją koncertów zajęło się Biuro 
Koncertowe Haliny Promińskiej.

A k u s t y k a 
oraz wielkość 
kościoła przy 
ulicy Powąz-
kowskiej  59 
d o s k o n a l e 
nadawały się 
na koncerty 
k a m e r a l n e . 
Cykl przybrał 
nazwę Festi-
walu Muzyki 
K a m e r a l n e j 
na Bielanach. 
Koncerty od-
bywały w trze-
cią niedzielę 
każdego mie-
siąca, a prze-
ważała w ko-
lejnych progra-
mach oczywiście kameralistyka.

Występowały tu najlepsze polskie i zagra-
niczne zespoły. Wymienić wystarczy choćby 
znakomity Kwartet Camerata, Moravske 
Kvarteto z Czech, węgierski Academia Quar-
tet, czy też Henschel Quartett z Niemiec. 

Muzyka kameralna nie jest jedynym ga-
tunkiem, jaki pojawiał się na festiwalu przez 

100 KONCERTÓW
FESTIWAL MUZYKI 
KAMERALNEJ NA BIELANACH

ostatnich 9 lat. Publiczność mogła wysłu-
chać wspaniałych solistów, występujących 
z recitalami. Swój kunszt prezentowali tu: 
wielka śpiewaczka – Stefania Woytowicz, 
klawesynista – Marek Toporowski, pianista 
– Wojciech Świtała. 

Melomani mieli okazję uczestniczyć rów-
nież w koncertach jazzowych. Gwiazdami 
wieczorów byli między innymi: Zbigniew 

Namysłowski, Janusz Strobel, Tomasz 
Szukalski i Andrzej Jagodziński. 

Przed bielańską publicznością wystę-
powały też orkiestry: Concerto Avenna pod 
dyrekcją Andrzeja Mysińskiego i Łomżyńska 
Orkiestra Kameralna ze swoim nowym 
szefem – maestro Janem Miłoszem Za-
rzyckim.

Często, cennym 
uzupełnieniem mu-
zyki była poezja 
w interpretacji wy-
bitnych polskich ak-
torów. Festiwal go-
ścił: Annę Seniuk, 
Jerzego Zelnika, 
Leszka Teleszyń-
skiego, Grzegorza 
Małeckiego i Maję 
Hirsch.

Festiwal Muzy-
ki Kameralnej na 
stałe wpisał się 
w kalendarz im-
prez kulturalnych 
dzielnicy. Zyskał 
sob ie  ogromną 
sympatię publicz-
ności, która przy-
bywa na koncerty 
także z odległych 
stron stolicy.

Jubileuszowy – 
setny koncert odbył 
się 18 września. 
Najbliższy – 11.XII 
o  godz.  18.00. 
Wstęp, jak zwykle, 
wolny. 
Halina Promińska

Przyroda Podlasia
w malarstwie

Piękno przyrody wschodnich rejonów 
Polski, gdzie znajdują się uni-
kalne w skali europejskiej Parki 
Narodowe, jak Białowieski Park 
Narodowy, Biebrzański Park 
Narodowy czy Narwiński Park Na-
rodowy zwany „Polską Amazonią” 
przyciągają rzesze miłośników 
przyrody, jak również artystów 
malarzy, którzy w bezpośrednim 
kontakcie z naturą chcą utrwalić 
na płótnie niepowtarzalny jej urok 
i romantyzm.

Prezentowane na wystawie 
obrazy oddają w pełni nastrój 
i charakter pejzażu kresowego 

Wystawa obrazów w Galerii „ART.-
KRESY” przy ul. Marymonckiej 77

pokazując jego duszę i nieprzemijające 
piękno. Można je będzie oglądać od 1 XII do 
30 I 2006 r. w godzinach 12.00-18.00 w dni 
powszednie i 12.00-15.00 w soboty.
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PIerwsze piętro zamieniło się w Starówkę Warszawską...

dokończenie ze str. 1 
Jacek  Grzybowsk i 
–  dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 53 przy 
ul.Rudzkiej 6 oraz  Pre-
zydenta Miasta Stołecz-
nego Warszawy: Danu-
ta Bogdańska-Pękala 
– dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 247 przy 
ul. Wrzeciono 9, Izabela 
Szustakowska – dyrek-
tor Przedszkola Nr 182 
przy ul. Nałkowskiej 3, 
Ewa Skwarka – dyrek-
tor Przedszkola Nr 240 
przy ul. Marymonckiej 
34, Beata Michalec 
– dyrektor Przedszkola 
Nr 318 przy ul. Kochanowskiego 9a. 

Święto nauczycieli na Bielanach  uświet-
niły występy uczestników Młodzieżowego 
Domu Kultury „Bielany”. Młody, utalentowany  
jazzman Błażej Jankowski zagrał na gitarze 
elektrycznej kilka utworów jazzowych przy  
akompaniamencie Wiesława Koczywąsa, 
a w jesienny nastrój wprowadziły  obecnych 

solistki ze Studia Piosenki – Joanna Kulas, 
Angelika Podsybirska, Julia Bernard, Karo-
lina Konwińska, które rozwijają swój talent 
pod kierunkiem   Wojciecha Wielechowskie-
go. Wysoki  poziom prezentowanych wystę-
pów był najlepszą oceną pracy bielańskich 
placówek oświatowych.

Zofi a Gajewicz, Katarzyna Majdura

DZIEŃ EDUKACJI  
NARODOWEJ NA BIELANACH

„Szanujmy wspomnienia” – to prze-
wodnie hasło uroczystości, które odbyły 
się 21 października 2005 r. w Szkole 
Podstawowej nr 133, im. Stefana Czar-
nieckiego, placówce mieszczącej się 
przy ul. Fontany 3. A okazja nie byle jaka 
– jubileusz 70-lecia istnienia szkoły.

Szkołę utworzono w roku 1935, by ulżyć 
przepełnionej, marymonckiej podstawówce 
przy ul. Marii Kazimiery. Organizator i pierw-
szy kierownik placówki Jan Brodnicki nie 
miał łatwego zadania. Do dyspozycji otrzy-
mał bowiem dwa drewniane baraczki, jako 
szkolne obiekty. Po roku szkoła przeniosła 
się do nowego budynku przy ul. Kolektor-
skiej. Tylko raz zdarzyło się, że rok szkolny 
nie rozpoczął się zgodnie z tradycją.

Tragiczny 1 września 1939 r. sparali-
żował życie SP 133. Władze okupacyjne 
zgodziły się na otwarcie placówki dopiero 
późną jesienią z okrojonym programem na-
uczania, a już po kilku miesiącach zarekwi-
rowały budynek na potrzeby Wehrmachtu.

Szkoła tułała się po różnych miejscach, 
by ostatecznie osiąść w prywatnej willi 
przy ulicy Lelewela. W tych latach wielu 
uczniów i wychowanków padło ofi arami 
terroru hitlerowskiego. Wyjątkowy upór 
i ciężka praca Jana Brodnickiego sprawiły, 
że 8 marca 1945 r. w lokalu Stowarzyszenia 
Nauka i Praca przy ul. Marymonckiej 66, 
który szczęśliwie ocalał, zabrzmiał pierw-
szy dzwonek dla 300 dzieci z okolicy, a po 
11 latach rok szkolny inaugurowano już 
w nowym, specjalnie dla potrzeb oświaty 
zbudowanym obiekcie. 1 września 1956 r. 
w nowym budynku przy ul. Fontany 3 
otwarto szkołę, która mieści się tu do chwili 
obecnej. Dziś w szkole działa radiowęzeł, 
a klasy wyposażone są w telewizory, video, 
zestawy komputerowe. Działa tu również 
stołówka szkolna, która wydaje codziennie 
190 smacznych obiadów.

Z bogatą historią szkoły można się było 
zapoznać, oglądając uroczystą akademię, 
którą otworzyła dyrektor szkoły, mgr Urszula 
Przybylska-Zioło, pełniąca tę funkcję od 

JUBILEUSZE
70 lat historii SP Nr 133

1991 r. Uczniowie, poprzez profesjonalnie 
przygotowany program artystyczny, przy-
bliżyli zebranym dzieje szkoły od 1935 r. 
– czas zwątpienia, rozterek i walki o byt 
z okresu II wojny światowej, a także chwile 
radości i sukcesów, których nie brakowało 
w jej długoletniej historii. Wspaniale do-

brana oprawa muzyczna przedstawienia 
wprawiła gości w doskonały nastrój i tym 
chętniej skorzystali oni z zaproszenia do 
zwiedzenia szkoły.

Doskonale wyposażone pracownie za-
skoczyły zwłaszcza tych, którzy placówkę 
pamiętali z okresu pieców kafl owych i ka-
łamarzy. Lecz nie zabrakło i tego... dzięki 
talentom plastycznym pracowników szkoły 
można było obejrzeć zaimprowizowaną salę 
lekcyjną lat czterdziestych w jej naturalnych 
rozmiarach. Pierwsze piętro zamieniło się 
zaś w Starówkę Warszawską z zabytko-
wymi lampami oraz galerię prac plastycz-
nych. Wystrój szkoły i atmosfera panująca 

tego dnia sprzyjały 
retrospekcjom, wzru-
szeniom i radości ze 
spotkania, jaka towa-
rzyszyła wszystkim 
zebranym gościom.

To wielkie wyda-
rzenie w życiu szko-
ły swoją obecnością 
uświetnili zaproszeni 
przedstawiciele władz 
kuratoryjnych oraz sa-
morządowych, absol-
wenci, byli pracownicy 
oraz dyrektorzy bie-
lańskich szkół.
Danuta Rybusińska,
Tadeusz Olechowski

Podobno na pomysł stworze-
nia „Złotego Kręgu” wpadł Pan 
podczas letniego urlopu...

Tak. Spędzałem urlop nad 
Bałtykiem, w Ośrodku Olimpij-
skim w Cetniewie na początku 
sierpnia. W tym czasie odbyła się 
uroczystość odsłonięcia „Złotych 
Gwiazd” na promenadzie w Cet-
niewie. Rzecz nie przypadła mi 
do gustu. Po powrocie do War-
szawy, 15 sierpnia pomyślałem 
o „cudzie nad AWF-em”, uczelnią, 
o którą tak walczył Józef Piłsud-
ski. Chodziło mi o uhonorowanie 
nie tylko sportowców, bo na ich 
wyniki i sławę pracują całe ze-
spóły ludzi, którzy tworzą razem 
sportową rodzinę. Na sportowca 
patrzę z punktu widzenia  osobo-
wości, charakteru, jego dokonań 
w późniejszym życiu zawodo-
wym, patriotyzmu... Chodzi mi 
o wartościowych ludzi, godnych 
upamiętnienia na agorze AWF-u. 
I tak powstał pomysł zbudowania obelisku 
„Gloria Optimis” i „Złotego Kręgu”.

...Zrealizowanego, można by powie-
dzieć, błyskawicznie.

Zwróciłem się do nowo wybranego rekto-
ra AWF Henryka Sozańskiego, który bardzo 
się zapali do tego pomysłu, ale chyba nie 
wierzył, że uda się go zrealizować w 6 tygo-
dni (inauguracja roku akademickiego odbyła 
się 29 września). Niektórzy mówili mi – jak  
ci się to uda zrealizować za 3 lata, to będzie 
dobrze. Trzeba było przecież zdobyć zgodę 
konserwatora zabytków, znaleźć sponsora, 
stworzyć regulamin (z tym nie było większe-
go problemu, bo jestem prawnikiem) i po-
wołać skład kapituły. Potem przyszła szara 
rzeczywistość – szukanie warszawskich 
rzemieślników-kamieniarzy, którzy położyli 
płyty granitowe, ściągnęli obelisk z Katowic 
i literników; pomogli też ogrodnicy. Z pa-
tronem kapituły „Gloria Optimis” – Pocztą 
Polską (tu wielkie uznanie) podpisaliśmy 
umowę na 3 lata. Na uroczystości odsłonię-
cia byli nie tylko dyrektorzy, ale i orkiestra 
reprezentacyjna Poczty Polskiej. 

Widziałem, że wielu podczas tej 
uroczystości było wzruszonych. Pan 
przedstawiał pierwszych wyróżnionych 
i widział reakcje zgromadzonych...

Atmosfera była podniosła i przyznam, że 
sam byłem wzruszony, bo przecież mówiłem 
o ludziach wielce zasłużonych. Rozumiem, 
że w czasie krótkiego wywiadu nie da się 
przedstawić każdej z tych postaci. Podam 
więc tylko kilka przykładów. Zacząć należy 
od pierwszego dyrektora (jeszcze nie rek-
tora) Centralnego Instytutu Wychowania Fi-
zycznego (poprzednika AWF) Władysława 
Osmolskiego. Ta uczelnia stworzyła pod-
waliny dla polskiego sportu. Druga tablica 
poświęcona jest Halinie Konopackiej, która 
zdobyła pierwszy złoty medal olimpijski dla 
Polski (w rzucie dyskiem) w Amsterdamie 
w 1928 roku. Jej osiągnięcia sportowe – to 
jeden element. Dla mnie niesłychanie waż-
ne jest także to, co ona zrobiła dla kraju we 
wrześniu 1939 roku. Z narażeniem życia, ze 
swoim mężem – ministrem Skarbu Ignacym 
Matuszewskim – ratowała złoto Banku Pol-

„Złoty Krąg”
będzie się rozwijać
W poprzednim numerze „Naszych Bielan” informowaliśmy, że podczas inau-
guracji nowego roku akademickiego, na centralnym placu AWF w Warszawie 
odsłoniętych zostało 20 tablic „Złotego Kręgu” wybitnych osobowości polskie-
go sportu. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest słynny polski fl orecista, 
prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, Ryszard Parulski. Latem tego 
roku, z inicjatywy Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, fundacji „Olimpiada” 
i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie została ustanowiona Kapituła 
„Gloria Optimis”. Celem powołania jest uhonorowanie tych, którzy przez swoje 
osiągnięcia sportowe, karierę zawodową, patriotyzm, niezłomny charakter, 
zasługują na miano wybitnych osobowości sportu polskiego. Pomysł został 
wyjątkowo szybko zrealizowany. Jak do tego doszło Ryszard Parulski opowie-
dział w rozmowie z przedstawicielem „Naszych Bielan”.

skiego. Potem, choć mieszkała w Stanach 
Zjednoczonych, podejmowała wiele działań 
świadczących o miłości do swojej ojczyzny. 
Inni sportowcy, uwiecznieni na tablicach 
„Złotego Kręgu”, jak Janusz Kusociński, 
Stanisław Marusarz, czy Bronisław Czech, 
też byli wielkimi patriotami.

„Złoty Krąg” uwiecznia też zasłużo-
nych trenerów, dziennikarzy, a także 
artystów. 

Wspomniał pan o artystach. Od półtora 
roku walczymy o przywrócenie Olimpijskich 
Konkursów Sztuki, jakie organizowane były 
od 1912 do 1948 roku. Artyści startowali w 5 
dziedzinach: literatura, rzeźba, malarstwo, 
muzyka i architektura. Podobnie jak Halina 
Konopacka, Kazimierz Wierzyński zdobył 
złoty medal olimpijski w Amsterdamie 
w 1928 roku, za zbiór wierszy „Laur Olim-
pijski”. Z kolei Józef Klukowski zdobył złoty 
medal na Igrzyskach Olimpijskich w Los 
Angeles (1932) za płaskorzeźbę w gra-
nicie „Wieńczenie zawodnika” i srebrny 
medal w Berlinie (1936) za płaskorzeźbę 
„Piłkarze”, a Zbigniew Turski w Londynie 
(1948) w dziedzinie muzyki, za „Symfonię 
olimpijską”.

Chciałoby się wymienić nazwiska 
wszystkich zasłużonych, mających już 
swoje tablice „Złotego Kręgu”. Te już 
przez Pana podane potraktujmy jako 
zachętę dla czytelników „Naszych Bie-
lan”, by poszli na spacer po AWF-ie, 
np. z dziećmi, czy wnukami. To byłaby 
interesująca lekcja naszej historii.

Będzie dalszy ciąg tej – jak pan po-
wiedział – lekcji historii. Przygotowujemy 
drugi etap „Złotego Kręgu”. Kandydatów do 
„Złotego Kręgu” mogą zgłaszać np. PKOl, 
związki i kluby sportowe, wyższe uczelnie 
wychowania fizycznego. Zachęcam też 
czytelników „Naszych Bielan” o zgłaszanie 
swoich kandydatów. Można to zrobić tele-
fonicznie, dzwoniąc pod numery 560 37 
47,  0-692 701 168, lub listownie na adres: 
Towarzystwo Olimpijczyków Polskich ul. 
Mokotowska 24, 00-561 Warszawa.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski 

Władze dzielicy na spotkaniu z nauczycielami

Serdecznie zapraszamy
na  Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się

w Szkole Podstawowej nr 80, przy ul. Aspekt 48, 
10 grudnia 2005 r. (sobota), od godziny 10.00.

ZAPROSZENIE

Sala lekcyjna z lat czterdziestych

Ryszard Parulski przedstawia „Złoty Krąg”
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Radość, duma, chwile wzru-
szeń, wspomnienia i wspólna 
zabawa. 

W sobotę 29 października Rada 
i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. 
Warszawy wraz z 68 parami mał-
żeńskimi świętowali jubileusze 
pięćdziesięciolecia i sześćdzie-
sięciolecia ich wspólnego pożycia 
małżeńskiego.

Najczęściej jubileusze takie 
obchodzone są w warunkach ka-
meralnych wśród najbliższych. Tym 
razem było inaczej. 

W kościele przy ul. Dewajtis 
odprawiona został msza święta 
w intencji Jubilatów. Eucharystię 

celebrował proboszcz parafii 
ksiądz Wojciech Drozdowicz.

Następnie w pięknie przygo-
towanej sali pobliskiego Domu 
Formacyjno-Rekolekcyjnego,  
w atmosferze przyjęcia we-
selnego spotkali się Jubila-
ci z przedstawicielami władz 
dzielnicy. 

Z tej okazji był toast, ser-
deczne życzenia, dyplomy od 
burmistrza, kwiaty i albumy 
ukazujące „1000 niezwykłych 
miejsc świata”, wręczane przez 
członka Zarządu Dzielnicy Bie-
lany Ryszarda Podczaskiego.  

Wspólną biesiadę umila-
ły występy artystyczne. Przy 
akompaniamencie Janusza 

ZŁOTE GODY NA BIELANACH

Tylmana wystąpili: Olga Bończak, Joanna 
Stefańska-Matraszek, Robert Kudelski, 
Tadeusz Woźniakowski. Słowa piosenek  
pobudzały do wspomnień i przypominały 
pierwsze wspólnie przeżyte lata oraz wy-
woływały refl eksje nad wspólnie przebytą 
drogą.

Imprezę przygotował Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bie-
lany.

Organizatorzy

Oto list z podziękowaniami nadesłanymi do burmistrza Cezarego Pomarańskiego przez Państwa Ewelinę i Zbigniewa 
Stańczyków. Czytamy w nim m.in. Nasze pięćdziesięciolecie małżeństwa w szarości życia codziennego przeminęło 
prawie niezauważalnie (...) to spotkanie stworzyło nastrój wielkiego jubileuszu i przeżyliśmy wielką radość.

Konkurs na 
dotacje dla parafi i 

i organizacji 
pozarządowych
(zimowy wypoczynek 

dzieci i młodzieży)
Prezydent m.st. Warszawy Zarządze-

niem Nr 2914/2005 z dnia 15 listopada 
2005 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie 
oświaty i wychowania. Konkurs dotyczy 
realizacji zadań publicznych  w zakresie 
organizacji różnych form wypoczynku 
zimowego dla dzieci i młodzieży w okre-
sie ferii zimowych tj. od 16 stycznia  do 
29 stycznia 2006 roku. Dofi nansowanie 
może być wykorzystane wyłącznie dla 
dzieci i młodzieży szkolnej (od 6 roku 
życia do ukończenia szkoły ponadgimna-
zjalnej  /z wyjątkiem szkół policealnych/, 
a w przypadku osób niepełnosprawnych 
do 24 roku życia) z terenu Warszawy.

Zgodnie z  tym zarządzeniem parafi e 
oraz organizacje pozarządowe realizują-
ce zadania na terenie  dzielnicy Bielany 
powinny składać  oferty w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 16 grudnia 
2005 roku do Wydziału Oświaty i Wycho-
wania dla Dzielnicy Bielany Urzędu m.st. 
Warszawy,  ul. Lipińska 2, pokój 204. 

Organizacje pozarządowe prowadzące 
działalność statutową o zasięgu ponad-
dzielnicowym oraz zajmujące się dziećmi 
i  młodzieżą niepełnosprawną składają 
oferty do Biura Edukacji Urzędu m.st. 
Warszawy, ul. Górskiego 7,  pokój 7.

Szczegółowe informacje dotyczące 
otwartego konkursu ofert znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. 
Warszawy oraz na stronie internetowej 
Urzędu m.st. Warszawy.  W dzielnicy 
Bielany informacje udzielane są również 
telefonicznie pod numerem telefonu: 
669-01-77.

Zofi a Gajewicz, Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany 

KLUB DOMINO
ul.Bogusławskiego 6A

tel. 669-69-80
e-mail klubdomino@wp.pl

www.klubdomino.com
Zajęcia bezpłatne:
Klub Seniora
 każdy wtorek 16.00 – 18.30
Kółko komputerowe
Kółko tenisa stołowego
Na terenie klubu działa Klub Młodzie-

żowy HOMEIK
Zajęcia płatne:
Gimnastyka wyszczuplająca dla pań 

– poniedziałki i środy w godz. 19.30-20.30
Capoeira - Brazylijska sztuka walki – wtorki 

i czwartki w godz. 18.00-19.30 (grupa dzieci)
Szermierka – trwa nabór (dzieci 

i młodzieży)
Imprezy:
9 listopada 2005 r.(środa ) wieczór hi-

storyczny w związku rocznicą odzyskania 
Niepodległości – wstęp wolny.

Wszelkich informacji udzielamy od ponie-
działku do piątku w godz. 14.00 – 20.00.

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

PIERZEMY
I CZYŚCIMY

W S Z Y S T K O
RENOWACJA, FARBOWANIE 

ODZIEŻY SKÓRZANEJ

Parking, podjazd dla niepełnosprawnych
Pon.-pt. 8-18    sob. 8-14
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Głos Seniora
Czas aktywności

Już od rana schodzą się seniorzy ko-
rzystający z pobytu dziennego, na który 
zapisanych jest 36 osób. Popołudniami 
czynny jest Klub Seniora, w tych zajęciach 
w pierwszym półroczu br. uczestniczyło 
120 osób. Grupa wsparcia dla chorych na 
chorobę Alzheimera i ich opiekunów sku-
pia 18 osób – spotkania odbywają się raz 
w tygodnia. W Środowiskowym Ośrodku 
Wsparcia dla Osób Starszych Nr 1 ma poza 
tym siedzibę Związek Kombatantów – koło 
liczy około 350 członków. Jeśli dodać, że 
dwa razy w miesiącu ośrodek organizuje 
tańce integracyjne, a co tydzień gimnastykę 
usprawniającą (w Szkole Podstawowej nr 
133), to dzięki temu, ponad pięciuset bie-
lańskich seniorów spędza czas aktywnie. 
Już dawno udowodniono, że aktywność jest 
lekiem na starość.

Podopieczni z pobytu dziennego jedzą 
tu śniadanie i obiad. Codziennie mierzy 
się im ciśnienie. W zależności od stanu 
zdrowia, samopoczucia i zainteresowań, 
wybierają co chcą z przebogatej oferty 
zajęć. Pieką ciasta na spotkania integra-
cyjne, wymyślają fryzury i makijaże, uczą 
się obsługiwać komputery, malują, haftują, 
dziergają, szydełkują, szyją na maszynie. 
Do programów zdrowotnych i relaksacyj-
nych animatorzy z al. Zjednoczenia, prócz 
prelekcji, masażu, bioenergoterapii i porad 
lekarskich, wprowadzili elementy Tai Chi 
(starochińskie ćwiczenia gimnastyczne 
i lecznicze), Wa Shu (starochińska sztuka 
walki) i Jogi. Dwa razy w tygodnia odby-
wają się warsztaty teatralne, co tydzień 
– wycieczki do muzeów, galerii, teatrów, 
kin i opery. Tę kulturoterapię animatorzy 
wzbogacili pomysłem upamiętniania róż-
nych rocznic, wzobogacając te imprezy 
o oprawę muzyczną i literacką.

– Równie ważne w naszej pracy jest 
tworzenie oparcia społecznego – zaspo-
kajanie potrzeby kontaktu, przynależności 
do społeczeństwa, kształtowanie poczucia 
wspólnoty – tłumaczy kierowniczka ośrodka, 
Grażyna Parkot. Dlatego m.in. seniorzy z al. 
Zjednoczenia pomagają w przygotowaniach 
bielańskich festynów, spotykają się z mło-
dzieżą, współpracują z fundacją „Dom”, 
biorą udział w badaniach ankietowych, czy 
haftują kołderki dla chorych dzieci. A pani 
Sylwia – pracownica ośrodka, popularna już 
na Bielanach instruktorka tańców integra-
cyjnych, kupiła w Muzeum Etnografi cznym 
„Małą księgę uścisków” i teraz z zapałem 
ćwiczy je z podopiecznymi.

W pierwszym półroczu br. ośrodek 
gościł grupy studentów z Chrześcijańskiej 
Akademii Teologii.

Seniorskie dni
Międzynarodowy Dzień Seniora jest 

jeden, ale bielańskie uroczystości z tej 

okazji trwają długo. W tym roku,  dzień 
ten jak zwykle świętowaliśmy w kołach 
i klubach przez cały październik. Odbyły 
się też trzy imprezy centralne. W klubie 
mieszkańców „Chomiczówka” – recital 
Waldemara Koconia, sponsorowany 
przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu 
m. st. Warszawy, na który przybyło ponad 
200 seniorek i seniorów. Z kolei Bielański 
Ośrodek Kultury zorganizował wieczorne 
spotkanie członków Polskiego Związku 
Niewidomych. Przy świecach i poczę-
stunku przez dwie godziny słuchaliśmy 
koncertu „Z piosenką przez zjednoczoną 
Europę”, w wykonaniu naszego wspania-
łego zespołu wokalno-instrumentalnego 
„Bielany”. Natomiast 9 listopada Rada 
i Zarząd Dzielnicy zaprosili około 400 
seniorów bielańskich na wielką galę w dol-
nym kościele p.w. św. Zygmunta. Wystę-
powali: Irena Kwiatkowska, Tadeusz Ross 
i Czesław Majewski. Na seniorów czekał  
poczęstunek, każdy otrzymał także po 
losie na loterię fantową i po paczce ze 
słodyczami – wszystko to przygotował 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Goście 
podziwiali piękne dekoracje, wykonane 
przez pracowników Ośrodka Opieki Spo-
łecznej i obu Ośrodków Wsparcia.

W tej uroczystości udział wzięli: członek 
Zarządu Dzielnicy Janusz Warakomski, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
Wiesława Puciłowska i jej zastępca Anita 
Kucharska, naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia Alicja Tyc, prze-
wodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej Irena Komorek, Jadwiga 
Przetacka-Oksiętowicz (PKPS), Stanisław 
Wawer (bielański radny). 

Dar czasu i serca
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy 

Bielany składa serdeczne podziękowania 
sponsorom uroczystych obchodów Dnia 
Seniora, które odbyły się 9 listopada 2005 r. 
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy 
do księdza Jarosława Piłata, proboszcza 
parafi i p.w. św. Zygmunta, za udostępnienie 
sali dolnego kościoła.

A oto lista sponsorów: „SODEXHO” 
POLSKA SP. Z O.O., PRACOWNIA CU-
KIERNICZA „RAJ PLUS”, CUKIERNIA 
„TIRAMISU”, CUKIERNIA „POD KASZ-
TANAMI”, PIEKARNIA „LUBASZKA”, 
CUKIERNIA „ROXY”, NUGATEX – PRA-
COWNIA CUKIERNICZA, „STAR FOODS”, 
AGENCJA SŁUŻBY SPOŁECZNEJ B. 
KOŚCIELAK, KWIACIARNIA „KAMILA”, 
CUKIERNIA „BLIKLE”, PAN JANUSZ RA-
KOWSKI – PREZES TARGOWISKA PRZY 
UL. WŁOŚCIAŃSKIEJ.

Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek

Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

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 FACHOWĄ POMOC.
BIELAŃSKI PUNKT  INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY

UL. NAŁKOWSKIEJ 11,  tel. 835 – 43 – 42.
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

 Porady prawne – wtorki, czwartki godz. 16.00 – 20.00
 Porady dotyczące problemów alkoholowych – wtorki, środy, czwartki, piątki godz. 

16.00 – 20.00
 Porady pedagogiczne – środy, piątki 16.00 – 20.00
 Porady psychologiczne (dotyczące trudnej sytuacji życiowej, kryzysów oraz spraw 

rodzinnych) – wtorki, czwartki 10.00 – 14.00 
 Porady psychologiczne (dotyczące przemocy w rodzinie) – poniedziałki 15.00 

– 18.00, piątki 16.00 – 20.00

WSZYSTKIE PORADY W PUNKCIE SĄ BEZPŁATNE

Ból gardła to jedna z najczęstszych 
przyczyn, z którą pacjenci zgłaszają 
się do lekarza. Ból gardła jest objawem 
zapalenia gardła.

U większości zapalenie gardła spowo-
dowane jest zakażeniem bakteryjnym lub 
wirusowym. Zakażenie bakteryjne wywołują 
najczęściej paciorkowce. Należy podkreślić, 
że zapalenie gardła wywołane przez pa-
ciorkowca, jak i wirusowe zapalenie gardła 
następuje przez kontakt ręki z wydzieliną 
z nosa lub przez jamę ustną. Jak wykazały 
obserwacje, pierwszy sposób przenoszenia 
zakażenia jest częstszy. Sam ból gardła 
może być wywołany przez inne stany, na 
przykład przez uporczywy kaszel, spływanie 
wydzieliny z nozdrzy do gardła, uczulenie, 
chorobę refleksową żołądka, zapalenie 
tarczycy, obecność w gardle ciała obcego, 
palenie tytoniu, nowotwory itp. Jeśli powyż-
sze czynniki zostaną wykluczone należy 
przyjąć, że zapalenie gardła jest spowodo-
wane infekcją. Wirusowe zapalenie gardła 
różni się tym od bakteryjnego, że towarzy-
szą mu takie objawy jak katar, zapalenie 
spojówek, złe samopoczucie, zmęczenie, 
chrypka, gorączka. Dzieci z wirusowym 
zapaleniem gardła zgłaszają się do lekarza 
z nietypowymi objawami, takimi jak oddy-
chanie przez usta, wymioty, ból brzucha 
i biegunka. Przy wirusowym zapaleniu 
gardła należy wspomnieć o chorobie, która 
nazywa się mononukleoza zakaźna. Cho-
roba występuje najczęściej między 15. i 30. 
rokiem życia. Chorzy mają wysoką gorącz-
kę, ból gardła i złe samopoczucie. Często 
występuje powiększenie węzłów chłonnych 
w okolicy szyi i karku. Dodatkowo chorobie 
może towarzyszyć powiększenie śledziony 
i wątroby. Natomiast zapalenie gardła typu 
bakteryjnego charakteryzuje się tym, że 
nie ma kataru, kaszlu czy zapalenia spojó-
wek. Zapadalność na bakteryjne zapalenie 
gardła, to okres wczesnej wiosny i zimy. 
Objawy bakteryjnego zapalenia gardła 

ZAPALENIE GARDŁA
to zaczer-
wien ien ie 
i  o b r z ę k 
gardła, wy-
sięk i  po-
większenie 
migdałków. 
D o d a t k o -
w o  m o ż e 
w y s t ą p i ć 
obrzęk ję-
zyczka i wy-
broczyny na 
podniebie-
niu oraz po-
większenie węzłów chłonnych szyi. Niele-
czeni pacjenci z bakteryjnym, paciorkowco-
wym zapaleniem gardła chorują zwykle 7-8 
dni i są zakaźni dla otoczenia przez około 
7 dni. W większości przypadków dochodzi 
do samowyleczenia. Jednak ze względu 
na powikłania, bakteryjne zapalenie gardła 
powinno być leczone antybiotykami, ponie-
waż skraca okres zakaźny do 24 godzin, 
ogranicza czas choroby i jednocześnie 
zapobiega powikłaniom. Powikłania po 
paciorkowcowym zapaleniu gardła to go-
rączka reumatyczna, ropień około migdał-
kowy, ropne zapalenie węzłów chłonnych 
szyjnych i kłębuszkowe zapalenie nerek. 
Metodą potwierdzającą rozpoznanie bak-
teryjnego zapalenia gardła jest posiew 
wymazu z gardła i testy anrygenowe, które 
lekarz może zlecić w razie wątpliwości dia-
gnostycznych. Chorzy z zapaleniem gardła 
powinni wcześnie zgłaszać się do lekarza, 
ponieważ właściwe leczenie powoduje 
szybkie ustąpieni objawów, zmniejszenie 
lub ustąpienie możliwości zakażenia osób 
z bliskiego kontaktu i zapobiega groźnym 
powikłaniom. W okresach zwiększonej za-
chorowalności należy zwracać szczególną 
uwagę na higienę rąk oraz unikanie bliskich 
kontaktów z chorymi na zapalenie gardła.

Szczepan Szczepański

Tym razem relację z przebiegu kolej-
nej „białej niedzieli” (23 października) nie 
wypada ograniczyć do suchej statystyki, 
poza stwierdzeniem, że niewiele ponad 
sto osób, które przybyły do Poradni Me-
dycyny Rodzinnej przy ul. Klaudyny 32, 
miało możliwość skorzystania w ciągu 
pięciu godzin z badań spirometrycznych 
(wykonywała je st. pielęgniarka Bogusła-
wa Godzwon), z pomiarów cholesterolu, 
a w tym z pomiarów TG (st. pielęgniarka 
Dorota Modejczyk Bugała), z pomiarów 
poziomu glukozy oraz  pomiaru „RR” 
(ciśnienia krwi), które dokonywały: st. 
pielęgniarka koordynująca Elżbieta Frą-
czyk i st. pielęgniarka Janina Bogusław-
ska. Porad udzielali lekarze specjaliści: 
diabetolog Katarzyna Jusiak, kardiolog 
Renata Wolska i pulmunolog Barbara 
Kozłowska.

Jednakże ewenementem akcji stały 
się nie mniej ważne od badań i porad 
działania, które można by określić mianem 
– „promocja zdrowia”. Oto przykłady. Osoby 
oczekujące na porady lub badania nie sie-
działy bezczynnie. Organizatorzy akcji za-
prezentowali pacjentom, w ramach edukacji 
zdrowotnej cztery fi lmy: „Palenie tytoniu 
a fi zjologia człowieka”,  „Chory z cukrzycą”, 
„Edukacja diabetologiczna” i „Spirometria”.  
Poza  tym pacjenci mieli do dyspozycji całą 
masę materiałów edukacyjnych  w postaci 

Edukacyjna „biała niedziela”
broszur, ulotek i poradników z zakresów 
profilaktyki zdrowotnej. To jeszcze nie 
wszystko – pielęgniarki dokonujące zabie-
gów miały zadanie instruowania pacjentów 
o znaczeniu dokonywanych zabiegów dla 
ich zdrowia. 

Pomysłodawczynią i organizatorem  tej 
edukacyjnej „białej niedzieli” była st. pie-
lęgniarka koordynująca Elżbieta Frączyk, 
znana w przychodni z niejednej inicjatywy 
z zakresu profi laktyki zdrowia i pomocy pa-
cjentom. Jak było do przewidzenia, pacjenci 
nie kryli zadowolenia z przebiegu akcji, 
dając temu wyraz m.in. w wypełnianych 
anonimowych ankietach. 

Przypomnijmy jeszcze, że inicjatorem 
akcji „białych sobót/niedziel” jest Samo-
dzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz przy 
ul. Szajnochy 8, obejmujący jedenaście 
przychodni na Żoliborzu, Bielanach i w 
Łomiankach. Istotnym partnerem  akcji 
„biała sobota/niedziela” jest  Biuro Polityki 
Zdrowotnej m. st. Warszawy, które par-
tycypuje w kosztach ponoszonych przez 
poszczególne przychodnie.

Mieczysław Pierzchała  

Nowoczesny
gabinet okulistyczny 

oferuje:
- kwalifi kacje
  do bezpłatnej operacji zaćmy – NFZ
- badanie dna oka
- badanie pola widzenia
- diagnostykę jaskry
- angiografi ę fl uoresceinową
- laseroterapię
- krioterapię
- plastykę powiek i zmian skórnych

Żoliborz, ul. Cieszkowskiego 1/3,
tel. 869-41-19 – śr.czw.pt.,

kom. 0693-722-448

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

Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza

• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19.

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

Lecznica Stomatologiczna
JOLAN

w Przychodni Rejonowej

   – hemisekcja
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PKPS
ul. Kasprowicza 41 (piwnica), tel. 834 25 13

przyjmuje i wydaje z magazynu dary w następujące dni:
poniedziałki, środy, czwartki, piątki

od godz. 9.00 do 15.00. 
Gorąco i serdecznie zapraszamy.

Uwaga kierowcy! Policyjne staty-
styki dotyczące prowadzenia pojazdu 
po alkoholu są zastraszające. Tylko do 
końca września tego roku w Warszawie 
funkcjonariusze zatrzymali 2.670 kieru-
jących pod wpływem alkoholu (powyżej 
0,5 promila alkoholu we krwi) i po jego 
użyciu (od 0,2 do 0,5 promila we krwi). 
Każda z tych osób ryzykowała zdrowie, 
a co najgorsze życie swoje i innych 
użytkowników dróg: kierowców, pasaże-
rów, podróżujących z rodzicami dzieci, 
pieszych. 

To niedopuszczalne, by na jednej szali 
kłaść wygodę dotarcia własnym samocho-
dem po zakrapianej imprezie do domu i czy-
jeś życie. Wolimy zaryzykować, niż zostawić 
auto i zmówić taksówkę, bo do domu mamy 
przecież tak niedaleko. Często wydaje nam 
się, że jeśli będziemy ostrożni, nic się nie 
stanie. A jednak. Czas reakcji człowieka po 
spożyciu alkoholu znacznie się wydłuża, 
pogarsza się koordynacja ruchów i obniża 
koncentracja. Ogranicza się jego pole 
widzenia i pogarsza się wzrok – występują 
problemy z dostrzeganiem szczegółów, 
znaków, pieszych. Alkohol powoduje błędną 
ocenę odległości i szybkości. 

Nietrzeźwi kierowcy
strzeżcie się!

Liczby mówią same za siebie. Od 
1 stycznia do 20 października 2005 r. 
w stolicy pijani kierowcy spowodowali 
91 wypadków, zabijając 11 osób i raniąc 
aż 113, doprowadzili też do 371 kolizji. 
Wielu z tych zdarzeń drogowych można 
by uniknąć, unikając jednocześnie wielu 
ludzkich tragedii i dramatów. Wystarczy 
tylko poczuć się współodpowiedzialnym 
za bezpieczeństwo na naszych drogach 
i włączyć wyobraźnię. 

Pamiętajmy, prowadzenie pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości jest przestępstwem. Zgod-
nie z art. 178a Kodeksu karnego grozi za to 
do dwóch lat więzienia Z kolei kierowanie 
pojazdem w stanie po użyciu alkoholu jest 
wykroczeniem, za które grozi areszt bądź 
grzywna (art. 87 Kodeksu wykroczeń). Policja 
nie pozostawia żadnego marginesu wyrozu-
miałości dla pijanych kierowców.  Policjanci 
drogówki każdego dnia reagują na najdrob-
niejszy sygnał świadczący o tym, że ulicami 
naszego miasta porusza się kierowca po 
alkoholu. Osoby takie są zatrzymywane i sta-
wiane przed wymiarem sprawiedliwości.

Na podstawie materiałów KRP 
Warszawa I; st.sierż. Monika Jamka, 

KRP Warszawa V

W myśl idei Policja blisko społeczeństwa, 
na Bielanach powstanie nowy rewir dzielni-
cowych. Jest to kolejny krok w kierunku 
zbliżenia społeczności lokalnej i policji. 

Idea utworzenia kolejnych rewirów dziel-
nicowych powstała po realizacji pierwszego 
takiego przedsięwzięcia i otwarciu nowego 
rewiru dzielnicowych w Śródmieściu. Mieszkań-
cy tej dzielnicy byli bardzo zadowoleni z efek-
tów współpracy ze stróżami prawa i zaczęli 
identyfi kować ich jako „swoją policję”. Było to 
wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 
społeczności. Funkcjonariusze skupili się na 
pracy z konkretnymi ludźmi, dzięki czemu 
dobrze poznali ich problemy oraz specyfi kę 
rejonu, w którym mieszkają. Większa liczba 
policjantów znających kłopoty lokalnej spo-
łeczności znacznie poprawiła efektywność 
ich działań. To z kolei wzbudziło zaufanie 
u mieszkańców i zmobilizowało do współpracy 
na rzecz bezpieczeństwa i spokoju w dzielnicy. 
Wtedy też powstał pomysł stworzenia większej 
liczby rewirów dzielnicowych. Urząd miasta 
wskazał odpowiednie dla nich miejsca. Nowy 
rewir dzielnicowych powstanie na Bielanach 
przy ul. Broniewskiego. Wymaga on adaptacji 
pomieszczenia do potrzeb rewiru. W nowych 
rewirach rozpocznie służbę kilkunastu policjan-
tów. Finanse na ich etaty przeznaczy Urząd 
m.st. Warszawy. 

Nowy rewir dzielnicowych
Więcej dzielnicowych oznacza dla ludzi 

lepszy dostęp pomocnych, gotowych za-
reagować na problem partnerów. Warsza-
wiacy mogą poczuć się bezpieczniej, mając 
świadomość bezpośredniego kontaktu 
z policją, bo priorytetem dla dzielnicowego 
jest właśnie bezpośrednie kontaktowanie 
się z mieszkańcami. Tylko wtedy ma on 
możliwość poznania ich opinii na temat bez-
pieczeństwa i tylko wtedy może dogłębnie 
poznać specyfi kę zagrożeń występujących 
w okolicy.

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów 
z mieszkańcami sprzyja poprawie bezpie-
czeństwa. Efektem rozmów z dzielnicowym 
jest rozwiązywanie nurtujących społeczność 
problemów. Ale do dzielnicowego można 
się zwrócić również z własnej inicjatywy, 
skonsultować problem, zasięgnąć porady, 
powiedzieć o niepokojącym zdarzeniu. 
Dzielnicowy to człowiek, którego lokalna 
społeczność obdarowuje zaufaniem, wta-
jemnicza w swoje kłopoty, bo u niego może 
znaleźć fachową pomoc. 

Nowy rewir pozwoli kolejnym dzielni-
cowym poświęcić czas i uwagę każdemu, 
kto tego potrzebuje i pomóc w trudnej 
codzienności. 

Wykorzystano materiały KSP; st.sierż. 
Monika Jamka, KRP Warszawa V

Bielańscy policjanci  zatrzymali głów-
nego dostawcę pirackich płyt na bazar 
„Wolumen” i Stadion X-lecia. W jego 
„wytwórni” zabezpieczono ponad 48,5 
tys. sztuk płyt DVD i CD. W ten sposób 
policjanci położyli kres procederowi 
o światowej skali. 

Ustalono, że główny dostawca pirackich 
płyt, Krzysztof D. (27 l.), porusza się fi ole-
towym Chryslerem. W chwili zatrzymania 
w aucie siedziało  jeszcze dwóch męż-
czyzn, Wojciech D. i Wiesław D. Podczas 
kontroli pojazdu, pod tylnimi siedzeniami 
funkcjonariusze odnaleźli dwie torby 
z pirackimi płytami. To dało podstawy do 
zatrzymania wszystkich jadących samocho-
dem. Przewieziono ich na komendę przy ul. 
Żeromskiego. 

Podczas wstępnego przesłuchania Woj-
ciech D. i Wiesław D. zgodnie twierdzili, że 
nie wiedzieli czym zajmuje się ich kolega. 
Z ich wyjaśnień wynikało, że Krzysztof 
D. pomagał im tylko w sprzedaży sprzętu 
gospodarczego, czym się trudnili. Użyczył 
obydwu panom swój garaż, z którego 
zrobili magazyn na sprzęt AGD. Wczoraj 
rano przyjechali do Warszawy z małej 
miejscowości pod Otwockiem. Krzysztof D. 
odebrał ich ze stacji i miał zawieść razem 
ze sprzętem na „Wolumen”. Policjanci do-
kładnie sprawdzili wiarygodność zeznań 
obu mężczyzn i legalność sprzedawanego 
przez nich sprzętu. Okazało się, że sprzęt, 
którym handlowali jest legalny. Nadal trwają 
ustalenia, czy rzeczywiście mężczyźni ci nie 
mięli nic wspólnego z produkcją i handlem 
pirackimi płytami. 

Po przesłuchaniu Wojciecha D. i Wiesła-
wa D. przyszedł czas na głównego podej-

Proceder na światową skalę
rzanego – Krzysztofa D. Policjanci musieli 
działać ostrożnie, ponieważ zebrane przez 
policjantów materiały wyraźnie wskazywały, 
że właśnie on jest głównym producentem 
i dystrybutorem pirackich płyt na bazar 
„Wolumen”. Na początku przesłuchania 
zatrzymany zaskoczył policjantów. Zapro-
ponował im 20 tys. zł łapówki w zamian 
za uciszenie sprawy i zwolnienie go do 
domu.  Po zebraniu wstępnych informacji 
policjanci mieli już stu procentową pewność, 
że to właśnie ten poszukiwany przez nich 
mężczyzna. 

Podczas przeszukania mieszkania 
Krzysztofa D. przy ulicy Próchnika, okazało 
się, że jest ono przerobione na ogromną 
wytwórnię, wyposażoną w sprzęt umożli-
wiający wytwarzanie pirackich płyt. W mo-
mencie wejścia do mieszkania Krzysztofa 
D. praca nad pirackimi płytami była w toku. 
Zabezpieczono tysiące płyt, kilka kompute-
rów, nagrywarek, drukarki, skanery, butle 
z tuszami, papier do druku, folie oraz inny 
sprzęt i materiały służące do wyrabiania 
pirackich płyt. Likwidacja tej nielegalnej 
wytwórni zajęła policjantom aż pięć godzin. 
W tym samym czasie inne grupy operacyjne 
policji wkroczyły do lokali, gdzie, jak podej-
rzewano, również produkowano nielegalne 
płyty. W jednym z takich lokali odkryto mały 
magazyn – zabezpieczono około tysiąca 
płyt, sprzęt i materiały pomocne w tej 
produkcji. 

Jak się okazało, to właśnie Krzysztof D. 
był głównym producentem i dostawcą nie-
legalnych płyt na teren bazaru „Wolumen”. 
W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze 
ustalili, że mężczyzna dostarczał płyty rów-
nież na Stadion X-lecia. Schemat jego działa-
nia był zawsze taki sam. Najpierw przyjmował 
zamówienia, następnie realizował je nagry-
wając pirackie płyty z fi lmami, programami 
komputerowymi i grami w swojej wytwórni. 
Gdy miał już wszystko gotowe dostarczał 
zamówienia handlarzom. Ale to nie wszyst-
ko. Krzysztof D. współpracował również 
z mniejszymi wytwórniami. Był ich głównym 
dostawcą, zaopatrywał je w materiały służące 
do wyrabiania nielegalnych płyt. 

Ustalono, że Krzysztofa D. miał rozległe 
kontakty w kraju i za granicą. W zabez-
pieczonych płytach policjanci znaleźli 
kilkadziesiąt sztuk gry komputerowej, która 
swoją światową premierę miała zaledwie 
kilkanaście godzin wcześniej. Ten fakt 
świadczy o tym, że Krzysztof D. musiał 
współpracować z innymi osobami, które 
pracują w legalnych wytwórniach na terenie 
polski lub innych państw. 
 st.sierż. Monika Jamka, KRP Warszawa V

Pod przedszkole numer 346 przy ul. 
Klaudyny 8, wczesnym rankiem pod-
jechał policyjny radiowóz. Nie była to 
żadna interwencja służb policyjnych, bo-
wiem przybyłych policjantów przywitały 
przedszkolaki, które z niecierpliwością 
czekały na gości. Zainteresowanie przy-
byłymi było ogromne. Każde dziecko 
chciało choć przez chwilę poczuć się 
prawdziwym policjantem, więc policyjne 
czapki przechodziły z głowy na głowę.

Po zapoznaniu przedszkolaków ze swo-
ją pracą, policjanci chcieli sprawdzić wiedzę 
dzieci na temat bezpieczeństwa. Okazało 
się, że wszystkie przedszkolaki doskonale 
wiedzą, jak mają się zachowywać, aby 
być bezpiecznym. W nagrodę policjanci 
zaprosili wszystkie dzieci 
do zabawy. Miłym zasko-
czeniem była zaśpie-
wana przez wszystkie 
przedszkolaki specjalnie 
dla policjantów piosen-
ka, a dzieci z najstar-
szej grupy wyrecytowały 
również przygotowany 
na tę okazję wiersz. Po 
części rozrywkowej na 
sali pojawiły się dwa 
policyjne pieski. Radość 
dzieci była ogromna. 
Policjanci przedstawili 
nowych „gości” i zapo-
znali przedszkolaków 
z pracą psa w policji. 
Później w przedszkol-

Policjanci w przedszkolu
nym ogródku podziwiano umiejętności 
policyjnych czworonogów. Na koniec po-
kazów przedszkolaki mogły pobawić się 
z pieskami. W nagrodę pieski otrzymały 
od najmłodszych prezent – torbę psich 
smakołyków. 

Największą atrakcją okazał się jednak 
policyjny radiowóz i motocykl. Zachwyco-
nym przedszkolakom policjanci obiecali, 
że jeszcze kiedyś ich odwiedzą. Na za-
kończenie każdy uczestnik tego niezwy-
kłego spotkania, otrzymał od policjantów 
elementarz z kolorowankami o tematyce 
bezpieczeństwa, a każdy z gości  otrzymał 
laurkę i obrazek, specjalnie wykonany na 
tę okazję.
st.sierż. Monika Jamka, KRP Warszawa V

Funkcjonariusze z Patrolu Szkolnego 
zabezpieczyli ponad 23 gramy narko-
tyków. Ich właściciel 17-letni Jakub J. 
został zatrzymany. Teraz odpowie za 
posiadanie środków odurzających oraz 
za próbę przekupienia funkcjonariuszy. 

Podczas kontrolowania jednej ze szkół 
funkcjonariusze z patrolu szkolnego zauwa-
żyli jak młody mężczyzna podje przez siatkę 
rękę koledze. Zorientowali się, że nie jest to 
zwykłe przywitanie. Podczas legitymowania 
17-letni Jakub J. zachowywał się bardzo 
dziwnie. Próbował tłumaczyć policjantom, że 
jest na wagarach i przyszedł do kolegi. Nie 
potrafi ł jednak powiedzieć jak nazywa się jego 
kolega. To wzbudziło podejrzenia, że może on 
posiadać środki odurzające. Poprosili go, by 
wyjął wszystkie rzeczy z kieszeni. Okazało 
się, że ma przy sobie 100 sztuk foliowych 
torebek i 3 paczki „bibułek” do pakowania 
narkotyków. Po chwili wahania wyjął on 
jeszcze z kieszeni spodni małą torebkę z nar-

Wpadł z narkotykami
kotykiem i pieniądze, którymi chciał przekupić 
funkcjonariuszy. Przeliczył się jednak, bo 
zamiast upragnionej wolności z nielegalnym 
„towarem” trafi ł na komisariat. Tam został 
on dokładnie przeszukany. Znaleziono przy 
nim jeszcze  pół reklamówki środków odu-
rzających. Po sprawdzeniu testerem narko-
tykowym, okazało się, że jest to marihuana 
o łącznej wadze ponad 23 gramy. 

Funkcjonariusze z patrolu szkolnego na-
tychmiast o całym zdarzeniu poinformowali 
„Kryminalnych”. Teraz oni zajmą się sprawą 
Jakuba J. Przed policjantami jeszcze dużo 
pracy. Muszą ustalić czy chłopak miał nar-
kotyki na własny użytek, czy też handlował 
nimi w warszawskich szkołach. Jednak 
przede wszystkim policjanci muszą znaleźć 
dostawcę tych „śmiertelnych” używek. 

Przypominamy, że w świetle przepisów 
prawa uprawa, handel i posiadanie środków 
odurzających jest karalne. 

st.sierż. Monika Jamka, KRP Warszawa V
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Kasi
oraz całej rodzinie Białczyków

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci
Mamy

Hanny Białczyk
składają

koleżanki i koledzy z Sekretariatu Zarządu Dzielnicy

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

Od Chełmżyńskiej do Płatniczej
Władze  niepodległej Polski po 

roku 1918, rozpoczynając działalność 
budowlaną na nowo przyłączonych 
do Warszawy, piaszczystych terenach 
Bielan, dawały zielone światło  różne-
go rodzaju inicjatywom. 

Rozrastająca się stolica odczuwała 
potrzebę tanich terenów, pod zabudowę. 
Na znaczną skalę, począwszy od 1926 
roku, rozwinęła swą działalność, inicjowa-
na z funduszy państwowych Spółdzielnia 
Mieszkaniowo–Budowlana „Zdobycz 
Robotnicza”. Zrzeszała ona pracowników 
instytucji państwowych, którym udzielano 
kredytu na budowę własnego domku 
jednorodzinnego. W krótkim czasie, 
między ledwo zaprojektowanymi ulicami 
Żeromskiego i Kasprowicza, zaczęło 
się kształtować architektoniczne oblicze 
Bielan.

Powstawały malownicze dworki bliź-
niacze, wzdłuż ówczesnej uliczki Chełm-
żyńskiej (dzisiaj Płatniczej) i sąsiedniej 
uliczki Kleczewskiej. Stanowiły je wille 
parterowe, o wysokich poddaszach, kryte 
drewnianymi dachami dwuspadowymi, 
z czerwonej dachówki. Owe malownicze 
bliźniacze domki spełniały społeczną ideę 
taniego i funkcjonalnego mieszkania. Na 
uwagę zasługuje proste i jednocześnie 
funkcjonalne rozplanowanie parteru. 
Wydzielano w nich obszerny holl, część 
mieszkalną i kuchenną. Osobne wejście 
od tyłu budynku połączone z kuchnią, 
prowadziło do ogródka. Z kolei, z hollu 
wejściowego szerokie drewniane schody 
prowadziły na poddasze, przeznaczone 
również na powierzchnię mieszkalną 
z wyjściem na mały balkonik, w ścianie 
szczytowej.

Poza domkami bliźniaczymi, wolno-
stojącymi, wzniesiono podobnie stylowe 
obiekty budowlane, połączone ścianami 
szczytowymi w długie szeregi. Tworzą 
one rodzaj segmentów długiej budowli.

Okazale prezentują się również wille 
parterowe lub jednopiętrowe, założone 
na planie kwadratu z wysokim dachem 
o licznych załamaniach jego powierzchni. 
Wejście główne (od ulicy) wyodrębnione 
było wysoką fasadą, zwieńczoną trój-
kątnym elementem architektonicznym 
dwuspadowego daszku. Standard tych 
mieszkań wzrósł znacznie z chwilą pod-
łączenia gazu, co było w owych czasach 
nowością i wielkim postępem, bowiem 
Pola Bielańskie były położone na odle-
głych peryferiach Warszawy.

W 1932 roku, pojawiły się na malow-
niczej uliczce Chełmżyńskiej, stylowe 
latarnie gazowe, nadając swoim blaskiem 
uroku temu małemu osiedlu. Zapalano 
je ręcznie o zmroku i również ręcznie 
gaszono o świcie. 

Życie osiedla koncentrowało się na 
placu Konfederacji. Powstał on dość 
przypadkowo. Wzdłuż ulicy Efraima 
Schroegera, znanego architekta z XVIII 
wieku, zbudowano długi blok mieszkalny 
o trzech kondygnacjach, kryty dachem 
dwuspadowym z dachówką (własność 
Towarnickich). Dominował on wówczas 
nad całym osiedlem. Ciągnął się od na-
rożnika ulicy Kleczewskiej po wspomnia-
ną ulicę Chełmżyńską. Na końcowym 
odcinku linię budowy owego bloku prze-
prowadzono półkoliście. Powstała między 
nim a ul. Schroegera wolna przestrzeń, 
którą nazwano placem Konfederacji.

Znajdowały się tu liczne sklepy i róż-
ne punkty usługowe. We wspomnianym 
zakolu (od strony ul. Chełmżyńskiej), 
egzystował duży sklep kolonialny „Wspól-
noty Skarbowców”, następnie kawiarnia 
„Bielanka”. Natomiast w narożniku (ul. 
Schroegera 72) mieściła się placówka 
pocztowa, którą kierował pan Pikuliński. 
Z kolei, znany w całej okolicy sklep pa-
smanteryjny prowadziła pani Kazimiera 
Szcześniewska (ul. Schroegera 74). 
Dużym uznaniem cieszyła się pralnia 
chemiczna pana Kędzierskiego (Schro-
egera 76). Obok niej działał zakład 
krawiecki pana Kościelniakowskiego 
(Schroegera 78).

W narożnej części owego bloku 
(Schroegera 80), czynny był duży sklep 
rzeźniczy pana Chiszczyńskiego, w któ-
rym zawsze można było kupić  różne 
gatunki wędlin. Warto również wspomnieć 
o gabinecie dentystycznym pani dr Ba-
gińskiej, która mieszkała w bloku Towar-
nickich, nad kawiarnią „Bielanka”, oraz 
składzie aptecznym znanego farmaceuty 
pana Hoffmana (pl. Konfederacji 68).

Do legendy przeszedł sklep nabiało-
wo–warzywniczy rodziny Banasiaków 
(Chełmżyńska 79/81), usytuowany 
w chłodnej, głębokiej piwnicy, który prze-
trwał aż do początków lat siedemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Senior rodu Józef 
Banasiak, hodował świnie i prowadził 
skład węgla.

Na przedpolu placu Konfederacji (wo-
kół rozciągały się pustkowia i piaszczyste 
wydmy, porośnięte gdzieniegdzie karło-
watymi sosnami), znajdowała się kuźnia 
pana Leona Draba, którą prowadził 
wspólnie ze swoim synem Edwardem. 
Państwo Drabowie mieszkali w bliźnia-
czym domu, przy ul. Chełżyńskiej 65.

W tych czasach byłem małym chłop-
cem i kuźnię pana Draba, wspominam 
jako niecodzienną i tajemniczą. Była 
usytuowana w głębokim i obszernym 
dole, wykopanym w piasku. Ściany tego 
dołu były wyłożone palami i deskami, 
pośrodku znajdowało się palenisko 
i urządzenia potrzebne do kucia. Kuźnia 
sprawiała szczególne wrażenie wieczo-
rem, kiedy blask ognia wznosił się wysoko 
i był widoczny z daleka. Pamiętam jak 
w gromadzie dzieciaków siadałem na 
wysokiej wydmie i wpatrywałem się z gó-
ry na dwóch mężczyzn, kujących żelazo 
w blasku ognia.

Z placu Konfederacji odchodził au-
tobus „Z” (kursowały dwa wozy napę-
dzane spalanym drewnem, z wystającą 
rurą w dachu), który jechał przez ulicę 
Żeromskiego (pokrytą wówczas wąskim 
brukiem kamiennym), dalej Marymoncką 
przez Słodowiec do placu Wilsona. We 
wczesnych godzinach rannych jeden au-
tobus jeździł z młodzieżą szkolną z placu 
Konfederacji, aleją Zjednoczenia i ulicą 
Marymoncką, następnie przez Lasek Bie-
lański do klasztoru pokamedulskiego nad 
Wisłą, gdzie księża Marianie prowadzili 
znane w okolicy gimnazjum męskie.

Po około osiemdziesięciu latach 
istnienia, budynki dawnej „Zdobyczy” 
zachowały swój wygląd. Od dawna nie 
należą już do spółdzielni, która została 
zlikwidowana jeszcze przed wojną. Jej 
majątek przejął Bank Gospodarstwa Kra-
jowego – po prostu użytkownicy ugięli się 
pod ciężarem spłat kredytowych, przekra-
czających ich możliwości fi nansowe. Nie-
którzy właściciele domki posprzedawali. 
Zmieniali się ich właściciele, zmieniła się 
nazwa ulicy Chełmżyńskiej na Płatniczą, 
ale osiedle trwało, zachowując swój uro-
kliwy charakter.

Nowi właściciele, w swoich nowa-
torskich poczynaniach budowlanych 
nawiązują do dawnych tradycji. Dobrym 
przykładem może być powstała „chata”, 
przy ul. Płatniczej 35/37. Na bazie starego 
obiektu bliźniaczego, powstał urzekający 
w swej prostocie i symetrii dworek, na-
wiązujący do tradycji staropolskich.

Ostatnio nasza zabytkowa ulica Płatni-
cza, uległa znacznym „przeobrażeniom”, 
związanym z postępem i nowoczesno-
ścią.

Dzięki inicjatywie władz naszej dzielni-
cy, dokonano jej kompletnej przebudowy. 
Przewody elektryczne i telefoniczne 
schowano pod ziemię. Znikają betono-
we słupy, które szpeciły krajobraz ulicy. 
Zerwano starą zniszczoną nawierzchnię 
asfaltową i zamiast niej pojawiła się 
kostka granitowa. Prace nie zostały 
jeszcze w pełni zakończone. W realizację 
tego kompleksowego przedsięwzięcia 
budowlanego, w pełni zaangażowany 
był lokalny samorząd osiedlowy „Stare 
Bielany”.

Jerzy Głosik

Ksiądz Ignacy Wie-
sław Kabulski był rodo-
witym warszawiakiem. 
Urodził się 31 lipca 1934 
roku. W latach 1952-
-1958 uczęszczał do Me-
tropolitalnego Semina-
rium Duchownego przy 
Krakowskim Przedmie-
ściu. Święcenia kapłań-
skie  otrzymał 3. sierpnia 
1958 r., z rąk ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Polski. Wiele 
lat poświęcił pracy dusz-
pasterskiej w Bąkowie, 
jako proboszcz miejsco-
wej parafi i i wicedziekan 
Dekanatu Żychlińskiego. 
Do Warszawy powrócił 
w1982 roku, gdy został 
proboszczem parafi i Matki 
Bożej Królowej Pokoju na 
Młocinach. Pracował tam 
do 1998 roku. Jego wielką 
zasługą było zbudowanie 
kościoła p.w. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Na-
stępnie został mianowany 
proboszczem nowo erygowanej parafi i św. 
Ignacego Loyoli na Placówce. Budowa 
kościoła przy Cmentarzu Północnym była 
marzeniem Prymasa Tysiąclecia, ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego. To marzenie zre-
alizował ksiądz Wiesław (takiego imienia 
używał na co dzień).

Odszedł człowiek niezwykły. Wspaniały 

Budowniczy Pana Boga
(Wspomnienie o księdzu prałacie Ignacym Wiesławie Kabulskim)

organizator. Kapłan wielkiego serca, pełen 
ciepła i serdeczności, doradca w trud-
nych momentach życiowych. W swoich 
działaniach, zwłaszcza jako budowniczy 
kościołów, nie przejmował się zbytnio trud-
nościami, jakie napotykał na swojej drodze. 
Wszystko polecał Bożemu Miłosierdziu.

Adam Małkiński 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci

Ś.P.

księdza prałata
Ignacego Wiesława Kabulskiego

kapelana honorowego
Jego Świątobliwości Jana Pawła II

Zmarły kapłan był budowniczym dwóch świątyń na terenie 
dzielnicy Bielany: kościoła Matki Bożej  Królowej Pokoju na 
Młocinach i kościoła św. Ignacego Loyoli na Placówce przy 

Cmentarzu Północnym. 

Odszedł od nas 20 listopada br. podczas uroczystości 
konsekracji właśnie tej świątyni. 

Przeżył 71 lat, w tym 47 w kapłaństwie.

Rada, Zarząd, główna księgowa i pracownicy
Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Bielany
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Niektóre przedszkola  oprócz numeru 
mają swoje imię. Bielańskie Przedszkole 
nr 328  przy ulicy Marii Dąbrowskiej 5A w 
Warszawie otrzymało imię „Akademia 
pod czereśnią”. Jak do tego doszło?

Na jednym ze spotkań rodziców z radą 
pedagogiczną zrodziła się myśl o nadaniu 
imienia naszej placówce. Nauczycielki 
zapoznały z tym pomysłem dzieci, które 
odniosły się do niego z entuzjazmem. 
W efekcie dyrektor Henryka Kierzkowska 
ogłosiła wśród rodziców, pracowników 
i dzieci konkurs na imię przedszkola. 
Ogłoszone propozycje cechowała duża róż-
norodność. W wyniku głosowania została 
wybrana propozycja autorstwa nauczycielki 
naszego przedszkola Ewy Jankowskiej. Za-
proponowana przez nią nazwa „Akademia 
pod czereśnią” spotkała się z uznaniem 
społeczności przedszkolnej, ponieważ 
nawiązuje ona do przepięknego okazu 
drzewa tego gatunku w naszym ogrodzie 
oraz do wysokiego poziomu kształcenia 
ekologicznego i wychowania dzieci.  

Takie były początki, a potem zaczęły się 
starania o przyznanie imienia. Pani dyrektor 
wystąpiła z wnioskiem do przewodniczą-

Akademia pod czereśnią 
cego Rady Dzielnicy Bielany. Po pewnym 
czasie nadeszła wiadomość: przedszkole 
otrzymało proponowane imię. Zaczęły 
się wielkie przygotowania do oficjalnej 
uroczystości. Termin wyznaczono na 5 paź-

dziernika 2005 
roku. Uroczy-
stość składała 
się z kilku czę-
ści. W pierw-
szej dyrektor 
przedszkola 
zapoznała za-
p r o s z o n y c h 
gości – przed-
stawicieli  urzę-
du dzielnicy, 
osiedla, Rady 
R o d z i c ó w , 
zaprzyjaźnio-
nych przed-
szkoli, byłych 
pracowników 
i  wychowan-
ków, z historią 
naszej placów-
ki. Następnie 

zastępca burmi-
strza dzielnicy, Maciej Więckowski w spo-
sób uroczysty 
przekazał akt 
nadania imie-
nia dla Przed-
szkola nr 328. 
Dzieci  wraz 
z nauczyciel-
kami zaśpie-
wały specjalnie 
na te okazję 
skomponowa-
ny hymn.

W  k o l e j -
n e j  c z ę ś c i 
uroczystości, 
w  p i ę k n i e 
udekorowanej 
sa l i  g imna-
stycznej, która 
przypominała 
ogród, dzieci 

zaprezentowały przygotowany, bogaty pro-
gram artystyczny. Wiersze przeplatały się 
z piosenkami, tańcami i inscenizacjami. Ca-
łości dopełniały kolorowe stroje i uśmiechy 
na twarzach. Na ręce dyrektor przedszkola 
gratulacje i życzenia złożył zastępca burmi-
strza Maciej Więckowski. Podziękowania 
za przygotowanie uroczystości otrzymali 
też rodzice, rada przedszkola, personel 
i dzieci.

Kolejna część spotkania rozpoczęła 
się w ogrodzie przedszkolnym paradą 
poszczególnych grup. Korowód prowadził 
Pan Pomidor – postać znana wszystkim 
przedszkolakom. Przy dźwiękach znanych 
piosenek doskonale bawiły się dzieci, ro-
dzice i wszyscy goście. Były też konkursy 
i tańce. Ponieważ pogoda tego dnia dopi-
sała, więc zabawa trwała długo. Zaproszeni 

goście zwiedzili przedszkole i wpisali się do 
księgi pamiątkowej. Więcej o  ,,Akademii 
pod czereśnią” będzie można przeczytać 
w pierwszym numerze gazetki, która nosi 
tytuł ,,Czereśniowe wieści”, a została wy-
dana z okazji święta placówki.

Taki dzień zdarza się tylko raz i na pew-
no długo zostanie w pamięci przedszkola-
ków, nauczycieli i rodziców.

Ewa Jankowska

BABIOGÓRSKA JESIEŃ
„Juzyna” w SP
nr 293

Pod Babią Górą, w powiecie suskim, 
tam, gdzie wiater z Tater chmurzyska 
przegania, juzyną nazywano niegdyś pod-
wieczorek wynoszony w pole pasterzom 
bydła. Dzisiejsza juzyna nijak się ma do tej 
sprzed lat. Nie oznacza już strawy dla ciała. 
Dostarcza za to tyle samo przyjemności co 
smakowity kawałek chleba pieczonego we-
dle prastarej receptury w wiejskiej chacie.  
Bo w istocie, dzięki „Juzynie”, powracają 
zwyczaje, przyśpiewki, powraca muzyka, 
którą niegdyś rozbrzmiewały pola i doliny 
pod Babią Górą.

„Juzyna” to nazwa Dziecięcego Zespołu 
Regionalnego z Zawoi. Powstał on w 1992 
r. dzięki zaangażowaniu osób traktujących 
folklor jako bezcenny dar ofi arowany potom-
nym przez przodków. Dzisiaj „Juzyna” może 
pochwalić się imponującym dorobkiem 
nagród i wyróżnień zdobytych podczas 
przeglądów zespołów folklorystycznych.

O kunszcie i artyzmie młodych artystów 
mogli się przekonać także uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanow-
skiego. W piątek, 30 września 2005 r. sala 
gimnastyczna zamieniła się w estradę. 
Widzowie z zapartym tchem przyglądali się 
popisom tanecznym swych starszych kole-
gów. Furkotały kwieciste spódnice i bufi aste 
rękawy śnieżnobiałych koszul, różnymi 
kolorami mieniły się gorsety, chustki, parze-
nice. A ten śpiew... Czyste, silne, dźwięczne 
głosy układały się w pieśni o zbójnikach, 
o pasterzach, o sercowych kłopotach za-
wojskich dziewek i chłopoków. 

Po koncercie uczniowie uczestniczyli 
w warsztatach prowadzonych przez gości. 
Uczyli się zabawnych przyśpiewek, a także 
próbowali swych sił w tańcu. Przy okazji 
okazało się, że wykonanie niektórych fi gur, 
na pierwszy rzut oka niezbyt skomplikowa-
nych, niejednokrotnie przerastało ich możli-
wości. Z tym większą gorliwością nagradzali 
później oklaskami popisy dzieci z zespołu.

Spotkanie, które odbyło się w Szkole 
Podstawowej nr 293, było spotkaniem 
dwóch światów: nowoczesności i tradycji, 
przestrzeni wielkomiejskiej z uroczą kra-
iną góralskich wiosek i redyków. Dzięki 
takiej konfrontacji mali warszawiacy mogli 
uświadomić sobie, jak ciekawy i bogaty 
jest folklor. Folklor może oczarować, może 
zafascynować. Właśnie te doznania były 
wypisane na twarzach uczniów, kiedy 
patrzyli, słuchali, śpiewali i tańczyli razem 
z „Juzyną”.

Elżbieta Milej

Konkurs Europejski 
II edycja konkursu „UE – moja szansa na lepsze jutro”
Dariusz Rosati zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w konkursie 

edukacyjnym „UE-moja szansa na lepsze jutro”.
Konkurs, organizowany co roku, począwszy od grudnia 2004 r., skiero-

wany jest do uczniów szkół średnich z Warszawy i okolic. Celem konkursu 
jest zmotywowanie zarówno uczniów jaki i szkół do poszerzania wiedzy 
o Unii Europejskiej. Polega on na napisaniu pracy o tematyce związanej 
z Unią Europejską, a następnie przedstawieniu i uargumentowaniu treści 
przed specjalnie powołaną kapitułą. Organizatorem konkursu jest Dariusz 
Rosati, poseł do parlamentu Europejskiego.

Tematem tegorocznej edycji konkursu jest „UE – moja szansa na 
lepsze jutro”. Do uczestnictwa zapraszamy 3-osobowe zespoły uczniów. 
Prace powinny być przygotowane w formie prezentacji multimedialnej 
wraz z opisem. Maksymalny czas wystąpienia grupy to 10 minut. Długość 
przesyłanych opisów nie powinna przekroczyć 1 strony.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać prace do 1 grudnia na 
adres e-mailowy: dariusz@rosati.pl z dopiskiem konkurs UE.

Po tym terminie kapituła konkursu oceni nadesłane prace wybierając spo-
śród nich 8 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni do fi nału.

Finał będzie polegał na zaprezentowaniu przed kapitułą zawartości 
pracy. Bezpośrednio po tym etapie nastąpi uroczyste wręczenie nagród.

Nagrodami dla szkół i uczniów w tegorocznej edycji konkursu będą 
komputery, uczniowie dodatkowo otrzymają aparaty fotografi czne  oraz 
encyklopedie wiedzy o UE.

Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze poselskim w Warszawie, 

ul. Mokotowska 29a, 00-560 Warszawa, tel./fax (22) 621 52 75. 

WIceburmistrz Maciej Więckowski wśród dzieci

Sala gimnastyczna przypominała ogród
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Powiem tak: muszę zacząć po kolei, żeby 
to wszystko miało jakieś „ręce i nogi”. Po-
zwólcie, że nakreślę szersze tło historyczne, 
jak to mówią: wiecie – rozumiecie. Żebyśmy 
wspólnie wczuli się w tzw. klimat minionej 
epoki. Bez tego ani rusz. Bo ta historia jest 
jak z groteskowej komedii, choć wydarzyła 
się naprawdę. Przeto wymaga stosownej 
słownej oprawy. No!

W którymś z tegorocznych numerów 
„Naszych Bielan”, ledwie napomknięto o tym 
pomniku i to w kontekście ewentualnych 
jego przenosin, na okoliczność budowy 
metra. Autor notatki – Iwo Łoś, podał tylko 
prawidłowo nazwę: „Hymn Warszawianka” 
oraz nazwisko twórcy. Pozostałe dane, 
mają się nijak do rzeczywistości. Wspo-
mniana rzeźba nie ma 6 m wysokości, lecz 
5,1 m, łącznie z postumentem, na którym 
stoi. To istotna różnica. Ponadto nie jest 
odlana z nierdzewnej blachy, bo tak się nie 
da. Odlew, owszem był, ale tylko twarzy 
(w skali 1:1) i był wzorcem do precyzyjnego 
odtworzenia czoła, oczu, nosa, ust itd. Co do 
daty; w 1976 roku pomnik jeszcze nie istniał. 
Koniec, kropka. Oto pełna wersja wydarzeń. 
Z pikantnymi szczegółami, a co!

Ja na Hucie robiłem w latach 70. Jako 
plastyk zakładowy, zresztą. Czasy były 
całkiem pokręcone i nie przewidziano tu 
oficjalnie takiego etatu. Zostałem więc 
zatrudniony na wydziale W - 60 (ciągarnia 
drutu), jako... szlifi erz wałków i otworów. Po 
czym na stałe oddelegowany do pracowni 
plastycznej w biurowcu „A”. Co robił taki 
plastuś jak ja? Ano różne rzeczy. Tablice, 
ilustracje do zakładowej gazetki, proporczyki 
dla klubu HDK czy HKS „Hutnik”, dekoracje 
na Dzień Kobiet, Dzień Hutnika i inne impre-
zy w „hucianym” ośrodku w Jadwisinie. To 
tak z grubsza biorąc.

Teraz do rzeczy. W 1977 roku, za dyrekcji 
mgr Adama Żurka, wypadła XX rocznica 
powstania huty „Warszawa”. Były obchody, 
ordery i premie rozmaite. Przy okazji zebrali 
się partyjni towarzysze na egzekutywie, 
rzucając temat integracji klasy robotniczej 
ze światem kultury. Że plener by się tu ja-
kiś przydał, w ramach kursu na człowieka 
i takie tam różne. Sugestię „przyklepano” 
w komitecie dzielnicowym oraz wyżej. Tym 
sposobem rzecz całą „przepchnięto po 
jedynie słusznej linii”.

Jak postanowiono, tak zrobiono. Zorgani-
zowano plener, zapraszając artystów okręgu 
warszawskiego ZPAP. Wśród uczestników 
byli rzeźbiarze, malarze, graficy. Teresa 
Brzóskiewicz, Marek Sapetto, Barbara 
Jonscher, Tadeusz Milewski, Barbara Szu-
bińska, Jerzy Baurski, by wspomnieć tych 
najważniejszych. Odbyli krótkie szkolenie 
BHP, dostali kaski i specjalnych przewod-
ników, żeby się dany twórca nie pętał byle 
gdzie po zakładzie. Wiadomo, wejdzie ci 
taki pod prasę, albo blacha mu łeb urżnie 
i kłopot gotowy. Nie ukrywam, że my, załoga 
pracowni plastycznej: szef – pan Zbyszek, 
pani Ela i ja, mieliśmy im służyć radą oraz 
pomocą. Co też czyniliśmy ustawicznie. 

Artyści godzinami chodzili po Hucie, 
czekając na twórczą wenę i stosowny temat. 
Wszystkiemu się dziwili, jak dzieci. A to, że 
kobiety na suwnicach robią, że drut się tak 
długo ciągnie, że praca jest na trzy zmiany 
itd. Jak zobaczyli prawdziwy spust stali, do-
znali olśnienia, w przenośni oraz dosłownie. 
Bo tam się naprawdę ciężko zasuwało, po 
prostu tyrało na chleb powszedni. Potem 
wpadali pełni wrażeń do naszej pracowni; 
ze szkicami, na herbatę czy pogaduchy. 
W tych okolicznościach poznałem panią 
Teresę Brzóskiewicz. Okazało się, że 
mieszka dosłownie rzut beretem od Huty. 
Od słowa do słowa, zaczęła się rozmowa. 
Gdy dowiedziała się, że koleżanka i ja mamy 
naprawdę wykształcenie plastyczne, lody zo-
stały przełamane. To była osoba energiczna, 
ale barwna, z wielkim poczuciem humoru. 
Charakterna jak cię mogę, nic, tylko iść z nią 
konie kraść. Często u nas przesiadywała, 
opowiadając o słonecznej Italii, lecz to wątek 
mocno prywatny, więc nie czuję się upraw-
niony, by go ujawniać. Od samego początku 
patrzyliśmy jak rodzi się koncepcja rzeźby; 
mnóstwo szkiców, rozmów z fachurami od 
technologii stali, wreszcie przyszedł osta-
teczny moment realizacji dzieła. 

CICHUTKI CHICHOT „WARSZAWIANKI”
Jest jeden pomnik na Bielanach, o którym niewiele wiadomo. Tuż przed Hutą tkwi sobie na postumencie taka żelazna 
kobitka. Latem piorun w nią trzaśnie, zimą mrozem zawieje pod sukienkę, a ona nic. Stoi i trzyma się dziarsko. Kto 
zacz? I czemu właśnie tam? Kto ją stworzył? Cisną się pytania. Zaraz nastąpi obszerne rozwikłanie tej zagadki. 

Na tyłach biurowca „A” oddano do dyspo-
zycji rzeźbiarki blaszaną wiatę. Można tam 
było pracować bez żadnych ograniczeń. Po-
trzebny był jednak doświadczony spawacz 
z uprawnieniami. Tutaj pojawił się kolejny 
bohater tej historii: pan Ignacy, właściwy 
człowiek, ale na zdrowotnym zesłaniu. Słu-
chajcie, to był dopiero egzemplarz! Na co 
dzień, poczciwy Ignac siedział sobie spokoj-
nie w magazynku OC na końcu korytarza. 
Z lekka to kimając na jedno oko, lub czytając 
kryminał, pilnował gaz masek, noszy, pała-
tek przeciw promiennych itp. Prowadził też 
wypożyczalnię sprzętu turystycznego dla 
pracowników HW. I rzecz najważniejsza: 
miał pod opieką wielki schron, zbudowany 
kilkanaście metrów pod biurowcem. Z dumą 
pokazywał mi: podziemne centrum dowo-
dzenia, centralę telefoniczną, agregaty 
prądotwórcze oraz inne tajne rzeczy na 
wypadek wojny atomowej z Ameryką. Pani 
Teresie nie w głowie były jakieś tam militaria, 
lecz bystry, sprawny spawacz. Dyrekcja nie 
stawiała przeszkód, przeto dostał polecenie 
służbowe, aktywnej pomocy artystce. Na co 
chętnie przystał. 

Ostro ruszyli. W trymiga złapali wspólny 
język. Ignac zerkając na szkice, słuchał 
dyspozycji autorki, żmudnie spawając 
z prętów ażur konstrukcyjny rzeźby. Cza-
sami wyręczała go pani Teresa, lecz to on 
starał się grać „pierwsze skrzypce”. Bo tak 
się chłopina przejął robotą, że podsuwał 
jej nawet własne pomysły i rozwiązania! 
Następnie cięto i spawano poszczególne 
elementy z blachy kwasoodpornej. Często 
pracowali wspólnie do późnej nocy. Zdarzało 
się, że „tworzył” sam, ustalając wcześniej 
z panią Teresą, który detal jest do zrobienia. 
Któregoś dnia wykręcił niezły numer. Szedł 
Ignac do wiaty, ale jakiś mocno niewyraźny. 

Okazało się, że wieczorem osuszył „ćwiar-
teczkę”, a że go nieco zmogło, przenocował 
w swym magazynku. Poprosił, bym skoczył 
na Hutę do kiosku po bułki oraz pasztetów-
kę, bo nie jadł śniadania. Gdy już się posilił, 
stwierdził nagle: na pohybel czerwonym, 
niech się wypchają! Po czym wrzucił fl aka do 
wnętrza rzeźby i zwyczajnie go zaspawał! 
Ludzie, to był model jakich mało. Wkrótce 
pojawił się poważny problem; ciężko było 
„złapać” ostateczny kształt i kierunek lewej 
ręki w stosunku do całości. Sterczała jakoś 
nienaturalnie, trzeba było ją odspawać, by 
na nowo połączyć z resztą korpusu. Lecz 
wciąż jakby czegoś brakowało. Pani Teresa 
szukała właściwego motywu spinającego 
całość. To wtedy pojawiła się stalowa róża, 
trzymana wysoko ponad dłonią. Bingo! Gdy 
bryła przybrała ostateczny kształt, eleganc-
ko podszlifowano spawy, z lekka polerując 
co poniektóre detale. Rzeźba była gotowa. 

W kwietniu 1978 roku, „Warszawianka” 
opuściła gościnną wiatę. Przez kilka dni zdo-
biła okrągły klomb, na placu przed główną 
bramą Huty. Po czym pomnik umieszczono 
bliżej ulicy Kasprowicza. Kolejny tydzień 
czekał tam na trawniku, by stanąć wreszcie 
na postumencie w kształcie walca. Tu wła-
ściwie kończy się cała historia, ale... 

...Pozostało kilka ciekawych niuansów. 
Mało kto wie, że wspomniana róża miała 
później kolejne wersje. Dlaczego? Gdyż 
dyrekcja Huty wręczała ją różnym partyjnym 
notablom z okazji, lub bez, to zależy. I jesz-
cze jedno: nieskromnie dodam, że autorka 
podarowała mi wspomniany odlew twarzy. 
Póki co, ma się całkiem dobrze.

Gdy czasem przejeżdżam obok Huty, 
słyszę cichutki chichot „Warszawianki”. Już 
ona wie dlaczego.

Leszek Rudnicki

Co was bardziej cieszy: zwycięstwo 
z Arką Gdynia czy mistrzostwo jesieni?

Ł.G. W zeszłym sezonie byliśmy na 
siódmym miejscu. Jesteśmy chyba naj-
młodszą drużyną w ekstraklasie, połowa 
z nas to studenci AWF, a średnia wieku 
wynosi około 23 lata, kiedy w lidze to około 
27 lat. Więc ten sukces przyszedł trochę 
niespodziewanie.

J.J. Oba te sukcesy nas cieszą. Po cichu 
liczyliśmy na taką możliwości. Prestiżowym 
dokonaniem jest zwycięstwo z Arką, która 
była niepokonana na krajowym podwórku 
od około 2 lat. A wygraliśmy na 50-lecie 
naszej sekcji.

Jak wyglądają możliwości gry w rugby 
w AWF?

J.J. Trenujemy trzy razy w tygodniu, 
a mecze gramy zwykle w weekendy na 
boiskach AWF. Stan obiektów sportowych 
jest bardzo dobry – w końcu nawet Polonia 
wynajmowała halę do gry w kosza. Jednak 
płyta boiska do rugby jest w opłakanym 
stanie. Każdy upadek jest jak zderzenie 
z asfaltem. Czasem aż wstyd zaprosić jakiś 
zagraniczny zespół.

Ł.G. Oprócz remontu, prostym rozwiąza-
niem byłoby, gdybyśmy nawet same mecze 
mogli rozgrywać na boisku do piłki nożnej. 
W AZS są wszystkie grupy wiekowe, od 
kadetów, przez juniorów, młodzików do 
seniorów. Wychowankowie rosną w siłę. 
Część z nich stopniowo wchodzi do naszej 
drużyny. We wszystkich kategoriach mamy 
reprezentantów Polski.

Mistrz jesieni z Warszawy? Rugby 
kojarzone jest raczej z północą…

J.J. Tak, szczególnie z Arką Gdynia. 
Zauważmy, że grają tam zwykle byli pseu-
dokibice. Ten sport wyraźnie zmienił tych 
ludzi.

Ł.G. Mówi się, że futbol to sport dżen-
telmeński uprawiany przez chuliganów, 
a rugby to sport chuligański uprawiany 
przez dżentelmenów.

Jak to rozumieć?
J.J. Do gry w rugby trzeba mieć charak-

Specjalizacja – rugby 
O krótką rozmowę o rugby, dyscyplinie sportowej, dotychczas mało popularnej 
w Polsce, poprosiliśmy studentów IV roku AWF Łukasza Głaska (skrzydłowego) 
i Jarka Jędral (zawodnika II linii) z drużyny rugby Folc AZS - AWF Warszawa, 
mistrza rundy jesiennej 2005/06.

ter. To jest gra kontaktowa, ale nie brutalna. 
Trzeba przestrzegać ścisłych zasad. Może-
my walczyć na boisku, ale po meczu, jest 
taka tradycja, że spotykają się dwie drużyny 
wspólnie w pubie i razem świętują. I ma się 
super kolegów z boiska.

Ł.G. To takie pojednanie. Jest nawet 
rytuał dziękowania po meczu, czego w piłce 
nożnej nie ma. Ustawia się tunel i przecho-
dzą zawodnicy obu drużyn. Wszyscy przy-
bijają sobie piątkę. A piłka nożna, owszem, 
jest szlachetną grą, jednak teraz staje się 
tylko komercyjnym teatrem, którego widow-
nią niestety są często pseudokibice.

Jacy kibice przychodzą na wasze 
mecze?

Ł.G. To przeważnie nasi znajomi, byli za-
wodnicy. Zwykle jest ich około 200 osób. Ale 
coraz więcej ludzi przychodzi zobaczywszy 
np. plakat informacyjny. Co ciekawe, po-
wstała też grupa zorganizowana. Są to ki-
bice piłkarscy, głownie z okolic AWF, którzy 
naprawdę wspaniale nas dopingują. 

J.J. Należą im się wielkie dzięki. Śpie-
wają, mają fl agę w barwach AZS, ostatnio 
nawet palili race! Rewelacja. A to przecież 
ci sami ludzie, którzy chodzą na mecze piłki 
nożnej. To kolejny dowód na to, że klimaty 
na rugby są bardzo pokojowe.

Często musicie jeździć po meczach do 
Szpitala Bielańskiego z powodu urazów, 
kontuzji?

Ł.G. Rugby to wbrew pozorom sport 
mniej urazowy, niż np. piłka nożna. Tam 
co chwilę są jakieś złamania: nos, kości 
śródstopia, piszczele. My korzystamy z ka-
sków chroniących uszy przed obtarciem, ze 
szczęk takich jak u bokserów oraz z ochra-
niaczy  na barki. 

J.J.   Ale często jest tak, że zakłada się 
na gołe ciało koszulki, getry i na boisko.

Z czego wynika raczej małe zaintere-
sowanie rugby w naszym kraju?

Ł.G. W Polsce ten sport jest lekceważo-
ny, pojmowany przez pryzmat niesłusznych 
stereotypów. Mecze rugby nie są transmi-
towane, a nawet pokazywane  w telewizji. 

Na zachodzie ta dyscyplina sportu na równi 
konkuruje z koszykówką lub piłką nożną.

J.J Liczymy na to, że wreszcie ktoś nas 
zauważy, znajdą się nowi sponsorzy, pienią-
dze i to przełoży się na jeszcze lepsze wyniki. 
Jak na razie wspiera nas Folc-sport i agencja 
ochrony „Pogoń”.  Marzymy też o utworzeniu 
na uczelni specjalizacji rugbowej, której bar-
dzo brakuje. To byłoby naturalną konsekwen-
cją wspólnych sukcesów tej sekcji. Trzeba 
zachować ciągłość. Dzięki temu moglibyśmy 
trenować młodszych, zdobyć doświadczenie 
i niezbędną wiedzę trenerską.

Dziękuję za rozmowę
Iwo Łoś

Ligowe rozgrywki ruszyły już pełną 
parą, a na szczególną uwagę z pewno-
ścią zasługują zespoły klubu AZS Aka-
demii Wychowania Fizycznego. Część 
z tych drużyn boryka się z problemami 
fi nansowymi, część bardziej ze stroną 
organizacyjną, ale przy silnym wsparciu 
uczelni dzielnie walczą na ligowych 
parkietach i boiskach. To właśnie przy 
Marymonckiej możemy być świadkami 
zmagań najlepszych w Polsce ekip rug-
by, pierwszoligowych szczypiornistów, 
czy drugo- i trzecio- ligowych siatkarek. 
Oprócz tego, odbywa się tu ogromna licz-
ba zawodów szczebla akademickiego.

Najwyżej sklasyfi kowana obecnie druży-
na AZS-AWF Warszawa, to zespół rugby, 
wspierany przez tytularnego sponsora 
– fi rmę Folc. Bez wątpienia może to być 
wspaniały sezon dla jej zawodników. 
Rozpoczęli z dużym rozmachem i po 9 
kolejkach przewodzą w I-ligowej tabeli. 
W międzyczasie wywalczyli oni także tytuł 
mistrza Ligi Bałtyckiej oraz Ligi Rugby 7. 
Te sukcesy i utrzymanie aktualnej formy, 
pozwalają coraz liczniejszej rzeszy kibiców 
myśleć nawet o mistrzostwie kraju.

Trochę inne ambicje mają bielańscy 
szczypiorniści. Ci, głównie po utracie spon-
sora, nie zdołali utrzymać się w ekstraklasie 
i w tym sezonie występują szczebel niżej. 
Niestety bez finansowego zaplecza nie 
udało się zatrzymać najwartościowszych 
zawodników w zespole. Za granice powę-
drował, ostatnio powołany do kadry – Paweł 
Albin, który aktualnie występuje w barwach 
szwajcarskiego Pfadi Winterthur. Były kapi-
tan warszawskiego zespołu, Paweł Noch 
pozostał graczem ekstraklasy, zmieniając 
klubowe barwy i dołączając do drużyny 
Śląska Wrocław. Ostatnio z zespołem 
pożegnał się dodatkowo skrzydłowy Adam 
Waśko i przeniósł się do Puław. W takiej 
sytuacji, trener Stefan Wrześniewski, je-
dyne na co może liczyć w tym sezonie, to 
utrzymanie właśnie w I lidze. Jak do tej pory, 
po 7 kolejkach, 3 spotkania wygrali i plasują 
się w środku tabeli na 7 miejscu.

Siatkarki AZS-AWF to od lat czołowy 
zespół II ligi, który prawie co roku walczy 
o awans. Po pierwszych meczach tego 
sezonu Bielany mogą poważnie zacząć my-
śleć o I lidze. Wzmocniony zespół Andrzeja 
Ojrzanowskiego jest aktualnym liderem 
tabeli i jedynym niepokonanym zespołem 
po 5 kolejkach. Akademiczki z łatwością 
uporały się nawet z tak renomowanym 
rywalem z Białegostoku jak AZS Pronar
-Zeto, który wypadł z I ligi. To duży sukces 
i z pewnością napawa on optymizmem. 

Dopiero pierwszy mecz zdążyły rozegrać 
siatkarki II drużyny, która bierze udział w roz-
grywkach III ligi. I te dziewczęta mają apetyt 
na awans. Udowodniły to gromiąc zeszłorocz-
nego wice mistrza Mazowsza – Ósemkę Siedl-
ce i przy obecnym składzie ciężko upatrywać 
rywala, który mógłby je zatrzymać.

Wyniki bielańskich drużyn pozwalają 
pozytywnie myśleć o przyszłości sporto-
wych gier zespołowych. To w końcu one 
są dawką największych emocji dla coraz 
szerszej rzeszy kibiców. Pozostaje mieć 
jedynie nadzieję, że wraz z rosnącą liczbą 
sympatyków, pojawią się także ludzie go-
towi wesprzeć ambicje nie tylko fanów, tre-
nerów czy działaczy, ale przede wszystkim 
zawodników i zawodniczek, którzy często 
muszą łączyć sport z nauką.

Maciej Hartfi l

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

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

4.
Wąsik Jarosław 
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej

5.
Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dziel ni cy

1.

2.

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

1.

2.

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

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

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

4.
Wawer Stanisław – LPR
Członek Komisji Skarbu,
Mieszkaniowej

5.

Marek Świderski – PiS
tel. 0-501-367-772
e-mail:marek.swiderski@wp.pl
Członek Komisji Sa mo rzą do wej, 
Oświaty, Ro dzi ny

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

3.

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

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

5.

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

1.

2.

Kapłon Aleksander – PiS
Przewodniczący Rady Dziel ni cy

Mossakowska Maria – SLD-UP
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

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

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

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

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)

1.

2.

Mazurek Piotr – PO
Przewodniczący Komisji Skar bu,
Członek Komisji Architektury
Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący Komisji Ar chi tek tu ry, 
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej

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

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

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

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Nazwisko i imię
radnego Lp.

Dyżury radnych w listopadzie i w grudniu 2005

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

7 5

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

21 19

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

9,23 14,28

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

9,23 4,28

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

2 7
16 -

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiące
XI XII

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

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

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

7 5

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

- 6

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

7,14,
21,28

5,12,
19

10,24

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

5 3

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

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiące
XI XII

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

28 -

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

14 12

Siedziba SLD 
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-18.00

- 6

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

24 22

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

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiące
XI XII

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

7,21 5,19

Siedziba SdPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 18.00-19.00
Przychodnia Re jo no wa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

2 7

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

15 6,20

Filia Bibl. Publ. 
ul. Wrzeciono 48, tel. 835-48-39
godz. 18.00-19.00
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a, 
tel. 865 77 26,
godz. 18.00-19.00
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 18.00-19.00

8,22 8

16,30 14

3,24 1,22

21 19

14,28 12

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiące
XI XII

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

5

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

14 12

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

2 7

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

21 19

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.00-19.00

7 5

7

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiące
XI XII

8,22

21 19

14 12

Zachęcamy mieszkańców i przedsiębiorców działających na terenie na szej 
dzielnicy do zamieszczania w „Naszych Bielanach” swoich ogło szeń i reklam. Koszt 
(netto) opublikowania ogłoszeń i reklam przedstawia się na stę pu ją co:

– ogłoszenia drobne bezpłatne
– moduł reklamowy podstawowy (5,6 cm x 6 cm):  100 zł
– dwa moduły reklamowe (11,6 cm x 6 cm):  200 zł
Rabaty
– 2 emisje      5%
– 3 emisje      7%
– 6 emisji    10%
Ogłoszenia i reklamy przyjmuje Maciej Podczaski w redakcji „Na-

szych Bie lan”, ul. Przy by szew skie go 70/72, pok. 210, tel. 639 85 18, 
e-mail: promocja@bielany.waw.pl w po nie dział ki w godz. 10.00 - 18.00 
oraz wtorek-piątek w godz. 8.00 - 16.00.
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Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1, tel. 834 65 47,

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

GRUDZIEŃ 2005

„Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-21.00

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR

Zajęcia taneczne dla przedszkolaków
pod kierunkiem Lidii Pracownik

Teatr Tańca (taniec współczesny) grupa młodsza 
(szkoła podstawowa) pod kierunkiem Lidii Pracownik

wtorek godz.  16.45 – 17.45 
czwartek godz. 16.45 – 18.15

Teatr Tańca (taniec współczesny) grupa starsza 
(gimnazjum) pod kierunkiem Lidii Pracownik

wtorek godz. 18.00 – 19.30 
czwartek godz. 18.30 – 19.30

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

środa godz. 12.00 – 12.45
piątek godz. 17.00 – 17.45

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

Maluchy malują. Zajęcia plastyczne dla  dzieci (3-5 lat) 
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

wtorek
godz.  16.30 – 17.15

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

Gimnastyka dla pań po mastektomii
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler 

Gimnastyka  usprawniająca (dla osób w wieku 
średnim) pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler

wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 18.45

Gimnastyka  rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek, czwartek
I gr. godz. 19.00 –  19.45
II gr. godz. 20.00 – 20.45

Gimnastyka Chińska TAI-CHI
pod kierunkiem  Aleksandra Wiatra

środa
godz. 19.00 – 20.00

Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku

wtorek - piątek
godz.  9.00 –13.00

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 21.00

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

czwartek
godz. 15.45 – 16.30

wtorek, czwartek
godz. 17.00 – 17.45

GRUDZIEŃ 2005

Do wszystkich sekcji przyjmujemy zapisy.

Fitness dla młodzieży (gimnazjum, szkoła średnia, 
studenci) pod kierunkiem Malwiny Mazik

i Magdaleny Morelowskiej

wtorek - czwartek
godz.  20.00 –21.00

IMPREZY
Otwarta Galeria Muzyczno-Malarska „Niezależne Ekspresje”.

wstęp wolny
3.12 (środa)
godz.  11.00

3.12 (sobota)
godz. 17.00

4.12 (niedziela)
godz. 17.00

„Bielański Przegląd Kabaretu Literackiego”
jednorazowy bilet wstępu - 20 zł, karnet na 2 dni – 30 zł

Kabaret Słuchajcie „Ludzie to świry”, Kabaret „To za Duże Słowo”, 
Grupa Rafała Kmity

Kabaret „Limo”, Fraszka Kabaretus, Jachim Presents, Kabaret „NapAd”

Ogólnopolski Salon Karykatury i Satyry – otwarcie wystawy rysunków 
satyrycznych.
Koncert młodzieżowego zespołu „Notabene”.

wstęp wolny

7.12 (środa)
godz. 18.00
godz. 19.00

Seans bioterapii Jerzego Mrugały.
wstęp tylko za zaproszeniami

11.12 (niedziela)
godz. 17.00

14.12 (środa)
godz. 18.00

Spektakl „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Alek-
sandry Magiereckiej w wykonaniu zespołu teatralnego „Farsa” z MOK 
im. A. Kamińskiego „Kamyk” w Pruszkowie.

wstęp wolny

17.12 (sobota)
godz. 15.00-19.00

„Idą święta” – przedświąteczna akcja plastyczna  dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

wstęp wolny
„Dwie godziny dla rodziny” – spektakl teatralny dla dzieci  oraz  zajęcia 
plastyczne.

bilet wstępu dla dziecka – 10 zł
18.12 (niedziela)
godz. 12.30

16.12 (piątek)
godz. 18.00

„Cztery pory roku na Bielanach” - otwarcie wystawy poplenerowej Bie-
lańskiej Grupy Twórczej.

wstęp wolny

Zajęcia plastyczne – „malowane fantazją...” dla 
dzieci 6-9 lat pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

wtorek
godz.  17.30 – 19.00

5,12,19.12
(poniedziałek)
godz. 12.30-15.00

Spotkania w Klubie Seniora

1,8,15,22.12 
(czwartek)
godz. 16.00-20.00

Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich

SPOTKANIA KLUBOWE

od 7.12 Wystawa rysunków satyrycznych.
WYSTAWY

3,4.12 sobota
godz. 10.00-18.00
niedziela 
godz. 10.00-14.00

Warsztaty z arteterapii – kurs podstawowy dla nauczycieli i animatorów 
kultury. Prowadzi Grażyna Jezierska.

6.12 (wtorek)
godz. 9.00-13.00

„Terapia przez  sztuki plastyczne” - warsztaty   dla  uczniów Gimnazjum 
nr 74 – prowadzenie Grażyna Jezierska (grupy wg zgłoszeń).

10-11.12
sobota     10 -18
niedziela  10-14

Warsztaty „Dodać życia do lat”. Sesja II  - „Interakcje artystyczne, czyli 
spotkania ze sztuką”. Prowadzenie Marta Syga.

EDUKACJA KLUTURALNA

Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury
„Przy Estrady”

Warszawa, ul. Estrady 112, tel. 835 54 44
IMPREZY

„Bielański Przegląd Kabaretu Literackiego”. Wystąpią: Fraszka Kaba-
retus, NapAd

bilet  wstępu  15 zł
3.12 (sobota)
godz. 18.00

4.12 (niedziela)
godz. 16.00

„Rodzinne spotkania ze sztuką” -  impreza mikołajkowa
wstęp wolny

Wieczór muzyczno-poetycki  - poezja Marii  Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej w wykonaniu Witolda Matulki.

wstęp wolny
10.12 (sobota)
godz. 18.00

2,9,16.12 (piątek)
godz. 15.30-18.30

Klub Miłośników Nauki dla młodzieży (gimnazjum i szkoły średnie).  
Prowadzenie Zbigniew Policiewicz.

Tazaro BOK – zespół tańca dyskotekowego
dla dzieci (szkoła podstawowa, gimnazjum)

pod kierunkiem Kamili Guzowskiej

poniedziałek, środa
godz.  18.30 – 19.30

Studencka grupa wokalna
„Raz a dobrze”

wtorek - czwartek
godz. 19.00 – 21.00

Zajęcia z papieroplastyki dla dzieci (szkoła pod-
stawowa) pod kierunkiem Elżbiety Szmydt

środa
godz.  11.45 – 13.15

14.12 (środa)
godz. 11.00

„Kwartet Saksofonowy” -  koncert umuzykalniający dla uczniów w wy-
konaniu artystów Filharmonii Narodowej

19.12 (poniedziałek)
godz. 12.30

Spotkanie opłatkowe  Klubu Seniora
wstęp tylko za zaproszeniami

Spotkanie opłatkowe  BOK
wstęp tylko za zaproszeniami

21.12 (środa)
godz.  18.00

Wystawa poplenerowa „Cztery pory roku na Bielanach”.od 16.12

14.12 (środa)
godz. 13.00

 „Przygody Sowizdrzała Marchołta”  - spektakl teatralny  dla uczniów 
Zespołu Szkół  nr 51

wtorek i środa
godz. 16.00-18.00 Warsztaty fi lmowe dla młodzieży. Prowadzenie Wojciech Mandrewicz.

„Koktajl teatralny” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego

poniedziałek, piątek
godz. 15.30 – 17.30

Tkackie Koło Seniorek
pod kierunkiem Anny Kozłowskiej

wtorek 
godz. 16.00 – 19.00

Zajęcia szachowe
pod kierunkiem Piotra Staniszewskiego

wtorek
godz. 18.00 – 19.00

18.12 (niedziela)
godz. 18.00

Wieczór z Gwiazdą Janusza Tylmana
wstęp wolny

5-15.12.05
„Prezent pod choinkę dla Mamy, Taty, Dziecka….”. Konkurs plastyczny- 
5-9 grudnia dostarczanie prac - 15 grudnia fi nał konkursu.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - Wydział Kultury

6.12.05
godz. 17.00

Zabawa Mikołajkowa dla dzieci w wieku szkolnym – w programie gry, 
zabawy, konkursy.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Ognisko TKKF „Cho-
miczówka”. Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka“, tel. 834-76-98, 
ul. Pabla Nerudy 1.

6.12.05
godz. 9.30

„Pan Twardowski” – przedstawienie teatralne dla dzieci.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

6-22.12.05 „Kolędujmy wszyscy wraz” konkurs wokalny.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

8.12.05
godz. 11.00

„Spotkanie z Mikołajem” – otwarta impreza środowiskowa dla dzieci 
z udziałem artystów.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47.

16.12.05
godz. 13.00-13.45

„Zaczarowane Zimowe Drzewko” – impreza plenerowa dla dzieci w parku 
MDK „Bielany” z cyklu przyrodniczego „O czym opowiada park”.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47.

22.12.05
godz. 17.00

Wigilia dla dzieci z Ogniska TPD.
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD. Klub Mieszkańców WSBM 
„Chomiczówka “, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.
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* O szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych imprez i zajęć kulturalno-edukacyjnych 
– w tym o możliwości uczestnictwa – prosimy pytać organizatorów pod wskazanymi adresami.
Przygotował: Jarosław Bobin – inspektor Wydziału Kultury.

WYSTAWY, SESJE NAUKOWE, SEMINARIA
Wystawa „Solidarność, 25 lat Powstania”. Ekspozycja czynna do 
12.12.2005 r. (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.

EDUKACJA KULTURALNA
pon. i czwartki
dzieci do 11 lat
godz. 16.00-17.30
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej 
15 lat
godz. 19.00-20.30

Szkoła Tańa CARO DANCE
Zaawansowani, średnio zaawansowani

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

Zajęcia odpłatne

środy i piątki
dzieci do lat 11
godz. 16.00-17.30
młodzież 12-15 lat
godz. 17.30-19.00
młodzież powyżej 
15 lat
godz.19.00- 20.30

Szkoła Tańa CARO DANCE
Zaawansowani, średnio zaawansowani

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

Zajęcia odpłatne

wtorki i czwartki
godz. 18.30-20.30

Zajęcia - warsztaty muzyczne 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
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

Zajęcia umuzykalniając dla dzieci 4-6 letnich
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub „Złotego Rondelka”. Zajęcia warsztatowe obejmujące m.in. zasady 
zachowania się przy stole, dekorowania stołów na uroczystości rodzinne, 
poznania potraw kuchni regionalnych i międzynarodowych.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub Turystyczny. W działalności klubu m.in. wycieczki kulturoznawcze po 
Warszawie i okolicy, zdobywanie Warszawskiej Odznaki Turystycznej.
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
Klub Miłośników Poezji. Praca nad wierszem i z wierszem (nauka analizy i in-
terpretacji utworu literackiego, własne próby poetyckie, wieczory poezji).
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45

Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzi Barbara 
Czarnecka. 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.

wtorki i czwartki
godz. 16.00-19.00

środy Wolontariat młodzieżowy. Zajęcia prowadzi Mariola Strukowska.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Modelarstwo lotnicze – Klub „Śmigiełko”.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Gitara i keyboard. Zajęcia prowadzi – Robert Pardela.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

wtorki
godz.13.10-15.00
czwartki
godz. 13.10-20.05

Muzykoterapia – nauka gry na fl ecie. Zajęcia prowadzi Krystyna Ośko.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

Zajęcia z tańca towarzyskiego. Zajęcia prowadzi – Antoni Żaliński.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59 (zajęcia 
w Szkole Podstawowej nr 273, ul. Balcerzaka 1).

Klub miłośników języka esperanto. Zajęcia prowadzi – Alina Mozer.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

Pracownia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi – Grażyna Cie-
cierska (witraż).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

pon., wtorki
godz. 8.00-9.00
środy
godz. 11.30-13.00 

soboty
godz. 8.00-15.45

wtorki
godz. 14.00-17.00
poniedziałki
godz. 9.30-11.00
środy
godz. 10.40-15.20
czwartki
godz. 9.00-10.30
piątki
godz. 8.00-9.35
środy
godz. 12.00-15.30

Pracownia rękodzieła artystycznego. Zajęcia prowadzi Izabela Kamiń-
ska-Wasiak (haft).
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a., tel. 834 52 59.

„A na Bielanach czytamy dzieciom”. Każda środa miesiąca godz. 17.00, 
zajęcia w siedzibie biblioteki oraz w fi liach: ul. Duracza 19, ul. Bogusław-
skiego 6a, 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 (miej-
sce: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży ul. Duracza 19).

6.12.05
godz. 15.30-19.00

poniedziałki
godz. 14.00-18.40
środy
godz. 15.00-19.40
piątki
godz. 14.00-18.40

poniedziałki, środy, 
czwartki, piątki

Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki wg. zgłoszeń w fi liach.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica ul. Duracza 19, tel. 835-43-55
Sztuka Fotografi i. Warsztaty prowadzi Zbigniew Dubiel.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05.

wtorki
godz. 17.30-19.00

„Wielki Noworoczny Bal” – otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

30.12.05
godz. 16.00-18.30

poniedziałki
godz. 17.30-19.00
wtorki i środy
godz.17.00-18.30

Koło Ekologiczne. Zajęcia prowadzi - Jolanta Giers.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Szegedyńska 9a, tel. 834 52 59.

środy
godz. 9.00-12.55
czwartki
godz. 9.00-10.35

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

czwartki
godz. 15.00-18.00

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

  
   
 
   
   
   
    

Warsztaty – instrumenty klawiszowe i gitary
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45

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

środy
godz. 17.00

W pracowni artysty malarza. Warsztaty malowania portretów w swojej 
pracowni prowadzi Małgorzata Renes. Terminy w uzgodnieniu.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05
Warsztaty retoryki, czyli sztuki mówienia. Prowadzący Olgierd Annusiewicz.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05

2.12.05
godz. 17.30

„Anioły” – otwarte zajęcia plastyczne.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47
Spotkania przy opłatku w zespołach specjalistycznych MDK „Bielany”.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

15-20.12.05
godz. 15.00-19.00

Otwarcie dwóch wystaw „gombrowiczowskich”: wystawa pt. „Ja – Gom-
browicz”, wystawa „Z „Dziennikiem” w Argentynie” – fotografi e Jacka 
Milera. W programie otwarcia spektakl teatralny Witolda Gombrowicza 
„Biesiada u hrabiny Kotłubaj”. Wystawy czynne do 28 lutego 2006 roku 
(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. 
Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

15.12.05
godz. 11.00

KONCERTY

9.12.05
godz. 19.00

„Jednego serca...”. Kompozycje Czesława Niemena w jazzowych interpretacjach 
pianisty Artura Dutkiewicza. Podziemie Kamedulskie w Lasku Bielańskim.

wstęp wolny
Organizator Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
tel. 669-01-78

11.12.05
godz. 20.00

Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne”. Koncert adwentowy. Koncert 
w wykonaniu Zygmunta Antonina – organy oraz Stanisława Dziewiora 
– trąbka. W programie utwory: J.S. Bacha, J.Clarka, J.Stanleya.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55, Agencja Artystyczna Arsis. 
Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78

wstęp wolny

IMPREZY DLA SENIORÓW

soboty
godz. 10.00

Warsztaty tańców integracyjnych dla seniorów bielańskich. Zajęcia 
prowadzi Sylwia Nadolska.

wstęp wolny
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Ognisko TKKF „Cho-
miczówka”. Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, 
ul. Pabla Nerudy 1.

poniedziałki
godz. 15.00

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

1.12.2005
godz. 14.00

Wykład psychologa – Świętowanie w rodzinie. Prowadzi Małgorzata Renes.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Klub Mieszkańców 
WSBM „ Chomiczówka” tel. 834-76-98 ul. Pabla Nerudy 1

11.12.05
godz. 18.00 

Koncert z cyklu „Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach”. Utwory 
adwentowe. Chór SGGW pod dyr. Michała Dąbrowskiego.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny Promiń-
skiej, współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

12.12.05
godz. 14.00

Recital Macieja Pietrzyka. Okolicznościowy koncert z okazji 24. rocznicy 
wprowadzenia stanu wojennego. Koncert poprzedzi wystąpienie Krzysz-
tofa i Joanny Kąkolewskich, którzy opowiadać będą zebranym o swojej 
nowej książce pt. „Ksiądz Jerzy w rękach oprawców”.

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

6.12.2005
godz.14.00

Wykład wiedzy o przyrodzie „Europejskie szlaki”  dla bielańskich seniorów.
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 

8.12.05
godz. 15.00

Wykład wiedzy o zdrowiu dla bielanskich seniorów – „Niewydolność nerek”.
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

15.12.05
godz. 14.00

Wykład wiedzy o przyrodzie „Europejskie szlaki”  dla Bielańskich Senio-
rów  temat - Węgry. Zajęcia prowadzi Paweł Górski.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. WarszawyOgnisko TKKF ”Cho-
miczówka „Klub Mieszkańców WSBM „ Chomiczówka” tel. 834-76-98ul. 
Pabla Nerudy 1.

wstęp wolny

15.12.05
godz. 14.00

Wykład wiedzy o historii – Narodowe tradycje świąteczne w życiu Warszawy.
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 

20.12.05
godz. 14.00

Spotkanie wigilijne bielańskich seniorów   
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF ”Cho-
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „ Chomiczówka” tel. 834-76-98, 
ul. Pabla Nerudy 1.

22.12.2005
godz. 14.00

Integracyjne spotkanie opłatkowe dla seniorów.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy, Ognisko TKKF ”Cho-
miczówka”, Klub Mieszkańców WSBM „ Chomiczówka” tel. 834-76-98, 
ul. Pabla Nerudy 1. 

29.12.05
godz. 14.00

Wykład wiedzy o sztuce dla seniorów.
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 

17.12.05
godz. 12.00

Świąteczny koncert kolęd. Koncert w wykonaniu zespołu „Gitara klasycz-
na” istniejącego przy MDK „Bielany”.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

26.12.05

Koncert z cyklu  „Muzyka na Wrzecionie”. Koncert kolęd łemkowskich, 
polskich i ukraińskich w wykonaniu Wokalnego Zespołu Kameralnego 
„Canzona”. W programie kwartet J. Brahmsa.
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ul. Przy 
Agorze 9, Biuro Koncertowe „Alla Camera”, współpraca: Wydział Kultury 
Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

grudzień

grudzień
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SZUKAM PRACY
• 25-letni, dyspozycyjny, zmotoryzowany - doświadczenie 

w pracach wykończeniowych - poszukuje stałej pracy lub 
dodatkowej. Tel. 504 012 224.

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

• Błyskotliwa, lat 36, inteligentna, komunikatywna, pozytywnie 
nastawiona do ludzi i życia, umiejąca pracować pod presją stresu, 
z doświadczeniem w handlu zagranicznym w branżach tech-
nicznych (telekomunikacja, gazownictwo), znajomość procedur 
unijnych w budownictwie, angielski, komputer, szuka interesującej 
i satysfakcjonującej pracy biurowej na stałe, tel. 508-361-405. 

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

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

633 48 92.
• Młoda emerytka (53 lata) zaopiekuje się dzieckiem, naj-

chętniej w wieku przedszkolnym lub szkolnym lub osobą 
starszą. Posiadam doświadczenie i referencje. Tel. 834 02 
30, 0-505 148 232.

• Kobieta na wcześniejszej emeryturze, od września zaopiekuje 
się dzieckiem w wieku szkolnym lub przedszkolnym /przypro-
wadzanie ze szkoły lub przedszkola, pomoc przy odrabianiu 
lekcji, zabawa/. Tel. 834-30-51.

• Mgr ekonomii przyjmie pracę na komputer WORD, EXCEL 
lub podejmie pracę biurową. Tel. 833 36 96.

• Zaopiekuję się osobą starszą, referencje. Tel. 0 693 619 857.
• Podejmę się opieki nad starszą, chorą osobą – gotowanie, 

sprzątanie, zakupy. Tel. 423 70 50.
• Zaopiekuję się dzieckiem, może być w niepełnym wymiarze 

godzin. Tel. 0 505 296 790.
• Księgarz, 25 lat – do biblioteki, księgarni, antykwariatów 

(w tym muzycznych). Tel. 864 14 81.
• Przyjmę sprzątanie 3 razy w tygodniu po godz. 17.00. Tel. 

504 540 684, 669 41 22 (po godz. 20.00).
• Zaopiekuję się osobą starszą lub dzieckiem – może być 

w niepełnym wymiarze godzin. Tel. 695 936 877.
• Poprowadzę biuro małej fi rmy – łącznie z małą księgowością 

– wieloletnie doświadczenie, mgr ekonomii. Tel. 833 36 96, 
609 247 060.

• Sprzątanie, mycie okien, dokładnie. Tel. 834 79 54 lub 629 95 24.
• Opiekunka – studentka katolickiej uczelni z doświadczeniem 

i referencjami podejmie pracę. Tel. 834 74 54 lub 629 95 24.
• W sklepie na ½ etatu między godz. 9.00 – 13.30 lub sprzątnie 

biur rano lub popołudniu. Tel. 864-10-14. 
• Mężczyzna 26-letni, dyspozycyjny, zmotoryzowany, z do-

świadczeniem przy produkcji i montażu kominków poszukuje 
pracy. Tel. 0 504 012 224. 

• Układam krzyżówki. Tel. 864 14 83.
• Inżynier sprzedaży z działalności gospodarczej podejmie 

współpracę z solidną fi rmą. Tel. 693 619 857.

DAM PRACĘ
• Poszukuję opiekunki do 11-letniej dziewczynki (przyprowadzanie 

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

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

• Emerytkę kulturalną, sprawną zatrudnię na ¼ etatu do prac 
domowo-ogródkowych. Tel. 834 94 00 (wieczorem).

• Praca dla aktywnych – sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych 
i innych. Tel. 606 690 529.

• AVON – konsultantki, wpisowe gratis. Tel. 669 66 07 (wieczo-
rem), 0 607 052 650.

• Zatrudnię do sprzedaży i montażu: okien, drzwi, żaluzji, rolet. 
Tel. 602 274 292.

• Zatrudnię młodą dziewczynę do rozdawania ulotek i rozlepia-
nia ogłoszeń. Tel. 696 219 475 (po godz. 21.00).

• Poszukuję osoby do opieki nad starszym panem (samo-
dzielnym) - gotowanie, sprzątanie, zakupy w wymiarze 3-4 
godziny dziennie z okolic ulicy Magiera.Tel. 0-691-42-90-40 
lub 753-02-02 (wieczorem).

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 kuchnię gazową. Tel. 633 00 86.
• Sprzedam żaglówkę rozkładaną z żaglem. Tel. 633 00 86.
• Wózek spacerowy firmy Baby Dreams, mało używany, 

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

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

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

• Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki. Tel. 502 057 579.
• Sprzedam śpiwór dla dziecka dł. 110 cm – 25 zł, komplet do 

chrztu dla dziewczynki 74 cm – 50 zł, ubranka po dziecku 
4 - 5 lat – 5 do 10 zł, łyżwy dziecięce (dł. stopy 16-17 cm) 
– 35 zł, łyżwy fi gurowe damskie (rozm. 39) – 30 zł. Tel. 500 
255 712.

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

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

• Sprzedam tanio 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. 2 

m). Tel. 833 37 72.
• Sprzedam kuchnię gazową z elektrycznym zapalnikiem gazu 

i zamrażarkę. Tel.633-00-86
• Sprzedam 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.
• Telewizor PANASONIC, 28 cale, rok. 1999, w bardzo dobrym 

stanie, do naprawy (wymiana procesora) cena: 500, Żoliborz 
tel. 6330181 

• Dwie pakowne komody (120 wysokości /90 cm szerokości), 
jedna z barkiem, tworzące zgrabny kredens w dębie rusty-
kalnym (tylko przody drewniane) lub moga stać oddzielnie, 
w bardzo dobrym stanie, idealne do pokoju stołowego, salonu 
lub jadalni - 550 zł/każda, 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.

• Przecena i wyprzedaż tkanin sukienkowych, wiskozowych 
i ze sztucznego jedwabiu, podszewek. Sprzedaż detaliczna 
i hurtowa tkanin ubraniowych, zasłonowych, ocieplanych, 
pikówki, fl izeliny, surówki, pościelowych, skayów i ortalionów 
w różnych kolorach. Acpol ABC sklep z tkaninami, ul. Żerom-
skiego 17b (z tyłu poczty), tel. 669-99-41.

• Maszyna do szycia SINGER. Stół z nagami na pedały orygi-
nalny – cena 300 zł. Tel. 835 30 84

• Wyprzedaż różnych tkanin po działalności produkcyjnej od 
5 zł. Tel. 835 30 84.

• Oryginalna hulajnogę dla dziecka do lat 11, skrętna, zwrotną, 
lekką, 1 sezon użytkowania, w bardzo dobrym stanie, Żoli-
borz, wieczorem, tel. 633 01 81.

• Maszynę do szycia Singer – oryginalna z nogami na pedał 
– 300 zł. Tel. 835 30 84.

• Wyprzedaż różnych tkanin: wełna, bawełna, tiul czarny, 
koronka czarna, biała i inne po działalności produkcyjnej. 
Tel. 835 30 84.

• Wyprzedaż nowej konfekcji francuskiej – tanio. Tel. 835 30 84.
• Sprzedam rodowodowe szczeniaki Goldenratriever. Tel. 

501 555 185.
• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie 

jako strój ministranta bardzo tanio sprzedam (50 zł), stan 
bardzo dobry, telefon wieczorem, Bielany 633-01-81

• Szafkę w kolorze olcha 119/78/39 cm, z trzema małymi 
szufl adkami, na nóżkach, z systemu XXI meble Black and 
White, cena do uzgodnienia (160 zł), w bardzo dobrym stanie, 
wieczorem tel. 633-01-81

• Kurtkę puchową, ciepłą, z odpinanym kapturem (H&M) na 
158/164 cm wzrostu dla chłopca, w bardzo dobrym stanie, 
1/2 sezonu użytkowania, cena do uzgodnienia, Bielany, tel. 
wieczorem 6330181

• Ciemne spodnie w kancik z kamizelką, z niegniecącego się 
materiału, w bardzo dobrym stanie, idealne na komunię pod 
komżę, ewentualnie jako strój galowy, na wzrost 152/158 
cm), cena 100 zł (do uzgodnienia), Bielany, telefon wieczorem 
6330181.

• Sprzedam tanio nowy wózek inwalidzki z basenem higienicz-
nym. Tel. 834 15 95.

• Telewizor Otake 21” kolorowy, cena do uzgodnienia. Tel. 
663 44 14.

• Kurtka jasna z lisa, nowa, rozmiar 3XL i czapka od kompletu. 
Tel. 833 37 72.

• Płaszczyk damski pikowany, jasny, rozmiar 42/44 - idealny 
na zimę, spodnie różne rozmiar 42, garsonka damska ze 
spódnicą w kolorze lila rozmiar 42, bluzki rozmiar 42. Półbuty 
w czuby czarne w dobrym stanie, rozmiar 39 - wszystko 
czyste, w dobrym stanie, za symboliczną kwotę, Bielany, tel. 
wieczorem 6330181.

• Buty mokasyny fi rmy Lasocki, ciemno - granatowe na po-
deszwie gumowej, rozmiar 39 - nowe w pudełku - cena do 
uzgodnienia, Bielany, tel. 6330181.

• Białą krótką albę (komżę) do komunii dla chłopca, ewentualnie 
jako strój ministranta bardzo tanio sprzedam (50 zł), stan 
bardzo dobry, telefon wieczorem, Bielany 633-01-81

• Szafkę w kolorze olcha 119/78/39 cm, z trzema małymi 
szufl adkami, na nóżkach, z systemu XXI meble Black and 
White, cena do uzgodnienia (160 zł), w bardzo dobrym stanie, 
wieczorem tel. 633-01-81

• Dwie szafko - komody z drzwiczkami w dębie rustykalnym, 
kolor orzech, stan bardzo dobry, wymiary: (120/90/60 cm), 
jedna z barkiem, Bielany, wieczorem. Tel. 633-01-81.

• Kurtkę puchową, ciepłą, z odpinanym kapturem (H&M) na 
158/164 cm wzrostu dla chłopca, w bardzo dobrym stanie, 
1/2 sezonu użytkowania, cena do uzgodnienia, Bielany, tel. 
wieczorem 6330181.

• Ciemne spodnie w kancik z kamizelką, z niegniecącego się 
materiału, w bardzo dobrym stanie, idealne na komunię pod 
komżę, ewentualnie jako strój galowy, na wzrost 152/158 cm), 
cena do uzgodnienia, Bielany, telefon wieczorem 6330181

• Spodnie typu dzwony, żakiety, bluzki, płaszczyk zimowy 
3/4 w rozmiarach 42-44, buty 39 (nowe mokasyny CCC) i z 
czubem niezniszczone, modne, cena do uzgodnienia, tel. 
wieczorem 6330181

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.

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

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

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

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

• Do wynajęcia lokal 80 m2 na magazyn lub produk-
cję. 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 garaż własnościowy przy ul. Marymonckiej. Woda, 
co. Tel. 751-18-86 wieczorem.

• 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 Biela-
nach. 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. Lektykar-
skiej. Tel. 833-72-13

• Wynajmę dom – pensjonat: ul. Farysa 8. Tel. 834 35 08.
• Mieszkanie spół/lokatorskie 2 pok. 38 m2 zadbane, winda 

– Bielany, zamienię na 3 pokojowe spółdzielcze z dopłatą. 
Może być do remontu. Bielany lub okolice. Tel. 669 24 39, 
834 20 24 (po godz. 16.00).

• Kupię mieszkanie 2-pokojowe pomiędzy ul. Przybyszew-
skiego a osiedlem PIASKI w 2006 r. W rozliczeniu M-4, 
M-4 63 m. kwadratowe |||\|V PLUS garaż we Włocławku na 
osiedlu POŁUDNIE/ KOKOSZKA TEL.054 2348282 e-mail: 
bogumilpawlak@op.pl 

• Sprzedam działkę budowlaną – Kiełpin – 2100 m2. Tel. 833-
-20-14, 0-608-466-588.

• Zamienię mieszkanie spółdzielcze-lokatorskie (51,5 m2) na 
mniejsze. Tel. 669-10-16, 0-604-163-107.

• Kupię 3-pokojowe od 60 m2 z garażem podziemnym i ogród-
kiem (wysoki parter), cisza, zieleń – cała Warszawa, chętnie 
Praga Południe do 280 tys. zł; lub segment – w rozliczeniu 
ewentualnie mieszkanie 4-pokojowe, atrakcyjne 61 m2, 
Bielany lub 2-pokojowe 50 m2 Saska Kępa. Tel. 835 32 81, 
604 405 155.

• Sprzedam działkę zagospodarowaną 300 m2 z domkiem 
drewnianym w Ogrodach działkowych „Klaudynek”. Tel. 0 
607 719 167.

• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 60 m2 na mniejsze ok. 40 m2 
typu własnościowego, może być z zadłużeniem – Żoliborz – Bielany. 
Tel. 835 42 74 (w godz. 17.00-21.00), 0 601 294 125.

• Uczciwemu od zaraz wynajmę miejsce w garażu podziemnym 
w nowym bloku przy ul. Literackiej 13A najchętniej z pobliskich 
bloków (ul. Literacka, Kochanowskiego), tel. 508 361 405.

• Mieszkanie 51 m2 3 pokoje, piętro 4/10, spółdzielcze lokator-
skie, zamienię na 2 pokojowe ostatnie piętro w tej dzielnicy 
lub innej. Tel. 0502 918 923.

• 1290 m2 działka rekreacyjno-budowlana nad Bugiem w Mły-
narzach, gmina Zabrodzie 40 km od Warszawy – pilnie 
sprzedam 20 zł/m2. Tel. 835 30 84. 

• 40 m2 ul. Wrzeciono piętro3/4, ciche, rozkładowe, po remoncie, 
podłoga mozaika, terakota, glazura, szafy wnękowe, nowe 
okna, balkon. Blisko szkoły, przedszkola, las i planowana linia 
metra. Budynek po wymianie wszystkich instalacji. Bezpośred-
nio cena 163000 zł. Tel. 604 093 125.

• Poszukuję kawalerki do wynajęcia na Bielanach. Tel. 663 59 79.
• Sprzedam działkę 300 m2 zagospodarowaną z domkiem 

– Ogrody „Klaudynek”. Tel. 607 719 167.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe przy ul. Rodziny Połanieckich 

– 73 m2, piętro 3/11, 2000 r., kuchnia (meble + AGD), balkon, 
garaż, piwnica, ochrona – 330 tys. zł. Tel. 601 202 110.

• Zamienię dwupokojowe mieszkanie kwaterunkowe na Biela-
nach – ciemna kuchnia, 3 piętro na trzypokojowe na Bielanach 
– może być zadłużone. Tel. 501 625 952.

• Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe – 55 m2, 
3 pokoje z widną kuchnią, 5 piętro na Chomiczówce na 
mniejsze do 35 m2. Tel. 864 73 76.

• Kawalerka do wynajęcia 20 m2, czysta, umeblowana, nowy 
sprzęt AGD. Pruszków Centrum. Tel. 834 26 48.

• Wynajmę pomieszczenie na magazyn lub garaż na ul. Kwit-
nącej. Tel. 669-79-53.

• Sprzedam garaż własnościowy – woda, CO, światło – tanio. 
Tel. 751 18 86.

• Zamienię mieszkanie spółdzielcze – lokatorskie (43m2) Go-
cław na podobne lub większe na Bielanach. Tel. 669-29-04 
w godz. 16 – 20, 0-509-973-845. 

• Garaż własnościowy kupię, okolice al. Zjednoczenia. Tel. 
834 03 74.

• Kupię mieszkanie na Bielanach. Najchętniej Kasprowicza 
i okolice. Bezpośrednio. Tel. 0-501 300 368.

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.

• Opieka nad grobami w Warszawie – tanio i solidnie. Tel. 
500 336 607.

• Zaginął rudy kot – miał obrożę, w okolicach ul. Kasprowicza 
/ Przy Agorze. Nagroda. Tel. 606 386 407.

• Gruz, piasek, ziemię przyjmę nieodpłatnie na działkę w okolicy 
Białobrzegów n/Pilicą. Tel. 695 461 312.

USŁUGI
• Dom Opieki w Łomiankach, całodobowa opieka pielęgniar-

ska, 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), artyku-

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

w Niemczech. Tanio. Tel. 0-691-390-016
• 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 wy-
dawnicze – 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, 0 695 612 825.

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

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

• Zespół muzyczny. Wesela, bale, studniówki. Wysoki poziom, 
wszechstronność repertuaru, wodzirej, prezencja, stroje. Po-
siadamy 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 - miesz-
kania, działki, domy, itp.Tel. 0605-32-44-09.

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

• Stolarstwo, wyrób, naprawa. Tel. 833 46 74, 834 96 68.
• Korepetycje z fortepianu - solidnie i tanio. Tel. 669 45 41.
• Szkło. Nietypowe usługi szklarskie: zabudowy, blaty, schody, 

drzwi, meble, witraże - wszystko wykonane ze szkła. Lustra 
srebrne i kolorowe. Konsultacje bezpłatne. Tel. 0 602 852 537.

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

• Korepetycje z matematyki. Tel. 835 12 05.
• Pracownia Artystyczna „BERKANAN” prowadzi warsztaty: 

malarstwa, grafi ki rzeźby, ceramiki, toczenie na kole garncar-
skim dla młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminu 
na ASP i Architekturę. Tel. 0-601-130-006, ul. Wyspiańskiego 
7, klatka nr VII. Domofon nr 90.

• 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, elek-
tryka, ślusarstwo, czyszczenie wertikali, dywanów, tapicerki. 
Tel. 633-48-92. 

• Pralnia Alicja wykonuje usługi: pranie sukien ślubnych, kurtek 
puchowych, skórzanych, kożuchowych, futer, kapeluszy, be-
retów, 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, bezpiecz-
nie, bezzapachowe preparaty. Tel. 642-96-16. 

• Korepetycje z języka niemieckiego u egzaminatora państwo-
wego z najwyższymi kwalifi kacjami (także przygotowanie do 
matury). Tel. 0-889-947-275.

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

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

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

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

• Niemiecki, pomoc szkolna. Tel. 669-45-41
• Korepetycji z matematyki i chemii udziela mgr inż. Bielany, Bemowo 

20 zł/h - pisanie prac tel. 0691350400, 6636293 po 17.00
• Lekcje języka niemieckiego dla początkujących i zaawan-

sowanych (także przygotowanie do matury) u mgr. fi lologii 
germańskiej. Tel. 0-889-947-275.

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

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

• 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. Licencja MF od 1991 
r., ceny promocyjne. Tel. 663-80-89. 

• Zawiozę do ślubu białym volvo – tanio. Tel. 663 70 96, 604 420 482.
• Dla osób niepełnosprawnych i starszych drobne naprawy 

domowe. Jerzy Denisiuk – złota rączka. Tel. 834-05-03
• Tenisowe szkolenie, obozy – wakacje. Tel. 834-33-22, 0-

-501-761-791.
• www.abcgitary.pl. Tel. 448 11 66, 601 373 401
• Fortepian, korepetycje. Tel. 669-45-41
• BHP, profesjonalna obsługa fi rm, szkolenia. Tel. 601 34 88 21.
• Części zamienne do żaluzji, rolet, verticali. Serwis – sprzedaż, 

ul. Bogusławskiego 6a. Tel. 423-44-13.
• Serwis okien z PCV na okuciu WINKHAUS i ROTO. Sprzedaż 

– montaż. Tel. 425-40-88.
• Domowa opieka dla starszych i niepełnosprawnych. Rehabi-

litanci, pielęgniarki, opiekunki. Gwarancja jakości usług. Tel. 
695 936 892, 663 18 94 ul. Conrada 7, parafi a Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych. 

• Transport – tanio. Meble, AGD, RTV, inne – Fiat Ducato Maxi. 
Tel. 604 704 193.

• Francuski – kursy przedwyjazdowe. Tel. 869 45 60, www.
elea.com.pl.

• Klimatyzacja samochodowa. Serwis, naprawy. Profesjonalnie. 
Tanio. Tel. 833-20-14, 0-501-160-500.

• Matematyka i chemia. Nauczycielka przygotuje do egzaminu 
poprawkowego – skutecznie i bezstresowo; doświadczenie. 
Tel. 603 162 542.

• Nauczycielka przygotowuje do poprawki gimnazjalistów 
z matematyki i chemii. Tel. 698 414 705.

• Pedagog, reedukator zaopiekuje się dzieckiem w godzinach 
popołudniowych lub pomoże w nauce. Tel. 509 625 928.

• Wesela – Tanio – Najlepiej. 90 zł od osoby przy bogatym, 
pełnym menu, atrakcyjne sale, wysoki poziom. Posiadamy 
prezentację przebiegu całych wesel na kasetach video 
i płytach DVD. Możliwość atrakcyjnej orkiestry oraz kamery 
video. Tel. 835 32 81, 604 405 155.

• Terapia normalna kręgosłupa i schorzeń odkręgosłupowych. 
Tel. 0 510 600 800.

• Korepetycje z języka angielskiego - tanio. Tel. 600 807 750, 
834 21 86 (po godz. 20.00).

• Angielski – dzieci i młodzież (m.in. przygotowanie do nowej 
matury) – dojazd. Absolwentka PSSJiO. Tel. 864 02 31.

• Matematyka, fi zyka – korepetycje na Wawrzyszewie. Tel. 
504 204 449.

• Nauczyciel języka niemieckiego -  germanista z Bielan podej-
mie się korepetycji, tłumaczeń, konwersacji, pomocy w odra-
bianiu lekcji z języka niemieckiego. Inne propozycje! Chętnie 
również pracy stałej na umowę. Tel. 0 887 397 868.

• Matematyka – korepetycje, zakres szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Nie drogo, a skutecznie, doświadczenie. Tel. 
834 79 54 lub 629 95 24.

• Korepetycje – niemiecki (podstawowa, gimnazjum, liceum), 
studentka linquodydaktyki, 2 godz. lekcyjne – tanio. Tel. 669 
11 51 (po godz. 17.00).

• Korepetycje – rosyjski (podstawowa, gimnazjum) tanio, solid-
nie, 2 godz. lekcyjne. Tel. 669 11 51 (po godz. 17.00).

• Kancelaria – prawo lokalowe, administracyjne, budowlane, 
cywilne, rodzinne, karne. Tel. 825 74 28, 604 203 122.

• Cyklinowanie, lakierowanie – solidnie, tanio. Tel. 751 96 01, 
0 694 142 660.

• Dezynsekcja HACCP – skutecznie, bezpiecznie, gwarancja. 
Tel. 751 96 01, 0 694 142 660.

• Tapicerskie usługi u klienta. Tel. 0 880 262 225.
• Reedukacja – udziela specjalistka. Tel. 0 509 625 928.
• Korepetycje z języka niemieckiego -  pomoc w odrabianiu 

lekcji z języka niemieckiego. Magister fi lologii germańskiej, tłu-
macz, lektor. Inne propozycje! Kontakt: tel. 0 887 397 868.

• Korepetycje z fi zyki. Tel. 864 62 74.
• Wykonuję masaże: leczniczy, relaksacyjny, akupresura, 

terapia kręgosłupa. Tel. 603 750 947.
• Angielski – dzieci i młodzież, tanio i skutecznie, studentka, 

certyfi kat, doświadczenie. Tel. 633 75 66.
• Matematyka w gimnazjum, przystępne ceny (ewentualny 

dojazd do ucznia). Tel. 864 21 04.
• Chemia – korepetycje (profesor LO). Tel. 864 21 04.
• Lekarskie Wizyty Domowe – lekarz chorób wewnętrznych 

Ewa Niegowska. Tel. kom. 0-608-056-821.
• Biuro Rachunkowe METIS, pełny zakres usług księgowych 

i kadrowo-płacowych. KpiR, ryczałt, pełne księgi. Pomoc 
w rejestracji fi rmy. Atrakcyjne rabaty. Tel. 320 54 17, 0 880 
494 941, e-mail: biuro@metis.com.pl.

• Francuski – korepetycje, nauka, matura. Osoba po fi lologii 
francuskiej i po pobycie we Francji. Tel. 503 648 001.

• Organizujemy wesela, bale, studniówki, mikołajki oraz imprezy 
okolicznościowe również u klienta – atrakcyjne sale i profe-
sjonalna obsługa. Tel. 834 16 28, 605 787 412.

• Udzielę korepetycji języka angielskiego z zakresu szkoły 
podstawowej – certyfi kat. Tel. 697 960 691.

• Reklamy świetlne, neony, kasetony, plansze informacyjne i wolno-
stojące konstrukcje aluminiowe, stal nierdzewna, stalowe barier-
ki. Projektowanie, montaż, konserwacja. Tel. 509 981 918.
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W czwartek, 27 października 2005 
r., odbyło się spotkanie podsumowu-
jące szóstą edycję konkursu „Bielany 
w kwiatach”. 

Wcześnie j  komis ja 
złożona z pracowników 
Wydziału Ochrony Środo-
wiska dokonała przeglądu 
i oceny 53 obiektów (11 
balkonów i 42 ogródków), 
zgłoszonych do konkursu. 
Ukwiecone miejsca zostały 
ocenione na podstawie 
wizji lokalnej w terenie oraz 
zdjęć fotografi cznych.

Wyłoniono 21 laure-
atów. Zdobywcy I, II, i III 
miejsca otrzymali nagrody 
– całoroczną prenume-
ratę czasopism „Ogrody” 
i „Kwietnik”, a osoby wy-
różnione – nagrody książ-
kowe. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplo-
my, kwiaty i kalendarze. 
Spotkanie przy kawie, her-
bacie i skromnym poczę-
stunku odbyło się w sali 
konferencyjnej urzędu. 

Najpiękniej ukwieco-
nymi balkonami, mogły 
pochwalić się: Jadwiga 
Kulikowska – mieszkanka 
al. Reymonta, Leokadia 
Prokop zamieszkała przy 
ul. Andersena oraz Monika 
Skucińska – mieszkanka 
ul. Schroegera. 

W kategorii ogródków 
indywidualnych najpięk-
niejsze były ogródki: Jo-
lanty Foltyn – mieszkanki 
ul. Płatniczej, Wiesławy Ka-
walec – mieszkanki ul. Skalbmierskiej i  
Filipa Jurkowskiego, zamieszkałego przy 
ul. Przybyszewskiego. 

Najpiękniej zagospodarowane były 
tereny ogrodowe przy: Przedszkolu Nr 
318 przy ul. Kochanowskiego, Niepublicz-
nym Przedszkolu „Chatka Puchatka” przy 

Rozstrzygnięcie konkursu 
„Bielany w kwiatach 2005 r.”

ul. Brązowniczej oraz filii Bielańskiego 
Ośrodka Kultury przy ul. Estrady. Wiele 
ogródków znajdujących się przy blokach 
jest wspólnym osiągnięciem mieszkańców. 

Po raz kolejny potwierdziło się, że zieleń 
„łagodzi obyczaje” i łączy mieszkańców 
wokół jednego celu.

Dziękujemy wszystkim za udział w te-
gorocznym konkursie „Bielany w kwiatach 
2005” i zapraszamy do udziału w przyszłym 
roku. 

Kwiaty przy ul. Reymonta 23/419

We wtorek, 11 października, ogród  
przedszkolny przy ulicy Klaudyny 8 za-
mienił się w „Ziemniaczane królestwo”.  
Król i królowa tegoż królestwa bawili 
całą brać przedszkolną wraz z ich rodzi-
cami. Najpierw „ziemniaczana władza” 
uroczyście otworzyła imprezę, witając 
licznie zgromadzonych gości, następnie 
opowiedziała o tym jak dzieci uczest-
niczyły w przedszkolnych wykopkach 
i wyjaśniła, jak to się dzieje, że z jednego 
kartofelka powstaje ich kilka.   

Duże zainteresowanie wzbudził  teatrzyk 
słowno-obrazkowy,  w  którym dzieci  wraz 
z rodzicami poznały historię ziemniaka  
i jego pochodzenie. Król i królowa zor-
ganizowali szereg konkursów, w których 
dzieci mogły wykazać się swoją wiedzą 
i umiejętnościami. Wśród wielu konkurencji, 
najzabawniejszymi okazały się: „Najdłuż-
sza  obierka”  i  „ Ziemniaczane postacie”. 
Uczestnicy tej konkurencji wykazali się 
ogromną  pomysłowością i wyobraźnią. 

ZIEMNIACZANE ŚWIĘTO 
Sprawdzianem wiedzy dla przedszkolaków, 
okazała się ziemniaczana zgaduj-zgadula; 
dzieci z łatwością poradziły sobie z rozpo-
znawaniem  ziemniaczanych smakołyków.  
Nad prawidłowym przebiegiem konkursów 
czuwało  jury złożone z rodziców poszcze-
gólnych grup przedszkolnych. Okazało się, 
że nie było przegranych wszystkie przed-
szkolaki zajęły pierwsze miejsca. Zwycięzcy 
otrzymali  nagrody  i wraz z rodzicami mogli 
przystąpić do degustacji  ziemniaków  z gril-
la i pieczonych frytek.

 „Ziemniaczane święto” okazało się wiel-
ką przygodą, dzięki której dzieci spędziły 
czas wspólnie rodzicami. Dzięki takim im-
prezom staje-
my się wielką 
przedszkolną 
rodziną.

Monika 
Bączek, 
Barbara 

Siwik

Król i krókowa w ziemnianczanym królestwie

Metrem na Bielany do końca 2007 r.

Komitet Sterujący, to społeczny organ 
doradczy ministra Gospodarki, składający 
się z przedstawicieli władz terenowych 
i organizacji społecznych. Jego rolą, w myśl 
przepisów, jest rekomendowanie ministrowi 
listy projektów przeznaczonych do dofi -
nansowania z funduszy Unii Europejskiej. 
Ta grupa osób otrzymała do oceny listę 
inwestycji, o których dofi nansowanie starały 
się różne miasta w Polsce. 

Wcześniej eksperci powołani do oceny 
merytorycznej zgłoszonych projektów usta-
lili kolejność projektów na liście, od najważ-
niejszych do najmniej istotnych. W ocenie 
tych specjalistów, bielański odcinek metra 
znalazł się na piątej pozycji. To piąte miej-
sce oznaczało, że Warszawa otrzymałaby 
pełne dofi nansowanie budowy, o jakie się 
starała. Wszystkie osoby, zarówno w urzę-
dach miejskich, jak i w samym metrze, które 
przez dwa lata przygotowywały całą doku-
mentację były przekonane, że ta dotacja 
zostanie nam przyznana. 

Niestety, Komitet Sterujący, będący 
ciałem złożonym z osób niebędących spe-
cjalistami mogącymi ocenić merytorycznie 

Ostatnie tygodnie, to dla warszawskiego metra okres złych wiadomości. Naj-
pierw Warszawie nie przyznano unijnej dotacji na budowę metra na Bielanach, 
a potem po raz kolejny budowę wstrzymała fi rma Hydrobudowa 6.

przygotowanie projektów, zmienił kolejność 
na liście, przesuwając dotację dla metra 
na ostatnie, dziesiąte miejsce. Oznacza 
to w praktyce, że całą sumę, potrzebną na 
wybudowanie bielańskiego odcinka Warsza-
wa będzie musiała pokryć z innych źródeł. 
Jednak dla miasta najważniejszą informacją 
jest ta, że brak dotacji unijnej nie oznacza 
zmiany terminów zakończenia prac przy bu-
dowie metra. Nadal terminem zakończenia 
odcinka bielańskiego jest koniec 2007 r.

Kolejną przykrą dla metra, a przede 
wszystkim dla mieszkańców okolic serka 
bielańskiego, jest informacja o dalszych 
działaniach fi rmy Hydrobudowa 6, która 
opóźnia rozpoczęcie prac przy stacji Park 
Kaskada. Gdyby nie kolejne protesty Hydro-
budowy 6, prace przy budowie rozpoczęłyby 
się już we wrześniu. Nie pozostaje nam te-
raz nic innego niż uzbroić się w cierpliwość 
i czekać na decyzję sądu okręgowego, do 
którego fi rma ta odwołała się od wyroku 
arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, 
uznającego prawidłowość wyłonienia zwy-
cięzcy przetargu na budowę stacji.

Grzegorz Żurawski

Od kilku miesięcy zespół estradowy 
„Bielany” pracował nad wznowieniem 
programu „Z piosenką po zjednoczonej 
Europie”, który prezentowano wielo-
krotnie w kraju, a Dom Kultury Polskiej 
w Wilnie zaprosił go z tym programem 
na Wileńszczyznę.

Spotkanie z wileńską publicznością odbyło 
się w dużej sali DKP, w której zebrali się na-
uczyciele ze szkół polskich Wileńszczyzny. 
Po występie, serdecznie przyjętym przez 
gospodarzy, rozpoczęły się tańce i konkursy, 
trwające do późnej nocy. Następnego dnia 
zespół pojechał do Kowna i tam został przyjęty 
przez miejscową Polonię w Domu Kultury 
Mniejszości Narodo-
wych.    Koncert przebie-
gał  w atmosferze radości  
i sukcesu artystyczne-
go. Po występie odbyło 
się spotkanie z Polonią 
kowieńską w klubie pol-
skim. Było to spotkanie 
z tradycją i obyczajem 
polskim. Sentymentom 
i wspomnieniom nie było 
końca. Trzeba przyznać, 
że dużo serca włożyli 
w organizację imprezy 
sami polonusi, a wśród 
nich Lukrecja Novickiene 
– pełniąca funkcję bur-
mistrza jednej z dzielnic 
Kowna.

Zespół „Bielany” na Wileńszczyźnie
W niedzielę rano zespół odjechał 

z Wilna do Jaszun, gdzie w Domu Imprez 
koncertował dla najbiedniejszych miesz-
kańców rejonu Jaszuńskiego, zamiesz-
kałego w 90% przez Polaków. Członkowie 
zespołu widząc o trudnej sytuacji widzów 
dali z siebie wszystko, aby umilić im 
spotkanie.

Już po powrocie do kraju wszyscy wie-
dzieli, że ludności polskiej mieszkającej 
na Litwie słowo polskie,  polska piosenka 
i uśmiech są bardzo potrzebne. Dlatego 
będziemy się starali, by jak najczęściej 
docierać z polską mową do najdalszych 
miejscowości położonych na Litwie.


