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GA ZE TA BEZ PŁAT NA

Po ofi cjalnej części, obecni na uroczystości: bratanek majora Bronisława Kamińskiego, 
kapitan w st. spocz. dr Zdzisław Kamiński i bratanica Hanna Dominik (która przyjechała 

z USA specjalnie na tę uroczystość) oraz wnuk Jan Wojtowicz
pozowali do pamiątkowego zdjęcia na tle obelisku.

Wchodzących na uroczystość rocznicową witał kataryniarz

25 lat Bielańskiego 
Ośrodka Kultury

Lech Kaczyński
Prezydentem Rzeczpospolitej

W sobotni wieczór 1 października Bielański Ośrodek Kultury obchodził uroczyście 
25 lat pracy na rzecz środowiska mieszkańców Bielan. W drzwiach Domu Kultury 
witał przebywających na uroczystość kataryniarz z papugą losującą indywidualne 
wyrocznie dla widzów. Sala BOK-u bardzo szybko zapełniła się odświętnie ubraną 
publicznością wśród której, nie zabrakło przedstawicieli władz Warszawy, dzielnicy 
Bielany, zaprzyjaźnionych twórców kultury, artystów scen, autorów oraz  byłych 
i obecnych pracowników BOK-u. Przybyła też delegacja z Domu Kultury Polskiej 
w Wilnie i z Polskiego Studia Teatralnego.

Na część informacyjną złożył się zgrab-
nie przygotowany montaż kolorowego fi lmu 
dokumentującego wszystkie formy dzia-
łalności placówki oraz na żywo wykonane 
dwie nowe piosenki w sposób satyryczny, 
ale ciepły komentujące życie placówki.

Potem nastąpił czas podziękowań, 
prezentów i kwiatów. Z okolicznościowym 
spektaklem wystąpił kabaret „Długi”. 

Radości było wiele, a goście i gospo-

WARSZAWSKIE TERMOPILE 2005
Jak grom z jasnego nieba, rozległ się 1 

września 1939 r. pełen dramatyzmu głos 
spikera Polskiego Radia oznajmiający, 
że o godzinie piątej rano, ze stacjonują-
cego na przedporciu Gdańska pancer-
nika szkoleniowego Schleswig-Holstein 
ostrzelano z dział polskie Westerplatte. 
Niebawem słuchacze usłyszeli kolejny 
radiowy komunikat: oddziały Wehrmach-
tu wdarły się do Polski przez przejście 
graniczne w Cieszynie. A więc wojna!

Tak się zaczęło. Mimo bohaterskich 
wysiłków wojska i społeczeństwa, nie 
mieliśmy szans na skuteczną obronę kra-
ju przed najeźdź-
cą, dysponującym 
1,5 mln żołnierzy, 
2600  czo łgam i 
i 2000 samolotów. 
Tymczasem woj-
sko polskie liczy-
ło po mobilizacji 
1 milion żołnierzy, 
miało 150 czołgów 
i 400 (w większości 
przestarzałych) sa-
molotów.

l z nikąd pomo-
cy...

Anglia i Francja, 
chociaż 3 września 
w y p o w i e d z i a ł y 
wojnę Niemcom, 
to do końca kam-
panii wrześniowej 
nie uczyniły nic, co 
mogłoby pomóc 
Polsce. Do tego 
nieoczekiwanie  17 września wtargnął do 
Polski kolejny wróg – sowiecka armia, 
rozpoczynając realizację paktu Ribbentrop-
-Mołotow o rozbiorze Polski i wykreśleniu jej 
z mapy Europy.

Walczyliśmy do ostatka, broniąc do 7 
września Westerplatte, do 19 września 
Oksywie, do 29 września Modlin, do 2 paź-
dziernika Hel. Toczyliśmy ciężkie walki na 

Wileńszczyźnie, w Małopolsce, w obronie 
stolicy...

Szczególnie upamiętnił się bohaterski 
i dramatyczny bój, stoczony 21 września 
1939 r. przez 900-osobowy Pierwszy Ba-
talion 30. Pułku Strzelców Kaniowskich 
na terenach północno-zachodnich osiedli 
podmiejskich Warszawy: Placówka, Mło-
ciny, Wawrzyszew i obecna huta Lucchini,  
z niemiecką dywizją zmotoryzowaną, wy-
posażoną w wielokrotnie skuteczniejsze 
środki bitewne. W zażartej, desperackiej 
walce wręcz, na białą broń, twarzą w twarz, 
zginęło wówczas pięciuset naszych żołnie-

rzy wraz z bohaterskim dowódcą – majorem 
Bronisławem Kamińskim. Niemcy ponieśli 
w tym boju dwukrotnie większe straty, 
a atak niemieckiej dywizji na stolicę został 
wstrzymany, co umożliwiło przedarcie się 
do Warszawy wykrwawionych oddziałów 
armii „Poznań” i armii „Pomorze” po wal-
kach nad Bzurą.

dokończenie na str. 2

NOWY ROK AKADEMICKI
Tradycyjnie już, „Nasze Bielany” zostały zaproszone na uroczyste inauguracje 
nowego roku akademickiego 2005/2006 przez Akademię Wychowania Fizycz-
nego Józefa Piłsudskiego i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

AWF
6 700 studentów AWF, w tym ok. 2,5 

tys. pierwszego roku, rozpoczęło nowy rok 
akademicki już 29 września.

Warto przypomnieć, że 76 lat temu, 
z inicjatywy Sejmiku Nauczycielskiego, 
na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeczy-
pospolitej oraz nadania marszałka Józefa 
Piłsudskiego, nastąpiło włączenie Central-

nej Wojskowej Szkoły 
Gimnastyki i Sportów 
w Poznaniu do Pań-
stwowego Instytutu Wy-
chowania Fizycznego 
w Warszawie i tak po-
wstał Centralny Instytut 
Wychowania Fizycz-
nego, przekształcony 
w 1938 r. w Akademię 
Wychowania Fizyczne-
go Józefa Piłsudskie-
go. Początkowo była 
to uczelnia wojsko-
wa, a później cywilna. 
Obecnie bielańska AWF 
jest największą uczelnią 
sportową w Polsce

dokończenie na str. 3Otrzymanie indeksu to wielkie przeżycie

darze oglądali przygotowane wystawy 
dokumentujące życie codzienne BOK-u, 
dyskutując nad dniem dzisiejszym  i przy-
szłością placówki.

W późnych godzinach wieczornych roz-
poczęła się zabawa taneczna, a niezmor-
dowani tancerze opuszczający BOK we 
wczesnych godzinach rannych, przyrzekali, 
że wkrótce tu wrócą. 

W.Ś.

Wyniki II tury 
wyborów 

prezydenckich:
Lech Kaczyński
- 8 257 468 głosów
54,04 %

Donald Tusk
- 7 022 319 głosów
45,96 %

Frekwencja: 
50,99%

Wyniki wyborów 
prezydenckich
na Bielanach na str. 2

Lech KaczyńskiLech KaczyńskiLech Kaczyński

Trwa pamięć o tych, których nie ma,
Są sprawy niedokończone…
Więc my podejmiemy ten temat,
Do ich księgi dodamy stronę.

Jurata Bogna Serafi ńska
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Z prac Zarządu Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy we wrześniu 2005 r. odbył cztery posiedzenia, podczas których 
omówił 135 spraw, w tym podjął 51 uchwał.

Podziękowanie

Najliczniejszą grupę spraw rozpatrywa-
nych przez Zarząd stanowiły zagadnienia 
związane z gospodarką mieszkaniową 
i zasobem nieruchomości w dzielnicy, które 
dotyczyły m.in.: 
  rozwiązania umów najmu lokali 

użytkowych, garaży oraz boksów moto-
cyklowych;
 skierowania spraw na drogę postę-

powania sądowego przeciwko najemcom 
lokali użytkowych, zalegającym z płatno-
ściami czynszu;
 zawarcia porozumień o używanie lo-

kali usytuowanych w pawilonie przy ul. Przy 
Agorze 26 z dotychczasowymi najemcami, 
wywiązującymi się z obowiązku uiszczania 
opłat czynszowych;
  ratalnej spłaty zadłużenia z tytułu 

najmu lokali użytkowych, położonych przy 
ul. Magiera 13A, ul. Kasprowicza 16, ul. 
Wrzeciono 41;
 udzielenia ulgi w opłacie czynszowej 

z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. 
Przy Agorze 24;
 obniżenia stawki czynszu za najem 

lokalu użytkowego przy ul. Magiera 18;
  zastosowania okresowej obniżki 

czynszu w związku z remontem lokali 
użytkowych przy ul. Żeromskiego 17A i ul. 
Przy Agorze 22;
 zatwierdzenia stawki czynszu dla lo-

kali usytuowanych w nieruchomości przy ul. 
Grębałowskiej 23/25, użytkowanych przez 
„Posesor” Sp. z o.o.;
 zatwierdzenia stawki za dostawę cen-

tralnego ogrzewania do budynków przy ul. 
Wóycickiego 1/3 w sezonie 2005/2006;
 przejęcia przez Urząd m. st. Warszawy 

w Dzielnicy Bielany części kosztów oświe-
tlenia terenu przy ul. Wóycickiego 1/3;
 wyrażenia zgody pracowni projektowej 

„PAS PROJEKT ARCHI STUDIO” na przebu-
dowę i budowę sieci oraz zmiany układu drogo-
wego w związku z realizacją budowy budynku 
z aulami Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3;
 pozytywnego zaopiniowania wystąpie-

nia Przedsiębiorstwa Handlowego „JAGO” 
o wyrażenie zgody na wymianę okien 
w lokalu przy ul. Marymonckiej 83/87 we 
własnym zakresie wraz z możliwością rozli-
czenia poniesionych kosztów w czynszu;
 zwolnienia z obowiązku przeprowa-

dzenia remontu lokalu mieszkalnego przy 
ul. Wrzeciono 17;
 rozpatrzenia możliwości odstąpienia 

od żądania zwrotu bonifi katy w przypadku 
sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upły-
wem 5 lat od dnia nabycia;
 wystąpienia Zakładu Gospodarowa-

nia Nieruchomościami m. st. Warszawy 
w Dzielnicy Bielany o zaopiniowanie roz-
łożenia na raty bądź umorzenia zaległości 
czynszowych występujących na kontach 
lokali komunalnych;
 wyrażenia zgody na uiszczenie w syste-

mie ratalnym kaucji zabezpieczającej za lokale 
mieszkalne przy ul. Wrzeciono 30,  ul. Mary-
monckiej 83/87, ul. Przytyk 5, ul. Magiera 8;
  zwolnienia z wpłaty kaucji zabez-

pieczającej za lokale przy ul. Przytyk 7, 
ul. Wrzeciono 30 i 35, ul. Reymonta 26, 
ul. Cegłowskiej 2 i 72, ul. Doryckiej 5, al. 
Zjednoczenia 13, ul. Schroegera 72.

Ponadto w omawianym okresie Zarząd:
 zaakceptował podstawowe założenia 

projektowe nowej pływalni i związanej 
z tym sali gimnastycznej w miejsce sali 
gimnastycznej przylegającej do likwidowa-
nej pływalni przy XXXIX Liceum Ogólno-
kształcącym im. Lotnictwa Polskiego przy 
ul. Lindego 20;
 zatwierdził koncepcję budynku „D”, 

wchodzącego w skład obiektu Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9A;
 wyraził poparcie dla idei organizacji 

konferencji pt. „Lokalne inicjatywy na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku bezrobocia i pro-
mowania idei ekonomii społecznej na tere-
nie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy”.

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

cofnięcia kwalifi kacji do zawarcia umów, 
przyspieszenia terminu zawarcia umowy 
najmu lokalu, wzajemnej zamiany lokali 
oraz skreślenia z listy osób oczekujących 

na lokal z mieszkaniowego zasobu m. st. 
Warszawy;
 propozycji kalendarza imprez sportowo-

-rekreacyjnych i zadań z zakresu upowszech-
niania kultury fi zycznej, realizowanych na 
terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 
w okresie wrzesień – grudzień 2005 roku;
 podziału  dodatkowych środków pie-

niężnych dla szkół, na pomoc materialną 
o charakterze socjalnym;
 podziału  środków pieniężnych dla szkół, 

przedszkoli, placówek pracy pozaszkolnej 
i poradni psychologiczno-pedagogicznej, na 
dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli;
 zorganizowania konkursów ofert na wyłonie-

nie najemców garaży z zasobu m. st. Warszawy, 
usytuowanych na terenie dzielnicy Bielany;
 wyrażenia zgody na wynajem w trybie 

bezprzetargowym dachu budynku użytko-
wego przy ul. Żeromskiego 17A;
 wyrażenia zgody na dokonanie korek-

ty wielkości powierzchni użytkowych lokali 
w budynku przy ul. Antycznej 4, a także na 
zmianę wysokości udziałów we współwła-
sności nieruchomości wspólnej i prawie 
użytkowania wieczystego gruntu;
 zatwierdzenia wykazu nr 10 lokali 

mieszkalnych, przeznaczonych do sprze-
daży bezprzetargowej na rzecz najemców 
wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 
ułamkowej części gruntu oraz podania  w/w 
wykazu do publicznej wiadomości;
 wyrażenia zgody na uchylenie uchwały nr 

6/2005, podjętej przez Wspólnotę Mieszkanio-
wą Wrzeciono 1, a dotyczącej zmiany przezna-
czenia i adaptacji na cele mieszkaniowe części 
nieruchomości wspólnej oraz przeniesienia 
wyjścia awaryjnego na szczyt budynku;
 zmian w załączniku dzielnicowym do 

budżetu m. st. Warszawy na 2005 rok.
Zarząd w omawianym okresie przygoto-

wał i skierował do Rady Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy trzy projekty uchwał, które 
zostały rozpatrzone podczas sesji Rady 
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.  

inspektor Katarzyna Kamińska

dokończenie ze str. 1
Bój stoczony 21 września 1939 roku 

przez Pierwszy Batalion 30. Pułku Strzel-
ców Kaniowskich zaliczany jest do walk 
szczególnie ofi arnych i bohaterskich w hi-
storii obrony Warszawy. Stanowi chlubną 
kartę w dziejach polskiego oręża. Chociaż 
obrońcy przegrali, to oni są bohaterami, to 
ich męstwo sławi się do dziś. Podobnie jak 
2485 lat temu starożytni Grecy, którzy bro-
niąc w wąwozie Termopile ojczyzny przed 
najazdem Persów – przegrali, lecz do dziś 
pozostali w pamięci swojego narodu.

W 66. rocznicę „Warszawskich Termo-
pili”, 21 września 2005 roku, zebrali się 
w pobliżu huty Lucchini, przed obeliskiem 
upamiętniającym bohaterski bój Strzelców 
Kaniowskich kombatanci różnych ugru-
powań, przedstawiciele władz dzielnicy, 
mieszkańcy Bielan i imponująca grupa 
bielańskiej młodzieży szkolnej (brawo  dy-
rektorzy szkół, brawo nauczyciele), aby 
wziąć udział w corocznej uroczystości 
patriotycznej ku czci poległym obrońcom 

WARSZAWSKIE TERMOPILE 2005
ojczyzny i stolicy. Wystawiono posterunki 
honorowe, ustawiono poczty sztandarowe 
kombatanckie i szkolne, złożono kwiaty 
przy dźwiękach werbli, a ksiądz kapelan 
Bogusław Pasternak odmówił modlitwę za 
poległych. Wysłuchano też okolicznościo-
wego przemówienia Janusza Warakom-
skiego w imieniu Zarządu Dzielnicy.

Clou uroczystości stanowiło wzruszające 
wystąpienie honorowego prezesa Klubu 30. 
Pułku Strzelców Kaniowskich i Rodzin, jed-
nego z czterech żyjących jeszcze uczestni-
ków boju 21 września 1939 roku – Juliana 
Rataja (rocznik 1911). Ze wzruszeniem 
słuchaliśmy jego przejmującej relacji z prze-
biegu historycznej bitwy. Mówca zakończył 
swoje wystąpienie odśpiewaniem starej 
ludowo-żołnierskiej, popularnej w tamtych 
latach piosenki „Cel!- Pal!”, czym zaszo-
kował zebraną publiczność, zwłaszcza że 
śpiewając, sam nie ukrywał wzruszenia.

Hymn „Boże, coś Polskę” zakończył tę 
przepiękną uroczystość.

Mieczysław Pierzchała

WYBORY PREZYDENTA RP 
NA BIELANACH

II tura
Uprawnieni do głosowania   110736
Frekwencja    74530
Udział procentowy wyborców  67,30%
Głosy ważne    73834
  
KANDYDACI       Liczba głosów  Procent
Tusk Donald  41632  56,39%
Kaczyński Lech  32202  43,61%

I tura  
Uprawnieni do głosowania   110550
Frekwencja    71325
Udział procentowy wyborców  64,52%
Głosy ważne    70941 

KANDYDACI       Liczba głosów  Procent
Tusk Donald  33314  46,96%
Kaczyński Lech  25077  35,35%
Borowski Marek   7331  10,33%
Lepper Andrzej  2020  2,85%
Korwin-Mikke Janusz  1469  2,07%
Bochniarz Henryka   962  1,36%
Kalinowski Jarosław  420  0,59%
Bubel Leszek  109  0,15%
Ilasz Liwiusz  95  0,13%
Pyszko Jan  63  0,09%
Tymiński Stanisław  57  0,08%
Słomka Adam  24  0,03%

Piosenki, którym niegdyś towarzyszył 
nieodłączny zapach dymu tytoniowego 
i opary alkoholu, przeboje międzywo-
jennej estrady trafiły tym razem do 
wolnego od tych „uroków” podziemia 
pokamedulskiego. Mieszkańcy dawnego 
eremu nawet w najśmielszych myślach 
pewnie nie przypuszczali, że ktoś będzie 
w tym miejscu śpiewał: Zrzuć ten łach, 
Petronelo!

30 września, w  podziemiach kościoła 
przy ul. Dewajtis odbył się premierowy 
recital Klaudiusza Kaufmanna. Miejsce 
to nie jest mu obce. Tydzień temu, wcielił 
się w rolę Kreona w „Antygonie” Teatru 
LA M.ORT. Kim stał się tym razem? 
Nowa postać w niczym nie przypominała 
antycznego władcy. Lata dwudzieste 
ubiegłego stulecia, młody chłopak, głupi, 
bo zakochany, patrzący na życie pogod-
nie,  śpiewa o swoim szczęściu, którego 
nie zakłóca nawet, dziwnie aktualny tekst 
(bisowanej zresztą) piosenki M. Spolian-
skiego i M. Schiffera  Wszędzie szwindel.  
Wyjątkiem jest O kanonierach song Weil-
la/Brechta. Dzięki tej pieśni, możemy so-
bie wyobrazić, jaki los już niedługo może 
spotkać lekkoducha za to, że nie stepuje 
w rytm marsza...

Klaudiusz Kaufmann ukończył Wydział 
Aktorski warszawskiej Akademii Teatralnej. 
Zdobył nagrody za role w spektaklach 
dyplomowych. Jest laureatem konkursu 
Pamiętajmy o Osieckiej w 2001 roku. Wy-
stępował w przedstawieniach reżyserowa-
nych przez Janusza Kijowskiego, Andrzeja 
Strzeleckiego, Olgę Lipińską. Pracuje 
w teatrze, w telewizji i na estradzie. 

Program, który aktor zaprezentował po 
raz pierwszy, właśnie w podziemiu pokame-
dulskim, składa się z niemieckich, polskich 
i amerykańskich piosenek dwudziestolecia 
międzywojennego, w tłumaczeniach Jerze-
go Kaufmanna. Przewrotny tytuł recitalu  
(Spowiedź Kretyna. Berlin-Warszwa-Nowy 
Jork), został zaczerpnięty ze słów utworu 
K.I. Gałczyńskiego. Był to dobry pomysł. 
Autoironia, wiara w szczęście, euforia – to 
właśnie łączy poetę z autorami  pieśni. 
Znaleźli się wśród nich tacy klasycy, jak M. 
Hemar  (Nie będziesz ty, to będzie inna), 
C. Porter (Night and day), czy I. Berlin (To, 
co naturalne). Usłyszeliśmy też utwory J. 
Petersburskiego, a wśród nich piosenkę  
To ostatnia niedziela. Dzisiaj widzimy, jak 
zadziwiający to był utwór. Jednakowo go 
kochali mieszkańcy II Rzeczypospolitej i...
stalinowskiej Rosji. Wielcy reżyserzy współ-

Oszalały z miłości
czesnych fi lmów (A.Wajda, N. Michałkow) 
odczytują go, jako wróżbę nadciągającej 
katastrofy. W tym sensie, słowa Z. Frie-
dwalda znaczą dziś więcej, niż wówczas, 
gdy powstawały.

Klaudiusz Kaufmann w swojej inter-
pretacji postawił na mimikę, wyrazistość 
słowa (przy jednoczesnej oszczędności 
gestów). W ten sposób „ocalił”  muzykę, 
skupił uwagę na dźwiękach. Głos ma  
dobrze ustawiony, bez sztucznego przy-
ciemnienia. Takie „rozpłaszczenie” zna-
komicie pasuje do roli młodego „luzaka”. 
Świetne opanowanie materiału pozwalało 
mu na prezentacje niezależne od sche-
matów muzycznych. Jak w jazzie: sekcja 
instrumentalna jako tło, a solista nakłada 
swoje wartości rytmiczne, jednocześnie 
współgrając z całością. 

W tym miejscu należy bardzo pochwalić 
towarzyszących artyście, muzyków. Grali 
z wielkim wyczuciem. Utwory miały swoje 
nowe aranżacje – to zasługa szefa grupy, 
Macieja Kierzkowskiego. Wiadomo, że pod-
stawą dobrego brzmienia jest opracowanie 
i odpowiednia obsada. Tu było słychać, że 
wykonana została solidna praca. Stare tan-
ga, beguiny, walce, fokstroty uzyskały opra-
wę, stylistycznie pasującą do współczesnej  
estetyki akustycznych przedsięwzięć. 
Odniosłem wrażenie ogromnej świeżości 
wykonania. Współgrały barwy instrumen-
tów i głos solisty (Night and day Portera). 
Tak się zwykle dzieje, kiedy wykonawcy są 
dobrze „ograni” i ich wrażliwość wzajemnie 
się przenika.

Nad całością czuwało „oko reżysera” 
Eweliny Góral. Wprawdzie ona sama swojej 
roli nie przecenia, ale sądząc po dopraco-
wanych elementach recitalu, „oko” było 
szeroko otwarte. 

Czego bym życzył artyście oprócz pie-
niędzy i zdrowia? Właściwie jednej rzeczy 
–  dobrych nowych, autorskich utworów, 
z ciekawą, może nawet eksperymental-
ną muzyką i z wartościowymi tekstami. 
Pierwszy krok został zrobiony. Teraz czas 
na następny.

Lech Koczywąs

• 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

Pragnę złożyć podziękowania wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wybor-
czych, w tym pracownikom Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Bielany i gminnych 
jednostek organizacyjnych, którzy swym zaangażowaniem, kompetencją i życzliwo-
ścią przyczynili się do sprawnego zrealizowania zadań związanych z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Prezydenta RP. 

Składając jeszcze raz gorące podziękowania wyrażam nadzieję na dalszą 
owocną i miłą współpracę. 

Zastępca Urzędnika Wyborczego m.st. Warszawy
w Dzielnicy Bielany

Iwona Stolarczyk
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Poczty sztandarowe kambatantów

dokończenie ze str. 1
O uznaniu dla jej osiągnięć świadczą 

m. in. wybór Akademii na instytucjonalnego 
członka Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Szkół Wyższych Wychowania Fizyczne-
go, a także umowy o współpracy i wymianie 
naukowej z ponad trzydziestoma szkołami 
wyższymi i siedmioma stowarzyszeniami 
o zasięgu europejskim i światowym.

Uroczystego otwarcia nowego roku na 
uczelni dokonał prof. dr hab. Henryk So-
zański, ponownie – po kilkuletniej przerwie 
– wybrany na stanowisko rektora AWF.

Po ofi cjalnej inauguracji, na dziedzińcu 
AWF odbyła się niezwykle podniosła, a dla 
wielu  wzruszająca, uroczystość odsłonięcia 
„Złotego Kręgu”, czyli 20 tablic, upamiętnia-
jących wybitnych sportowców, trenerów, 
dziennikarzy i innych osobistości, najbar-
dziej zasłużonych dla polskiego sportu. Jest 
to inicjatywa Kapituły „Gloria Optimis”, usta-
nowionej przez Towarzystwo Olimpijczyków 
Polskich, Fundację „Olimpiada” i AWF. Na 
odsłoniętych tablicach „Złotego Kręgu” 
widnieją m. in. nazwiska Haliny Konopac-
kiej, Janusza Kusocińskiego, Stanisława 
Marusarza, Feliksa Stamma i Kazimierza 

Górskiego. Prezes Kapituły „Gloria Optimis” 
Ryszard Parulski,sławny polski fl orecista, 
wystąpił podczas tej uroczystości z propo-
zycją wznowienia olimpijskich konkursów 
sztuki. Warto przypomnieć, że Kazimierz 
Wierzyński, którego tablica znajduje się 
w „Złotym Kręgu”, został złotym medalistą 
w konkursie literackim na Igrzyskach Olim-
pijskich w Amsterdamie (1928), za zbiór 
wierszy „Laur Olimpijski”.

W rozmowie z przedstawicielem „Na-
szych Bielan” Ryszard Parulski powiedział, 
że „Złoty Krąg” zostanie powiększony. Ci, 
którzy chcieliby przyczynić się do tego 
mogą zgłaszać swoje propozycje tele-
fonicznie pod nr 560 37 47, 0 – 692 701 
168, lub listownie na adres: Towarzystwo 
Olimpijczyków Polskich, ul. Mokotowska 
24,  00-561 Warszawa.

UKSW
Systematycznie rozwija się druga war-

szawska uczelnia uniwersytecka: Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na 
Bielanach. Nowy rok akademicki dla 18 
tys. studentów tej uczelni rozpoczął się 3 
października.

NOWY ROK AKADEMICKI

Księże Rektorze. Czy wchodząc do 
swego nowego gabinetu miał Wasza 
Magnifi cencja wizję przyszłości Uniwer-
sytetu?

Każdy kto podejmuje jakiś urząd, powi-
nien  przychodzić  z wizją:  planem działa-
nia instytucji i własnym planem działania. 
Powinien mieć przemyślane także  formy i  
środki realizacji tych planów.

U zarania naszego Uniwersytetu, czyli 
w roku 1999 (bo wtedy właśnie Sejm Rze-
czypospolitej powołał do życia naszą Uczel-
nię), Senat UKSW przygotował strategię 
rozwoju Uniwersytetu na lat dwadzieścia.

W strategii zapisano  następujące prio-
rytety w działaniach Uczelni do roku 2020:  
przekroczenie minimalnej liczby 60 profe-
sorów z tytułami naukowymi, zatrudnionych 
w Uniwersytecie na podstawie mianowania 
(uzyskanie przez to statusu uczelni auto-
nomicznej – co jest niezwykle ważne  dla 
samodzielności szkoły wyższej); utworzenie 
kierunków studiów: pedagogika, ochrona 
środowiska, matematyka, fi zyka, chemia; 
utworzenie ośrodka studiów w Radomiu; 
zwiększenie liczby studentów do 15 – 20 
tysięcy; pozyskanie gruntów przy ul. Wóy-
cickiego i ul. Dewajtis, rozpoczęcie budowy 
„łącznika” (budynku łączącego stary i nowy 
gmach w Lasku Bielańskim).

Wszystkie te plany, tak bogate, zamiast 
w ciągu dwudziestu, zostały zrealizowane 
w cztery lata. Przygotowana więc została 
nowa strategia rozwoju na najbliższe 15 lat. 
Akceptuję pokazaną tam wizję przyszłości 
Uniwersytetu i traktuję ją jako własną. 

Jaka jest ta wizja? 
Utrzymana zostanie tendencja do 

umacniania Uczelni w jej dotychczasowym 
kształcie, połączona z radykalną poprawą 
warunków materialnych i socjalnych. Czyli 
przede wszystkim umacnianie i pogłębianie 
tego, co dotąd osiągnęliśmy. W naszym 
realistycznym spojrzeniu na przyszłość 
musimy mieć na uwadze dwa problemy: 
niż demografi czny wkraczający na uczelnie 

UMACNIANIE UCZELNI W JEJ 
OBECNYM KSZTAŁCIE
Rozmowa z ks. prof. dr. hab. Ryszardem Rumiankiem – nowym rektorem UKSW 

polskie i kondycja fi nansowa szkół wyż-
szych, będąca funkcją kondycji fi nansowej 
państwa. Wszak jesteśmy, co stale trzeba 
przypominać, uczelnią państwową.

Do osiągnięcia wysokiego poziomu ba-
dań naukowych i nauczania niezbędna jest 
rozbudowa bazy lokalowej. W momencie 
utworzenia Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego nie posiadał wystarczają-
cych pomieszczeń. Musieliśmy od początku 
istnienia Uczelni wynajmować obiekty, co 
podwyższa koszty jej funkcjonowania.

UKSW posiada dwa campusy, które 
rozlokowane są na terenach będących wła-
snością naszej uczelni. Pierwszy, przeka-
zany w nieodpłatnej darowiźnie od Kościoła 
przez ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa 
Polski – mieszczący się w Lasku Bielańskim 
przy ul. Dewajtis, a drugi na Młocinach przy 
ul. Wóycickiego, dzięki uchwale 
Rady dawnej gminy Warszawa 
–Bielany, zakupiony od władz 
samorządowych po specjalnych 
cenach, zgodnie z preferencjami 
dla placówek oświatowych.

Ktoś może powiedzieć, że 
w związku z trudnościami fi nan-
sowymi i z niżem  demografi cz-
nym nie czas teraz na inwestycje. 
Uważam jednak, że należy już 
teraz inwestować w szkolnictwo 
wyższe. Takie inwestycje są po-
trzebne, bo przecież niebawem, 
ufam, przyjdą „lata tłuste”.

Rozpoczęliśmy już działa-
nia związane z budową nowe-
go obiektu na campusie przy 
ul. Wóycickiego. Ogłosiliśmy 
i przeprowadziliśmy konkurs 
architektoniczny na budowę 
pierwszego obiektu – budynku 
z aulami i stołówką. Na naszej 
stronie internetowej można 
obejrzeć zwycięski projekt. 
Procedury toczą się dalej. Mamy 
przyznane pierwsze fundusze 
europejskie i mamy nadzieję, 
że pierwsze prace budowlane 
rozpoczniemy jeszcze przed 
zimą. Potem powstaną stopnio-
wo dalsze obiekty, których ma 
być siedem, w tym duża hala 
sportowa.

Budowa campusu przy ul. 
Wóycickiego powinna być za-
kończona do roku 2020. Myślę, 
że w przyszłości sytuacja eko-
nomiczna ulegnie zdecydowanej 
poprawie i jeśli pojawią się też 
nowe możliwości fi nansowania 
(np. kolejne fundusze struktural-
ne), niniejszą strategię rozwoju 
można będzie zmodyfikować, 
przyspieszając budowę kolej-
nych obiektów.

Czy w czasie trzyletniej kadencji 
obecnych władz Uczelni przewiduje się 
tworzenie nowych kierunków studiów?

Powiedziałem na wstępie o potrzebie 
umacniania uczelni w jej obecnym kształ-
cie. Mamy ponad 18 tysięcy studentów na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Studiują oni na siedmiu wydziałach, na 
dziewiętnastu kierunkach studiów. W naj-
bliższej perspektywie (myślę o trzyletniej, 
rozpoczynającej się kadencji władz UKSW) 
nie planujemy uruchomienia nowych 
kierunków. Choć we wspominanej już 
piętnastoletniej strategii rozwoju wyczytać 
możemy, że w dalszej przyszłości  „UKSW 
powinien dążyć, w pierwszej kolejności, 
do utworzenia kierunków: ekonomia – ze 
względu na jej miejsce i znaczenie w życiu 
społecznym oraz aktualnie wielu chętnych 
do studiowania, fi lologia  – kierunku typo-
wego dla kształcenia uniwersyteckiego, 
oraz do  przekształcenia specjalności ar-
cheologia i muzykologia w kierunki studiów. 
Być może pojawi się możliwość nawiązania 
do dawnych projektów powołania takich 
kierunków, jak  pielęgniarstwo czy zdrowie 
publiczne.

Muszę jednak powiedzieć, że w tym 
roku uruchomiliśmy nową specjalność na 
Wydziale Teologicznym – teologia kultury, 
a coraz bardziej realne kształty przybiera 
myśl o powołaniu na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji  specjalności –  europeistyka.

Czy można zapy-
tać o drogę Waszej Magnificencji 
do stanowiska rektora Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie?

Z wykształcenia jestem biblistą po 
studiach w Rzymie i Jerozolimie. Mam 
nadany przez Prezydenta RP tytuł naukowy 
profesora. Jestem profesorem zwyczajnym 
i  kierownikiem Katedry Historii Biblijnej. 
Przez wiele lat byłem wicerektorem War-
szawskiego Metropolitalnego Seminarium 
Duchownego. W Akademii Teologii Katolic-
kiej, poprzedniczce naszego Uniwersytetu, 
pracowałem od 1991 r.

W pana pytaniu wyczuwam pewien  
podtekst – chodzi o moje doświadczenia, 
przydatne w kierowaniu Uczelnią. Otóż 
przez minione trzy lata byłem na UKSW 
prorektorem, a do moich kompetencji 
należało zastępowanie rektora w razie 
jego nieobecności, nadzorowanie spraw 
związanych z mieniem i fi nansami oraz 
z badaniami naukowymi.

Natomiast w archidiecezji warszawskiej 
przez 11 lat byłem ekonomem archidiecezji, 
czyli tym, który w Kościele warszawskim 
zajmował się kwestiami ekonomicznymi 
i fi nansowymi. Bardzo ważne dla mnie jako 
rektora są doświadczenia zdobyte na tym 
stanowisku.

Dziękuję za rozmowę.
Włodzimierz Borkowski 

 2 listopada godz. 18.00 – otwarcie 
wystawy fotografi cznej „Współczesne 
zwyczaje pogrzebowe na Wileńszczyź-
nie”, wprowadzenie dr Krzysztof Braun 
(wstęp wolny).

 
 4 listopada godz. 17.00 –  spotkanie 

z Jerzym Surwiło autorem książek „Pamię-
tam Antokol” i „Spacerkiem z Marszałkiem 
po Żmudzi, Wilnie i Wileńszczyźnie” 
(wstęp wolny).

 4 listopada godz. 18.00 – otwarcie 
wystawy „Kultura Wileńszczyzny na 

V Dni Kresowe 
w Bielańskim Ośrodku Kultury 

2 – 6.11.2005 r.
starej fotografi i” oraz recital Janiny Nor-
kuniene – pieśni Stanisława Moniuszki 
(wstęp wolny). 

 5 listopada godz. 18.00  –  koncert 
galowy w Sali Kongresowej Polskiego Ze-
społu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”. 
(bezpłatne  bilety do odbioru w BOK).

 6 listopada godz. 16.00 –  spektakl 
teatralny „Krawiec” Sławomira Mrożka 
(reż. Lilia Kiejzik) w wykonaniu  Polskie-
go Studia Teatralnego z Wilna (wstęp 
wolny).
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„Wieczór z gwiazdami” w fi lii przy ul. Estrady

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

Czas pędzi nieubłaganie i ani się obej-
rzeliśmy jak minęło 25 lat działalności 
Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1, a 55 
lat od czasu powstania  „Parku Kultury na 
Bielanach i Powiślu”,  do którego sięgają 
korzenie Bielańskiego Ośrodka Kultury.

25 lat w życiu człowieka, to zaledwie 
jedna trzecia czynnego życia. To okres naj-
bardziej ciekawy poznawczo, kiedy przeista-
czamy się z niemowlaka w myślące dziecko, 
potem w młodzież, a w końcu doroślejemy. 
Podejmujemy też najważniejsze decyzje 
dotyczące naszej przyszłości.

Często, mając 25 lat jesteśmy  już za-
wodowo ustawieni, pełnimy różne funkcje 
społeczne, a także godnie spełniamy rolę  
rodziców, wychowując kolejne pokolenie.

A 25 lat w życiu placówki? Czy można je 
porównać do życia człowieka?

Pewnie tak – choćby z tego powodu, 
że wzrastała ona i zmieniała się tak pro-
gramowo, jak i swoim wyglądem, zgodnie 
z możliwościami organizatora i z życzeniami 
bywalców Domu Kultury. To oni właśnie 
kształtowali jej wygląd, wpływali na charak-
ter  imprez  i zajęć edukacyjnych, spotkań 
różnych zespołów, sekcji, w których reali-
zowane były i są zainteresowania twórców 
i odbiorców skupionych wokół  placówki.

Los BOK-u był i jest spleciony z losem 
mieszkańców Bielan, z ich sytuacją mate-
rialną i wolnym dostępem do kultury.

W okresie 25 lat nazwa placówki kil-
kakrotnie ulegała zmianie, co jednak nie 
miało większego wpływu na prowadzoną  
działalność merytoryczną.

Zaczęło się od Dzielnicowego Centrum 
Kultury Robotniczej Bielany, które prze-
kształcono w  Dzielnicowy Dom Kultury przy 
ul. Goldoniego, a następnie na Dzielnicowy 
Ośrodek Kultury.  Od 10 lat Dom Kultury dzia-
ła pod nazwą  Bielański Ośrodek Kultury. 

Zaczynaliśmy działalność w zupełnie 
innej epoce. Bywało „chłodno i głodno”, 
ale nigdy nie traciliśmy entuzjazmu i wiary 
w zbawczą moc kultury. Staraliśmy się 
chronić wartości nadrzędne, nie zapomina-
jąc o czymś równie ważnym – o uśmiechu 
i dostarczeniu rozrywki mieszkańcom. 

Myślę, że jubileusz 25 lat działalności 
Bielańskiego Ośrodka Kultury wielu miesz-
kańcom przypomni chwile z ich młodości, 
odniesione sukcesy na polu twórczym, czy 
też przywróci we wspomnieniach dni i noce 
spędzone na festynach, zabawach i balach. 
To dzięki tej niewielkiej, jedynej i niepowta-
rzalnej placówce kultury poznaliście tak 
wiele ciekawych osobowości, literatów, mu-
zyków, aktorów, plastyków czy polityków.

Kiedy z perspektywy lat spędzonych w tej 
placówce, patrzę na jej dzień dzisiejszy skła-
niam nisko głowę do tych wiernych odbiorców, 
którzy wspierają nas na co dzień i często  są 
motorem napędowym naszej działalności.

Serdecznie dziękujemy za współpracę, sta-
łą opiekę, życzliwość i nadzór administracyjny 
władzom samorządowym, a w szczególności 
radnym skupionym w Komisji Kultury,  Zarzą-

MINĘŁO ĆWIERĆ WIEKU
dom – wcześniej Gminy, a obecnie Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, którym w tej kadencji  
kieruje pan burmistrz Cezary Pomarański.

Szczególne podziękowania kierujemy do 
pani Wandy Górskiej, naczelnik Wydziału 
Kultury, za troskę o rozwój naszej Instytucji, 
wspieranie w okresach trudnych i pomoc 
merytoryczną. Dziękujemy także pracow-
nikom  Wydziału Kultury, którzy starali się 
i starają wspomóc nasze działania, dyrekcji 
i pracownikom Biura Kultury Urzędu m.st. 
Warszawy za życzliwość do naszych poczy-
nań. Podziękowania należą się też poprzed-
niej i obecnej Radzie Nadzorczej i Zarządowi 
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
a w szczególności radzie i administracji osie-
dla Wawrzyszew za troskę i pomoc naszemu 
ośrodkowi. Wszystkich, którym powinniśmy 
tu podziękować nie sposób wymienić. 

Ogromnie cieszy nas rozwój i sukcesy pla-
cówki, zwykle z dużą troską przeżywamy także 
porażki. Na szczęście jest ich niewiele. Najwięk-
szym podziękowaniem dla nas są uśmiechy 
stroskanych ludzi, dla których to, co dzieje się 
w Bielańskim Ośrodku Kultury, stanowi jedyny 
kontakt z kulturą i artystami najwyższej klasy.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni tym wszyst-
kim samorządowcom oraz osobom zarządza-
jącym Bielanami, którzy rozumiejąc koniecz-
ność stwarzania odpowiednich warunków do 
realizacji zadań z dziedziny kultury, doprowa-
dzili i zrealizowali modernizację pomieszczeń 
Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goldo-
niego 1 oraz doprowadzili do wybudowania 
nowego obiektu – fi lii BOK przy ulicy Estrady 
112, tak bardzo potrzebnej właśnie w tym 
miejscu, w którym przebiega granica pomiędzy 
Warszawą a Puszczą Kampinoską. 

Przy okazji jubileuszy zwykle wraca się 
myślami do wspomnień. Stanowisko dyrek-
tora BOK piastuję od 1996 r. Jestem dumna, 
że część swego życia mogę poświęcić Bie-
lanom, choć wydawały mi się przez wiele lat 
wcześniejszych mało znane. Jestem dumna 
z tego, że właśnie na Bielanach, mogę 
wykorzystywać wiedzę i doświadczenie, 
nabyte przez wiele lat pracy zawodowej 
wcześniej, a także zdobywać doświadczenie 
w zakresie kierowania ludźmi  utalentowa-
nymi i chętnymi do pracy.

To właśnie tutaj poznałam  wielu wspania-
łych ludzi. Staram się swoją działalność opie-
rać właśnie na nich, jednocześnie słuchając 
wszelkich uwag i propozycji  i wprowadzać 
je w życie szczególnie wtedy, gdy służą one 
rozwojowi BOK. Staram się także wykorzy-
stywać dorobek moich poprzedników – dy-
rektorów modyfi kując założenia i zadania, 
uwzględniając specyfi kę warunków pracy 
oraz czasu, w którym je realizujemy.

Moim życzeniem jest, by w dalszym cią-
gu otaczali nas życzliwi ludzie, a sale były 
wypełnione odbiorcami i wszyscy znajdowali 
w Bielańskim Ośrodku Kultury możliwość 
realizacji siebie, korzystając z bogatego 
programu, który Państwu proponujemy.

Wanda Ścieżyńska
dyrektor BOK

Jak narodził się pomysł przedstawie-
nia i jaka jest jego główna idea?

Działając w Stowarzyszeniu Uchodźców, 
przede wszystkim jestem poetą i dramatur-
giem. Napisałem wiersz „Zastygła chwila”, 
który następnie przerodził się w sztukę. Jest 
w niej dużo wielokulturowych elementów 
z przeróżnych stron świata. Moim celem 
było między innymi przedstawienie wielu 
kultur w jednej sztuce. Jest to przedsta-
wienie o pięknie i dramacie w mieście. 
Wszystkie duże miasta są symbolami 
mieszania się kultur, to bardzo pozytyw-
ne. Nie ukrywam, że moją inspiracją była 
Warszawa, gdzie mieszkam od 1999 roku. 
Lubię to miasto, można się w nim zgubić 
– jest tyle różnych miejsc.

Jest coś, co chciałbyś zmienić w War-
szawie?

Sądzę, że wszystko idzie w dobrym 
kierunku – ulice, infrastruktura. A co do 
ludzi – to mentalność, choć bardzo powoli, 
też się zmienia. Cała nadzieja szczególnie 
w młodych. Młodzież jest bardzo otwarta 
i nie ma tylu uprzedzeń.

Gdzie wystawialiście już „Zastygłe 
chwile”?

Między innymi w Państwowym Muzeum 
Etnografi cznym, w Szkole Wyższej Psy-
chologii Społecznej, a nawet przy okazji 
konferencji o prawach człowieka w... hotelu 
Victoria.

A teraz Ośrodek Kultury, to bardzo 
różne miejsca...

Chcemy trafi ać do wszystkich grup od-
biorców, budować międzykulturowe mosty. 
W naszym przedstawieniu gra około 15 
aktorów z krajów takich jak Liberia, Nigeria, 
Angolia, Kenia, Togo, Białoruś, Inguszetia, 
Czeczenia. 

Czym jest ta tytułowa „Zastygła 
chwila”?

To jest kluczowy moment, który zmienia 
wszystko, to radykalne przejście przez 
skrajne emocje, od radości do smutku. Taka 
jest też literatura – polega na niepewności. 
Taka jest też sytuacja emigrantów, ciągłe 
oczekiwanie.

Do Warszawy przyjechałeś 6 lat temu, 
nie były to jednak cel turystyczny...

Jestem uchodźcą politycznym. Pocho-
dzę z Kamerunu, jestem dziennikarzem 
i musiałem uciekać po publikacji jednego 
z artykułów, ujawniającego skandal korup-
cyjny. Trafi łem do więzienia, uciekłem do 
Ghany, następnie na zaproszenie Pen Clu-
bu przyjechałem na kongres do Polski. Pen 
Club ma komitet, który pomaga więzionym 
pisarzom i dziennikarzom.

Zdążyłeś się już przyzwyczaić do 
swojej sytuacji?

Jeszcze nie. Bardzo brakuje mi na 
przykład zupełnie podstawowych rzeczy 
np. afrykańskiego jedzenia. Mimo tego, 
teraz najważniejsza jest dla mnie poezja 
i religia – jestem katolikiem, Kamerun jest 
państwem katolickim.

Jesteś redaktorem naczelnym gazety 
„Głos uchodźcy”.

„Zastygła chwila” w BOK-u
Bielański Ośrodek Kultury przygotował na 26 października bardzo ciekawy 
spektakl „Zastygła chwila”, wystawiony przez grupę teatralną uchodźców „Mi-
grator Theater”. Jest to wyjątkowe spotkanie z mieszanką kulturową państw 
zarówno afrykańskich jak i europejskich, wiele mówiące o sytuacji, problemach 
i uczuciach uchodźców przebywających w Polsce. O rozmowę poprosiliśmy 
organizatora całego przedsięwzięcia, Kameruńczyka Simon’a Mol’a, ze Sto-
warzyszenia Uchodźców w RP.

Tak, chcemy stworzyć otwarte forum 
wypowiedzi i informacji dla uchodźców. 
Piszemy o tym co robić, jak się poruszać, 
jak żyć w nowej rzeczywistości. Natomiast 
jako Stowarzyszenie Uchodźców w RP 
pomagamy uchodźcom ze wszystkich 
krajów w przygotowywaniu dokumentów, 
wniosków, podejmowaniu decyzji, rozwią-
zywaniu problemów prawnych. Poprzez 
kontakty  szukamy pomocy, pracy. Poza 
tym organizujemy otwarte spotkania to-
warzyskie. 

Co różni poezję polską i afrykańską?
Wbrew pozorom,  nie ma wielkich 

różnic. Poezja jest uniwersalna, różni się 
tylko językiem. Tu dużą rolę odgrywają 
tłumaczenia. Poeta to sumienie, społeczna 
policja, która krytykuje i piętnuje na przy-
kład polityków. Jako poeta pytam dlaczego 
jest zło, wojna, patrzę, mówię, krytykuję. 
Poezja Polska przecież też byłą bronią. 
I to bardzo ważną. Kiedy Polski nie było 
na mapie Europy, wciąż istniała – kultu-
rowo i duchowo, właśnie dzięki pisarzom 
takim jak Mickiewicz czy Sienkiewicz. Oni 
i ich twórczość byli nadzieją dla Polaków. 
Poezja to silna broń, którą można wiele 
wywalczyć. Swego czasu robiłem badania 
i napisałem książkę o Święcie Zmarłych 
w Polsce z perspektywy Afrykańczyka. 
Opierałem się na „Dziadach”. Opisywane 
rytuały dziś są bardzo podobne. Sytu-
acja polityczna wielu państw lub plemion 
afrykańskich też jest podobna do sytuacji 
Polski podczas rozbiorów. Ludzie i pro-
blemy są takie same, inne tylko położenie 
geografi czne.

Mieszkasz na Żoliborzu, ale czy często 
zaglądasz na Bielany?

Tak. Byłem na przedstawieniach w Bie-
lańskim Ośrodku Kultury. Lubię Bielany, to 
bardzo spokojne, dobrze architektonicznie 
zorganizowane miejsce. Najbardziej po-
dobają mi się te stawy w pobliżu Ośrodka 
Kultury.

...Stawy Brustmana.
Panuje tam dobra atmosfera. W sam raz 

do tworzenia, do pisania wierszy.
Dziękuję za rozmowę

Iwo Łoś

Pierwsze dni października życie kultu-
ralne Bielan zdominowały uroczystości 
poświęcone obchodom 25-lecia dzia-
łalności Bielańskiego Ośrodka Kultury. 
W sobotę gości przyjmowano w placów-
ce przy ul. Goldoniego, a w niedzielny 
wieczór urodziny fetowała „młodsza 
siostra BOK” – fi lia przy ul. Estrady, roz-
poczynając już trzeci sezon artystyczny.

Osoby, które licznie przyjęły zapro-
szenie na „Wieczór z gwiazda-
mi”, miały okazję uczestniczyć 
w prawdziwej muzycznej uczcie. 
Gwiazdami wieczoru byli młodzi 
śpiewacy Joanna Stefańska-Ma-
traszek (sopran) i Artur Ruciński 
(baryton), a przy fortepianie 
zasiadł mistrz akompaniamentu 
– Janusz Tylman. 

Z zachwytem wsłuchaliśmy 
się w znakomite wykonania naj-
piękniejszych utworów (solowych 
i duetów) z oper Mozarta, frag-
mentów miusicali Bocka i We-
ebera, pieśni Gershwina. Artyści 
zachwycali publiczność zarówno 
swoim kunsztem śpiewaczym, 
jak i kulturą estradową, urodą 
i elegancją.

To była muzyczna uczta
Z podziwem słuchaliśmy wybitnych 

artystów, którzy są mieszkańcami naszej 
dzielnicy i dla nas zechcieli zejść na chwilę 
z wielkich scen i estrad koncertowych, by 
zaprosić nas na te niezwykłe muzyczne 
spotkanie, którego z pewnością nie zapo-
mnimy.

Był to w tym sezonie pierwszy koncert 
z cyklu „Wieczór z gwiazdami”. 

   Anna Zaremba 

Koncert
Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”

5 listopada 2005 r. godz. 18.00 – Sala Kongresowa
Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „WILIA” został założony w 1955 r. W ciągu 

tego okresu koncertował w większości miast Polski. Wielokrotnie występował na Bia-
łorusi, w Rosji, na Ukrainie, w Łotwie, Estonii, Niemczech, a także w wielu miejscowo-
ściach na Litwie. Brał udział w Republikańskich Świętach Pieśni i Tańca na Litwie. 

Od 1993 r. brał udział w przeróżnych festiwalach w Koszalinie, Rzeszowie, 
Mrągowie, Hannowerze, Wilnie. W swoim dorobku ma ponad tysiąc występów. 
Reprezentuje większość regionów Polski oraz folklor Ziemi Wileńskiej. Posiada 
wiele odznaczeń, orderów, dyplomów, medali w tym Nagrodę im. Oskara Kolberga. 
Wielu byłych i obecnych członków zespołu kierowało lub kieruje ponad 30 nowo 
powstałymi zespołami. Większość tancerzy ukończyło kurs choreografi czny w Lu-
blinie. Warto wiedzieć, ze zespół wykształcił ponad 30 choreografów.

Jego siedzibą jest Pałac Kultury Związków Zawodowych w Wilnie. 
Bezpłatne bilety do odbioru w sekretariacie BOK.
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Biesiada na polanie Opaleń

Polana Opaleń
10 września prawie 500 uczniów bie-

lańskich szkół, wzięło udział w sprzątaniu 
lasu wzdłuż szlaków turystycznych na te-
renie Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Organizatorem akcji był Wydział Ochrony 
Środowiska. 

W sobotnie, słoneczne przedpołudnie 
szlaki turystyczne w pobliżu Uroczyska 
Opaleń przeżywały prawdziwe oblężenie 
młodzieży szkolnej, która wyposażona w rę-
kawice i worki, sprzątała wybrane trasy. 

W trzech punktach startowych (Sie-
raków, Laski i Dziekanów Leśny) na 
uczestników akcji czekali przewodnicy, 
prowadzący młodzież kilkukilometrowymi, 
zanieczyszczonymi leśnymi trasami. Sprzą-
tanie terenu wokół Uroczyska Opaleń zajęło 
młodym ekologom prawie 3 godziny. Toteż 
po zakończeniu akcji bardzo chętnie wzięli 
udział w turystycznej biesiadzie z ciepłym 
posiłkiem (grochówka i pieczone kiełbaski) 
przy ognisku. Biesiadę uprzyjemniał śpiew 
chóru dziecięcego ze Szkoły Podstawowej 
w Borzęcinie. Były też konkursy: sprawno-
ściowy i z wiedzy o Puszczy Kampinoskiej. 
Piknikowy charakter spotkania upływał pod 
znakiem zasłużonego odpoczynku i zabawy 
na świeżym powietrzu. Brali w nim również 
udział harcerze ze Szkoły Podstawowej nr 
106 przy ul. Conrada 6, a także kombatanci 
Armii Krajowej „Grupy Kampinos”.

Ta niezwykle udana, pod względem 
liczby uczestników, pogody i doskonałej 
organizacji, akcja była pierwszą tegorocz-
ną z cyklu „Sprzątania świata” w dzielnicy 
Bielany. 

Krystyna Guzek, Tadeusz Olechowski

Młodzież z Gimnazjum Nr 72 
daje przykład

Jednym z kluczowych elementów edu-
kacji, mającym na celu pobudzenie wrażli-
wości, kształtowanie odpowiedzialności za 
otoczenie, naszą „małą ojczyznę” jest m.in. 
coroczna akcja „Sprzątanie świata”.

Akcja, której głównym uczestnikiem 
jest młodzież szkolna, zanim uzyskała roz-
miary wydarzenia społecznego o zasięgu 
ogólnokrajowym, wymagała pewnej inspi-
racji poprzez  zaangażowanie placówek 
oświatowych, ich dyrektorów, nauczycieli, 
a wreszcie samych uczniów. Efektem tego 
jest udział w akcji tysięcy uczniów  w całej 
Warszawie. 

W tym roku uczniowie Gimnazjum Nr 
72 przystąpili do działania w sobotę – 17 
września. Obszarem, który sprzątali, była 
dzielnica Bielany – szczególnie tereny 
położone najbliżej szkoły, ale także rejon 
kompostowni Radiowo. Grupy miłośników 
czystego miasta,  przemierzające z worka-

Wielkie sprzątanie 
mi w dłoniach bielańskie skwery, wzbudzały 
powszechne uznanie wśród mieszkańców 
dzielnicy. Efektem tej kilkugodzinnej akcji 
było kilkadziesiąt worków zebranych śmieci. 
Pytanie tylko, czy ich widok oraz widok czy-
stych skwerów i trawników wzbudzi w nas 
chociaż trochę poczucie odpowiedzialno-
ści i wyobraźni, zanim pozbędziemy się 

niepotrzebnego 
papierka, rzuca-
nego często pod 
nogi, czy przez 
uchylone okno sa-
mochodu?

Z a a n g a ż o -
wanie uczniów, 
b e z i n t e r e s o w -
ne działanie dla 
wspólnego dobra 
– czystego oto-
czenia, zmusza 
nas – dorosłych do 
głębszej refleksji 
nad własną po-
stawą wobec ota-
czającego świata. 

Fakt, że nie na wszystkie  rzeczy mamy 
wpływ, nie oznacza, że nie mamy go wcale. 
Po raz kolejny udowodniła nam to młodzież 
z Gimnazjum nr 72, własną postawą potwier-
dzając, jak można urzeczywistniać piękne 
i szlachetne idee przy użyciu tak prostych 
sposobów, jak dbałość o czystość naszego 
środowiska – czystość miasta, dzielnicy, 
podwórka, przy którym mieszkamy.  

Anna Mizak

Sprzątanie świata
Oto refl eksje i opinie nadesłane do re-

dakcji „Naszych Bielan” przez młodzież ze 
szkół bielańskich.

*   *   *
Nasza szkoła tradycyjnie brała udział 

w tej akcji. Powinniśmy wszyscy dbać o czy-
stość naszej planety, aby zachować rośliny 
i zwierzęta żyjące na niej. Zanieczyszczenie 
spowodowałoby w ostateczności wyginięcie 
istot żywych na Ziemi.

APELUJĘ!!!
SPRZĄTAJMY I SEGREGUJMY ŚMIE-

CI WOKÓŁ SIEBIE, PONIEWAŻ NIE MA 
DRUGIEJ PLANETY, NA KTÓREJ ISTNIE-
JE JAKIEKOLWIEK ŻYCIE!!! 

Adrian Głowala, VI c SP 214

*   *   *
Raz w roku mogą przyczynić się dla 

dobra ogólnego nie tylko osoby do tego  
upoważnione (np. gospodarze osiedli), ale 
również dzieci. Dzięki sprzątaniu Ziemi, 
możemy oczyścić z odpadów, chociaż nie-
wielką część naszej planety. Takie święto 
powinno stać się codziennością na całej 
kuli ziemskiej.

Marta Siatkowska, VI c SP 214 

*   *   *
Akcja „Sprzątanie świata” jest tylko raz 

w roku. Jeżeli każdy pójdzie raz na rok i pod-
niesie kilka papierków, to nic się nie zmieni. 

Akcja ta może uczy dzieci sprzątania 
oraz wpaja nawyk nieśmiecenia.  Jednak 
żeby była to poważna sprawa, dająca 
rezultaty, powinna odbywać się częściej. 
Po co śmiecić, jeżeli później ktoś to musi 
sprzątać? Po „Sprzątaniu świata”, wracając 
do domu widziałam na ziemi plastikowe 
rękawiczki. Ten materiał rozkłada się wiele 
lat, więc nie można liczyć na to, że one 
znikną. Może ktoś później się schyli, pod-

niesie i wyrzuci je do 
kosza. Może już  zrobiły 
to dzieci, którym powie-
dziano, żeby sprzątały, 
a nie wytłumaczono, 
dlaczego się tak robi. 
Jednak po tej sobocie 
zrobiło się na osiedlach 
czyściej. Nie walały się 
sterty śmieci, puszek 
i butelek. Czy jednak 
nie warto by było robić 
to częściej, żeby ludzie 
widzieli jak dzieci sprzą-
tają, dbają o osiedla? 
Może wtedy wszyscy by 
się przyłączyli, a przede 
wszystkim zapragnęliby 

dbać o najbliższą okolicę i zanim wyrzuci-
liby śmieci gdziekolwiek spojrzeli czy nie 
ma kosza.

Renata Grala, VI c SP 214

*   *   *
Sprzątanie świata powinno być organi-

zowane co najmniej cztery razy do roku. 
Częstsze sprzątanie daje większe efekty. 

Jak sami sprzątamy widzimy ile trudu 
trzeba w to włożyć. Szczególne znaczenie 
ma zbieranie śmieci, które rozkładają się 
bardzo długo w środowisku, np. torebki fo-
liowe, butelki plastikowe i opakowania alu-
miniowe. Jeżeli chodzi o inne odpadki typu 
ogryzek od jabłka lub wszelkie drewno nie 
jest szkodliwe dla środowiska, ale w więk-
szych ilościach wygląda nieestetycznie.

Moim zdaniem akcja ta wpływa na świa-
domość ludzi, uwrażliwia na środowisko 
w którym żyjemy.

Angelika Sikora, VI c SP 214

*   *   *
No i znowu trzeba było sprzątać świat! 

No cóż, trzeba, to trzeba. Zresztą o tym 
sprzątaniu, to wiedzieliśmy już dużo wcze-
śniej. W piątek wychowawczyni powiedzia-
ła, jaki teren będziemy musieli wysprzątać. 
Okazało się, że przy okazji będzie to 
wycieczka krajoznawcza, bo przypadł nam 
teren na obrzeżu Puszczy Kampinoskiej. 

No i po co te lekcje na 
początek tego dnia? W końcu to sobota. 
Ale my, jak zwykle, najpierw musieliśmy 
mieć 3 lekcje, a dopiero później wyruszyli-
śmy autokarem na sprzątanie. Dostaliśmy 
wyposażenie: 1 rękawiczkę i worek na 2 
osoby. No i się zaczęło! Czego ci ludzie 
nie wyrzucają? Z opon, które znaleźliśmy, 
śmiało ułożylibyśmy płot wokół naszej 
szkoły. Z butelek szklanych można by 
zrobić ze cztery nowe szyby, a plastikowe 
zajęły nam osiem worków! Nie wspomnę już 
o papierach, workach foliowych… Było ich 
tak dużo, jak przysłowiowych grzybów po 
deszczu! Szkoda, że nie padało, bo mogliby-
śmy przy okazji zebrać koszyk grzybów. To 
niesamowite, że do tej pory w naszym lesie 
nie doszło do pożaru, bo ilość znalezionych 
paczek po papierosach i poniewierających 
się niedopałkach wskazuje, że ludzie lekce-
ważą przepisy przeciwpożarowe! 

Przyznaję, że nie należę do tych bardzo 
porządnych i papierka po cukierkach nie 
wrzucam do kosza, jak być powinno. Ale to, 
co znowu zobaczyłem w naszym lesie, zde-
nerwowało mnie okropnie. Przecież wiadomo, 
że to nie dzieci wynoszą lub wywożą te śmie-
ci, jakie znaleźliśmy. I znowu – jak co roku 
sprzątaliśmy śmieci po dorosłych. Aż dziwne, 
że w domach nas uczą sprzątać po sobie, 
a dorośli „po sobie” sprzątać nie umieją…

Grześ z klasy V a

Tradycyjnie, we wrześniu w Przed-
szkolu Nr 318 „Zielony Zakątek” przy ul. 
Kochanowskiego 9a, królowała... dynia. 
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny imprezą 
integracyjną. Grono pedagogiczne, zain-
spirowane realizacją programu ekologicz-
nego, opracowało scenariusz na rodzinne 
spotkanie w ogrodzie przedszkolnym. 

W budynku przedszkolnym i ogrodzie 
rozgościły różnokolorowe dynie, kabaczki, 
patisony i cukinie. Były wszędzie: zdobiły 
przedszkolny hol, kąciki przyrody w salach, 

zawisły na drzewach i w  amfi teatrze. Tego 
dnia w przedszkolnej kuchni były pod-
stawowym produktem do przygotowania 
dyniowatych przysmaków. Panie kucharki 
smażyły, gotowały i piekły – z pękatych 
dyni powstały takie „pychotki” jak placki 
z cukini i ciasto szarlotka z dynią. Kilka dni 
wcześniej personel przygotował ogórki ma-
łosolne i marmoladę z dyni własnej produk-
cji. Dynie zainspirowały również naszych 
wychowanków do wykonania ciekawych 
prac plastycznych, które były prezentowane 
na spotkaniu integracyjnym.

„Festiwal Dyni” odbył się w godzinach 
popołudniowych w przedszkolnym ogródku. 
Na spotkanie przybyło mnóstwo gości – byli 
to najbliżsi członkowie rodzin naszych milu-
sińskich – rodzice, dziadkowie... Wszyscy 
uczestnicy spotkania stawili się w dosko-
nałych humorach, niezbędnych dla dobrej 
zabawy. Dorośli przynieśli ze sobą różne 

Festiwal Dyni okazy roślin dyniowatych oraz przetwory 
i dania z dyni. 

W amfi teatrze rozbrzmiewała muzyka, 
były tańce, piosenki, zagadki, gry i konkur-
sy. Podczas imprezy mogliśmy zapoznać 
się z różnymi ciekawostkami dotyczącymi 
rodziny roślin dyniowatych, przygotowanymi  
przez nauczycielki. Wśród nich były przysło-
wia, porady dla zdrowia i urody, dyniowate 
rekordy, wydarzenia z kraju i ze świata, 
a także opisy poszczególnych gatunków 
należących do tej dużej rodziny roślin.

Wodzirejami zabawy była „Pani Dynia” 
i „Pan Patison”. Bawiliśmy się z nimi wspa-

niale. Żartów nie żałowano, bo doskonale 
wiemy, że „śmiech to zdrowie”. „Pani Dynia” 
i „Pan Patison” pamiętali również, że zdrowie 
to także ruch – ich piosenki, tańce i zabawy 
rozruszały wszystkich bez wyjątku, a piosen-
ka „Dynia tu, dynia tam” będzie nam umilać 
długie jesienne wieczory. Zdrowie, to zdrowa 
żywność, której  na tym spotkaniu nie zabra-
kło. Oprócz wymienionych wcześniej placusz-
ków, marmolady i ciast na ogrodowych stołach 
znalazły się kolorowe sałatki, pachnące arbu-
zy i ogóreczki, moc chrupiących dyniowatych 
pestek. Myślimy, że po takiej imprezie energii 
nikomu nie zabraknie i wyszła nam ona „NA 
ZDROWIE”.  A wszystkim dorosłym polecamy 
jeszcze raz przeczytać  bajkę „Kopciuszek” 
braci Grimm, przetłumaczoną przez Jana 
Brzechwę. Przypomnimy sobie o karocy z dy-
ni, o bajkach ze szczęśliwym zakończeniem 
i o tym, że wiara w siebie odmienia los.

Małgorzta Lappe, Beata Michalec

Okazuje się, że dynia pobudza do tańca

Uczniowie z Gimanzjum Nr 72

Przed nami III Warszawski Memoriał 
Generała Stanisława Maczka w Piłce 
Nożnej – harcerskie mistrzostwa Warsza-
wy o tytuł najlepszego zespołu stolicy. 
W tym roku impreza odbędzie się w cią-
gu dwóch dni: 19 i 20 listopada. 

Turniej zostanie rozegrany w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: 10 – 15 lat i powyżej 
16 lat. Start o godzinie 09.00, planowane 
zakończenie około godziny 16.00. Sześcio-
osobowe zespoły zgłasza kapitan zespołu, 
wysyłając nową kartę zgłoszenia na adres 
e-mailowy: www.memorial.maczek.prv.pl, 
bądź na adres pocztowy: ul. Wrzeciono 12 h, 

Harcerski memoriał
01-961 Warszawa, do dnia 13.11.2005 roku. 
Można również zgłaszać się telefonicznie: 
+48 692 528 228. 

Karty zgłoszenia oraz nowy regulamin 
dostępne w Twoim hufcu lub do ściągnięcia ze 
strony internetowej w zakładce nowy regulamin. 
Na stronie tej znajdziecie także newsy, mapkę 
jak dojechać, konkursy oraz wiele innych infor-
macji. Udział w memoriale jest bezpłatny. 

Jak co roku zapewniamy nagrody oraz 
wiele atrakcji. Na turniej należy przynieść 
koszulkę środowiska, sportowe zmienne 
obuwie. Zapraszamy. 
dh Wojtek Puchacz, organizator memoriału



6 Październik 2005

Spotkajmy się na Bielanach
W środę 12 października odbyło się 

pierwsze z nowego cyklu spotkań orga-
nizowanych przez Metro Warszawskie 
i władze dzielnicy Bielany, dla mieszkań-
ców okolic planowanej budowy metra. 

Na pierwsze ze spotkań zaproszeni 
zostali, poprzez zarządy wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych, mieszkańcy rejonu 
pierwszego etapu inwestycji, czyli odcinka 
od stacji Marymont do stacji Park Kaskada. 
Obejmuje on obszar usytuowany wzdłuż 
ulicy Kasprowicza do ulicy Makuszyń-
skiego. Celem spotkania było zapoznanie 
mieszkańców ze szczegółami inwestycji 
i udzielenie odpowiedzi na pytania nurtują-
ce mieszkańców Bielan, które docierały do 
przedstawicieli metra. Aby odpowiedzi były 
jak najbardziej wyczerpujące, w spotkaniu 
wzięli udział również projektanci stacji i tu-
nelu, przedstawiciele Zarządu Transportu 
Miejskiego i władz samorządowych. 

Metro Warszawskie, podczas spotka-
nia zapewniło mieszkańców, że, pomimo 
problemów z przetargami i uzyskaniem 
dotacji z Unii Europejskiej, planowany termin 
zakończenia inwestycji do końca 2007 roku, 
nie jest zagrożony. Mieszkańcy Bielan z ulgą 
przyjęli również informację o oddaleniu przez 
sąd dwóch bezzasadnych skarg na warunki 
przetargu, złożonych przez fi rmę Hydrobu-

dowa - 6, które blokowały rozpoczęcie prac. 
Niestety, to jeszcze nie oznacza początku 
budowy, gdyż firma ta, wykorzystując 
wszystkie możliwości prawne, oprotestowuje 
również wyniki przegranego przez nią prze-

targu, odwołując się od niekorzystnych dla 
niej werdyktów oddalających protesty. 

Większość pytań mieszkańców dotyczy-
ła samego prowadzenia budowy, jej zasięgu 
i rozwiązań komunikacyjnych w trakcie 
i po zakończeniu prac. Część osób była 
zainteresowana informacjami o wpływie 
funkcjonowania metra na ich dzielnicę, 
a niektórzy dopytywali się o szczegóły 
eksploatacji podziemnej kolejki np. o czas 
podróży metrem do centrum miasta.

W najbliższym czasie zorganizowane 
zostaną spotkania dla mieszkańców po-
święcone kolejnym odcinkom inwestycji:

- szlaków B21 i B22 oraz stacji A21 Bielany 
i A22 Wawrzyszew (odcinek wzdłuż ul. Kaspro-
wicza od ul. Makuszyńskiego do ul. Wolumen),

- szlaku B23 oraz stacji A23 Młociny 
wraz z węzłem komunikacyjnym (odcinek 
wzdłuż ul. Kasprowicza od ul. Wolumen do 
ul. Nocznickiego).

Mieszkańcy tych rejonów zostaną powia-
domieni o spotkaniu za pośrednictwem zarzą-
dów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Grzegorz Żurawski

Wzorem lat ubiegłych w dniu Wszyst-
kich Swiętych rejony większych war-
szawskich cmentarzy objęte zostaną 
specjalną organizacją ruchu. 

W dniach 29 – 31 października oraz 1 listo-
pada br., na głównych ciągach dojazdowych 
w rejony cmentarzy wprowadzone zostaną 
ułatwienia dla komunikacji zbiorowej, co spo-
woduje ograniczenia w ruchu i parkowaniu 
pojazdów. Dla indywidualnych pojazdów zorga-
nizowane zostaną parkingi, do których dojazd 
wskazany będzie tablicami informacyjnymi. 
Główne zadania przewozowe przejmą auto-
busy ZTM, które specjalnymi liniami połączą 
centrum miasta z głównymi cmentarzami.

W celu stworzenia odpowiednich warun-
ków przejazdu dla autobusów, jak również 
poruszania się pieszych wyłączone zostaną 
z ruchu indywidualnego w dniach 29 – 31.X i 
1.XI.br. następujące ulice: Opłotek, Palisado-
wa, Wóycickiego od wjazdu na parking przy 
Bramie Głównej do wjazdu na parking przy 
Bramie Południowej Cmentarza Północnego. 

Odjazdy autobusów linii specjalnych 
w kierunku poszczególnych cmentarzy 
odbywać się będą z ul. Królewskiej, z placu 
Narutowicza i Ronda Wiatraczna.

W związku z uprzywilejowaniem komuni-
kacji zbiorowej – wystąpić mogą utrudnienia 
w poruszaniu się pojazdów indywidualnych. 
Osoby, które zdecydują się na korzystanie 

Inżynier Ruchu m. st. Warszawy 
informuje

z własnego pojazdu narażone będą na poru-
szanie się w wielokilometrowych korkach, bez 
możliwości zaparkowania w bezpośrednim 
sąsiedztwie cmentarza. Z tego też wzglądu 
zwracamy się do kierujących, aby w przypadku 
braku bezpośredniego zainteresowania omijali 
rejony cmentarzy, zaś wybierających się na 
cmentarze, aby korzystali z usług ZTM.

Osoby, które pomimo utrudnień zdecy-
dują się na korzystanie z własnego pojazdu 
proszone są o dokładne zapoznanie się 
z poniższymi wskazówkami:
  w rejon Cmentarza Komunalnego 

Północnego na Wólce Węgłowej ruch in-
dywidualny kierowany będzie:

- ulicami Pułkową i Wóycickiego (jednokie-
runkową na odcinku Pułkowa - Żubrowa) do 
istniejących parkingów przy bramie po strome 
północno-wschodniej cmentarza, a dla zainte-
resowanych dojazdem do bramy południowej 
i zachodniej dojazd odbywać się będzie od 
strony Radiowa ulicami Radiową i Estrady.
 w rejon Cmentarza Wawrzyszewskie-

go ruch indywidualny kierowany będzie:
- ulicami Żeromskiego, Reymonta i Con-

rada oraz ulicami Wólczyńską i Sokratesa do 
parkingów przy ulicy Conrada i Kwitnącej.

Wszystkich kierowców prosimy o zwró-
cenie szczególnej uwagi na obowiązujące 
oznakowania i polecenia wydawane przez 
kierujących ruchem.

Z ogromnym  bólem i  żalem  że-
gnamy  w imieniu Zarządu Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy oraz  Wydziału 
Oświaty i Wychowania Panią Jolantę 
Szubską, której odejście zakończyło, 
zbyt wcześnie rozpoczętą 29 lat temu, 
pracę zawodową na Bielanach. 

Uczyła, wychowywała, otaczała 
czułą opieką najmłodszych. Jako 
młoda nauczycielka rozpoczęła 
pracę w Przedszkolu Nr 309 przy ul. 
Andersena 7.  Przez kolejnych  9 lat 
pracowała w Przedszkolu Nr 272 przy 
ul. Gajcego 9 na Wrzecionie.  Dała się 
poznać jako osoba twórcza i w pełni 
oddana swej pasji nauczycielskiej. 
Poznawała środowisko rodzinne swo-
ich wychowanków i wspomagała ich 
rodziców  w wychowaniu dzieci. 

Była nauczycielką wyróżniającą się 
wśród innych; zawsze uśmiechnięta, 
pogodnie nastawiona do życia. Swój 
optymizm zaszczepiała dzieciom, 
które garnęły się do Pani Joli, dzieliły 
się z nią swoimi troskami i radościami.  
Następnie przez  19 lat pracy na sta-
nowisku dyrektora Przedszkola Nr 334 
przy ul. Przy Agorze 12, realizowała 
swoje plany i marzenia. Śmiało wpro-
wadzała zmiany, z łatwością przekonu-
jąc do nich nauczycieli, pracowników 
oraz rodziców. Zintegrowała  środowi-
sko przedszkolne wokół  misji i wizji 
przedszkola, nadała przedszkolu imię 
„Jasia i Małgosi”. Placówka otrzymała 
certyfi kat jakości pracy przedszkola.  
Pod Jej kierunkiem realizowano  innowacje 
i programy autorskie.  

Pomimo postępującej choroby podjęła 
się trudu uczestniczenia w nagraniach do 
programu „Przedszkolandia”, emitowanego 

Wspomnienie przez Telewizję Polską, włączała się do prac 
na rzecz poprawy jakości bielańskich przed-
szkoli. Wielokrotnie nagradzana nagrodami 
burmistrza Gminy, a następnie Dzielnicy 
Bielany, dwukrotnie otrzymała nagrodę 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Żegnając Panią dyrektor Jolantę Szub-
ską, pragniemy podkreślić, iż środowisko 
oświatowe Bielan straciło twórczego, zaan-

gażowanego i pełnego pasji dyrektora i na-
uczyciela, a jednocześnie człowieka, który 
do końca swoich dni nie poddał się chorobie, 
pełen optymizmu, pomimo wszystko.

Zofi a Gajewicz, Katarzyna Majdura

Pani Dyrektor Jolanta Szubska wręczająca Marysi
dyplom ukończenia Przedszkola Nr 334

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ś.P.

Jolanty Małgorzaty Szubskiej
długoletniego dyrektora Przedszkola Nr 334 im. „Jasia i Małgosi” w Warszawie, 

pedagoga oddanego całym sercem swojej pracy.
Przez 29 lat wykonywała powierzone zadania  z wielkim zaangażowaniem,

była dyrektorem stale poszukującym, kreatywnym, otwartym na zmiany,
wzorem dla młodych bielańskich nauczycieli i wielkim przyjacielem dzieci. 
Jej postać i dorobek pedagogiczny pozostaną zawsze w naszej pamięci.

Rodzinie Zmarłej
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
wraz z Wydziałem Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany

Pani
Joli Wójcikiewicz

wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Pracownicy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Projekt stacji Park Kaskada

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

Lp. LOKALIZACJA
(ulica)

TERMIN
październik

2005
listopad

2005
grudzień

2005

1.

6.

2.
3.

7.

4.

Muzealna x Farysa
Prozy x Farysa 3-4

1-2

10-11 8-9
Dankowicka 17
(przy nieczynnym sklepie)
Wójcickiego na odc. Pasterskiej i Jamki
Ostaszewska x Radecka

17-18 15-16
24-25 22-23

Estrady x Groteski
Wólczyńska x Estrady5. 3-4

1-2
Opłotek 34-36
(po stronie niezabudowanej) 10-11 8-9
Estrady 142 – 144
przy ciągu pieszo-jezdnym 17-18 15-16

Akcent x Loteryjki8. 24-25 22-23
Rokokowa x Tytułowa9. 4-5 2-3

Schroegera 82 x Kleczewska
(obok ogrodzenia)11. 18-19 16-17

Twardowska x Karska10. 10-11 9-10

Schroegera
(pomiędzy al. Zjednoczenia a ul. Fontany)12. 25-26 29-30

Kiwerska x Łomiańska (po stronie bloków)
Tczewska13. 10-11

16-17

Kolektorska x Słowiańska
(przy pojemnikach trójkolorowych)14. 4-5 2-3

15. Staffa x Duracza 18-19 16-17
Arkuszowa x Księżycowa16. 10-11 9-10
Ok. Bajana lub Fortowa17. 25-26 29-30
Nocznickiego (przy bramie wjazdowej
na teren ogródków działkowych)

18. 4-5 2-3

Rodziny Połanieckich x Bogusławskiego19. 18-19 16-17
Przybyszewskiego x Rydla20. 4-5 2-3

27-28

27-28

28-29

28-29
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Seniorzy młodym
– młodzi seniorom

„Vis Major” to nazwa ogólnowarszaw-
skiego Stowarzyszenia Pomocy Starszej 
Generacji, z siedzibą w osiedlu „Ruda”, 
przy ul. Klaudyny 18a. W dosłownym tłu-
maczeniu z łaciny to „siła wyższa”, ale – jak 
wyjaśnia prezes Renata Banasiak – brzmi 
w tej nazwie potęga i moc doświadczenia; 
ogromnej siły sprawczej, którą dysponują 
ludzie starsi; niewykorzystywanej w cza-
sach, w których stosunek do starszych 
określają negatywne sterotypy, tworzone 
m.in. przez media. – My chcemy je zmie-
niać, gdzie możemy i jak możemy – mówi 
pani prezes. I dodaje, że większość or-
ganizacji działających na rzecz seniorów 
nastawiona jest na pomoc, tymczasem 
od pomagania ludziom jest państwo. – My 
chcemy ich wspierać.

Stowarzyszenie istnieje piąty rok, jest 
oczkiem w głowie pani Renaty, dziennikarki  
telewizyjnej z pasją społecznika, o której 
koledzy mawiają: – Na kłopoty – Banasiak! 
Po pięciu latach starań, stowarzyszenie 
dostało lokal od Rady Osiedla, 20 września 
br. odbyło się przy ul. Klaudyny uroczyste 
otwarcie Klubu Seniora. Klub nosi nazwę 
„Barka” i przejmującym akcentem uroczy-
stości było wspólne śpiewanie ukochanej 
pieśni Jana Pawła II. Czynny jest na razie 
trzy razy w tygodniu – we wtorki i środy 
od 16.00 do 19.00, w czwartki od 10.00 
do 14.00. W klubie już przyjmuje lekarz 
i prawnik, oczywiście społecznie, bo prze-
cież wszyscy członkowie „Vis Major” pracują 
społecznie i nieprawdą jest, że w naszych 
czasach nie ma ludzi gotowych uczestni-
czyć w naprawianiu świata za darmo. 

Jacek Grzybowski, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 153, szeroko otworzył podwoje 
szkoły na występy integracyjne typu – se-
niorzy młodym, młodzi seniorom, między-
pokoleniowe imprezy okolicznościowe, gim-
nastykę itp. I chętnie zaprasza gawędziarzy 
z „Vis Major” – np. Witolda Guzikowskiego 
uczestnika Powstania Warszawskiego, 
czy Leonię Karnikowską przewodniczkę 
z Zamku Królewskiego. Są wśród członków 
stowarzyszenia również młodzi wolontariu-
sze, a w sumie aktyw „Vis Major” to niewiele 
ponad trzydzieści osób, ale zyskuje na jego 
istnieniu kilka razy więcej. 

Od 2001 roku stowarzyszenie jest człon-
kiem Euragu – międzynarodowej organizacji 
seniorów. Na konferencjach – w Turynie, 
w Jugosławii itp. – padają ostrzeżenia, że 
żaden kraj nie może sobie pozwolić na nie-
docenianie kapitału wiedzy i doświadczenia 
tych coraz liczniejszych grup i trzeba zre-
animować integrację społeczną starszych 
pokoleń. W maju 2003 roku podpisano akt 
współpracy między „Vis Major” a władzami 
Berlina, dotyczący ochrony zdrowia i na-
turalnego środowiska człowieka. Obecnie 
w Berlinie trwa zbiórka aparatów słucho-
wych dla podopiecznych stowarzyszenia 
i prowadzone są negocjacje dotyczące przy-
syłania do Polski niemieckich gerontologów. 
Lekarze gotowi są przyjeżdżać bezpłatnie, 
ale trzeba znaleźć sponsorów fi nansujących 
noclegi i wyżywienie przez kilka dni. Firmy 
lub osoby gotowe współpracować w tym 
zakresie proszone są o kontakt z Renatą 
Banasiak – tel. 833 05 66. W Austrii Polka 
Celina Veseliny jest pełnomocniczką „Vis 
Major” ds. kontaktów z seniorami z Wied-
nia, podobne pełnomocnictwo ma Polka 
z Czech. Warszawscy współpracownicy to 
– m.in. Maja Dąbecka ze Środowiskowego 
Ośrodka Wsparcia przy ul. Wrzeciono 
5a, Wiesław Feliksiak z Forum Emerytów 
i Rencistów, Jerzy Dubiński z Uniwersytetu 
III Wieku w Ursusie, Tadeusz Rzepczak 
– kierownik jednego ze sklepów bielańskich 
– sponsor uroczystości, sklep „Klaudiusz” 
z osiedla „Ruda”. Także domy pomocy spo-
łecznej z Warszawy i spoza Warszawy, dla 
których organizowane są zbiórki żywności, 
środków czystości, pościeli – przy udziale 
studentów z uczelni warszawskich.

W planach stowarzyszenia zasługuje 
na uwagę – między innymi – profesjonalne 
przygotowywanie ludzi do przechodzenia 
na emeryturę, opiekowanie się dziećmi 
samotnych matek, zwiększenie liczby 
wykładów o roli aktywności w opóźnianiu 
procesów starzenia, o zdrowiu, zdrowym 

Głos Seniora
żywieniu – ale na to potrzeba pieniędzy, bo 
wykładowcy wciąż pracują charytatywnie. 
Jest jednak nadzieja na pieniądze z Unii 
Europejskiej. Dobrze, że jest już biuro 
– organizowane w tymże Klubie Seniora 
przy ul. Klaudyny, bo kontakty ze światem 
wymagają sążnistej dokumentacji. Inny 
ciekawy zamiar to nawiązanie kontaktów 
z Polakami z Ukrainy w celu m.in. dostar-
czania im książek. Trzeba – uważa „Vis 
Major” – dotrzeć z tymi darami do małych 
miejscowości, bo akcja edukacyjna obejmu-
je przeważnie metropolie. A polskie dzieci 
z ukraińskich osad nie mają podręczników 
ani lektur.  Pomogą im polscy seniorzy. 

Aktywność czyni cuda
Wydawałoby się, że w szarym życiu 

emeryta jest przynajmniej jeden jasny dzień 
miesiąca, gdy puka do drzwi listonosz i wrę-
cza świadczenie. Tyle tego, co kot napłakał, 
ale zawsze coś. A tymczasem naukowcy 
twierdzą, że istnienie emerytur, bezpłatnych 
(?!) świadczeń służby zdrowia i w ogóle 
rozwój infrastruktury socjalnej sprawiają, 
że w naszej cywilizacji dorosłe dzieci czują 
się zwolnione z obowiązku opieki nad ro-
dzicami. Dalszy skutek tych dobrodziejstw 
cywilizacji, to osamotnienie starego rodzica 
i wyalienowanie ze społeczeństwa.

Teoria teorią, a życie życiem. Co by 
było, gdyby listonosz więcej się nie zjawił? 
Strach pomyśleć. Nie twierdzimy, że dobre 
dzieci nie istnieją, ale jest ich zdecydowanie 
mniej niż liczących na ich miłość seniorów, 
a znów najwięcej jest takich, które liczą na 
dziadkowe (babcine) grosze. 

W tej sytuacji najlepiej jest liczyć na 
siebie. Starzenie się prowadzi nieuchron-
nie do zmiany sytuacji społecznej: koniec 
pracy zawodowej powoduje utratę dotych-
czasowej pozycji w środowisku, bo przy 
biurku, maszynie, kilofi e, wielkim piecu etc. 
zastępuje nas ktoś inny; przestajemy być 
także żywicielem i opiekunem rodziny. I to 
jest początek izolacji społecznej. Otóż – nie 
wolno do niej dopuścić. Dr Zofi a Zaorska 
– gerontolog społeczny z UMCS w Lublinie, 
w książce „Dodać życia do lat” rozwija tzw. 
teorię aktywności, czyli czynnego, a nie 
biernego, traktowania tego, co nieuniknione, 
Zgodnie z tą teorią, senior aktywny powinien 
po prostu robić to, co chce i rozumnie.

Rośnie w starszym wieku troska o utrzy-
manie zdrowia i sprawności fizycznej. 
Oczywiście, i jest to zupełnie naturalne. 
W dodatku różne organizacje zrzeszają-
ce seniorów starają się przekazać nam 
wiedzę o naszych organizmach, poprzez 
organizowanie wykładów na temat chorób 
trzeciego wieku, zdrowego żywienia, roli ru-
chu w opóźnianiu starzenia się itp. Zamiast 
więc bać się tego, co może grozić, lepiej 
uczęszczać na wykłady i stosować się do 
zaleceń specjalistów.

Bierność starzenia się polega też na 
rezygnacji z aktywności edukacyjnej. Jakby 
z odejściem z pracy czas się zatrzymał. 
Tymczasem warunkiem aktywnego uczest-
nictwa w życiu świata jest tzw. kształcenie 
ustawiczne. Prócz dodatniego wpływu na 
pracę szarych komórek niesie ono możność 
kontaktu z ludźmi o podobnych zaintereso-
waniach – i już nie czujesz się samotny. 

Masz wreszcie czas na hobby. Na naszych 
Bielanach, w kołach i klubach, są zespoły 
twórcze, w których, pod kierunkiem fachowe-
go doradcy, w grupie życzliwych ludzi, można 
odkryć w sobie uśpioną pasję tworzenia. 

Specyfi cznym rodzajem aktywności jest 
włączenie się w system pomocy socjalnej. 
To zajęcie dla społeczników, którzy odnajdą 
sens życia w uświadomieniu sobie, że są 
komuś potrzebni i że z tym kimś wzajemnie 
się wspierają. 

Większość osób w podeszłym wieku uważa, 
że najwłaściwszym rodzajem aktywności jest 
pomoc dorosłym dzieciom, opieka nad wnuka-
mi. Wtedy czujemy się potrzebni. Ale bardzo 
często rodzina nie chce naszej pomocy, ledwie 
ją znosi i z trudem ukrywa zniecierpliwienie 
natręctwem babci czy dziadka. Wyczuwacie 
to? Jeśli tak, zajmijcie się sobą. Oni już  was 
nie potrzebują, mimo że Was kochają.

Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bendarek

Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Taką zasadą kierowała się przez całe 
życie Konstancja Grabarczuk, mieszkanka 
Bielan, która 17 września ukończyła 100 
lat. Z okazji urodzin, dostojną Jubilatkę 
odwiedziła naczelnik dzielnicowego Wy-
działu Spraw Społecznych i Zdrowia Alicja 
Tyc i przekazała Jej dyplom z życzeniami 
i pozdrowieniami od burmistrza Cezarego 
Pomarańskiego i kosz pięknych kwiatów.

Pani Konstancja pochodzi ze Ślą-
ska. Urodziła się w Gołonogu koło 
Będzina, w rodzinie Sebastiana i Rozalii 
Gruszków. Miała 9 sióstr i 2 braci. Była 
to rodzina długowieczna, każde z Jej 
rodzeństwa żyło nie krócej niż 80 lat, 
a większość – ponad 90 lat. Pani Kon-
stancja od wczesnej młodości musiała 
się hartować fi zycznie i psychicznie. Już 
w wieku 16 lat opuściła dom rodzinny 
i przyjechała do Warszawy, w poszu-
kiwaniu pracy. Tu poznała przyszłego 
męża Tadeusza Grabarczuka, z zawo-
du ramiarza. Po wojnie pan Tadeusz 
zmienił profesję – został zawodowym 
wojskowym (nie żyje od 33 lat). Państwo 

Unikać lekarzy i lekarstw
Grabarczukowie wychowali dwoje dzieci. Pani 
Konstancja mieszka obecnie u jednej z 2 wnu-
czek. Doczekała się już czworga prawnucząt. 
Jubilatka mówi i podobno zawsze tak mówiła, 
że podstawą dobrego zdrowia i samopoczucia 
jest dobra rodzina i pogoda ducha, wtedy łatwiej 
pokonywać trudności życiowe. Przez całe życie 
starała się unikać lekarzy i lekarstw.

W.B.

Wkrótce po powrocie z wygnania do 
domu na Bielanach w połowie lutego 
1945 roku, dowiedziałem się od kolegów, 
że „Poniatówka” zaczęła przyjmować 
uczniów z Bielan i Żoliborza.

Znane męskie Gimnazjum i Liceum 
im. Księcia Józefa Poniatowskiego, jako 
pierwsze po wojnie otworzyło swe podwoje 
w dawnym hotelu „Ofi cerskim” przy placu 
Inwalidów 10. 

Szkoła powstała po odzyskaniu niepod-
ległości w latach 1918/19 i pierwotnie była 
przeznaczona dla byłych wojskowych. Póź-
niej przekształciła się w wspomniane Pań-
stwowe Gimnazjum i Liceum im. Księcia 
Józefa Poniatowskiego, potocznie zwane 
„Poniatówką”, działające wówczas we wła-
snym gmachu przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 
na Żoliborzu. W okresie międzywojennym 
Szkoła ta pielęgnowała narodowe tradycje 
i miała wielkie zasługi w kształceniu mło-
dzieży w duchu patriotycznym.

Zgłosiłem się szybko i wkrótce zosta-
łem uczniem pierwszej klasy słynnego 
gimnazjum. Wychowawcą klasy był bardzo 
lubiany pan Pawłowski łacinnik, nazywany 
pieszczotliwie przez uczniów “Pingwinem” 

Języka francuskiego uczył mieszkający 
na Bielanach przy ul. Daniłowskiego pan 
Jungman. Pani Zofi a Ryngmanowa była 
dyrektorką gimnazjum, oraz uczyła fi zyki 
i matematyki.

Niezależnie od typowych trudności ja-
kie napotykają uczniowie rozpoczynający 
naukę w nowej szkole, ja i moi bielańscy 
koledzy mieliśmy do pokonania codzienne 
kłopoty z komunikacją. Były dwie możliwo-
ści dostania się z Bielan na Żoliborz. 

Od alei Konstytucji (granica miasta) 
na wysokości ulicy Żeromskiego do placu 
Wilsona kursowały pochodzące z demobilu 
wojskowe ciężarówki marki „Studebeker”, 
wyposażone w drabinkę do wchodzenia 

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

„Poniatówka” była pierwsza
i ławki umocowane na platformie, jednak 
w godzinach porannych trudno się było 
do nich dostać, z uwagi na dużą liczbę 
pasażerów.  

Kursowały też tramwaje od pętli przy 
CIF-ie przy ulicy Marymonckiej do prowizo-
rycznie zbudowanej pętli przy torach koło 
Dworca Gdańskiego. Wiadukt nad tymi 
torami leżał bowiem w gruzach.

Nowo zbudowany wiadukt gdański 
otwarto dopiero w 1947 roku. Do tego czasu 
ruch kołowy kierowany był przez ulicę Kra-
jewskiego, pod starym tunelem kolejowym. 
Tunel ten zalewała często woda, nie mogły 
kursować tędy piętrowe autobusy, ofia-
rowane Warszawie przez zaprzyjaźniony 
Londyn. Po prostu „piętrusy” nie mieściły 
się w starym tunelu kolejowym.

Najczęściej chodziliśmy pieszo na plac 
Inwalidów z kolegą Staszkiem Miernowskim, 
późniejszym maturzystą „Poniatówki”.

W „Poniatówce” panowała koleżeńska 
atmosfera, a pedagodzy okazywali dużo życz-
liwości i zrozumienia. Uczniowie wyższych 
klas prowadzili również działalność kulturalną, 
na przykład kolega ze starszej klasy Wiesław 
Szymborski utworzył kółko artystyczne. 

Nietypowy rok szkolny 1944/45 trwał 
do końca lipca. We wrześniu 1945 roku 
rozpocząłem dalszą naukę w szkole przy 
ulicy Barcickiej 69, przy Lasku Bielańskim, 
która została uruchomiona od roku szkol-
nego 1945/46.

Miło wspominam swój krótki pobyt w „Po-
niatówce”. Wiele zawartych tam znajomości 
i przyjaźni przetrwało. Ze znanych mi kolegów 
„bielańczyków”, absolwentami „Poniatówki” 
zostali prócz wymienionego wcześniej Sta-
nisława Miernowskiego, Andrzej Pawiński, 
Jerzy Małkowski, Krzysztof Eisler oraz Tade-
usz Fuchs. Różnie potoczyły się późniejsze 
nasze losy, ale to już inna historia.

Jerzy Głosik

Tę uroczystość kombatancką opisaliśmy 
w poprzednim numerze „Naszych Bielan”. 
Swoimi wrażeniami z tego bardzo miłego 
spotkania zapragnęła się podzielić z Pań-
stwem jedna z naszych Czytelniczek. 

Niestety, trochę później przybyliśmy na 
skraj Puszczy Kampinoskiej, korzystając 
z zaproszenia na uroczystość z okazji dru-
giego spotkania przy partyzanckiej mogile 
na polanie Opaleń. Gorąco zachęcał mnie 
i naszą wnuczkę Magdalenkę mój mąż 
Jerzy. Tegoroczna uroczystość odbyła się 
w sobotę 10 września.

Przyznam, że z początku nastawiłam się 
na długie i ponure (proszę mi wybaczyć) prze-
mówienia. Bardzo się myliłam; atmosfera była 
jak w rodzinie. Już od pierwszych taktów pieśni 
żołnierskiej zaczęłam sobie przypominać 
własne dzieciństwo, bowiem niektóre pieśni 
śpiewała moja mama. Chociaż dawno nie śpie-
wałam publicznie, natychmiast podchwyciłam 
melodię (tylko melodię, ponieważ pamiętam 
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zbyt mało tekstów). Te osoby, z którymi złączy-
łam się w śpiewie, stały się mi bliskie.

Naszemu dzieciństwu towarzyszyły 
różne złowrogie odgłosy, których trzeba 
było się bać. Rodzice tymczasem prędko 
zaprowadzali swoje pociechy do schronów. 
Ja też byłam zbyt małą dziewczynką, żebym 
mogła ogarnąć dziecięcym rozumem całą 
okropność wojny. Są jednak pewne zdarze-
nia, które do tej chwili pamiętam. Pamiętam 
siebie jak uczepiona do maminej spódnicy 
skarżyłam się: mamusiu, Niemcy zastrzelili 
mój nowy paltocik! Była to prawda, ponie-
waż bomba trafi ła w dom, w którym miesz-
kaliśmy. Myślę, że jest sporo osób, które 
noszą w sobie podobne wspomnienia.

Jestem ogromnie wdzięczna organiza-
torom uroczystości za bardzo ciekawy pro-
gram przy ognisku, żołnierski poczęstunek, 
pokazy szarży ułańskiej. Jestem bardzo 
zachwycona występami śpiewaków.

Lidia Sacewicz 

Pani Konstancja w rozmowie z Alicją Tyc



8 Październik 2005

O chorobie tej pisaliśmy w poprzed-
nim numerze „Naszych Bielan”. Tym 
razem  przekazujemy Państwu precy-
zyjne informacje, które uzyskaliśmy od 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Warszawie. 

Ptasia grypa (HPAI) od angielskiego 
Highly pathogenic avian infl uenza jest jedną 
z najbardziej  zakaźnych chorób drobiu. 
Na zakażenie wirusem wywołującym tę 
chorobę podatne są prawie wszystkie 
gatunki ptaków zarówno domowych jak 
i wolnożyjących.

Zakażone ptaki wydalają wirusa z kałem, 
w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych.

Czy zatem niedzielne spacery nad stawy, 

Ptasia grypa
czy inne akweny obfi tujące w dzikie ptactwo 
mogą być dla nas niebezpieczne?

Ryzyko zakażenia ludzi jest bardzo 
małe. Aby jednak uniknąć niepotrzebnego 
niepokoju o własne zdrowie należy unikać 
kontaktów z dzikimi ptactwem, a zauwa-
żywszy padłe ptaki należy o tym poinformo-
wać Powiatowy Inspektorat Weterynarii  (ul. 
Gagarina 15) tel. 840 43 33 lub odpowiednie 
służby porządkowe:

- Zarząd Oczyszczania Miasta w War-
szawie, Al. Jerozolimskie 11/19 (tel. „in-
folinia czystość” 0-800-800-117 - telefon 
bezpłatny)

- Straż Miejska tel. 986

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

W sobotę 17 września br.  ponad 250 
pacjentów przybyło do przychodni rejo-
nowej przy ul. Conrada 15, aby w ramach 
akcji „Biała sobota-niedziela” skorzystać 
z badań laboratoryjnych, a następnie 
z konsultacji  lekarzy  specjalistów. Ocze-
kiwali tu na pacjentów: kardiolog dr Woj-
ciech Drewniak, lekarze okuliści Małgorza-
ta Sikora i  Rajabali Khoshrouz-Ablouei, 
pulmunolog dr Anna Krychniak-Soszko 
oraz kierownik przychodni dr Izabella Pa-
lińska, specjalista chorób wewnętrznych, 
nadto znana i uznana endokrynolog.

Bardzo dużo pracy miały pielęgniarki 
wykonujące zabiegi laboratoryjne  w zakre-
sie EKG, pomiarów ciśnienia krwi, poziomu 
cukru oraz poziomu cholesterolu. Trzeba ko-
niecznie  wiedzieć, nie wdając się w szcze-
góły, że nadmiar cholesterolu w organizmie  
wpływa m.in. na tworzenie się kamieni 
żółciowych, jest też przyczyną miażdżycy. 
Z kolei miażdżyca (inaczej: arterioskleroza 
lub stwardnienie tętnic) jest to odkładanie się 
w ściankach tętnic złogów tłuszczowych ule-
gających zwapnieniu, co powoduje zwężenie 
światła naczyń. Powstawaniu miażdżycy 
sprzyjają (uwaga!): niewłaściwe odżywianie, 
nikotynizm, nadciśnienie tętnicze, a także 
napięcia nerwowe. Miażdżyca może dopro-
wadzić m.in. do zawału serca i udaru mózgu, 
zwłaszcza w zaawansowanym wieku.

Również dużym zainteresowaniem 
pacjentów cieszyły się badania densyto-
metryczne, mające na celu sprawdzenie 
ewentualności występowania osteoporozy. 

Kolejna „Biała sobota”
Nic dziwnego, chodzi bowiem  o masę 
kostną w organizmie człowieka, zanikają-
cą m.in. w miarę upływu lat. Stąd łatwość 
złamań lub urazów kości nadgarstka, 
przedramienia, a czasem nawet złamania 
szyjki kości udowej.

Na brak zajęć nie narzekali   też lekarze 
okuliści, udzielając porad i dobierając szkła 65 
pacjentom. Także pulmunolog  miał wiele pra-
cy, badając prawie 60 pacjentów.  A to wszyst-
ko w czasie niespełna sześciu godzin.

Nad przebiegiem akcji czuwała  Iwona 
Orłowska – starsza  (chociaż młoda wiekiem) 
pielęgniarka koordynująca, dzięki czemu 
badania i zabiegi przebiegły sprawnie,  ku 
widocznemu zadowoleniu pacjentów. Da-
wali oni temu wyraz w ankietach, akcentując 
zwłaszcza fakt, iż można skorzystać  z porady 
i pomocy lekarza bez konieczności uprzed-
niego zapisywania się na wizytę na wiele dni, 
a czasem nawet tygodni wcześniej.

Była to dziesiąta z zaplanowanych na 
ten rok  czternastu „białych sobót-nie-
dziel”.  Zostały one zainicjowane przez 
kierownictwo Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa–Żoliborz przy ul. Szajnochy 8,  
we współpracy z Biurem Polityki  Zdrowot-
nej m.st. Warszawy, które zasila dotacjami  
przychodnie rejonowe realizujące akcję 
głównie ze środków własnych.

Jest bardzo prawdopodobne, że akcja 
„białych sobót-niedziel” będzie kontynu-
owana w 2006 roku.

Mieczysław Pierzchała

W trosce o zdrowie naszych pacjen-
tów pozwalamy sobie zaprosić miesz-
kańców dzielnicy Bielany na bezpłatne 
badania, których fi nansowanie zapew-
niły m.st. Warszawa oraz Narodowy 
Fundusz Zdrowia.

Sukces w walce z chorobami polega 
w dużej mierze na ich odpowiednio wcze-
snym wykryciu i rozpoznaniu.

Poniżej przedstawione programy profi -
laktyczne są badaniami mającymi na celu 
sprawdzenie stanu zdrowia zaintereso-
wanych osób mieszkających na terenie 
Warszawy:

– Badania diagnostyczne umożliwiają-
ce wczesne wykrycie raka szyjki macicy 
u pań w wieku od 30 do 59 lat będą reali-
zowane w poradniach „K”, mieszczących 
się przy ulicy Szajnochy 8 - tel. 833-14-
-71/75 w. 252, ulicy Kleczewskiej 56 
- tel. 834-10-61, ulicy Elbląskiej 35 - tel. 
633-42-76, ulicy Kochanowskiego 19 - tel. 
633-01-14 oraz ulicy Wrzeciono 10c - tel. 
835-30-01. 

– Badania w celu wczesnego wykry-
cia raka gruczołu krokowego u panów 
w wieku od 50 do 69 roku życia będą 
realizowane w poradni urologicznej przy 
ulicy Szajnochy 8 - tel. 833-14-71/75 
w.221 w poniedziałki, wtorki i czwartki 

BEZPŁATNE BADANIA
w godzinach od 8.00 do 20.00, w środy 
od godziny 12.25 do 20.00 i w piątki od 
godziny 8.00 do 15.35.

– Badania w celu wczesnego wykrycia 
raka jelita grubego dla osób w wieku od 
50 do 65 lat będą realizowane  w  poradni  
chirurgicznej przy ulicy Szajnochy 8 - tel. 
833-14-71/75 w.284 w poniedziałki, środy 
i piątki w godzinach od 8.00 do 20.00, we 
wtorki od godziny 12.25 do 20.00 i w czwart-
ki od godziny 8.00 do 15.35. 

– Badania mające na celu wykrycie 
chorób układu krążenia dla panów w wieku 
od 35 do 55 lat.

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się 
do wszystkich poradni POZ wchodzących 
w skład SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

Udział  w  wyżej  wymienionych progra-
mach profi laktycznych na pewno przyczyni 
się do zmniejszenia liczby zachorowań 
wśród mieszkańców.

Małgorzata Dąbrowska 
dyrektor, Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa Żoliborz

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 
poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 
– 20.00.

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

U W A G A !
Poszukuję świadków wypadku, który 

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

Proszę o kontakt kierującego zielonym 
Renault Laguna, który powiadomił policję 
o wymienionym wypadku. Proszę o informa-
cje – ul. Arkuszowa 54, tel. 835 40 61, kom. 
0-693 028 985.

*   *   *
Poszukuję świadków wypadku, który miał 

miejsce dnia 30.05.2005 r. na ul. Conrada 10 
– potrącenie psa przez samochód Renault La-
guna (kombi) koloru zielonego. Informacje pro-
szę przekazywać na nr tel. 0-607-291-279 lub 
pod adres trebor28@poczta.onet.pl. Robert

20.11.2005r. o godz. 18.00 w Bielań-
skim Ośrodku Kultury.

WGB zadebiutowała w 1971 roku na 
Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej 
Porębie. Zespół przyjechał z Buska-Zdroju, 
a założył go ówczesny maturzysta Wojciech 
Bellon. Piosenką Wojtka „Ponidzie”” wy-
śpiewali jedną z głównych nagród.

Wolna Grupa Bukowina miała formułę 
zespołu otwartego, toteż występowało z nią 
wielu znanych wykonawców i muzyków. 
Trzon zespołu stanowili Wojciech Bellon 
– twórca większości piosenek, Grażyna 
Kulawik, Wojciech Jarociński i Wacław 
Juszczyszyn.

W historii grupy warto odnotować nagro-
dzone występy na Studenckim Festiwalu 
Piosenki w Krakowie w 1974 i 1975 roku, 
udział w FAM-ie oraz w licznych festiwa-

Koncert: Wolna Grupa Bukowina
W ramach Festiwalu OPPA

lach, konkursach czy imprezach studenc-
kich i turystycznych – YAPA, BAZUNA, 
BAKCYNALIA.

Po śmierci lidera zespołu Wojciecha 
Bellona w 1985 roku grupa zawiesiła dzia-
łalność. Powróciła na scenę po siedmiu 
latach przy okazji promocji pierwszej płyty 
dokumentującej dorobek zespołu i towarzy-
szącego jej śpiewnika.

Obecnie Wolna Grupa Bukowina wystę-
puje w składzie: Grażyna Kulawik – śpiew, 
Wojciech Jarociński – śpiew, gitara, Wacław 
Juszczyszyn – śpiew, gitara i Wojciech Ma-
ziakowski – gitara basowa. Wykonuje przede 
wszystkim dawne piosenki Wojtka Bellona, 
a także Wojciecha Jarocińskiego oraz kom-
pozycje Wacława Juszczyszyna. Pozostaje 
wierna klimatowi, jaki stworzył jej lider.

Bilety: 15 zł.

Inauguracja wielkiej ogólnopolskiej 
akcji „Góra Grosza 2005” zorganizowana 
została przez Towarzystwo „Nasz Dom” 
10 października na Bielanach w Zespole 
Szkół nr 51 im. Ignacego Domeyki.  

Celem akcji jest pomoc dzieciom z do-
mów dziecka. Przez najbliższe dwa tygo-
dnie uczniowie wszystkich szkół w Polsce 
będą zbierać monety, by zapewnić bied-
niejszym od siebie lepsze warunki życia 
w rodzinach zastępczych. 

„Ziarnko do ziarnka aż zbierze się 
miarka”. Tym, co wyróżnia tę akcję spo-
śród innych jest to, że młodzież zbiera 
same drobne monety. Tu nie chodzi o to, 
by dawać wysokie sumy pieniężne, lecz 
żeby podzielić się groszem z dobrego 
serca.

Uczniowie bez wahania wybierają 
pomoc ubogim dzieciom zamiast kolejnej 
paczki gumy do żucia, czy tabliczki cze-
kolady.

Góra Grosza 2005 już się zaczyna!!!
Akcja „Góra Grosza” jak co roku cieszy 

się wielkim powodzeniem wśród warszaw-
skiej młodzieży.

Justyna Kulas
uczennica kl. 3b Gimnazjum nr 77

Finał akcji i usypanie tytułowej „Góry 
Grosza” nastąpi w dniu 25 listopada 
b.r. w Warszawie podczas konferencji 
prasowej. Liczymy, że tak jak w zeszłym 
roku, zbierzemy znów ponad 100 ton 
monet.

Szkoły, które w zeszłorocznej akcji 
zebrały najwięcej pieniędzy w przeliczeniu 
na jednego ucznia otrzymały, zgodnie z re-
gulaminem akcji nagrody.

Informacje szczegółowe na naszej 
stronie internetowej www.towarzystwona-
szdom.pl

Tomasz Polkowski
przewodniczący Zarządu Towarzystwa 

NASZ DOM
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Oczywisty jest sposób płacenia za to-
war nabywany w sklepie. Otrzymujemy 
go i od razu za niego płacimy gotówką 
albo z konta bankowego i na tym sprawa 
kupna się kończy. Podobny  jest spo-
sób kupna na raty. Jednak nie zawsze 
płacenie za kupowany towar jest takie 
proste. W niektórych przypadkach jest 
on niepodzielny, np. woda, gaz, ciepło, 
energia elektryczna. Są one dostarczane 
do naszych mieszkań ciągle, a płacenie 
za ilość ich zużycia odbywa się okre-
sowo, np. co kwartał, co pół roku lub 
co rok. 

Niżej będą poruszone sposoby rozliczeń 
zużycia wody, centralnego ogrzewania, 
energii elektrycznej i gazu, w przypadku, 
gdy ilość ich zużycia jest mierzona. Sto-
sowana jest wówczas metoda ryczałtowo-
-rozliczeniowa.

Rozpatrzmy najpierw rozliczanie zużytej 
wody. Co miesiąc wpłacana jest zaliczka, 
która jest składnikiem czynszu, a rozlicza-
nie kosztów dokonywane jest co kwartał. 
Wysokość zaliczki jest stosunkowo duża 
w porównaniu z ceną faktycznie zużytej 
wody, mierzonej za pomocą wodomierzy. 
Zatem u większości odbiorców występuje 
nadpłata, która odliczana jest później od 
kolejnego, wpłacanego czynszu. Wynika 
z tego, że każdego miesiąca odbiorca 
wody przekazuje pewną nienależną kwotę 
pieniędzy na konto administracji. Po za-
kończeniu kwartału, w czasie rozliczania 
kosztów za pobraną wodę, nadpłacone 
pieniądze w ubiegłym kwartale nadal są na 
koncie administracji. Bywa, że rozliczanie 
trwa około miesiąca i dłużej, a więc wszyst-
kie nadpłacone przez odbiorcę pieniądze, 
przez około cztery miesiące, procentują 
w banku na koncie administracji. A są to 
przecież pieniądze odbiorcy wody, które 
mogły by procentować na jego koncie.

Szczególnie niekorzystne dla odbiorcy 
jest rozliczanie kosztów za ciepło central-
nego ogrzewania. Dotyczy to odbiorców 

KTO OBRACA
MOIMI PIENIĘDZMI?

mających zainstalowane podzielniki kosz-
tów centralnego ogrzewania. Rozliczanie 
odbywa się jeden raz w roku. W osiedlu 
Wawrzyszew dokonuje go fi rma Brunata. 
Odczyty wskazań podzielników kosztów 
robione są na przełomie maja i czerwca. 
W większości mieszkań występuje nadpła-
ta. W takim przypadku nadwyżkowe pienią-
dze, wpłacone w ramach czynszu za maj, 
procentują na koncie administracji przez 
cały rok. Przy wpłacaniu każdego kolejnego 
czynszu sytuacja jest podobna. Według 
zawartej umowy między firmą Brunata 
i administracją osiedla rozliczenie kosztów 
powinno być przeprowadzone w czasie nie 
dłuższym niż trzy miesiące. Zwykle ten 
termin jest dłuższy. W tym roku upłynęło 
już ponad trzy i pół miesiąca, a rozliczenia 
jeszcze nie ma – piszę te słowa 19 września 
br. Ewentualna nadpłata przez cały czas, 
od chwili odczytu podzielników kosztów do 
czasu otrzymania pisma  z rozliczeniem, 
jest na koncie administracji i oczywiście 
procentuje.

Można zadać pytanie - czy tak musi 
być, czy nie można rozliczać w sposób nie-
przynoszący odbiorcy, wyżej wykazanych, 
stosunkowo dużych, strat? Otóż jest. Każdy 
odbiorca energii elektrycznej właśnie w ten 
sposób jest rozliczany. Ewentualne nadpła-
ty czy niedopłaty są tak małe, że praktycz-
nie można je nie uwzględniać. Taki sposób 
rozliczania stosuje STOEN. Polega on na 
ustalaniu wysokości ryczałtu na przyszły 
okres rozliczeniowy na podstawie faktycz-
nego kosztu zużycia energii elektrycznej 
w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Tak samo rozliczane jest zużycie 
gazu.

W porównaniu z systemem rozliczeń 
o stałym ryczałcie jest on trochę bardziej 
skomplikowany. Ale przecież rozliczanie 
dokonywane jest za pomocą komputera, 
więc wystarczy zainstalować odpowiedni 
program i odpowiednio zmienić  sposób  
pozyskiwania i wprowadzania danych.

Ponieważ problem ten sygnalizo-
wali też inni mieszkańcy, zwróciliśmy 
się z prośbą o wyjaśnienie do dwóch 
źródeł.

Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami

informuje, że przyjęte w tym zakła-
dzie zasady rozliczania nie przewidują 
możliwości naliczania odsetek na rzecz 
mieszkańców z tytułu rozliczenia mediów 
(świadczeń) po zakończeniu okresu obra-
chunkowego (rok kalendarzowy). 

Podstawą gospodarki fi nansowej ZGN, jako 
jednostki budżetowej jest roczny plan fi nanso-
wy obejmujący określone dochody i wydatki.

Otrzymane dochody w ustalonych 
terminach są przekazywane na rachunek 
bankowy Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 
natomiast środki na wydatki uzyskujemy 
z dzielnicy. Pozycja wydatków nie uwzględ-
nia odsetek od zobowiązań na rzecz miesz-
kańców, wynikających z rozrachunków.

Niedopłaty należne wynajmującemu 
z rozliczenia świadczeń, również są wolne 
od odsetek.

Świadczenia, których zużycie wynika ze 
wskazań licznika rozliczane są po zakoń-
czeniu kwartału (np. woda i kanalizacja).

Z WSM otrzymaliśmy takie 
wyjaśnienie

Najpierw kilka uściśleń do wypowiedzi 
Czytelnika:

1) „… wszystkie nadpłacone przez od-
biorcę pieniądze, przez około cztery miesią-
ce, procentują w banku na koncie admini-
stracji.” Wszystkie opłaty w tym i zaliczka na 
wodę są płatne wg regulaminu do 15 dnia 
miesiąca, którego opłata dotyczy, a ewene-
mentem jest wpłacanie przez mieszkańca 
pierwszego dnia miesiąca. W pierwszym 
miesiącu kwartału wnoszona jest 1/3 kwar-
talnej opłaty podobnie w drugim i trzecim, 
nadpłata wynosi więc odpowiednio 1/3*3,5 
m-ca + 1/3*2,5 m-ca + 1/3* 1,5 m-ca, co 
daje „teoretyczne” oprocentowanie nadpłaty 
przez okres ok. 2,5 m-ca.

2) „… nadwyżkowe pieniądze, wpłacone 
w ramach czynszu za maj, procentują na 
koncie administracji przez cały rok. Przy 
wpłacaniu każdego kolejnego czynszu 
sytuacja jest podobna.” Opłata za maj na 
koszty c.o. rozliczona jest na przełomie 
września i października tego samego roku 
w związku z czym jest to okres ok. 4,5 m-ca. 
Natomiast co do innych miesięcy – sytuacja 
przedstawia się następująco:

- koszty ponosi się przez 12 m-cy, przy 
czym w okresie maj-wrzesień są to koszty 
stałe wynikające z taryfy SPEC i wynoszą 
ok. 1/3 zaliczkowej opłaty,

KTO ZAPŁACI ODSETKI?
- w okresie lipiec – październik przy 

przyjęciu średniej opłaty miesięcznej równej 
1/12 rocznej, kumulowana jest nadwyżka 
opłat nad kosztami c.o., 

- w okresie listopad – marzec koszty są 
wyższe od wnoszonych opłat i następuje 
konsumpcja nadwyżki opłat, a nawet może 
wystąpić saldo ujemne opłat i kosztów,

- w okresie kwiecień – czerwiec wystę-
puje znowu dodatnie saldo miesięcznych 
opłat, które pokrywa ewentualne zadłużenie 
powstałe w okresie  poprzednim lub gene-
ruje zwroty,

- powstaje w ten sposób pytanie – kto 
zapłaci odsetki? od przeterminowanych 
zobowiązań za dostarczoną energię cieplną 
przy zbilansowaniu kosztów i zaliczkowych 
opłat w okresie rocznym. 

Odnosząc się do wniosku Czytelnika, 
aby wprowadzić system rozliczania oparty 
o zużycie w poprzednim okresie należy 
podkreślić że:

1) inna jest skala problemu – zużycie 
energii elektrycznej w mieszkaniu wynosi 
30-60 kWh/m2 rocznie, podczas gdy energii 
cieplnej na potrzeby c.o. 100-200 kWh/m2 
rocznie, zużycie energii elektrycznej jest 
całkowicie uzależnione od  mieszkańca, 
natomiast w przypadku energii cieplnej 
– zależy od temperatury zewnętrznej jak 
również od przepływów ciepła między 
lokalami,

2) roczne zapotrzebowanie energii 
cieplnej na pokrycie strat ciepła z danego 
mieszkania jest uzależnione od średniej 
temperatury zewnętrznej w danym sezo-
nie grzewczym – zmiana o 1OC powoduje 
wzrost/spadek zapotrzebowania na energię 
o ok. 6%,

3) nastąpi wzrost kosztów z tytułu wdro-
żenia i eksploatacji systemu rozliczenia 
oraz wprowadzania i weryfi kacji danych,

4) wystąpią znaczne koszty odsetek przy 
spadku średniej temperatury zewnętrznej 
o 2-3OC,

5) znacząco zwiększy się zarówno liczba 
jak i wielkość dopłat, co wpłynie również na 
ewentualne koszty związane z odsetkami.

Reasumując – wzrosną koszty admini-
stracyjne i fi nansowe, spadną przychody 
fi nansowe (z tytułu lokat) w efekcie wzrosną 
koszty eksploatacji. Zasadne jest wobec 
tego pytanie, czy oprocentowanie indywi-
dualnej lokaty starczy na wzrost kosztów 
eksploatacji i jak liczna jest grupa miesz-
kańców, która będzie lokować nadpłaty 
na koncie?  Dla pozostałych mieszkańców 
wzrost kosztów eksploatacji będzie ozna-
czać realny wzrost opłat. 
Piotr Buczyński, główny specjalista WSM 

ds. eksploatacji i remontów

Górnośląska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Katowicach 
informuje o uruchomieniu Programu 
Phare 2003 „Łagodzenie skutków 
restrukturyzacji sektora hutnictwa”, 
realizowanego w oparciu o przyjęty 
w 1998 r. „Program restrukturyzacji 
polskiego przemysłu hutnictwa żelaza 
i stali” – aktualizowany w latach 2001 
i 2002. Program będzie realizowany 
przy współudziale środków pomoco-
wych Unii Europejskiej na terenie 7 
województw, tj: śląskiego, małopol-
skiego, świętokrzyskiego, opolskiego, 
zachodniopomorskiego, podlaskiego 
i mazowieckiego.

Ogólnym celem programu jest uła-
twienie procesu restrukturyzacji sektora 
hutnictwa, natomiast celem bezpośrednim 
- łagodzenie skutków likwidacji zakładów 
hutniczych, spadku produkcji w tych 
zakładach oraz wzrost udziału małych 
i średnich przedsiębiorców w dywersyfi -
kacji regionalnych gospodarek. Działania 
w tym zakresie będą prowadzone głównie 
poprzez:

• tworzenie lub utrzymanie miejsc 
pracy,

• poprawę konkurencyjności,
• wzrost sektora MSP.
W ramach Programu wyodrębniono 

– Fundusz Wsparcia dla mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw (MSP), z któ-
rego będą przyznawane środki na współ-
finansowanie projektów dotyczących: 
- rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
- realizacji inwestycji oraz usług dorad-
czych.

Oferta skierowana jest do przedsiębior-
ców, zatrudniających byłych pracowników 
sektora hutnictwa oraz do przedsiębiorstw 
utworzonych przez byłych pracowników 
sektora hutniczego (lub ich współmałżon-

PROGRAM PHARE
Łagodzenie skutków 
restrukturyzacji sektora hutnictwa

ka) – zwolnionych z przyczyn nie dotyczą-
cych pracowników.

W ramach programu realizowane będą 
trzy podprojekty, których cele i kwotowe 
limity są następujące:

•    wsparcie na rozpoczęcie działalności 
(dla MŚP i pracowników hutnictwa, rozpo-
czynających działalność)

do 5.000 EUR na jednego byłego pra-
cownika hutnictwa, zwolnionego z przy-
czyn nie dotyczących pracowników (do 
75% kosztów kwalifi kowanych netto),

•    wsparcie na inwestycje (dla MŚP)
od 1.000 do 50.000 EUR (do 75% kosz-

tów kwalifi kowanych netto),
•    wsparcie na usługi doradcze (dla 

MŚP i pracowników hutnictwa rozpoczyna-
jących działalność) do 5.000 EUR (do 80% 
kosztów kwalifi kowanych netto).

Dla wszystkich projektów wyznaczono 5 
terminów składania wniosków: 26 września 
2005 r., 21 października 2005 r., 21 listopa-
da 2005 r., 19 grudnia 2005 r., 23 stycznia 
2006 r. - zawsze do godziny 15-tej.

Szczegółowe informacje na temat wa-
runków uczestnictwa w programie oraz 
zasad składania wniosków znajdują się na 
stronach internetowych: www.parp.gov.pl 
oraz www.gan-.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: (0-32) 201-40-
-56 wew. 206, 207; 251-22-22 wew. 123, 
133, 143, 188 oraz drogą elektroniczną: 
garrr@garr.pl

Prosimy o rozpowszechnienie w/w in-
formacji wśród osób, które utraciły pracę 
wskutek restrukturyzacji sektora hutnictwa, 
a także - w miarę możliwości, wśród mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, zatrud-
niających byłych pracowników sektora 
hutnictwa.

Brygida Banasiak 
dyrektor ekonomiczny

POLSKIE CENTRUM MEDIACJI
zaprasza na

spotkania grupy wsparcia dla osób w sytuacji konfl iktu
Dadzą Ci wsparcie i zrozumienie płynące od osób 

w podobnej sytuacji.
Zwiększą Twoją skuteczność w radzeniu sobie 

z sytuacją konfl iktu.
Pomogą, przez wspólną pracę wszystkich 

członków grupy, ich wiedzę, umiejętności oraz 
wzajemną troskę.

Spotkania grupy wsparcia są prowadzone przez 
psychologa.

Odbywają się w wyznaczone środy miesiąca w godz. 17.30 – 19.30 
w Filii Polskiego Centrum Mediacji przy ul. Schroegera 82 lok. 5 (wej-
ście od ul. Kleczewskiej) Warszawa Bielany.

Prosimy o zgłaszenie chęci uczestniczenia pod numerem telefonu: (22) 865 52 72.
Najbliższe spotkania odbędą się 9, 23 i 30 listopada oraz 14 i 21 grudnia.
Spotkania grupy wsparcia są bezpłatne, dofi nansowane przez Urząd

m. st. Warszawy.

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.
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Uważaj, bądź ostrożny, zachowaj 
czujność!

W ubiegłym roku z okazji Wszystkich Świę-
tych policja odnotowała bardzo dużo zgłoszeń 
kradzieży, które miały miejsce na cmentarzach 
i w ich okolicach. Niestety jest to fakt bardzo 
smutny, ale prawdziwy – złodzieje  nie obcho-
dzą tego święta. W związku z tym apelujemy, 
aby osoby udające się w te dni na cmentarze 
zachowały szczególną ostrożność. Najlepiej 
w miarę możliwości nie brać ze sobą warto-
ściowych przedmiotów, które łatwo mogą stać 
się łupem złodziei kieszonkowych. Pamiętajmy 
też o tym, aby nie zostawiać swoich torebek, 
siatek lub innych przedmiotów na grobach, 
w kapliczkach, na ławkach. Jeżeli udajemy się 
na cmentarz samochodem pamiętajmy o tym, 
aby dobrze go zabezpieczyć. Nie zostawiajmy 
na widoku cennych przedmiotów. Niech chwile 
naszej zadumy nie będą „żniwem” dla złodziei, 
którzy nie uszanują żadnej świętości.

W pierwsze dni listopada Cmentarz Pół-
nocny na Wólce Węglowej odwiedza około 
miliona osób. Większość z nich przyjeżdża 

Dzień Wszystkich Świętych
– czuwa Warszawa, czuwają policjanci

samochodami. Jest to około 15 tysięcy aut, 
które parkowane są w okolicach cmentarza 
– raj dla złodziei. Dla bezpieczeństwa lepiej 
auto zostawić pod domem, a najlepiej na 
strzeżonym parkingu. W każde święta działają 
specjalne linie autobusowe, które dowożą pa-
sażerów bezpośrednio pod cmentarze. Osoby, 
które zdecydują się na taki środek komuni-
kacji miejskiej, muszą pamiętać o tym, żeby 
podczas jazdy zabezpieczyć dobrze swoje 
mienie. W autobusach i tramwajach niestety 
też można stać się „ofi arą” złodzieja. 

W nadchodzące dni świąteczne nad 
bezpieczeństwem odwiedzających swoich 
bliskich na cmentarzach będzie czuwać wielu 
policjantów. Ale nie tylko – w tym czasie opu-
stoszeją mieszkania, a samochody pozosta-
wione będą przez długi czas na parkingach. 
W trosce o mienie mieszkańców i ich dobytek, 
kierownictwo naszej komendy skieruje również 
więcej patroli policyjnych, zarówno nieumun-
durowanych i jak umundurowanych na tereny 
bielańskich osiedli i parkingów. 
st. sierż. Monika Jamka, KRP Warszawa V

Policja jest instytucją, której jednym 
z ustawowych zadań jest zapobieganie 
popełnianiu przestępstw. Mając powyż-
sze na uwadze chcemy propagować 
wiedzę na temat rozpoznawania tych 
zagrożeń, a także właściwych zachowań 
na wypadek zaistnienia zamachu.

Błyskawicznie rozwijająca się technika, 
zmieniające się układy geopolityczne wymu-
szają na każdej społeczności zmianę trybu 
życia, postępowania i zachowania w róż-
nych sytuacjach. Granice państw przestały 
być granicami nie do przebycia. Tak napraw-
dę nikt nie jest wolny od zagrożeń otaczają-
cego nas świata. Nie jesteśmy tu wyjątkiem. 
Groźba zamachu terrorystycznego to jedna 
z cech charakterystycznych dla dzisiejszych 
czasów. Nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie 
nastąpi atak. Dlatego musimy zacząć sobie 
zdawać sprawę z tego, że stan i poczucie 
zarówno naszego  bezpieczeństwa, jak i  
naszego otoczenia, zależy od nas samych. 
Policjanci szukają więc  wsparcia w całym 
społeczeństwie. Najskuteczniejszym spo-
sobem obrony jest umiejętność właściwego 
zachowania się w przypadku zaistnienia 
realnego niebezpieczeństwa oraz współ-
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
własne i innych. Prawidłowe zachowanie 
się w takiej sytuacji jest niezwykle ważne 
dla przebiegu zdarzenia, jego skutków 
i działania policyjnych specjalistów. 

Skuteczność działań ukierunkowanych 
na przeciwstawienie się atakom terrory-
zmu jest uzależniona od efektywności 
służb odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo kraju i gotowości społeczeństwa do 
wspierania tych działań oraz wzajemnego 
zaufania i odpowiedzialności za wspólne 
dobro. Coraz częściej podczas spotkań 
z dzielnicowym, spotkań ze wspólnotami 
mieszkaniowymi, administracjami osiedli 
czy lokalnym samorządem, policjanci mó-
wić będą na temat zagrożeń terrorystycz-
nych i zachowania na wypadek zaistnienia 
zamachu terrorystycznego.

Warto by przekazywane treści nie 
traktować jako sianie paniki, ale wiedzę, 
którą każde demokratyczne i rozwinięte 
społeczeństwo posiadać powinno.

Terroryzm, to termin oznaczający użycie 
siły lub przemocy w stosunku do osób lub 
własności, w celu:  zastraszenia,  przymu-
szenia lub  okupu.

Skutki terroryzmu mogą obejmować 
znaczną liczbę ofi ar, uszkodzenia budyn-
ków, zakłócenia w dostępie do podsta-
wowych usług, takich jak: elektryczność, 
dostawy wody, opieka medyczna, teleko-
munikacja, komunikacja miejska.

Podstawową cechą terroryzmu jest to, że 
nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych 
o możliwości wystąpienia zamachu lub są one 
trudno dostrzegalne. Dlatego też trzeba zwra-
cać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym 
otoczeniu (na zakupach, w podróży, podczas 
uczestnictwa w imprezach masowych lub uro-
czystościach religijnych i w innych miejscach, 
gdzie przebywa duża liczba osób).   

Zainteresowania
i uwagi wymagają:

– Rzucające się w oczy lub nietypowe 
zachowania się osób,

– Pozostawione bez opieki przedmioty, 
typu: teczki, paczki, torebki itp.,

– Osoby wyglądające na obcokrajowców,
– Osoby ubrane nietypowo do występu-

jącej pory roku,
– Samochody, a w szczególności furgo-

netki parkujące w nietypowych miejscach tj. 
w pobliżu kościołów, synagog, meczetów 
lub miejsc organizowania imprez masowych 
i zgromadzeń.

Należy jednak pamiętać, że terrorysta 
nie zawsze może być odmiennej narodo-
wości i wyróżniać się z tłumu szczególnym 
wyglądem.

Z A P A M I Ę T A J !!!
– Wybuch jest sytuacją nagłą i nieod-

wracalną,
– Ludzki organizm nie jest przygotowany 

do zjawisk, jakie towarzyszą wybuchowi 
i nie jest w stanie zareagować na wybuch, 
akcja jest szybsza od reakcji,

Czy możemy zapobiegać 
terroryzmowi?

– Jeżeli widzisz „bombę” to ona „widzi” 
też Ciebie, a to oznacza, że jesteś w polu 
jej rażenia. 

Poniżej prezentujemy przykłady sytuacji, 
w których podejrzenia i spostrzeżenia jakie-
goś obywatela mogłyby zapobiec tragedii 
(materiały ABW). 

1. Jak w każdy weekend robimy zaku-
py w hipermarkecie. Po bieganiu między 
półkami siadamy, żeby odpocząć w jednej 
z kawiarni. Pijąc kawę zwracamy uwagę 
na człowieka, który od dłuższego czasu 
nie wie, co ze sobą zrobić. W środku jest 
ciepło, a on ubrany w puchówkę chodzi 
tam i z powrotem wyraźnie podekscytowa-
ny. Nie kupuje, nie czeka, nie szuka tylko 
obserwuje i przechodzi tam, gdzie jest 
więcej osób. Zachowuje się dziwnie. Może 
powiadomić o tym ochronę sklepu? Może 
zabłądził, może to kieszonkowiec, a może 
jeszcze coś gorszego? 

Ps. 11.10.2002 Finlandia. 7 osób ginie, 
a 80 zostaje rannych w wyniku wybuchu 
bomby w centrum handlowym Myyrmanni 
w Vantaa koło Helsinek. Za zamach odpo-
wiedzialny jest jeden człowiek, który zginął 
w wybuchu.

2. Wychodzimy z psem na wieczorny 
spacer. Przechodząc koło jednej z klatek 
wejściowych dostrzegamy człowieka, który 
wnosi do piwnicy jakieś ciężkie worki. Może 
któryś z sąsiadów kupił węgiel, lub ziemnia-
ki? Tylko, że ten ktoś to nie sąsiad, sąsiada 
nie widać, a obcy wnosi te worki do sąsiada 
piwnicy. Czy nie lepiej to sprawdzić? 

Ps. 09.10.1999 Rosja. W wybuchu bom-
by w bloku mieszkalnym w Moskwie giną 94 
osoby, rannych jest 200.

3. Jedziemy w lecie autobusem. Jest 
bardzo gorąco. Koszulka z krótkim ręka-
wem wydaje się być zbędnym okryciem. 
Na jednym z przystanków wsiada człowiek, 
który wyraźnie usiłuje zapomnieć o  tym, że 
jest upał – jest ubrany w obszerną kurtkę, 
zbyt dużą na niego, ale nie wiszącą na nim, 
gdyż ma coś pod spodem. Mimo, że pot 
cieknie z niego on wcale nie zamierza jej 
zdejmować. Bardzo dziwne, może nawet 
za bardzo? 

Ps. 25.02.1996 Izrael. W wyniku eks-
plozji bomby w autobusie, zdetonowanej 
przez jednego z pasażerów – śmierć ponosi 
26 osób.

4. Jedziemy pociągiem do rodziny. Po-
dróż trochę nam się dłuży. Czytamy gazetę, 
chrupiemy paluszki. W miarę upływu czasu 
naszą uwagę zwraca większy niż zwykle 
ruch na korytarzu. Ciągle chodzą po nim 
jacyś ludzie uważnie przyglądając się pasa-
żerom. Ciągle mają przy sobie jakieś duże 
torby. Chociaż jest ich wielu wszyscy wy-
dają się znać między sobą. Choć są wolne 
miejsca nie chcą ich zajmować. Być może 
to np. „budowlańcy” wracają na weekend do 
domów, ale jeśli cały tydzień pracowali, to 
czemu żaden nie usiądzie? Może konduktor 
będzie wiedział? A może nie? 

Ps. 16.06.1991 Indie. Na pociąg napa-
dają Sikhowie i zabijają 76 Hindusów (wiele 
kobiet i dzieci).

W przypadku niebezpiecznych sy-
tuacji, a zwłaszcza podejrzenia ataku 
terrorystycznego pamiętajmy, aby nie-
zwłocznie powiadomić o tym odpowied-
nie służby bezpieczeństwa. 

999 – Pogotowie ratunkowe
998 – Straż Pożarna
997 – Policja
987 – Wojewódzkie Centra Zarządzania 

Kryzysowego
112 – telefon alarmowy dla użytkowni-

ków telefonów komórkowych
0 800 120 226 – infolinia Policji ( połą-

czenie bezpłatne)
0 800 250 250 – infolinia dotycząca sy-

tuacji w kraju (połączenie bezpłatne)
0 694 444 222 – infolinia dotycząca sy-

tuacji w kraju (połączenie bezpłatne)
0 800 505 050 – infolinia dotycząca sytu-

acji za granicą ( połączenie bezpłatne)
0 800 252 525 – infolinia dotycząca sytu-

acji za granicą (połączenie bezpłatne) 
Wykorzystano materiały KRP Warszawa 

IV oraz Komendy Głównej Policji, 
st. sierż. Monika Jamka, KRP Warszawa V

W tym roku obchodzi swoje 25-lecie 
Rodzinny Ogród Działkowy „Klaudynek”, 
usytuowany prawie dokładnie w miejscu 
styku dzielnic: Bielany i Bemowo oraz 
gminy Stare Babice. W ogrodzie o po-
wierzchni prawie 9 hektarów, podzielonym 
na 245 działek, pracuje i wypoczywa wielu 
mieszkańców Bielan. Wybrali to miejsce, bo 
mają doń wygodne połączenia autobusowe. 
Ogród jest oazą zdrowia i wypoczynku dla 
ludzi niezamożnych, w większości emery-
tów i rencistów z Bielan, którzy tu odkrywa-
ją uroki życia i pracy na łonie przyrody.

Jubileusz 25-lecia ogrodu świętowano 10 
września, jednocześnie z dożynkami. Uroczy-
stości miały miejsce na centralnym placu, przed 
Domem Działkowca. Rozpoczęło je krótkie 
przemówienie prezesa Zarządu Ogrodu, Marka 
Gryszpanowicza, który zwięźle przedstawił 
żmudną drogę rozwoju tego terenu, od kwietnia 
1980 roku, kiedy rozpoczęto jego przekazy-
wanie, do chwili obecnej. Potem wiceprezes 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Działkowców Stanisław Zawadka uhonorował 
najaktywniejszych działkowiczów złotymi, 
srebrnymi i brązowymi odznakami „Zasłużony 
Działkowiec”, nadanymi przez prezydia zarzą-
dów krajowego i mazowieckiego PZD. 

Wśród odznaczonych „złotem” znaleźli się 
dwaj rodowici mieszkańcy Bielan Jerzy Jasiń-

LIST DO REDAKCJI
Bielany w „Klaudynku”

ski i Henryk Stosio. Gratulując odznaczonym, 
przedstawiciel PZD zauważył, że wiele działek 
w ostatnich latach wypiękniało, a ogród dobrze 
spełnia swoją rolę rekreacyjną i integracyjną. 
Poinformował o wyborze prezesa PZD na funk-
cję prezydenta Międzynarodowego Związku 
Działkowców, co dowodzi międzynarodowego 
uznania dla pracy polskich działkowców. Ofi -
cjalną część uroczystości dopełniło wręczenie 
dyplomów działkowcom wyróżniającym się 
aktywnością społeczną oraz wzorowym zago-
spodarowaniem działek.

W obchody 25-lecia włączyli się działkowcy, 
uczestnicząc w wielu konkursach. Zaprezento-
wano prace i rozstrzygnięto konkurs na albumy 
fotografi czne, przedstawiające rozwój ogrodu. 
Wybrano logo ogrodu, najpiękniejszy kosz plonów 
oraz najlepsze wiersze i przyśpiewki związane 
z życiem ogrodu i użytkownikami działek. Potem 
były już tylko tańce i zabawy w takt balowych i bie-
siadnych piosenek oraz  melodii przygrywającego 
zespołu. Zużytą energię uzupełniano spożywając 
kiełbaski z grilla. Uczestników zabawy nie prze-
straszyło pojawienie się policyjnego radiowozu, 
bo była to planowana wizyta zaproszonej pani 
nadkomisarz Anny Gajowniczek z sekcji pre-
wencji, która bardzo ceni sobie bycie w terenie 
i jego znajomość. Dopiero zapadające ciemności 
zakończyły to miłe spotkanie. 

Zbigniew Zieliński
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Ognisko TKKF „Piaski” w Warszawie 
zorganizowało w połowie sierpnia Fe-
styn Sportowo-Rekreacyjny pod nazwą  
„Powitanie Szkoły”. Współorganizato-
rem festynu była Szkoła Podstawowa 
Nr 293. Uczestnicy imprezy brali udział 
w blisko 30 konkurencjach rekreacyjno-
-sportowych, nad przebiegiem których 
czuwało 17 instruktorów TKKF. Było 
dużo emocji i sportowego dopingu. 

Było w czym wybierać. Dla przykładu 
warto wymienić turniej piłki nożnej zespołów 
pięcioosobowych, chodzenie na szczudłach, 
rzuty piłkami tenisowymi do 9 plastikowych 
koszy, slalom piłkarski, kącik gier i zabaw 
rekreacyjnych dla maluchów (prowadzony 
przez Stefanię Ozimek – żonę znanego 
niegdyś ciężarowca), wędka szczęścia (po-
legająca na uchwyceniu wędką w ciągu 10 
sekund koszyczka ze znajdującymi się w nim 
upominkami i słodyczami), rzuty kulami po 
bieżni na celność, rzuty do kosza, rzuty lot-
kami do tarczy, konkurs hula hop, slalom na 
hulajnodze, turniej szachowy i warcabowy, 
przeciąganie liny zespołów sześcioosobo-
wych i wiele innych konkurencji. 

Gościem festynu była Ludwika Che-
wińska, od 29 lat rekordzistka Polski 
w pchnięciu kulą wynikiem 19,58 m. Zupeł-
nie niespotykana sytuacja – pani Ludwika 
zgodziła się przeprowadzić bieg po kopercie 
i turniej tenisa stołowego, cieszące się du-
żym powodzeniem.

Odbył się również konkurs rysunkowy 
kredą kolorową na asfalcie pod nazwą 
„Sport w mojej szkole”, w którym brało 
udział najwięcej dziewcząt i chłopców 
w wieku 10 – 13 lat. Najmłodszymi były Julia 

Powitanie szkoły
Wojciechowska – 3 lata i 7 miesięcy i Do-
minika Wojda – 5 lat i 6 miesięcy. Wszyscy 
otrzymali upominki i słodycze. Turniej piłki 
nożnej klas IV-VI wygrał zespół „Sandały”, 
przed „Mistrzami”, a królem strzelców (8 
bramek) został Jacek Kaczorek. W kategorii 
klas I – III zwyciężył „Real” przed „Barcelo-
ną”, a Piotr Strzemecki został najlepszym 
strzelcem (7 bramek). Zespoły otrzymały 
piłki nożne i słodycze.

Powodzeniem cieszyła się jazda konna 
wierzchem, a konie i kucyk były dosiadane 
bez przerwy. Dużo radości sprawiło też ma-
lowanie farbami twarzy, nóg i rąk fantazyj-
nymi, lubianymi przez dzieci rysunkami.

Niespodzianką wśród konkurencji rekre-
acyjnych był pokaz walki rycerskiej dwóch 
rycerzy i konkurs na hasło festynu, w którym 
zwyciężył Jacek Głowacz z ul. Literackiej. 
Wymyślił on hasło „Na festynie wszyscy 
grają i moc fajnych nagród zgarniają”. 

Zdobyć nagrodę nie było tak łatwo. 
Żeby ją otrzymać trzeba było zaliczyć wiele 
konkurencji, za co otrzymywało się kartki 
kontrolne. Odpowiednia ich ilość upraw-
niała do otrzymania odpowiedniej nagrody. 
Nagród i upominków oraz słodyczy było 
jednak mnóstwo. 

Impreza odbyła się na terenach spor-
towych Szkoły Podstawowej Nr 293, która 
udostępniła swoje boiska do siatkówki, piłki 
nożnej, koszykówki, skocznię w dal, bieżnię 
100 m, korty tenisowe i inne. Wszystko 
o sztucznej nawierzchni.

Impreza odbyła się dzięki wydatnej po-
mocy Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego 
Warszawy.

B. N.

...choć szczerze mówiąc, nie byłbym 
tego taki pewny. Dlaczego? Ponieważ 
niektóre śmieci leżące na bielańskich 
ulicach, lubią sobie czasem polatać. Ach 
te jesienne wiatry! Lecz nie jest to żadne 
usprawiedliwienie, sami jesteśmy temu 
winni. Śmiecimy i tyle, a więc... raz, dwa, 
trzy – do kosza marsz!

Jak co roku, w połowie września odbyło 
się wielkie sprzątanie świata. Nie ominęło ono 
także naszej dzielnicy. Bowiem w tej materii 
nie jesteśmy jakimś szlachetnym wyjątkiem. 
Mówiąc krótko – nie odstajemy od średniej 
krajowej. Wykształcenie czy stan społeczny 
mieszkańców Bielan, nie ma tu większego 
znaczenia. Śmiecą w miejscach publicznych 
– zarówno dresiarz, jak i docent doktor ha-
bilitowany. Problem nie leży w poziomie IQ, 
a wychowaniu oraz kulturze osobistej. 

W słoneczną sobotę (17 września), od 
samego rana, dzieci i młodzież szkolna wraz 
z wychowawcami, wyległa na bielańskie 
ulice. Zaopatrzona w rękawice, foliowe worki 
oraz dobre chęci, ruszyła do ataku. Żaden 
podły śmieć: papier, puszka czy butelka, nie 
miały szans. Wśród radosnych śmichów, 
chichów i biegania po krzakach, szparko 
szła robota. Przez naszą dzielnicę wzdłuż 
i wszerz, przemieszczała się wesoła tyraliera. 
W oka mgnieniu znikały wszelkie paskudztwa 
szpecące nasz krajobraz. Przy tej okazji uczo-
no się sztuki segregacji odpadów. Wiadomo 
– na świeżym (wolnym od śmieci) powietrzu, 
wiedza lepiej wchodzi do głowy.  

Postawmy sprawę jasno. Dorosłym 
mieszkańcom Bielan, także przydałaby się 
krótka lekcja zasad ochrony środowiska, 
połączona z elementami recyklingu. Nie 
ma się czego wstydzić, panie i panowie, 
na naukę nigdy nie jest za późno. Trafi ają 
się wśród nas skrzywione przypadki, godne 
wyprostowania, bowiem czym 
skorupka za młodu nasiąk-
nie... itd. 

Zacznijmy więc od pod-
staw, czyli czubka własnego 
nosa. Statystyczne bielańskie 
bloki posiadają zsypy. Wie-
le z nich jest wydzielonych 
z korytarza, jak również do-
datkowo zamkniętych drzwia-
mi. I tu zaczyna się... mały 
dziki wschód. Pod metalową 
szufladą (jakoś tak same 
z siebie) zalegają zeschnięte 
obierki, ogryzki, waciki i inne 
śmierdziuszki. Schylić się to 
dyshonor – niech gospodarz 
sprząta. A co! Taka panuje 
mentalność. Niestety, skutek jest jeden: 
prusaki, aż zacierają łapki z uciechy, a fi r-
my od dezynsekcji tłuką kasę na naszym 
lenistwie. 

Inna „para kaloszy” to robienie ze zsy-
pów magazynów na różnorakie klamoty. 
Na prowadzących do nich drzwiach, „pełna 
kultura”, a jakże; stara wyleniała fi ranka, albo 
plakat z panienką. Kolorowo jest. Natomiast 
w środku – istna bomba zegarowa. Pudła, 
kartony, stare regały, resztki boazerii (a nuż 
się przyda) i inne cuda niewidy. To samo 
dotyczy balkonów, korytarzy czy piwnic. 
Jednym słowem: graciarnia. Były już pożary 
z tego powodu, ale co tam, to gdzie indziej, 
nam się to nie zdarzy. Tak właśnie myślimy. 
Póki co, jakoś nie można bielańskiemu naro-
dowi przemówić do rozumu. Z rzadka bywają 
„naloty” z administracji, straży miejskiej czy 
pożarnej. Pouczą, pójdą, a my dalej swoje. 
Do czasu. Bowiem „nosił wilk razy kilka...”

Niektórzy mieszkańcy Rudy, Wrzeciona, 
Piasków czy Wawrzyszewa, radośnie pod-
trzymują tradycje średniowiecza. Polega to 
na wyrzucaniu przez okno czegokolwiek, 
wprost na trawnik lub ulicę. Więc lecą pety, 
fl aszki, resztki jedzenia itp. Zdarzają się też 
większe gabaryty. Jeszcze inni bezmyślnie 
trzepią z balkonu koce, wycieraczki, ściery, 
tudzież inne szmaty. Sąsiedzi z niższych 
pięter (mówiąc kolokwialnie) mają przerą-
bane. A ja, naiwny, myślałem, że mamy XXI 
wiek! Cisną mi się tu mocniejsze słowa, więc 
pozostawię to bez dalszego komentarza. 

Kolejny przykład. Oto statystyczny przy-
stanek w godzinach porannego szczytu, 
okolice dworca PKS Marymont. Z lekka ner-
wowy tłumek rzuca się w kierunku pojazdu 
komunikacji miejskiej. Na chodniku pozo-
stają dymiące niedopałki, wyplute gumy do 
żucia, skasowane bilety... Kosz, owszem, 

CO MA LEŻEĆ, NIE ODFRUNIE...
stoi, ale swym obskurnym wyglądem nie 
zaprasza do usług. To brudny, obsikany 
przez psy kawał betonu, z przewalającą się 
kolorową zawartością. Powiedzcie sami, co 
z tym fantem zrobić? 

Na szczęście nie wszyscy hołdują tym 
paskudnym zwyczajom. Na co dzień dbają 
o środowisko, segregują odpady, odnosząc 
je do stosownych kontenerów. Kiedyś by-
wało nieco inaczej. Dreptało się do punktu 
skupu na ulicę Lisowską róg Żeromskiego, 
ewentualnie Barcicką róg al. Zjednoczenia. 
Siedziało tam (obrażone na cały świat) in-
dywiduum, odziane w szaro, witając klienta 
swojskim okrzykiem: czego chciał? W tych 
„sympatycznych” miejscach można było 
spieniężyć makulaturę, szmaty lub butelki, 
ewentualnie wymienić je na bardziej strate-
giczny towar, czyli... papier toaletowy. W to, 
że sprzedawano tam również węgiel, trudno 
dziś uwierzyć, choć tak właśnie było. Ten 
wątek, może przy innej okazji.  

Wracając jednak do tematu; wspomniane 
kontenery rozstawione są w zbyt ekspo-
nowanych miejscach dzielnicy, np. wzdłuż 
Żeromskiego. Wystarczy odsunąć je od 
ulicy o kilka metrów, w bardziej kameralne 
miejsca. Swym topornym, zaniedbanym 
wyglądem, szpecą bielański pejzaż i na swój 
sposób zniechęcają do segregacji odpadów. 
Na szczęście trwa sukcesywna ich wymiana, 
na bardziej nowoczesne, o wyraźniejszym 
oznakowaniu. Gwoli przypomnienia: kolor 
niebieski = papier, żółty = plastik, czerwony 
= puszki, zielony = szkło kolorowe oraz biały 
= szkło białe. Ot i cała fi lozofi a. 

Zebrane odpady podlegają recyklingowi, 
czyli ponownemu przetworzeniu na dobra 
doczesne. Tym sposobem odzyskuje się 
aluminium (puszki), polietylen (plastikowe 
butelki), jak też inne ciekawe rzeczy. Potem 

można wyprodukować tekturę czy papier 
toaletowy, ale też elementy wyposażenia 
wnętrz samochodów. Długo by wymieniać. 
Wniosek jest prosty – w naturze nic nie 
zginie, o ile jej w tym pomożemy. W prze-
ciwnym razie skazani jesteśmy na wyrzuty 
sumienia, plus wieczne potępienie przez 
kolejne pokolenia. Trudno bowiem zasnąć 
z myślą o rozkładających się w ziemi 
(przez kilkaset lat) tworzywach sztucznych. 
Brr, smętna perspektywa. Na szczęście 
świadomość proekologiczna powoli nam 
wzrasta, niczym PKB. Lepsze to, niż widok 
opon czy starych lodówek podrzuconych 
cichcem do lasu. 

Wystarczy, dosyć marudzenia na dzisiaj. 
Za oknem pełna paleta barw jesieni, więc 
lepiej wyruszyć na spacer. Po czystych bie-
lańskich uliczkach, „zaśmieconych” jedynie 
dywanem z różnokolorowych liści.

Leszek Rudnicki

W piątek 7 października w Gimnazjum 
nr 73 na warszawskich Bielanach od 
samego rana można było dostrzec nie-
codzienne poruszenie wśród uczniów  
i nauczycieli. Prawie wszyscy oczekiwali 
spotkania ze słynnym trenerem żeńskiej 
reprezentacji Polski w piłce siatkowej 
– Andrzejem Niemczykiem. 

Tuż przed godziną 14.00 sala gimna-
styczna, do której miał przybyć gość, za-
pełniona była całkowicie. Wraz z wejściem 
słynnego szkoleniowca oraz towarzyszące-
go mu szefa wyszkolenia Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej Andrzeja Warychy, rozległy 
się gromkie brawa. Dyrektor szkoły Stani-
sław Lizińczyk przywitał pana Niemczyka, 
wieloletniego trenera drużyn siatkarskich, 
przypominając o jego oraz naszych „zło-
tek”, sukcesach na Mistrzostwach Europy, 
podczas których zawodniczki zdobyły dwa 
złote medale. Dzięki uprzejmości Andrzeja 
Niemczyka jeden z nich, wszyscy obecni 
mogli nie tylko zobaczyć, ale i dotknąć. 
Po krótkim powitaniu, przewodnicząca 
samorządu szkolnego – Karolina Kuśmier-
czyk krótko przybliżyła obecnym historię 
Gimnazjum nr 73 oraz jego siatkarskiego 
dorobku, wspominając o osiągnięciach 
uczniów – wychowanków Klubu MOS Wola, 
z którym od lat współpracuje szkoła.

Trener opowiadał o swojej pracy z za-
wodniczkami. Gdy nadszedł czas na 

Mieliśmy w ręku siatkarskie złoto
Wizyta trenera „złotek”
Andrzeja Niemczyka w G 73

zadawanie pytań, nad głowami widać było 
las rąk. Zarówno uczniów, jak i nauczycieli 
ciekawiło wiele spraw, począwszy od wyma-
gań, jakie należy spełnić, by zostać siatka-
rzem przez rozkład dnia na zgrupowaniu, 
na planach dotyczących przyszłorocznych 
mistrzostw świata kończąc. Dowiedzieli-
śmy się między innymi, że nasze „złotka” 

w powszednie dni intensywnie trenują, ale 
w niedzielne wieczory „wyganiane są” na 
dyskoteki. Podobno potrafi ą wspaniale się  
bawić. W swoich zawodniczkach trener ceni 
przede wszystkim szczerość i otwartość. 
Sam wydaje się być człowiekiem spokoj-
nym, lecz podczas każdego meczu, jak 
przyznał, „wewnątrz się gotuje”. 

Spotkanie odbywało się w miłej, niemal 
przyjacielskiej atmosferze. Nie ma w tym 
jednak nic dziwnego – pan Niemczyk nie 
gościł w szkole anonimowej,  ale w szkole, 
w której nauczycielką wychowania fi zyczne-
go – trenerką jest jego była zawodniczka, 
występująca ponad stukrotnie w kadrze 
narodowej piłki siatkowej – Elżbieta Sta-
niaszek-Lizińczyk.

Na zakończenie spotkania, w podzięko-
waniu za przybycie, gość otrzymał ogromny 
bukiet kwiatów. Znalazł także chwilę na 
rozdanie autografów. 

Agnieszka Cieniewicz, Kinga Marciniak, 
Laura Floriańczyk i Weronika Krukowska 

– uczennice G 73

Andrzej Niemczyk rozdaje autografy
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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 październiku i w listopadzie 2005

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

3 7

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

17 21

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

12,26 9,23

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

2,26 9,23

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

5 2
19 16

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiące
X XI

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) 

3 7

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

4 -

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

3,10,17,
24,31

7,14,
21,28

13,27

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

1 5

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
X XI

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

24 28

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

10 14

Siedziba SLD 
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-18.00

4 -

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

27 24

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
X XI

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

3,17 7,21

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

5 2

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

4,18 15

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

4,18 8,22

12,26 16,30

6,27 3,24

17 21

10,31 14,28

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiące
X XI

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

7

Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

10 14

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

5 2

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

17 21

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00
Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 18.00-20.00

3 7

3

Miejsce
i godziny dy żu ru

2005
miesiące
X XI

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 
OGNISKO AWF-BIELANY

ZAPRASZA
na zajęcia w nowym roku szkolnym

PŁYWALNIA AWF
 Pływanie rekreacyjne  Pływanie korekcyjne 
 Nauka pływania  Doskonalenie stylu pływania 
Zajęcia w stałych grupach po 45 min.  – soboty godz. 18.00 i 18.45
     – niedziele godz. 7.45
ZAJĘCIA Z ZAKRESU KOREKTYWY
Dla dzieci od lat 7 prowadzone w grupach wiekowych,
w stałych zespołach ćwiczebnych, na terenie AWF.
SALA GIMNASTYCZNA: zajęcia w środy i piątki w godz. 16.00-19.00
PŁYWALNIA AWF: zajęcia w poniedziałki i czwartki godz. 16.00
INFORMACJE I ZAPISY: w sekretariacie ogniska na terenie AWF, budynek nr 26
pok. 11 od 7.09.2005 r. w środy i czwartki w godz. 16.30-19.00, tel. 834 13 06.

10,24

17 21

- 14
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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

LISTOPAD 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 Przyjmujemy zapisy

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

LISTOPAD 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
„Pamięci Katynia” – program poświęcony Polakom w łagrach sowiec-
kich. Udział biorą: Danuta Nagórna, Bogdan Śmigielski, Katarzyna 
Dudek-Kostrzewa (fl et).

wstęp wolny

2.11. (środa)
godz.  11.00

2.11. (środa)
godz. 18.00

4.11. (piątek)
godz. 17.00
godz. 18.00

5.11. (sobota)
godz. 18.00

6.11. (niedziela)
godz. 16.00

V Dni Kresowe
Otwarcie wystawy fotografi cznej „Współczesne zwyczaje pogrzebowe 
na Wileńszczyźnie”,  prowadzenie - dr Krzysztof Braun.    wstęp wolny
Spotkanie z Jerzym Surwiło autorem książek „Pamiętam Antokol”                 
i  „Spacerkiem z Marszałkiem po Żmudzi, Wilnie i Wileńszczyźnie”.
Otwarcie wystawy „Kultura Wileńszczyzny na starej fotografi i” oraz recital 
Janiny Norkuniene (pieśni Stanisława Moniuszki).             wstęp wolny
V Dni Kresowe
Koncert galowy w Sali Kongresowej Polskiego Zespołu Artystycznego 
Pieśni i Tańca „Wilia”.                       bezpłatne bilety do odbioru w BOK
Spektakl teatralny „Krawiec” Sławomira Mrożka (reż. Lilia Kiejzik) w wy-
konaniu  Polskiego Studia Teatralnego z Wilna.                 wstęp wolny

Ave Patria - koncert z okazji Dnia Niepodległości. Program poetycko-
muzyczny wykona Elżbieta Jękot-Orzechowska z akompaniamentem 
zespołu jazzowego Kajman-Kowal.

wstęp wolny

9. 11.  (środa)
godz. 18.00

Koncert „Pro Arte”.
wstęp wolny

16.11. (środa)
godz. 13.00

19.11. (sobota)
godz. 15.00

„C.K. Norwid i warszawskie pomniki”. Prowadzenie Piotr Rotkiewicz 
i Eugeniusz Kozak.

wstęp wolny

20.11. (niedziela)
godz. 12.30

godz. 18.00

„Dwie godziny dla rodziny” – spektakl teatralny dla dzieci oraz zajęcia 
plastyczne z panią Ulą.

wstęp 10 zł
Wolna Grupa Bukowina. Koncert w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu 
Piosenki Autorskiej.

wstęp 15 zł
„Spotkanie z podróżnikiem” – pokaz slajdów Ryszarda Czajkowskiego  
pt. „Byłem w Sudanie”. 

wstęp wolny
23.11. (środa)
godz. 18.00

26.11. (sobota)
godz. 18.00

„Andrzejkowy Salonik Hanny Rek”.
wstęp 15 zł

19.11. (sobota)
godz. 18.00

Wieczór z cyklu „W Saloniku Hanny Rek”.
wstęp 15 zł

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

wtorek
godz.  17.30 – 19.00

7,14,21,28.11.
(poniedziałek)
godz. 12.30-15.00

Spotkania w Klubie Seniora

3,10,17,24.11. 
(czwartek)
godz. 16.00-20.00

Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich
wstęp wolny

22.11 (wtorek)
godz. 19.00

Spotkanie  Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warszawski. 
Pokaz zdjęć Tomasza Hrynickiego pt. „Mazowieckie impresje”. 

wstęp wolny

SPOTKANIA KLUBOWE

4-30.11. Wystawa fotografi czna „Kultura Wileńszczyzny w starej fotografi i”.
WYSTAWY

8.11. (wtorek)
godz. 9.00-13.00

„Terapia przez  sztuki plastyczne” - warsztaty   dla  uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 247 – prowadzenie Grażyna Jezierska (grupy wg zgłoszeń).

19-20.11.
sobota 10.00-18.00
niedz. 10.00-14.00

„Interakcje artystyczne – czyli spotkania ze sztuką” (pedagogika za-
bawy)  - warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury. Prowadzenie 
Beata Arabska.

16.11. (środa)
godz. 11.00

Wirtuozi akordeonu. Muzyka na piszczałki i guziki – koncert umuzykal-
niający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej.

EDUKACJA KLUTURALNA

Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

8,15,22,29.11.
(wtorek)
godz. 16.00-19.00

Klub Tkacki Seniorek. Prowadzenie Anna Kozłowska.

8,15,22,29.11. 
(wtorek)
godz. 18.00-19.00

Klub szachowy. Prowadzenie Piotr Staniszewski.

4,18,25.11. (piątek)
godz. 15.30-18.30

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

18.11. (piątek)
godz. 16.30 Spotkanie Bielańskiej Grupy Twórczej.

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

OTWARTE BOISKA

piątki
godz. 17.00-21.00

Szkoła Podstawowa Nr 80 im. Marii Kownackiej,
ul. Aspekt 48, tel. 669-79-37

Otwarte zajęcia dla dzieci i młodzieży na realizowane na boiskach sportowych
w piątki w następujących placówkach oświatowych

piątki
godz. 17.00-21.00

Szkoła Podstawowa Nr 133 im. St. Czarnieckiego,
ul. Fontany 3, tel. 834-28-31

piątki
godz. 17.00-21.00

Szkoła Podstawowa Nr 209 im. H. Ordonówny,
ul. Reymonta 25, tel. 663-55-69 

piątki
godz. 17.00-21.00

Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego,
ul. Kochanowskiego 8, tel. 633-13-77

piątki
godz. 16.00-20.00

Zespół Szkół Nr 52,
ul. Szegedyńska 11, tel. 834-54-23

OTWARTE ZAJĘCIA NA PŁYWALNI

soboty
godz. 13.00-15.00Uczniowie szkół podstawowych

Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73 ul. Conrada 6, tel. 633-86-80
Wstęp na zajęcia bezpłatny, za okazaniem legitymacji szkolnej. Podział na grupy wiekowe.

niedziele
godz. 13.00-15.00Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

GIMNASTYKA DLA SENIORÓW

poniedziałki i środy: 14.10-14.55; 15.00-15.45
piątki: 14.30-15.15; 15.20-16.00Gimnastyka rehabilitacyjna

TKKF CHOMICZÓWKA
ul. Pabla Nerudy 1, tel. 834-76-98

czwartki: 15.00-15.30; 15.30-16.00Gimnastyka rehabilitacyjna na pływalni
Klub Mieszkańców Osiedla Piaski,
ul. Broniewskiego 71, tel. 633 80 65

wtorki i piątki: 8.300-9.30; 9.30-10.00Gimnastyka rehabilitacyjna
wtorki: 15.00-15.30;15.30-16.00Gimnastyka rehabilitacyjna na pływalni

GIMNASTYKA DLA PAŃ

wtorki i czwartki: 17.00-17.45Gimnastyka dla kobiet po mastektomi

Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1, tel. 83 465 47

wtorki i czwartki:
18.00-18.45; 19.00-19.45; 20.00-20.45Gimnastyka dla osób z chorobami kręgosłupa

Gimnastyka na basenie

IMPREZY SPORTOWE I REKREACYJNE

11.11.05
godz.  10.00

X Bielański Turniej Szachowy dla dzieci 
i młodzieży do lat 15 z okazji 87 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości Polski
Zapisy na miejscu, w dniu imprezy od godz. 9.00

11.11.05
godz. 10.00

X Bielański Turniej tenisa stołowego z oka-
zji Święta Niepodległości

11.11.05Turniej Brydża sportowego par z okazji 
Święta Niepodległości

12-13.11.05
Turniej tenisowy z okazji 87 rocznicy Odzy-
skania Niepodległości Polski 
Zgłoszenia AM Tenis tel. 669-09-20

Klub Chomiczówka ul. Pabla 
Nerudy 1, tel. 834-76-98

Szkoła Podstawowa Nr 273 im. 
dr A. Landy, ul. Balcerzaka 1, 
tel. 834-64-74
MDK im. M. Gwizdak ul. Ander-
sena 4, tel. 835 98 45

Korty Akademii Wychowania Fi-
zycznego ul. Marymoncka 34

IMPREZY SPORTOWE i REKREACYJNE

Biesiada Bielańska – I Bielański Przegląd solistów – seniorów.
wstęp wolny

27.11. (niedziela)
godz. 11.00-20.00
30.11. (środa)
godz. 18.00

Finał Biesiady Bielańskiej – koncert laureatów i zaproszonego gościa.
wstęp wolny

wtorek i środa
godz. 16.00-18.00 Warsztaty fi lmowe dla młodzieży. Prowadzenie Wojciech Mandrewicz. 8.11.05

godz. 17.00Turnieje par w brydżu sportowym MDK im. M. Gwizdak, ul. An-
dersena 4, tel. 835 98 45

20.11.2005
11.12.2005

Otwarte zawody szachowe Grand Prix 
Otwarte zawody dla uczni szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

Szkoła Podstawowa Nr 133 im. 
St. Czarnieckiego ul. Fontany 3, 
tel. 834-28-31

piątki: 18.30-19.00; 19.00-19.30; 19.30-20.00



14 Październik 2005

* 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 „Warszawa, sierpień 1920, W obronie Niepodległej”. Ekspozycja 
czynna do 30.11.05 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.
Wystawa „Solidarność, 25 lat Powstania”. Ekspozycja czynna do 25.11.2005 r. 
(pon.-pt.) godz.10.00-20.00, (sob. – niedz.) godz. 9.00 -14.00. Grupy zorga-
nizowane – 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 taneczne 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
Warsztaty – instrumenty klawiszowe i gitary
Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Andersena 4, tel. 835-93-47, 835-98-45
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

12.11.05
godz. 10.00-13.00

Gitara klasyczna. Otwarte zajęcia muzyczne dla młodzieży.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.
Witraże na szkle malowane. Zajęcia plastyczne.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel. 834-13-47.

17.11.05
godz. 15.30-18.00

Wyjazd kulturopoznawczy z cyklu „Poznajemy polskie dziedzictwo kul-
turowe”. Wycieczka jednodniowa do Tomasza Mazowieckiego, Spały 
i nad Zalew Sylejowski.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05

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 artystycznegozajęcia 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 

7.11.05
godz. 11.00

Ważne polskie rocznice. Impreza otwarta dla dzieci; spacer pod pomnik 
Józefa Piłsudskiego na terenie warszawskiej AWF (złożenie kwiatów); za-
poznanie się z pomnikami przyrody mieszczącej się na terenie uczelni.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

KONCERTY

11.11.05
godz. 17.00

Koncert rosyjskiej poezji śpiewanej. Wykonawcy: Aneta Łastik (śpiew), 
Andrzej Jagodziński (fortepian).
Podziemie Kamedulskie w Lasku Bielańskim. Agencja Koncertowa „Muzyka”. 
Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

13.11.05
godz. 20.00

Koncert z cyklu „Wieczory Muzyczne”. Koncert muzyki polskiej.
Kościół św. Zygmunta, plac Konfederacji 55, Agencja Artystyczna Arsis. 
Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

IMPREZY DLA SENIORÓW

czwartki
godz. 15.00

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.

8.11.05
godz. 15.00

Wykład wiedzy o przyrodzie „Europejskie szlaki”  dla bielańskich senio-
rów. Zajęcia prowadzi Paweł Górski.
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 

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

5.11.05

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 
(miejsce: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży ul. Duracza 19).

20.11.05
godz. 18.00

Koncert z cyklu „Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach”. Recital na  
skrzypce solo. Wystąpi  Włodzimierz Promiński. W programie utwory 
m.in J.S.Bacha, F.Kreislera.
Kościół św. Jozafata, ul. Powązkowska 90, Biuro Koncertowe Haliny Promiń-
skiej. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy Bielany, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

20.11.05
godz. 19.00

Koncert z cyklu  „Muzyka na Wrzecionie”. Koncert kwartetu saksofono-
wego „Insieme”. W programie kwartet J. Brahmsa.
Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, ul. Przy Ago-
rze 9, Agencja CELLO. Współpraca: Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy 
Bielany, tel. 669-01-78.

wstęp wolny

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

10.11.2005
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 

15.11.2005
godz. 14.00

Impreza okolicznościowa z okazji Święta Niepodległości „Jedzie, jedzie 
na Kasztance”.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla 
Nerudy 1.

16.11.05
godz. 13.00

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

17.11.2005
godz. 14.00

Wykład psychologa – trening interpersonalny. Prowadzi Małgorzata Renes.
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.

22.11.2005
godz. 14.00

Impreza Andrzejkowa dla seniorów. 
Biuro Polityki Społecznej Urzędu  m.st. Warszawy

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 dziennikarskie – Tajniki „radiowej kuchni”. Prowadzący 
Krzysztof Wyrzykowski.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05

18.11.05
godz. 17.30

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

soboty i niedziele
godz. 11.00-13.30

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

Warsztaty retoryki, czyli sztuki mówienia. Prowadzący Olgierd Annusiewicz.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05
Warsztaty plastyczne – „Ozdoby Bożonarodzeniowe z masy solnej”. 
Warsztaty prowadzi Bożena Gajcy -Afanasjew.
Ośrodek „Sztuka i Ty”, biblioteka ul. Petofi ego 3, tel. 865-18-05

25.11.05
godz. 17.30

22 i 29.11.05
godz. 14.30

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

czwartki
godz. 15.00-18.00

18.11.05
godz. 14.00-14.35

„Kto zapada w zimowy sen ?” Ekologiczna impreza plenerowa dla dzieci 
i rodziców, na terenie parku MDK „Bielany”.
Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39, tel.834-13-47

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

24.11.05
godz. 14.00

Wykład wiedzy o sztuce dla seniorów.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Ognisko TKKF „Chomiczówka”. 
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.

wstęp wolny 

29.11.05
godz. 14.00

Wykład wiedzy o historii – Powstanie  Listopadowe.
Biuro Polityki Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Ognisko TKKF „Chomiczówka”. 
Klub Mieszkańców WSBM „Chomiczówka”, tel. 834-76-98, ul. Pabla Nerudy 1.

wstęp wolny 
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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, pozytyw-
nie nastawiona do ludzi i życia, umiejąca pracować pod 
presją stresu, z doświadczeniem w handlu zagranicznym 
w branżach technicznych (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 zaopie-
kuje się dzieckiem w wieku szkolnym lub przedszkolnym 
/przyprowadzanie 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 doświadcze-
niem i referencjami podejmie pracę. Tel. 834 74 54 lub 
629 95 24.

• W sklepie na ½ etatu między godz. 9.00 – 13.30 lub sprząt-
nie biur rano lub popołudniu. Tel. 864-10-14. 

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

Tel. 0 696 219 475.
• 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 (wie-
czorem), 0 607 052 650.

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

• Zatrudnię młodzież do rozlepiania ogłoszeń i rozdawania 
ulotek. Tel. 0-696 219 475 po godz. 20.00. 

• Zatrudnię młodzież do rozlepiania ogłoszeń. Tel. 0-696 219 
475 po godz. 20.00. 

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 fi rmy Baby Dreams, mało używany, 

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

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

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

• 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 ortalio-
nów w różnych kolorach. Acpol ABC sklep z tkaninami, ul. 
Żeromskiego 17b (z tyłu poczty), tel. 669-99-41.

• Maszyna do szycia SINGER. Stół z nagami na pedały 
oryginalny – 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, 
Żoliborz, 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, ewentu-
alnie 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 higie-
nicznym. 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.

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

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

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

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

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

z ogródkiem, garażem w budynku, cisza, zieleń, 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 produkcję. 
Siła, telefon, strzeżone. Łomianki – Buraków. Tel.
0-602-399-762, 832-12-11 lub 751-12-11.

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

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

• Kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną kuchnią, balko-
nem, 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.

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

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

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

• Bezpośrednio kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną kuch-
nią, 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. Lekty-
karskiej. 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 ogródkiem (wysoki parter), cisza, zieleń – cała Warszawa, 
chętnie Praga Południe do 280 tys. zł; lub segment – w roz-
liczeniu ewentualnie mieszkanie 4-pokojowe, atrakcyjne 61 
m2, Bielany lub 2-pokojowe 50 m2 Saska Kępa. Tel. 835 
32 81, 604 405 155.

• Sprzedam mieszkanie własnościowe 24 m2 - osiedle 
Wrzeciono. Tel. 0 607 691 480.

• 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 – Biela-
ny. 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 
lokatorskie, zamienię na 2 pokojowe ostatnie piętro w tej 
dzielnicy lub innej. Tel. 0502 918 923.

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

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

• Tanio wynajmę pokój w Łomiankach pracującej lub studiu-
jącej pani. Tel. 639-85-09. 

• 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 
Bielanach – 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.

• Mieszkanie do wynajęcia 27 m2 (umeblowane). Bielany ul. 
Marymoncka. Tel. 0-691 681 636

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

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.

• Oddam duże oszklone okna w dębowych ramach (bez 
futryn). Tel. 835 33 59.

• Gruz, piasek, ziemię przyjmę nieodpłatnie na działkę w oko-
licy 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), 

artykułów, 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 
wydawnicze – skład, łamanie, przygotowanie do druku. 
Tel./fax 833-13-42, 0-508-849-667.

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

• Chemia, matematyka – wyrównywanie zaległości, pomoc 
bieżąca, przygotowania do testów i klasówek. Tel. 839-32-
-07, 0 695 612 825.

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

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

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

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

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

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

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

• Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości - 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, grafiki rzeźby, ceramiki, toczenie na kole 
garncarskim 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 motocy-
klowe, szkolnie na kartę motorowerową – ukończony 13 rok 
życia. Tel. 834-64-04, 0-604-636-390 Max Redel. 

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

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

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

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

• Korepetycje z języka niemieckiego u egzaminatora pań-
stwowego z najwyższymi kwalifi kacjami (także przygoto-
wanie do matury). Tel. 0-609 93 92 40.

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

• Naprawa telewizorów. Tel. 505 924 334.
• Poligraf 30 lat, obsługa komputera, prawo jazdy, 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 
nauczania. Tel. 0505-592-849

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

wo 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. 633-86-37, 0-609 93 92 40.

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

sura. 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 – sprze-

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

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

bilitanci, 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. Profesjonal-
nie. 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 
podejmie się korepetycji, tłumaczeń, konwersacji, 
pomocy w odrabianiu 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, so-
lidnie, 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 germań-
skiej, tłumacz, 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.
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Rozmaitości bielańskie

Pięć godzin beztroskiej zabawy za-
fundowali dzieciom i młodzieży Rada 
i Zarząd Dzielnicy wraz z kilkunastoma 
współorganizatorami Bielańskiego Fe-
stynu Rodzinnego. Odbył się on w sobo-
tę1 października, na placu u zbiegu ulic: 
Żeromskiego i Jarzębskiego. 

Atrakcji było co nie miara: konkursy 
z nagrodami, występy dziecięcych i mło-
dzieżowych grup taneczno-wokalnych, 
zjeżdżalnie, zawody zręcznościowe i spor-
towe, turniej w strojach sumo, malowanie 
twarzy, studio fryzur, występy zespołów 
hip-hopowych, pokazy clowna i cyrkowca. 
Chyba jeszcze bardziej 
od dzieci cieszyli się 
rodzice i dziadkowie, 
wpatrzeni z zachwytem 
w swoje pociechy. 

Stosunkowo nie-
wielkie zainteresowa-
nie wzbudzało stoisko 
k lubu  „Śmig ie łko ” . 
A szkoda, bowiem klub 
ten organizuje już od 
dziesięciu lat zajęcia 
w zakresie modelarstwa 
lotniczego, kołowego 
i pływającego dla dzieci 
i młodzieży, w wieku od 
siedmiu do osiemnastu 
lat i szczyci się wieloma 
osiągnięciami wycho-
wanków w konkursach 

TAŃCE – ŚPIEWY – KONKURSY
lokalnych i ogólnopolskich. Chłopaki! Nie 
ma się co zastanawiać – Ognisko Pracy Po-
zaszkolnej przy ul. Szegietńskiej 9a czeka 
na was w każdą sobotę od godziny 8.00 do 
15.00. Powodzenia!

W programie festynu przewidziano 
także, w ramach bezpłatnej promocji zdro-

wia, porady kardiologa i pulmunologa oraz 
badania krwi i spirometryczne. Skorzystało 
z nich sporo osób.

Chociaż tłumów nie było, wszystko 
wskazuje na to, że Bielańskie Festyny Ro-
dzinne staną się tradycją na długie lata.

Mieczysław Pierzchała

Grupa mieszkańców Bielan posta-
nowiła zacząć działać na rzecz zmniej-
szenia ruchu samochodowego w Lasku 
Bielańskim. Sprawdziliśmy, że wokół 
lasu istnieje sporo miejsc parkingowych, 
na których można zostawić samochód 
i dojść do kościoła spacerem. Orienta-
cyjną mapę wraz z apelem do kierowców 
umieściliśmy (za zgodą ks. proboszcza) 
przy wejściu do kościoła. 

Dwa tygodnie później, w niedzielę 2 
października przygotowaliśmy akcję pod 
hasłem „Nie bierz do lasu spalin i hałasu”.  
Nad wjazdem do lasu zawisł transparent, 
a kawałek dalej grupka uczestników wrę-
czała kierowcom ulotkę z mapką i apelem 
o pozostawienie samochodu poza grani-
cami lasu. 

Ci, którzy zatrzymali się i uchylili okno, 
mogli też otrzymać broszurkę na temat 
rezerwatu, wydaną przez Dział Lasów Za-
rządu Oczyszczania Miasta. Zależało nam, 
by przekonać zmotoryzowanych, że walory 
przyrodnicze i krajobrazowe tej najcenniej-
szej stołecznej enklawy przyrody najlepiej 
poznaje się spacerując. Ci, którzy dali się 
przekonać, na pewno nie pożałują jeśli zre-
zygnują z używanego na co dzień pojazdu. 
Akcję prowadziliśmy na wesoło, kto nie 
chciał się zatrzymać jechał dalej i zapewne 
wielu przyzwyczajonych do samochodu nie 
zechce się z nim rozstać nawet w niedzielę. 
Liczymy jednak, że podjęte zostaną różne 
działania i z czasem, spacerując w rejonie 

NIE BIERZ DO LASU
SPALIN I HAŁASU

Dewajtis będziemy znów czuć aromat 
lasu, zamiast spalin, słysząc jedynie śpiew 
ptaków i szum drzew, a nie warkot silni-
ków. Unikatowy relikt prastarej Puszczy 
Mazowieckiej w obrębie miasta zasługuje 
przecież na 
sku teczną 
ochronę.

Uczestni-
cy akcji za-
praszają do 
współpracy 
innych miesz-
kańców dziel-
nicy,  chcą-
cych wspól-
nie działać 
na rzecz na-
szego środo-
wiska natu-
ralnego i nie 
tylko. Można 
do nas na-
pisać na ad-
res: bielany-
@zm.org.pl, 
a o naszych 
działaniach 
p rzeczy tać 
pod adresem 
www.zm.org.
pl/bielany. 

Marcin 
Jackowski 

I my tam byli-
śmy....

O d  p o ł o w y 
września w Ze-
spole Szkół nr 56 
przy ul. Fontany 1 
działa modelarnia 
lotnicza. Chociaż 
nasza modelar-
nia jest bardzo 
„młoda”, posta-
nowiliśmy wysta-
wić 11-osobową 
drużynę w IX Mi-
strzostwach War-
szawy Młodzików 
w konkurencji la-
tawców płaskich 
i skrzynkowych. 
Zawody odbyły 
się 2 paździer-
nika na lotnisku 
Bemowo. Byli-
śmy jedyną szko-
łą reprezentującą 
dzielnicę Bielany. 
Startowaliśmy w trzech konkurencjach: 
latawców płaskich, skrzynkowych i konku-
rencji latawców akrobacyjnych. 

Mamy się czym pochwalić. Zajęliśmy:
I miejsce w konkurencji latawców pła-

skich (od 11 lat) – Maciej Oporski – uczeń 
klasy Ia gimnazjum;

I miejsce w konkurencji latawców skrzyn-
kowych – Norbert Fedosiejew – uczeń klasy 
IIa gimnazjum,

I miejsce w konkurencji latawców akro-
bacyjnych – Norbert Fedosiejew – uczeń 
klasy IIa gimnazjum;

II miejsce zespołowo, za które otrzyma-
liśmy: puchar i dyplom. 

NASZE LATAWCE NAJLEPSZE

Oprócz tego otrzymaliśmy nagrodę spe-
cjalną – roczną prenumeratę „Modelarza” 
i „Młodego Technika”, a nasz uczeń Norbert 
Fedosiejew miał możliwość reprezento-
wania Warszawy na 43 Święcie Latawca 
w Radomiu.

Do tak wysokich osiągnięć naszych 
uczniów przyczynili się instruktor – opie-
kun modelarni Arkadiusz Wierzchołowski, 
nauczyciele Jolanta Zduńczyk, Renata Czy-
żewska, Sławomir Krępski oraz rodzice. 

Korzystając z okazji chcielibyśmy po-
dziękować sponsorom za ufundowanie 
atrakcyjnych nagród dla zawodników.

J.Z.

To doroczna impreza, organizowana 
przez Wydział Ochrony Środowiska. 
Pikniki odbywają się w pierwszą sobotę 
po światowym „Dniu bez samochodu”, 
obchodzonym 22 września.

Większość uczestników rozpoczęła 
trasę przy moście Poniatowskiego, mniej 
wytrwali –  przy moście Gdańskim. Do 
Lasu Młocińskiego dotarła liczna grupa, na 
którą czekał ciepły posiłek: kiełbaska lub 

Bielański piknik rowerowy
bigos wegetariański. Wszyscy otrzymali 
odblaskowe opaski z napisem „Bielański 
piknik rowerowy”. Wspólna zabawa, udział 
w zawodach sportowych (np. żółwim 
slalomie) oraz nagrody przeznaczone dla 
zwycięzców, bardzo spodobały się licznie 
zgromadzonym na polanie rowerzystom.

Zawody zorganizował i ze swadą prowa-
dził  Tomek Wincenciak. 

Anna Chudyba


