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SIERPNIOWE ROCZNICE
GLORIA VICTIS!

W gruncie rzeczy gorzkie to słowa: chwała zwyciężonym! Po Powstaniu
Warszawskim zakończonym kapitulacją po 63 dniach desperackich walk z najeźdźcą, wydawało by się, że należy mówić: vae victis – biada zwyciężonym.
Zwłaszcza, że nastąpił potem pięćdziesięcioletni okres mniej lub bardziej zakamuﬂowanego zniewolenia naszej Ojczyzny przez sowieckich „wyzwolicieli”
i ich sługusów z PRL.

Przemarsz delegacji podczas bielańskich uroczystości rocznicowych na Młocinach

Lunch u królowej

Po raz pierwszy na obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej w Londynie zaproszono kilkunastu kombatantów z Polski. Wśród nich był mieszkaniec
Bielan Aleksander Pawłowski, którego poprosiliśmy o krótką rozmowę po jego
powrocie z Wielkiej Brytanii
O ile wiem
był Pan lotnikiem i walczył o Anglię.
Dywizjon 303
znany jest
chyba wszystkim z lektury
szkolnej. Czy
Pan też latał
na myśliwcach?
Nie. We
wrześniu 1939
roku Polska
miała bardzo dobrze
wyszkolonych pilotów
myśliwskich.
W 1940 roku
prowadzone
były walki tylko dywizjonów
Aleksander Pawłowski z wnuczkiem
myśliwskich,
w których brali udział lotnicy z Polski. Ja ganizacji i zaczęły działać na dużą skalę
należałem do dywizjonów bombowych, dopiero w 1941 roku.
Lipiec/Sierpień
Po wybuchu wojny Anglicy mieli mało
które w owym czasie2005
były w stadium or-

Jednak nie zanikły marzenia o wolności Ojczyzny
i swobodach obywatelskich.
Potomkowie zwyciężonych
podjęli trud walki o wprowadzenie w naszym kraju
ustroju demokracji i faktycznego współdecydowania
o losach Ojczyzny. I dlatego
o powstańcach
zwyciężonych
w 1944 roku
mamy prawo
i obowiązek
Przy tablicy, gdzie w 1939 r. mieścił się szpital polowy WP
mówić: gloria
wybuchu Powstania Warszawskiego przy
victis!
Mamy też moralny obo- kilkunastu takich obiektach pojawiły się
wiązek świętowania znamien- kwiaty i znicze. Złożyły je dzieci – w hołdzie
nych historycznie rocznic, poległym, dla pamięci żyjących. Dzieciom
organizowania uroczystości, towarzyszyli kombatanci.
Na przykład tablica umieszczona na
oddawania hołdu tym, którzy
przelewali krew i oddawali ścianie budynku przy al. Zjednoczenia 34,
życie za wolność Ojczyzny. w którym mieści się Dom Dziecka nr 1 im.
Powinniśmy dopilnować, aby Maryny Falskiej informuje, że w 1939 r.
w szkołach uczono historii mieścił się tu szpital polowy WP, a w 1944 r.
z odfałszowanych podręcz- szpital polowy nr 203 II Obwodu „Żywiciel”
AK. Wiązankę kwiatów złożyła tu grupa
ników.
W naszej dzielnicy, po- dzieci, a towarzyszył im kombatant, mjr
dobnie jak i w innych dziel- w stanie spoczynku Marian Kater.
Obelisk przy ul. Kasprowicza (na wynicach Warszawy, jest wiele
miejsc pamięci narodowej. Są sokości ul. Szekspira 4). Z tego miejsca
one oznakowane tablicami, oddział AK „Osjan” zaatakował niemieckie
obeliskami, pomnikami. Na lotnisko wojskowe i zniszczył pięć ciężkich
Bielanach w dniu 61. rocznicy samolotów wroga. Kwiaty zostały tu złożone przez grupę uczniów biorących udział
personelu latającego i do dywizjonów brali w akcji „Lato w mieście”, asystował im
młodych lotników prosto ze szkół. 302 kombatant, kpt. w st. spocz. Zdzisław Kai 303 to były polskie dywizjony myśliwskie. miński (bratanek Bronisława Kamińskiego,
Najpierw Anglicy rozesłali polskich pilotów słynnego dowódcy akcji „Termopile”).
do różnych dywizjonów, a potem pościągali
Podobnie było przy innych bielańskich
ich do dywizjonu 303. Pilotów w dywizjonie miejscach pamięci narodowej.
302 początkowo doszkalano. Ja walczyłem
dokończenie na str. 4
w bombowym dywizjonie 300.
W dywizjonach bombowych 300, 301,
304 i 305 byli sami Polacy, którzy w pierwszym rzucie przyjechali do Anglii z Francji.
Nas nazywano „szarymi kwiatami bujnych
kwiatów”, czyli myśliwców. Bombowce były
zasadniczym celem ataków nieprzyjaciela.
Przypominamy, że trwa otwarty
Dla przykładu powiem, że podczas gdy
myśliwców zestrzelono ponad 100, to bom- konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy
bowców – blisko 3 tysiące.
W jakich zadaniach bojowych Pan Bielany w 2005 roku. Wiosną bieżącego
roku został rozstrzygnięty I etap konuczestniczył?
Brałem udział w lotach operacyjnych. kursu. Obecnie oferenci mogą składać
Naszym zadaniem było bombardowanie wnioski (do dnia 1 września 2005 roku)
celów w Niemczech i we Francji. Brałem na realizację dwóch zadań: przygotoudział na przykład w nalotach na Berlin, wanie i realizację imprezy artystyczHamburg, Kolonię, Frankfurt nad Menem no-kulturalnej pt. Bielański Festiwal
i na różne obiekty przemysłowe, m. in. Kabaretu Literackiego oraz przygotowanie i realizację warsztatów i imprez
w Zagłębiu Ruhry.
związanych z polską tradycją Świąt
Zaczął Pan latać w 1941 roku. Jak
Bożego Narodzenia, adresowanych do
długo Pan walczył?
poszczególnych środowisk młodzieży
Działalność nasza była zorganizowana
i dzieci na Bielanach.
tak, że po odbyciu 30 lotów operacyjnych
Na str. 6 publikujemy treść stosownego
nad terenami nieprzyjaciela szło się na odzarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.
poczynek, to znaczy do innej pracy, trochę
Wszelkie pytania prosimy kierować do
lżejszej, na przykład jako instruktor.
Wydziału Kultury dla Dzielnicy Bielany, tel.
dokończenie na str. 4 669-01-78.

Dotacje
na kulturę
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Z prac Rady i Zarządu Dzielnicy
Z prac Zarządu Dzielnicy

Zarząd Dzielnicy w czerwcu i lipcu 2005 r. odbył jedenaście posiedzeń, podczas
których omówił 202 sprawy, w tym podjął 83 uchwały.
Najliczniejszą grupę spraw, rozpatrywa- przyspieszenia terminu zawarcia umów najnych przez Zarząd, stanowiły zagadnienia mu lokali oraz wzajemnej zamiany lokali,
związane z gospodarką mieszkaniową
 zmian w załączniku dzielnicowym Nr III
i zasobem nieruchomości w Dzielnicy, które do budżetu m.st. Warszawy na rok 2005,
dotyczyły m.in.:
 podziału środków pieniężnych na zorgani podnajmu części lokali użytkowych przy zowanie akcji „Lato w mieście” w roku szkolnym
ul. Magiera 13A, ul. Wóycickiego 1/3 budynek 2004/2005 oraz na sﬁnansowanie dożywiania
nr 14A oraz ul. Kasprowicza 40 i 52,
dzieci w czasie przerwy wakacyjnej,
 ratalnej spłaty zadłużenia z tytułu najmu
 zmiany przedmiotu zakupów inwelokalu użytkowego przy ul. Kasprowicza,
stycyjnych w przedszkolach, szkołach
 rozwiązania umów najmu lokali podstawowych, gimnazjach i liceach ogólużytkowych, w nieruchomościach przy: ul. nokształcących,
Kasprowicza 54 i 68, ul. Żeromskiego 14
 podziału środków pieniężnych dla
i 55/67, ul. Przy Agorze 24 oraz ul. Wóy- szkół ponadgimnazjalnych,
cickiego 1/3 budynek nr 6,
 przyznania środków pieniężnych
 prolongaty terminu rozwiązania umo- Zespołowi Szkół Nr 55 i XXII Liceum Ogólwy najmu lokalu użytkowego przy ul. Ma- nokształcącemu,
giera 13A,
 podziału środków pieniężnych dla
 wynajęcia lokalu użytkowego w trybie szkół na pomoc materialną o charakterze
bezprzetargowym, w nieruchomości przy ul. socjalnym,
Żeromskiego 14,
 wyrażenia zgody na zmianę umowy
 przeznaczenia do najmu lokali użytko- najmu garażu położonego przy ul. Żeromwych oraz garaży, stanowiących pustostany na skiego 17 B,
terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
 wyrażenia zgody na wynajem w try skierowania na drogę postępowania bie bezprzetargowym ścian budynków
sądowego spraw przeciwko niektórym użytkowych przy ul. Kasprowicza 16, ul.
najemcom lokali użytkowych przy ul. Lisow- Broniewskiego 56
skiej oraz przy ul. Przy Agorze,
 wyrażenia zgody na wynajem w try odmowy zwrotu nakładów poniesio- bie bezprzetargowym lokali użytkowych
nych przez współnajemców na remont loka- w nieruchomościach położonych przy: ul.
lu użytkowego przy ul. Przy Agorze 24,
Kasprowicza 15 i 16, ul. Żeromskiego 14,
 odmowy umorzenia czynszu z tytułu ul. Wóycickiego 1/3,
najmu lokali użytkowych w pawilonach przy
 wyrażenia zgody na podnajem częul. Lisowskiej 23 oraz przy ul. Żeromskiego ści lokali użytkowych usytuowanych przy:
17A,
ul. Żeromskiego 17A, 17B i 55/67, al.
 przeprowadzenia przez Uniwersytet Zjednoczenia 19, ul. Wrzeciono 48, ul.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego moder- Wóycickiego 1/3,
nizacji i adaptacji na cele dydaktyczno-na wyrażenia zgody na zwiększenie
ukowe wynajmowanych budynków nr 12, powierzchni najmu lokalu użytkowego w bu14 i 15 przy ul. Wóycickiego 1/3,
dynku nr 14 przy ul. Wóycickiego 1/3,
 zwrotu na rzecz najemców lokali użyt wyrażenia zgody na zawarcie umowy
kowych położonych przy ul. Wóycickiego najmu garaży w budynku przy ul. Magiera
1/3 nadpłat powstałych z rozliczenia zakoń- 1 i 15, w trybie negocjacji,
czonego sezonu grzewczego 2004/2005,
 wyrażenia zgody na zmianę przezna naliczenia odsetek karnych od nieter- czenia części nieruchomości wspólnej przy
minowej wpłaty należności z tytułu sprzeda- ul. Oczapowskiego 12 oraz na jej sprzedaż,
ży lokalu użytkowego przy ul. Schroegera,
 wyrażenia zgody na sprzedaż czę zaopiniowania przedłożonych przez ści nieruchomości wspólnej przy ul. Przy
Zakład Gospodarowania Nieruchomościa- Agorze 7,
mi w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 wyrażenia zgody na zmianę przeznaprotokołów rozmów przeprowadzonych czenia i adaptację na cele mieszkaniowe
z najemcami, w sprawie ratalnej spłaty części nieruchomości wspólnej przy ul.
zadłużenia czynszowego,
Wrzeciono 1 oraz przeniesienia wyjścia
 wniosków podatników o udzielenie ulg awaryjnego z budynku,
w opłatach, za użytkowanie wieczyste gruntu,
 zatwierdzenia wykazów lokali miesz wyrażenia zgody na najem części kalnych przeznaczonych do sprzedaży
powierzchni dachowej, na potrzeby „PO- bezprzetargowej, na rzecz najemców wraz
LKOMTEL” S.A. w celu postawienia stacji z oddaniem w użytkowanie wieczyste
bazowej telefonii komórkowej,
ułamkowej części gruntu oraz podania tych
 umorzenia kaucji zabezpieczającej, wykazów do publicznej wiadomości,
za lokale przy: ul. Kasprowicza 42/44 i 56,
 zatwierdzenia wykazów lokali użytkoul. Marymonckiej 39, ul. Wrzeciono 1, 30 wych przeznaczonych do oddania w najem
i 37, ul. Doryckiej 7, ul. Przytyk 9, al. Zjed- w trybie konkursu lub przetargu pisemnego
noczenia 1 i 41/45, ul. Pelplińskiej 39, ul. ograniczonego,
Żeromskiego 6,
 rozłożenia na raty kaucji zabezpieczającej za lokale przy ul. Kasprowicza 50 i ul.
Grodeckiego 4,
 zwolnienia z wykonania remontu lokalu przy ul. Doryckiej 7.
Ponadto w omawianym okresie Zarząd:
 przyjął założenia do zmian funkcjonalno-użytkowych projektu budynku „D”
Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ul. Szegedyńskiej 9a,
 przystąpił do realizacji zaleceń pokontrolnych SANEPID w bielańskich przedszkolach,
 wystąpił do Biura Polityki Społecznej
Urzędu m. st. Warszawy z prośbą o sﬁnansowanie warsztatów pn. „Zapobieganie
agresji i przemocy w szkole”,
 wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnianie basenu przy ul. Conrada 6 w okresie
lipiec – sierpień br.,
 zadecydował o zleceniu wykonania
projektu modernizacji ul. Dewajtis z jednym
ciągiem pieszym, w celu dostosowania drogi do wymogów komunikacji autobusowej,
 postanowił rozwiązać umowę najmu
barku znajdującego się na terenie pływalni
przy Gimnazjum Nr 73 przy ul. Conrada 6.
Podjęte przez Zarząd uchwały obejmowały m. in. tematykę:
 zawarcia umów najmu lokali, udzielenia kwaliﬁkacji do zawarcia umów najmu
lokali i umieszczenia na liście osób oczekujących, skreślenia z listy osób oczekujących,
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 zorganizowania konkursów ofert oraz
przetargów pisemnych nieograniczonych
na wyłonienie najemców lokali użytkowych
z zasobu m. st. Warszawy usytuowanych na
terenie Dzielnicy Bielany,
 zmiany siedziby organizacji wynajmującej
lokale użytkowe położone przy: ul. Kasprowicza
31, ul. Kasprowicza 37, ul. Palisadowej 5D,
 wyrażenia zgody na oddanie lokalu użytkowego przy ul. Podczaszyńskiego 11/15,
 odstąpienia od pobierania kaucji za-

bezpieczających z tytułu najmu lokali użytkowych położonych przy: ul. Kasprowicza
15 i 16, ul. Wóycickiego 1/3 budynki nr 4
i 18, ul. Podczaszyńskiego 11/15.
Zarząd w omawianym okresie przygotował
i skierował do Rady Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy dziesięć projektów uchwał, które
zostały rozpatrzone na kolejnych sesjach
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Katarzyna Kamińska
Sekretariat Zarządu

XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy
Minutą ciszy, zarządzoną przez przewodniczącego Rady Aleksandra Kapłona, dla
uczczenia pamięci oﬁar zamachów terrorystycznych tego dnia w Londynie, rozpoczęła
się kolejna sesja bielańskiej Rady Dzielnicy,
zwołana w dniu 7 lipca br. Z kolei burmistrz
Cezary Pomarański poinformował radnych o telegramie od władz naszej dzielnicy z wyrazami
żalu i solidarności do władz Ealingu – dzielnicy
Londynu, z którą Bielany od lat współpracują.
Następnie radni rozpatrzyli projekty
trzech uchwał. Jako pierwszy omówiono
projekt uchwały w sprawie wykazu lokali
mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemców.
Załącznik do tej uchwały zawiera listę 51
lokali znajdujących się w domach wielolokalowych. Burmistrz C. Pomarański omawiając
ten dokument powiedział, że do wyszczególnionych nieruchomości nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli bądź
ich spadkobierców i mają one uregulowany
stan prawny. W dyskusji padło m.in. pytanie
o kryteria wyceny lokali przeznaczonych do
sprzedaży. Burmistrz wyjaśnił, że dzielnica
ma rozstrzygnięty przetarg na rzeczoznawcę majątkowego, który dokonuje wyceny
nieruchomości, biorąc pod uwagę m.in.
położenie i stan techniczny mieszkania.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
W drugiej uchwale, której projekt rozpatrzyli bielańscy radni na sesji 7 lipca, przedstawia się Radzie m.st. Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym do
budżetu miasta na 2005 rok. Jak powiedział
burmistrz C. Pomarański, zmiany polegałyby
na zwiększeniu dochodów pochodzących ze

środków wyrównawczych i przeznaczeniu ich
na wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej. Jedna część tych pieniędzy (240 tys. zł) zostanie
przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze
dla podopiecznych, a druga (198 500 zł)
– na zakup nowego samochodu i sprzętu
komputerowego. Ta uchwała również została
przyjęta przez Radę jednogłośnie.
Z kolei na czas omawiania projektu trzeciej
uchwały prowadzenie obrad przejęła wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Maria Mossakowska. Była to uchwała „w sprawie wpływu, jaki
miało założenie uchwałą Rady m.st. Warszawy,
w budynku przy ul. Żeromskiego 22/28 dwóch
szkół dziennych, na odmowę przedłużenia
umowy najmu pomieszczeń szkole wieczorowej
Business School”. Na zlecenie Rady Dzielnicy,
badania w tej sprawie przeprowadziła Komisja
Rewizyjna Rady Dzielnicy. Po krótkiej dyskusji
na sesji, radni podjęli uchwałę, w której „nie
stwierdza się bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy podjęciem przez Radę
m.st. Warszawy uchwały Nr XLVI/1127/2005
z dn. 10 lutego 2005 r. w sprawie założenia,
przekształcenia, zamiaru likwidacji oraz zamiaru postawienia w stan stopniowej likwidacji
niektórych szkół ponadgimnazjalnych a decyzją
dyrektora Zespołu Szkół Nr 35 im. Zoﬁi Jaroszewicz „Kasi” w Warszawie, ul. Żeromskiego
22/28 o nieprzedłużeniu umowy najmu ze szkołą Business School.” Drugi paragraf tej uchwały
mówi, że Zarząd Dzielnicy Bielany przedstawi
Radzie Dzielnicy możliwości udzielenia pomocy
Business School w zakresie pozyskania lokalu
w celu dalszego funkcjonowania tej szkoły na
terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Redakcja

Podziękowanie
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Mój program

warszawiak od pokoleń
miłośnik sportu i kultury ﬁzycznej
absolwent AWF Warszawa
działacz NSZZ „Solidarność”
działacz Porozumienia Centrum
współtwórca partii Prawo i Sprawiedliwość
członek Światowego Związku Żołnierzy AK Korpusu „Jodła”
Prezes Warszawsko-Mazowieckiego
Okręgowego Związku Pływackiego
dyrektor Zarządu Dzielnicy Żoliborz
radny miasta stołecznego Warszawy
poseł Sejmu IV kadencji
autor projektu ustawy o ﬁnansowaniu metra

 Przyspieszenie i rozbudowa metra

– gwarancja ustawowa ﬁnansowania budowy metra umożliwiająca pozyskanie środków z funduszy unijnych
– ustanowienie ogólnomiejskiego systemu ratownictwa w sytuacji m.in. zagrożenia
terrorystycznego

 Pomoc dla osób starszych

Ustawa gwarantująca pomoc Państwa dla instytucji i organizacji wspierających
seniorów w tym szczególnie dla kombatantów

 Opieka medyczna i sport

– wprowadzenie systemu proﬁlaktyki medycznej w szkołach
– stworzenie warunków dla uzdrowienia sportu polskiego
– budowa bazy sportowo-rekreacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem pływania

Chcę, żeby Polska była państwem prawa i sprawiedliwości

Dzisiejsza Polska to kraj, w którym:
– nie ma sprawiedliwości i równości społecznej,
– realną władzę sprawują zamknięte grupy broniące swoich przywilejów,
– brak jest perspektyw dla młodego pokolenia, co powoduje emigrację najzdolniejszej i wykształconej młodzieży,
– utrudnia się działanie ludziom przedsiębiorczym, tworzącym nowe miejsca
pracy. „Prawo i Sprawiedliwość” jest reakcją na anarchizację i patologię życia
publicznego, w tym szerzącą się korupcję. Nasza recepta na uzdrowienie państwa to: przejrzystość życia publicznego, twarda walka z wszelkiego rodzaju
przestępczością oraz absolutna równość wszystkich obywateli wobec prawa.
Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Bielan
Przede wszystkim pragnę podziękować za wiele dowodów
sympatii i wsparcia jakich od Państwa doświadczam w swojej pracy
radnej Rady m.st. Warszawy. Są
one dla mnie zawsze bardzo miłe
i bardzo zobowiązujące.
Chciałabym też poinformować,
że z listy Platformy Obywatelskiej
kandyduję w najbliższych wyborach parlamentarnych.
Będąc posłem w poprzedniej
kadencji Sejmu miałam swój
udział w pracach legislacyjnych służących także Bielanom. Myślę o moim
zaangażowaniu w powołanie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i staraniach o pieniądze na planową budowę metra. Przyczyniłam
się do utrzymania oddziałów położniczego i pediatrycznego w Szpitalu
Bielańskim. Jako radna z troską czuwam nad miejskimi decyzjami, dotyczącymi warunków życia mieszkańców Bielan.
Dumna jestem z mojej, od lat prowadzonej, działalności społecznej
w fundacji „Świat na TAK”, niosącej pomoc młodzieży w trudnościach życiowych i szkolnych oraz z konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, zachęcającego
młodych do służby ludziom słabszym i potrzebującym. Owocem konkursu
są m.in. powstające w całej Polsce szkolne kluby młodzieżowego wolontariatu. Obecnie mamy ich około dwustu pięćdziesięciu. Dzięki służbie
młodych wolontariuszy wielu znękanych ludzi mniej dotkliwie odczuwa
trapiącą ich biedę, zaś sami wolontariusze poprzez pracę na rzecz słabszych właściwie kształtują swój charakter.

Drodzy Państwo

Wskazałam jedynie wybrane, szczególnie mi bliskie przykłady działań
publicznych. Znacznie bogatszy opis zawarłam na stronie internetowej,
której adres podaję dla zainteresowanych: www.joannafabisiak.pl
Wszystkich Państwa, którzy moją działalność uznają za pożyteczną
i społecznie potrzebną bardzo proszę o poparcie mojej kandydatury
w wyborach do Sejmu oraz pomoc w kampanii wyborczej. Każda forma
pomocy będzie przyjęta z radością i wdzięcznością.
Lista Platformy Obywatelskiej, miejsce 4.
Joanna Fabisiak
Kontakt: www.joannafabisiak.pl, jfm1@wp.pl, tel. 0-604-420-406
Materiał sﬁnansowany ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Kandydat do sejmu
Platformy Obywatelskiej – poz. 20
Piotr Mazurek – 42 lata
żonaty, syn – Łukasz
Dyrektor Działu Ochrony,
Koordynator ds. Sektora Publicznego
Hotelu Bristol
Radny Bielan (Przewodniczący Komisji
Skarbu i Działalności Gospodarczej)
Vice Przewodniczący Bielańskiego Koła
Platformy Obywatelskiej
Członek grupy programowej Platformy
Obywatelskiej ds. bezpieczeństwa
Inicjator Interaktywnego Centrum
Bezpieczeństwa www.icb.waw.pl
www.piotrmazurek.pl
Drodzy Państwo,
Kończę 42 lata. Jest to wiek, w którym człowiek patrzy wstecz z pytaniem, co
osiągnął, ale również w przyszłość, co jeszcze może zrobić. Robię to, na czym
się znam. Mój obszar to bezpieczeństwo. Jestem inicjatorem Interaktywnego
Centrum Bezpieczeństwa, którego istotą jest informacja. Jeśli wobec Ciebie ktoś
złamał prawo, zostałeś okradziony, oszukany, jeśli przedstawiciele prawa nie
przestrzegali go wejdź na stronę www.icb.waw.pl i poinformuj nas o tym. Bezpieczeństwo to nie jest sprawa prawicy czy lewicy. Bezpieczeństwo to nie jest tylko
sprawa policji, straży miejskiej czy sądów. Bezpieczeństwo to sprawa obywateli
– słowem jest to nasze wspólne dobro. Kilkanaście lat pracy w ochronie, kilka
lat pracy w samorządzie, setki godzin rozmów z fachowcami, ekspertami oraz
obywatelami pozwoliły mnie (nam) stworzyć spójny obraz dotyczący różnych
obszarów bezpieczeństwa, którymi chciałbym się z Państwem podzielić. Mój program to: kadencyjność sędziów, orzecznictwo dwuzmianowe, powołanie funduszu
oﬁar przestępstw, kasy ﬁskalne dla handlarzy częściami samochodowymi oraz
wprowadzenie historii pochodzenia części samochodowych, zwiększenie liczby
dzielnicowych oraz udrożnienie ich kariery zawodowej, powołanie lokalnej policji
prewencyjnej zamiast straży miejskiej, poszerzenie granicy obrony koniecznej,
aby obywatel mógł bronić swojego życia, zdrowia i mienia. A przede wszystkim
zbudowanie zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego, który umożliwi
prawidłowe reakcje w przypadkach klęsk żywiołowych i zagrożeń terrorystycznych poprzez wprowadzenie ustawy o krajowym systemie ratownictwa oraz
ustawy o bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym. Jeśli program
ten wychodzi naprzeciw Waszym oczekiwaniom, nie pozostaje mi nic innego tylko
prosić Państwa o oddanie na mnie głosu w najbliższych wyborach, a ja z dużą
determinacją będę starał się ten program wcielić w życie.
Materiał sﬁnansowany ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
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Sierpniowe rocznice

GLORIA VICTIS!

dokończenie ze str. 1 ski powitał zebranych, po czym głos zabrał
Tydzień później, w niedzielę 7 sierpnia burmistrz Cezary Pomarański. Nawiązał
2005 roku Wydział Kultury Urzędu Dzielnicy do bitwy stoczonej o lotnisko przez Grupę
Bielany zorganizował uroczystość religijno- Kampinos, bitwy bardzo ciężkiej, w której
-patriotyczną dla uczczenia
61. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W południe, w kościele
paraﬁalnym p.w. Matki Boskiej Królowej Pokoju przy
ul. Dzierżoniowskiej na
Młocinach zebrali się kombatanci, niejednokrotnie
z rodzinami. Przy ołtarzu
ustawiono poczty sztandarowe AK Grupy „Kampinos”
i „Szarych Szeregów” oraz
Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych. Przybyli: burmistrz
Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy Cezary PomaPrzed pomnikiem upamiętniającym walkę o lotnisko bielańskie
rański, przewodniczący
Rady Dzielnicy Aleksander Kapłon i grono zginęło 36 żołnierzy, a około 50 zostało
zaproszonych gości, a wszystkich przed rannych. Miała ona wielkie znaczenie, borozpoczęciem celebry powitał ksiądz pro- wiem w jej wyniku nigdy już żaden samolot
boszcz Henryk Małecki. W trakcie mszy św. niemiecki nie wystartował z tego lotniska.
w wygłoszonej homilii ks. Małecki nawiązał Mówca w kilku zdaniach scharakteryzował
do rocznicy Powstania Warszawskiego, przebieg Powstania Warszawskiego i przywyrażając wysokie uznanie dla wszystkich, czyny jego upadku. Wyraził też nadzieję, że
którzy troszczą się o zachowanie pamię- pamięć o bohaterach nie zaginie.
Głos zabrał również prezes Grupy AK
ci o heroicznych czynach powstańców.
Wspomniał o obojętności zachodnich „Kampinos” Stanisław Znajewski, relacjosojuszników, co tym bardziej pogłębiało nując bardzo szczegółowo przebieg bitwy
tragizm sytuacji walczących. Apelował o lotnisko bielańskie.
Na zakończenie uroczystości odegrano
też o wychowywanie młodzieży w duchu
melodię „Śpij kolego”, następnie hejnał
patriotycznym.
Po mszy wszyscy udali się na miejsce Wojska Polskiego, a przewodniczący
uroczystości przy ul. Michaliny, gdzie znaj- Bielańskiego Klubu Kombatanta Stanisław
duje się pomnik upamiętniający historyczną Kramarz podziękował organizatorom za
walkę o lotnisko bielańskie. Ustawiono przygotowanie uroczystości. Część oﬁcjalpoczty sztandarowe, wystawiono posterunki ną zakończyło odśpiewanie pieśni „Boże,
honorowe (pięknie prezentowali się żołnie- coś Polskę”. Natomiast podczas części
rze z kompanii honorowej Garnizonu War- nieoﬁcjalnej śpiewano inne pieśni i piosenki
szawskiego), odegrano sygnał „Baczność”, patriotyczne, przy niezwykle smacznej
„partyzanckiej grochówce”.
odmówiono krótką modlitwę za poległych.
Mieczysław Pierzchała
Prowadzący uroczystość Leon ŁochowZ satysfakcją można dziś powiedzieć, że wśród naszej młodzieży odradza się zainteresowanie historią Ojczyzny, odradza się duch patriotyzmu. Świadczyć o tym może
choćby wiersz przesłany do redakcji „Naszych Bielan” przez 12-letniego ucznia.

Bunt, Zemsta, Powstanie

Siedemnasta – to godzina wybuchu Powstania Warszawskiego
Postawiono na nogi von dem Bacha-Zalewskiego
Rosjanie byli po drugiej stronie rzeki
Stalin nie raczył na Niemców podnieść ręki
Alek zdjął tablicę z pomnika Kopernika
Nie uciekł i nie trząsł się jak osika
Dzielnie bił się, kiedy Rudy został aresztowany
Nie przestraszył się ani jednej swej rany
Następnego dnia zmarł w szpitalu
Pamięć przetrwała tu oraz w każdym hallu
Mogli powstańcy leżeć w łożu
I utonąć w sennym morzu
Dopiero po sześćdziesięciu trzech dniach się poddali
To, co przeszli
Z zimną krwią znieśli

„Dziękujemy”
W przeddzień 61. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego zapełniła się
sala widowiskowa Bielańskiego Ośrodka
Kultury. W programie zaprezentowano
ﬁlm Jacka Sawickiego „Decyzja”, z cyklu
„Anatomia Powstania”.
Reżyser przed i po projekcji rozmawiał
z widzami, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami z realizacji tego cyklu. W drugiej
części spotkania wystąpił kwartet smyczkowy KWADRAT w składzie: Marta Orzęcka
– I skrzypce, Anna Barszcz – II skrzypce,
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dokończenie ze str. 1
Potem – już na ochotnika – rozpoczynała
się druga tura działalności zasadniczej
– przeważnie szło się do Air Transport
Commando. Wtedy naszym zadaniem było
przyprowadzanie samolotów z fabryki lub
np. przerzucanie personelu. Były to długie
loty, bardzo męczące, ale już nie tak niebezpieczne. Latałem na przykład z Anglii
do Ameryki, do Afryki, a trzeba pamiętać,
że wtedy nie było takich urządzeń nawigacyjnych jak dziś.
Gdzie zastał Pana koniec wojny?
W Anglii. Nastrój był fatalny, bo po
raz trzeci nie wiedziałem co mam robić.
Pierwszy raz, we wrześniu 1939 roku, zastanawiałem się: uciekać do Rumunii, czy
zostać w Polsce. Podobnie było we Francji.
I przyszedł rok 1945, a ja stanąłem przed
problemem: co robić dalej? Zwłaszcza, że
pochodzę z Grodna!
Pozostał Pan w Anglii?
Tak, ale na krótko. W 1947 roku wyjechałem do Argentyny. Tam pracowałem
w dowództwie ochrony samolotu Evy
Peron. Zanim wróciłem do Polski upłynęło
dużo czasu, wielokrotnie się przenosiłem.
Z Argentyny pojechałem do Kostaryki,
a następnie do USA (mieszkałem na
Florydzie w Miami). Przez prawie 30 lat
pracowałem dla linii lotniczych Pan American. Firma zapłaciła za moje dalsze wykształcenie – poszedłem na uniwersytet.
Potem zostałem wysłany do biura tych linii
we Frankfurcie nad Menem, a następnie
skierowano mnie do Moskwy, żebym tam
zorganizował nowe biuro. Z Moskwy przyjechałem do Polski.
I już Pan pozostał...
Nie, byłem tu tylko od 1974 do 1977
roku. PANAM wysyłał mnie do Rumunii,
Turcji, Pakistanu, Iranu, Afganistanu, do
Afryki (Katanga, Dakar), Kolumbii i w latach 80. znów do Warszawy. Wystąpiłem
o obywatelstwo i pozostałem, kupiłem dom
na Bielanach.

No i w tym roku przypomnieli sobie
o Panu Brytyjczycy...
Anglicy nie zaprosili polskich władz,
tylko Polaków, którzy walczyli w Polskich
Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Tegoroczne
obchody rocznicowe w Londynie składały
się z trzech części: mszy św. w katedrze,
lunchu w Buckingham Palace i parady
wojskowej. We wszystkich uroczystościach

uczestniczyła królowa Elżbieta. Natomiast
zaproszeni goście byli podzieleni na grupy,
w których było ok. 270 Polaków z całego
świata w tym 17 z kraju (niezależnie od
kombatantów innych narodowości).
Pan był zaproszony na lunch u królowej.
My z Polski przyjechaliśmy trochę późno,
więc na mszy nikt z nas nie był. Ja byłem
jednym z dwóch Polaków zaproszonych na
lunch u królowej. Pozostałych 15 od razu
zawieziono na paradę wojskową.
Lunch był bardzo uroczysty. Zaraz po
przekroczeniu bramy Buckingham Palace
mężczyźni zdejmowali nakrycia z głów, panie były w kapeluszach. Do pałacu prowadzi
droga żwirowana, więc kto miał kłopoty
z chodzeniem był podwożony melexem.
Przyjęcie odbywało się w skrzydle pałacu,
a dekoracja sali przypominała trochę namiot
turecki. W pewnym momencie weszli przedstawiciele władz wojskowych, a następnie
rządu z Tony Blairem (dostał największe
brawa). Zaczęły błyskać ﬂesze aparatów
fotograﬁcznych, ale w pewnym momencie poproszono o wyłączenie aparatów
fotograﬁcznych i telefonów komórkowych.
Wszedł książe Karol z małżonką i jednym
z synów, a następnie – królowa Elżbieta
z małżonkiem księciem Filipem. W sali panował bardzo przyjemny nastrój, wszyscy
byli dla siebie bardzo mili, uprzejmi. Udało
mi się krótko porozmawiać z Tony Blairem.
Pozdrowiłem go, powiedziałem, że przyjechałem z Polski.
Czy z królową Elżbietą też Pan rozmawiał?
Nie, z królową nie. Stoły były 8-osobowe.
Ja siedziałem przy jednym stole z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, jego
małżonką i damą dworu królowej. Jedliśmy
jesiotra z ziemniakami przekrojonymi na
pół i sałatkami (wszystko bardzo dobre,
delikatne). Z alkoholi podany był szampan
i wina. Na deser był sernik lodowy z zielonym agrestem i kawa.
Po przyjęciu królowa pojechała na paradę. My – zaproszeni goście – też poszliśmy
na paradę, ale oglądaliśmy ją na telebimach. Natomiast 15 kombatantów z Polski
oglądało tę paradę razem z innymi kombatantami, siedząc na specjalnej trybunie,
z której przemawiała królowa Elżbieta.
Dziękuję Panu za spotkanie i za rozmowę.
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski

KOMBATANCKIE SPOTKANIA

Zachować pamięć, głosić prawdę

Aleksander Peszel

Roman Protasik – altówka, Patryk Rogoziński – wiolonczela. Zaprezentowano
utwory F. Chopina (Nokturn op. 9 nr 2
Es-dur), A. Kurylewicza (muzyka ﬁlmowa
„Polskie drogi”) oraz aranżacje melodii powstańczych, przygotowane przez Patryka
Rogozińskiego.
Aktorzy: Elżbieta Jękot Orzechowska
i Cezary Poks recytowali teksty K.K. Baczyńskiego.
Koncert został przyjęty entuzjastycznie,
a publiczność długo skandowała słowo
„dziękujemy”.
Gerard Położyński

ROCZNICOWE WYSTAWY
Biblioteka Publiczna im. Stanisława
Staszica na Bielanach serdecznie zaprasza na dwie wystawy, przygotowane
przez Muzeum Biblioteki.
Pierwsza, z okazji 85. rocznicy Bitwy
Warszawskiej pt.: „Warszawa, sierpień
1920. W OBRONIE NIEPODLEGŁEJ”,
prezentuje działania podjęte przez rząd
Polski w lipcu i sierpniu 1920 r., które
przyczyniły się do zatrzymania wojsk
Armii Czerwonej u wrót stolicy, uratowania Warszawy, a w konsekwencji Europy

Lunch u królowej

przed najazdem bolszewików. Temat jest
bogato ilustrowany zdjęciami i plakatami
z tego okresu.
Druga wystawa, z okazji 25. rocznicy powstania „Solidarności”, ukazuje wydarzenia
inicjowane przez ruch solidarnościowy na
Bielanach i Żoliborzu w kontekście wydarzeń w Polsce w latach 1980-1989.
Obie wystawy będzie można oglądać
do 25 listopada 2005 r. w Bibliotece Publicznej im. Stanisława Staszica, przy ul.
Duracza 19.

Stało się już tradycją, że comiesięczne zebrania Bielańskiego Klubu
Kombatanta poświęcone są, poza omawianiem spraw organizacyjnych i poza
planowaniem swoich zadań, wygłaszaniu referatów rocznicowych na temat
ważnych wydarzeń historycznych. Tak
też było na spotkaniu czerwcowym. Po
przyjęciu przygotowanego przez Stefanię Dąbrowską (opiekunkę klubu ze strony Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy)
planu działań na lipiec i sierpień, zebrani
wysłuchali niezwykle interesującego
referatu nawiązującego do 60. rocznicy
zakończenia wojny.
Referat nosił wymowny tytuł: „Wielka
Trójka i cień Jałty”, a wygłosił go autor
opracowania, kombatant, członek Klubu
Żołnierzy i Rodzin 30 Pułku Strzelców Ka-

niowskich, dr nauk humanistycznych Marian
Domagała. Opisując wydarzenia polityczne,
poprzedzające koniec II wojny światowej
oraz przebieg działań zbrojnych w Europie kończących wojnę, autor przedstawił
dowody na to, że Polska, będąca czwartą
w świecie siłą militarną uczestniczącą
w walkach z faszyzmem hitlerowskim,
została przez zachodnich koalicjantów
opuszczona i zniewolona przez sowieckiego okupanta. Znakomite opracowanie,
zasługujące na rozpowszechnienie, zwłaszcza w szkołach.
Przypomnę jeszcze, że zgodnie z przyjętym planem, bielańscy kombatanci brali
udział we wszystkich rocznicowych imprezach i uroczystościach, jakie miały miejsce
na Bielanach w lipcu i sierpniu.
Mieczysław Pierzchała

66. rocznica
wojny obronnej 1939 roku
1 września

Program obchodów

godz. 12.00 Msza św. w kościele św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie
godz. 13.00 Uroczystość patriotyczna przy pomniku 30. Pułku
Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim
godz. 14.30 Koncert patriotyczny pt. „Na żołnierską nutę” dla środowisk
kombatanckich w klubie WSBM „Chomiczówka” ul. P. Nerudy 1
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Komunikacja

Metro na Bielanach

Relacja ze spotkania przedstawicieli
metra warszawskiego z mieszkańcami
Mieszkańcy naszej dzielnicy mieli
okazję zapoznać się z planem realizacji
inwestycji i pracami projektowymi bielańskiego odcinka metra, ze szczególnym
uwzględnieniem budowy szlaku łączącego stacje: „Bielany” i „Wawrzyszew”
oraz samej stacji „Wawrzyszew”.
Projektant stacji „Wawrzyszew”, Andrzej Chołdzyński, w niezwykle barwny
sposób opisał swój projekt, zakładający
wtopienie stacji w okoliczny krajobraz zielonych Bielan, poprzez pnącza, które mają
spowić budynek stacji. Sama elewacja tej
konstrukcji ma być pokryta szarą cegłą,
charakterystyczną dla naszej dzielnicy.
Z kolei pracownicy ﬁrmy Metroprojekt,
która realizowała projekt tunelu, przedstawili szczegółowy przebieg szlaku i planowane
granice placu budowy. Podczas dyskusji
architekci zapewnili, że w okresie budowy
możliwe będzie przekraczanie ul. Kasprowicza w wielu miejscach. Omówiona została
również kwestia wycinki drzew w ciągu tej
ulicy. Niestety większa ich część zostanie
usunięta, gdyż budowa tunelu będzie
prowadzona metodą odkrywkową. Na ich

waj. Przedstawiciele projektantów opisali
też metodę budowy samego szlaku. Będzie
to pojedynczy tunel z betonowymi ścianami.
A ponieważ budowany będzie metodą odkrywkową, pozwoli to na zbudowanie tzw.
płytkiego metra, które będzie miało tylko
jeden podziemny poziom (podobnie jak
na terenie Ursynowa). Zarówno niewielkie
zagłębienie tunelu, jego kształt, zastosowane materiały, jak i odległość między
ścianami tunelu a najbliższymi budynkami
uniemożliwią przenikanie wibracji z tunelu
do zabudowań mieszkalnych. Tego typu
budowa nie powoduje też uszkodzeń
budynków stojących w sąsiedztwie linii
metra. Jednak pomimo tych wyliczeń inwestor zapewnił zebranych, że przez cały
okres trwania inwestycji, a także w okresie
gwarancyjnym już w trakcie funkcjonowania
metra, wszystkie budynki opatrzone plombami będą pod ciągłą obserwacją i gdy tylko
zajdzie potrzeba natychmiast dany budynek
zostanie zabezpieczony.
Warto też dodać, że ul. Kasprowicza,
projektowana była z myślą o tunelu metra,
jaki miał być pod nią zbudowany. Stąd

Z auta do metra
i szybciej do centrum
ZTM konsultuje budowę parkingów
Wkrótce będziemy mogli zaparkować
samochód w pobliżu metra na parkingach „Parkuj i jedź”. Zarząd Transportu
Miejskiego planuje budowę trzech parkingów: przy ul. Włościańskiej i Połczyńskiej oraz al. Wilanowskiej.

mieście, zmniejszyć zatłoczenie i umożliwić intensywniejsze prowadzenie robót
drogowych.
ZTM przygotował wizualizacje parkingów, a o tym jakie mają być ostatecznie
mogą zdecydować sami warszawiacy.

Parking przy Włościańskiej ma mieć 400 miejsc i 3 poziomy

Stacja metra Wawrzyszew

miejsce, po zakończonej budowie, zasadzone zostaną nowe drzewa, które będą
współgrały z otoczeniem.
Kolejnym poruszonym tematem był
hałas, jaki będzie towarzyszył funkcjonowaniu metra. Architekci zapewnili, że jedyny
dźwięk, słyszany na powierzchni, będzie
pochodził z urządzeń wentylacyjnych. Nie
będą one stanowiły jednak niedogodności
dla mieszkańców okolicznych domów, gdyż
wytwarzają dźwięk na poziomie około 40
dB, czyli o wiele niższym niż np. przejeżdżający samochód, czy tym bardziej tram-

właśnie pojawił się na niej szeroki pas,
który – gdy zapadła decyzja o wstrzymaniu
budowy metra w latach 50. – obsadzony
został drzewami. Teraz wreszcie ta potrzebna dla dzielnicy inwestycja doczekała
się realizacji.
Reakcje mieszkańców, którzy na wszystkie wątpliwości i pytania uzyskali od licznie
przybyłych i doskonale przygotowanych
przedstawicieli Metra rzeczową odpowiedź
wskazują, iż spotkanie spełniło swoje
oczekiwania.
Tadeusz Olechowski, Grzegorz Żurawski

Chodzi o to, by zrezygnować z podróży do
centrum samochodem. – Dojeżdżamy do stacji,
zostawiamy auto na parkingu i dalej jedziemy
metrem. Z pewnością unikniemy wówczas
stania w korkach i szybciej dotrzemy do celu
– przekonuje Robert Czapla, dyrektor ZTM.
System parkingów zwany “Park & Ride “
sprawdził się już w krajach zachodnich.
W Warszawie na pewno też będzie
przydatny. Ma ułatwić podróżowanie po

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące
parkingów można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ztm.waw.pl
lub zwykłą pocztą:
Zarząd Transportu Miejskiego, Dział
Marketingu i Komunikacji Społecznej, ul.
Senatorska 37, 00-099 Warszawa z dopiskiem “konsultacje-parkingi”.
Więcej szczegółów na stronie www.
ztm.waw.pl.

O METRZE I NIE TYLKO

Rozmowa z posłem BARTŁOMIEJEM SZRAJBEREM
Panie pośle, jedną ze spraw, które
najbardziej interesują mieszkańców
Bielan jest budowa kolejnych stacji
i odcinków metra. Czy może Pan
przedstawić nam perspektywy tej inwestycji w obrębie naszej dzielnicy?
– Sprawa budowy metra jest mi
szczególnie bliska. Wszyscy, którzy
w czasie upałów jeżdżą zatłoczonymi
autobusami i tramwajami, wiedzą,
jakie to uciążliwe. Dlatego jako poseł
zabiegałem w Sejmie o konkretne
uregulowania prawne, zapewniające
odpowiednio duże środki budżetowe,
które pozwalałyby na pozyskanie
znacznych dotacji z Unii Europejskiej.
Niestety, moje starania nie zostały
poparte przez obecną większość sejmową. Mam nadzieję, że nowy Sejm
przyjmie te rozwiązania, co pozwoli
w najbliższych latach oddać do użytku
nowe linie metra.
Innym problemem, który nurtuje
mieszkańców naszej dzielnicy, są
zasady funkcjonowania spółdzielni
mieszkaniowych.
– Bardzo dobrze znam ten problem,
gdyż pracowałem w Sejmowej Komisji
Infrastruktury, która zajmowała się
nowelizacją ustawy o spółdzielczości
mieszkaniowej. W tej sprawie prowadziłem także konsultacje z mieszkańcami
Bielan. Jest to kwestia bardzo istotna, ponieważ dotyczy milionów ludzi
w Polsce. Chodzi o przyjęcie nowych
rozwiązań prawnych, aby członkowie
spółdzielni mieszkaniowych mogli
w sposób realny decydować o najważniejszych problemach tych spółdzielni
i czuć się ich gospodarzami. Obecnie
często spółdzielcy są praktycznie bezradni wobec władzy nomenklaturowych

prezesów i zarządów. Ta sytuacja nie
może trwać dłużej. Mam nadzieję, że
wkrótce problem zostanie rozwiązany.
Wielu działkowców niepokoi nierozwiązana kwestia własności ogródków działkowych.
– Sytuacja jest podobna jak w przypadku spółdzielni mieszkaniowych.
Uważam, że najlepiej by było, aby prawo
własności działek mieli ich użytkownicy,
czyli sami działkowcy. Innego zdania
są działacze ze Związku Działkowców,
którzy pod hasłem obrony działek, dążą
do uzyskania prawa ich własności dla
Związku, a nie dla działkowców. Sprawa
w dalszym ciągu nie jest zakończona,
ale mam nadzieję na uchwalenie ustawy
korzystnej dla działkowców.
Często jest Pan widywany na bielańskiej AWF.
– Sport jest mi bardzo bliski, gdyż
jestem absolwentem AWF-u. Od wielu
lat zajmuję się sprawami sportu. Byłem
m.in. jednym z inicjatorów powstania
Żoliborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Młodzież z tego ośrodka zdobywa
obecnie tytuły mistrzowskie w zawodach
krajowych oraz międzynarodowych.
Udało mi się także doprowadzić do
ścisłej współpracy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z AWF i szerszej
dostępności obiektów sportowych dla
zwykłych mieszkańców. Uważam, że
sport może być kluczowym czynnikiem
w kształtowaniu zdrowia i w procesie
wychowania młodego pokolenia. Może
być też skuteczną alternatywą dla młodzieży spędzającej zbyt dużo czasu
przed monitorami komputerów.
Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał Piotr Skórzyński

Materiał Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86
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Kultura

Śpiewy Lasu Bielańskiego
Już po raz szósty w kościele pokamedulskim przy ul. Dewajtis zorganizowany
został Bielański Festiwal Muzyki Sakralnej. Koncerty festiwalowe odbywały się
przez pięć kolejnych niedziel, począwszy od 26 czerwca.

Koncert pierwszy.
Zielone światło dla młodych

W pierwszej części koncertu wystąpili
laureaci III edycji konkursu „Polska Muzyka
Wokalna”, prezentując pieśni i arie m.in.
St. Moniuszki i M.J. Żebrowskiego. Jakie
elementy wykonania mogły się podobać?
– Przede wszystkim uroda brzmienia głosu
Olgi Gładysz (sopran), dojrzałość i wymodelowanie głosu, a także lepsza niż u innych
dykcja Katarzyny Krzyżanowskiej (mezzosopran), imponujące warunki wokalne młodziutkiego basa Piotra Łapińskiego, piękne
brzmienie barytonu Artura Rożka, szerokość
pasma głosu Katarzyny Witajewskiej (mezzosopran), a także umiejętność nadawania
wyrazu przez Mateusza Zajdla (tenor).
Wystąpiła także laureatka ubiegłorocznego konkursu, Katarzyna Laskowska (sopran),
która zaśpiewała bardzo ładnie, ale w pewnym sensie „telewizyjnie”, to znaczy brakowało mi w tym wykonaniu głębszego uczucia
(może to sprawa doboru utworów). Jednym
słowem: świetny wokal pod teledysk...
Zaletą popisów były zróżnicowane
opracowania. Zwykle akompaniuje tylko
fortepian. Tym razem postarano się, aby
były to organy lub klawesyn (muzykalny
i precyzyjny Adam Kuczewski), a nawet
instrumenty strunowe (skrzypce Michała
i Agnieszki Kłosiewiczów).
W drugiej części do solistów i instrumentalistów dołączył słynny bielański chór „Spes in
Deo”. Jego szefowa Joanna Kuczewska poprowadziła Magniﬁcat Jacka Różyckiego, o którym
wiemy tyle, że żył w XVII wieku, działał – jak
wspomina dokument z 1674 roku – w kapeli

królewskiej na warszawskim zamku. Wykonanie pokazało, że nie tylko liczy się potęga
środków, za pomocą których można wywołać
wrażenie, lecz także kompetencja i mądrość
osób, które odpowiadają za końcowy efekt.

Koncert drugi.
Mikołaj Zieleński

Bohaterem kolejnego muzycznego niedzielnego popołudnia był polski kompozytor,
o którego biografii wiemy bardzo niewiele.
Większość swojego życia przeżył w XVI wieku.
Prawdopodobnie przyszedł na świat około 1550
roku, a dzieło, które usłyszeliśmy na koncercie
– cykl Communiones – powstało u schyłku
życia mistrza (data wydania, rok 1611, jest
najbardziej wiarygodną datą w całej biograﬁi
Zieleńskiego).
Usłyszeliśmy Adama Kuczewskiego grającego na pozytywie i dwoje wokalistów. Ewa
Mikulska jest jedną z trzech w Polsce pań
śpiewających kontraltem (najniższym z głosów żeńskich). Podobnie jak bas Sławomir
Jurczak, jest związana z Warszawską Operą
Kameralną. Adam Kuczewski z kolei jest
postacią, bez której trudno sobie wyobrazić
życie muzyczne Bielan. Pochodzący z muzycznej rodziny, organista w kościele św.
Zygmunta, w swojej artystycznej działalności
zwraca bardzo uwagę na rzetelność wykonania. Wydaje się to normalne i oczywiste, ale
tylko pozornie. Na instrumentaliście bowiem
spoczywa bardzo ważne zadanie stworzenia
oparcia harmonicznego dla pozostałych wykonawców, zwłaszcza śpiewaków. Przyznać
trzeba, że w Communiones wykonał on to
zadanie znakomicie, a interpretacje Ewy

Mikulskiej i Sławomira Jurczaka przybliżyły
nam kulturę muzyczną tamtego czasu.

Koncert trzeci. Kwartet

Koncert rozpoczął się XVI-wieczną kompozycją na organy Resonet in laudibus Piotra
Drusińskiego, w wykonaniu Adama Kuczewskiego. Głównym jednak bohaterem spotkania
był Bartłomiej Pękiel, siedemnastowieczny
polski kompozytor, o którym Adam Jarzębski w swoim Gościńcu tak napisał: „Pekiel,
zacny organista, dobry z nimże komponista”.
Usłyszeliśmy trzy utwory Pękiela: Missa pulcherrima, Magnum Nomen Domini i Resonet in
laudibus. Śpiewał kwartet w składzie: Grażyna
Mądroch (sopran), Ewa Mikulska (alt), Krzysztof Machowski (tenor) i Krzysztof Matuszak
(baryton). Był to bodaj najsłabszy koncert całego cyklu i, moim skromnym zdaniem, dowiódł
jednej oczywistej prawdy: nie da się takiego
dzieła, jak Missa pulcherrima zaśpiewać na
koncercie a vista, a takie wrażenie (piszę to ze
smutkiem, bez satysfakcji) pozostawiło wykonanie. Zarówno pod względem intonacyjnym,
jak i typu wibracji, emisji głosu, zrozumienia
stylistyki i logiki utworu, kwartet zawiódł.

Koncert czwarty. Serdeczny

Stanisław Moniuszko pozwolił Grażynie
Mądroch i Ewie Mikulskiej pokazać się
z jak najlepszej strony. Msza h-moll została
wykonana z towarzyszeniem znakomitego
Jarosława Malanowicza na organach. Usłyszeliśmy to, co u Moniuszki jest najpiękniejsze: specyﬁczną dla kompozytora melodykę, a także chwytające za serce śpiewne
dwugłosy. Wykonanie emanowało ciepłem,
radością, podniosłym nastrojem. Wszystkie
trzy elementy doskonale brzmiały we wnętrzu świątyni, a uwielbiające piękne śpiewy
jaskółeczki księdza Wojciecha Drozdowicza,
nawiązywały z wokalistkami ścisłą współpracę, wyśpiewując na ptasią modłę...

Ekspresyjny epilog

Ostatni koncert festiwalu (24 lipca) poświęcony był współczesności. Znowu usłyszeliśmy
Ewę Mikulską, a także barytona Witolda
Żołądkiewicza. Na fortepianie towarzyszyła
artystom Ewa Pelwecka. Popis odbył się tym
razem w podziemiach kamedulskich. Przypomnę, że jest to „kultowe” miejsce na Bielanach.
W skrócie można powiedzieć: skrzyżowanie
kawiarenki studenckiej z piwnicą artystyczną.
Na całe szczęście nie przeniesiono fortepianu
do kościoła, a pozostawiono w podziemiach.
XX w., to ogromny rozkwit ojczystej muzyki
sakralnej, począwszy od Karola Szymanowskiego. Ewa Mikulska udowodniła, że ten typ
wyrazu to znaczy: nowoczesny, ale i z gruntu
romantyczny, jest jej bliski. W kompozycjach
Szymanowskiego do fragmentów z poematów
Jana Kasprowicza pokazała pełne autentyzmu
przeżycie religijne. O popisie Witolda Żołądkiewicza śpiewającego pieśni Henryka Mikołaja
Góreckiego można mówić także w samych superlatywach, ponieważ wokalista znalazł klucz
interpretacyjny, dzięki któremu oszczędna fraza
trzymała słuchacza w stałym napięciu.
Koncert zakończyły utwory Edwarda Pałłasza, w wykonaniu głównie pana Witolda, ale
też i pani Ewy. Edward Pałłasz łączy tradycję
pieśni religijnej z popularnymi rozwiązaniami
melodycznymi osiąga ciekawy efekt. To
tak, jak gdyby „przebrać” wesołe piosenki
w kostium wizytowy. Najważniejsze jednak,
że jest to oryginalna propozycja twórcza.
Koncert zakończył się owacją na stojąco,
a organizatorom na czele z Tomaszem Mikulskim, podziękowania złożył „proboszcz” Lasku
Bielańskiego ks. Wojciech Drozdowicz.
Impreza mogła dojść do skutku dzięki
władzom naszej dzielnicy, Stowarzyszeniu
Polskich Artystów Muzyków (w przyszłym
roku obchodzi 50-lecie) i oczywiście dzięki
gościnności paraﬁi pokamedulskiej.
Do zobaczenia w 2006 roku.
Lech Koczywąs

Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie kultury
w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w 2005 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Prezydent
m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy w 2005 r., przedmiotem
którego są następujące zadania:
a) zadanie nr 1 – przygotowanie i realizacja
warsztatów artystycznych oraz szkoleń z zakresu
edukacji kulturalnej skierowanych do wszystkich
grup wiekowych mieszkańców Bielan,
b) zadanie nr 2 – przygotowanie i realizacja
cyklu plenerów malarskich oraz wystaw poplenerowych opatrzonych katalogiem pod wspólnym tytułem „Cztery pory roku na Bielanach”,
c) zadanie nr 3 – przeprowadzenie i przekazanie wyników badań pt. „Oferta kulturalna – potrzeby i oczekiwania mieszkańców Bielan”,
d) zadanie nr 4 – przygotowanie i realizacja imprezy artystyczno-kulturalnej pt.
„Bielański Festiwal Kabaretu Literackiego”,
e) zadanie nr 5 – przygotowanie i organizacja warsztatów i imprez związanych z polską
tradycją obchodów Świąt Bożego Narodzenia,
adresowanych do poszczególnych środowisk
młodzieży i dzieci na Bielanach.
Zlecenie realizacji zadań publicznych nr
1 – 5 nastąpi w formie wsparcia tych zadań
wraz z udzieleniem dotacji na doﬁnansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków
publicznych przeznaczonych na jego
realizację:
zadanie nr 1 – przygotowanie i realizacja
warsztatów artystycznych oraz szkoleń z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do
wszystkich grup wiekowych mieszkańców
Bielan 30.000 zł,
zadanie nr 2 – przygotowanie i realizacja
cyklu plenerów malarskich oraz wystaw
poplenerowych opatrzonych katalogiem
pod wspólnym tytułem „Cztery pory roku na
Bielanach” 20.000 zł,
zadanie nr 3 – przeprowadzenie i przekazanie wyników badań pt. „Oferta kulturalna
– potrzeby i oczekiwania mieszkańców
Bielan” 10.000 zł,
zadanie nr 4 – przygotowanie i realizacja
imprezy artystyczno-kulturalnej pt. „Bielański
Festiwal Kabaretu Literackiego” 20.000 zł,
zadanie nr 5 – przygotowanie i organizacja warsztatów i imprez związanych z polską tradycją obchodów Świąt
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Bożego Narodzenia, adresowanych do
poszczególnych środowisk młodzieży
i dzieci na Bielanach 20.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się
będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji.
3. Podmiot ubiegający się o dotację musi
mieć zezwolenie na prowadzenie działalności
na terenie m.st. Warszawy, a zadanie winno być
przedmiotem jego działalności statutowej.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota doﬁnansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie
poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego
doﬁnansowania, stosownie do posiadanych
środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany
złożoną ofertą. W takim przypadku oferent
może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5. Warunkiem przekazania dotacji na
wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy
jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
6. Prezydent m.st. Warszawy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania z nim umowy
w przypadku, gdy okaże się, że:
– rzeczywisty zakres zadania znacząco
odbiega od opisanego w ofercie;
– podmiot lub jego reprezentanci utracili
zdolność do czynności prawnych;
– zostały ujawnione, nieznane wcześniej,
okoliczności podważające wiarygodność
merytoryczną lub ﬁnansową oferenta;
– podmiot nie wyodrębnił rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Realizacja zadań określonych w części I,
może nastąpić w następujących terminach:
a) zadanie nr 1 od 1 maja 2005 r. do 15
grudnia 2005 r.
b) zadanie nr 2 od 1 maja 2005 r. do 30
listopada 2005 r.
c) zadanie nr 3 od 1 maja 2005 r. do 30
września 2005 r.
d) zadanie nr 4 od 1 października 2005 r.
do 30 listopada 2005 r.

e) zadanie nr 5 od 1 grudnia 2005 r do
30 grudnia 2005 r.
Realizacja zadań 1 – 5 musi obejmować
okres po terminie zawarcia umowy.
2. Podmiot składający ofertę na realizację
zadań, o których mowa w części I, powinien
mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz
zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej lub dostęp do takiej bazy,
zapewniające wykonanie zadania.
3. Pozostałe warunki realizacji zadań
zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
IV Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty należy składać na formularzu
zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 października
2003 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania
publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193,
poz. 1891), w Wydziale Kultury dla Dzielnicy
Bielany, 01-833 Warszawa, ul. Lipińska 2, pok.
208 lub 209, w nieprzekraczalnym terminie:
– do 15 marca 2005 r., dotyczy zadań nr
1-3,
– do 1 września 2005 r. dotyczy zadań
nr 4-5.
Formularz oferty można otrzymać w Wydziale Kultury dla Dzielnicy Bielany lub
pobrać ze stron internetowych:
– Urzędu m. st. Warszawy:
www.um.warszawa.pl (Informator kulturalny – Kulturalna Warszawa),
– Urządu m.st. Warszawy Dzielnicy
Bielany:
www.bielany.waw.pl (podstrona kultura
i sport).
2. Do oferty należy dołączyć aktualny wyciąg z KRS-u , statut podmiotu, zaświadczenie
o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa,
sprawozdanie merytoryczne i ﬁnansowe z działalności podmiotu za rok 2004, wykaz doświadczeń w przedmiotowym zakresie, oświadczenie
potwierdzające możliwości organizacyjne do
wykonania zadania oraz inne dokumenty rekomendujące oferenta przez inne podmioty.
3. Oferty należy składać w zamkniętej
kopercie; koperta powinna być opisana
następująco: nazwa i adres podmiotu oraz
nazwa zadania określonego w konkursie.
4.Oferta niezłożona we wskazanym
terminie lub taka, której data potwierdzenia
wysłania przekracza ten termin, nie będzie
objęta procedurą konkursową.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane
przy dokonywaniu wyboru oferty
1. Otwarcie ofert nastąpi nie później niż
po 10 dniach od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, w składzie 5 – 7 osób, powołana przez Dyrektora Biura
Kultury Urzędu m.st. Warszawy, protokolarnie
kwaliﬁkując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę, w szczególności:
a) kryteria formalne
– jakość oferty (nie będzie rozpatrywana
oferta niekompletna, złożona na innym
formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez
podania sposobu kalkulacji poszczególnych
rodzajów kosztów, dotycząca działań nie
mieszczących się w zadaniach wskazanych
w zarządzeniu, złożona przez podmiot nieuprawniony do tej czynności);
– wiarygodność finansową oferenta
– m.in. brak zaległości płatniczych wobec
ZUS i urzędu skarbowego, sprawozdanie ﬁnansowe za ostatni okres sprawozdawczy;
b) kryteria merytoryczne
– możliwość realizacji zadania przez
oferenta – doświadczenie w organizacji tego
typu zadań, zasoby osobowe i rzeczowe;
– gwarancja wysokiego poziomu artystycznego lub wartości edukacyjnej, cykliczność
projektu, rekomendacje dotyczące wykonania
wcześniejszych podobnych realizacji;
– kalkulacja kosztów realizacji zadania
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być
pokryta z dotacji, a także wysokość środków
własnych i pozyskanych od innych podmiotów; wykazana celowość, racjonalność przewidywanych kosztów realizacji zadania;
– rzetelność oferenta – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi
w poprzednim okresie, w tym terminowość
i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji.
3. Dopuszcza się możliwość realizacji
zadań wymienionych w części I przez kilka
podmiotów.
4. Konkurs rozstrzyga Prezydent m.st.
Warszawy, po zapoznaniu się z opinią komisji
konkursowej. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na
tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i na
stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany i na stronie internetowej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
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Oświata

Sympozjum programu GLOBE z udziałem
uczniów Szkoły Podstawowej nr 247

W dniach 10-13 czerwca 2005 roku do
Rąbki koło Łeby przyjechali uczniowie
i nauczyciele ze szkół prowadzących
regularne pomiary „globowe”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Naszą
szkołę reprezentowało sześcioro najaktywniej działających uczniów.
Spotkanie miało charakter ćwiczeń
terenowych (Globe Games). W pierwszym
dniu wszyscy uczestnicy zostali podzieleni
na 8 drużyn (po 11 – 15 osób) z 2 – 4 szkół.
Zostało także przygotowanych 9 stanowisk
badawczych. Na każdym stanowisku drużyna dostawała zestaw zadań i formularz do
wypełnienia. Za każde wykonane zadanie
zespół otrzymywał punkty, które były sumowane i liczyły się do ogólnej punktacji
zespołu. Uczniowie musieli wykazać się
między innymi znajomością roślin i zwierząt
występujących na terenie Słowińskiego
Parku Narodowego, historią danego terenu
oraz żeglarstwem. Drużyny wykonywały
także pomiary atmosfery i hydrologii. Badaliśmy zasolenie Bałtyku, temperaturę
powietrza (minimalną i maksymalną), prędkość i kierunk wiatru, wilgotność, ciśnienie
atmosferyczne oraz pomiar aerozolu (za
pomocą fotometru). Nad Jeziorem Łebsko

wykonywaliśmy pomiary zawartości tlenu Anny Namury-Ochalskiej (z Zakładu Ekologii
w wodzie oraz przewodnictwa elektryczne- Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu
go. W drugim dniu Globe Games mieliśmy Warszawskiego) o roślinności wydmowej na
do przejścia trasę długości 14 km. W czasie terenie Słowińskiego Parku Narodowego.
Było także ognisko, dyskoteka i wycieczmarszu wykonywaliśmy szereg zadań. Zmagaliśmy się z badaniami pokrycia terenu. Określaliśmy wiek
wybranych drzew ich
wysokość (za pomocą chyłomierza) oraz
obwód (pierśnice).
Ocenialiśmy zwarcie
koron drzew, pokrycie gruntu za pomocą gęstościomierza
oraz szukaliśmy roślin dominujących
i subdominujących
na wybranym terenie.
Uczyliśmy się także
określać położenie
wyznaczonych miejsc
Grupa na stanowisku badawczym
za pomocą GPS, a także interpretować zdjęcia lotnicze i satelitar- ka statkiem po Bałtyku. Podsumowaniem
Globe Games było rozdanie dyplomów
ne naszego terenu.
Oprócz zajęć terenowych były wykłady uznania oraz nagrodzenie najaktywniejdr Krzysztofa Markowicza (z Instytutu szych uczniów. Spotkanie zostawiło miłe
Geoﬁzyki Uniwersytetu Warszawskiego) na wspomnienia.
temat badania zjawisk atmosferycznych i dr
Beata Zielińska

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz
z nim kolejny problem dla rodziców
– jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo
i opiekę po skończonych lekcjach? Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą
nauczyciele, organizując ciekawe zajęcia
w świetlicach szkolnych.
Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci
spędzają dużo czasu. Aby ten czas twórczo wykorzystać wykwaliﬁkowana kadra
pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 289
proponuje różnorodne formy zajęć. Jedną
z nich są zabawy logopedyczne, których
celem jest rozwijanie aktywności słownej.
Oprócz kształtowania poprawnej wymowy,
wychowawcy świetlicy zwracają uwagę na rozbudzenie twórczej inwencji dzieci poprzez nowatorskie formy spędzania wolnego czasu.
Na szczególną uwagę zasługują zajęcia
umuzykalniające. Do nich należy nauka gry
na ﬂetach prostych w zespole „Świetliczek”
i śpiewu w chórze „ Tańczące nutki”. Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane
są najnowsze techniki malarskie.
Równie interesującą formą działalności jest

nauka haftu artystycznego. Dzieci mają też
możliwość odrobienia zadanych lekcji, a także
odpoczynku przy muzyce w ramach „Relaksu
dla każdego”. Podczas zajęć w świetlicy
uczniowie nie tylko uczą się i bawią, ale również odnoszą pierwsze poważne sukcesy.
Największym osiągnięciem było zajęcie
przez zespół „Świetliczek”, prowadzony przez
Hannę Gawarską, III miejsca w kategorii zespołów ﬂetowych w IX Konkursie Szkolnych
Zespołów Instrumentalnych Województwa
Mazowieckiego. Ten sam zespół zdobył też
II miejsce w IV Konkursie Muzycznym „Młode
Talenty Muzyczne” oraz wyróżnienie w XI
Bielańskim Przeglądzie Muzycznym.
Świetlica przy szkole nr 289 może również poszczycić się licznymi wyróżnieniami
w konkursach plastycznych i przeglądach
chórów dziecięcych.
Dzieci po skończeniu pierwszego etapu
kształcenia, często kontynuują wcześniej
zaszczepione pasje. Warto więc korzystać
i zachęcać dzieci by brały udział w proponowanych zajęciach świetlicowych.
Beata Kamińska

Lato
w mieście
2005

Tegoroczna akcja „Lato w mieście”
dobiega końca. Podsumowanie przebiegu akcji na terenie Bielan w numerze
wrześniowym, jednak już teraz można
napisać, że cieszyła się ona dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Większość placówek (a było ich 18), w których
akcję prowadzono od 27 czerwca – a więc
bielańskie szkoły i domy kultury – zakończyła już swój program, inne natomiast
aż do 26 sierpnia oferują dzieciom i młodzieży wiele atrakcji i zabawy.
Jedną z placówek, która zakończyła swój
udział w akcji jest Zespół Szkół Nr 52, przy ul.
Szegedyńskiej 11. Codziennie od 27 czerwca
do 5 sierpnia ponad setka dzieci i młodzieży
przez wiele godzin, pod fachową opieką dwojga absolwentów AWF i pięciu nauczycielek
korzystała z wielu atrakcji i rozrywek. Czas
do południa zasadniczo przeznaczony był na
pływanie na basenie, grę w kręgle, czy kino.
Po obiedzie zwykle organizowano zajęcia
typowo sportowe, a dla małych dzieci zabawę
w świetlicy. Sądząc po liczbie dzieci i młodzieży, biorących udział w akcji, zaproponowany
program okazał się bardzo atrakcyjny.
Tadeusz Olechowski

ŚWIETLICA BAWI, UCZY, WYCHOWUJE Nasz ogród pozostanie

Proﬁlaktyka w szkole

Bardzo często nasze dzieci narażone stości. Takie opinie i swoje odczucia uczniowie
są na rozmaite zachowania ryzykowne, wyjawiali przez cały tydzień na zajęciach
chociażby palenie papierosów, picie al- edukacyjnych, których tematyka związana
koholu, zażywanie narkotyków, agresję była z głównym celem akcji proﬁlaktycznej.
i przemoc. Na wiele z nich nie mamy Działania te łączyły w sobie wartości zarówno
wpływu, ale mimo to, staramy się zapo- edukacyjne, jak i wychowawcze. Podsumowaniem akcji był konkurs plastyczno-literacki.
biegać przynajmniej niektórym.
W Szkole Podstawowej nr 79 do czerwca Młodsze dzieci swoje przemyślenia o złych
prowadziliśmy akcję proﬁlaktyczną pod hasłem i dobrych poczynaniach wyrażały w formie ry„Być odpowiedzialnym...”, która objęła swym sunku, starsze zaś miały okazję wypowiedzieć
zasięgiem wszystkich uczniów. Główną ideą się za pomocą słowa pisanego.
Można by zapytać, po co to wszystko?
naszych działań było pokazanie uczniom
konsekwencji, jakie niosą ryzykowne zacho- W wychowaniu konieczna jest proﬁlaktyka, realiwania. W tym celu zaprosiliśmy do współpracy zowana przez szkołę jako proces przemyślany,
aktorów z teatru objazdowego z Krakowa. długofalowy, a nie okazjonalny i przypadkowy.
Mamy nadzieję, że przeprowadzona
Dzieci z klas 0 – IV obejrzały przedstawienie
„Żółw Zorba kontra Mitakis”. Dla uczniów z klas w naszej szkole akcja przyniosła korzyści
V – VI aktorzy pokazali spektakl teatralny „Tak dla wszystkich jej uczestników. Nawet
jak w kinie”. Z ogromnym zainteresowaniem jeśli z przesłania akcji skorzystało niewielu
wszyscy obejrzeli przygotowane spektakle. uczniów – również możemy mówić o celoWiele emocji wzbudziły zachowania boha- wości podjętych przez nas działań.
Nauczycielki ze SP nr 79
terów, a najważniejsze okazało się to, że ich
E.B. Rzeźnicka, K. Janicka
zachowania nie były oderwane od rzeczywiZapraszamy rodziców – mieszkańców dzielnicy Bielany, do udziału w warsztatach
umiejętności wychowawczych. Warsztaty, to 40-godzinny blok zajęć na temat: „Szkoła dla
rodziców i wychowawców” prowadzonych w oparciu o koncepcję T. Gordona „Wychowanie
bez porażek” oraz metody A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,
jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. Osoby zainteresowane rozwijaniem własnych
umiejętności w zakresie skutecznego porozumiewania się z dzieckiem i konstruktywnego
rozwiązywania problemów, prosimy o kontakt w terminie 1 IX – 14 IX 2005 r. z niżej wymienionymi osobami celem uzyskania informacji i zapisu: Mira Kępka-Wasylów, Szkoła
Podstawowa Nr 273, tel. 834-64-74, 502-032-648; Anna Olankowicz, Szkoła Podstawowa
Nr 187, tel. 834-20-13.
Początek zajęć 19 IX 2005 r., zajęcia są bezpłatne, odbywają się w godzinach popołudniowych. Warsztaty realizowane są i ﬁnansowane w ramach lokalnego Programu
Proﬁlaktyki Uzależnień.
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Zapewnia o tym prezes zarządu Pracowniczego Ogrodu Działkowego „Sady
Żoliborskie” Zdzisław Robakiewicz w rozmowie z przedstawicielem „Naszych
Bielan”. Ogród ten należy do najchętniej odwiedzanych terenów spacerowych
na Bielanach. Okoliczni mieszkańcy niepokoją się o los tych tak pięknie zagospodarowanych działek. Z różnych stron napływają wieści o zakusach różnych
inwestorów na warszawskie ogródki działkowe.

Panie prezesie. Już na początku na- działkowiczom nowy teren, właśnie ten, nieszej rozmowy uspokójmy czytelników daleko Wisły. Były to nieużytki, które trzeba
„Naszych Bielan” – ten ogród nie zosta- było zagospodarować. Zachowano jednak
nie zlikwidowany przynajmniej w ciągu starą nazwę ogrodu „Sady Żoliborskie”.
najbliższych dziesięcioleci. Jest to
Idziemy alejkami wśród działek. Niewiele
w dużej mierze pańska zasługa; Pan to już zauważyłem grządek warzywniczych – to
załatwił, „wychodził”...
pewnie skutek rozpowszechnianych ostrze„Prezesuję” tu już 15 lat i rzeczywiście udało żeń o zanieczyszczeniu środowiska?
mi się to i owo załatwić. Najważniejsza sprawa
Z tym zanieczyszczeniem nie jest tak najto uregulowanie stanu prawnego naszego ogro- gorzej. Nasz ogród znajduje się nie w centrum
du. Pomogły władze Bielan. Od października miasta, ale trochę na uboczu. Co roku prze2000 do 2040 roku mamy notarialnie zagwa- prowadzamy odpowiednie badania. Ciężkich
rantowane użytkowanie tego terenu. Wśród metali tu nie ma. Jest nawet lepiej niż na polach
warszawskich ogrodów działkowych tylko nasz rolniczych, położonych w pobliżu tras komunikama taki akt notarialny. Nasi działkowicze mają cyjnych. Elektrociepłownia Żerań ma zainstalozagwarantowaną przywane nowe ﬁltry. Dawniej
szłość, więc chętniej tu
notowano tu niewielkie
inwestują – budują nowe,
ilości siarki, a od dwóch lat
trwałe domki letniskowe,
w ogóle jej nie ma. Nasze
unowocześniają swoje
owoce, nawet śliwki nadają
działki. Widać więcej młosię do jedzenia.
dych.
Dowiedziałem się,
A mówi się, że
że zbiory owoców są
ogródki działkowe to
tak obfite, że działdomena emerytów.
kowcy część swoich
U nas też do niedawplonów oddają na cele
na większość stanowili
społeczne,
emeryci, a teraz – tak
Niezależnie od przedoceniam – wśród właściszkola przy ul. Klaudyny,
cieli działek emeryci to Pan Robakiewicz lubi specerować po ogrodzie o którym mówimy „nasze”,
tylko połowa. W praktyce jest tak, że starzy współpracujemy z zakładem dla ociemniadziałkowicze przepisują swoje działki na łych w Laskach. Co roku do Lasek przekadzieci, ale sami nadal pracują tutaj. Wśród zujemy tonę do półtorej owoców.
naszych seniorów mamy m.in. Jana KorytDochodzimy do działki z pięknie kwitnąkowskiego, który zakładał ogród jeszcze na cymi różami. Działkowicze powiedzieli mi,
Żoliborzu. Charakterystyczne jest też i to, że że tam gdzie są najpiękniejsze róże, to na
gdy ktoś chce sprzedać działkę nie czeka pewno jest działka pana Robakiewicza...
długo na nabywcę.
Tak, to moja działka. Mogę się pochwalić,
Dotknął Pan historii tego ogrodu. że mam odmianę róży bez kolców. Zakwita
– Wszystko zaczęło się w latach trzydzie- dopiero w drugiej połowie sierpnia. Są wśród
stych ubiegłego stulecia na Żoliborzu, tam nas różni zapaleńcy. Jeden z działkowców
gdzie dziś znajduje się osiedle „Sady Żoli- uprawia 30 – 40 odmian pomidorów.
borskie”. Wiem, że przyczyniła się do tego
A tak uogólniając można powiedzieć, że te
Aleksandra Piłsudska, żona marszałka.
działki to jakby ogródki przydomowe dla okoliczTam wtedy był poligon wojskowy. Gdy za- nych mieszkańców, których jest wśród nas coraz
czął dawać o sobie znać problem bezrobocia, więcej. Nastawiamy się raczej na rekreację na
Aleksandra Piłsudska założyła tam kuchnię działkach, a nie na uprawy. W efekcie mamy
wydającą posiłki dla bezdomnych i bezro- pięknie ukwiecony teren rekreacyjno-spacebotnych. To było w 1932 roku, a w 1936 roku rowy. Zbudowaliśmy nawet ogólnie dostępną
uzyskano zgodę na utworzenie tam 50 działek toaletę. W tym samym budynku ma swoją sieuprawnych, tak powstały tam sady. Powstało dzibę nasza ochrona, która czuwa dzień i noc.
też Towarzystwo Ogródków Działkowych Czujemy się tu bardzo dobrze, tzn. działkowicze,
„Żoliborz”. Po wojnie, już w 1946 roku towa- mamy z dziećmi i spacerowicze.
rzystwo zostało reaktywowane. W latach 60.
Dziękuję Panu za rozmowę i życzę
zaczął się ruch budowlany i powstało osiedle owocnej działalności przez co najmniej
„Sady Żoliborskie, zaprojektowane przez 15 następnych lat.
Halinę Skibniewską. W 1967 roku wskazano
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski
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Bezpieczeństwo
Nagrodzeni, wyróżnieni, awansowani…

ŚWIĘTO POLICJI

Służba
w policji jest
służbą trudną, wymaga
od policjantów dużego
poświęcenia.
Funkcjonariusze chcą
dobrze wypełniać swoje obowiązki
i zadania,
które wymagają od nich
profesjonalizmu, kultury i estetyki
w działaniu.
Święto Policji to dzień
szczególny
dla policjantów i ich roKażda nominacja to przeżycie
dzin.
22 lipca był dla Komendy Rejonowej matycznie na przestrzeni lat wskazują one,
Policji Warszawa V 5 także szczególnym że nie tylko spadły liczby dokonywanych
dniem – chwilą podsumowań, przemyśleń przestępstw i nastąpił wzrost ich wykrywali reﬂeksji. Policjanci obchodzili swoje świę- ności, ale także, co chyba najważniejsze,
to, połączone jednocześnie z obchodami fakt że coraz więcej mieszkańców uznaje
86. rocznicy powstania Policji. Wielu z nich naszą dzielnicę za bezpieczną.
w tym właśnie dniu zostało wyróżnionych
sierż. Monika Jamka
Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego
Zespół prasowy KRP Warszawa V
Policjanta oraz mianowanych na kolejne
stopnie policyjne. Dla 84 wyróżnionych
funkcjonariuszy stojących w szeregu,
Kończy się termin składania dokuchwila ta była nagrodą za trud dnia comentów dla osób zainteresowanych
dziennego.
W uroczystości udział wzięli policjanci wstąpieniem w szeregi Policji.
Cały miesiąc w Komendzie Stołecznej
i pracownicy cywilni bielańskiej komendy,
władze samorządowe, przedstawiciele Policji trwał gorący okres.
Pracownicy Sekcji ds. Doboru Kadr
wojska oraz liczni goście. Wszyscy w swoich przemówieniach podkreślali ogromny przyjęli dokumenty od setek osób chętnych
trud zawodu policjanta oraz dziękowali za podjąć służbę na stanowisku aplikanta
wspaniale wykonywaną pracę, życząc nam w Oddziale Prewencji.
Osoby, które zgromadzą komplet dokudalszych sukcesów.
Zapewnienie mieszkańcom Bielan mentów (wykaz dostępny na stronie interi Żoliborza bezpieczeństwa to zadanie netowej pod adresem www.policja.waw.pl )
priorytetowe, które od dawna starają się mogą jeszcze do 31 sierpnia do godz 15.00
realizować policjanci Komendy Rejonowej zgłosić się do KSP.
Chociaż zostało mało czasu, ale jest to
Policji Warszawa V. O skuteczności tych
działań świadczą policyjne statystyki. Syste- możliwe – dla chętnego nic trudnego!!!

OSTATNI DZWONEK

Akcja mak – konopie
Wzorem lat ubiegłych, policjanci
przez okres wakacji przeprowadzają
akcje „mak – konopie”, mające na celu
ujawnianie i likwidowanie nielegalnych
upraw maku i konopi indyjskich oraz
zwalczanie przestępczości narkotykowej wśród społeczeństwa, a zwłaszcza
młodzieży.
Od początku wakacji policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością Narkotykową
zatrzymali 15 osób, które posiadały lub
handlowały środkami odurzającymi. Zlikwidowali również dwie nielegalne uprawy
konopi.
W ubiegłym roku tylko na terenie Bielan
i Żoliborza policjanci zlikwidowali 12 upraw
konopi indyjskich. Natomiast w całym gar-

nizonie warszawskim wykryto i zabezpieczono 305 krzaków konopi indyjskich oraz
103,5 kg słomy makowej.
Z doświadczeń warszawskiej policji
wynika, że w 2004 roku najwięcej osób
zażywających narkotyki to młodzi ludzie,
w przedziale wiekowym 18 – 25 lat. Zagrożenie tym rodzajem patologii społecznej
jest w tej grupie wiekowej około 4-krotnie
wyższe niż w przedziale do lat 17 i powyżej 25 lat.
Od kwietnia 1997 roku każdy, kto uprawia, posiada lub handluje środkami odurzającymi, łamie prawo! Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii narzuca karę od grzywny
do 10 lat pozbawienia wolności.
Monika Jamka

Ktokolwiek widział… Ktokolwiek zna...
„Kryminalni” poszukują 29 – letniego
Jakuba Kordowieckiego, który podejrzewany jest o dokonywanie napadów
na samochody ciężarowe metodą na
„policjanta”.
Mężczyzna poszukiwany jest listem
gończym od marca 2004 roku, ﬁguruje
w policyjnej talii kart jako „9”. Z uzyskanych informacji operacyjnych wynika, iż
mężczyzna zameldowany jest w Warszawie przy ul. M. Jasnorzewskiej 5 m 15
i w chwili obecnej ukrywa się na terenie
Bielan. Poszukiwany jest krępej, otyłej
budowy ciała, ma jasne włosy i oczy. Na
całym ciele ma liczne tatuaże, na prawym
ramieniu ma charakterystyczny rysunek
pajęczyny.
Jeśli ktoś rozpoznał mężczyznę lub
posiada informacje na temat miejsca, jego
pobytu proszony jest o kontakt z Sekcją
Kryminalną KRP Warszawa V pod nu-
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merami telefonów 603-71-55; 603-11-39;
603-10-72; 603-71-99 lub całodobowymi
telefonami Policji 112 i 997.

Chcemy współpracować
z mieszkańcami

powiedział komendant Andrzej Miksa

Podinspektor Andrzej Miksa od trzech miesięcy pełni funkcję komendanta rejonowego Policji Warszawa V Żoliborz – Bielany. O planach działania w naszej
dzielnicy rozmawiał z przedstawicielem „Naszych Bielan”.
Panie Komendancie jest Pan „nowym Trzeba tylko pozyskiwać środki ﬁnansowe
człowiekiem” w naszej dzielnicy, proszę na zatrudnienie cywilów, odciążających
policjantów od prac biurowych.
powiedzieć kilka zdań o sobie.
Pochodzę z okolic Piotrkowa TrybunalPański poprzednik na tym stanowisku
skiego, tam się urodziłem, tam skończyłem zapowiadał, że będzie więcej patroli mieszkoły. Potem przyjechałem na studia na szanych (policjant i strażnik miejski).
Politechnice Warszawskiej.
I są. Przykładem dobrej
Z wykształcenia jestem
współpracy policji i straży
inżynierem precyzyjnym,
miejskiej są patrole szkolspecjalności metrolog (nie
ne. Po pierwszym okresie
mylić z meteorologiem).
„docierania się” obie strony
W Warszawie poznałem
zrozumiały, że to nie jest rymoją żonę i tu za mieszwalizacja, tylko współpraca,
kałem. Mam 52 lata, dwoje
że nasz cel jest wspólny.
dzieci i wnuka – mam tu
Wielu mieszkańców
w gabinecie jego zdjęcie.
narzeka na grupy, delikatUkochany wnuk
nie mówiąc „rozbrykanej”
Bo na razie jeden.
młodzieży, dające o sobie
znać zwłaszcza wieczorem
Ile lat pracuje Pan
i nocą.
w obecnie wykonywanym
„Blokersi” i inne grupy
zawodzie?
młodzieżowe to jest problem
Rozpocząłem pracę
nie tylko dzielnicy, czy miaw milicji 1 września 1977
sta. Ale ta młodzież nie jest
roku. Najpierw działałem
skądś tam, to jest – poza
w służbach kryminalnych,
nielicznymi przypadkami
potem w logistycznych. By– miejscowa młodzież, którą
łem wykładowcą w Ośrodku
znają okoliczni mieszkańcy.
Szkolenia Policji, zastępZachęcam mieszkańców do
cą naczelnika Wydziału
współpracy z nami, żeby inKadr Komendy Stołecznej,
formowali nas o wyczynach
pełnomocnikiem Ochrony
takiej młodzieży.
Informacji Niejawnych komendanta stołecznego PoJak sądzę, ludzie boją
licji i stamtąd przyszedłem
się takich kontaktów, by
tu do Komendy Rejonowej
zanim przestępcy zostaną
Policji Warszawa V.
ukarani, sami nie zostali
przez nich ukarani.
Czy zna Pan ten rejon,
Panie redaktorze. Policja
Bielany?
jest dużą społecznością;
W Warszawie mieszkam
w całym kraju jest to około
od 1972 roku i znam to miaNowy komendant
100 tys. osób. W takiej sposto już dobrze. Jestem już
bardziej warszawiakiem niż mieszkańcem łeczności mogą pojawić się „czarne owce”,
okolic Piotrkowa Trybunalskiego. A Bielany ale ogromna większość z nas to są ludzie
znam tak samo jak Żoliborz; dla mnie jako uczciwi, z wielkim oddaniem wykonujący
swoją, niełatwą przecież pracę. Gwarankomendanta to jest jedna całość.
tujemy anonimowość. Bez zawiadomienia
Czy widzi Pan jakąś specyﬁkę Bieo przestępstwie przestępstwa jakby nie
lan?
To jest trochę dzielnica – sypialnia, jak było.
Ale same służby porządkowe również
Tarchomin, gdzie mieszkam. Natomiast
patrząc z punktu widzenia obowiązków powinny działać, jeśli zdarzenie miało
służbowych powiem, że jest to dzielnica, miejsce.
Jeśli stwierdzą, że nastąpiło przestępw której jest sporo dróg wyjazdowych.
Tu są korzystne warunki dla złodziei, bo stwo, że zostało naruszone prawo, wtedy
łatwo stąd wyjechać. W środku miasta jest mogą działać „z urzędu”. Ale często do
zawsze gorzej z wyjazdem. Może się tu stwierdzenia przestępstwa potrzebna jest
zdarzyć tak, że nim właściciel zdąży się informacja obywatela. Na przykład jeśli na
zorientować, że nie ma już swojego samo- ulicy stoi samochód z otwartymi drzwiami,
chodu, to złodziej może już być w Markach to nie oznacza na pewno, że został okradziony. Trzeba przełamać strach. Często
lub Łomiankach.
patrzy się na zjawisko strachu z perspekBielany mają sporo zieleni, to chyba tywy wielkiej przestępczości, mafijnej,
również ma znaczenie?
o której mówi się i pisze w publikatorach.
Złodziejowi łatwiej zniknąć z pola zdarze- Jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, to
nia. W powiązaniu z drogami wyjazdowymi, najczęściej nie są to jeszcze przestępcy.
stwarza to pewne utrudnienia w działaniu Ta młodzież z blokowisk czuje się silna
policji. Pozostałe cechy nie różnią Bielan i bezkarna gdy jest w grupie, anonimowa.
od innych dzielnic Warszawy.
Milczenie okolicznych mieszkańców może
Czy przychodząc tutaj miał Pan jakąś spowodować, że wejdzie ona w przyszłości
w kolizję z prawem.
wizję działania?
My nie jesteśmy w stanie przy każdym
Wiedziałem, że jest to dobra jednostka,
bloku postawić policjanta. Zresztą to też
osiągająca dobre wyniki.
Ale w odczuciach mieszkańców jest niewiele by dało. Potrzebna jest informajeszcze wiele do zrobienia. Od dawna cja od obywatela, że w tym miejscu się
mówi się w Warszawie, że zbyt mało jest źle dzieje. A patrole będziemy wysyłać
najczęściej w miejsca szczególnego zapolicjantów widocznych na ulicach.
Za pierwsze moje zadanie uważam grożenia.
uzupełnienie stanu etatowego, szczególCzy ma Pan rozeznanie co do tych
nie w służbach patrolowych. Brakuje nam miejsc szczególnego zagrożenia?
ponad dwudziestu policjantów. W całym
Jestem tu komendantem od końca maja.
rejonie, obejmującym Żoliborz i Bielany jest Poprosiłem o przeprowadzenie analizy
przewidzianych 388 etatów; dwadzieścia działań przestępczych i skarg. Tam, gdzie
kilka – to spory procent. Wbrew obiegowym są zlokalizowane miejsca zagrożenia,
opiniom, osób zatrudnionych w policji, patrole będą chodzić znacznie częściej niż
zajmujących się pracami biurowymi nie gdzie indziej, także w nocy. Ale bez współma dużo. A pewne czynności administra- pracy ze społeczeństwem nie będziemy
cyjne trzeba wykonać, przeprowadzić w stanie zapobiegać złu, które zdarzyć się
proste postępowania. Rozwiązanie widzę może o każdej porze i w różnych miejscach.
w zatrudnieniu na takich stanowiskach Dlatego apeluję do społeczeństwa Bielan
osób cywilnych. Dzięki temu mielibyśmy o zaufanie i współpracę.
więcej policjantów do służby w terenie.
Rozmawiał Włodzimierz Borkowski
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Seniorzy

Głos Seniora
Rada przy ognisku

Stało się tradycją, że co miesiąc kolejny
klub lub koło urządza sesję Rady Programowej w swojej siedzibie. Wiodącym tematem
obrad jest wówczas działalność lokalnego
środowiska, a gospodarze starają się przyjąć
gości niebanalnie – czym tylko chata bogata.
W czerwcu, ostatnie przed wakacjami posiedzenie organizował Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział Żoliborz
– Bielany, który wymyślił, że... wywiezie radę
do Kampinosu. Ochoczo włączyli się w realizację tego pomysłu Wydział Kultury Dzielnicy
i Klub Mieszkańców „Chomiczówka” – a radę
poinformowano, że 8 czerwca o godz. 10.00
ma zebrać się w autokarze.
Specjalnie zaproszony Hilary Skrzypek,
sławny tym, że co usłyszy wszystko gra,
powitał nas marszem i rozśpiewani, ruszyliśmy przez Borzęcin – Zaborów – Leszno
do Granicy. Tam czekali na nas przewodnicy
z Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego im.
J i R. Kobendzów, by opowiedzieć o rezerwacie i oprowadzić po muzeum. Następnie
ścieżką dydaktyczną ruszyliśmy na polanę,
gdzie – pod okiem pracowników rezerwatu
– można krzesać ogień. Tam czekało już
ognisko, a w wiacie krzątali się Ewa Wójcik i Boguś Brodacki ze związku, szykując
stosy kiełbasek, chleba, przyprawy i soki
(wszystko przyjechało autokarem).
Rada miała tylko obowiązek nadziewać
kiełbaski na patyki i opiekać. Potem zaś,
syta wrażeń i jadła, zajęła się sytuacją
Związku – planem letnich wycieczek i innymi ważnymi sprawami.
Łatwo opisać taką sesję, trudniej ją zorganizować. Trzeba było widzieć Bogusia,
który cieszył się jak dziecko, słuchając
naszych pochwał i zachwytów.

Włóczką malowane

W czerwcu – ostatnim miesiącu roku
kulturalnego – w całym Domu Kultury przy
ul. Estrady zawisły gobeliny. Wystawa
– plon pracy seniorek z Sekcji Tkactwa
Artystycznego kierowanej przez plastyczkę
Marzenę Kustrę – budziła zdumienie i podziw zwiedzających. Talent może obudzić
się w każdym wieku – powiedziała nam
dyrektor placówki Agata Gąsiorowska,
a włóczką malowane pejzaże „opowiadały”
o entuzjazmie tworzenia, bez którego nie
powstałby przecież barwny obraz, mrówczo
utkany na sznurkowej kanwie.
Sekcja liczy 17 osób i jest równolatką
Domu Kultury na Wólce, istniejącego dwa
lata. Należy do niej, na przykład, chemiczka, farmaceutka, była pracownica Poczty
Polskiej i inne panie, które nigdy nie zajmowały się tkactwem artystycznym, a dziś
jest to ich pasja i sposób na emeryckie
życie. W programie mają zajęcia we wtorki
od godz. 10.00 do 17.00, ale spotykają
się kiedy tylko mogą. Przynoszą albumy,
reprodukcje, umawiają się na zwiedzanie
wystaw. To – jak mówią – wzbogaca wyobraźnię. Niektóre nie tylko tkają, ale i malują obrazy, albo tkają i haftują. Ekspozycję,
grających barwami gobelinów, efektownie
uzupełniały śnieżnobiałe haftowane obrusy,
serwety, serwetki, bieżniki...

Spania nie było

Trzeba przyznać, że naszym animatorom
inwencja dopisuje. Jacek Bączkowski – kierownik Klubu Mieszkańców „Chomiczówka”
wymyślił, że wywiezie bielańskich seniorów
na imprezę rekreacyjną do Lidzbarka Welskiego i Brodnicy i – dopiął swego. 50 osób
płci obojga integrowało się przez dwa dni,
18 i 19 czerwca, w przepięknej okolicy.
Warto opowiedzieć czytelnikom, jak się
organizuje taką imprezę. Kiedy powstał
pomysł? – pytamy pana Jacka.
– Jeszcze w ubiegłym roku, w grudniu.
Na tego rodzaju akcje potrzebne są pieniądze. Miałem zamiar ubiegać się o dotację w Urzędzie Miasta Dzielnicy Bielany,
a odpowiedni wniosek trzeba złożyć do
końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Mamy co prawda środki z Ratusza na
realizację programu aktywizacji seniorów
bielańskich „Dodać życia do lat” (patrz
„Głos Seniora” nr 5 „Naszych Bielan”,
przyp. Red.), ale Lidzbark planowany był
poza nim.
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– Rozumiem, że dotację przyznano.
Co dalej?
– Normalna praca nad organizacją takiego wyjazdu. Trzeba pojechać na miejsce,
sprawdzić warunki, jakie zaproponujemy
starszym osobom, zmontować program
imprezy, uzgodnić terminy z gospodarzami
terenu, załatwić transport, ubezpieczenie,
wyżywienie, nocleg, przewodnika... Pracowaliśmy wspólnie z Krysią Żebrowską. Po
co o tym pisać?
– Bo nic samo się nie robi. Jaki był
program?
– Pierwszego dnia wycieczka autokarowa do Brodnicy, potem obiad, po południu
zwiedzanie w Lidzbarku Welskiego Parku
Krajobrazowego, kolacja, ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nazajutrz śniadanie, trochę
czasu wolnego, gimnastyka proﬁlaktyczna
na powietrzu pod kierunkiem ﬁzjoterapeutki,
obiad, powrót do Warszawy.
– Program dość wyczerpujący dla starszych osób. Wytrzymali?
– Jeszcze jak! Nawet spania prawie nie
było, tylko śpiewy i tańce do późnej nocy.
– A w tydzień potem prawie 200 osób
przyszło do was na wieczorek taneczny
dla seniorów i znów tańczono do upadłego.
Dzięki Chomiczówko!

Kołderka

Zdobią ją barwne hafty na kanwie,
wypełniające sześć wielkich kwadratów
i kolorowe obszycia. W dotyku mięciutka.
Na pewno zostanie przyjaciółką małego
właściciela. W internecie lista chorych
dzieci czekających w szpitalach i sanatoriach na kołderki – przytulanki jest długa,
a czekających na zapisy na nie – jeszcze
dłuższa. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia
dla Osób Starszych nr 1, za pośrednictwem
pani Kasi z Ośrodka Pomocy Społecznej,
przekaże swoje dzieło organizatorom akcji
„Kołderka za jeden uśmiech”, łącznie z nazwiskami podopiecznych ośrodka, które
nie szczędziły trudu i czasu, żeby kołderka
była najpiękniejsza, pań: Ireny Dąbrowskiej,
Emilii Hałaz, Danuty Rybarczyk, Genowefy
Śmigasiewicz – wykroje, oraz Zoﬁi Kamińskiej – wszystkie hafty, szycie i pikowanie,
pod kierunkiem Niny Paszkowskiej prowadzącej zajęcia z rękodzieła artystycznego.
Akcję zainicjowała grupa internautów
i pasjonatów haftu, apelując do osób
umiejących haftować lub szyć patchworki, o robienie kołderek–przytulanek dla
dzieci cierpiących na przewlekłe choroby.
Apel chwycił – w czerwcu br. (na stronie
http://www.kolderki.kaan.pl/pages/czekaja.
php) informowano o zapotrzebowaniu na
135 kołderek. Pani Kasia z sekretariatu
bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która wypatrzyła tę akcje w internecie, nawiązała kontakt z organizatorami
i wzruszyła serca podopiecznych ośrodka
przy al. Zjednoczenia. Przyniosła też
materiały, ocieplacz, wzory haftów (patrz:
www.za-jeden-uśmiech.prv.pl). Nasze panie pracowały cały miesiąc. Mówią, że to
pierwsza kołderka, następne będą jeszcze
ładniejsze.

Komunikat

Polski Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Żoliborz–Bielany
zmienił siedzibę – obecnie mieści się przy
ul. Kasprowicza 15. Dyżury: poniedziałki,
środy, czwartki od godz. 9.00 – 12.00.
Zaświadczenia na zniżkę PKP wydawane są w godz. 9.00 – 11.30.
Niezbędne dokumenty:
1) legitymacja emeryta rencisty – wystawiona przez ZUS
2) odcinek emerytury lub renty
3) opłata 5 zł (członkowie PZERiI
– bezpłatnie za okazaniem aktualnej legitymacji).

Po lecie w „Hutniku”

Ten rok obﬁtował w atrakcje, bowiem
był to rok jubileuszowy. Po raz dziesiąty
nasi seniorzy wypoczywali na terenie Klubu
Sportowego „Hutnik”. Bielańskie lato w mieście organizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Dzielnicy i PKPS. Czuwają
zaś nad jego przebiegiem koordynatorki:
Grażyna Parkot, z Ośrodka Wsparcia przy

al. Zjednoczenia i Maria Dąbecka z Ośrodka Wsparcia przy ul. Wrzeciono. Ostatnio
przyjęto inną niż dotychczas zasadę rekrutacji wczasowiczów. Ogromną większość
stanowią podopieczni tych ośrodków – oddział dzienny z ul. Wrzeciono i wszystkich
seniorów z al. Zjednoczenia przenosi się
na lato do lasu. Ale dla innych też znalazły
się miejsca. Trzeba było tylko uiścić opłatę
w PKPS, która w tym roku wyniosła 81 zł
od osoby.
Były trzy turnusy 10-dniowe. Wczasowy
dzień trwał od 9.00 do 17.00, ale na przykład brydżyści, w pogodne dni, siedzieli
pod drzewami do wieczora. Cały program
przebiegu wczasów koordynatorki ze swoimi zespołami przygotowały wcześniej,
a później animatorzy przenieśli się do lasu,
pracowicie go wdrażając. Odbywały się
więc każdego dnia konkursy i zabawy: wybierano najaktywniejszego seniora turnusu,
najlepszą parę taneczną, mistrza recytacji,
bukieciarstwa, gawędziarstwa. Brydżyści
organizowali zawody, a poszukiwacze
skarbów ruszali w knieję. Na każdym turnusie były koncerty, wycieczki autokarowe
w Polskę (w sumie pięć), codzienna gimnastyka usprawniająca, godzinny spacer
po obiedzie. Przykładem, że animatorom
nie brakowało inwencji, może być pomysł
pani Sylwii z al. Zjednoczenia. Pod jej kierunkiem 8-osobowy zespół podopiecznych

pracował z zapałem i dał
piękne przedstawienie słowno-muzyczne
pt.: „Śpieszmy się kochać ludzi” – oparte
na poezji ks. Twardowskiego.
W imieniu uczestników, gorąco dziękujemy: Urzędowi Dzielnicy – za ﬁnanse
(także na nagrody w konkursach, wycieczki
i imprezy); wszystkim organizatorom seniorskiego lata – za ich trud i zaangażowanie;
ﬁrmie cukierniczej Elsner – za dary serca,
czyli pyszne ciasta dla wczasowiczów.

A my, na złość, pożyjemy!

Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca
szpitalom... ograniczenia kosztów leczenia
pacjentów po 65. roku życia. Opozycja
komentuje, że nie trzeba wprowadzać eutanazji jawnie, skoro można skrycie. Związek
Emerytów pyta, czy można w majestacie
prawa ściągać z emerytur pieniądze na
leczenie, jednocześnie ograniczając jego
jakość. I dodaje, że emeryci są jedyną
bodaj grupa społeczną, regularnie płacącą
funduszowi. A my – drodzy czytelnicy – na
złość ciemnym siłom i diabelskim planom,
długo sobie pożyjemy.

Pod redakcją
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańskich

Druga para na ślubnym kobiercu
W wakacyjny poniedziałek 11 lipca
2005 r. w Środowiskowym Ośrodku
Wsparcia dla Osób Starszych Nr 2 przy
ul. Wrzeciono 5A odbyło się przyjęcie
weselne, na które nowożeńcy Antoni
Wiśniewski i Wanda Mazanek zaprosili
swoich przyjaciół
z ośrodka, a także Wiesławę Puciłowską dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
Oﬁcjalną stronę
zawarcia związku małżeńskiego
młodzi mieli już
za sobą, gdyż
wzajemnej przysięgi wysłuchali
5 maja 2005 r.
w Urzędzie Stanu
Cywilnego Dzielnicy Bemowo.
Przyjęcie
w pięknie przystrojonym ośrodku
rozpoczęło się od
składania nowożeńcom życzeń
i wręczenia wiązanki kwiatów, a następnie
goście odśpiewali tradycyjne 100 lat. Po
krótkim posiłku i śpiewach pana Mariusza
nastąpiły tradycyjne momenty na polskich
weselach. Był więc wspólnie dzielony tort,
walc młodej pary oraz oczepiny i wybór
następnej pary młodych. Radosny nastrój

wiele godzin towarzyszył kilkudziesięcioosobowej grupie przyjaciół z ośrodka przy
ul. Wrzeciono 5 A.
Małżeństwo Antoniego i Wandy jest drugim związkiem podopiecznych z ośrodka
przy ul. Wrzeciono 5A. W ubiegłym roku na

Nowożeńcy

ślubnym kobiercu stanęli Marian i Marianna.
Prawdopodobnie na tym to się w ośrodku
nie skończy.
Jak widać atmosfera budowana w tym
ośrodku przez pracowników na czele z Marią Dąbecką, wydaje piękne owoce.
Tadeusz Olechowski

„Senior” – podsumowanie
programu proﬁlaktycznego
Z naszych statystyk wynika, że najbardziej narażoną grupą na wszelkiego
rodzaju przestępstwa są osoby starsze.
Dlatego też grupa policjantów zorganizowała i przeprowadziła na terenie Bielan
akcję „Senior”.
Funkcjonariusze z Sekcji Prewencji
oraz z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej
i Prasowego od marca do czerwca organizowali pogawędki nt. „Jak nie stać się
ofiarą przestępstwa”. Podczas spotkań
policjanci radzili m.in. jak zabezpieczyć
mieszkanie i mienie, uniknąć kradzieży
i napadu oraz jak reagować w sytuacjach
zagrożenia. Spotkania takie pozwoliły również seniorom na lepsze poznanie swojego
dzielnicowego.
Wciągu czterech miesięcy policjanci
przeprowadzili szereg spotkań w osiedlowych Klubach Seniorów starając się rozwiązać problemy, z jakimi borykają się najstarsi
mieszkańcy. Już po kilku spotkaniach dały
się zauważyć pierwsze efekty – na terenie

działania naszej komendy gwałtownie spadła liczba przestępstw dokonywanych na
osobach starszych. Od marca usiłowano
dokonać 6 przestępstw, z czego tylko jedno
doszło do skutku. Wielu seniorów pomogło
również w ujęciu bandytów; nie bali się, potraﬁli zachować się w sytuacji, gdy widzieli
popełniane przestępstwo.
W akcję „Senior” aktywnie włączyła się
Wiesława Puciłowska, dyrektor OPS, umożliwiając przedstawicielom policji korzystanie
z pomieszczeń klubu Ośrodka Pomocy
Społecznej, a władze samorządowe, zaproponowały pomoc przy realizacji dalszej
części programu „Senior”.
W najbliższym czasie akcja „Senior”
zostanie wznowiona, a włączą się do niej
inne służby. Współpraca między wieloma instytucjami umożliwi rozszerzenie programu
i dotarcie do jak największej liczby najstarszych mieszkańców naszej dzielnicy.
Monika Jamka,
Zespół Prasowy KRP Warszawa V
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Zdrowie

PROFILAKTYKA W SZPITALU BIELAŃSKIM
Szpital Bielański po raz drugi uczestniczy w realizacji „Programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania
raka jelita grubego”, finansowanego
przez Ministerstwo Zdrowia. Celem programu jest zwiększenie wykrywalności
raka jelita grubego, zajmującego obecnie drugie miejsce wśród wszystkich
występujących nowotworów – u kobiet
po raku sutka, a u mężczyzn po raku
płuc. Wykrycie choroby we wczesnych
stadiach zaawansowania, daje szansę
całkowitego wyleczenia.
Program adresowany jest do osób
w wieku 50 – 65 lat, które nie mają objawów
sugerujących istnienie raka jelita grubego,
osób w wieku 40 – 65, u których krewnych
pierwszego stopnia (rodziców, rodzeństwą)
rozpoznano raka jelita grubego oraz osób
w wieku 25 – 65 lat, które obciążone są
dużym ryzykiem zachorowania na raka
jelita grubego, potwierdzonym wynikami
badań genetycznych. Dotyczy osób, które
w ostatnich 10 latach nie miały wykonanej
kolonoskopii.
Osoby zgłaszające się na badanie dostaną do wypełnienia specjalną ankietę. Każdy
pacjent zakwalifikowany do programu
będzie miał wykonane badanie kolonoskopowe. W zależności od potrzeby pobierane

będą wycinki do weryﬁkacji histopatologicznej. Wszyscy objęci programem otrzymają
wyniki badań. Osoby, co do których ankiety
wskażą, że nie spełniają kryteriów kwaliﬁkacyjnych do programu, zapraszamy na
konsultację gastroenterologiczną.
Badania wykonywane są w Pracowni
Endoskopii Przewodu Pokarmowego – po
prawej stronie dziedzińca przy wejściu
głównym do szpitala – w poniedziałki
i piątki w godz. 14.00 – 18.00 oraz w soboty

w godz. 8.00 – 16.00. Pacjent uczestniczący w programie otrzyma instrukcję
przygotowania się do badania oraz środek
do oczyszczenia jelita grubego.
Informacja i rejestracja: Pracownia
Endoskopii Przewodu Pokarmowego, tel.
56 90 165 lub 56 90 325.
Zachęcamy Państwa do skorzystania
z tych bezpłatnych badań profilaktycznych.
Barbara Lis-Udrycka

Szpital Bielański realizuje także programy proﬁlaktyczne dla mieszkańców Warszawy, ﬁnansowane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.
I. Programy proﬁlaktyki onkologicznej:
- Proﬁlaktyka raka piersi. Badania mammograﬁczne dla kobiet w wieku 40 – 69
lat. Informacja i rejestracja: tel. 56 90 430 lub 834 84 01.
- Proﬁlaktyka raka szyjki macicy. Badania cytologiczne dla kobiet w wieku 30
– 59 lat. Informacja i rejestracja: tel. 56 90 382.
- Proﬁlaktyka raka gruczołu krokowego. Program adresowany do mężczyzn
w wieku 50 – 69 lat. Informacja i rejestracja: tel. 56 90 318.
- Proﬁlaktyka raka jelita grubego. Program adresowany do kobiet i mężczyzn
w wieku 50 – 65 lat. Informacja i rejestracja: tel. 56-90-325 lub 56-90-165.
II. Program proﬁlaktyki chorób układu krążenia
Program adresowany do kobiet i mężczyzn w wieku 35 – 65 lat. Informacja
i zapisy: tel. 864 20 00.
Więcej informacji na www.bielanski.med.pl

Proﬁlaktyka wirusowego zapalenia wątroby w zakładach
produkujących i wprowadzających żywność do obrotu
We wrześnie bieżącego roku Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w m. st. Warszawie zaplanowała
bezpłatne szkolenia dla kierownictwa
zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu z zakresu
profilaktyki Wirusowego Zapalenia
Wątroby typu A (WZW A). Szkolenie
jest wstępem do realizacji programu
proﬁlaktyki WZW A w zakładach produkujących i wprowadzających żywność
do obrotu.
Wirusowe zapalenia wątroby, zwane
potocznie żółtaczkami zakaźnymi, stanowią grupę chorób zakaźnych wywołanych
różnego rodzaju wirusami. Na dzień dzisiejszy wyróżnia się 5 podstawowych typów
wirusów:
– wirus HAV przenoszący się drogą
pokarmową,
– wirus HBV i HCV przenoszone głównie
poprzez krew i drogą kontaktów seksualnych,
– wirus HDV, który współistnieje z wirusem HBV,
– oraz wirus HEV, który podobnie jak wirus HAV przenosi się drogą pokarmową.
Wspólną cechą zachorowań na wirusowe zapalenia wątroby (WZW), bez wzglądu
na to jaki wirus je wywołuje, jest proces
zapalny wątroby, czasami prowadzący do
groźnych powikłań. Dla przykładu wirusowe
zapalenie wątroby wywołane wirusem HBV
(WZW B) w 10-90% przypadków (w zależności od wieku) prowadzi do przewlekłego
zapalenia wątroby, marskości lub raka
pierwotnego wątroby.
W walce z mnogością wirusów zapalenia wątroby nie jesteśmy na szczęście
zupełnie bezradni.
Polski Program Szczepień Ochronnych
(Dz. U. MZ. Nr 3 z dnia 17 marca 2005 r.)
przewiduje szczepienie zarówno przeciwko
WZW „B” jak i WZW „A”. Możemy skutecznie zapobiegać tym chorobom poprzez
szczepienia ochronne. Od 1996 roku w Polsce wykonuje się obowiązkowe szczepienia
przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby
typu „B”. Szczepione są wszystkie maluchy
w pierwszej dobie życia, w drugim miesiącu
życia (druga dawka) i na przełomie 6 i 7
miesiąca podawana jest trzecia dawka
szczepionki. Obowiązkowo szczepione są
również czternastolatki.
Istnieje również szczepionka przeciwko
wirusowemu zapaleniu wątroby typu „A”
(WZW A). Wirusem HAV możemy zakazić
się poprzez bezpośredni kontakt osoby
zdrowej, wrażliwej na zakażenie z osobą
zakażoną lub spożywając żywność lub
wodę zakażoną tym wirusem. Na zakażenie
narażone są szczególnie dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół, młodzież
oraz osoby wyjeżdżające do krajów, gdzie
zapadalność na wirusowe zapalenie wą-
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troby typu „A” jest duża (Afryka, Europa
wschodnia i południowa). Tym właśnie osobom, jak również osobom pracującym przy
produkcji i obrocie żywnością, szczepienie
przeciw WZW „A” zaleca się w sposób
szczególny.
Lekarze epidemiolodzy donoszą o systematycznym spadku odporności populacji
na zachorowanie na WZW „A”, co niesie
ze sobą groźbę pojawienia się lokalnych
masowych zachorowań tzw. „epidemii wyrównawczych”.
Z uwagi na łatwość przenoszenia wirusa, a także niski odsetek osób uodpornionych w Polsce, podejmuje się działania
mające na celu szerzenie wiedzy o tym,
jak skutecznie zabezpieczyć się przed tą
chorobą. Chcąc „wyprzedzić epidemię”
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej
pod patronatem medycznym Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii
Medycznej w Warszawie oraz Państwowa
Inspekcja Sanitarna prowadzi od 2001
roku w warszawskich przedszkolach program proﬁlaktyki wirusowego zapalenia
wątroby typu „A”. Specjaliści Oddziału
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w m. st. Warszawie informują rodziców i kadrę pedagogiczną przedszkoli
o możliwości zabezpieczenia dzieci przed
WZW „A”.
Ponadto w roku ubiegłym Departament
Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
wraz z Departamentem Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Głównego
Inspektoratu Sanitarnego rozpoczęły realizację programu proﬁlaktyki wirusowego
zapalenia wątroby typu „A” w zakładach
produkujących i wprowadzających żywność
do obrotu.

Ustawodawstwo krajowe i Unii Europejskiej nakłada na producentów i dystrybutorów żywności standardy sanitarne
dotyczące technicznych warunków produkcji oraz stanu zdrowia osób zajmujących
się produkcją i obrotem żywnością. Jednocześnie obciąża w/w przedsiębiorców
całkowitą odpowiedzialnością prawną za
ewentualne szkody zdrowotne konsumentów wyrządzone przez żywność niewłaściwej jakości.
Wszyscy producenci i dystrybutorzy
żywności zainteresowani wzięciem udziału
w szkoleniu mogą zgłosić się do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w m. st.
Warszawie, ul. Kochanowskiego 21, pod
numerem telefonu: (22) 866 36 96 lub fax:
(22) 633 01 10.
O dokładnym terminie szkolenia zainteresowane osoby będą powiadamiane
pisemnie.
Joanna Kalinowska

Niezmiennie dużym zainteresowaniem
pacjentów cieszy się akcja „Biała Sobota/
Niedziela” zainicjowana przez kierownictwo Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz przy ul. Szajnochy 8 i Biuro
Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy.
Dzięki tej akcji pacjenci mają możliwość
bezpłatnego skorzystania z badań, porad
i konsultacji lekarzy specjalistów bez konieczności uprzedniego zapisywania się.
W bieżącym roku zaplanowano czternaście takich dni. W soboty lub niedziele kolejno w trzynastu przychodniach rejonowych
na pacjentów oczekują m.in. kardiolodzy,
okuliści, diabetolodzy, ginekolodzy i laboratoria analityczne. Każdorazowo przybywa na
badania ponad dwustu pacjentów, co z pewnością jest dowodem powodzenia akcji.
Przed nami, do końca roku, jeszcze
sześć „białych sobót/niedziel”: 28 sierpnia
w przychodni przy ul. Elbląskiej, 17 września
przy ul. Conrada, 8 października przy ul. Felińskiego, 23 października przy ul. Klaudyny,
19 listopada przy ul. Kochanowskiego i 11
grudnia przy ul. Kochowskiego.
Wykorzystajmy tę okazję. Warto!
Mieczysław Pierzchała

Lecznica Stomatologiczna

JOLAN

w Przychodni Rejonowej
• ul. Conrada 15, tel. 663 21 52 gab. nr 4,
pn.-pt.: 9-13, 15-19, sob. 9-12.
• ul. Kleczewska 56, tel. 834 64 12
pn.-pt. 9-19.

Podpisana umowa z NFZ
– stomatologia zachowawcza

Prywatnie oferuje usługi w zakresie:

 stomatologia zachowawcza
 protetyka
 chirurgia


– resekcja
– hemisekcja
ortodoncja
– aparaty stałe i ruchome

 RTG

Promocja! Wypełnienia od 50 zł

ŚWIATOWA BIOENERGOTERAPIA!

AUTORSKI SPECJALISTYCZNY MASAŻ KRĘGOSŁUPA

ADAM BIAŁECKI

To jedyny polski bioenergoterapeuta, który zaliczony jest do czołówki światowej.
Współpracuje z lekarzami. Zapraszany jest także do Niemiec, Belgii i Austrii jako
konsultant.
Pan A. Białecki pomaga we wszystkich schorzeniach, nawet tych najcięższych,
jak nowotwory, stwardnienie rozsiane, Altheizmer, Parkinson, itd. Masaż, który wykonuje, usuwa 70 procent dolegliwości już podczas pierwszego zabiegu. Likwiduje
paraliże i niedowłady po wylewach i wypadkach, dyskopatie, bóle nóg, stawów,
rąk, bioder, barków itd., a także jednocześnie reguluje pracę wszystkich narządów
wewnętrznych.
PRZYJĘCIA: od poniedziałku do soboty.
DĘBE WIELKIE koło Mińska Mazowieckiego, ul. Warszawska
INFORMACJE I ZAPISY tylko telefonicznie: 0 600 417 666, 0 600 911 509

Warszawa Stolicą Czystości

W dniach od 20 do 30 czerwca 2005 roku
Zarząd Oczyszczania Miasta wraz z Biurem
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, zorganizował cykl bezpłatnych szkoleń
w ramach kampanii „Warszawa Stolicą
Czystości‘’, które odbyły się w sali konferencyjnej Zarządu Oczyszczania Miasta,
Al. Jerozolimskie 11/19.
Miały one na celu promowanie czystości
w stolicy oraz zachęcenie mieszkańców
do selektywnej zbiórki odpadów. Szkolenia przeznaczone były dla zarządców
i właścicieli nieruchomości, wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych, gospodarzy
domów, przedstawicieli urzędów dzielnic
oraz wszystkich osób, dla których kwestia

Powodzenie
akcji „Biała
Sobota/Niedziela”

utrzymania czystości w naszym mieście nie
jest obojętna.
Szkolenia zostały dofinansowane ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Plan szkolenia obejmował takie tematy jak:
– omówienie aktów prawnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku
w m.st. Warszawie
– gospodarka odpadami w Unii Europejskiej
– opakowania a środowisko
– terminologia związana z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Szkolenia prowadzili specjaliści z Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Opakowań oraz przedstawiciele Straży

Miejskiej, Biura Ochrony Środowiska, Zarządu Oczyszczania Miasta.
W szkoleniach uczestniczyło około 300
osób. Oprócz wykładów odbywały się również
panele dyskusyjne, dotyczące aktualnych
problemów związanych z utrzymaniem porządku i czystości, a także celami, zasadami
i możliwościami prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów na terenie Warszawy. Podczas dyskusji mieszkańcy sugerowali działania, jakie powinno podjąć Miasto Stołeczne
Warszawa w celu poprawy czystości, a także
proponowali tematykę przyszłych szkoleń.
Jednocześnie wszystkich zainteresowanych i chętnych serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w przyszłych szkoleniach,
które odbędą się we wrześniu i październiku
bieżącego roku. O szczegółowych terminach poinformujemy w sierpniu.
Wszelkich informacji dotyczących szkoleń
ze strony Zarządu Oczyszczania Miasta udziela
Agata Lewandowska (tel. 022-621-22-71 wew.
136, e-mail: lewandowska@zom.waw.pl).

Lipiec/Sierpień 2005

Praca

Praca dla absolwentów
Z 50 osób, które wzięły udział w projekcie Związku Pracodawców Warszawy
i Mazowsza (ZPWiM) pt. „Pomoc związku
pracodawców absolwentom w ich starcie
zawodowym”, ﬁnansowanym i realizowanym w ramach programu PHARE,
zatrudnionych zostało już 20 osób. Do
uczestnictwa w projekcie zgłosiło się 105
absolwentów wyższych uczelni, z czego
po weryﬁkacji tylko 50 osób spełniało
warunki uczestnictwa (np. wiekowe).
Warto też wspomnieć, że ZPWiM otrzymał
zgłoszenia z 53 ﬁrm, które zaoferowały
153 miejsc stażowych. W czasie trzymiesięcznego stażu u przedsiębiorców
47 osób odbyło staż u 29 pracodawców.
To główne dane z podsumowania realizacji projektu, przedstawionego 15 lipca
2005 r. w bielańskiej AWF przez jego
koordynatora Antoniego Rutka i prezesa
związku Andrzej Stępniewski.
Projekt, z którego jeden etap został zakończony, rozpoczął się 1 grudnia 2004 r.
Swoim zasięgiem objął całe województwo
mazowieckie, ale działania skoncentrowane
zostały głównie w Warszawie i Pułtusku.
Głównym jego celem było zwiększenie zdolności i mobilizacja absolwentów wyższych
uczelni do samodzielnego poszukiwania
pracy. Te ambitne zadania realizowane były
poprzez organizowanie różnego rodzaju
szkoleń, a później trzymiesięcznych staży
u przedsiębiorców, które miały przede
wszystkim pomóc absolwentom w zdobyciu
doświadczenia w poszukiwaniu pracy.
Pomoc kierowana do absolwentów miała
charakter wielowymiarowy. M.in. prowa-

dzone były konsultacje z psychologami,
aby udzielić wsparcia oraz motywować
absolwentów do aktywnego wchodzenia
na rynek pracy. Młodzież mogła również
skonsultować się z doradcą zawodowym
w jaki sposób należy przygotować bądź
zmodyﬁkować dokumenty aplikacyjne.
Dobry pomysł i organizację projektu
chwalą m.in. Ania i Bożena, absolwentki Politechniki Warszawskiej z Wydziału Technologii Chemicznej, które przez trzy miesiące
odbywały staż w znanej ﬁrmie produkującej
kosmetyki. Były zadowolone, gdyż proﬁl
i prowadzona działalność ﬁrmy odpowiadały
ich wykształceniu. Niestety ﬁrma nie zaproponowała im stałej pracy, a jedynie obiecała
pamiętać o nich w przyszłości.
Na zakończenie bielańskiego spotkania
wszyscy uczestnicy z rąk prezesa związku Andrzeja Stępniewskiego otrzymali
zaświadczenia uczestnictwa w projekcie,
a przedstawiciele firm podziękowania za
współpracę i pomoc.
Działanie ZPWiM będą kontynuowane już od jesieni br. Związek podejmie
stałą współpracę z kilkoma Powiatowymi
Urzędami Pracy i Urzędem Pracy m.st.
Warszawy. Zawierane będą trójstronne
umowy z pracodawcami mające na celu
ułatwienie zatrudnienia dla absolwentów
wyższych uczelni.
Zainteresowanym podajemy adres organizatora: Związek Pracodawców Warszawy
i Mazowsza, ul. Andersa 6, 00-201 Warszawa, tel. 887 64 20, fax 887 64 22, e-mail:
biuro@zpwim.pl, zpwim@zpwim.pl.
Tadeusz Olechowski

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa,
tel. 639 87 72 fax 864 59 52

„Program integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym” – projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Życie zaczyna się po 40-tce”

Warszawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zaprasza mieszkanki Bielan
do udziału w projekcie „Życie zaczyna się po 40-tce”, ﬁnansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do bezrobotnych
kobiet powyżej 45 roku życia, które chcą wrócić na rynek pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 828 83 82, 826 15 76
lub osobisty w siedzibie Warszawskiego Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Senatorska 36, 00-095 Warszawa (budynek obok Ambasady Belgijskiej), III
piętro, pok. 17.

PRACODAWCO !
SZUKASZ PRACOWNIKA?
DO PRACY FIZYCZNEJ LUB BIUROWEJ ...
BEZPŁATNE

POŚREDNICTWO PRACY

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M.ST.WARSZAWY
KONTAKT:
ZESPÓŁ DS. BEZROBOCIA
ul. Kleczewska 56, tel. 0509 598 333 lub 498 21 11 (w godz. 8-16)

Drogiej Koleżance

MARII PYRKA

wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

MĘŻA

składają koleżanki i koledzy
z Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany

SZANSA DLA
BEZROBOTNYCH

W maju bieżącego roku rozpoczął się z rozwoju postępu technicznego. Program
program integracji społecznej i zawo- umożliwia poszerzenie wiadomości o obecdowej osób bezrobotnych, realizowany nym rynku pracy i zapoznanie uczestników
przez Ośrodek Pomocy Społecznej z możliwościami w pokonywaniu barier
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ze w uzyskaniu zatrudnienia.
Wielu z nas po raz pierwszy zaznajośrodków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Program skierowany jest miło się z komputerem i jego podstawową
do osób długotrwale bezrobotnych, za- obsługą. Napisanie samodzielnie CV jest
rejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. z pewnością wielką satysfakcją dla każdeWarszawy powyżej 24 miesięcy. Celem go. Moim zamierzeniem i intencją byłoby
projektu jest integracja społeczna i za- dalsze szkolenie się w obsłudze komputera;
wodowa uczestników programu poprzez pisaniu na komputerze oraz graﬁce komkompleksowe działania podejmowane puterowej. Jestem z zawodu poligrafem,
zarówno w formie zajęć grupowych, jak byłaby to kontynuacja moich predyspozycji
i konsultacji indywidualnych. Osoby zawodowych. Nie wykluczam też innych
objęte programem uczestniczą w warsz- możliwości i przeszkolenia się w czymś
tatach aktywnego poszukiwania pracy, zupełnie nowym, bowiem staram się być
prowadzonych przez doradcę zawo- otwarty na zmiany i robienie coś nowego”.
Janusz, uczestnik I grupy: „Cieszę się
dowego, w treningu umiejętności psychospołecznych, prowadzonym przez z uczestniczenia w tym szkoleniu, ponieważ
psychologa, poznają zasady obsługi umożliwia mi ono podwyższenie moich dokomputera oraz podstawowe zagadnie- tychczasowych kwaliﬁkacji zawodowych, jak
również uzyskanie możliwości szkolenia w nonia prawa pracy.
Po dwumiesięcznym cyklu szkoleń wym zawodzie, atrakcyjnym na rynku pracy,
wewnętrznych, uczestnicy są kierowani gdzie nie byłoby ograniczenia wiekowego”.
Uczestnicy I grupy po ukończeniu szkoleń
na specjalistyczne szkolenia zawodowe.
W wyborze kursów pomaga beneficjen- wewnętrznych, zostali skierowani na kursy
tom doradca zawodowy po szczegółowej zawodowe m.in.: „Księgowość od podstaw do
analizie ich dotychczasowych kwaliﬁkacji samodzielnego księgowego”, „Artystyczne
i umiejętności zawodowych. Ważne są także układanie kwiatów”, „Kurs spawania”, „Prawo
osobiste preferencje i zainteresowania sa- jazdy kat. C+E”. W chwili obecnej trwają zajęmych zainteresowanych. Jednak ostateczny cia dla II grupy, która kończy swoje szkolenia
wybór kursu wynika z rozpoznania potrzeb wewnętrzne z końcem sierpnia. Rozpoczyna
rynku pracy i ma na celu zdobycie zawodu się też rekrutacja do grupy III.
Osoby, które chciałyby po przeczytaniu
poszukiwanego przez pracodawców i dajątej informacji wziąć udział w następnych
cego szansę na znalezienie zatrudnienia.
Podczas zajęć z doradcą zawodowym edycjach szkolenia, zorganizowanych z doomawiane są też inne tematy, związane tacji Europejskiego Funduszu Społecznego,
ze specyﬁką współczesnego rynku pracy. uzyskają szczegółowe informacje:
Uczestnicy dowiadują się, jakie zawody są
– u pracowników socjalnych w Ośrodku
obecnie najbardziej poszukiwane, na jakie Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st.
będzie zapotrzebowanie w przyszłości, jak Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82,
docierać do ofert na „ukrytym rynku pracy”. tel. 639 87 72
Poznają wymagania pracodawców, metody
– u pracowników w Klubie Pracy Bielany,
selekcji i rekrutacji nowych pracowników, ul. Kleczewska 56, tel. 498 21 11
uczą się jak najkorzystniej dokonać au– u pracowników projektu, ul. Schroegetoprezentacji, jak odpowiadać na pytania ra 82, tel. 896 90 31 do 32
w trakcie rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
Halina Pajor
Dla wielu osób długoHARMONOGRAM USTAWIENIA
trwałe bezrobocie wiąże się z mniejszą ilością
KONTENERÓW KP-7 DO ZBIÓRKI ODPADÓW
kontaktów z innymi ludź- WIELKOGABARYTOWYCH (sprzęt RTV, AGD, meble)
mi, utratą wiary w swoje
LOKALIZACJA
wrzesień
możliwości, narastającym Lp.
(ulica)
2005
poczuciem bezradności.
1-2
Program daje beneﬁcjen- 1. Prozy x Farysa
tom możliwość poznania 2. Dankowicka 17 (przy nieczynnym sklepie)
8-9
nowych osób, podzielenia 3. Wójcickiego na odc. Pasterskiej i Jamki
15-16
się własnymi doświadcze29-30
4. Ostaszewska x Radecka
niami, wzajemnego wsparWólczyńska x Estrady
1-2
cia i koleżeńskiej pomocy. 5.
W czasie zajęć z psychologiem uczestnicy uczą
się jak lepiej radzić sobie
w kontaktach międzyludzkich, jak bardziej asertywnie zadbać o siebie i swoje
sprawy, rozwijać poczucie
własnej wartości, efektywnie rozwiązywać sytuacje
konﬂiktowe.
Oto, co powiedzieli
uczestnicy programu:
S ł a w o m i r, u c z e s t nik I grupy: „Problemy
uczestników szkolenia
ze znalezieniem pracy
są różne, na przykład
związane z wiekiem, brakiem kwaliﬁkacji lub też
nieznajomością nowych
tendencji na rynku pracy, wynikających m.in.

Opłotek 34-36

6. (po stronie niezabudowanej)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

8-9

Estrady 142 – 144
przy ciągu pieszo-jezdnym
Akcent x Loteryjki
Rokokowa x Tytułowa
Twardowska x Karska
Schroegera 82 x Kleczewska
(obok ogrodzenia)
Schroegera
(pomiędzy al. Zjednoczenia a ul. Fontany)
Kiwerska x Łomańska (po stronie bloków)
Kolektorska x Słowiańska
(przy pojemnikach trójkolorowych)
Staffa x Duracza
Arkuszowa x Księżycowa
Ok. Bajana lub Fortowa
Nocznickiego x Parola
Rodziny Połanieckich x Bogusławskiego
Przybyszewskiego x Rydla

Drogiej koleżance

Drogim,

Jolancie Konop

Danucie i Kazimierzowi Litwińskim

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Córki

OJCA I TEŚCIA

składają koleżanki i koledzy
z Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Bielany
Lipiec/Sierpień 2005

15-16
29-30
2-3
9-10
16-17
23-24
16-17
9-10
23-24
16-17
23-24
2-3
16-17
2-3

składa Hanna

11

Sport i rekreacja

Paraﬁada
Była to już XVII. Międzynarodowa
Paraﬁada Dzieci i Młodzieży, największe europejskie spotkanie o charakterze religijno-kulturalno-sportowym.
Finaliści, wyłonieni podczas eliminacji
diecezjalnych, spotkali się w dniach od
26 czerwca do 2 lipca br. na Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Przyjechało 1700 młodych ludzi,
w tym ponad 500 z zagranicy: Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Słowacji,
a także z USA i Kenii. 30 czerwca grupa
uczestników Paraﬁady, wraz z opiekunami przyszła na spotkanie z burmistrzem
Bielan Cezarym Pomarańskim.

i folklorystycznym „Nasza mała ojczyzna”
(tańczył i śpiewał), w którym jego zespół
zajął III miejsce. Prezentowała ten zespół
Alesia Szymanowicz, uczennica XI klasy.
Alesia brała udział w konkursie biblijnym,
w konkursie piosenki religijnej, a także
w jednej z konkurencji sportowych – rzut
palantówką.
Z Łucka na Ukrainie przyjechały Juliana
Łukacz i Katarzyna Dmistruk. Obie należą
do Stowarzyszenia Kultury Polskiej na
Wołyniu im. Ewy Felińskiej. Na spotkaniu z burmistrzem Pomarańskim miały
na sobie bluzki o charakterze ludowym.
W rozmowie z przedstawicielem „Naszych
Bielan” Juliana powiedziała, że na Wołyniu
różne elementy kulturowe mieszają się, a jej
bluzka zdobiona koronkami jest bardziej

Mistrzostwa na pięć

Najlepsi z najlepszych pięcioboistów
naszego globu stanęli w szranki w zawodach Mistrzostw Świata w Pięcioboju
Nowoczesnym rozgrywanych od 3 do 9
sierpnia na terenie bielańskiej Akademii
Wychowania Fizycznego. Po raz pierwszy w historii na tej najważniejszej pentathlonowej imprezie Warszawa gościła
jednocześnie pięciobojowe zespoły kobiet i mężczyzn z pięciu kontynentów.
Nie zawiedli ani organizatorzy, którzy
bardzo profesjonalnie przygotowali i zabezpieczyli obiekty aż pięciu dyscyplin: strzelania, szermierki, pływania, jazdy konnej oraz
biegu przełajowego. Nie zawiedli też kibice,
którzy całymi rodzinami w piknikowej atmosferze głośno dopingowali zawodników.
W zawodach wzięło udział około 160
reprezentantów 34 państw. Choć wśród
startujących nie zabrakło medalistów olimpijskich, ogromną niespodziankę sprawił
reprezentant Chin Zhen Hua Qian – zdobywając złoty medal w kategorii indywidualnej.
Ten sukces – jak dotąd największy w historii
chińskiego pięcioboju – jest kolejnym dowodem na to, że Chińczycy bardzo poważnie
podchodzą do zbliżających się Igrzysk
Olimpijskich w Pekinie.
Spośród polskiej ekipy najlepiej zaprezentowały się Edyta Małoszyc, Paulina Boenisz
i Sylwia Czwojdzińska, które wspólnymi siła-

mi zajęły trzecie miejsce w kategorii drużynowej. Nasz główny faworyt Andrzej Stefanek
zajął ostatecznie szóstą pozycję, tracąc cenne punkty i czas po tym jak jego koń Lennik
przestraszył się i zahamował przed jedną
z przeszkód. Wszyscy zawodnicy startowali
na koniach losowanych spośród dostarczonych przez organizatorów, a na rozgrzewkę
i oswojenie się ze zwierzęciem mieli tylko 20
minut przed startem. Na pocieszenie trzeba
jednak dodać, że w konkurencji szermierki
rozgrywanej systemem „każdy z każdym”
Stefanek zajął pierwsze miejsce ex aequo
z Chińczykiem – jednak w bezpośrednim
pojedynku pokonał przyszłego mistrza.
Iwo Łoś
Miejsca medalowe:
Mężczyźni: 1. Zhen Hua Qian (Chiny), 2.
Alexei Tourkine (Rosja), 3. Andreji Moiseev
(Rosja).
Kobiety: 1. Claudia Corsini (Włochy), 2.
Zsuzsanna Vörös (Węgry), 3. Elen Rublevska (Łotwa).
Mężczyźni drużynowo: 1. Rosja, 2. Czechy, 3. Niemcy.
Kobiety drużynowo: 1. Rosja, 2. Węgry,
3. Polska.
Sztafeta mężczyzn: 1. Węgry, 2. Rosja,
3. Czechy.
Sztafeta kobiet: 1. Niemcy, 2. Rosja,
3. Węgry.

Strzelnica biathlonowa na Bielanach

Grupa uczestników Paraﬁady na spotkaniu z władzami Bielan

Podczas tego spotkania, a także w czasie rozmowy z przedstawicielami „Naszych
Bielan” chętnie opowiadali o sobie i swoim
udziale w konkurencjach paraﬁadowych.
Kleryk Andrzej Sikorski, jeden z organizatorów tej wielkiej imprezy przypomniał, że
idea taka zrodziła się w środowisku pijarów
w 1988 roku, a pomysłodawcą był ojciec
Józef Joniec. Pierwsza Paraﬁada odbyła
się w 1989 roku w Krakowie. W 1992 roku
została przeniesiona do Warszawy i tak zostało do dziś. Hasło tegorocznej Paraﬁady
brzmi: „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało”.
Ksiądz Witold Peterczyc przyjechał
z Białorusi. Na co dzień pracuje w pijarskiej
paraﬁi w Szczuczynie, w diecezji grodzieńskiej. Na lekcje religii, prowadzone przy
tutejszym kościele, przychodzi 700 dzieci.
Na spotkanie w Polsce przyjeżdżają najlepsi. Ksiądz Peterczyc sam jako chłopiec
dwukrotnie przyjeżdżał na Paraﬁadę, potem
pomagał jako kleryk, a teraz przyjechał
z 15-osobową grupą podopiecznych. Jednym z nich jest Aleksander Kożuchowski.
Jest on uczniem IX klasy i bardzo dobrze
mówi po polsku. Systematycznie chodzi
na lekcje języka polskiego, prowadzone
w Domu Polskim w Szczuczynie. Brał
udział w dwóch konkursach paraﬁadowych:
liturgicznym „Eucharystia w życiu Kościoła”

polska, a haftowana bluzka Katarzyny jest
typowo wołyńska. W Łucku Juliana prowadzi młodzieżowe zespoły muzyczne, a w
Warszawie opiekuje się grupą ukraińską.
Natomiast Katarzyna śpiewa, zajęła I miejsce w konkursie piosenki religijnej.
W jednakowych, czerwonych „reprezentacyjnych” dresach przyszła na to spotkanie
krajowa, męska grupa z paraﬁi Książnice
Wielkie, z diecezji kieleckiej. Podkreślają, że
ich rodzinna miejscowość jest niewielka, ale
piękna, położona nad Wisłą. Wspominają,
że zainteresowanie Parafiadą rozbudził
w nich nowy wikariusz ks. Piotr Pochopień,
który przyszedł do ich paraﬁi i zachęcił ich
do udziału w eliminacjach diecezjalnych.
W finałach na bielańskiej AWF odnieśli
spore sukcesy. Marcin Gurda zajął II miejsce
w konkursie biblijnym (znajomość Ewangelii
św. Jana), a Paweł Gurda (to nie są bracia)
– III miejsce w konkursie nt. wiedzy o Eucharystii w życiu Kościoła. Chłopcy z Książnic Wielkich brali też udział w paraﬁadowych
rozgrywkach w piłce nożnej. 24-osobową
grupą opiekuje się Piotr Podkopał.
Wszyscy moi rozmówcy podkreślali,
że Paraﬁada jest bardzo udaną, wszechstronnie rozwijającą imprezą z eliminacjami
i ﬁnałem.
Włodzimierz Borkowski

XII Światowe Igrzyska Polonijne

W sporcie liczą się nie tylko wyniki
i rekordy. Przykładem są Światowe
Igrzyska Polonijne, których główną ideą
jest integracja środowisk polonijnych
z całego globu. W tym roku zakrojona
na wielką skalę impreza odbywała się 6
– 14 sierpnia w Warszawie i przyciągnęła
rekordową liczbę uczestników, których
do udziału w zawodach zgłosiło się
około tysiąca.
Pierwsze Światowe Igrzyska Polonijne odbywały się w 1934 roku również w Warszawie.
Jednak na przestrzeni lat z wielu przyczyn
nie mogły być organizowane. Teraz od 1997
roku odbywają się regularnie co dwa lata. Tym
razem zawodnicy startowali w 18 rozmaitych
dyscyplinach rozgrywanych na różnych obiektach sportowych w całej Warszawie. Część
z nich – piłka siatkowa, lekkoatletyka i piłka
nożna – odbywało się na terenie bielańskiej
Akademii Wychowania Fizycznego. W imprezie uczestniczyło 1000 zawodników z 28
krajów. Wśród nich nie zabrakło mieszkańców
Australii, RPA i krajów azjatyckich. Wszyscy
zawodnicy otrzymali od organizatorów Warszawskie Karty Miejskie umożliwiające im korzystanie z komunikacji miejskiej i zwiedzanie
miasta do woli. Niektórzy odwiedzili stolicę po
kilkudziesięciu latach.
– Zmieniło się wszystko, ludzie są
uśmiechnięci, nie ma już tej smutnej sza-
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rości, widać, że dużo się w mieście dzieje.
Zamierzam przedłużyć pobyt o kilka dni
po Igrzyskach, żeby móc zobaczyć więcej.
Ostatni raz byłem w Warszawie 20 lat temu
– powiedział Kazimierz Parylak od 1984
roku mieszkający w Hamburgu.
Prawdziwymi gwiazdami zawodów
okazało się dziewięcioletnie rodzeństwo Janiny i Maxa Kuczków z Holandii, którzy jak
równy z równym stawali w szranki z dużo
starszymi od siebie lekkoatletami. Pewne
kontrowersje i zaskoczenie wśród uczestników i kibiców wzbudził udział w zawodach
Janusza Pyciak-Peciaka, byłego mieszkańca Chomiczówki i mistrza olimpijskiego
z Montrealu w 1976 r. Choć Pyciak-Peciak
zdeklasował konkurentów na wodnym
torze, kiedy okazało się, że jego udział był
zaplanowaną atrakcją, reszta pływaków
mogła odetchnąć z ulgą. – Nie chciałem się
ujawniać ze swoją formą – żartował Peciak
zaraz po zawodach.
Start Polaków z Białorusi stanął pod
znakiem zapytania, kiedy aresztowany
został Mieczysław Jaśkiewicz, prezes Sokoła Grodno, kierownik ekipy sportowców
polskich wybierających się na Igrzyska.
Choć z pewnym opóźnieniem, zawodnicy
z Białorusi pełni zapału dotarli jednak
szczęśliwe do Polski.
Iwo Łoś

Na terenie Związkowego Klubu Strzeleckiego na Bielanach, w środę 6 lipca otwarta
została strzelnica biathlonowa. Jest to
czwarty tego typu obiekt w Polsce. Nowa
strzelnica (sﬁnansowana przez miasto) została zbudowana w ciągu 2 miesięcy, a kosztowała 300 tys. zł). Jest przystosowana do
przeprowadzania zawodów sportowych,
w tym z udziałem niepełnosprawnych.
Związkowy Klub Strzelecki powstał
w 1958 r., na bazie szkolnych klubów sportowych. Od 1972 r. działa na Bielanach przy
ul. Marymonckiej 42 w sąsiedztwie Lasku

Bielańskiego. Strzelnica biathlonowa jest
czwartą częścią istniejącego tu zespołu
strzelnic. Dotychczas można tu było strzelać
z karabinka małokalibrowego na odległość
50 metrów, z pistoletu – na odległość 25
i 50 metrów i „do dzika” (tarcza ruchoma).
Korzystają z tych strzelnic zarówno wyczynowcy, jak i amatorzy strzelający dla relaksu,
m. in. młodzież z Instytutu Głuchoniemych.
Jak zapewniali podczas otwarcia strzelnicy
biathlonowej przedstawiciele ZKS, może tu
przyjść i postrzelać każdy obywatel w wieku
od 7 do 100 lat.

Olimpiada Młodzieży
Po ciężkich treningach i intensywnych wakacyjnych przygotowaniach
nasi młodzi biathloniści z klubu G-8
Bielany Warszawa mieli okazję sprawdzić się w prestiżowych zawodach: XI
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
i Mistrzostwach Polski Juniorów w biathlonie letnim „Mazowsze 2005”. Zawody,
zorganizowane w dniach 19-23 lipca na
terenie Związkowego Klubu Strzeleckiego przy ul. Marymonckiej i KS „Hutnik”,
zasługują na miano historycznych, bowiem po raz pierwszy tak ważna impreza
biathlonowa zagościła na Mazowszu.
Specjalnie z myślą o Olimpiadzie wspólnymi siłami MENiS, Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego oraz Urzędu
m. st. Warszawy, odnowiono bielańską
strzelnicę, zapewniając najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Wprowadzono
np. radiowy, wygodniejszy system zdalnego
regulowania tarcz, zastępując tym samym
przestarzałe techniki linowe. – Wcześniej
zorganizowanie takich zawodów było tu
niemożliwe, bo jak wiadomo biathlon jest
raczej domeną Podhala – wyznaje Franciszek Szczyrbak, do niedawna trener
kadry narodowej „B”, a obecnie jeden ze
szkoleniowców naszych bielańskich biathlonistów. I dodaje, że z takim obiektem to
tylko czekać na kolejne imprezy.
W szranki stanęło łącznie 140 zawodników i zawodniczek z 7 województw (dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego,
mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego
i świętokrzyskiego), w tym13 reprezentantów Mazowsza – wszyscy z klubu G-8 Bielany. Nasi młodzi biathloniści nie zawiedli,
ani jako sportowcy, ani jako gospodarze
imprezy, zdobywając aż 8 medali i 4. miejsce w klasyﬁkacji generalnej oraz pomagając w przygotowaniu i zabezpieczeniu
strzelnicy i trasy biegu. Najlepsza okazała
się ekipa z woj. dolnośląskiego.
Na szczególne uznanie zasługuje nasza
reprezentantka Aleksandra Paszkowska
(rocznik 1989), startująca w kategorii juniorek młodszych, zdobywczyni aż 4 medali:
brąz w biegu indywidualnym, srebro w biegu
sprinterskim, złoto w biegu na dochodzenie

oraz wspólnie z Olą Skrzyńską i Pauliną
Dobrowolską, przy głośnym dopingu swoich
kolegów i koleżanek, srebro w biegu sztafetowym. Ta ostatnia zajęła też 3. miejsce w biegu
sprinterskim, natomiast jej o trzy lata starszy
brat Emil Dobrowolski, startujący w kategorii
MP juniorów, zagarnął dwa brązowe i jeden
srebrny medal, kolejno za bieg indywidualny,
na dochodzenie oraz sprinterski.
Wszyscy reprezentanci Mazowsza są
absolwentami Gimnazjum nr 78 przy ul.
Szegedyńskiej 11 z klasami sportowymi, przy
którym działa Klub G-8 Bielany Warszawa.
Swoje sukcesy zawdzięczają długoletniej,
ciężkiej pracy, pod czujnym okiem profesjonalistów – trenerów Dariusza Czerwonki,
Franciszka Szczyrbaka oraz Pawła Wołkowa.
Szkoła planuje od września rozpocząć współpracę z Liceum Ogólnokształcącym nr XXXIX
im. Lotnictwa Polskiego. – Utworzona została
klasa sportowa z myślą o przyszłych absolwentach naszego gimnazjum. To umożliwi
im lepszą drogę rozwoju sportowego – mówi
z nieukrywaną satysfakcją Dariusz Czerwonka, zastępca dyrektora ds. sportu Gimnazjum
nr 78 i prezes klubu G-8 Bielany Warszawa.
– Im silniejszy będzie mazowiecki biathlon
tym częściej będziemy się cieszyć organizacją u siebie podobnych zawodów – wyznaje
z radością Jan Staniszewski, prezes ZKS,
który z chęcią widziałby częściej podobne
zawody na swojej strzelnicy. – Cieszy mnie,
gdy widzę aż tylu zapalonych do strzelania
młodych sportowców.
Imprezy sportowe, takie jak ta bielańska
są dla młodzieży nie tylko szansą na sprawdzenie własnych umiejętności i zmierzenie
się z innymi. Są też doskonałą okazją do
zawarcia nowych znajomości i spędzenia
mile wspólnego czasu z rówieśnikami
z odmiennych kulturowo regionów kraju.
Wszyscy przyjezdni zakwaterowani byli
w bursie szkolnej przy Liceum im. Lotnictwa
Polskiego. Choć zaabsorbowani zawodami,
znaleźli też czas na zwiedzanie stolicy. Natomiast główną atrakcją był koncert popularnego zespołu Blue Cafe, zorganizowany
w amﬁteatrze w Łazienkach Królewskich
podczas oﬁcjalnego otwarcia Olimpiady.
Iwo Łoś
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Dyżury radnych w sierpniu i wrześniu 2005
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany

Osiedla: Wrzeciono, Młociny

(linia rozdzielająca biegnie po granicy Dzielnicy Żoliborz, krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką,
ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul. Grodeckiego, ul. Oczapowskiego,
ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, do rzeki
Wisły – granica z Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

(od styku granic Łomianki, Dzielnica Białołęka, Dzielnica Bielany środkiem rzeki Wisły po
granicy Dzielnicy Białołęka do ul. Wybrzeże Gdyńskie, dalej ul. Prozy, ul. Marymoncką, ul.
Lindego, ul. Kasprowicza do bramy Huty, dalej ul. Pstrowskiego, ul. Encyklopedyczną, ul.
Improwizacji i dalej między osiedlem Młociny a granicą Huty do ul. Wóycickiego, ul. Dziekanowską, dalej duktem leśnym do ul. Trenów, wzdłuż lasu, po granicy z Gminą Izabelin do
granicy: Łomianki, Białołęka i Bielany)

Lp.
1.
2.

3.

4.

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.15-18.15
Sekretariat Rady
Pietrusiński Kacper – PO
Przewodniczący Komisji Architektury, ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Skarbu, Rewizyjnej godz. 18.00-18.30
Siedziba SDPL
Rutkowski Władysław – SdPL ul. Cegłowska 19
Członek Komisji Architektury,
(wejście od al. Zjednoczenia)
Inwestycji
godz. 17.00-18.00
Szkoła Podstawowa Nr 53
ul. Rudzka 6, godz. 17.00-19.00
Zaniewski Jan – PiS
Sekretariat Rady
Wiceprzewodniczący Klubu PiS ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Architektury,
godz. 17.00-19.00
Skarbu, Inwestycji
Dyżury w Sekretariacie Rady do czasu

Mazurek Piotr – PO

Przewodniczący Komisji Skarbu,
Członek Komisji Architektury

2005
miesiące
VIII

IX

1

5

5.

Barbara Tarnowska – PiS
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej, Zdrowia

-

19

24

14,28

1.

2.
24

28

10

14

3.
4.

3
17

7
21

Dyżury Radnych Okręgu nr II

5.

Osiedla: Piaski, Olszyna

(granica biegnie ul. Żeromskiego, ul. Marymoncką do granicy z Dzielnicą Żoliborz, dalej krawędzią
Trasy AK do granicy z Dzielnicą Bemowo, ul. Rudnickiego, ul. Kochanowskiego, ul. Galla Anonima,
ul. Broniewskiego, ul. Reymonta, do ul. Żeromskiego – Wólczyńska)

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię
radnego

Kapłon Aleksander – PiS

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Miejsce
i godziny dyżuru
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Mossakowska Maria – SLD-UP Sekretariat Rady

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 16.30-18.00

Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
Szadurski Karol – PiS
godz. 18.00-19.00
Przewodniczący Komisji Inwestycji, Biblioteka ul. Duracza 19
Członek Komisji Skarbu
godz. 10.00-11.00
(669-39-23)
Szczepański Szczepan – PiS Przychodnia
Medycyny Rodzinnej
Zastępca Przewodniczącej
ul. Żeromskiego 13
Komisji Zdrowia,
godz. 13.00-14.30
Członek Komisji Rewizyjnej
Unia Pracy, tel. 864-08-76
Włodarczyk Tadeusz – SLD-UP ul. Marymoncka 35
godz. 16.00-18.00
Przewodniczący Komisji
Mieszka niowej, Członek Komisji Szkoła Podstawowa Nr 187
ul. Staffa 21, tel. 834 03 87
Architektury, Inwestycji
godz.16.00-18.00

2005
miesiące
VIII
IX
w ramach dyżuru Prze wod niczą cych Rady
w pierwszy poniedziałek miesiąca
w ramach dyżuru Przewodniczących Rady w drugi po nie dzia łek
miesiąca
1

5

6

3

2

6

1,8
22,29

5,12
19,26

11,25

8,22

(od skrzyżowania ul. Wólczyńskiej – Conrada i Sokratesa granica biegnie ul. Wólczyńską,
ul. Reymonta, ul. Broniewskiego, ul. Galla Anonima, ul. Kochanowskiego, ul. Rudnickiego,
po granicy Dzielnicy Bemowo, ul. Kwitnącą, ul. Conrada do ul. Wólczyńskiej)

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Barylak Aleksandra
Rady
– Przewodnicząca Klubu PiS Sekretariat
ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Samorządowej,
godz. 17.00-18.00
Inwestycji, Oświaty

Białowąs Bogusław
– Skarbnik PiS

Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
tel. 0 503-983-692
Przewodniczący Komisji Oświaty, godz. 17.00-18.00
Członek Komisji Rodziny, Skarbu

Maciejewski Waldemar – SLD-UP Siedziba SLD

Zastępca Przewodniczącego
ul. Żeromskiego 14
Komisji Skarbu, Rewizyjnej, Czło- godz. 16.30-18.00
nek Komisji Architektury
Sekretariat Rady
Wąsik Jarosław
ul. Przybyszewskiego 70/72
Członek Komisji Oświaty,
Mieszkaniowej
godz. 17.00-18.00

Zabłocka Magdalena – PO
Wiceprzewodnicząca
Rady Dzielnicy
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Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.30

2005
miesiące
VIII
IX
22

8

26

12

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

Przychodnia Rejonowa
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00
Członek Komisji Mieszkaniowej
Szkoła Podstawowa Nr 247
Wawer Stanisław – LPR
ul. Wrzeciono 9
Członek Komisji Skarbu,
godz. 17.00-18.00
Mieszkaniowej
Filia Bibl. Publ.
ul. Wrzeciono 48, tel. 835-48-39
godz. 17.00-19.00
Marek Świderski – PiS
Środ. Ośrod. Wsp. dla Osób
Tel. 0-501-367-772
Starszych Nr 2, ul. Wrzeciono 5a,
e-mail:marek.swiderski@wp.pl tel. 865 77 26,
Członek Komisji Samorządowej, godz. 17.00-19.00
Oświaty, Rodziny
Sekretariat Rady
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00

Komorek Irena – PiS

6

25

22

w ramach dyżuru Pr ze wod niczą cych Rady
w trzeci po niedziałek miesiąca

IX

1

5,19

-

19

4,25

1,22

-

7,21

2,16

6,20

23

6,20

24

14,28

-

11,25

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Paleczny Robert – PO
1.

2.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Architektury,
Członek Komisji Skarbu

2005
miesiące
VIII

IX

1

5

-

12

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Oświaty,
Członek Komisji Skarbu

ul. Żeromskiego 14
godz. 16.30-17.30

Szewielow Andrzej
– Sekretarz Klubu PiS

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

3

7

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

-

19

-

5,26

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, Członek Komisji
Samorządowej,

Szypulski Piotr – PO
4.

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

Szerszeń Halina
– Przewodnicząca Klubu SLD-UP Siedziba SLD

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Samorządowej,
Członek Komisji Inwestycji

Zalewski Czesław Paweł
Wiceprzewodniczący Klubu – PiS Sekretariat Rady
Przewodniczący Komisji
Samorządowej,
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej

ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-19.00

Podziękowanie
W dniu 4 lipca 2005 r. w godzinach rannych zasłabłam (starsza inwalidka) w autobusie
nr 701 wracając z Powązek. Na przystanku autobusowym nr 103, 701 róg Perzyńskiego
– Żeromskiego zaopiekowali się mną Pani (z chłopczykiem) i Pan z samochodu, który
wezwał pogotowie. Tą drogą pragnę Im serdecznie podziękować za pomoc i serce,
którego u wielu ludzi brak.
Stanisława Kowalewska

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGNISKO AWF-BIELANY
PŁYWALNIA AWF

2

Siedziba SDPL
ul. Cegłowska 19
(wejście od al. Zjednoczenia)
godz. 18.00-19.00
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(linia podziału biegnie od granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem
leśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny a granicą Huty od ul. Improwizacji i Encyklopedycznej do ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, ul. Oczapowskiego,
ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską, ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. Wólczyńską, ul.
Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice
i dalej po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)

5.

Osiedla: Piaski, Chomiczówka

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Inwestycji,
Członek Komisji Mieszkaniowej

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

2005
miesiące

Dyżury Radnych Okręgu nr V

3.

Dyżury Radnych Okręgu nr III

Lp.

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

Borkowski Jan – SLD-UP

otwarcia nowej siedziby PiS.

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

Lp.

ZAPRASZA
na zajęcia w nowym roku szkolnym

 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.

13

Ogłoszenia kulturalne

WRZESIEŃ 2005

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-21.00
poniedziałek, piątek
godz. 15.30-17.30

ul. Goldoniego 1, tel. 834 65 47,

Kabaret „Z BOK-u”
pod kierunkiem Tadeusza Ciągardlaka

poniedziałek, piątek
godz. 18.00-20.00

IMPREZY

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

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

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW

Otwarcie wystawy „Cena wolności. Polacy na frontach II wojny światowej”. Projekcja ﬁlmu dok. „Ostatni raport” w reżyserii J. Sawickiego oraz
spotkanie z reżyserem.
wstęp wolny

1.09 (czwartek)
godz.18.00

W cyklu „Złoty Podwieczorek” – impreza taneczna dla dorosłych pod
3.09 (sobota)
godz. 16.00-20.00 hasłem „Muzyczna pocztówka z Europy”
bilety 10 zł
4.09 (niedziela)
godz. 14.00-18.00
godz. 12.30
godz. 18.00

7.09 (środa)
godz. 18.00

Dzień otwarty w BOK. Prezentacje zajęć artystycznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych przygotowanych do realizacji w BOK w roku
kulturalnym 2005/2006.
„Dwie godziny dla rodziny” – spektakl teatralny dla dzieci oraz gry i zabawy przy muzyce.
„Love” – muzyczny spektakl komediowy w wykonaniu aktorów Teatru
RAMPA, w reż. A. Strzeleckiego.
wstęp wolny
Z cyklu „Seniorzy Seniorom” - koncert muzyczny

wstęp wolny

„Miecz chwały” – terenowa gra fabularna RPG dla dzieci i młodzieży,
10.09 (sobota)
organizator Klub RPG Srebrzysty Miecz z BOK
godz.10.00 - 18.00
wstęp wolny
„Złoty Podwieczorek” – impreza taneczna dla dorosłych.
11.09 (niedziela)
godz. 16.00-20.00

wstęp 10 zł

Spektakl „ Ja zabiłem” wg. F. Dostojewskiego w reżyserii Ryszarda
Farona (spektakle dla młodzieży).
wstęp wolny
W cyklu Scena Prezentacji z koncertem „Bardowie 2 pokolenia” wystąpi
T. Olszewski.
wstęp wolny

12 – 16.09
godz. 9.00-14.00
14.09 (środa)
godz. 18.00

„Liście na wietrze” - spotkanie autorskie z Felicją Konarską w rocznicę
wkroczenia wojsk rosyjskich na terytorium Polski. Teksty czyta Stanisław Banasiuk.

17.09 (sobota)
godz. 18.00

wstęp wolny
W cyklu Kabaretowa Scena Młodych prezentujemy spektakl „Orfeusz
w piekle” w wykonaniu Teatru z MOK w Teresinie.
wstęp wolny

18.09 (niedziela)
godz. 16.00
21.09. (środa)
godz. 10.00
godz. 18.00

Spektakl teatralny „Przygody Sowizdrzała Marchołta” dla młodzieży
(przedstawienie zamknięte).
Spektakl teatralny „Przygody Sowizdrzała Marchołta” dla dorosłych
wstęp wolny

24. 09 (sobota)
godz. 18.00

Koncert z cyklu „Salonik artystyczny Hanki Rek”

25.09 (niedziela)
godz. 15.00
godz. 17.00

Spotkanie z bioenergoterapeutą Jerzym Mrugałą
wstęp tylko za zaproszeniami
„Złoty Podwieczorek” – impreza taneczna dla dorosłych
bilety 10 zł

5,12, 19, 26, 09.
(poniedziałek)
godz. 12.30-15.00

SPOTKANIA KLUBOWE
Spotkania w Klubie Seniora

Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Warszawski

Zespół tańca dyskotekowego dla dzieci (7-14)
pod kierunkiem Kamili Guzowskiej

wrzesień-grudzień Warsztaty ﬁlmowe dla młodzieży, prowadzenie Wojciech Mandrewicz.
Bielański Ośrodek Kultury zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

SZKOŁA PRZYMIERZA RODZIN
im. ks. Jerzego Popiełuszki
na Bielanach
DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI
W GIMNAZJUM w klasach I, II

Zapewniamy:
- wysoki poziom nauczania
- wychowanie w duchu wartości katolickich
- rozszerzony program języków obcych
- zajęcia pozalekcyjne: edukacyjne i sportowe

Warszawa, ul. Nocznickiego 7, tel. 864-92-50, 864-51-24.
14

wtorek, czwartek
godz. 14.00 – 16.45

Zespół estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży
powyżej lat 15 pod kierunkiem
Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

środa - piątek
godz. 18.00 – 20.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA

Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej
Zajęcia plastyczne „Maluchy malują” dzieci
z opiekunami pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej
Zajęcia plastyczne dzieci 6-12 lat
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej

poniedziałek godz. 16.00 – 17.30
czwartek godz. 18.00 – 19.30
środa
godz. 17.00 – 18.00
piątek
godz. 17.00 – 18.00

ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA

wtorek, czwartek
godz. 17.00 – 17.45
wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 18.45

Gimnastyka dla pań po mastektomii
Gimnastyka TBC dla pań

wtorek, czwartek
godz. 19.00 – 20.oo
środa
godz. 19.00

Gimnastyka dla osób ze schorzeniami kręgosłupa
Gimnastyka Chińska TAI-CHI
Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku

wtorek - piątek
godz. 9.00 – 13.00
wtorek godz. 17.00
piątek godz. 18.00
wtorek i czwartek
godz.20.00 - 21.00

Karate dla dzieci
Gimnastyka ogólnorozwojowa dla młodzieży

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 21.00

Nauka języka angielskiego i niemieckiego
Szkoła językowa English Courses

ZAJĘCIA STAŁE – INNE
wtorek
godz. 17.00 - 19.00

Sekcja szachowa
pod kierunkiem Piotra Staniszewskiego

WYSTAWY
1.09 – 20.09

„Cena wolności. Polacy na frontach II wojny światowej”

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

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

EDUKACJA KLUTURALNA

Warsztaty doskonalące dla animatorów i nauczycieli z cyklu „ Metody
24 - 25.09
aktywizujące w pracy z grupą” cz. III, prowadzenie Beata Arabska (kon(sobota, niedziela) tynuacja cyklu rozpoczętego w 2004 r.)
koszt udziału 60 zł
Koncert w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej pt. „Rozrywkowa
28.09 (środa)
czy poważna?” dla dzieci i młodzieży
godz. 11.00
wstęp wolny

wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 19.30
czwartek
godz. 17.15 – 18.00
poniedziałek
godz. 15.30
poniedziałek, środa
godz. 18.00

Ruch, taniec i zabawa dla najmłodszych (3-6)

bilety 15 zł

1,8,15,22,29,09.
Spotkania w Klubie Gier Towarzyskich
(czwartek)
godz. 16.00-20.00
27.09
(trzeci wtorek)
godz. 18.30

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
„Scena Off”
pod kierunkiem Anny Dziedzic
„Koktejl teatralny”
pod kierunkiem Krzysztofa Wierzbiańskiego

IMPREZY
Dzień Otwarty - prezentacja ofert Ośrodka Kulturyna rok kulturalny
04.09 (niedziela)
godz. 10.00-16.00 2005/2006
17.09 (sobota)
godz. 18.00

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

24.09 (sobota)
godz. 18.00

Z cyklu „Wieczór z balladą” – koncert

SPOTKANIA KLUBOWE
10.09 (sobota)
godz. 18.00

Spotkanie Klubu Seniora

28.09. (środa)
godz. 12.30

Koncert umuzykalniający dla uczniów w wykonaniu artystów Filharmonii
Narodowej pt. „Dźwiękowa Karuzela”

SPOTKANIA EDUKACYJNE
ZAJĘCIA STAŁE

Dziecięcy zespół wokalno-taneczny. „Promyk Mazowsza” pod kierunkiem Barbary i Piotra Rucińskich
Zajęcia artystyczne dla dzieci
pod kierunkiem Joanny Gałązki
Gimnastyka dla osób ze schorzeniami kręgosłupa
Sekcja tkacka pod kierunkiem Marzenny Kustry
Gimnastyka dla seniorów
prowadzona przez Uniwersytet III wieku
Język angielski
Biblioteka dla dzieci i dorosłych

środa godz. 16.00-18.00
sobota godz. 11.00-13.00
wtorek, czwartek
godz. 18.00 – 18.45
sobota,
godz. 10.00-15.00
wtorek
godz. 10.00-14.00

wtorek - piątek
godz. 9.00-13.00
wtorki i czwartki
godz. 16.00-20.30
poniedziałek, środa i piątek
godz. 13.00-19.00
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Ogłoszenia drobne
SZUKAM PRACY

• 25-letni, dyspozycyjny, zmotoryzowany - doświadczenie
w pracach wykończeniowych - poszukuje stałej pracy lub
dodatkowej. Tel. 504 012 224.
• Pracująca podejmie dodatkowe zajęcie (opieka, sprzątanie), codziennie od godz. 17.00 i w weekendy. Tel.
504 188 844.
• Błyskotliwa, lat 36, inteligentna, komunikatywna, pozytywnie nastawiona do ludzi i życia, umiejąca pracować pod
presją stresu, z doświadczeniem w handlu zagranicznym
w branżach 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, najchętniej w wieku przedszkolnym lub szkolnym lub osobą
starszą. Posiadam doświadczenie i referencje. Tel. 834
02 30, 0-505 148 232.
• Kobieta na wcześniejszej emeryturze, od września zaopiekuje się dzieckiem w wieku szkolnym lub przedszkolnym
/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.
• Germanista z Bielan podejmie się korepetycji, tłumaczeń, konwersacji, pomocy w odrabianiu lekcji z języka
niemieckiego. Także pracy stałej na umowę. Kontakt:
tel. 0 887 397 868

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
(wieczorem), 0 607 052 650.

SPRZEDAM

• Odkurzacz ogrodowy do liści na gwarancji. Tel. 864-97-36.
• Telewizor turystyczny 5,5 cala 230 i 12V na gwarancji.
Tel. 864-97-36.
• Sprzedam dwa fotele tapicerowane + ławę rozkładaną.
Tel. 669-94-39.
• Maszynę do szycia SINDER (nożna). Szyje tkaniny cienkie
i grube.Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.
• Komputer DESKOP DELL PENTIUM I 120 MHz, Ram 64
MB, HDD 6 GB + monitor kolor, mysz, klawiatura, jojstick,
głosiniki. Tel. 669 95 58 - godz. 8.00-20.00.
• Sprzedam kuchnię gazową. Tel. 633 00 86.
• Sprzedam żaglówkę rozkładaną z żaglem. Tel. 633
00 86.
• Wózek spacerowy ﬁrmy Baby Dreams, mało używany,
pokrowiec na nóżki, kosz na zakupy. Cena 170 zł. Tel.
669-05-39.
• Sprzedam niedrogo suknię ślubną - rozmiar 38. Tel.
663 65 52.
• Rolki dla chłopca, rozmiar 40, w bardzo dobrym stanie,
cena: 50 zł, Bielany, proszę telefonować wieczorem tel.
633-01-81.
• Kożuch damski brązowy, licowany 3/4 z odpinanym kapturem, rozmiar 42/44, w bardzo dobrym stanie cena: 400 zł,
Bielany, proszę telefonować wieczorem tel. 633-01-81.
• „Wersalkę (120/190 (po rozłożeniu) w dobry stanie, beżowo – brązowa – czarna tapicerka, jasne, meblowe boki,
z pojemnikiem na pościel, cena: 195,- zł Bielany, proszę
telefonować wieczorem: tel. 633-01-81
• Sprzedam albę komunijną dla dziewczynki. Tel. 502
057 579.
• Sprzedam śpiwór dla dziecka dł. 110 cm – 25 zł oraz
komplet do chrztu dla dziewczynki 74 cm – 50 zł. Tel.
500 255 712.
• Sprzedam lutownicę gazową na naboje 190 g z 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
rustykalnym (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.
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• Sprzedam niedrogo kredens z lat 60-tych drewniany dł. 150
cm, wys. 125 cm z barkiem i zaszklonym bufetem, cztery
szuﬂady 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, ﬂizeliny, surówki, pościelowych,
skayów i ortalionów 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 nagami 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.

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, balkonem, około 40 m2, może być zadłużone lub do remontu
– Żoliborz lub bliskie Bielany. W rozliczeniu sprzedam
mieszkanie własnościowe, hipoteczne 27 m2, rozkładowe,
wysoki parter, okratowane, 3 schowki, bliskie Bielany.
Tel. 603 109 236.
• Wynajmę dwupokojowe umeblowane mieszkanie przy
Dworcu Marymont. Tel. 864 73 77.
• Sprzedam mieszkanie – ul. Kochanowskiego przy przychodni. Tel. 633 13 45, 501 340 502.
• Sprzedam garaż własnościowy przy ul. Marymonckiej.
Woda, co. Tel. 751-18-86 wieczorem.
• Mam do wynajęcia 2 pokoje z kuchnia. Niedrogo. Tel.
0-696-219-475.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe 61 m2 na Woli przy
ul. Góralskiej bez pośredników. Tel. 0 600 108 958 lub
0 603 675 401.
• Kupię mieszkanie bezpośrednio 2 lub 3 pokojowe na
Bielanach. Tel. 0 501 772 090.
• Bezpośrednio kupię mieszkanie dwupokojowe, z widną
kuchnią, balkonem, ok. 40 m2, może być zadłużone lub do
remontu – Żoliborz lub bliskie Bielany. Tel. 603-109-236.
• 35 m kwadratowych na magazyn/pracownie na ul. Lektykarskiej. Tel. 833-72-13
• Wynajmę dom – pensjonat: ul. Farysa 8. Tel. 834 35 08.
• 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. Przybyszewskiego 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 rozliczeniu 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 – Bielany. Tel. 835 42 74 (w godz. 17.00-21.00), 0 601 294 125.
• Uczciwemu od zaraz wynajmę miejsce w garażu podziemnym w nowym bloku przy ul. Literackiej 13A najchętniej
z pobliskich bloków (ul. Literacka, Kochanowskiego),
tel. 508361405
• 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.
• Sprzedam kawalerkę 24 m2 na Bielanach – osiedle Wawrzyszew. Tel. 864 72 97 (po godz. 15.00).
• Zamienię mieszkanie własnościowe (kawalerkę 27 m2) na
większe na osiedlu Wawrzyszew. Tel. 0 609 464 528.
• 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
remoncie, podłoga mozaika, terakota, glazura, szafy
wnękowe, nowe okna, balkon. Blisko szkoły, przedszkola, las i planowana linia metra. Budynek po wymianie
wszystkich instalacji. Bezpośrednio cena 163000 zł.
Tel. 604 093 125.

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.
818 57 87, 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

USŁUGI

• Dom Opieki w Łomiankach, całodobowa opieka pielęgniarska, opieka lekarska, bezpłatny transport, własna
karetka. Pokoje 1, 2 i 3 osobowe. Cena od 1100 zł do
1500 zł miesięcznie. Tel. 751-30-72, 0-502-09-11-77.
• Emeryt – spawacz – ślusarz – malarz – kamieniarz. Tel.
663-10-85
• Absolwentka ﬁlozoﬁi 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. Gwarancja. Tel. 0-507-932-183.
• Wesela tanio, najlepiej, atrakcyjne sale, kompleksowo
z najwyższej klasy orkiestrą i kamerzystą. Posiadamy
prezentację na video z całych wesel w różnych salach.
Tel. 835-32-81 lub 0-604-405-155.
• Zespół muzyczny. Wesela, bale, studniówki. Wysoki 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 mieszkania, działki, domy, itp.Tel. 0605-32-44-09.
• Korepetycje - język niemiecki - tanio, solidnie - studentka
linqudydaktyki. Tel. 607 998 635 (po godz. 17.00).
• Stolarstwo, wyrób, naprawa. Tel. 833 46 74, 834 96 68.
• Korepetycje z fortepianu - solidnie i tanio. Tel. 669 45 41.
• Szkło. Nietypowe usługi szklarskie: zabudowy, blaty,
schody, drzwi, meble, witraże - wszystko wykonane ze
szkła. Lustra srebrne i kolorowe. Konsultacje bezpłatne.
Tel. 0 602 852 537.
• Cyklinowanie, układanie, naprawy - szybko, solidnie, tanio.
Tel. 864 18 26, 864 06 58.
• Korepetycje z matematyki. Tel. 835 12 05.
• Pracownia Artystyczna „BERKANAN” prowadzi 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 motocyklowe, szkolnie na kartę motorowerową – ukończony 13
rok życia. Tel. 834-64-04, 0-604-636-390 Max Redel.
• Złota rączka wykonuje usługi: malowanie, hydraulika,
elektryka, ślusarstwo, czyszczenie wertikali, dywanów,
tapicerki. Tel. 633-48-92.
• Pralnia Alicja wykonuje usługi: pranie sukien ślubnych, kurtek
puchowych, skórzanych, kożuchowych, futer, kapeluszy,
beretów, krawatów i każdej garderoby. Tel. 839-27-27. Al.
Wojska Polskiego 58 za salonem Fiata.
• Przeprowadzki, transport bagażowy, kraj i zagranica,
faktury VAT. Tel. 833-65-19, 0-601-753-845.
• Dezynsekcja, HACCP – skutecznie, profesjonalnie, bezpiecznie, bezzapachowe preparaty. Tel. 642-96-16.
• Korepetycje z języka niemieckiego u egzaminatora
państwowego z najwyższymi kwaliﬁkacjami (także przygotowanie do matury). Tel. 0-609 93 92 40.
• Angielski dla początkujących i zaawansowanych - młodzież, dorośli. Możliwy dojazd - dyplomowana nauczycielka. Tel. 669-66-04.

• Naprawa telewizorów. Tel. 505
924 334.
• Poligraf 30 lat, obsługa komputera, prawo jazdy, wykształcenie średnie poligraﬁczne, 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, Bemowo 20 zł/h - pisanie prac tel. 0691350400,
6636293 po 17.00
• Lekcje języka niemieckiego dla początkujących i zaawansowanych (także przygotowanie do matury) u mgr. ﬁlologii
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, akupresura. Likwiduje stawowo-mięśniowe dolegliwości bólowe,
usprawnia pracę stawów, również w domu u pacjenta. Tel.
602 197 150, 669 61 23.
• Fotograﬁk z długoletnim doświadczeniem oferuje usługi
foto i videoﬁlmowanie: 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
• Chemia, przygotowanie do egzaminów wstępnych na
studia. Tel. 864 21 04 (po 19-ej).
• Matematyka przez dydaktyka – dojeżdżam. Tel. 864 21
04 (po 19-ej).
• BHP, profesjonalna obsługa ﬁrm, szkolenia. Tel. 601
34 88 21.
• Części zamienne do żaluzji, rolet, verticali. Serwis – sprzedaż, ul. Bogusławskiego 6a. Tel. 423-44-13.
• Serwis okien z PCV na okuciu WINKHAUS i ROTO.
Sprzedaż – montaż. Tel. 425-40-88.
• Domowa opieka dla starszych i niepełnosprawnych.
Rehabilitanci, pielęgniarki, opiekunki. Gwarancja jakości
usług. Tel. 695 936 892, 663 18 94 ul. Conrada 7, paraﬁa
Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
• Transport – tanio. Meble, AGD, RTV, inne – Fiat Ducato
Maxi. Tel. 604 704 193.
• Francuski – kursy przedwyjazdowe. Tel. 869 45 60, www.
elea.com.pl.
• Klimatyzacja samochodowa. Serwis, naprawy. Profesjonalnie. Tanio. Tel. 833-20-14, 0-501-160-500.
• Matematyka i chemia. Nauczycielka przygotuje do
egzaminu poprawkowego – skutecznie i bezstresowo;
doświadczenie. Tel. 603 162 542.
• Nauczycielka przygotowuje do poprawki gimnazjalistów
z matematyki i chemii. Tel. 698 414 705.
• Pedagog, reedukator zaopiekuje się dzieckiem w godzinach
popołudniowych lub pomoże w nauce. Tel. 509 625 928.
• Wesela – Tanio – Najlepiej. 90 zł od osoby przy bogatym,
pełnym menu, atrakcyjne sale, wysoki poziom. Posiadamy prezentację przebiegu całych wesel na kasetach
video i płytach DVD. Możliwość atrakcyjnej orkiestry oraz
kamery video. Tel. 835 32 81, 604 405 155.
• Terapia normalna kręgosłupa i schorzeń odkręgosłupowych. Tel. 0 510 600 800.
• 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.

UWAGA!

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 informacje – ul. Arkuszowa 54, tel. 835 40 61, kom.
0-693 028 985.

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.

Zaproszenie

na diamentowe gody Liceum XXII na Bielanach.
Dyrekcja Szkoły oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowanków Liceum zapraszają na tę uroczystość jubileuszową w dniach 14, 15 i 16 października 2005 r.
Udział w zjeździe prosimy potwierdzić w czasie dyżurów w szkole przy ul. Staffa
111 w każdy wtorek w godz. 18.00 – 20.00.
Informacje można uzyskać także telefonicznie – 834 07 40 po godz. 17.00 u Teresy Kosmickiej lub pod nr tel. 834 01 85 u Ewy Hejnikowskiej. Termin zgłoszeń
i wpłat upływa 15 września br.
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Rozmaitości bielańskie

UPRZEJMIE DONOSZĘ, ŻE...

...chciałbym zamieścić słów parę
na łamach tejże gazety, w tak zwanych
sprawach bieżących dzielnicy, które
dają o sobie znać ustawicznie. Bo mnie
pióro świerzbi nad wyraz, gdy widzę co
w bielańskiej trawie piszczy.
„Sezon ogórkowy” kończy się. Tak się
złożyło, że kilka tematów przeszło jakby
obok, więc to dobra okazja, aby nadrobić
tę bolesną zaległość.
W ostatnich dniach stycznia, zadebiutował przy ul. Żeromskiego bardzo gustowny
sklep. Na imię mu dano „Radek” – ku czci
dawnego baru o takiej samej nazwie. Po
nim nastał z lekka szemrany lokal, ni to kawiarnia, ni to night club. Trwało to czas jakiś,
albo jeszcze dłużej, potem nieco podupadł,
a pawilon marniał w oczach. Okoliczni mieszkańcy stawiali nawet zakłady: rozbiorą go,
czy też sam się rozpadnie? Nic z tych rzeczy.
Jak już wspomniałem, wychodząc naprzeciw
głębokim potrzebom pobliskiego narodu,
otwarto spożywczaka. Co za wygoda! Nie
trzeba już po byle co tańszego, pędzić z torbami do hipermarketu na Chomiczówkę czy
Bemowo. Obejrzałem ja sobie ten przybytek
od stóp do głów, jak również wzdłuż i wszerz,
wzbudzając dyskretne zainteresowanie obsługi. Wrażenia ze zwiedzania powyższego
mam pozytywne. Może nie ma tam takiego
kosmicznego wybór towarów kolonialnych
wszelakich, ale bez przesady. Ceny są
w miarę przyzwoite, w każdym razie porównywalne w wielu strategicznych kategoriach.
Personel też jakiś spokojniejszy niż w tych
wielkich „świątyniach wyzysku handlowego”,
przeto klienci bynajmniej nie awanturujący
są. Reasumując: jest dobrze! Więc takie rzeczy mocno popieram, bo zamiast burzyć, coś
się rozsądnego odbudowuje. I to ma sens.
Następna kwestia. Nie mogę wyjść z podziwu nad słabą skutecznością stosownych
służb, które nie radzą sobie z tzw. handlem
ulicznym. Wszyscy już tak się przyzwyczaili, że
nawet tego nie dostrzegają. Niedobrze. Pytam
się ja głośno, a wymownie: kto się wreszcie
tym zajmie? Od Śródmieścia, przez „Halę
Marymoncką”, po Hutę, plenią się stragany
i stoiska rozmaite, ustawione byle gdzie. I nie
chodzi tu o samotną staruszkę sprzedającą
kwiaty. Oto dwa z brzegu przykłady: teren
wokół przystanku tramwajowego Aspekt 03
(nieopodal E. Leclerca), oraz przed sklepem
“Globi” na Conrada. Czego tam nie ma: plastikowe budziki, ceramiczne ﬁgurki, kierpce,
ptasie mleczko, staniki, gacie typu barchany,
torebki, kadzidełka, obrazy jakieś koszmarne... Stop. Nawet mi się nie chce wymieniać
dalej tego wszystkiego. Przeciskać się trzeba
wśród tych obfitości à la Turkmenistan.
Sporadycznie zjawia się policja czy straż
miejska, wlepiając mandaty za nielegalny
handel i na tym sprawa się kończy.
Mam w tej materii ambiwalentne
odczucia, gdyż jest też druga, może ważniejsza strona medalu. Żeby była jasność
w sprawie – ja do tych ludzi nic nie mam.
Rozumiem ich motywy, bo czasy nie
są lekkie i mniemam, że jest to dla nich
jedyny sposób na przeżycie. Więc może
lepiej, że próbują cokolwiek robić, niż
kraść, czy powiększać armię bezrobotnych. Nie o to chodzi, by zaraz „wylewać
dziecko z kąpielą”. Spójrzmy więc z innej
perspektywy. Czy można konstruktywnie
pomóc tym ludziom? Jak ucywilizować zaistniałe zjawisko, nadać mu legalne ramy,
zaproponować alternatywne miejsce do
handlu? Bowiem chodnik (jak sama nazwa
wskazuje), służy wyłącznie do chodzenia.
Chyba, że teraz nazywa się on handlownik, a ja o tym nic nie wiem. Jak można
rozwikłać ten problem? Odsyłam w tym
miejscu wszystkich zainteresowanych do
słynnej już teorii podanej w książce G. L.
Kelling’a – „Wybite szyby”, wspomnień
burmistrza Nowego Jorku R. Giuliani’ego
– „Przywództwo”, czy szefa nowojorskiej
policji W. Bratton’a – „Przełom”. To ciekawe i pouczające lektury, jak najbardziej
na temat, dające wiele do myślenia. Powiem tylko tyle: to rzecz mentalna, gdyż
problem jest najpierw w głowie, a dopiero
później w kasie miejskiej. Dokładnie w tej
kolejności, nie odwrotnie. Ktoś kto mówi,
że jest inaczej, mija się z prawdą, czyli
zwyczajnie kłamie. (Odpowiednie skreślić,
według własnego uznania).
Przedostatni już dzisiaj problem, zahaczający niejako o poprzedni. Ulotki,
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czyli papierowa wojna o klienta. To już prawie
epidemia, połączona z elementami horroru.
Mieszkańcy domków przy ul. Barcickiej, Rydla
czy Bajana, nie nadążają ściągać z klamek,
skrzynek i furtek, handlowych ofert. Natomiast
lokatorzy bielańskich bloków, toną w tych
śmieciach, „rozkładanych” wprost na korytarzach. Przed wieloma klatkami zamontowano
specjalne skrzynki na broszury reklamowe.
Niewiele to daje. Następuje agresywny nalot
dywanowy, gdyż są one rzucane garściami
wprost na brudną posadzkę. Na zasadzie:
macie chamy i się cieszcie! Przodują w tym
nachalnym procederze wielkie sieci handlowe,
pizzerie oraz producenci okien i drzwi. Roznosiciele są już tak bezczelni, że dzwonią domofonem z żądaniem – proszę otworzyć, ulotki!
Gdy im się powie, by zostawili je w stosownym
miejscu i tak włażą nieproszeni. Myślę, że to
łamanie prawa i to na wielu płaszczyznach.
Począwszy od niczym nieuzasadnionego
wtargnięcia do budynku, przez śmiecenie,
po stwarzanie zagrożenia dla mienia i życia
mieszkańców. Tak, tak. Bowiem zdarza się,
że ktoś „dowcipny” zsuwa je do szybu windowego, a ktoś inny rzuca peta. Pewnie znacie
takie historie. Jak również to, że leżące długo
pod drzwiami ulotki, są idealną wskazówką
dla złodzieja. Zapytajcie o to okradzionych
sąsiadów. W innym cywilizowanym kraju,
za taki numer można pozwać do sądu sieć
handlową, wygrywając sprawę w cuglach.
O naprawdę dużym odszkodowaniu nawet
nie wspomnę.
Na koniec coś bardziej optymistycznego.
Jak niektórzy już zauważyli, ruszyła z kopyta
zapowiadana budowa trasy tramwajowej
wzdłuż ulicy Reymonta. Miło jest na to popatrzeć. Chłopakom aż robota w rękach się pali,
zasuwają jak te strusie pędziwiatry. Tempo
mają iście europejskie, ocierające się (w porywach) o rekord świata. Dopiero co na Bemowie byli, a tu proszę, szast – prast i słupy
trakcyjne stoją aż do ul. Broniewskiego. Już
widzę oczami wyobraźni, rześko pomykające
tramwaje. W chwili gdy piszę ja te słowa trwa
przygotowanie torowiska, zamontowano już
nawet szyny. Trwa budowa rozjazdów przy
ul. Broniewskiego róg al. Reymonta. Na
cały sierpień zamknięto ruch tramwajowy na
odcinku Huta – Piaski. Jest jeszcze sporo do
zrobienia; sieć trakcyjna, podstacje, rozjazdy, przystanki, etc. Póki co, możemy spać
spokojnie, widać w tym wszystkim solidne
gospodarskie podejście. Wciąż aktualne są
dwa przysłowia: „dobra gospodyni, dom przyjemnym czyni” i „pańskie oko konia tuczy”.
O czym łaskawie przypomina...
Życzliwy L. R.

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

WAWRZYSZEW JAKIEGO NIE ZNAMY
Współczesne przeobrażenia i rozbudowa Warszawy miały wpływ na nieunikniony zanik starych podmiejskich
osiedli, bądź wsi, znajdujących się na
obrzeżach. Administracyjne przyłączenie tych terenów do stolicy spowodowało, że większość zabudowy uległa
rozbiórce, w miejsce starych domostw
powstały bloki mieszkalne, zmieniając
dawne tereny nie do poznania.
W dawnych osiedlach przed dziesiątkami lat, kwitło bujne życie, a dzisiaj trudno
znaleźć jego materialne ślady. Taki los
spotkał także Wawrzyszew, wieś, której
początki sięgają XIV wieku, przyłączoną
do Warszawy w 1951 roku.
Były niegdyś w Wawrzyszewie pachnące
ogrody, pełne kwiatów i drzew owocowych.
Słychać było śpiew ptaków i rechotanie
żab, dochodzące z porośniętych sitowiem
stawów. Spotkać można było bociany. Na
pastwiskach pasły się krowy.
Pamiętam te malownicze, sielskie widoki, gdy w latach niemieckiej okupacji, jako
młody chłopak, oglądałem Wawrzyszew
chodząc z grupą szkolną, jego głównym
szlakiem (dzisiejszą ulicą Wólczyńską) na
tutejszy cmentarz.
Młodzież naszej szkoły (Publiczna
Szkoła Powszechna nr 21 im. Artura Oppmana Or-Ota) opiekowała się zbiorową
mogiłą żołnierzy 30 pułku Strzelców Kaniowskich oraz ich bohaterskiego dowódcy
majora Bronisława Kamińskiego. Zginęli
oni w obronie Warszawy we wrześniu
1939 roku. Wówczas był tu niemal pusty
nieogrodzony teren. W miejscu dzisiejszego marmurowego obelisku stał drewniany
postument, usytuowany na piaszczystej
wyniosłości. W pewnym oddaleniu na
północ znajdował się mały, parafialny
cmentarz Wawrzyszewski, założony
w 1830 roku.
Pozwolę sobie wymienić zapamiętane
nazwiska tych uczestników szkolnych
wypraw na cmentarz Wawrzyszewski. Koleżanki: Cymerman, Gajkowicz, Kuśnierczyk,
Naczas, Pogorzelska, Ptaszyńska, Prześlakiewicz, Stawiarska i Wesołowska. Koledzy:
Firkowski, Kiszko, Grüss, Miernowski,
Szcześniewski, Tatarski, Trzebiatowski
i Tatar. Szczególnie bliskim
był mi Stanisław Miernowski
(późniejszy wielce zasłużony
doktor rentgenolog Szpitala
Bielańskiego), który mieszkał
podobnie jak ja przy ulicy
Chełmżyńskiej (Płatniczej).

Z dawnego Wawrzyszewa pozostał
zabytkowy kościół pod wezwaniem św.
Marii Magdaleny, który ufundował w 1543
roku Wawrzyniec Baltazar Smosarski, nadworny lekarz króla Zygmunta Augusta. Do
dzisiaj przetrwał herb fundatora, widoczny
na murach świątyni. Z okresu fundacji
pochodzi też dzisiejsze prezbiterium, do
którego dobudowano w XVIII wieku nieco
wyższą i szerszą nawę. Typowo wiejski
ołtarz pochodzi z końca XVII wieku. Zwraca
uwagę XVI-wieczna kamienna chrzcielnica.
W kruchcie znajdują się liczne epitafia,
z których najstarsze pochodzi z 1827 roku
i jest poświęcone małżeństwu Leszczyńskich, dziedziców Powązek.
Plebanię, w kształcie staropolskiego
dworku, wzniesiono w 1826. Natomiast
brama wejściowa w ogrodzeniu powstała,
jak głosi data na wrotach w 1884 roku.
Wspomnieć należy również o dwóch
wawrzyszewskich kapliczkach, wpisanych
do rejestru zabytków. Pierwsza zbudowana w 1852 roku (usytuowana przy ul.
Wólczyńskiej przy hipermarkecie E. LECLERC), w formie smukłej budowli z ﬁgurą
N. M. P., umieszczoną we wnęce, nad
którą widnieje napis “Ave Maryja”. Jest to
wotum dziękczynne za ocalenie ludności
w czasie epidemii cholery. Zalicza się ona
do najstarszych tego typu zabytków na
Bielanach.
Druga kapliczka (przy ul. Wólczyńskiej
23) powstała w 1857 roku, w kształcie
murowanego domeczku z dwuspadowym
daszkiem ceramicznym. Mieszkańcy Wawrzyszewa wystawili ją w intencji oddania
wsi pod opiekę Opaczności Bożej. Napis
na kaplicy brzmi: „Od Głodu, Ognia i Wojny
wybaw nas Panie”.
W pobliżu zabytkowego kościoła wawrzyszewskiego, w rejonie obecnej ulicy
Petöﬁego znajdują się pozostałości dawnego dworu hr. Podoskiego. Jest to kępa
starodrzewu oraz ciek wodny, otaczające
niegdyś ową posiadłość. Dwór rozebrano
około 1825 roku i późniejsza rozbudowa
wsi zaczęła się kształtować wzdłuż nowego traktu, który wyznacza obecna ulica
Wólczyńska.
Jerzy Głosik
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