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1 września 1939 r.

– ważna data w naszej historii
członkowi Zarządu Dzielnicy, Rafałowi Miastowskiemu, który wygłosił okolicznościowe
przemówienie, m.in. o sytuacji w Europie
w latach 1939-1940. Zakończył słowami:
„Chylę czoła przed tymi, którzy wypełnili
swoją powinność wobec Ojczyzny, składając daninę krwi. Cześć Waszej pamięci
– polegli Żołnierze Września!”
Przedstawiciele Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy, reprezentanci organizacji
kombatanckich oraz młodzież złożyli pod

Mieczysław Pierzchała
Relacje z innych uroczystości patriotycznych na str. 5.

Fot. M. Pierzchała

Jak zwykle na Bielanach bardzo
uroczyście obchodziliśmy 68. rocznicę wybuchu II wojny światowej, czyli
najazdu hitlerowskich Niemiec na Polskę. Pomimo bohaterskich wysiłków
wojska i społeczeństwa nie mieliśmy
szans na skuteczną obronę kraju przed
najeźdźcą. Nasi sojusznicy, Anglia
i Francja, wypowiedzieli wprawdzie
wojnę Niemcom, jednak w kampanii
wrześniowej nic nam nie pomogli.
Tę smutną patriotyczną rocznicę
uczciliśmy najpierw podczas mszy św.
w kościele pw. Marii Magdaleny, celebrowanej przez kapelana bielańskich
kombatantów księdza prałata Bogusława
Pasternaka, a następnie pod pomnikiem
30. Pułku Strzelców Kaniowskich na
Cmentarzu Wawrzyszewskim. Zgromadzili się tu przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy, przedstawiciele organizacji
kombatanckich, delegacje szkół. Wprowadzono poczty sztandarowe organizacji
kombatanckich, ustawiono przy pomniku
posterunki honorowe żołnierzy WP.
Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy
księdza prałata, po czym prowadzący uroczystość Leon Łochowski powitał uczestników uroczystości, a następnie udzielił głosu

pomnikiem wieńce i kwiaty, zapalono znicze. Leon Łochowski zaintonował hymn
państwowy i inne pieśni patriotyczne.
Dzień 1 września to również Dzień
Kombatanta. Było to asumptem do wystąpienia prezesa Bielańskiego Klubu
Kombatanta, Stanisława Kramarza, który
zwrócił się do zebranych ze słowami podzięki za udział w uroczystości.
Spotkanie zakończyło się zaproszeniem uczestników na koncert patriotyczny do Klubu WSMB „Chomiczówka”.

Warta honorowa przed pomnikiem 30. Pułku Strzelców Kaniowskich

Maciej Bartczak z Bielan podbił Europę
Rozmowa z Maciejem Bartczakiem, zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Gier Matematycznych
i Logicznych w Paryżu oraz jego mamą Beatą.
Na początku gratuluję Ci wielkiego
sukcesu odniesionego kilka tygodni
temu w Paryżu. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu poproszę, abyś się
przedstawił naszym Czytelnikom.

Fot. T. Olechowski

M. B. Na imię mam Maciek, mam 10
lat. Moja najbliższa rodzina to tata Darek,
mama Beata i starsza siostra Karolina.
Chodzę do bielańskiej Szkoły Podstawowej nr 289 im. Henryka Sienkiewicza.

Interesuję się sportem, a szczególnie
pływaniem, koszykówką i judo. Uprawiam
również taniec towarzyski. Poza sportem
lubię matematykę i informatykę. Uczę się
również dwóch języków obcych. Do tej
pory moimi największymi osiągnięciami
było II miejsce w Polsce w Konkursie
Matematycznym „KANGUR”, IV miejsce
w Polsce i I miejsce w województwie mazowieckim w Konkursie Matematycznym
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Zbigniew Dubiel, Zofia Gajewicz, Maciej i Beata Bartczak, Małgorzata Staniszewska

„Alfik”, VI miejsce w województwie mazowieckim w Olimpiadzie Wiedzy Biblijnej
„Hieronymus”, III miejsce na Bielanach
w Konkursie Ortograficznym „I ty możesz
zostać mistrzem ortografii” i oczywiście
ostatni wielki sukces: I miejsce w XXI
Finale Międzynarodowego Konkursu
Gier Matematycznych i Logicznych
w Paryżu.
dokończenie na str. 3

W poniedziałek 10 września br.
burmistrz Zbigniew Dubiel zaprosił do
urzędu Macieja z mamą, panią Beatą
Bartczak, aby pogratulować zwycięstwa
w Międzynarodowym Konkursie Gier
Matematycznych i Logicznych, który
24-25 sierpnia br. odbył się w Paryżu.
W czasie spotkania i rozmowy burmistrz
interesował się przebiegiem konkursu
i jego szczęśliwym finałem. Podziękował także za godne reprezentowanie
naszej dzielnicy na międzynarodowej
imprezie. Goście wyrazili burmistrzowi
Zbigniewowi Dubielowi wdzięczność
za zaproszenie, a także za wsparcie
finansowe ich wyjazdu do Paryża.

Inauguracja
roku
szkolnego

Wyjątkowo podniosły charakter
miała tegoroczna dzielnicowa inauguracja roku szkolnego 2007/2008 na
Bielanach. Pierwszy dzwonek wprawdzie zabrzmiał we wszystkich szkołach
już 3 września br., jednak oficjalnego
otwarcia nowego roku dokonano dwa
dni później w jednej z wyróżniających
się bielańskich placówek oświatowych – Gimnazjum nr 72 im. A. B.
Dobrowolskiego, mieszczącym się
przy ul. Przybyszewskiego 45.
To niezwykłe wydarzenie miało wspaniałą oprawę. Uczestniczyli w nim goście,
wśród których znaleźli się m.in. Mazowiecki Kurator Oświaty – dr Grzegorz
Tyszko, burmistrz Dzielnicy Bielany – Zbigniew Dubiel oraz przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Bielany, a także wszyscy
dyrektorzy bielańskich szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych. Uroczystość
zaszczycili swoją obecnością znamienici
przyjaciele Gimnazjum nr 72 w osobach
prof. Janusza Ostrowskiego i prof. Alicji
Godlewskiej, przedstawiciele związków
zawodowych oraz oczywiście nasi radni, których starania o dobro bielańskich
szkół są nie do przecenienia.
Tradycyjnie już, uroczystość inauguracji roku szkolnego poprzedziła odprawiona
w kościele pod wezwaniem św. Zygmunta,
msza św. w intencji uczniów i nauczycieli,
w asyście pocztów sztandarowych szkół
bielańskich. Przybyłych na uroczystość
uczniów, nauczycieli oraz władze samorządowe na czele z burmistrzem Bielan
Zbigniewem Dubielem, przywitał proboszcz parafii ks. Krzysztof Kosk.
dokończenie na str. 3

Spotykamy się
na Pikniku!
W poprzednim wydaniu Naszych Bielan
anonsowaliśmy Państwu największą tegoroczną imprezę plenerową na Bielanach
organizowaną przez nasz samorząd
– Piknik Wielokulturowy „Żegnaj Lato na
Bielanach” który odbędzie się na terenach
rekreacyjnych osiedla „Chomiczówka”
przy ul. Pabla Nerudy 1, w sobotę 22
września w godz. 14.00-22.00. Teraz zapraszamy wszystkich Państwa ponownie
i jednocześnie odsyłamy na 8-9 stronę
„Naszych Bielan” gdzie prezentujemy
dokładny program imprezy.
Mamy nadzieję, że jeśli tylko pogoda
nas nie zawiedzie, to zabawa będzie
1
przednia.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe
na Bielanach
W dniu 6 września br. podczas Sesji
Rady m. st. Warszawy przyjęta została
uchwała w sprawie powołania z dniem
1 listopada br. na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Rekreacyjno
– Sportowe m. st. Warszawy w Dzielnicy
Bielan. Inicjatywę powołania Centrum na
początku kadencji podjął Zarząd Dzielnicy Bielany, a 1 marca 2007 r. Rada Dzielnicy Bielany przyjęła stosowną uchwałę
o charakterze intencyjnym.
Centrum, zgodnie z brzmieniem
uchwały, ma być instytucją kultury fizycznej, zajmującą się nie tylko upowszechnianiem wszelkich form aktywności ruchowej, ale też zarządzaniem
bazą sportową i rekreacyjną. W planach
naszych wychodzimy już w przyszłość.
Centrum Rekreacyjno-Sportowe ma zarządzać wieloma obiektami sportowymi
i rekreacyjnym działającymi na terenie
dzielnicy. W chwili obecnej jego majątkiem stanie się majątek znany Państwu
jako Pływalnia przy Gimnazjum Nr 73.
Następnym wyzwaniem będzie organizacja na Bielanach sezonowego lodowiska
przy Szkole Podstawowej Nr 289 przy ul.
Broniewskiego 99a.
Ale to nie wszystko. Obecny priorytet
dla nas to trudne organizacyjnie i kosztowne przedsięwzięcie, polegające na zagospodarowaniu i tchnięciu życia w zielony kawałek Bielan, który od zawsze
w planach urbanistycznych miasta miał
być miejscem rozwoju sportu i rekreacji.
Modernizacja obiektu przy ul. Marymonckiej 42 – powszechnie nazywanego przez
mieszkańców „Hutnikiem”, ze względu na
wieloletnią działalność prowadzoną przez
tenże klub sportowy - stała się więc priorytetem i najważniejszym zamierzeniem
inwestycyjnym na najbliższe lata. Od
samego początku poszukiwaliśmy zwolenników i partnerów przedsięwzięcia.
Prowadzone są rozmowy z PZPN, WOSiR, lokalnymi klubami sportowymi, a dla
wypracowania tzw. „złotego środka” po

długich rozmowach na wniosek Zarządu
Dzielnicy Bielany w dniu 23 sierpnia br.
Zarządzeniem Prezydenta m. st. Warszawy powstał zespół, którego zadaniem jest
opracowanie projektu zagospodarowania
nieruchomości położonej przy ul. Marymonckiej 42. Obiekt ten, który wpisany
jest przez Urząd m. st. Warszawy w plany
inwestycyjne związane z organizowaniem
przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Euro
2012, co jest już sukcesem, gdyż fakt ten
znacznie podnosi szanse na realizację
tej inwestycji. Jednak koncepcja musi
uwzględniać bielańskie potrzeby, tak
aby po mistrzostwach mógł on spełniać
oczekiwania mieszkańców – uważa
Grzegorz Pietruczuk członek Zarządu
Dzielnicy Bielany i członek ww. zespołu
zadaniowego.
Jesteśmy tego świadomi i w naszych
działaniach przyświeca nam zasada, że musimy spełniać potrzeby społeczne, jak mówi
ustawa o samorządzie gminny „zaspokajać
zbiorowe potrzeby mieszkańców”. Centrum
ma nie tylko sprzyjać upowszechnianiu
piłki nożnej – jak jest obecnie – ale każdy
z mieszkańców powinien mieć możliwość
znalezienia tam czegoś dla siebie. Dla
seniorów i rodzin z małymi dziećmi ważne
jest znalezienie, z dala od ulic i spalin
miejsc spacerowych, placów zabaw, miejsc
aktywnego wypoczynku choćby na łyżwo-rolkach czy na rowerze, a także miejsc
sprzyjających szkoleniu sportowemu dzieci
i młodzieży oraz spełniających warunki konieczne dla rozwoju sportu kwalifikowanego
– mówi Elżbieta Iglewska – Romanowska,
naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji.
Cel, jaki mam przyświeca – to stworzenie
takich warunków, aby Centrum stało się
charakterystycznym punktem nie tylko na
mapie Bielan. Wiemy, że nasz pierwszy
sukces, choć czasochłonny, zbliża nas do
tego. Dziś razem z Państwem chcemy się
cieszyć nową powstającą instytucją, której
celem jest działanie na rzecz rozwoju sportu
i rekreacji w naszej dzielnicy.
Jacek Bączkowski

Niezapomniane...
lato w naszym mieście

W tegorocznej imprezie uczestniczyło
ok. 2300 uczniów. Na Bielanach akcja
„Lato w mieście 2007” była bardzo udana, o czym świadczy wysoka frekwencja
oraz wiele pozytywnych relacji uczestników i nauczycieli, z których zaprezentujemy opinię Szkoły Podstawowej nr 79.
Już skończyły się wakacje, dzieci
wróciły do szkoły. Podwórka opustoszały,
zapełniły się klasy. Jednak nie zapomnieliśmy o wakacyjnych przygodach. Dwie
z nauczycielek pracujących w naszej
szkole – Agnieszka Miecznikowska i Elżbieta Miśta (we współpracy z Małgorzatą
Samulak, Marzeną Kwiatkowską i Renatą
Żbikowską) przygotowały dla dzieci – nie
tylko ze swojej rodzimej szkoły – wspaniałą
ofertę na wakacyjny czas. Ewelina – jedna
z najstarszych uczestniczek wspomina:
„Nie nudziliśmy się wcale, było bardzo
dużo atrakcji: wypad do kina na „Shreka
III”, zabawy na kręgielni. Wszystkim bardzo
podobało się to, że chodziliśmy na basen.
Był też mój młodszy brat Piotrek, bardzo
przejęty i podekscytowany, że będzie na tak
dużym basenie, gdzie jest wielka zjeżdżalnia”. Karolinie z kolei najbardziej zapadło
w pamięć wyjście do ZOO i zabawne małpy
kapucynki. Dzieci dwukrotnie uczestniczyły
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w turnieju rycerskim, grały w tenisa, w gry
terenowe i te całkiem zwyczajne, podwórkowe. Odbyły się zaplanowane wyjścia
do Sejmu i do Centrum Nauki „Kopernik”
w PKiN, a także lekcje muzealne („Jak zostałem powstańcem?” i „Konspiracja, Mały
Sabotaż”) w Muzeum Powstania Warszawskiego, które dzieci oceniały jako bardzo
atrakcyjne, ciekawe i niespotykane. Aby
połączyć, wedle starej dewizy, przyjemne
z pożytecznym – Straż Miejska poprowadziła dla dzieci dwa zajęcia pt. „Bezpieczne
wakacje” i „Wakacje na sportowo”. W akcji
„Lato w mieście” brało udział ponad 50
dzieci. W ramach zajęć uczestnicy otrzymywali pyszne obiady i desery przygotowywane przez pracowników szkoły.
„Było ciekawie i można się było wyszaleć” – wspomina Mateusz. „Wychowawcy byli całkiem fajni” – pisały dzieci
– „Poznałam nowe koleżanki i kolegów”,
„Mam nadzieję, że za rok też będzie lato
w mieście” – takie wypowiedzi to najlepsze podsumowanie, najlepsza nagroda
dla organizatorów. My też mamy nadzieję,
że w czasie ferii zaprosimy dzieci z Bielan
– nie tylko uczniów Szkoły Podstawowej
nr 79 – na akcję „Zima w mieście”.
Robert Tkaczyk, Monika Żelazek

Z prac Zarządu Dzielnicy
W okresie 3 - 18 września 2007 r. Zarząd Dzielnicy odbył 3 posiedzenia, w trakcie
których omówił 60 spraw, w tym podjął 24 uchwał. Treści uchwał są dostępne na
stronie internetowej www.bielany.waw.pl oraz w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy (ul.
Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Zaproszenie
Zarząd Koła Warszawa Bielany Platformy Obywatelskiej RP zaprasza
mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli instytucji z terenu
Warszawy i Mazowsza, zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych
na konferencję:

„Jak skutecznie aplikować
o pieniądze unijne”
24 września br. o godz. 17.30
Aula Główna Akademii Wychowania Fizycznego,
ul. Marymoncka 34
W programie:

9 Polskie doświadczenia i perspektywy w pozyskiwaniu funduszy
z Unii Europejskiej: Poseł do Parlamentu Europejskiego – Jan Olbrycht
9 Fundusze strukturalne dla Mazowsza w latach 2007-2013: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Jacek Kozłowski
9 Formy pomocy Urzędu m.st. Warszawy dla podmiotów zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnych: Dyrektor Biura Funduszy
Europejskich Urzędu m.st. Warszawy – Michał Olszewski
9 Fundusze strukturalne dla biznesu: Prezes Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – Danuta Jabłońska
9 Nowe instrumenty Unii Europejskiej dla rozwoju miejskiego:
Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Mazowsza – Olgierd
Dziekoński
9 Prezentacja organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pomocy podmiotom aplikującym o środki unijne
9 Dyskusja
Koordynator spotkania: Maria Wiro-Kiro
Zapraszamy !!!
W imieniu Zarządu
Przewodnicząca Koła Bielany
Joanna Fabisiak
Zarząd Koła Bielany Platformy Obywatelskiej RP zaprasza do
nowej siedziby Koła Bielany PO przy al. Zjednoczenia 13 (wejście
od ul. Schroegera).
Od poniedziałku do czwartku w godz. 18.00-19.00 dyżury pełnić
będą: Posłowie PO, Burmistrzowie, Radni, Członkowie Zarządu PO.

Benedyktowi i Renacie Rupiewicz
serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Ojca i Teścia
składają
koleżanki i koledzy z Bielańskiego Ośrodka Kultury

Naszemu Drogiemu Koledze

Waldkowi Maciejewskiemu
Radnemu Rady Dzielnicy Bielany
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają
Anna Czarnecka, Maria Mossakowska, Halina Szerszeń,
Marek Keller, Grzegorz Pietruczuk
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Maciej Bartczak z Bielan podbił Europę
Rozmowa z Maciejem Bartczakiem, zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Gier Matematycznych
i Logicznych w Paryżu oraz jego mamą Beatą.
wszystkie zadania dobrze rozwiązane,
a co za tym idzie – pierwsze miejsce.

dokończenie ze str. 3
W jaki sposób dowiedziałeś się o tym
Międzynarodowym Konkursie i jak przygotowywałeś się do niego?

Pani, będąc z synem w Paryżu śledziła na bieżąco jego zachowanie. Co
mogłaby Pani powiedzieć o jego reakcji
po wygranym finale?

M. B. O tym, że istnieje taki konkurs
dowiedziałem się od Katarzyny Suchońskiej, która prowadzi kółko matematyczne
w mojej szkole. Szczegółowe informacje
znalazłem na stronie internetowej Politechniki Wrocławskiej, która jest krajowym organizatorem konkursu. Droga do
Paryża była skomplikowana. Zmagania
konkursowe rozpoczynał pierwszy etap,
korespondencyjny, gdzie trzeba było
rozwiązać 6 zadań i wysłać kartę z odpowiedziami na Politechnikę Wrocławską.
Do kolejnego etapu zakwalifikowani
zostali zawodnicy, którzy najlepiej rozwiązali określoną ilość zadań. Etap
drugi to było spotkanie na Politechnice
Warszawskiej. Tam mieliśmy 5 zadań do
rozwiązania w ciągu 60 minut. Ponieważ
rozwiązałem dobrze wszystkie zadania,
w maju pojechałem na finał krajowy do
Wrocławia, gdzie również nie opuściło
mnie szczęście. O miejscu, które zajął
zawodnik, najpierw decydowała ilość poprawnie rozwiązanych zadań, potem tzw.
współczynnik, czyli punkty za zadania,
a na samym końcu czas. We Wrocławiu
zająłem 2 miejsce, przegrywając jedynie
czasem. Do Paryża, czyli na wielki finał
w mojej kategorii, pojechałem z kolegą.
W innych kategoriach reprezentowało
Polskę po 5 zawodników.
Przygotowania do finału w Paryżu
zajęły mi dosyć dużo czasu. W ciągu
miesiąca poprzedzającego konkurs
przerobiłem około 200 zadań. Lubię
matematykę, więc nie stanowiło to dla
mnie dużego problemu. W większości
były to zadania z poprzednich edycji tego
konkursu, a w Polsce odbywał się już po
raz piętnasty.

B. B. Ogromnie się cieszył! Największą radością i potwierdzeniem wygranej
było odnalezienie swojego nazwiska na
liście podsumowującej zmagania finalistów. Zwycięstwo potwierdzono formalnie
w czasie ceremonii wręczenia nagród
w auli Uniwersytetu Paryskiego. Maciej
przyznał później, że z wrażenia nie
słyszał ogromnego aplauzu audytorium
i kilkuminutowych owacji, którymi nagrodzono małego, skromnego chłopaka,
w biało-czerwonym daszku z napisem
„Poland”…
Co oprócz finału spodobało Ci się
we Francji?

M. B. Poza czasem poświęconym
na konkurs, wyjazd był wspaniałą wycieczką po Paryżu. W ciągu 5 dni wiele
zwiedziliśmy: muzeum w Luwrze, Pałac
w Wersalu, Plac Inwalidów, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Cmentarz Père
Lachaise, dzielnicę La Defense, Centrum
Pompidou, wyspę la Cité, katedrę Notre-Dame, Dzielnicę Łacińską (Panteon,
Sorbonę), Ogród Luksemburski, Wzgórze Montmartre, Bazylikę Sacré-Coeur,
Moulin Rouge. Duże wrażenie zrobiła
na mnie wieża Eiffla, szczególnie pięknie
oświetlona wieczorem. Najbardziej podobała mi się wycieczka do parku rozrywki
– Euro Disneylandu, a tam przejażdżki
super kolejkami górskimi!
Mówi się, że sukces ma wielu ojców.
Czy sukces syna też miał wielu ojców?

B. B. Do sukcesu syna przyczyniła się
rodzina i szkoła. Maciej ma starszą siostrę, której wielokrotne sukcesy (również

Inauguracja roku szkolnego

Z jakim nastawieniem i oczekiwaniami jechałeś na finał do Paryża?

M. B. Moje oczekiwania były raczej
konkretne, mianowicie liczyłem na
miejsce na podium… Postanowiłem, że
będę walczył o laury zwycięzcy po zmaganiach we Wrocławiu, gdzie zająłem
drugie miejsce. Poza tym osiągnięcia
polskiej reprezentacji w ostatnich latach
były świetne. Zawsze byliśmy w ścisłej
zawodniczej czołówce!
A jak wyglądał finał i Twoja sytuacja
w poszczególnych rundach finału?

M. B. Finał w Paryżu opierał się na
takich samych zasadach, co we Wrocławiu, czyli były dwa etapy, a w każdym
etapie po 5 zadań do wykonania w ciągu
60 minut. Po pierwszym etapie byłem na
pierwszym miejscu z pięcioma dobrze
rozwiązanymi zadaniami! W związku
z tym, moją taktyką na drugi dzień było
poprawne rozwiązanie wszystkich zadań.
Nieważne, w jakim czasie… I udało się!
Zwyciężyłem! Zrobiłem wszystkie zadania jako jedyny. Zdobyłem pierwsze
miejsce!

Końcowy akord tego dnia stanowił
występ młodzieży Gimnazjum nr 72,
która we właściwy sobie sposób oczarowała wszystkich zaproszonych gości.
Myliłby się ten, kto by sądził, że uczestnikom została zaprezentowana łatwa,

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tadeusz Olechowski

Alicję Fabisiak, Aleksandrę Pasiak,
Agatę Szykułę, Karolinę Kaletę, Paulinę Bronik, Agatę Wojnar, Magdalenę
i Paulinę Wysmołek, Adriana Więcha
oraz Adama Wirskiego. Nazwiska te zapamiętajmy, bowiem po reakcji widowni
możemy być pewni, że o nich jeszcze
usłyszymy. Na uwagę zasługuje także

Fot. T. Olechowski

dokończenie ze str. 1

W czasie mszy świętej zostały poświęcone tornistry i przybory szkolne
najmłodszych uczniów szkół bielańskich.
Gospodarzem części oficjalnej, odbywającej się w budynku Gimnazjum nr 72,
była wieloletnia dyrektorka tej placówki
Danuta Rozmus.
Uroczystość miała dwie zasadnicze
części. W pierwszej goście mogli obejrzeć nową halę sportową, którą tego
dnia oficjalnie otwarto i poświęcono.
Inwestycja ta zrobiła duże wrażenie na
przybyłych, a zapewne zrobi jeszcze
większe na młodzieży, która dzięki niej
zyskała naprawdę wspaniałe warunki
do uprawiania sportu. Tę część imprezy
uświetnił występ grupy tanecznej „Jazz I”
prowadzonej przez Pawła Michno.
Druga część przebiegła w nieco odmiennym klimacie. Życzenia owocnego
roku szkolnego, sukcesów w edukacji
i znakomitych osiągnięć egzaminacyjnych, pedagogom mądrości, zaś uczniom
wytrwałości w poznawaniu nowego, złożyli dr Grzegorz Tyszko oraz Zbigniew
Dubiel. Dokonano także uroczystego
wręczenia aktów mianowania nauczycielom, którzy w tym roku uzyskali kolejny
stopień awansu zawodowego. Po złożeniu ślubowania akty mianowania z rąk
Zofii Gajewicz – naczelnika Wydziału
Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany,
odebrało 11 pedagogów.

na polu matematycznym) bacznie obserwuje. Kilka lat temu był z nami na uroczystości zakończenia roku szkolnego, kiedy
to wręczano jej nagrody za zwycięstwa,
odniesione w wielu interdyscyplinarnych konkursach. Pamiętam, że wtedy
cichutko zapytał mnie, czy mógłby być
taki jak Karolina… Nie trzeba było długo
czekać! Przede wszystkim to jednak swojej pracowitości, wytrwałości i chęci do
podejmowania nowych, ciekawych wyzwań, może zawdzięczać swój ogromny
sukces. Niewątpliwie jego matematyczne
pasje były umiejętnie pielęgnowane przez
Agnieszkę Malarską, najważniejszą, bo
przecież pierwszą nauczycielkę syna.
A kiedy już w drugiej klasie trafił do kółka
matematycznego, Katarzyna Suchońska
potrafiła zainteresować Macieja królową
nauk i pokazać matematykę z zupełnie
innej, pasjonującej strony. To zaowocowało zwycięstwem w dwóch innych
konkursach matematycznych i …postanowieniem o powrocie do Paryża jako
finalista w przyszłym roku!

Burmistrz Zbigniew Dubiel wśród pierwszaków

prosta i przyjemna rozrywka. Niebywale
refleksyjny i wzruszający spektakl „Quo
Vadis, Homo?” – przygotowany pod
kierunkiem znakomitego wychowawcy
i nauczyciela języka polskiego Anny Mizak – został wręcz perfekcyjnie wykonany przez grupę wyjątkowo uzdolnionej
młodzieży: Aleksandrę Mioduszewską,

towarzyszący przedstawieniu wspaniały
występ chóru prowadzonego przez
Andrzeja Machowskiego, a także dekoracje wykonane przez Anetę Płotnicką,
które wyjątkowo trafnie podkreślały
klimat spektaklu.
Zofia Gajewicz, naczelnik Wydziału
Oświaty i wychowania
Anna Mizak, nauczycielka Gimnazjum nr 72

M. B. O wygranej byłem przekonany
już w momencie, gdy oddawałem kartę
odpowiedzi po drugim etapie. W pierwszym dniu konkursu miałem maksymalną
ilość punktów, dlatego w drugim dniu
kilka razy sprawdzałem rozwiązania,
aby mieć przekonanie, że również mam
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Fot. T. Olechowski

W którym momencie trwania konkursu byłeś już pewny wygranej?

Młodzi artyści po swoim występie
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WSPOMNIENIA
STAREGO BIELAŃCZYKA

Przedstawiamy budowę – 8

Dni Otwarte Metra

i schodach są już granitowe posadzki.
Roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zakładającym zakończenie
prac budowlanych w grudniu. Wówczas
wykonawca ma zgłosić gotowość do
odbiorów stacji i tunelu, a do pracy przystąpi komisja, której zadaniem będzie
sprawdzenie wszystkich elementów
konstrukcji i wykończenia, pod kątem

Z okazji przypadającego 22 września Międzynarodowego Dnia bez
Samochodu Metro Warszawskie
organizuje dni otwarte Stacji Techniczno-Postojowej (STP) na Kabatach w ramach Dni Transportu
Publicznego.
Już czwarty rok z rzędu będzie można
zasiąść w kabinie maszynisty, zajrzeć
w zakamarki pociągu i pojazdu ratownictwa technicznego UNIMOG, oraz zwiedzić elektrowozownię gdzie dokonuje
się przeglądów i konserwacji pociągów.
Od godziny 9.30 w namiocie rozstawionym przy parkingu przed wejściem na
teren STP Kabaty przy ulicy Wilczy Dół,
będą rozdawane darmowe numerowane
wejściówki z zaznaczoną godziną zwiedzania. Żeby uczestniczyć w zwiedzaniu,
każdy zainteresowany będzie musiał
mieć przy sobie dowód tożsamości ze
zdjęciem i adresem, osoby niepełnoletnie
do 15 roku życia będą mogły wejść na teren STP tylko pod opieką osób starszych.
Serdecznie zapraszamy.

zgodności z zamówieniem i ze wszystkimi wymaganiami. Komisja ma pracować do połowy stycznia. Na 14 stycznia
planowane jest zakończenie przedmiotu
umowy i obiekty zostaną przedstawione
do odbioru odpowiednim służbom, co
wynika z prawa budowlanego. Zwykle
takie odbiory trwają kilka tygodni więc
ze stacji powinniśmy zacząć korzystać
w lutym lub marcu.

przeprowadził wykopy niezbędne
przy wykonaniu fundamentów.
Przygotowano również sieć kanalizacyjną.
W tym miesiącu planowane jest
także wylanie chudego betonu
– czyli betonu z małą zawartością cementu, stosowanego jako
podkład pod ławy fundamentowe.
Jeżeli pogoda pozwoli, fundamenty
lane będą około 24 września br.

Od pewnego czasu na terenie Słodowca budowany jest tunel pod trasą Armii
Krajowej. Od dzieciństwa mieszkałem
na tym terenie, pamiętam konfigurację
terenu oraz przepływ rzeki Rudawki
w latach trzydziestych ubiegłego wieku,
dlatego podzielę się swoimi wspomnieniami w nawiązaniu do terenu budowy
metra.
W ostatnich latach przed wybuchem
wojny, Słodowiec był chaotycznym skupiskiem niskich drewnianych domów,
rozmieszczonych wzdłuż Szosy Zakroczymskiej (ul. Marymoncka), począwszy
od drogi na Powązki (ul. Włościańska).
Plan regulacyjny z 1925 r. włączył
Słodowiec wraz z Burakowem i Piaskami (Młociny – B) do miejskiego układu
przestrzennego, zachowując pełną
autonomię i dotychczasowy układ dróg.
W tym okresie do Słodowca zaliczano
również posesje po wschodniej stronie
ul. Marymonckiej.
W początkach lat trzydziestych ubiegłego wieku usypano wał w poprzek
wąwozu słodowieckiego, między ulicami
Włościańską i Ogólną, po którym biegł tor
kolejowy, prowadzący z Dworca Gdańskiego do Łomianek i dalej do Składnicy
Wojskowej w Palmirach w Puszczy
Kampinoskiej.
W pobliżu miejsca dzisiejszych prac
ziemnych, związanych z budową tunelu
metra pod trasą Armii Krajowej, w ,,wąwozie słodowieckim” znajdował się duży
staw, porośnięty bujną roślinnością, przez
który przepływała rzeczka Rudawka.
Brała ona swój początek gdzieś na
Kole, później wartko płynęła od strony
Olszynki (dzisiaj parku Olszyna), następnie pod mostkiem przecinała ulicę
Gąbińską i płynęła wzdłuż ul. Ogólnej, za
ogródkami przydomowymi, po jej prawej
stronie.
Następnie bardzo ostro obniżała swój
bieg, przepływając pod wspomnianym
wałem kolejowym, w poprzek wąwozu
erozyjnego i wpadała do nisko położonego stawu Słodowieckiego.
Na dolnym Słodowcu, gdzie drążony
jest tunel metra, w latach trzydziestych
ubiegłego wieku znajdowały się szczątki
młyna słodowieckiego. Od niego wywodzi
się nazwa Słodowiec.
Warto przypomnieć, że w tym młynie
konfederaci barscy przez kilka godzin
nocnych więzili króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, kiedy Rzeczpospolita
chyliła się ku upadkowi.
W sąsiedztwie słodowieckiego stawu
znajdował się piękny ogród pana Węgorka, gdzie zawsze można było kupić
świeże kwiaty. Właściciel tego znanego
w całej okolicy zakładu ogrodniczego
nazywany był poufale przez okolicznych
mieszkańców panem Piotrusiem.
Końcowy odcinek trasy Rudawki,
który zachował się, zresztą w stanie
szczątkowym, do dziś przebiega przez
Las Bielański (od strony ulicy Podleśnej)
i kończy się ujściem do Wisły u podnóża stoku Góry Pólkowskiej, zwanej też
Królewską.

Marcin Dobrowolski

Jerzy Głosik

Agnieszka Dudkiewicz

Fot. Arch. Metro

* * *
Na Bielanach prace przy części obiektów zaczynają zbliżać się do końca. Na
stacji Słodowiec w najbliższym czasie
montowane będą schody ruchome i windy. Trwa montaż instalacji, a na peronach

W budowie stacja metra przy ul. Kasprowicza

Na budowie
ratusza

Trwają prace budowlane Ratusza
Bielańskiego. Po wejściu na plac budowy Generalnego Wykonawcy – firmy Mitex SA, przeprowadzono przygotowanie
terenu pod inwestycję.
W trakcie tychże prac
ścięto drzewa, które sąsiadowały z placem budowy. Wielbiciele zieleni
nie muszą się jednak
martwić – inwestycja
przewiduje zagospodarowanie terenu zielonego
naokoło budynku. We
wrześniu podwykonawca

Fot. Arch. Mitex

Plac budowy bielańskiego ratusza
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Budowa metra
w okolicy
dawnej Rudawki

Wrzesień 2007

9 września – uroczystość
Przy partyzanckim ognisku
ku czci kresowych żołnierzy AK – po raz czwarty
Ponad 200 osób przywędrowało po A później słuchaliśmy szlagierów starej
południu, w sobotę 8 września br. do Warszawy typu – „Dziś panna Anna ma
Kampinoskiego Parku Narodowego na wychodne” , albo „Czy tutaj mieszka panpolanę „Opaleń”, aby wziąć udział w na Agnieszka?” lub też „Panna Mania gra
czwartym spotkaniu „przy partyzanckim na mandolinie” w wykonaniu harmonisty
ognisku”. Zaproszenia na tę przeuroczą i solisty. Towarzystwo się roztańczyło,
imprezę sygnował burmistrz Dzielnicy zwłaszcza sześćdziesięciolatki i trochę
Bielany Zbigniew Dubiel, a zorgani- wyżej. Wesoło było.
zowała ją naczelnik Wydziału Spraw
Pani Alicjo! Zwracam się do pani
Społecznych i Zdrowia Alicja Tyc.
naczelnik Wydziału Spraw SpołeczZ pewnością, jednym z zamierzeń or- nych i Zdrowia. Nie można by takich
ganizatorów spotkania było zapewnienie partyzanckich ognisk rozpalać nieco
jego uczestnikom chwili odpoczynku psy- częściej, niż raz do roku, na przykład co
chicznego i wytchnienia dzięki pobytowi kwartał, a może i co miesiąc? To przecież
„na łonie natury”, rozmowom przy ogni- dla naszego zdrowia! Jestem pewien,
sku ze znajomymi i przyjaciółmi, słucha- że mój pogląd podzieliłaby, obecna na
niu muzyki i śpiewów, udziałowi w tych partyzanckim ognisku, dyrektor Zespołu
śpiewach, tańcach, a także dzięki spo- Zakładów Lecznictwa Otwartego Warżywaniu żołnierskiej grochówki, gorących szawa Żolibiorz, Bielany i Łomianki dr
kiełbasek i domowego smalcu. W sumie Małgorzata Zaława-Dąbrowska.
miało to wpłynąć na poprawę nastroMieczysław Pierzchała
ju i odreagowanie napięć, jakie
w mniejszym lub
większym stopniu
towarzyszą nam
w codziennym życiu. I cel ten został osiągnięty.
Oficjalne otwarcie spotkania i powitanie uczestników nastąpiło
po przybyciu na
polanę burmistrza Zbigniewa
Dubiela, po czym
złożono kwiaty na
pobliskiej MogiDubiel, Alicja Tyc, Małgorzata Zaława-Dąbrowska
le Żołnierzy AK. Stanisław Kramarz, Zbigniew
i Irena Komorek na polanie „Opaleń”

Fot. M. Pierzchała

baczem i werblistą oraz poczty sztandarowe kombatantów różnych ugrupowań,
przedstawiciele Żoliborsko-Bielańskiego
Koła Związku Sybiraków z Wiesławą
Żywiecką, delegacja żołnierzy AK z Białorusi, grono nauczycieli i wychowawców
z młodzieżą szkolną i harcerską, a wśród
nich poczet sztandarowy Gimnazjum nr
72 z ul. Przybyszewskiego 45 z opiekunem Michałem Wójcikiem. Funkcję
konferansjera pełnił Leon Łochowski.
Wzruszającym fragmentem uroczystości był Apel Poległych.
Poprowadził go mjr
Tomasz Bieniak. Odczytując długą listę
poleglych żołnierzy,
wołał: „Stańcie do
apelu!” Odpowiedzią był warkot werbla i chóralny głos
Kompanii Honorowej
WP: „Polegli na polu
chwały!” Szkliły się
oczy zgromadzonych
na placu widzów…
Kulminacją uroczystości było złożenie
Delegacja władz dzielnicy składa pod obeliskiem wieniec
wieńców pod obeliTegoroczna uroczystość odbyła się pod skiem przez przedstawicieli wymienionych
auspicjami burmistrza Bielan Zbigniewa wyżej organizacji, przedstawicieli Rady i ZaDubiela oraz Prezesa Okręgu Nowogródz- rządu Dzielnicy Bielany, delegację z Białokiego Światowego Związku Żołnierzy rusi, przedstawicieli Światowego Związku
Armii Krajowej Bolesława Lisowskiego, Żołnierzy AK, nadto przez Klub Radnych
którzy powitali zebranych i przedstawili PiS Bielany, Gimnazjum nr 72, Liceum Lotw zarysie wydarzenia historyczne, jakim nictwa Polskiego, Liceum z Wilanowa.
poświęcona jest uroczystość.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaW tej podniosłej uroczystości wzięła niem pieśni „Boże, coś Polskę” i defiladą
udział Kompania Honorowa Garnizonu Kompanii Honorowej WP
Warszawskiego Wojska Polskiego z tręMieczysław Pierzchała

Fot. M. Pierzchała

Uroczystość 9 września br., poświęcona była pamięci poległych i pomordowanych, zmarłych i żyjących jeszcze
żołnierzy 77 Pułku Piechoty Wojska
Polskiego oraz 77 Pułku Piechoty Okręgu Nowogródzkiego Armii Krajowej
i mieszkańców Ziemi Lidzkiej. Jak co
roku uroczystość ta organizowana jest
w kościele pw. św. Zygmunta, a po mszy
św. na pl. Konfederacji przy głazie pamiątkowym ufundowanym przez Witolda
Krupowicza.

Przemówienie Kazimierza Krajewskiego, Wiceprezesa Okręgu Nowogródzkiego Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wygłoszone 9 września 2007 r. na pl. Konfederacji
Szanowny Panie Burmistrzu, przewielebny księże proboszczu, drodzy kombatanci, szanowni mieszkańcy Bielan, droga
młodzieży!
Zebraliśmy się tu, aby jak co roku we
wrześniu modlić się w kościele, a potem
wspomnieć przy pomniku ludzi, którzy
na Nowogródczyźnie, na terenach które
dziś nazywamy Ziemią Utraconą, walczyli
i ginęli za niepodległość i całość Polski.
Na ziemiach, które na mocy jałtańskich
wyroków do Polski już nie należą.
Ostatnia wojna światowa przyniosła
przykłady niesłychanego wręcz poświęcenia żołnierza polskiego. Pamiętamy o takich
chlubnych dla naszego oręża miejscach jak
Westerplatte, Tobruk, czy Monte Cassino.
Ziemia Nowogródzka także jest miejscem,
w którym kresowi ochotnicy Armii Krajowej
dali z siebie więcej, niż można od żołnierza
wymagać. Na terenie Nowogródzkiego
Okręgu AK poległo z rąk obu okupantów
ponad dwa tysiące Akowców i osób wspierających. To cena taka, jak dwie bitwy pod
Monte Cassino!
Pomnik, przy którym stoimy, przypomina nam tych kresowych bohaterów
Polski Podziemnej. Ale groby i cmentarze
nowogródzkiej Armii Krajowej pozostały
tam, na wschodzie, za jałtańską granicą.
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
wzniósł lub odnowił wiele nekropolii na
kresach. Pamiętamy o nich i staramy się
o nie dbać – na ile jest to możliwe w warunkach dzisiejszej Białorusi. Ten pomnik
jest symbolem wszystkich naszych miejsc
narodowej pamięci, rozsianych na olbrzymich przestrzeniach Ziemi Mickiewicza.
Jest też upamiętnieniem tych wszystkich,
którzy zginęli tam, lub na „nieludzkiej ziemi”
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w łagrach i dziś nie mają własnych żołnierskich grobów.
Mówimy o dwóch okupantach, bo żołnierze kresowej Armii Krajowej walczyli z dwoma wrogami – z Trzecią Rzeszą Hitlera i z
Rosją Sowiecką Stalina. We wrześniu 1939 r.
stawiano tam opór najeźdźcom spod znaku
czerwonej gwiazdy. Pierwszym okupantem,
z którym podjęła walkę polska konspiracja,
była na Nowogródczyźnie Rosja Sowiecka.
Potem zmienił się przeciwnik – od 1941 r. do
połowy 1944 r. walczono tu z okupantem niemieckim. Gdy ponownie weszli na kresy bolszewicy, wielu konspiratorów i partyzantów
Armii Krajowej, dając świadectwo wierności
dla Polski, trwało w oporze przeciwko nowej
okupacji sowieckiej. Walka ta trwała bardzo
długo, bo w zorganizowanych formach do
1949 r., a w pojedynczych przejawach oporu
– aż do lat pięćdziesiątych.
Miejsce, gdzie stoimy, upamiętnia
ową nierówną walkę z dwoma wrogami
Rzeczypospolitej. Armia Krajowa, pomimo wyniszczenia społeczności polskiej
przez obu okupantów, była strukturą silną
i prezentującą wysoką wartość bojową.
Nowogródzki Okręg AK liczył ponad 10 tys.
zaprzysiężonych żołnierzy. Około 7,5 tys.
spośród nich w końcowym okresie wojny
walczyło z bronią w ręku w oddziałach
partyzanckich, zorganizowanych na wzór
regularnych jednostek wojska polskiego.
To było dziesięć partyzanckich batalionów,
wchodzących w skład 77. i 78. pułku piechoty, siedem szwadronów kawalerii 26.
i 27. pułku ułanów, kilka samodzielnych
kompanii specjalistycznych i mniejsze
jednostki. Oddziały te mają na swym
koncie ponad 450 walk i potyczek z Niemcami i około 330 walk z wrogą partyzantką

sowiecką. Wielu nowogródzkich Akowców
swój szlak bojowy w walce z Niemcami
kończyło w Operacji „Ostra Brama”, którą
dziś nazywamy powstaniem wileńskim.
Wielu żołnierzy AK z Ziemi Nowogródzkiej walczyło też w Powstaniu Warszawskim. Jedno ze zgrupowań partyzanckich,
mianowicie zgrupowanie dowodzone
przez Adolfa Pilcha, legendarnego „Górę”,
„Dolinę”, zdołało przedrzeć się z Puszczy
Nalibodzkiej pod Warszawę i wzięło udział
w walkach powstańczych. Około 860 zahartowanych w bojach i świetnie uzbrojonych
kresowych żołnierzy z I batalionu 78. pułku
piechoty i 27. pułku ułanów AK walczyło
w Puszczy Kampinoskiej i na Żoliborzu.
Kilkuset spośród nich poległo. Największe
straty oddziały nowogródzkie poniosły
w dwóch nieudanych szturmach na Dworzec Gdański. Dopiero kilka lat temu, po długotrwałych staraniach, na pomniku przy ul.
Zajączka umieszczony został napis mówiący, że w walkach o Dworzec Gdański ginęli
partyzanci z Nalibodzkiej Puszczy. Tak więc
pomnik, przy którym stoimy, upamiętnia nie
tylko walkę żołnierzy AK na Nowogrodczyźnie, ale i tutaj – w stolicy Polski.
Pomnik, przy którym zebraliśmy się, jest
poświęcony także ludności cywilnej wspierającej podziemną działalność niepodległościową. Bez patriotyzmu i poświęcenia
ludności nie byłoby możliwe prowadzenie
jakiejkolwiek działalności konspiracyjnej.
Wspierająca Armię Krajową ludność
dawała kwatery partyzantom, żywiła ich,
organizowała pomoc medyczną, pomagała materialnie i – oczywiście – ponosiła
ofiary z rąk obu okupantów. Ten pomnik
poświęcony jest więc nie tylko bojowym
zmaganiom żołnierzy Armii Krajowej, ich

sukcesom i porażkom, ale też całemu
obszarowi pojęć, które można nazwać
zapleczem społecznym. Wyraża on także
pewne cechy kresowej społeczności, takie
jak solidarność, gotowość do poświęcenia,
odwagę prostych ludzi oraz ich nadzieję
i wiarę. Jest też hołdem dla ogromu ofiar,
jakie kresowa społeczność poniosła za swe
przywiązanie do Rzeczypospolitej.
Pomnik ten powinien przypominać nam
nie tylko chlubne karty minionych dziejów
i bohaterskie czyny naszych przodków.
Nie tylko groby, które tam zostały i zabytki narodowej przeszłości. Gdy na niego
spoglądamy, powinniśmy też pamiętać
o dzisiejszej, współczesnej Ziemi Lidzkiej,
Nowogródzkiej i Grodzieńskiej i o rodakach,
którzy pozostali tam na swej ojcowiźnie.
Trzeba sobie uzmysłowić, że na dzisiejszej
Białorusi mieszka kilkaset tysięcy Polaków.
O ich losie, o ich sytuacji dowiadujemy się
zbyt rzadko i niewiele. Tymczasem oni tam
na co dzień muszą prowadzić własną, cichą
walkę o narodowe przetrwanie, o zachowanie tożsamości, o wytrwanie w wierze
przodków, o polską szkołę, a obecnie
nawet o elementarne prawa obywatelskie.
Co przyniesie przyszłość? Nie wiadomo.
Miejmy nadzieję, że sytuacja się polepszy,
że będziemy mogli pomóc im bardziej niż
możemy dzisiaj…
Powróćmy znów do przeszłości. Za
chwilę wysłuchamy Apelu Poległych, który
przypomni nam bohaterskich kresowych
żołnierzy Armii Krajowej, poległych za Polskę. Oddamy hołd synom i córkom Ziemi
Nowogródzkiej, którzy spełniając swój
obowiązek wobec Ojczyzny, zasłużyli na
trwałą wdzięczność i pamięć – naszą oraz
przyszłych pokoleń.
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Ks. Jerzy Popiełuszko wraca do Huty
31 sierpnia w Walcowni Zgniatacz
Huty Warszawa zaroiło się od funkcjonariuszy ZOMO. Hutnicy uciekali przed
nimi, kryjąc się w labiryncie kanałów
pod ciągiem walcowniczym. ZOMO nie
dawało za wygraną, goniąc i pałując
robotników. Te sceny są na szczęście
tylko inscenizacją dramatycznych
wydarzeń stanu wojennego. Dzisiejsza
Arcelor Huta Warszawa postanowiła
bowiem pomóc ekipie filmu pt. Popiełuszko, pozwalając na wykonane
zdjęć w autentycznych
wnętrzach zakładu.
W kolejnych ujęciach
w sąsiedztwie walcowni pojawił się ołtarz, identyczny
jak ten, przy którym ks. Jerzy
Popiełuszko na prośbę strajkujących hutników odprawił
po raz pierwszy mszę na terenie zakładu. Było to dokładnie 27 lat temu – 31 sierpnia
1980 r. Ta msza święta zapoczątkowała głęboką przyjaźń
ks. Jerzego z warszawskimi hutnikami. „Tego dnia
i tej Mszy św. nie zapomnę
do końca życia – wspominał potem ks. Popiełuszko.
– Szedłem z ogromną tremą.
Jak mnie przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? I wtedy przy bramie przeżyłem
pierwsze wielkie zdumienie. Gęsty szpaler

ludzi – uśmiechniętych i spłakanych jednocześnie. I oklaski. Myślałem, że ktoś
ważny idzie za mną. Ale to były oklaski
na powitanie pierwszego w historii tego
zakładu księdza przekraczającego jego
bramy. Niepotrzebne były moje obawy
– wszystko było przygotowane: ołtarz na
środku placu fabrycznego i krzyż, który
potem został wkopany przy wejściu,
przetrwał ciężkie dni i stoi do dzisiaj otoczony ciągle świeżymi kwiatami, i nawet
prowizoryczny konfesjonał” (na podstawie

Na planie filmowym

biografii ks. Jerzego Popiełuszki zamieszczonej na stronie parafii św. Stanisława
Kostki w Warszawie).

WIDOK Z MEGO OKNA...

Fot. L. Rudnicki

...roztacza się niezwykły. Patrzę
przez lata, wciąż nie mogąc wyjść
z podziwu. Ileż tam smaczków, niuansów, detali, pejzaży miasta rozmaitych.
Czy zastanawialiście się, co dzieje
się za oknem waszego mieszkania?
Spójrzcie świeżym okiem, a doznacie
olśnienia. Niemożliwe? A jednak!

Już dawno miałem o tym napisać, lecz
tyle spraw dzieje się wokół. I tak, miesiąc
po miesiącu, odwlekałem temat w czasie.
W końcu powiedziałem sobie – już czas.
Z bardzo różnych, także osobistych powodów. Tym bardziej, że zapowiedziałem
go w poprzednim numerze „Naszych
Bielan”. Więc spełniam obietnicę. Zaparzywszy kubas mocnej kawy, ruszyłem na
obchód okien, by dokładnie opowiedzieć
Wam, co zobaczyłem.
Układ tzw. stolarki otworowej sprawia,
że widzę olbrzymi fragment dzielnicy.
Do tego dochodzi wysokość: blisko
40 m. nad poziomem terenu. Gdyby
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sfotografować całość, powstałby obraz
o kącie aż 270º: od północnego zachodu
do południowego wschodu. No dobrze,
wystarczy przechwałek, zacznę zgodnie
z ruchem wskazówek zegara.
Oto wylot z Warszawy w kierunku Lasek. Tam, wśród zieleni, przy „Cemacie”,
zamyka Bielany wieżowiec z neonem
„PKO”. Daleko poza nim (przy dobrej
pogodzie), bez trudu widać światła za
Łomiankami, a nawet blask rozjazdów
obok Nowego Dworu Mazowieckiego!
O wiele bliżej – szeroka panorama Huty
wraz z osią ulic Sokratesa – Conrada. Na
ich rogu: stacja serwisowa, benzynowa,
jak również pawilon znanej sieci fast food,
z charakterystycznym żółtym neonem
w kształcie litery „M”. Przyznaję, tworzy
zaskakujący kontrast, świecąc wieczorem nad wawrzyszewskim cmentarzem.
Po jego drugiej stronie – dwie, jakże
różne bryły kościołów parafii św. Marii
Magdaleny. Współczesny oraz stareńki
z XVI w., na tle kolorowych bloków przy
ul. Czechowa, Tołstoja i Szekspira. Tuż
obok, wzdłuż ul. Wólczyńskiej mkną tramwaje, a hen, gdzieś nad drzewami Lasku
Bielańskiego, królują późnobarokowe
wieże kościoła Niepokalanego Poczęcia
NMP. Zjawiskowy widok. W prześwicie
bielańskich wieżowców sterczy pomalowany w biało–czerwone pasy komin
elektrociepłowni „Żerań”. Dosłownie na
wprost, elewacje osiedla Piaski wraz
ze skrzyżowaniem ul. Reymonta & Broniewskiego. Ani się obejrzałem, a już
wzrok sięga granic naszej dzielnicy. To
początek Bemowa. Ulica Powstańców
Śląskich, zieleń ogródków działkowych
plus centrum wyciągania pieniędzy, czyli
kompleks kinowy, a także hipermarket
w całej okazałości. Na koniec, właściwie
trzy rzuty beretem, basen przy ul. Conrada, park, Potok Bielański i masywny dach
kościoła Matki Bożej Wspomożycielki
Wiernych. Tu kończy się widok.

Ekipa filmowa nie mogła skorzystać
z autentycznej bramy zakładu i oryginalnego krzyża, ponieważ w tej części
Huty trwają prace związane z budową
metra. Chodziło też o oddanie wizerunku
zakładu z lat 80 – plan filmowy musiał być
tak zlokalizowany, by nie pokazać widoku
nowych hal produkcyjnych, budowanych
obecnie w warszawskiej hucie.
Wśród kilkudziesięciu statystów było
kilku hutników pamiętających tamte czasy. „W dzisiejszych realiach wpuszczenie
tak licznej ekipy filmowej
na teren pracującego zakładu jest ogromnym wysiłkiem organizacyjnym.
Uważamy jednak, że film
pt. Popiełuszko w reżyserii Rafała Wieczyńskiego
ma szansę stać się ważnym świadectwem najnowszej historii Polski,
w której Huta Warszawa
odegrała czynną rolę.
Dlatego pomagamy w jego realizacji” – mówi Jan
Nowicki, członek zarządu
Arcelor Huta Warszawa
i jednocześnie uczestnik
wydarzeń sprzed 27 lat.
Kolejne zdjęcia do filmu będą kręcone na terenie zakładu
Arcelor Huta Warszawa w grudniu br.

Młoda Warszawa
bez %

W poprzednim numerze „Naszych
Bielan” informowaliśmy, że od lipca do
grudnia br. na terenie 17 warszawskich
dzielnic prowadzona jest społeczna kampania, mająca na celu ograniczenie spożycia alkoholu prze osoby nieletnie.
W jej ramach odbyła się akcja „tzw.
agent specjalny”, podczas której osoby
wyglądające na niepełnoletnie próbowały
dokonywać kontrolowanych zakupów
napojów alkoholowych w różnych stołecznych sklepach. Gdy w którymś ze
sprawdzanych w ten sposób punktów,
dwukrotnie nie wylegitymowano kupującego, trafiał on na czarną listę przekazywaną następnie policji i straży miejskiej.
Powakacyjne wyniki tej akcji pokazują, że
bielańskie sklepy wypadły całkiem dobrze.
Nasza dzielnica – czym doniosła „Rzeczpospolita” – obok Ochoty i Ursusa, znalazła się w gronie trzech najlepszych.
W pierwszej turze badań na 181
sprawdzonych sklepów, w 43 wyrażono
gotowość sprzedaży alkoholu osobie
nieletniej, natomiast w drugiej, gdy kontrolerzy powtórnie odwiedzili te miejsca,
wszyscy sprzedawcy wykazali się odpowiednią czujnością i żądali od młodych
osób dowodów tożsamości.
Tymczasem kampania wchodzi w kolejne etapy, a o wynikach poinformujemy
w „Naszych Bielan”.

Ewa Karpińska

Andrzej Sadrakuła

Byłbym powierzchowny, gdybym poprzestał tylko na tym. Dlaczego? Gdyż za
oknem mogę podziwiać cuda natury. Obserwuję zmieniające się barwy pór roku,
kolory oraz kształt chmur czy nieba. To
jednocześnie świetny barometr pogodowy: jak na dłoni widać, ile napadało śniegu, skąd wieje wiatr lub zbiera się na burzę
oraz co aktualnie fruwa w powietrzu.
No właśnie. Z ptakami to zupełnie kosmiczna historia. Wiosną drą się sroki oraz
szpaki, latem popiskują chyże jaskółki, jesienią i zimą kawki lub gawrony. Bywało,
że w pobliskim starodrzewie odzywała się
czasem... sowa, że nie wspomnę o dzięciole, terkocącym dziobem na śniadanie.
À propos jaskółek: świetnie „odnalazły się”
w blokowiskach, budując gniazda na kilku
balkonach! Kończąc wątek ornitologiczny,
coś z krainy science fiction. Bywało, że
ptaki wlatywały mi przez otwarte okna.
Lat temu kilka, dwa bezczelne gołębie
wykonały szaloną rundę po ścianach
pokoju, strącając książki, zdjęcia, tudzież inne bibeloty. Przy okazji strzelając
z zaworków picassowskie wzorki gdzie
popadnie. Brrr... Pod koniec tej zimy odwiedziła mnie poczciwa sikorka, siadając
beztrosko na uchwycie do kartek przy
monitorze komputera. I tak gapiliśmy się
przez chwilę, dziwiąc się sobie nawzajem.
Niemiło wspominam jeszcze jedną wizytę.
Dzielnie odpierałem atak szerszenia za
pomocą śmierdziela „Szklarniaka”, by
w końcu „potraktować go między uszy”
lakierem do włosów oraz mokrym ręcznikiem. Dopiero wtedy pomogło.
Po niebie przemieszczają sie nie tylko
skrzydlate zwierzaki. Nocą lśnią światła
samolotów podchodzących do lądowania
na Okęciu. Wyglądają jak wolniutko spadające gwiazdy. W dzień pomyka jedyny
w Polsce helikopter „Augusta A – 10”
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a z
pobliskiego aeroklubu szybowce, balony,
a także sportowe awionetki. Raz zdarzyło
się coś zupełnie wyjątkowego. Dwa „Bociany” długo krążyły nad Bielanami wokół

siebie, wykonując powietrzny taniec
godowy. Wkrótce okazało się, że to...
zakochana para odbywająca lot treningowy. Czy trzeba piękniejszej metafory dla
wyrażenia swych marzeń i uczuć?
Widok z okna to (w detalu) mikrożycie
osiedla, dzielnicy. Socjologiczne obrazki.
Jak ten z minionej epoki: jadąca ciężarówka, a za nią biegnący tłum zdesperowanych klientów. Ciekawe, co wiozą do
sklepu? Papierosy, czekoladę, parówki,
papier toaletowy, proszek do prania,
wódkę bez kartek czy jeszcze coś innego
prima sort? Tak było!
...Oto desperat na krawędzi balkonu 7
pietra, straż pożarna, rozłożona poduszka
powietrzna, do tego negocjator policyjny;
jednym słowem akcja niczym z filmu „Leathal Weapon”. Z kolei nocne imprezki to
radość dla oka licznej gawiedzi w pidżamach. Raz, zdarzyło się, że w odsłoniętych
oknach panie biegały bardziej niż topless,
a i panowie też w ostrym nieładzie byli.
Błyskawicznie przybyły siły porządkowe,
słuchając okrzyków mieszkańców: eee,
panie prewencyjny, dajcie jeszcze popatrzeć! Przy okazji tynkowania bielańskich
budynków, do normy należy zaglądanie
robotników przez okna, wsparte „łacińskim” komentarzem oraz muzyką disco
polo z tranzystora. Ech, gdzie ta kultura?
Patrząc przez lufcik na własne podwórko,
wiemy właściwie wszystko. Co porabia
nasz gospodarz? Czy przykłada się ostro
do miotły czy też markuje robotę, leniwie
szczypiąc trawkę przy krawężniku? Albo,
kto z kim plotkuje, czyj pies narżnął radośnie na środku chodnika, kto „czai” się
na ławce z puszką piwa, kto ma dyżur na
parkingu; i czy śpi błogo w budce, czy też
robi obchód? Czujne oko wszystko widzi!
Jednym słowem: istna kopalnia wiedzy,
księga informacyjna okolicznego życia.
W związku z powyższym, życzę
wszystkim bielańczykom miłych obserwacji oraz pozytywnych widoków na
przyszłość.
Leszek Rudnicki
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O podróżach rowerowych po Warszawie (II)

Jakie cechy i wyposażenie powinien
według Pana mieć idealny rower?

Z prof. dr hab. Maciejem Luniakiem – ornitologiem, emerytowanym profesorem w Muzeum
i Instytucie Zoologii PAN rozmawia Marcin Jackowski

Rower towarzyszył mi od dzieciństwa.
Do liceum w Otwocku wszyscy dojeżdżali
rowerami, był to powszechny wówczas
środek transportu i zarazem rarytas
kupowany po znajomości czy na talony.
Jeździliśmy przez cały rok. W szkole
urządzono w piwnicy przechowalnię dla
około setki rowerów.
Rower był też ważny w uczniowskiej
społeczności – świadczył o prestiżu, podkradano sobie trudne wówczas do kupienia
części, przebijano opony. Ja oddawałem
swój pod opiekę woźnego, za opłatą.
Jeździ pan też dzisiaj i to dość intensywnie…

W tej chwili jeżdżę z Bielan do Instytutu
Zoologii PAN na Wilczą – 8,5 km. Samochodem jest 9, ale rower pozwala jechać
na skróty. 3 razy w tygodniu jeżdżę też
na Mokotów. W sumie tam i z powrotem
pokonuję wtedy około 25 km. A rocznie
średnio między 1500 a 2000 km. Za ostatnich 5 lat mam średnią 1720 km.
Czy codzienny dojazd na rowerze
wymaga jakiegoś szczególnie dobrego
roweru?

Jeżdżę rowerem, który jest rówieśnikiem Wisłostrady. Jego „rodowód” wywodzi się od Jubilata kupionego na początku
lat 70. Ciągłe skakanie po warszawskich
krawężnikach sprawiło, że już kilka razy
musiałem wymienić popękaną ramę.
Dodałem ponadto przerzutkę i przedni
bagażnik – bardzo pomocny w mieście.
Mam taki rower, o który nie muszę się
martwić. Zostawiam go pod sklepem bez
zapinania. Specjalnie nie wymieniam rozdartego siodełka, bo myślę, że taki „image” zniechęca złodziei. Nie zdarzyły się
nawet próby kradzieży, mimo, że rower
parę razy nocował przypięty na ulicy.
Warszawiacy narzekają na kiepskie
warunki do jazdy rowerem. Choć ścieżki
buduje się od kilkunastu lat, to jednak mierne tempo i jakość ich powstawania nadal
skazują rowerzystów na korzystanie z jezdni i chodników. A jak Pan sobie radzi?

Kiedy zaczynałem moje podróże po
Warszawie, nie było w ogóle ścieżek rowerowych. Początkowo poruszałem się jezdniami. Do czasu aż na rogu Marszałkowskiej
i Królewskiej staranowałem moskwicza.
Jego kierowca w ogóle nie spodziewał się
roweru. Chociaż ewidentnie on zawinił, to
ja odczułem skutki – wstrząs mózgu, 60 dni
na zwolnieniu i ok. 3 lata awersji i przerwy
w poruszaniu się na rowerze.
Od tego czasu unikam jezdni, wolę
ścieżki rowerowe i chodniki. Niedobór

Sezonowa wycinka drzew
nu i wyboru drzew, które muszą zostać
ścięte lub poddane pielęgnacji.
Niektórzy mieszkańcy wyrażają swoje
zaniepokojenie z powodu przerzedzenia
koron drzew. Obawiają się, że skoro
będzie mniej gałęzi, to i mniej liści,
a więc mniej tlenu i gorsza osłona przed
spalinami. Pragnę ich jednak uspokoić,
ponieważ – jak twierdzą przyrodnicy
– chociaż teraz drzewa wyglądają trochę
ubogo, to w przyszłości zaprocentuje to
ich wzmożonym rozwojem.
Przypominam przy tej okazji mieszkańcom Bielan, właścicielom prywatnych
posesji oraz Wspólnotom Mieszkaniowym przystępującym do remontów elewacji budynków, że na usunięcie każdego drzewa czy krzewu
potrzebna jest decyzja,
zezwalająca na wycięcie, wydana w imieniu
Prezydenta m.st. Warszawy przez bielański Wydział Ochrony
Środowiska. Ustawa
o ochronie przyrody
zezwala na wycięcie
bez zezwolenia drzew
owocowych i drzew
w wieku do pięciu lat.
Często stosowana jest
zasada 1 za 1, to znaczy, że w zamian za
Wycinka drzew w okolicy ul. Skalbmierskiej
każde wycięte drzewo
Do tej pory prace były przeprowadzane trzeba posadzić nowe, najpóźniej w nana Starych Bielanach między innymi na tere- stępnym sezonie wegetacyjnym.
nie MDK przy ul. Cegłowskiej,części na MaPrace związane z nasadzeniami nowych
rymoncie, a obecnie trwają na Piaskach.
drzew i krzewów będą trwać do późnej
Prace związane z pielęgnacją terenu, jesieni. Pielęgnacja drzew i rekultywacja
a więc i z wycinką drzew prowadzone są terenów zieleni wymaga znaczących nakłapod ścisłą kontrolą i nadzorem, dlatego dów finansowych, dobrze więc, że w tym
przed przystąpieniem do prac specjalna roku są one wyższe niż w ubiegłym.
komisja Wydziału Ochrony Środowiska
Joanna Radziejewska – radna, członek
naszej dzielnicy dokonuje oględzin tere- Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Fot. Arch. RODEO

Jak co roku, na terenie naszej dzielnicy trwają prace związane z pielęgnacją terenów zieleni. Są one prowadzone
przez cały rok, jednak szczególnie
sprzyjający okres wiosenno-letni sprawia, że na nasze podwórka ze zdwojoną
siłą wkraczają ekipy fachowców.
Elektryczne piły tną suche gałęzie,
które utrudniają, a czasami wręcz uniemożliwiają prawidłowy rozwój drzew.
Bezlitośnie tną gałęzie słabe i chore,
które w czasie gwałtownych burz i wichrów mogą stanowić dla nas poważne
zagrożenie, a nasze auta w jednej chwili
pozbawić ich świetności. Modelują też
drzewa, które za bardzo się rozrosły i
chcą wedrzeć nam się do domów.
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Fot. A. Luniak

Kontynuując rozmowę rozpoczętą
w poprzednim numerze, przejdźmy teraz
do tematyki rowerowej, która zyskuje coraz więcej zainteresowania na Bielanach
i Żoliborzu, a wzrost ruchu rowerowego
widać w całej Warszawie. Od jak dawna
jeździ Pan na rowerze?

ścieżek zmusza mnie do korzystania
z chodników, gdzie uznaję priorytet pieszych, nie pędzę i może dlatego nie spotykam się z ich negatywnymi reakcjami.
Kiedy piesi mi ustępują, dziękuję im, ale
nie dzwonię, kiedy mam ich przed sobą,
bo nawet nie mam dzwonka. Zwalniam
wtedy i czekam, aż będzie miejsce do
wyprzedzenia.
Czy na rower zakłada Pan specjalny
ubiór?

Nie jeżdżę szybko m. in. dlatego, że
nie chcę się w pracy przebierać. Nie
używam sportowego czy innego ubrania
na zmianę – spokojna jazda tego nie
wymaga.
A co z przekraczaniem jezdni? Czy
stosuje się Pan do zakazu przejeżdżania
przez przejścia dla pieszych?

Przejeżdżam bez zsiadania. Dwukrotnie zwrócili mi uwagę starsi panowie,
zapewne okazjonalni rowerzyści jadący
rekreacyjnie, którym to może nie dokucza. A ja mam kilkadziesiąt przekroczeń
jezdni dziennie! Gdybym na każdym
z nich zsiadał, to jazda rowerem stałaby
się uciążliwa, straciłaby całą płynność.
Poza tym im szybciej opuszczę jezdnię,
tym lepiej dla kierowców. Oczywiście
nie wjeżdżam z zaskoczenia i zawsze
zwalniam. Jestem też kierowcą i wiem,
że w takich sytuacjach trzeba uważać.
Co można Pana zdaniem poprawić
w naszym rowerowym mieście?

Ścieżki rowerowe są nielogiczne i w
wielu miejscach źle wykonane - np.
wzdłuż Alei J.P. II, gdzie parokrotnie przekracza się jezdnię. Szczególnie dają mi
się we znaki uskoki i krawężniki. Kiedyś
przed laty jeździłem w nocy z wielkim
młotkiem i wykuwałem w krawędziach
krawężników łagodniejsze spadki. Jeszcze do dziś na Okopowej przetrwała
część tych moich udogodnień. Ale nie zachęcam do naśladowania, to wykonawcy
powinni się bardziej starać ułatwiać życie
rowerzystom.
Ostatnio ruch rowerowy w Warszawie
się nasila i wzrasta jego akceptacja. Rowerzyści i kierowcy powinni okazywać
sobie więcej tolerancji i pozbyć się niechętnego nastawienia. Ja staram się być
kurtuazyjny, przepuszczać i zachęcać
przyjaznym gestem inne pojazdy.

Dla moich potrzeb idealny jest rower
składany - aby móc go przewieźć autobusem lub zmieścić w bagażniku samochodu,
lekki, dobrze amortyzowany (uodporniony
na skakanie po krawężnikach). Mój Jubilat
nie ma amortyzatorów, założyłem więc
grube opony. Rower niebrudzący – wyposażony w osłony i błotniki – pozwala jechać
w garniturze, co mi się czasami zdarza.
Ostatni element to bagażnik z przodu,
ale pojemniejszy niż koszyk na zakupy ze
względu na wielkość torby mieszczącej
laptopa. Niski bagażnik z przodu daje też
osłonę nóg, a szczególnie kolan przed wiatrem. Plecaka na rower nie uznaję. Skóra
pod nim się poci, a podwyższony środek
ciężkości pogarsza stabilność.
Całkowicie podzielam tę opinię. Po
co niepotrzebnie obciążać kręgosłup
i część ciała na siodełku? Czy podróżowanie po mieście na rowerze ma jakieś
zalety? Dlaczego warto przesiąść się na
niego chociaż okresowo, np. latem?

Choć mam nawyki z młodych lat, to nie
one skłaniają mnie do prawie codziennego korzystania z roweru.
Warszawa coraz gorzej nadaje się
do jazdy samochodem. Rower pozwala
uniknąć korków. Jego użyteczność dodatkowo wzrosła po uruchomieniu metra.
Rower w połączeniu z szybkim i pojemnym transportem szynowym daje świetne
możliwości przemieszczania się.
Rower ma też liczne i niezaprzeczalne
zalety dla fizjologii naszego funkcjonowania. Po przyjeździe do pracy na rowerze
jestem w pełni rozkręcony i „na chodzie”.
Nie potrzebuję kawy czy innych stymulatorów. A powrót do domu zapewnia mi
potem jeszcze 2-3 godziny dobrej aktywności umysłowej i nie jestem tak „zdechły” jak po powrocie samochodem. Nie
czuję ogólnego znużenia, co najwyżej
nieco fizycznego zmęczenia. Oglądając
TV nie mam poczucia gnuśności – tylko
zasłużonego odpoczynku po wysiłku.
Rowerowi zawdzięczam pozbycie się
żylaków, a na co dzień – brak problemów z nadwagą. W ogarniającym nas
zewsząd uniformizmie dobrze jest się
czymś wyróżniać. Dla mnie rower jest
też swego rodzaju pozytywnym szpanem
i przejawem indywidualności.
Dziękuję za ciekawą opowieść i jednocześnie dobry przykład do naśladowania
dla Czytelników. Warto podkreślić wniosek płynący z naszej rozmowy, że rower
nadaje się nie tylko do rekreacji, ale też
doskonale służy jako sprawny środek
transportu. Jest dostępnym, tanim i zdrowym ratunkiem dla miasta zatruwanego
spalinami i paraliżowanego przez korki.
Oby jak najszybciej mógł pełnię tych zalet zaprezentować w Warszawie, tak jak
to jest w Amsterdamie czy Kopenhadze.
Rozmowę przeprowadził i zredagował
Marcin Jackowski (e-mail jack@zm.org.pl).
Tekst jest fragmentem dłuższego wywiadu,
który można przeczytać w witrynie Stowarzyszenia Zielone Mazowsze www.zm.org.
pl lub na łamach wydawanego przez nie
kwartalnika „Zielone Światło” dostępnego
na czt.zm.org.pl. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych poprawą warunków transportu
rowerowego w naszym mieście, a także
sprawami zieleni i komunikacji publicznej.
Trzecia, ostatnia część rozmowy w następnym numerze „Naszych Bielan”.

Prof. dr hab. Maciej Luniak jest ornitologiem, emerytowanym profesorem w Muzeum i Instytucie
Zoologii PAN. Zajmuje się miejską fauną i problemami ekologii miasta. Mieszka na Bielanach,
przyczynił się do objęcia Lasu Bielańskiego ochroną rezerwatową.
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Granice obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych
na terenie dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

771

ul. Gwiaździsta: 21, 25, 27, 29, 31, 69F, 69D, 69C, 71A, 77, 77A, ul. Marii Kazimiery: 128, ul. Podleśna: 4, 4A, 6, ul. Gwiaździsta 35 (Z.S.O. nr 55) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
8, 10, ul. Tczewska: cała

772

ul. Gwiaździsta: 17, ul. Klaudyny: 6, 12, 16, 18, 18A, 28, 30

773

ul. Gombrowicza: cała, ul. Gwiaździsta: 33, ul. Kiwerska: 1, 1A, 1B, 1C, 2, 6, 10, 28, ul. Klaudyny: 26B, 28A, 28B,
28C, 30A, 30B, 30C, 30D, 32, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 34, 34A, 34B, 34C, 36, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 48B, 50, 52, ul. Podleśna: 7, 9, 11, 13, 15, ul. Schulza: cała

774

ul. Berenta: cała, ul. Bohdziewicza: cała, ul. Cząstkowska: cała, ul. Grochowiaka: cała, ul. Hłaski: 10, ul. Kiwerska:
12, 14, 16, 27, 27A, 27B, 29, 30, 32, 33, 33A, 33B, 34, 35, 39, ul. Klaudyny: 2, 4, 9, 11, 13, 14, 16A, 18B, 21, ul.
Lektykarska: 4B, 4C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 16A, 18, 18A, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34B, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, ul. Łomiańska: cała, ul. Pelplińska: cała, ul. Pęcicka: 4, 7, 9, 9A, 12, 12A, 14, 16,
18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 28, 30, 32, ul. Podleśna: 37, 39, 41, 57, 61, ul. Raduńska: cała, ul. Rudzka: cała,
ul. Sobocka: cała, ul. Stachury: cała

775

ul. Brochowska: cała, ul. Chlewińska: cała, ul. Gdańska: cała, ul. Hłaski: 1, 3, 5, 7, 9, 11, ul. Kaskadowa: cała, ul. ul. Kolektorska 9/11 (Zespół Szkół EkoKolektorska: cała, ul. Kościańska: cała, ul. Lektykarska: 13, 15, 17, 19, 29, ul. Marymoncka: 2A, 6, 8, 10, 12, 14, nomicznych nr 10) (lokal dostosowany do
16, ul. Oksywska: cała, ul. Opatowska: cała, ul. Parandowskiego: cała, ul. Pęcicka: 36, 38, 40, 42, ul. Podleśna: potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
61, al. Słowiańska: cała, ul. Smoleńskiego: cała, ul. Wierzyńskiego: cała, ul. Zabłocińska: cała

776

ul. Dewajtis: cała, ul. Marymoncka: 32B, 34, 34A,34B,34C,34D, 34F, 34G, 34H, 34I, 34L, 40, 42, ul. Podleśna: 30A, ul. Marymoncka 34 (Przedszkole nr 240)
38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

777

ul. Kasprowicza: 12, 16, 18, 20, ul. Leśmiana: cała, ul. Marymoncka: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ul. Podczaszyń- ul. Pruszyńskiego 1 (Przedszkole nr 245)
skiego: 14, 16, 18, ul. Pruszyńskiego: cała

778

ul. Jasnorzewskiej: cała, ul. Kasprowicza: 13, 15, 17, 19, ul. Makuszyńskiego: cała, ul. Podczaszyńskiego: 4, 8, ul. ul. Pruszyńskiego 5 (Przedszkole nr 181)
Żeromskiego: 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E

779

ul. Babicka: cała, ul. Barcicka: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, ul. Cegłowska: 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, ul. Granowska:
cała, ul. Kasprowicza: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/44, 46, 48, ul. Krotoszyńska: cała, ul. Lubomelska: cała, ul. Marymoncka: 49, 51, 53, 55, 57/59, 59A, 61, 61A, 63, 65, 67, 69A, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83/87, ul. Podczaszyńskiego:
17A, 23, 25, 27, 29, 31, al. Zjednoczenia: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, ul. Zuga: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16A, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

ul. Zuga 16
(Zespół Szkół nr 50)

780

ul. Barcicka: 42, 44, 46, 48, 50, 59, 63, 69, 71, 73, ul. Cegłowska: 27, 29, 31, 33, 35, 37, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66, 68/70, 72, 74, 76, ul. Grębałowska: cała, ul. Karska: cała, ul. Kasprowicza: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64,
66, ul. Lesznowolska: cała, ul. Marymoncka: 89/91, 93/97, 99/103, ul. Szaflarska: cała, ul. Twardowska: cała, al.
Zjednoczenia: 25, 27, 29, 31, 33, 35/39, 41/45, 47/51, ul. Zuga: 26, 28, 30, 32, 32A, 34

ul. Twardowska 23 (Przedszkole nr 97)

781

ul. Fontany: 3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, ul. Hajoty: cała, ul. Kasprowicza: 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 37,
39, 41, ul. Lisowska: cała, ul. Podczaszyńskiego: 1/3, 5, 7/9, 11/15, ul. Schroegera: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, ul. Swarzewska: cała, al. Zjednoczenia: 34, ul.
Żeromskiego: 6, 8, 10, 14, 16/20, 22/28

ul. Fontany 3
(Szkoła Podstawowa nr 133)

782

ul. Daniłowskiego: 32, 34, 35, 35A, 35B, 36, 37, 38/40, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58,
60, 62, 64, ul. Kasprowicza: 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, ul. Lipińska: cała, pl. Konfederacji:
cały, ul. Płatnicza: 35/37, 38, 39/41, 40, 42, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/54, 53, 54, 54A, 55, 56,
57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 74, 73/75, 76/78, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84A, 85, 86, 87, 88, 89/91,
90, 92, 93, 94, 95/97, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 115, al. Zjednoczenia: 1,
3/9, 11, 13, 15, 17, 21/23, ul. Żeromskiego: 36/42, 44/50, 52/62

783

ul. Grodeckiego: 2, 4, 6, 7, ul. Kasprowicza: 81/85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, ul. Kleczewska: 29,
31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61/63, 64/66, 65, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73/75, 74/76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86/88, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108/110, 109/111, 112, 113/115, 114, 114A, ul. Oczapowskiego: 14, ul. Przybyszewskiego: 28, 30, 32/34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/54, 57, 63/67, 64/68, 69, 69/71, 73/77, 74/78, ul. Schroegera: 72,
74, 75/79, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, ul. Skalbmierska: 14, 16, 18, 19, 21

784

ul. Słodowiec: 6, 8, 9, 10, ul. Staffa: 3/5, 7, 8, 12/14, 16/18, ul. Żeromskiego: 3, 3A, 5

785

ul. Gąbińska: 7, 9, 18, 20, 22, 24 ul. Kiełpińska: cała, ul. Ogólna: cała, ul. Słodowiec: 1, 3, 3A, 5, 5A, 7

786

ul. Broniewskiego 44, 48, ul. Duracza: 4, 4A, 8, 12, 14, 16, ul. Gąbińska: 26, 28, 30, 32 ul. Staffa: 11, 13

787

ul. Duracza: 21, 23, ul. Nałkowskiej: cała, ul. Perzyńskiego: 14D, 16, 18, ul. Staffa: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, ul. Żeromskiego: 9, 11, 13A, 15, 15A

788

ul. Duracza: 5A, 7, 11, 11A, ul. Magiera: 4, 6, 8, 8A, 10, 12, 12A, 14, 16, ul. Perzyńskiego: 8, 8A, 10A

ul. Perzyńskiego 10(Gimnazjum nr 71)

789

ul. Broniewskiego: 50, 52, 54, 56, 56A ul. Magiera: 1, 3, 3A, 5, 7, 7A, 9, 9A, 11, ul. Perzyńskiego 2

ul. Perzyńskiego 10(Gimnazjum nr 71)

790

ul. Fontany: 12, ul. Magiera: 16A, 18, 20, 20A, 22, 24, 24A, 24B, ul. Perzyńskiego: 7, 9, 9A, 11, 11A, 13, ul. Staffa:
32, 34, 36, 38, 40, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103A, 105,
105A, 105B, 107, 107A, 107B, 109, 109A, ul. Żeromskiego: 19, 21, 23, 25

ul. Staffa 111
(XXII Liceum Ogólnokształcące)

791

ul. Broniewskiego: 58, 60, 62, 64, 66, ul. Fontany: 1, ul. Jarzębskiego: 4, 8, ul. Magiera: 15, 17, 17A, 19, 21, 21A,
23, 23A, 25, 25A, 26, 28, 28A, 30

ul. Fontany 1 (Zespół Szkół Nr 56)

792

ul. Daniłowskiego: 1, ul. Jarzębskiego: 1, ul. Starej Baśni: cała, Księgarzy 11

793

ul. Daniłowskiego: 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19/21, 23, 25, 27, 29, 31, ul. Kleczewska: 1, 3, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A, 11,
12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, ul. Płatnicza: 1/15, 17, 18, 19, 20, 21/23, 22,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ul. Przybyszewskiego: 14, 16, 18, 20/24, 47, Al. Reymonta 16, ul. Rydla: cała, ul.
Szepietowska: cała, ul. Żeromskiego: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51/53, 55/67, 71/75, 77

794

ul. Kochanowskiego: 3, 5, 7, 11, 13, 13A, 15, 17, 17A, ul. Libawska: 14, 14/5, 14/7, 14/9, 14/9A, 14/15, 14/20, 14/22,
14/24, 14/27, 14/29, 14/41A, 14/52, 14/54, 14/64, ul. Literacka: cała

795

ul. Broniewskiego: 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 53A, 55, 55A, 57, 59A, 61, 63, 65 ul. Kochanowskiego: 2, 4,
6, 8, 10, 10A, 12, 12A, 12B, 12C, 14, 14C,

796

ul. Broniewskiego: 71, 73, 77, 81, ul. Kochanowskiego: 14A, 14B, 16, 16A, 18, 18B, 18C, 20, ul. Rudnickiego:
cała

797
798

ul. Broniewskiego: 83, 83A, 85, 87, ul. Kochanowskiego: 24, 26, 28, 30

799

ul. Broniewskiego: 97, 99, 99A, 101, ul. Kochanowskiego: 38, 42, 44, 46, 46A, 48A

10

ul. Broniewskiego: 89, 91, 93, 95, ul. Kochanowskiego: 32, 34, 36

ul. Klaudyny 8 (Przedszkole nr 346)
ul. Kiwerska 3
(Liceum Ogólnokształcące nr 41)

ul. Rudzka 6
(Szkoła Podstawowa nr 53)

ul. Fontany 3
(Szkoła Podstawowa nr 133)

ul. Przybyszewskiego 80/82
(Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy
Bielany) (lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
ul. Staffa 3/5 (Zespół Szkół Nr 51) (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
ul. Staffa 3/5 (Zespół Szkół Nr 51)
ul. Staffa 7B (Przedszkole nr 301)
ul. Staffa 21
(Szkoła Podstawowa nr 187)

ul. Księgarzy 9 (Przedszkole nr 307)
ul. Przybyszewskiego 45
(Gimnazjum nr 72)
ul. Kochanowskiego 9A (Przedszkole
nr 318) (lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych)
ul. Kochanowskiego 8
(Szkoła Podstawowa nr 293)
ul. Kochanowskiego 10
(Przedszkole nr 105)
ul. Kochanowskiego 8
(Szkoła Podstawowa nr 293)
ul. Broniewskiego 93 (Przedszkole nr 271)
ul. Broniewskiego 99A (Szkoła Podstawowa nr 289)
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Nr obwodu

800

Granice obwodu
ul. Kochanowskiego: 50, 52, Al. Reymonta: 8, 10, 10A

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
ul. Reymonta 8A (Przedszkole nr 308)

801

ul. Kochanowskiego: 23, 25 27, 29, 31, 33, 33A, 35, 37, 39, 41, 43, ul. Zgrupowania „Żmija”: 1, 1A, 1B, 2, 3, 3A,
3B, 5, 5A, 6, 7, 9, 10, 11, 11A, 13, 14, 15, 15A, ul. Zgrupowania „ Żyrafa”: cała

ul. Kochanowskiego 33A (I ŻSM)

802

ul. Kochanowskiego: 40, 45, 45A, 47, 48, 51, 53, Al. Reymonta: 2A, 4, ul. Zgrupowania „ Żmija”: 8, 13A, 15B, 15C,
15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15J, 15K, 15L, 15Ł, 15M, 17, 17A, 17B, 17C, 19, 19A, 21, 21A, 23, 25, ul. Zgrupowania „Żubr”: cała

ul. Kochanowskiego 49
(S.B.M. „WARDOM”)

803
804

ul. Aspekt: 42, 46, 48A, ul. Bajana: cała, ul. Dąbrowskiej: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, Al. Reymonta: 17, 19

ul. Aspekt 48 (Szkoła Podstawowa nr 80)

ul. Fortowa: cała, ul. Renesansowa: cała, ul. Wólczyńska: 7, 9, 13, 13A, 15, 17, 17A, 26, ul. Żbikowianka: cała

805

ul. Dąbrowskiej: 11, 13, 17, 19, 21, 23

806

ul. Aspekt: 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ul. Conrada: 30, ul. Nerudy: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, ul. Wólczyńska: 50,
55, 63

ul. Aspekt 48 (Szkoła Podstawowa nr 80)
ul. Conrada 6 (Gimnazjum Nr 73)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
ul. P. Nerudy 1
(Klub WSBM „Chomiczówka”)

807

ul. Conrada: 16, 18, ul. Nerudy: 7, 9, 11

808

ul. Conrada: 4, 5, 5B, 7, 10, 12, 14

809

ul. Brązownicza: 1, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 16, 18, 20, ul. Kluczowa: cała, ul. Księżycowa: 2, 6, 10, 14, 16, ul. Mistrzowska:
cała, ul. Sieciechowska: 6, 8, 10, ul. Żółwia: 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 11A, 13

ul. Brązownicza 17
(Przedszkole Niepubliczne)
ul. Brązownicza 17
(Przedszkole Niepubliczne)

811

ul. Brązownicza: 15, 29, ul. Głowackiego: cała, ul. Kwitnąca: 6, 8, 12A, 12B, 12C, ul. Księżycowa: 18, 20, 22, 26,
32, 34, 36, 48, 54, ul. Melioracyjna: cała, ul. Osikowa: cała, ul. Sieciechowska: 1, 5, 9, ul. Słonecznikowa: cała, ul.
Żółwia: 17, 19, 23, 29
ul. Marymoncka: 121, 123, 125, 127, 129, 131, ul. Szegedyńska: 4, 8, 10, 11, 12, 13A, ul. Wrzeciono: 46, 50, 65,
65A, 65B

812

ul. Marymoncka: 137/139, ul. Przy Agorze: 3, 5, 5A, 7, ul. Wrzeciono: 42, 55, 55A, 57, 57A, 57B, 59, 59A, 59B,
59C, 63A

ul. Szegedyńska 11
(Zespół Szkół Nr 52)

813

ul. Przy Agorze: 9, 11, 11A, 11B, 11C, 13, 13A, 13B, 13C, ul. Wrzeciono: 2A, 4A, 6, 8, 8A, 10, 12, 12A, 12B, 12C,
12D, 12E, 12F, 12G, 12H, 12I, 12J, 12K, 12L, 12Ł, 12M, 12N, 12O, 12P, 12R, 12S, 12T, 12U, 12W

ul. Lindego 20
(Liceum Ogólnokształcące nr 39)

814

ul. Lindego: 12, 13A, 14, 14A, 16, 18, 20, ul. Szegedyńska: 1, 5, 5A, 9A, 9B ul. Szubińska: 6, ul. Wrzeciono: 52,
54A

ul. Lindego 20
(Liceum Ogólnokształcące nr 39)

815

ul. Kasprowicza: 68, 68B, 70, 72, 72A, 74, ul. Lindego: 26, ul. Przytyk: 5A, 7, ul. Wrzeciono: 1, 1A, 3, 5

816

ul. Antyczna: cała, ul. Kasprowicza: 76, 78, 80, 80A, 82, ul. Przy Agorze: 21, 23, 25, 27, ul. Przytyk: 3, 5, 6, 9, ul.
Wrzeciono: 7, 9, 11

817

ul. Gajcego: 7, 9, ul. Kasprowicza: 86, 88, 90, ul. Nocznickiego: 17, ul. Wrzeciono: 17, ul. Przy Agorze: 26A, 28

818

ul. Przy Agorze: 8, 10, 14, 14A, 16, 16A, 18, 18A, 20, ul. Wrzeciono: 16, 16A, 20, 24, 36

819

ul. Marymoncka: 143, 145, 147, 149, 151, 151A, ul. Wrzeciono: 28, 30, 32, 34, 47, 47A, 49, 49A, 51, 51A

820

ul. Dorycka: 1, 4, 6, 7, 9, ul. Nocznickiego: 7, ul. Marymoncka: 153, 155, 157, 159, 161, ul. Wrzeciono: 45, 45A

821

ul. Balcerzaka 1, 4, ul. Dorycka: 5, ul. Nocznickiego: 9, 13, 15, ul. Parola 1, ul. Wrzeciono: 33, 35, 37, 39

810

822

823

ul. Conrada 10A (Przedszkole nr 327)
ul. Conrada 6(Gimnazjum Nr 73)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

ul. Abecadło: cała, ul. Arrasowa: cała, ul. Balaton: cała, ul. Daglezji: cała, ul. Dankowicka: cała, ul. Dzierżoniowska:
cała, ul. Dziwożony: cała, ul. Encyklopedyczna: cała, ul. Farysa: cała, ul. Marii Gonzagi: cała, ul. Heroldów: cała, ul.
Hieroglif: cała, ul. Humanistów: cała, ul. Improwizacji: cała, ul. Anny Jagiellonki: cała, ul. Jamki: cała, ul. Królowej
Jadwigi: cała, ul. Kolumbijska: cała, ul. Metafory: cała, ul. Michaliny: cała, ul. Muzealna: cała, ul. Odysei: cała, ul.
Ostaszewska: cała, ul. Pasymska: cała, ul. Papirusów: cała, ul. Pasterska: cała, ul. Prozy: cała, ul. Zgrupowania AK
„Kampinos”: cała, ul. Pułkowa: cała, ul. Radecka: cała, ul. Rytmy: cała, ul. Samogłoski: cała, ul. Spartakusa: cała,
ul. Tułowicka: cała, ul. Trylogii: cała, ul. Wazów: cała, ul. Wóycickiego: 1/3, 3A, 4, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H,
5J, 5K, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7K, 7L, 8, 8A, 10, ul. Wygon: cała, ul. Żubrowa: cała,
ul. Kulczycka: cała, ul. Oczapowskiego: 2, 4, 6, 8, 10, 12, ul. Przybyszewskiego: 51, 53, 55, Al. Reymonta: 24, 26,
28, 30, 32, 34, ul. Schroegera: 89, 90, 91, 92/96, 93/97, ul. Skalbmierska: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8A, 11, 11A, 13, 15,
17, ul. Żeromskiego: 64, 66/72, 66/72A,

ul. Szegedyńska 11
(Zespół Szkół Nr 52)

ul. Przytyk 5A (Przedszkole nr 268)
ul. Wrzeciono 9
(Szkoła Podstawowa nr 247)
ul. Gajcego 9 (Przedszkole nr 272)
ul. Wrzeciono 24 (Gimnazjum nr 75)
ul. Dorycka 1(Przedszkole nr 39)
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
ul. Nocznickiego 7 (Niepubliczna
Szkoła Podstawowa Nr 3)
ul. Balcerzaka 1 (Szkoła Podstawowa nr 273)

ul. Samogłoski 9
(Szkoła Podstawowa nr 77)

ul. Skalbmierska 12
(Przedszkole Nr 49)
ul. Reymonta 25
(Szkoła Podstawowa Nr 209)

824

ul. Andersena: 8, ul. Kasprowicza: 107, 115, 117, ul. Oczapowskiego: 3, 17 Al. Reymonta: 21, 23, 25, 46, 52, 54,
101, 105

825

ul. Andersena: 1, 1A, 1B, 2, 3, 5, 6, ul. Wolumen: cała

ul. Andersena 4(MDK) (lokal dostosowany
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

826

ul. Dantego: 7, ul. Szekspira: 3, 4

ul. Wergiliusza 7(Przedszkole Nr 341)

827
828

ul. Dantego: 1, 1A, 1B, 3, 5, ul. Szekspira: 2

ul. Reymonta 25 (Szkoła Podstawowa Nr 209)

ul. Balzaka: cała, ul. Petöfiego: 8 ul. Szekspira: 1, ul. Tołstoja: cała

ul. Tołstoja 2 (Przedszkole Nr 409)

829

ul. Czechowa: cała, ul. Petöfiego: 1, 1A, 2, 2A, 4, 5, 6, 7, ul. Popiela: cała, ul. Rokokowa: cała, ul. Sokratesa: cała,
ul. Swarożyca: cała, ul. Tytułowa: cała, ul. Wólczyńska: 64, 136A, 170, 170B, 178, 180, 182, 184, 188, 194, 196,
198, 200, 204, 206

ul. Tołstoja 2 (Zespól Szkół Nr 49)

830

ul. Bogusławskiego: 20, 22, 24, 26, ul. Conrada: 17, 19, 21, 23, ul. Kwitnąca: 17, 19, 21, ul. Wólczyńska: 107, 115,
157, 171,

ul. Bogusławskiego 8 A
(Przedszkole Nr 340)

831

ul. Bogusławskiego: 6, 8, 10, 12, 12A, 14, 16, 18, 19, ul. Kwitnąca: 11, 13, 15,

832

ul. Bogusławskiego: 2, 4, ul. Esej: cała, ul. Kalinowej Łąki: cała, ul. Kwitnąca: 3, 5, 7, 9, 9A, ul. Księżycowa: 56,
58, 64, 66, 66A-F, 68, 68A-U, 72A, 76, 76A, 76B, 76C, 76D, 76E, 76F, 76G, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8,
70/10, 70/11, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/18, 70/19, 70/20, 70/22, 70/23, 70/24, 70/26, 70/27, ul. Maszewska:
cała, ul. Rodziny Połanieckich: cała

ul. Bogusławskiego 6 A
(Klub WSBM „Chomiczówka”)

ul. Akcent: cała, ul. Andromedy: cała, ul. Arkuszowa: cała, ul. Burleska: cała, ul. Chabrowa: cała, ul. Dziewierza: cała,
ul. Estrady: cała, ul. Groteski: cała, ul. Herbowa: cała, ul. Jowisza: cała, ul. Kabaretowa: cała, ul. Kalambur: cała,
ul. Kasjopei: cała, ul. Księżycowa: 122, 126, 126B, 126C, 128B, 128C, 129J, 133, 135, 137, 138, ul. Linotypowa:
cała, ul. Loteryjki: cała, ul. Nokturnu: cała, ul. Opalin: cała, ul. Opłotek: cała, ul. Olszynowa: cała, ul. Palisadowa:
cała, ul. Parnas: cała, ul. Perseusza: cała, ul. Tarnowskiego: cała, ul. Trenów: cała, ul. Widokowa: cała, ul. Wólczyńska: 201, 210/214, 220, 230, 234, 235, 237, 242, 244, 247, 272, 276, 290, 292, 293, 294, 295, 295A, 295B,
295D, 296, 296A, 297, 297A, 297B, 297C, 298, 298E, 299, 299A, 299B, 299C, 299D, 299E, 300, 300A, 300E,
301, 301A, 302, 302A, 303, 303A, 304, 304A, 305, 307, 307B, 307C, 308, 309, 311, 313, 315, ul. Wóycickiego:
14B, 17, 23, 27, 27A, 33, 35, 55

ul. Arkuszowa 202
(Szkoła Podstawowa Nr 79)

833

ul. Bogusławskiego 8 A (Przedszkole Nr 340)

Obwody odrębne
1144 – Szpital Bielański, ul. Cegłowska 80 – okręg I
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1145 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Szubińska 4 – okręg IV
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GŁOS SENIORA
„Pod ośrodkiem zdrowia
jest klub emeryta ...
... kto nie może trafić, niech o niego
pyta” – wskazała adres Pelagia Janina
Dąbrowska, klubowa poetka. Przeglądając arkusz jej wierszy, spisany pod
patronatem Stowarzyszenia Promocji
Inicjatyw Społecznych, odnosi się wrażenie, że panią Pelagię cechuje religijność,
empatia i patriotyzm. Drugi poeta z Wrzeciona 10c, to Bogdan Drozdowski, który
na wrześniowej sesji Rady Programowej
Seniorów Bielańskich z przejęciem czytał
nam swoje wiersze o miłości; można więc
przypuszczać, że pan Bogdan chwyta za
pióro z potrzeby refleksyjności lirycznej.
Oczywiście, ta – pożal się Boziu
– „krytyka literacka” w wykonaniu Waszej redaktorki nie byłaby godna druku
i uwagi czytelników, gdyby nie znany na
naszych Bielanach fakt, że każdy Klub
Seniora ma swoją specyfikę, którą tworzą
tak zwani ludzie-drożdże. Bywalcy klubu
przy ul. Wrzeciono 10c chętnie słuchają
recytacji swoich poetów, a zainteresowania artystyczne kierowniczki, Izabeli
Porczyńskiej, też procentują atmosferą
pewnej duchowości.
To jednak bynajmniej nie znaczy, że
klubowicze gardzą zajęciami i rozrywkami bardziej przyziemnymi. Klubem opiekuje się Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młociny”. Lokal w piwnicach
Przychodni Zdrowia przy ul. Wrzeciono
10c robi wrażenie! Przede wszystkim
jest obszerny, kilka sal starannie wyremontowano, umeblowano, wyposażono
– jest tu nawet stół bilardowy i rower do
ćwiczeń. Przychodzi od 20 do ponad 40
osób, większość to mieszkańcy WSM.
W poniedziałki, środy i piątki, od 15.00
do 19.00, organizowane są różne imprezy: wykłady, koncerty, spotkania okolicznościowe – z okazji świąt kościelnych
i państwowych, wieczorki integracyjne
itp. Klubowicze chodzą na wycieczki do
Kampinosu, biorą udział w wycieczkach
organizowanych dla seniorów przez
Urząd Dzielnicy, urządzają klubowe
imieniny czy uroczystości rodzinne. Troskliwie opiekują się chorymi koleżankami
i kolegami, odwiedzając ich w domach.
Kochają też tańczyć. Wspólne tańce
są nieodłączną częścią większości klubowych spotkań i - jak poinformowała
z satysfakcją kierowniczka Iza - pierwszy
tancerz na ich dyskotekach to wspomniany wyżej pan Bogdan z duszą poety.

Pamięć
W 68. rocznicę wojny obronnej 1939
r. władze dzielnicy i Bielański Klub
Kombatanta zorganizowali uroczystości
patriotyczne: mszę świętą w kościele
pw. św. Marii Magdaleny, obchody pod
pomnikiem 30. Pułku Strzelców Kaniowskich na Cmentarzu Wawrzyszewskim
i – przy współudziale WSBM „Chomiczówka” – piękny koncert w wykonaniu
Grupy Wokalnej Centralnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego (obszerne sprawozdanie z uroczystości 1
września br. opublikowane są na str. 1
i 5). A my przenieśmy się w czasy, które
pamiętają już tylko seniorzy i istniejące
do dziś miejsca pamięci.
Przy ul. Palisadowej, tuż za barakami,
stoi szara przedwojenna kamienica. Zapuszczona, z sypiącym się tynkiem, tylko
splecionymi literami „JE” nad wejściem
przypomina o czasach swej świetności.
Była to ongiś letnia willa znanego war-
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szawskiego aptekarza Jana Gesnera i jego żony Emmy. Tylko nielicznym żyjącym
jeszcze uczestnikom bitwy, stoczonej
21 września 1939 roku na północnych
obrzeżach broniącej się Warszawy, kamienica „opowiada” o tym dniu.
Przed historyczną datą „Bielańskich
Termopil” do Placówki, wówczas podwarszawskiej wsi, zaczęły ściągać oddziały
wojsk cofających się znad Bzury. Po
przybyciu 30. Pułku Strzelców Kaniowskich dowódca pierwszego batalionu
major Bronisław Kamiński wybrał willę
Gesnera na miejsce zakwaterowania
sztabu. Tu obmyślano strategię walk,
stąd padały rozkazy.
21 września, w czwartek, w rejonie
Placówki Niemcy zaatakowali od strony obecnego Cmentarza Północnego.
Na kwaterę dowództwa, otaczające ją
okopy i zasieki, posypał się huragan
ognia. Major Kamiński prowadził swoich
strzelców do ataku, biegnąc ul. Palisadową (wówczas Zielarską). Przeszyty
serią z karabinu maszynowego, zginął
o kilkanaście metrów od siedziby swego
sztabu, na rogu ul. Opłotek (wówczas
Parkowej).
Tablice na murach warszawskich
domów opowiadają o walce, martyrolo-

gii, bohaterstwie. Dowódca Strzelców
Kaniowskich ma tablicę na Cmentarzu
Wawrzyszewskim. A był jeszcze w jego
legendzie bielańskiej tamten dom...

* * *
Przez wrzesień 1944 r. dogorywało
Powstanie Warszawskie. 14 września
padł Marymont. Spacerując dziś po
Parku Kaskada mijasz fragment starego muru z czerwonej cegły i czytasz
wyblakłe, czarną ongiś farbą wypisane
słowa: „14.IX.44. W tym miejscu została
przez Niemców rozstrzelana, gdy błagała
o litość dla pozostałych w schronie, Olga
Przyłęcka. Bo to była Polka”. Z protokołów ekshumacyjnych Polskiego Czerwonego Krzyża wynika, że tego dnia własowcy wymordowali na Marymoncie co
najmniej 360 osób cywilnych, wśród nich
około 30 dzieci. Jedną z zamordowanych
była Olga Przyłęcka, a mur, na którym
ktoś odnotował ten fakt, to pozostałość
po domu pracowników wodociągów
miejskich, w którym mieszkała i w którym
opiekowała się rannymi powstańcami.
Ocalały z pożogi okruch wojennych
dziejów ...

Warto wiedzieć
Przy Ośrodku Dziennego Pobytu dla
Seniorów, w Al. Zjednoczenia 13 (tel.
022 864 27 55), działa grupa wsparcia

Ciąża bez alkoholu
Dzielnica Bielany przystąpiła do
udziału w ogólnopolskiej kampanii
„Ciąża bez alkoholu”, która jest organizowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących alkohol
w okresie ciąży i zwiększenie wiedzy na
temat negatywnego wpływu picia alkoholu
na płód. Kampania ma zaprzeczyć mitom że
jedna lampka czerwonego wina nie szkodzi
kobietom w ciąży oraz uwrażliwić przyszłe
matki, że ze względu na zdrowie dziecka
nie pije się alkoholu w czasie ciąży.
W dniu 6 września 2007 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyła się pierwsza konferencja inaugurująca kampanię. Wielu
ekspertów oraz ludzi zajmujących się
problematyką poalkoholowych uszkodzeń
płodu, diagnostyką oraz terapią dzieci,
u których występuje Alkoholowy Zespół
Płodowy, dyskutowało na temat szkód,
jakie wywołuje alkohol w czasie ciąży i jak
temu zapobiegać. W Polsce 9 września
obchodziliśmy już Światowy Dzień FAS
czyli Alkoholowego Zespołu Płodowego.
FAS jest zespołem umysłowych i fizycznych zaburzeń, które mogą wyrażać
się u dziecka jako opóźnienie umysłowe,
różnymi anomaliami rozwojowymi, zaburzeniami uczenia się i zaburzeniami psy-

chologicznymi. Picie przez matkę alkoholu
w czasie ciąży jest przyczyna zaburzeń
uwagi u noworodka, zdolności uczenia się,
wad serca, zaburzeń zachowania i funkcjonowania w społeczeństwie w dorosłym życiu. FAS jako jednostka chorobowa została
opisana pod koniec lat 60-tych.
Z przeprowadzonych badań przez
Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2005 roku wynika, że co
trzecia kobieta piła alkohol w wieku
prokreacyjnym (18-40 lat). Wśród tych
kobiet, które były zachęcane do spożycia
alkoholu, namawiającymi byli najczęściej
znajomi (14%) lub ktoś z rodziny (8%).
Niemal 2/3 kobiet w ciąży nie było
ostrzeżonych przez lekarzy o negatywnych skutkach picia alkoholu w czasie
ciąży. Z badań tych wynika również, że
w grupie kobiet, które nie piły alkoholu
w czasie ciąży, 93% uznaje,
że alkohol jest szkodliwy dla dziecka, podczas
gdy w grupie kobiet, które
spożywały alkohol, podziela ten pogląd tylko 53%.
Z badań wynika również, że
co trzecia kobieta w wieku
prokreacyjnym spożywała
alkohol w czasie ciąży, mino
że ponad 80% w grupie
badanych kobiet uważa, iż
nawet niewielka ilość alkoholu wypitego przez kobietę
w ciąży może mieć negatywny wpływ na zdrowie ich
dziecka. Kobiety, które piły
alkohol w czasie ciąży, spożywały najczęściej alkohole
lżejsze (piwo i wino 45%).
Wśród badanych kobiet 8%
spożywała wódkę.
W trosce o zdrowie
najmłodszego pokolenia
Dzielnica Bielany przystąpiła do kampanii Ciąża
bez Alkoholu. W czasie
podejmowanych działań
będziemy zachęcać przy-

dla osób z chorobą Alzheimera i ich
rodzin. Można tam uzyskać wskazówki
– jak sobie radzić z tym dramatycznym
problemem życiowym całego otoczenia
człowieka chorego.
Choroby Alzheimera współczesna
medycyna wyleczyć nie umie, ale potrafi
hamować jej rozwój. Jednak leczenie
przynosi efekty, jeśli zostało rozpoczęte
w stadium początkowym choroby. Tymczasem kłopoty z pamięcią, izolowanie
się od otoczenia, zaniki zainteresowań,
okresy pobudzenia, urojone pretensje
do bliskich itp. symptomy, traktowane są
bardzo często jako objawy starzenia się
i związanego z nim zdziwaczenia. Ani
delikwent, ani jego rodzina nie zasięgają
więc porad lekarza – a mogą to być wczesne symptomy tej choroby. Gdy zauważymy u kogoś z rodziny postępujące „dziwaczenie”, nie wolno zwlekać. Diagnoza
wymaga odpowiednich badań. Gdzie
je wykonać, podpowie lekarz rodzinny,
można też uzyskać informacje w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom
z Chorobą Alzheimera, przy ul. Widok
10, czynnym we wtorki i czwartki w godz.
15.00 – 17.00 (tel. 022 622 11 22).
Pod redakcją:
Irmy Wieczorkowskiej-Bednarek
Konsultant:
Rada Programowa Seniorów Bielańsklich

szłe mamy do zachowania całkowitej
abstynencji, a rodziny i znajomych do
niepropagowania mitu o bezpiecznej
ilości alkoholu, którą może spożyć ciężarna.
Podczas kampanii będziemy uświadamiać, że każda ilość alkoholu spożyta
przez ciężarną kobiet może być przyczyną wielu chorób dziecka. W Dzielnicy
Bielany zostaną przeszkoleni pracownicy
socjalni i pielęgniarki.
Burmistrz Dzielnicy Bielany wyznaczył
lokalnego koordynatora kampanii, którym jest
Alicja Tyc, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia. Głównymi partnerami w realizacji kampanii są Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz SPZZLO Warszawa Żoliborz.
Wszystkie podmioty i osoby zainteresowane propagowaniem Kampanii „Ciąża bez
alkoholu” prosimy o kontakt z koordynatorem: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. Nałkowskiej 11, tel. 022 834 30 56.
Alicja Tyc
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Dyżury radnych we wrześniu i październiku
Dyżury Radnych Okręgu nr I

Osiedla: Marymont, Ruda, Stare Bielany (granica biegnie po granicy dzielnicy Żoliborz,

krawędzią Trasy AK, ul. Marymoncką, ul. Żeromskiego, ul. Przybyszewskiego, ul. Skalbmierską, ul.
Grodeckiego, ul. Oczapowskiego, ul. Kasprowicza, ul. Lindego, ul. Marymoncką, ul. Prozy, ul. Wybrzeżem Gdyńskim, do rzeki Wisły – granica z dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Miejsce
i godziny dyżuru

Teresa Renata Banasiak – PO
1.

2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; Siedziba Klubu Kultury „Barka”
członek Komisji Oświaty, Kultury i Kul- ul. Klaudyny 18a
tury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia godz. 17.00-19.00
i Pomocy Społecznej

Elżbieta Grabczak – przed. UP Siedziba Unii Pracy tel. 864 08 76
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej;
ul. Marymoncka 35

członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
godz. 16.00-18.00
Komunalnej

Leszek Kujawa – PO

3.

2007
miesiące
IX

X

6,13,
20,27

4,11,
18,25

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Osiedla: Wrzeciono, Młociny (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.

Urząd Dzielnicy Bielany
Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomo- I p., pok. 113
cy Społecznej; członek Komisji Skarbu, ul. Przybyszewskiego 70/72
i Działalności Gospodarczej; członek Ko- godz. 17.00-18.00

1.
3,10,
17,24

1,8,15,
22,29

Urząd Dzielnicy Bielany
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury I p., pok. 113
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji ul. Przybyszewskiego 70/72
i Gospodarki Komunalnej
godz. 17.00-18.00

11,25

9,23

e-mail: ancho@wp.pl
2.

Ryszard Podczaski – PiS
4.

5.

Jan Zaniewski
– Przewodniczący Klubu PiS

Siedziba PiS

Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, ul. Kasprowicza 16
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek godz. 17.30-19.00
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej

3,17

1,15

3.
9,23

4.

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.

Waldemar Kamiński – PiS

1.

2.

Mossakowska Maria – Koło Urząd Dzielnicy Bielany
Radnych Lewica i Demokraci I p., pok. 113

Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodniczą- ul. Przybyszewskiego 70/72
ca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa
godz. 16.30-18.00
i Porządku Publicznego

4.

Przewodnicząca Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii; członek Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej

5.

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.30-18.30

Szczepan Szczepański – PiS Przychodnia Medycyny Rodzinnej
członek Komisji Zdrowia i Pomocy
ul. Żeromskiego 13, pok. 7

Społecznej; członek Komisji Rewizyjnej;
godz. 13.00-14.00
członek Komisji ds. Rodziny

Jadwiga Wnuk – PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji
Architektury, Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii

2007
miesiące
IX
X

Urząd Dzielnicy Bielany

członek Komisji Samorządowej, Bezpie- I p., pok. 113
czeństwa i Porządku Publicznego; członek ul. Przybyszewskiego 70/72
Komisji Skarbu i Działalności Gospodar- godz. 17.00-18.00
czej; członek Komisji ds. Rodziny

Ilona Soja-Kozłowska – PO

3.

Miejsce
i godziny dyżuru

10,24

8,22

w ramach dyżuru Wiceprzewodni czą cej Rady
w czwarty poniedziałek miesiąca

3,17

5.

4

Lp.

Nazwisko i imię
radnego

Anna Czajkowska – PiS

1.

Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji ds.Rodziny

Klub Mieszkańców
WSBM „Chomiczówka”
ul. Pabla Nerudy 1 p. 11
godz. 17.00-18.30

2,23

2

2.

3.

Waldemar Maciejewski – Koło
Radnych Lewica i Demokraci Siedziba SLD

Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalno- ul. Żeromskiego 14
ści Gospodarczej; członek Komisji Architek- godz. 17.00-18.00
tury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej

Elżbieta Neska – PO

2007
miesiące
IX
X
3,10

1,8

4.

Kamil Tyszkiewicz – PiS
5.

23

25

27

25

5

3

11

9

18

16

5

3

w ramach dyżuru Prze wod niczą cego Rady
w pierw szy
i trzeci poniedziałek miesiąca

Nazwisko i imię
radnego

Halina Szerszeń
– Przewodnicząca Koła LiD

Miejsce
i godziny dyżuru
Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 10.40-12.00
Siedziba SLD
ul. Żeromskiego 14

Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty,
godz. 16.00-17.30
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej

BOK, ul. Goldoniego 1
godz. 18.00-20.00
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki FIlia BOK
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjul. Estrady 112
nej; członek Komisji ds. Rodziny
godz. 16.00-18.00
Waldemar Wasiewicz – PiS Urząd Dzielnicy Bielany
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodzi- I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
ny; członek Komisji Mieszkaniowej
godz. 10.00-11.00

4.

2007
miesiące
IX

X

10,24

1,8

10

8

3

1

17

15

4,18

2,16

3

1

Robert Wróbel – PrzewodnicząUrząd Dzielnicy Bielany
cy Klubu PO

5. Wiceprzewodniczący Komisji Architektury, I p., pok. 113
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Eko- ul. Przybyszewskiego 70/72
logii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki godz. 18.00-19.00
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGNISKO AWF-BIELANY
ZAPRASZA
na zajęcia w nowym roku szkolnym

PŁYWALNIA AWF
27

25

 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

27

25

17,24

15,22

Klub Mieszkańców

Członek Komisji Mieszkaniowej; członek
WSBM „Chomiczówka”
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarul. Pabla Nerudy 1 p. 11
czej; członek Komisji Samorządowej, Bezgodz. 17.00-18.30
pieczeństwa i Porządku Publicznego

Wrzesień 2007

25

Urząd Dzielnicy Bielany

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury I p., pok. 113
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdroul. Przybyszewskiego 70/72
wia i Pomocy Społecznej; członek Komisji
godz. 17.00-18.00
Skarbu i Działalności Gospodarczej

Urząd Dzielnicy Bielany

Przewodniczący Rady, Wiceprzewodni- I p., pok. 113
czący Komisji Mieszkaniowej; członek ul. Przybyszewskiego 70/72
Komisji Samorządowej, Bezpieczeń- godz. 17.00-18.00
stwa i Porządku Publicznego

Łukasz Świderski – PiS

Marek Goleń – PO

Urząd Dzielnicy Bielany
Przewodniczący Komisji Inwestycji
I p., pok. 113
i Gospodarki Komunalnej; członek
ul. Przybyszewskiego 70/72
Komisji Architektury, Urbanistyki, Gogodz. 17.00-18.00
spodarki Przestrzennej i Ekologii

Michał Sikorski – PO

Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

3.

Miejsce
i godziny dyżuru

Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny;
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Mieszkaniowej

Członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej
i Ekologii; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej

Joanna Radziejewska – PO

Dyżury Radnych Okręgu nr III

Lp.

27

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)

1,15,
29

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

X

Dyżury Radnych Okręgu nr V

2.

Urząd Dzielnicy Bielany
I p., pok. 113
ul. Przybyszewskiego 70/72
godz. 17.00-18.00

IX

Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka (granica biegnie

1.

4,25

ul. Cegłowska 19
godz. 17.30-18.30
Klub „Pod Zdrówkiem”
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-17.00

Siedziba PiS
ul. Kasprowicza 16
godz. 17.30-19.00
SP Nr 77
ul. Samogłoski 9
godz. 17.30-19.00
Przychodnia Zdrowia
SPZZLO Warszawa
ul. Wrzeciono 10c
godz. 16.00-18.00

Irena Komorek – PiS

Dyżury Radnych Okręgu nr II

Nazwisko i imię
radnego

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej; członek Komisji
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Jacek Jeżewski – PiS
11,25

2007
miesiące

misji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Anna Czarnecka – Koło RadSiedziba SdPl
nych Lewica i Demokraci

Urząd Dzielnicy Bielany

Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Dzia- I p., pok. 113
łalności Gospodarczej; członek Komisji ul. Przybyszewskiego 70/72
Zdrowia i Pomocy Społecznej
godz. 10.00-11.00

Miejsce
i godziny dyżuru

Nazwisko i imię
radnego

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 7.09.2007 r. w środy i czwartki w godz. 16.30-19.00, tel. 022
834 13 06.

13

Bielański Ośrodek Kultury w październiku
ul. Goldoniego 1, tel. 022 834 65 47
IMPREZY

3.10 (środa)
godz. 18.00

Z cyklu „Okno dla wrażliwych” – promocja tomiku poezji Stefana Jurkowskiego pt. „Codzienny plac zabaw” oraz występ żeńskiego duetu smyczkowego
„Ragtime” – wstęp wolny

7.10 (niedziela)
godz. 17.00-21.00

Bielański Podwieczorek – wstęp 10 zł

10.10 (środa)
godz. 19.00
12.10 (piątek)
godz. 18.00
13.10 (sobota)
godz. 17.00
14.10 (niedziela)
godz. 12.30
godz. 17.00-21.00
17.10 (środa)
godz. 18.00

Premiera sztuki „Arlekin w szkółce miłości” w wykonaniu Teatru „Colombina”
w reżyserii Anny Dziedzic – wstęp wolny.
Z cyklu „Prawdziwa historia niechcianych pomników” – projekcja filmu dokumentalnego pt. „Nowa Huta” w reżyserii Jacka Sawickiego – wstęp wolny
„Podmoskiewskie wieczory” - koncert w wykonaniu Zespołu Estradowego
„Bielany” pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza – wstęp 10 zł
Z cyklu „Dwie godziny dla rodziny” – „Opowieści Króla Lula”- przedstawienie
teatralne dla dzieci w wykonaniu Teatru Forma. W programie zajęcia plastyczne z Panią Ulą i zajęcia taneczne z Panią Kamilą – wstęp 10 zł
Bielański Podwieczorek – wstęp 10 zł
„Barka do wieczności” - koncert w hołdzie Papieżowi Janowi Pawłowi II.
Wystąpią: Małgorzata Kubala – śpiew, Andrzej Krajewski – recytacje, Andrzej
Płonczyński – akompaniament – wstęp wolny

21.10 (niedziela)
godz. 17.00-21.00

Bielański Podwieczorek – wstęp 10 zł

24.10 (środa)
godz. 18.00

Z cyklu „Poznajemy kulturę i zwyczaje różnych narodów” – Wieczór Czeczeński – wstęp wolny

DNI
26.10 (piątek)
godz. 17.00
godz. 18.30
27.10. (sobota)
godz. 16.30
godz. 18.00
godz. 20.00

KRESOWE

Spotkanie autorskie i prezentacja książki Zdzisława Skroka pt. „Podolska
legenda”.
Otwarcie wystawy „Wilno oczami Polaków” ze zbiorów Galerii nad Wilią i poplenerowej wystawy plastyków z Bielan pt. „Lwów malowany” – wstęp wolny
Spotkanie autorskie i prezentacja książki Stanisława Sławomira Niciei pt.
„Twierdze kresowe Rzeczypospolitej – historia, legendy, biografie”
„Spacerkiem po Wilnie” – spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu Kapeli
Wileńskiej i aktorów Polskiego Teatru „Studio” z Wilna. Reżyseria Lila Kiejzik
– wstęp wolny
Wieczorek taneczny. Gra kapela Wileńska, prowadzenie Dominik Kuziniewicz
zwany Wincukiem – wstęp 10 zł

28.10 (niedziela)
godz. 16.00

„Zabawa” – spektakl Sławomira Mrożka w wykonaniu aktorów Polskiego
Teatru „Studio” z Wilna. Reżyseria Lila Kiejzik – wstęp wolny

do 14.10.2007
do 14.10.2007
do 19.11.2007
do 26.11.2007

Wystawa malarstwa Barbary Obary
Wystawa rysunków satyrycznych Juliana Bohdanowicza
Wystawa poplenerowa „Lwów malowany”
„Wilno oczami Polaków”

WYSTAWY

SPOTKANIA KLUBOWE
1,8,15,22,29.10.
(poniedziałek)
godz. 12.30-15.00
25.09 (wtorek)
godz. 18.30
4,11,18,25.10.
(czwartek)
godz. 16.00-20.00

Spotkania Klubu Seniora BOK – wstęp dla członków Klubu
Spotkanie Związku Polskich Fotografów Przyrody – Oddział Mazowiecki
– wstęp wolny
Klub Gier Towarzyskich – wstęp wolny

SPOTKANIA KLUBOWE
20 – 21.10 sobota
godz. 10.30-18.30
niedziela
godz. 10.00-14.00
24.10 (środa)
godz. 8.30
godz. 9.30

„Jesienny festiwal pomysłów” – warsztaty z wykorzystaniem metod aktywizujących dla nauczycieli i animatorów kultury.
Zajęcia prowadzi Beata Arabska
„Swingujące rytmy” - koncert umuzykalniający dla uczniów bielańskich szkół
podstawowych w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej

ZAJĘCIA STAŁE – TEATR
„Teatr na Goldoniego” pod kierunkiem
Krystyny Wolańskiej i Krzysztofa Wierzbiańskiego
Teatr Orchestra
pod kierunkiem Jacka Bereżańskiego
Kabaret „Pół – serio”
pod kierunkiem Wandy Stańczak
Teatr „Colombina”
pod kierunkiem Anny Dziedzic

poniedziałek i piątek
godz. 15.30-17.30
poniedziałek i piątek
godz. 20.00-22.00
poniedziałek i środa
godz. 20.00-22.00
poniedziałek i środa
godz. 18.00-21.00

ZAJĘCIA STAŁE – MUZYKA,
MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW
Teatr Tańca (taniec współczesny)
pod kierunkiem Lidii Pracownik
Zespół tańca nowoczesnego
pod kierunkiem Kamili Sadowskiej
Zespół Estradowy „Bielany”
pod kierunkiem Benedykta Rupiewicza
Tańce etniczne w kręgu
pod kierunkiem Barbary Żuchowskiej
Studio Piosenki zajęcia dla młodzieży powyżej lat 15
pod kierunkiem Hanny Rek i Benedykta Rupiewicza

wtorek i czwartek
godz. 14.30-17.00
wtorek i czwartek
godz. 17.30-20.00
poniedziałek godz. 17.00-20.00
środa godz. 14.30 - 17.00
czwartek
godz. 19.00-20.30
środa i piątek
godz. 18.00-20.00

ZAJĘCIA STAŁE – PLASTYKA
Rysunek i malarstwo zajęcia dla młodzieży i dorosłych
pod kierunkiem Renaty Szymanowskiej
Tkackie Koło Seniorek
pod kierunkiem Anny Kozłowskiej
Zajęcia plastyczne „Maluchy malują” dla dzieci (3-5 lat)
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej
Zajęcia plastyczne „Malowane fantazją” dla dzieci (6-9 lat)
pod kierunkiem Urszuli Gawrońskiej
Zajęcia plastyczne „Papieroplastyka” dla dzieci z klas
1-3, pod kierunkiem Elżbiety Szmydt

poniedziałek godz. 16.00-17.30
czwartek godz. 18.00-19.30
wtorek
godz. 16.00-19.00
środa
godz. 16.30-17.15
środa
godz. 17.30-19.00
(zajęcia organizowane
na zamówienie szkoły)

Kurs obsługi komputera
prowadzi Elżbieta Makulska

poniedziałek, wtorek, czwartek
godz. 18.00-21.00 (koszt 200 zł)

ZAJĘCIA STAŁE – KURSY
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ZAJĘCIA STAŁE – REKREACJA
Gimnastyka usprawniająca (dla osób w wieku średnim)
pod kierunkiem Hanny Klaude-Ler

Gimnastyka Body Construction
pod kierunkiem Kamili Sadowskiej
Gimnastyka rehabilitacyjna
pod kierunkiem Edyty Doniek

wtorek i czwartek
godz. 17.30-18.30
wtorek i czwartek
godz. 16.30-17.30
wtorek i czwartek
godz. 20.15-21.15
wtorek i czwartek
godz. 18.30-21.30

Qi-Gong chińska gimnastyka relaksująca
pod kierunkiem Joanny Madej

środa
godz. 19.00-20.00

Gimnastyka dla pań po mastektomii pod kierunkiem
Hanny Klaude-Ler

ZAJĘCIA STAŁE – INNE
Klub Miłośników Matematyki
piątek
prowadzi Zbigniew Policiewicz
godz. 15.30-18.30
Informacje o zajęciach stałych w Bielańskim Ośrodku Kultury w roku kulturalnym 2007/2008 na
stronie internetowej www.bok-bielany.art.pl. Zapisy do sekcji i zespołów w sekretariacie BOK.
Nowa propozycja programowa BOK !!!
Prowadzimy zapisy na „Warsztaty z Tygryskiem” czyli zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lat prowadzone
przez psychologa i pedagoga. Informacji udzielamy w sekretariacie BOK.

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

„Puszczańskim szlakiem” – rajd rowerowy dla dorosłych (Sezonowy Klub
Cyklistów).

6.10 (sobota)
godz. 9.00-13.00
12.10 (piątek)
godz. 18.00

Otwarcie wystawy malarstwa Jacka i Tomasza Barszczów – wstęp wolny

„Zawsze z uśmiechem” - spotkanie z okazji Dni Seniora. W programie m.in.
13.10 (sobota)
godz. 18.00-21.00 koncert „Jan Kiepura – życie jak z bajki” w wykonaniu Witolda Matulki i jego
przyjaciół – wstęp za zaproszeniami
20.10 (sobota)
„Sportowe harce” – impreza plenerowa dla dzieci. W programie m.in. gry i zabagodz. 11.00-12.30 wy ruchowe, zajęcia plastyczno-techniczne, spektakl teatralny – wstęp wolny
27.10 (sobota)
Spotkanie integracyjne Klubu Seniora Wólki Węglowej – wstęp wolny
godz. 18.00-21.00

SPOTKANIA KLUBOWE

23.10 (wtorek)
Klub Aktywnego Piechura pod kierunkiem Bartosza Kowalewskiego
godz. 10.00-13.00
1,8,15,22,29. 10 (pon.) Klub Seniora
godz. 16.00-18.00
I sobota miesiąca
Sezonowy Klub Cyklistów
godz. 9.00 – 13.00

EDUKACJA KULTURALNA
24.10 (środa)
godz. 10.40
22 – 25. 10
(pon. – czwartek)
26 – 28. 10
(piątek - niedziela)

„Swingujące rytmy” - koncert umuzykalniający dla uczniów bielańskich szkół
podstawowych w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej
Warsztaty rękodzieła artystycznego „Jesienne potyczki ze sztuką” dla młodzieży szkół bielańskich – warsztat wikliniarski – wstęp wolny
Warsztaty rękodzieła artystycznego ”Jesienne potyczki ze sztuką” dla nauczycieli i animatorów kultury – warsztat wikliniarski – wstęp wolny

Ogłoszenia drobne
DAM PRACĘ

• Agentów ochrony, 40 lat, 7 zł/godz netto, Bielany, Żoliborz. Tel:
022 663 33 55, 0 506 158 658.
• Pracowników (fryzjer męski, damski, manicurzystka, uczennice)
do zakładu fryzjerskiego. Tel: 022 834 48 23
• Poszukujemy do współpracy ( na terenie Warszawy lub bliskie
okolice) właściciela dużej sali przystosowanej do organizowania
wesel. Posiadamy dużo klientów. Tel: 604 405 155, 606 727 931.
• Pralnia na Bielanach poszukuje pracowników na cały etat lub część
etatu. Tel. 0 22 834 10 29

SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się starszą osobą. Referencje. Tel. 693 656 191.
• Opiekunka 32 lata, zaoczna studentka katolickiej uczelni, 12 lat doświadczenia, referencje; na około pół etatu. Tel. (0)506-930-248

SPRZEDAM

• Zamrażarkę szufladową - cena 400 zł, deski jesionowe podłogowe,
wyrobione ok. 18 m2, rury miedziane CO Ø 2 ok. 20 mb oraz kredens
kuchenny „Antyk” – brązowy dąb, tel. 0510 277 519, 022 833 37 72.
• Piec kąpielowy Junkers – krótko używany. Tel: 0 603 074 964
• Całe oprzyrządowanie na taksówkę MPT. Tel: 0 696 434 247.
• Przedwojenne meble (komoda, szafa trzydrzwiowa, duży okrągły
stół, lustro). Tel. 602 299 090.
• Łóżko piętrowe, 3-letnie , bardzo stabilne i mocne. Kolor: olcha
miodowa z dodatkiem granatu. W skład wyposażenia łóżka wchodzą: materac, biurko, miejsce na komputer, głęboka szafa z wnęką
i półkami na ubrania. Wymiary: wysokość 150 / 170 cm. z barierką,
szerokość 82 cm, długość 190 cm. Tel. 605-220-952

KUPIĘ

• Samochód osobowy, pierwszy właściciel cena do 17 tys/zł. Tel:
0 506 871 924
• Garaż w okolicy ul. Przytyk w osiedlu Wrzeciono. Tel: 604 405
155, 022 835 32 81.
• Kupię Skodę lub Opla ok. 2000 r. produkcji, pierwszy właściciel.
Tel. 0 887 597 003.

LOKALE

• Sprzedam segment 134 m2, garaż 18,40m2, media, zabudowa
jednorodzinna, cisza, spokój, ładna okolica, Dziekanów Polski.
Tel: 0608 477 588.
• Młode małżeństwo poszukuje mieszkania do wynajęcia na
terenie Warszawy lub w granicy strefy podmiejskiej MZA.
Czynsz 700,00 – 800,00 zł miesięcznie. Tel: 0 696 219 475
po godz. 19.00.
• Kupię mieszkanie lub segment w Warszawie lub bardzo bliskiej
okolicy, cisza, zieleń, garaż w budynku, ogródek (wysoki parter)
powyżej 65 m², 3-4 pokoje. Tel: 604 405 155.
• Zamienię 2 atrakcyjne mieszkania, Bielany 61 m2 i Saska Kępa 50
m2 na dom lub segment w Warszawie, cisza, zieleń do zamieszkania w idealnym stanie. Tel: 604 405 155.
• Na terenie Warszawy lub w strefie podmiejskiej młode małżeństwo
wynajmie mieszkanie z czynszem 700.00 – 800.00 zł m-nie. Tel:
0 696 219 475 po 19.00.

• Sprzedam siedlisko na Podlasiu 15550 m2, sad, dom murowany,
garaż. Tel. 022 833 37 72, 0 609 07 37 72.
• Zamienię mieszkanie kwaterunkowe przy ul. Marymonckiej o pow.
26 m² , pokój z widną kuchnią , dużym balkonem, na trzecim piętrze
z windą na lokal równorzędny w innej dzielnicy lub miejscu. Tel.
691-681-636.
• Pokój do wynajęcia, w czystym mieszkaniu, dla uczciwej i spokojnej pani,. Bielany ul. Kiełpińska, cena 410 zł. za miesiąc. Tel.
(0)506-930-248
• Zamienię 2 pokoje z kuchnią 45 m2 spółdzielcze własnościowe
na 3 pokoje. Tel. 500 033 702

USŁUGI

• Klimatyzacje samochodowe. Fachowo, profesjonalnie. Naprawa
sprężarek, chłodnic – Dariusz Kupiec. Tel: 0501 160 500, 022
833 20 14.
• Wesela 90 zł od osoby przy bardzo bogatym, pełnym menu,
atrakcyjne sale, możliwość bardzo atrakcyjnej orkiestry, kamery,
autokar. Wysoki poziom usługi. Możliwość obejrzenia reportaży
wideo z wesel w naszym wykonaniu. Tel: 604 405 155, 606
727 931.
• Zespół muzyczny – wesela i inne, bardzo wysoki poziom, wodzirej,
prezentacja, bezalkoholowość, przystępne ceny. Do wglądu dla
klienta (www.wesela.u2.pl) nagrania wideo z wesel z naszym
udziałem. Tel: 022 835 32 81.
• Pralnia Na Bielanach zaprasza w godz. 8.00 – 20.00, w soboty
8.00 – 14.00. Twoja pralnia ul. Estrady 9.
• Trening pamięci, szybkie czytanie. Zajęcia na Bielanach. Tel. 0
609 509 555.
• Matematyka – korepetycje. Tel. (022) 864 21 04.
• Chemia , matematyka wyrównywanie zaległości , pomoc bieżąca,
przygotowanie do klasówek i testów . Tel. 695-612-825 , lub (022)
839-32-07
• Chemia - korepetycje. Tel. (022) 864 21 04
• Angielski tłumaczenia , pisanie prac , tanio , solidnie , szybko ,
poziom zaawansowany , magister , międzynarodowy certyfikat .
Tel . (022) 633-75-66
• Angielski , dzieci , maturzyści , studenci ; tanio , skutecznie , nauka , korepetycje , konwersacje ; gramatyka , przygotowanie do matury i egzaminu
KET , PET , FC ; materiały w cenie ; 60 minut ; magister z doświadczeniem ;
międzynarodowy certyfikat , poziom zaawansowany. Tel. (022) 633-75-66
• Język angielski, doświadczony lektor, dzieci i młodzież, korepetycje, nauka oraz nowa matura. Tel. (022) 864 02 31 po 20.00
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość
w pełnym zakresie. Tel. (022) 605 369 988
• Transport przeprowadzki solidnie, bezstresowo. Tel. (022) 833
65 19, 0601 75 38 45.
• Matematyka, 7 lat doświadczenia, niedrogo a skutecznie. Szkoła
podstawowa i gimnazjum . Tel. (0)506-930-248.
• Korepetycji z matematyki i chemii - udziela mgr inż. Bielany,
Bemowo 20zł/h + pisanie prac. Tel. 0 691 350 400.

INNE

• Gimnastyka korekcyjna w domu ucznia. Wady postawy, wady
stóp prowadzi wykwalifikowana nauczycielka WF i korektywy.
Tel. 607 890 819.
• Szukam dostawcy ogórków kiszonych. Tel. 0 604 289 854.
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Magiczne miejsca

Przemyślane decyzje
młodych żaków
Jesień na dobre rozgościła się
już w Polsce. W bielańskich parkach
złocą się liście. To znak, że już za
chwilę nasi młodzi sąsiedzi usłyszą
donośne „Gaudeamus igitur!”. Jakie
kierunki studiów wśród bielańskiej
młodzieży cieszyły się największą
popularnością?
– Jestem nową studentką medycyny. – Radośnie oznajmia Kasia, młoda
mieszkanka Bielan. – Mój tata jest lekarzem, a ja jego oczkiem w głowie, więc
właściwie nie miałam wyboru! Oczywiście
żartuję! Zawsze chciałam studiować
medycynę. Chcę zostać chirurgiem.
Lubię biologię i chemię, więc nie miałam
problemu z maturą. Strasznie się cieszę,
że już za chwilę zacznę realizować swoje
marzenia. A tata jest taki dumny…
– Wybrałem zarządzanie. – Mówi
dziewiętnastoletni Kamil. – To kierunek
z przyszłością. Po pierwszym roku będę
się starał o stypendium za granicą. Pojadę do Francji i tam będę studiował.
Jak wrócę, będę doskonale znał język.
Wszystko już przemyślałem. Zamierzam
zostać milionerem!
– Wybrałam studia w ASP. Od zawsze
rysuję i nie wyobrażam sobie zajmowania się czymś innym. Nie dla mnie praca
w biurze przy zliczaniu setek cyferek. Nie
dla mnie też praca w mediach. – Puszcza
oczko Marzenka. – Wprawdzie nie wiem,
jak potoczy się moje życie, czy w ogóle

będę mogła się utrzymać z mojej pracy.
Póki co chcę włożyć cały entuzjazm w studiowanie. A zapału mi nie brakuje!
– Polonistyka. – Maria rozmarzonym
wzrokiem patrzy przed siebie. – Bo ja
kocham książki. Kocham poezję. Jestem
troszkę, jak ta „Siłaczka”. Mam swoje
ideały. Chciałabym zostać nauczycielką,
zarażać innych pasją do nauki i miłością
do literatury. Chciałabym pokazać innym
piękny świat, który otwiera się przed
nami wraz z otwarciem książki. Wierzę,
że moją misją jest nauczanie. Wiem, że
sobie poradzę. Jestem gotowa tej misji
poświęcić całe moje życie…
– Stawiam na ekonomię. – Ania jest
stanowcza. – Lubię matematykę. Zresztą
dla ekonomistów zawsze znajdzie się
praca. Moja babcia powtarza, że handel
zawsze był, jest i będzie. Tak więc i o
pracę dla ekonomisty nie muszę się
martwic. Stawiam też na języki. W tym
roku zapisałam się na kursy trzech
języków: angielskiego, niemieckiego
i włoskiego. Te dwa pierwsze to dzisiaj
podstawa. Uczę się ich już od 8 lat, ale
nie zamierzam przerywać. Włoski jest
takim dodatkiem.
Pozostaje nam jedynie życzyć wszystkim pierwszorocznym studentom, aby
zrealizowali swoje marzenia. Trzymajmy
za nich kciuki, przecież już wkrótce to oni
będą tworzyć naszą przyszłość!
Anna Popińska

Koncerty na Bielanach
W dniach 1 - 10 września 2007 r.
odbył się w Warszawie VII Festiwal
SINFONIA VARSOVIA SWOJEMU
MIASTU.
Festiwal organizowany jest przez Fundację Sinfonia Varsovia i Centrum Sztuki
STUDIO im. St. I. Witkiewicza od roku
2001. Od tego roku Festiwal SINFONIA
VARSOVIA SWOJEMU MIASTU nosi
imię Franciszka Wybrańczyka, który był
inicjatorem i dyrektorem artystycznym
Festiwalu, jak również współzałożycielem
i wieloletnim dyrektorem Orkiestry Sinfonia Varsovia, która zasłynęła w Europie
i na świecie jako jedna z najlepszych
polskich orkiestr.
Jeden z pięciu koncertów tego cyklu
odbył się 2 września w kościele św.Zygmunta. W programie zaprezentowano
dwa arcydzieła pod dyrekcją Jacka Kaspszyka - Skrzypcowy koncert e-moll op. 64
Feliksa Mendelssohna-Bartholdego, gdzie

solistą był młody, polski skrzypek Jakub
Jakowicz oraz III Symfonię F-dur op. 90
Johannesa Brahmsa. Zaś słowo komentarza wygłosił Aleksander Laskowski.
Maestro Jacek Kaspszyk poprowadził
orkiestrę rewelacyjnie. Zespół jakością
dźwięku reagował na każdy gest mistrza.
Wysublimowane piana jak i mocne forte ,
idealna intonacja i jednorodność brzmienia zdradzały artystyczne mistrzostwo
muzyków. Interpretacja obu utworów
była pełna temperamentu i porywająca.
Wielkie gratulacje należą się soliście
Kubie Jakowiczowi, który w ostatniej
chwili z tym samym repertuarem zastąpił
chorego Daniela Hope – angielskiego
wirtuoza. Grał przepięknie.
Muzycy i organizatorzy chwalili świetne przyjęcie zespołu w kościele św.Zygmunta oraz doskonałą percepcję muzyki
przez słuchaczy.
Emilia Dziubińska

Na Bielanach jest wiele wspaniałych miejsc, które ciągle odkrywamy
na nowo. Każde z nich zachwyca nas
swoim wyglądem, historią, klimatem…
Jesień to doskonała pora roku, aby te
miejsca odwiedzić i ulec ich urokom.
Przy ul. Muzealnej stoi Pałacyk Brühla.
Został wzniesiony w latach 1752 – 58
w stylu baroku saskiego. Był kilka razy
przebudowywany. Podobno w połowie
XIX wieku warszawscy filantropii Rotwand i Wawelberg zamierzali w pałacyku urządzić ośrodek wypoczynkowy
szpitala im. Bersohnów i Baumanów dla
dzieci żydowskich. Niestety dziś pałacyk
jest bardzo zaniedbany, ale historię ma
długą i ciekawą.
Ul. Papirusów sąsiaduje z Parkiem
Młocińskim potocznie nazywanym przez
mieszkańców „Uroczyskiem Młociny”.
Właśnie tu miło spędzali czas warszawiacy płynący statkiem do Młocin... Tak
jak w piosence Jaremy Stępowskiego pt.
„Statek do Młocin”.
Przy ul. Wóycickiego znajduje się willa
Polskiego Związku Niewidomych. Przed
willą w ogrodzie można podziwiać piękne
rzeźby wykonane przez niewidomych.
Coś niezwykłego!
Niedaleko pubu „Gniazdo Piratów” jest
Park Olszyna, który jest jednym z najpiękniejszych parków na Bielanach. To
odpowiednie miejsce na spacery i prze-

jażdżki rowerowe. W parku jest górka ze
schodkami i krętymi alejkami. Za nią jest
most łukowy, a całość jest oświetlona.
Robi wrażenie.
Przy ul. Schroegera znajduje się wybudowany w latach 1927 – 29 sierociniec
„Nasz Dom”. W 1939 i 1944 mieścił się
w nim szpital polowy, a powstańczy
cmentarzyk zajmował część dziedzińca
i ul. Schroegera.
Miło jest posiedzieć nad stawami
Brustmana. Wiele małych dzieci karmi
pływające w nich kaczki. W zimie jest
tam wielkie lodowisko. Dobra zabawa
gwarantowana.
Znajdujące się przy ul. Płatniczej latarnie gazowe oraz stylowe domki tworzą
niezwykły klimat. Na tej ulicy czas płynie
wolno...
Warto też udać się na polanę w Lasku
Bielańskim. Kiedyś była ona miejscem
rozrywki dla mieszkańców nie tylko Bielan, ale i całej Warszawy. Były strzelnice,
kino letnie i amfiteatr. Przychodziły tu
całe rodziny. W filmie Michała Kwiecińskiego pt. „Jutro idziemy do kina” możemy obejrzeć kilka scen z zabaw w Lasku
na Bielanach.
Zachęcam wszystkich do pieszych
wycieczek po Bielanach. Jest to dobre
dla zdrowia i dla... oczu, którymi widzimy
te wszystkie magiczne miejsca.
baf

Skarby przeszłości
Jakie skarby kryją się w pamięci
sędziwych już mieszkańców Bielan?
Czy zechcą się ze mną podzielić
wspomnieniami z czasów okupacji?
Takie pytania zadawałam sobie wędrując do parku skąpanego w ostatnich promieniach wrześniowego
słońca…
– Czy pamiętam okupację? A jak mogłabym o niej zapomnieć? – Obrusza się
pani Maria. Wyszła z pieskiem Reksiem
na spacer po okolicznym parku. – Byłam
małą dziewczynką, jak zobaczyłam, że
moja kamienica stoi w płomieniach.
Uderzyła w nią bomba. Trzeba było
uciekać. Mama owinęła mnie w koc.
Pamiętam jak biegła mocno mnie przytulając. A ja widziałam tylko, jak mój dom
po prostu znika. Proszę sobie wyobrazić,
co musiało wtedy czuć dziecko, któremu
odebrano beztroskie dzieciństwo? Udało
mi się zabrać moją lalkę. Taką małą laleczkę z drewnianą główką. W różowej
sukieneczce, którą sama uszyłam. – Ton
głosu pani Marii łagodnieje. – W czasie
okupacji była moją małą przyjaciółką.
Szyłam jej sukienki ze skrawków worka.
Kiedyś jakieś chłopaczysko mi ją wyrwało i nie chciało oddać. Walczyłam z nim,
jak lwica o swoje małe. No bo, jak mogłam zostawić moją przyjaciółkę niedoli
bez pomocy? Proszę sobie wyobrazić,
że mam ją do dzisiaj…
– Ech. Wiele się tutaj zmieniło.
– Mówi pan Krystian, dziewięćdziesięcioletni mieszkaniec Bielan. – W czasie
okupacji pomieszkiwałem u siostry,

a potem nieraz zdarzało mi się spać pod
chmurką. Podczas jednej z takich nocy
poznałem moją przyszłą żonę. Wracała
od znajomych i zaczepił ją jakiś niemiły
typek. Dzielnie stanąłem w jej obronie
i tak się zaczęło. Pamiętam jak jeździliśmy na pikniki do Dziekanowa Leśnego.
Braliśmy w termos kapustę, bochenek
chleba i cały dzień leżeliśmy na kocu…
Piękne te nasze Bielany. Tam gdzie teraz
jest Park Olszyna i wieżowce, kiedyś
pasły się krowy. Pamiętam, jak dzisiaj…
Pewnie pani widzi, że nie mam jednego
palca? – Zawstydzona potakuję głową,
bo jestem ciekawa jego historii. – Podczas okupacji sprzedawałem papierosy.
Oczywiście było to nielegalne, ale co
miałem zrobić? Pieniądze były potrzebne. Raz nakrył mnie jakiś sprzedawczyk.
Nie chciałem oddać mu części dziennego utargu. Straszył, że na mnie doniesie,
a to mogłoby się dla mnie źle skończyć.
Więc zaczęliśmy się szarpać. Złamałem
palec. Wdała się gangrena. Trzeba było
usunąć. Ale pokazałem mu, kto tu rządzi
i na mnie nie doniósł. Trudno było…
– Pan Krystian się zamyśla. Dziękuję mu
za rozmowę i odchodzę pozostawiając
go ze swoimi wspomnieniami.
Przez chwilę jeszcze spaceruję
sama po parku. Patrzę na przygarbione sylwetki siedzących na ławeczkach
mieszkańców Bielan. Ciekawie zaglądam im w oczy. Ileż to jeszcze takich
wspomnień ukrywają głęboko w swoich
duszach?
Anna Popińska
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