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W

tym miejscu, w czasie stanu wojennego,
znajdował się posterunek zamykający
Warszawę od strony północnej.
Bez zezwolenia nie można było
opuścić Warszawy, ani do niej
wjechać. Zapory betonowe
uniemożliwiały swobodny przejazd” — tablica o tej treści znalazła się na betonowym cokole,
obok odświeżonych kozłów
hiszpańskich.
Zapory betonowe są historycznymi śladami tamtych
wydarzeń i autentycznym świadectwem tamtych czasów. Stanowią one części składowe
instalacji „Szanujmy demokrację”. Pomnik został uroczyście
odsłonięty w samo południe
4 czerwca 2009 r. u zbiegu ul.
Farysa z ul. Pułkową.
Na uroczystości, prócz władz
Dzielnicy, licznie pojawiła się
młodzież szkolna i radni. To
pierwszy tego typu pomnik w
stolicy, jak i zapewne w całej Polsce, upamiętniający wydarzenia
i miejsca związane ze stanem
wojennym w 1981 r.
M.D.

gazeta bezpłatna

ISSN 1507-7195

W samo południe
Odsłonięcie pomnika „Szanujmy demokrację”
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Robert Wróbel

Sylwetka nowego Przewodniczącego Rady Dzielnicy

Fot. M. D.

N
Robert Wróbel, Przewodniczący Rady Dzielnicy

a XXXIV Sesji Rady Dzielnicy Bielany wybrano nowego przewodniczącego rady. W głosowaniu zaufanie
większości radnych zyskał Robert Wróbel.
Nowy Przewodniczący urodził się w
1977 r. Od dzieciństwa mieszka na Bielanach. Ukończył elektroenergetykę oraz
zarządzanie i marketing na Politechnice
Warszawskiej. Obecnie doktoryzuje się na
tej uczelni. Uzyskał także dyplom MBA w

Z prac Zarządu Dzielnicy

W okresie od 21 maja do 10 czerwca br. Zarząd Dzielnicy odbył 3 posiedzenia, w trakcie których omówił 78 sprawy,
w tym podjął 35 uchwał.
Teksty uchwał są dostępne na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy (ul. Przybyszewskiego 70/72, pok. 211, tel. 022 663-02-09).

Wyniki wyborów
do Parlamentu Europejskiego na Bielanach

W

niedzielę 7 czerwca br. po raz drugi odbyły się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego, w których
wybraliśmy 50 nowych europosłów. Frekwencja w
stolicy była największa w kraju (24,53) i wyniosła 43,4%. W tym
miejscu na uwagę zasługuje frekwencja na Bielanach, gdyż
spośród 108 609 bielańczyków uprawnionych do głosowania
udział w wyborach wzięło ponad 47 tys. osób co stanowi 43,5%,
a więc bardzo podobną do warszawskiej. Mandant z Warszawy,

czyli okręgu wyborczego nr 4, uzyskało pięcioro posłów, którzy
w naszej dzielnicy otrzymali następującą ilość głosów:
1. HÜBNER Danuta Maria (PO) – 18703
2. KAMIŃSKI Michał Tomasz (PiS) – 5341
3. OLEJNICZAK Wojciech Michał (SLD-UP)
– 3914
4. ZALEWSKI Paweł Ksawery (PO) – 2891
5. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz (PO) – 1285
Jeśli chodzi o wyniki wśród komitetów wyborczych to na Bielanach
wygrała Platforma Obywatelska, która zdobyła
25022 głosów, co stanowi
53,3%. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo
i Sprawiedliwość – 11083
głosów, tj. 25,2%, a na
trzecim koalicja SLD-UP –
4500 głosów, tj. 9,6%.
Na wykresie podane są wyniki wszystkich
komitetów wyborczych
startujących na Bielanach.
Więcej informacji o wynikach wyborów do Parlamentu Europejskiego
na naszej stronie www.
bielany.waw.pl.
Tadeusz Olechowski

Szkole Głównej Handlowej. To jego pierwsza kadencja w Radzie Dzielnicy. Prócz
pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady
jest także wiceprzewodniczącym Komisji
Architektury, Urbanistyki, Gospodarki
Przestrzennej i Ekologii. Zasiada także w
komisjach Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Rewizyjnej. Jest członkiem
Platformy Obywatelskiej.
M. D.

Uchwała nr 178/XXXIV/09
Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie zarządzenia wyborów
do Rady Samorządu Mieszkańców „Młociny”
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o
ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn.
zm.), § 45 ust. 1 Statutu Gminy Warszawa - Bielany, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 142/XII/99 Rady Gminy Warszawa - Bielany
z dnia 8 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Warszawa
- Bielany (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 55, poz. 2039 z późn. zm.)w związku
z art. 19 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), §18 ust. 2, ust. 3
oraz §19 ust. 1 i ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców „Młociny”
- jednostki pomocniczej niższego rzędu, stanowiącego załącznik do
uchwały Nr 713/XXX/02 Rady Gminy Warszawa - Bielany z dnia 22
czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców
Osiedla „Młociny” oraz określenia statutu - Rada Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§1

Zarządza się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców
Młociny i w tym celu zwołuje się Ogólne Zebranie Mieszkańców
na dzień 28 września 2009 r. w lokalu Szkoły Podstawowej Nr 77
przy ul. Samogłoski 9 w Warszawie, pierwszy termin o godz.18.00,
drugi termin o godz. 18.15.

§2

Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Młociny w składzie:
1) Małgorzata Chmielarczyk 5) Marta Miszczak
2) Teresa Jarco
6) Anna Szymańska
3) Irena Jeżewska
7) Dominika Wasilewska
4) Jacek Jeżewski

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy.

§4

Uchwała wymaga ogłoszenia w prasie lokalnej, na tablicach
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, usytuowanych na
terenie Samorządu Mieszkańców Młociny, najpóźniej na 30 dni
przed dniem 28 września 2009 r.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Robert Wróbel
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Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami (BGN)

Pracownice BGN

D

elegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany
zlokalizowana jest w budynku przy ul.
Przybyszewskiego 80/82, w pokojach 9, 10, 14,
15, 17, tel. (022) 834 00 61 do 64 w. 509, 514,
515, 525, 517, 527.
Delegatura wchodzi w skład struktury organizacyjnej Biura Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą przy Pl. Starynkiewicza 7/9,
którego Dyrektorem jest Marcin Bajko.
W Delegaturze zatrudnionych jest 15
pracowników. Do zadań Delegatury należą w
szczególności:
● podziały geodezyjne nieruchomości,
● oddawanie w użytkowanie wieczyste

gruntów niezbędnych do korzystania z garaży
wybudowanych z własnych środków najemców
przed dniem 5 grudnia 1990 r,
● regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pracownicze ogrody
działkowe,
● regulacja praw do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy na rzecz
spółdzielni mieszkaniowych i ich związków,
● przeniesienie własności lub oddanie w
użytkowanie wieczyste gruntów przylegających do budynków wielomieszkaniowych,
w celu utworzenia samodzielnej działki budowlanej,
● regulacja stanu prawnego nieruchomo-

ści stanowiących własność m.st. Warszawy w
księgach wieczystych,
● regulacja na rzecz m.st. Warszawy
stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi
publiczne,
● wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy na okres nie
dłuższy niż trzy lata,
● ustalanie opłat adiacenckich,
● składanie oświadczeń woli o przebiegu
granic nieruchomości m.st. Warszawy
● udostępnianie stanowisk do prowadzenia
handlu obwoźnego,
● udział w postępowaniach dotyczących
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

● dochodzenie praw właścicielskich
wobec osób bezumownie korzystających z
nieruchomości stanowiących własność m.st.
Warszawy.
Szczegółowo zadania Delegatury i Biura Gospodarki Nieruchomościami określa
Zarządzenie Nr 1138/2008 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie
nadania Wewnętrznego Regulaminu Działalności Biura Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu m.st. Warszawy.
Naczelnikiem Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany jest
Elżbieta Choma.
Oprac. Tadeusz Olechowski

Ile lat pracuje Pani na tym stanowisku?
W Delegaturze Biura Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany pracuję od
maja 2003 r., natomiast od stycznia 2008 r.
jestem Naczelnikiem Delegatury.
Co należy do Pani najważniejszych
obowiązków?
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że
Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami zajmuje się przede wszystkim nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta
Stołecznego Warszawy położonymi na terenie
Dzielnicy Bielany.
W chwili obecnej do najważniejszych obowiązków Delegatury należy regulacja stanów
prawnych nieruchomości zajętych pod drogi
publiczne na podstawie ustawy z 13 października 1998 r. (Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację publiczną). Zgodnie
z art. 73 tej ustawy grunty pozostające we władaniu m.st. Warszawy w dniu 31 grudnia 1998
r., zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa stały się własnością
miasta. W okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31
grudnia 2005 r. właściciele tych gruntów mogli
składać wnioski o odszkodowanie. Formalnie,
aby grunty zajęte pod drogę stały się własnością
m.st. Warszawy, wojewoda mazowiecki musi
wydać decyzję administracyjną potwierdzającą
ten fakt. Według informacji Delegatury regulacja ww. praw dotyczy 478 działek gruntu.
Natomiast do najpilniejszych obowiązków
Delegatury należy regulacja stanu prawnego
nieruchomości m.st. Warszawy w księgach
wieczystych. W ustawie z dnia 7 września
2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego
ustawodawca zakreślił termin do złożenia w
sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w
księgach wieczystych prawa własności. Termin
ten upływa w dniu 19 listopada 2009 r.
Innym bardzo ważnym zagadnieniem, które prowadzi Delegatura jest regulowanie praw
do nieruchomości na rzecz osób bezumownie
je zajmujących. Pracownicy Delegatury dość

często spotykają się z sytuacjami, że z nieruchomości m.st. Warszawy korzystają osoby
postronne bez posiadania jakichkolwiek praw
do tych nieruchomości. Dlatego też, gdy zostanie
stwierdzone przez pracowników występowanie
takiej sytuacji, do osób władających gruntami są
wysyłane pisma wzywające do uregulowania istniejącego stanu. Gdy jest to możliwe (pozytywna
opinia Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bielany, grunt nie jest potrzebny
na inne cele) osobom władającym proponowane jest wydzierżawienie nieruchomości, w
przeciwnym przypadku Delegatura dąży do
uwolnienia gruntu.

Jakiego typu sprawy załatwiają mieszkańcy w Delegaturze najczęściej?
Bardzo dużą grupę spraw załatwianych w
Delegaturze stanowią wnioski osób zainteresowanych wydzierżawieniem nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy. Podstawę do
załatwiania tego typu spraw stanowi Zarządzenie
Nr 3355/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
30 marca 2006 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres trzech lat, nieruchomości miasta
stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu
Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.
Zarządzenie to ustala wykaz celów dzierżaw,
minimalne stawki czynszu dla poszczególnych
dzielnic, zatwierdza wzór wniosku o dzierżawę
oraz umowy dzierżawy.
Najczęściej nieruchomości wydzierżawiane są
w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej, gastronomicznej, usytuowania zaplecza
budowy, parkingów, nośników reklam. Wydzierżawiane są też tereny niezbędne do obsługi
budynków mieszkalnych, wykorzystywane jako
ogródki przydomowe i działkowe oraz targowiska.
W 2008 r. zostało zawartych 225 umów dzierżawy,
a według stanu na 11 maja br. 71 umów.
Delegatura prowadzi też zagadnienia związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia
handlu obwoźnego. Na podstawie Zarządzenia
Nr 1153/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z
dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie prowadzenia
handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy

zostały wprowadzone zasady funkcjonowania
tego rodzaju handlu. Handel obwoźny oznacza
handel całoroczny, okolicznościowy lub sezonowy, prowadzony z ruchomych stoisk handlowych
usuwanych codziennie po zakończeniu działalności, a także handel „z ręki”. W zarządzeniu
został ustalony wykaz miejsc dopuszczonych
do prowadzenia handlu obwoźnego. Wykaz
zawiera miejsca położone w pasach drogowych
dróg publicznych oraz poza pasami drogowymi.
Udostępnianiem stanowisk handlowych w pasach
drogowych zajmuje się Wydział Infrastruktury
dla Dzielnicy Bielany, natomiast Delegatura
udostępnia stanowiska handlowe umieszczone
poza pasami drogowymi. Na terenie Bielan
zostały dopuszczone do handlu obwoźnego stanowiska przy ul. Przy Agorze 6, Przy Agorze 15 i
Magiera 1. Omawianym zarządzeniem został też
wprowadzony obowiązek jednolitego wyposażania stanowisk handlowych.
Dużym, bardzo skomplikowanym rodzajem
spraw, którymi zajmuje się Delegatura, są podziały nieruchomości. Dokonywanie ewidencyjnych
podziałów nieruchomości nie zależy wyłącznie
od woli i wyobraźni właścicieli nieruchomości,
lecz reglamentowane jest przepisami działu III
rozdziału I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami, szczególnie
w zakresie ich dopuszczalności ze względu na
możliwy w przyszłości sposób samodzielnego
zagospodarowywania wydzielanych działek
gruntu, mogących się stać odrębnymi nieruchomościami. Ustawowo określonymi przesłankami
warunkującymi dokonanie ewidencyjnego
podziału nieruchomości są:
a) zgodność z ustaleniami planu miejscowego, jeżeli nieruchomość jest objęta takim
planem,
b) zgodność z przepisami odrębnymi, jeżeli
nieruchomość nie jest objęta planem miejscowym,
c) zgodność z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jeżeli nieruchomość nie jest objęta planem
miejscowym, ale przed złożeniem wniosku o
podział decyzja taka została wydana,

Fot. M. D.

Rozmowa z naczelnikiem BGN Elżbietą Choma

d) bezpośrednia lub pośrednia dostępność
projektowanych do wydzielenia działek gruntu
do drogi publicznej.
Geodezyjny podział nieruchomości polega
na określeniu granic nowych działek gruntu
wchodzących w skład nieruchomości, bez
zmiany ich właściciela. Podział nieruchomości
zatwierdzany jest decyzją administracyjną.

Jakich wskazówek udzieliłaby Pani osobom wybierającym się do naszego urzędu,
aby załatwić sprawy z zakresu gospodarki
nieruchomościami?
W pierwszej kolejności osoby takie winny
w sposób jasny przedstawić sprawę, jaką chciałyby załatwić w urzędzie. Istotnym elementem
szybkiego rozpatrzenia wniosku jest załączenie
do niego wszystkich dokumentów wymaganych
przez ustawodawcę bądź ustalonych przez
Urząd m. st. Warszawy w wypadku rozpatrywania niektórych spraw. Brak takich dokumentów powoduje konieczność występowania do
wnioskodawcy o ich uzupełnienie. Wszelkich
informacji w zakresie wymaganych załączników
do konkretnych wniosków udziela Wydział
Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany
(ul. Przybyszewskiego 70/72, parter).
Dziękuję za rozmowę.
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Europejski Tydzień Sportu

Mistrzostwa Dzielnicy w Lekkiej Atletyce w roku szkolnym 2008/2009

Fot. M. D.

W

26 maja 2009 r. Mistrzostwami Dzielnicy Bielany w Lekkiej Atletyce szkół
podstawowych i gimnazjalnych rozpoczął się udział Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
w Europejskim Tygodniu Sportu organizowanym
w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
W ten dzień na Stadionie Akademii Wychowania Fizycznego we współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży wzięły udział 24
reprezentacje bielańskich szkół podstawowych i
gimnazjów. Cieszymy się, że impreza corocznie
wzbudza duże zainteresowanie nauczycieli i
uczniów. Uczestnicy musieli zmierzyć się z: rzutem piłeczką palantową, skokiem w dal, biegiem
(w zależności od wieku) na 60, 100, 300, 600,
1000 m oraz w sztafecie 4x50 m i 4x100 m.
Wśród szkół podstawowych najlepszą
okazała się Szkoła Podstawowa Nr 293 im.
Jana Kochanowskiego, II miejsce zajęła Szkoła
Podstawowa Nr 209 im. Hanki Odonówny, a
III miejsce Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 223 im. Partyzantów Ziemi
Kieleckiej. W gimnazjach natomiast wygrało
Gimnazjum Nr 79 (Zespół Szkół Sportowych Nr
50), następnie Gimnazjum 73 im. J.H. Wagnera
oraz Gimnazjum 74 (Zespół Szkół Nr 49).
Miło nam było uhonorować również zwycięzców 4-boju lekkoatletycznego rozegranego
pod koniec kwietnia br. Puchary i Dyplomy
reprezentacjom szkół wręczył Grzegorz Pietruczuk, członek Zarządu Dzielnicy Bielany.
Nagrodzone zostały: Szkoła Podstawowa Nr
263, 293 i 209.
Wydział Sportu i Rekreacji

Ogłoszenia o pracy komisji Rady Dzielnicy

Fot. M. D.

Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy pragnie poinformować o planowanych konsultacjach społecznych
w sprawie organizacji i harmonogramów dolotów i odlotów statków powietrznych z lotniska
Warszawa - Babice.
Termin konsultacji społecznych zostanie podany Państwu przez Wydział Obsługi Rady
Dzielnicy Bielany, Iwona Mierzejewska, tel. 022 669 19 91, e-mail: mierzejewska_i@poczta.
bielany.waw.pl.
Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii wraz z Komisją Samorządową, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ma
przyjemność zaprosić na spotkanie poświęcone nadaniu imienia Zbigniewa Herberta parkowi o
roboczej nazwie Bielany III, a także nadaniu imienia „Harcerskiej Poczty Polowej Powstania Warszawskiego” skwerowi położonemu na terenie Osiedla Mieszkaniowego „RUDA”, przy Trasie Armii
Krajowej, między ulicami Gwiaździstą i Klaudyny, wszystkie osoby zainteresowane ww. tematami,
w tym m.in. przedstawicieli pomysłodawców przedłożonych wniosków, radnych, Zarząd Dzielnicy
Bielany m. st. Warszawy, przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, przedstawicieli jednostek
samorządowych niższego rzędu.
Termin posiedzenia zostanie podany Państwu przez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany,
Iwona Mierzejewska, tel. 022 669 19 91, e- mail:mierzejewska_i@poczta.bielany.waw.pl.
Ilona Soja-Kozłowska, Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej

Grzegorz Pietruczuk wręcza dyplomy

Odpowiedź na głos Samorządu Studentów UKSW o chodniku przy ul. Dewajtis

W kwietniowych ,,Naszych Bielanach’’
ukazało się stanowisko Samorządu Studentów
UKSW na temat ulicy Dewajtis. Jego autor pisze,
że „budowa chodnika została zablokowana przez
protestujących pseudoekologów”. Mamy wrażenie, że chodzi o nas.

Kim jesteśmy

Duża część z nas uczestniczyła w relacjonowanej przez TVN i prasę pikiecie przy placu
budowy na ul. Dewajtis 15 marca br., niektórzy z
nas pisali w tej sprawie do urzędów i mediów. Nie
ukrywamy, że nasza postawa pośrednio przyczyniła się do przerwania robót. Dziwi nas jednak
przypisanie tej zasługi bliżej nieokreślonym
pseudoekologom. Nie wiadomo, czy ta obelga jest
atakiem na konkretne osoby, czy też jej autor zabiera głos w sprawie, o której wie zbyt mało i braki
informacji wypełnia dyżurnym stereotypem.
Podobnymi inwektywami często ośmiesza się w
Polsce ludzi, którzy mają odwagę bronić natury.
O ile więc samo słowo „pseudoekolog” nie dziwi,
to zaskakuje w ustach studenta wyższej uczelni o
katolickich korzeniach i kształcącej młodzież na
kierunku ochrony środowiska.
Nikt z nas nie jest ekologiem z zawodu.
Łączy nas poczucie troski o wspólne, bezcenne
dziedzictwo Lasu Bielańskiego oraz niepokój
wywołany postępowaniem Urzędu Dzielnicy.
Zależy nam, aby warszawiacy czytający ,,Nasze
Bielany’’ – ludzie tacy jak my wiedzieli, że za

protestami zarówno w sprawie chodnika, jak i
wielu wcześniejszymi, znanymi z mediów, nie
stoją zaślepieni, wsteczni ekolodzy, lecz oddolny
ruch społeczny. Nie bronimy Lasu przeciw komukolwiek, lecz dla nas wszystkich i dla przyszłych
pokoleń. Nie dajmy się dezinformować i dzielić.

Co proponujemy

Stale rosnący ruch na ul. Dewajtis zagraża
i przyrodzie, i bezpieczeństwu pieszych. Pilną
potrzebę poprawy tej sytuacji widać od dawna.
Uważamy za konieczne zdecydowane ograniczenie ruchu poprzez wprowadzenie przepustek i
takich środków technicznych, które uniemożliwią
wjazd większej liczby samochodów niż mogą
pomieścić legalne parkingi. Należy też zakazać
wjazdu ciężarówek z wyjątkiem np. śmieciarek.
Dopóki nie pojawią się inne możliwości, najtańszym i najprostszym sposobem jest właśnie
zmniejszenie liczby pojazdów oraz organizacja
ruchu dająca pieszym na jezdni większe prawa,
aby mogli bezpiecznie współistnieć z niewielką
liczbą aut.
Radą na brak dojazdu do UKSW komunikacją miejską byłoby uruchomienie autobusu
po Wisłostradzie z przystankami w istniejących
zatokach i poprawieniem dojścia do uczelni od
strony Wisły.
Chcielibyśmy, aby władze dzielnicy wreszcie
zaczęły same z siebie wyczerpująco i zawczasu
informować obywateli o swoich planach inwe-

stycyjnych oraz podjęły działania wygaszające
konflikt narastający wokół Lasu Bielańskiego. Jest
on w dużym stopniu pozorny i wynika głównie z
nieznajomości historii i tła problemu. Możliwości
poprawy sytuacji wskazaliśmy wyżej. Liczymy
na inicjatywę Rady i Zarządu Dzielnicy przy
wcieleniu ich w życie.

Czemu się sprzeciwiamy

Na koniec wyjaśnijmy, dlaczego budowa
chodnika wzbudziła nasz sprzeciw.
Lasowi Bielańskiemu wyrządzono już w przeszłości wiele nieodwracalnych szkód metodą faktów dokonanych, bez poszanowania środowiska i
bez pytania społeczeństwa o zdanie. Dziś władze
doskonale wiedzą, jak wielki oddźwięk społeczny
budzą problemy Lasu. Świadczy o tym frekwencja
na rozprawie administracyjnej w marcu 2008 r. na
temat połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą czy
liczba pism złożonych w tej sprawie przez mieszkańców. Mimo to Urząd rozpoczął w rezerwacie
roboty budowlane nie informując ani słowem o
ich celach i zakresie. Czy łudził się, że takie postępowanie nie wywoła podejrzeń ukrytych intencji
i obaw dalszej degradacji przyrody?
Niepokoje związane z budową chodnika okazały się uzasadnione. Na kopii projektu czytamy
o likwidacji progów spowalniających, co oznacza
większe zagrożenie dla pieszych i zwierząt i
otwiera drogę dla wprowadzenia do rezerwatu
linii autobusowej. Urząd dopuścił się też poważ-

nych uchybień - rozpoczął roboty budowlane w
rezerwacie bez zgody Konserwatora Przyrody i
przed upływem wymaganych prawem 30 dni od
zgłoszenia. Na wytyczenie trasy chodnika już
wydano z kasy dzielnicy aż 10 tysięcy zł, nie mając
pewności, czy będzie zgoda na jego budowę. Nie
pochwalamy takiego gospodarowania środkami
publicznymi, kiedy wiele pilnych zamierzeń
odkłada się z powodu braku pieniędzy. Po nagłośnieniu sprawy pośpiesznie zlikwidowano plac
budowy, co potwierdza formalne przeszkody. I to
one są faktyczną przyczyną zaniechania budowy
chodnika, a nie sprzeciw społeczny, który pomógł
te nieprawidłowości ujawnić.

Nasz apel

Na zakończenie również chcemy zaapelować
do wszystkich Czytelników. Nie bądźcie obojętni na los Lasu Bielańskiego! Sprawa chodnika
dowodzi, że Las nadal nie jest bezpieczny i sam
się nie obroni. Tylko nasza liczna i aktywna
współodpowiedzialność może go ochronić przed
różnymi zakusami. Wszelkie zamierzenia mogące
wpływać na rezerwat muszą być prowadzone albo
perfekcyjnie pod każdym względem, albo wcale.
Potrzebna jest również Wasza pomoc, aby tego
pilnować. Poprzyjcie nasze postulaty. Włączcie
się w nasze działania – napiszcie do nas na adres
sekcja.bielany@gmail.com lub zadzwońcie pod
numer (22) 6217777.
Z poważaniem, mieszkańcy Bielan i Żoliborza
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Z notatnika Miejskiego Strażnika

M

iesiąc marzec
przywitał mieszkańców Warszawy wspaniałą, słoneczną
aurą. Powiew wiosennej
świeżości nie stanowił jednak przeszkody dla osób
popełniających wykroczenia, dzięki czemu strażnicy
mieli pełne ręce roboty.
Czyżby chęć zaczerpnięcia wiosennego oddechu miała tak
ogromny wpływ na osoby samowolnie
opuszczające ośrodki dla nieletnich?
Być może to wpływ wiosny, a nie inne
niecne zamiary i pomysły kierowały
młodymi osobami, które decydowały
się na to ryzyko.
I tak, w dniu 23 marca strażnik z
patrolu z policjantem w rejonie ulicy
Szegedyńskiej dokonali ujęcia nieletniej uciekinierki z domu, poszukiwanej przez Policję. Prawna opiekunka
dziewczyny odmówiła przyjęcia jej
do domu, w związku z czym nieletnią
przewieziono do Pogotowia Opiekuńczego.
W dniu 26 marca na ulicy Wrzeciono 1 strażnik z patrolu z policjantem
ujęli nieletniego, tym razem chłopca,
który samowolnie opuścił Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Patrol
przekazał siedemnastolatka w ręce Pani
Dyrektor ośrodka.
Wychowanek Ośrodka Opiekuńczego z ul. Bonifacego ujęty został w
dniu 17 marca na terenie dzielnicy Bielany. Nieletni powrócił do ośrodka.
Kolejne zdarzenie nie dotyczyło
wychowanków żadnego ośrodka
opiekuńczego, ale w roli głównej
występowały osoby nieletnie. W dniu
24 marca w rejonie bazaru Wolumen
dwóch nastoletnich chłopców dokonało rozboju na 74-letnim mężczyźnie.
Jeden z chłopców najpierw próbował
wzbudzić litość u mężczyzny prosząc
go o 50 gr. Gdy ten wyjął portfel, piętnastolatek chwycił go w ręce i zaczął
uciekać. Dołączył do kolegi i sprytnie
ukryli portfel w pobliskim lasku. Strażnicy rozpoczęli kontrolę otoczenia
dysponując rysopisem nastolatków.
Upór funkcjonariuszy w działaniu oraz
współpraca z poszkodowanym pozwo-

Fot. Dreamstime

Przykłady skutecznych działań bielańskiej policji

Koledzy przerobili
legitymację szkolną

Aby móc wchodzić na dyskoteki i do klubów, 16-letni Maciej T.
wkleił swoje zdjęcie do legitymacji
szkolnej 18-letniego Karola B. Starszy kolega nie miał nic przeciwko
temu, a wręcz pomagał młodszemu
przerobić dokument. Fałszerstwo
wyszło na jaw podczas legitymowania. 18-latek odpowie za fałszowanie
dokumentu, a sprawa nieletniego
trafi do sądu rodzinnego.

Wszystko wydarzyło się w sobotę wieczorem na jednej z bielańskich
ulic. Tam patrol policji zauważył
dwóch mężczyzn, nerwowo chodzących po parkingu. Wywiadowcy
postanowili więc wylegitymować
młodych ludzi. Podczas kontroli
osobistej, u 18-letniego Karola B.,
wywiadowcy znaleźli legitymację
szkolną wystawioną na jego dane,
na której zostało naklejone zdjęcie
Macieja T.
Obaj koledzy zostali zatrzymani.

Podczas przesłuchania 16-latek
przyznał się, że chciał wraz ze starszym kolegą wejść do klubu. Obaj
wpadli więc na pomysł, aby przerobić legitymację szkolną 18-latka.
Do dokumentu wystawionego na
dane Karola B. wkleili więc zdjęcie
Macieja T. Monetą zanurzoną w
atramencie próbowali zrobić pieczątkę na zdjęciu. Mimo tak wielu
starań ochrona w klubie nie wpuściła mężczyzn do środka.
Gdy koledzy postanowili rozejść
się do domów, zostali zatrzymani
przez wywiadowców. Karol T. został
osadzony w policyjnym areszcie,
zaś Maciej T. trafił do izby dziecka. Sprawa 16-latka trafi do sądu
rodzinnego, zaś 18-latkowi został
przedstawiony zarzut fałszowania
dokumentu. Grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolności.
(eb)

KOMENDA REJONOWA POLICJI WARSZAWA V

organizuje staż dla osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Warszawy
- na stanowisku technika do spraw administracyjno-biurowych
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych, niezbędnych do podjęcia pracy przez
wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w przypadku Warszawy - Prezydenta) z pracodawcą wg programu dołączonego do złożonego wniosku, określającego nazwę zawodu, zakres zadań, rodzaj
uzyskiwanych kwalifikacji i sposób ich potwierdzenia oraz opiekuna osoby objętej programem stażu.
Bezrobotnemu, na okres odbywania stażu, zostaje przyznane przez Urząd Pracy stypendium w wysokości:
● od dnia 01.06.2009 do 31.12.2009 - 791 zł
● od 01.01.2010 - 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ W CELU ODBYCIA STAŻU:
– osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy w Warszawie:
● do 25. roku życia;
● oraz osoby, które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie ukończyły 27. roku życia.
Osoby zainteresowane podjęciem stażu w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V proszone są o złożenie
n/wym. dokumentów w Zespole Kontroli, Kadr i Szkolenia KRP Warszawa V (pok. 212, tel. 022-603-15-48):
● podanie do Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V o odbycie stażu;
● kopia dowodu osobistego.

wzruszenie publiczności kwitowały
muzyczno-wokalny pokaz młodych
artystów. Z pewnością będzie jeszcze
okazja ich posłuchać.
Mieczysław Pierzchała

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
ogłasza X edycję konkursu „Bielany w kwiatach” na najpiękniejszy balkon i
najpiękniejszy ogródek. Do udziału w konkursie każdy mieszkaniec może
zgłosić dowolną liczbę obiektów. Zgłoszenia, do 6 lipca br. przyjmuje Wydział
Ochrony Środowiska, tel. 834-00-61 do 67 wew. 595, 596, 597, 598 oraz 66365-49 lub 835-94-09.
Komisja złożona z pracowników Wydziału dokona jednorazowej oceny
zgłoszonych do konkursu balkonów i ogródków, na podstawie wizji w terenie
i zdjęć fotograficznych.
Jesienią br. w sali konferencyjnej Urzędu odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu, na które zostaną zaproszeni wszyscy jego uczestnicy.

„Integracja dla samodzielności”
konkurs
ofert dla organizacji pozarządowych

Z
Fot. M. Pierzchała

S

przedstawicielkę Rady Dzielnicy
Renatę Banasiak, uczestnicy imprezy podziwiali występy artystyczne,
zaprezentowane m.in. przez zespół
harcerzy...niewidomych! Oklaski i

liły na ujęcie sprawców
rozboju po pościgu na ul.
Wrzeciono 4. Mężczyzna
oszacował stratę na kwotę
500 zł. Dalsze czynności
przejęła Policja.
A teraz trochę o dorosłych, nie zawsze prezentujących postawę godną
naśladowania.
Interwencja patrolu
mieszanego strażnika z policjantem w
stosunku do trzech osób zakłócających
porządek publiczny w dniu 26 marca
w rejonie ul. Wrzeciono 30, zakończyła
się ujęciem osoby poszukiwanej przez
Policję z nakazem doprowadzenia do
najbliższego Aresztu Śledczego.
W dniu 26 marca w rejonie Cmentarza Północnego strażnicy podejmowali interwencję wobec kobiety,
która wtargnęła na jezdnię zmuszając
kierowcę do gwałtownego hamowania.
Młoda, roztrzęsiona kobieta, próbowała doprowadzić do tragedii. Podczas
rozmowy ze strażnikami wielokrotnie
powtarzała, że nic nie ma sensu i że
nie chce dalej żyć. W oczekiwaniu na
karetkę pogotowia funkcjonariusze
podtrzymywali rozmowę, w wyniku
której kobieta wyciszyła się i przestała
płakać.
W miesiącu marcu funkcjonariusze V Oddziału Terenowego kontynuowali współpracę z przedstawicielami
Zarządu Oczyszczania Miasta w celu
zdyscyplinowania prywatnych właścicieli nieruchomości oraz spółdzielni i
wspólnot mieszkaniowych do wywozu
nieczystości i segregacji odpadów, z
pracownikami Wydziału Działalności
Gospodarczej i Zezwoleń w celu kontroli legalności handlu na terenie dzielnicy, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w celu wspólnego niesienia pomocy
osobom bezdomnym. Na uwagę zasługuje wszczęcie kompleksowej kontroli
na terenie dzielnicy wszystkich placów
zabaw pod kątem stanu technicznego
urządzeń oraz ich stanu sanitarnego.
Nieprawidłowości powstałe w wyniku
kontroli przekazano odpowiedzialnym
osobom i instytucjom.
Nina Pesta, V Oddział Terenowy
Straży Miejskiej

Bielany w kwiatach

Ogniska nie było, ale...

zóste spotkanie przy partyzanckim ognisku” na Polanie Opaleń w Kampinoskim
Parku Narodowym w dniu 16 maja
2009 r. odbyło się zgodnie z planem,
lecz nie przy ognisku, bo lało jak z
cebra. W związku z tym nie złożono
również kwiatów przy pobliskiej
mogile żołnierzy. Organizatorzy
spotkania przewidzieli taką sytuację
i zaprosili uczestników do pobliskiej
filii Bielańskiego Ośrodka Kultury
przy ul. Estrady 112, gdzie odbyła
się dalsza część uroczystości, poprzedzona poczęstunkiem („żołnierska”
grochówka, kiełbasa na gorąco,
pieczywo, napoje). Kierowniczka filii
BOK, Krystyna Gzula, dopilnowała
aby zaspokoić kulinarne zapotrzebowania gości. Skutecznie.
Po przemówieniach powitalnych
wygłoszonych przez wiceburmistrza
Dzielnicy Bielany Marka Kellera oraz
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Uczestnicy spotkania

przyjemnością zawiadamiamy, iż Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, w dniu 3 czerwca br.
podpisała Zarządzenie NR 3164/2009, w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w ramach projektu Warszawskiego
Centrum Pomocy Rodzinie ,,Integracja dla samodzielności”. Zadanie
realizowane w ramach konkursu dotyczyć będzie rehabilitacji osób
niepełnosprawnych.
Termin składania ofert na powyższy konkurs upływa 6 lipca br. W
celu zapoznania się ze szczegółami konkursu, zachęcamy Państwa do
odwiedzania strony www.samodzielnosc.wcpr.pl. Pod poniższym linkiem
znajdziecie Państwo treść ogłoszenia wraz z formularzem oferty.

6

Nasze Bielany nr 6/2009

ZDROWIE

Świńska grypa

P

rzyjęło się, że każdą chorobę
przebiegającą z katarem i bólem gardła nazywamy grypą.
Jednak w rzeczywistości, te
często zdarzające się nam infekcje
powodowane są głównie przez rhino- i
adenowirusy, mające niewiele wspólnego z grypą . „Zwykłe” przeziębienia
są dużo łagodniejsze i praktycznie zupełnie niegroźne dla naszego organizmu. Rozwijają się powoli i przebiegają
łagodnie z niewielkim wzrostem temperatury (gorączka nigdy nie przekracza 38°C), a dominującymi objawami
są: wodnisty uporczywy katar oraz ból
i zaczerwienienie gardła.
Wirus grypy rozprzestrzenia się
drogą kropelkową – poprzez bezpośredni kontakt z osobą zarażoną.
Okres między wniknięciem wirusa do
organizmu a pierwszymi objawami nie
przekracza zwykle 48 godzin, początek
choroby jest gwałtowny. Podczas, gdy
przeziębienie rozwija się stopniowo,
grypa praktycznie od razu „ścina z
nóg”. O ile przeziębienie można „przechodzić”, to grypa całkowicie wyłącza
nas z codziennej aktywności. Choć
zarówno objawy przeziębienia, jak i
grypy mogą być bardzo nieprzyjemne,
to rokowanie w obu przypadkach jest
dość dobre. Trzeba jednak pamiętać,
że w przypadku grypy odległe powikłania mogą być bardzo poważne,
dlatego tego rodzaju infekcji nie należy
w żadnym wypadku lekceważyć.
Wirusy grypy biorą swoją nazwę od
zwierzęcia u którego zostały wykryte.
Szczep ten został wykryty u świń w
1930 r. i dlatego został nazwany wirusem
świńskiej grypy. Wiadomo, że wirus ten
raz na około 20 lat ulega mutacji – obecnie jesteśmy w okresie tej zmiany.
Świńska grypa, zwana również
meksykańską, jest wysoce zakaźną
chorobą dróg oddechowych występującą u świń domowych i innych

Podziękowanie

Dziękuję całemu zespołowi z oddziału Urazowo-Ortopedycznego
Szpitala Praskiego, w szczególności dr. n. med. Mariuszowi Głowackiemu
za przeprowadzenie ciężkiej operacji w dniu 9.04.2009 r.
Roman Mews

Lekarze badają pacjenta z objawami grypy spowodowanej
wirusem AH1N1 w klinice polowej w centrum Mexico City

● jeśli występują u nas objawy
grypopodobne (np. podwyższona
temperatura ciała, osłabienie, kaszel,
brak apetytu, katar, ból gardła), pozostańmy w domu,
● w momencie kaszlu i kichania
należy zakrywać usta i nos chusteczką.
Pomoże to zapobiec zakażeniu wirusem innych osób,
● należy myć często ręce wodą z
mydłem, szczególnie w okresie kataru
i kaszlu,
● unikać dotykania oczu, nosa i
ust, gdyż wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się w sytuacji dotykania
skażonych powierzchni, a następnie
oczu, nosa i ust,
● ograniczać czas przebywania w
zatłoczonych pomieszczeniach,
● często wietrzyć pomieszczenia,
● prowadzić zdrowy styl życia
(wypoczynek, właściwe odżywanie,
aktywność fizyczna),
● w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (np. podwyższona
temperatura, osłabienie, kaszel, brak
apetytu, katar, ból gardła) – skontaktujmy się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia w
okresie 7 dni od powrotu do kraju

objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie,
kaszel, brak apetytu, katar, ból
gardła) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym
lub udać się do najbliższego szpitala
zakaźnego. Należy podkreślić, że w
98% przypadków zakażeń tym wirusem, grypa ma łagodny przebieg,
wystarczy pozostać w domu i poleżeć
kilka dni w łóżku. Dotychczas na terenie krajów Unii Europejskiej wystąpiło
łącznie 2096 przypadków zakażenia
wirusem grypy typu A/H1N1. W
Polsce przebadano próbki od ok. 200
pacjentów z czego wynik pozytywny
uzyskano w 7 przypadkach. Pacjenci
ci w pełni zostali wyleczeni. Poza
krajami Unii Europejskiej zgłoszono
łącznie ponad 34 tys.1 potwierdzonych przypadków zakażenia tym
wirusem. Najwięcej w Meksyku - 6403
zachorowań w tym 109 zgonów oraz
Stanach Zjednoczonych - 15570, w
tym 45 zgonów, Kanadzie - 3515 osób
w tym 4 zgony oraz Australii – 1441
osób. Z uwagi na lepsze warunki
socjalno-bytowe mieszkańców USA
w porównaniu z mieszkańcami Meksyku, pomimo odnotowania większej

zachorowalności, śmiertelność jest
zdecydowanie mniejsza. Podczas
„zwykłej” sezonowej epidemii tej
choroby, rocznie umiera w USA ponad 30 tys. pacjentów, natomiast na
całym świecie corocznie choruje około
1,5mld ludzi a umiera z tego powodu
500 tys. - 1 mln osób. Najczęściej
dotyczy to osób z niewydolnym układem odpornościowym(osoby starsze,
przewlekle chore oraz dzieci).
Światowa Organizacja Zdrowia(WHO) nie zaleca żadnych ograniczeń w podróżach, przewozach
towarów, oraz zamykania granic z
powodu pandemii grypy meksykańskiej.
Ograniczenia są nieefektywne,
ponieważ osoby zainfekowane mogą
przy przekraczaniu granic nie wykazywać objawów choroby. WHO
zaleca natomiast ostrożność podczas
wszelkich podróży z i do rejonów,
gdzie wystąpiła choroba, unikanie
przebywania w dużych skupiskach ludzi oraz przestrzeganie podstawowych
zasad higieny. Obecnie WHO ocenia
pandemię grypy jako umiarkowaną i
ocena ta oznacza, że:
● większość osób zakażonych
powraca do zdrowia bez konieczności
hospitalizacji lub opieki medycznej
● odsetek ciężkich zachorowań,
na skutek zakażenia wirusem A/
H1N1, jest podobny do obserwowanego podczas sezonu grypowego,
● systemy opieki zdrowotnej
w większości krajów radzą sobie z
liczbą osób, które potrzebują opieki
lekarskiej.
Pamiętajmy, że powodem zgonów
nie jest wirus i grypa, na którą chorujemy, ale powikłania po tej chorobie.
Są to m.in. zapalnie oskrzeli, płuc
- prowadzące do niewydolności oddechowej, zapalenie mięśnia sercowego,
zapalenie mózgu lub ostra niewydolność nerek. Nie odkładajmy wizyty u
lekarza z chwilą przedłużających się
objawów infekcji.
1

Dane liczbowe na dzień 15.06.2009 r.

Wojciech Borkowski odznaczony
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maja 2009 r. w Teatrze
Polskim odbyła się uroczysta gala poświęcona
XX-leciu Odrodzonego Samorządu
Lekarskiego.
W maju 1989 r Sejm uchwalił

ustawę o izbach lekarskich, która
przekazała część władzy państwowej
samorządowi zawodowemu. Był to
jeden z ważnych elementów odradzającej się wolności i demokracji
w Polsce.

Fot. Arch. SPZZLO

Lek. med. Wojciech Borkowski

zwierząt z rodziny świniowatych. Wywołana jest przez jeden z kilku szczepów świńskich wirusa grypy typu A,
charakteryzujący się dużym poziomem
zachorowalności, ale niską śmiertelnością. Wirus ten rozprzestrzenia się
wśród zwierząt drogą kropelkową,
kontaktów pośrednich lub może być
przenoszony przez nie chorujących
nosicieli. Należy podkreślić, że świnie
zarażają się łatwo szczepami grypy
pochodzącymi od ptaków oraz ludzi i
mogą być zainfekowane jednocześnie
tymi typami wirusa, dlatego też wirus
ten posiada w swoim materiale genetycznym elementy wirusa pochodzącego od świni, ptasiego oraz ludzkiego.
Osoba zarażona jest w stanie zakazić
kolejne osoby nawet na jeden dzień
przed wystąpieniem pierwszych objawów, tzn. jeszcze zanim zorientuje
się, że sama jest chora. W normalnych
warunkach świńskie wirusy nie atakują
ludzi, jednak niekiedy zdarza się taka
sytuacja, głównie w przypadku osób
mających bliski kontakt z tymi zwierzętami, np. zatrudnionych przy ich
hodowli lub uboju.
Wirus typu A/H1N1 może przenosić się ze zwierzęcia na zwierzę, ze
zwierzęcia na człowieka, z człowieka
na człowieka oraz z człowieka na zwierzę. Posiada zdolność przenoszenia się
między ludźmi, czyli pokonał barierę
międzygatunkową. Z tej racji został
uznany przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) za posiadający tzw.
potencjał pandemiczny. Wirus ten potrafi rozwijać się w obu organizmach:
ludzkim i świńskim, problem w tym,
że układ odpornościowy człowieka nie
potrafi go rozpoznać i zniszczyć.
Główna droga przenoszenia się
wirusa grypy A/H1N1 to droga kropelkowa. Oznacza to, że wirus przenosi
się przez kropelki podczas mówienia,
kichania, kaszlu. Istnieje możliwość
przeniesienia wirusa także poprzez zanieczyszczone nim przedmioty, jednak
pamiętajmy, że poza organizmem wirus
ma zdolność przeżycia zaledwie kilku
minut. Grypa meksykańska nie przenosi
się przez żywność. Wirus ginie w temperaturze 700oC. Jedzenie prawidłowo
przygotowanego i poddanego obróbce
termicznej (gotowanie, smażenie, pieczenie itp.) mięsa jest bezpieczne.
Objawy zachorowania na świńską grypę są prawie identyczne z objawami „zwykłej” sezonowej
grypy, czyli:
● wysoka gorączka
● ból głowy
● dreszcze
● ogólne rozbicie
● brak apetytu
● ból gardła, suchy kaszel
Wybierając się na wakacje do krajów, w których
stwierdzono przypadki zakażeń wirusem meksykańskiej(świńskiej) grypy u
ludzi, należy bezwzględnie
stosować się do wszelkich
zaleceń miejscowej służby
zdrowia oraz ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego, w szczególności:
● unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne,

Fot. Dreamstime

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej lek. med. Wojciech Borkowski przypomina

Waldemar Pawlak, Ewa Kopacz i Wojciech Borkowski

Na uroczystość przybyli m.in posłowie, senatorowie, wicepremier RP
Waldemar Pawlak, minister zdrowia
Ewa Kopacz, wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.
W dowód uznania Prezydent RP
Lech Kaczyński uhonorował przedstawicieli środowiska medycznego
wysokimi odznaczeniami państwowymi. Srebrnym Krzyżem Zasługi
wyróżniony został Radny Dzielnicy
lekarz Wojciech Borkowski. W
imieniu Prezydenta RP dekoracji
dokonał wicepremier Waldemar
Pawlak.
Minister Zdrowia Ewa Kopacz
uhonorowała naszego Radnego
Odznaką „Zasłużony dla Ochrony
Zdrowia”, natomiast Warszawski
Samorząd Lekarski przyznał swoje
najwyższe odznaczenie „Laudabilis”(czyli godny uznania) przyznawane za wybitne osiągnięcia w
pracy zawodowej, naukowej lub
społecznej.
Gratulujemy.
Tadeusz Olechowski
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Rok pełen rocznic

FELIETON

...przed nami. Małych i dużych. Pozornie mniej ważnych, ale też przełomowych, o historycznym
znaczeniu. Spójrzmy na nie z perspektywy czasu. Gdyż każdy z nas nosi w sobie jakąś część
wspólnego dziedzictwa.
Leszek Rudnicki

O

tworzyłem kalendarz. Wiadomo: II wojna światowa,
Papież, „okrągły stół” itp.
Gdy zacząłem wertować jego stronice i własną pamięć, zdumiony odkryłem, że jest ich więcej! Obiecałem
miesiąc temu „nutę” patriotyczno
- romantyczną. Czas właściwy jest;
półrocze niemal. Już po majowym
weekendzie, a miesiąc przed wakacjami. Powiem tak: spontanicznie
oraz chronologicznie rocznice się
ułożyły. Wielkie, w sercu noszone,
takie, o których chcielibyśmy zapomnieć i bardziej osobiste, ciut
subiektywne.
Życie bielańczyka nie tylko z
pompatycznych chwil się składa.
Różny bywa ciężar gatunkowy jubileuszy. Dla Nowaka z ul. Marymonckiej, będzie to półwiecze urodzin.
Obywatel Kowalski z ul. Reymonta,
hucznie wspomni swe ćwierć wieku
zatrudnienia w hucie. Natomiast
pani Jaworska z ul. Klaudyny miło
przeżyje dziesiątą rocznicę ślubu.
„Bliska ciału koszula”. Ale, pamiętamy (co i dlaczego), gdy trzeba. Taka
nasza natura.
My - naród... Bielański naród
- mamy racjonalny stosunek do
patriotycznych kwestii. W swej zbiorowości, posiadamy zdrowy dystans
dotyczący tzw. obchodów. Nie w tym
rzecz, by flagi i obrazy bez umiaru
za okno wywieszać, deprecjonując
narodowe oraz religijne symbole!
Co poniektórzy gdzie indziej, nadużywają, mówiąc delikatnie... Ok,
zostawmy to na boku. Nas - swoista
subtelność cechuje. Czy to za sprawą
zieloności dzielnicy, a może przez
lata ukształtowanej lokalnej tożsamości? Tu, pole do popisu i materiał
badawczy dla socjologa, psychologa,
historyka, etnografa lub filozofa
przyrody.
Czas na rocznicową wędrówkę.
Pełną zaskakujących wydarzeń,
zagmatwanych meandrów historycznych, pobocznych epizodów oraz
nieprzewidywalnych finałów.
1919, czyli 90 lat temu. Dwa
miesiące po odzyskaniu niepodległości, budowane są struktury
nowego państwa. 26 stycznia wybrano Sejm Ustawodawczy, który 20
lutego uchwala „Małą Konstytucję”.
Józef Piłsudski zostaje Naczelnikiem Państwa Polskiego, a Ignacy
Paderewski premierem i ministrem
spraw zagranicznych. Tworzy się
suwerenną politykę zagraniczną oraz
wewnętrzną. Przejściowo funkcjonuje waluta w fenigach i markach.
Na banknocie o nominale 10 Marek
Polskich pojawiają się oczekiwane
przez lata symbole: orzeł w koronie, a
także wizerunek Tadeusza Kościuszki. I napis: Państwo Polskie bierze na
siebie odpowiedzialność za wymianę
niniejszego biletu na przyszłą walutę
Polską według stosunku, który dla
Marek Polskich uchwali Sejm Usta-

temu. Ale nam
się przydarzyło!
2 czerwca przybył do Polski z
pier wszą pielgrzymką, papież
Jan Paweł II. Na
trasie przejazdu
z lotniska, nieprzebrane tłumy
warszawiaków.
I biały, odkryty
(specjalnie skonstruowany) „Star
66”, z którego papież błogosławił
mieszkańców
stolicy. Po południu; historyczna
już msza święta
na Placu Zwycięstwa (proroctwo
historii). Foto 1.
To wówczas pod
koniec homilii
padły znaczące
słowa: Niech
zstąpi Duch Twój
Plac Zwycięstwa, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła do Ojczyzny i odnowi oblicze
wodawczy. Warszawa, dnia 23 sierp- Na drugim; represje i aresztowania ziemi. Tej ziemi! ...Rok później
„politycznych wrogów”: żołnierzy wybuchły strajki, powstała „Solidarnia 1919 roku. Odradza się II RP.
1929, czyli 80 lat temu. W USA AK, partyzantów, emigrantów, księ- ność” i wszystko było już inne niż
wybucha kryzys gospodarczy, zapo- ży, inteligencji itd. Fala przemocy przedtem. Ps. Pierwsza pielgrzymka
czątkowany serią spektakularnych zostanie zahamowana dopiero 3 lata trwała do 10 czerwca obejmując
bankructw, a bezrobocie osiąga dra- po śmierci Stalina! („odwilż” 1956). miasta: Warszawę, Gniezno, Czę1959, czyli 50 lat temu. Tu, stochowę, Kalwarię Zebrzydowską,
matyczne rozmiary. Wkrótce ogarnia
on cały świat i trwa 5 lat. Niestety, ma maleńki wtręt osobisty. Piszący te Wadowice, Oświęcim, Nowy Targ
również wpływ na „kondycję” mło- słowa miał zaszczyt przeprowadzić oraz Kraków.
1989, czyli 20 lat temu. 6 lutego
dego państwa polskiego. Jego skutki się z Muranowa na Bielany. Maj.
Ciężarówka z manatkami staje w Pałacu Namiestnikowskim na Krabędą wyraźnie odczuwalne, aż do...
1939, czyli 70 lat temu. 1 wrze- przy nowym bloku tuż obok Że- kowskim Przedmieściu rozpoczęto
śnia nad ranem, wojska hitlerow- romskiego i Lisowskiej. Zaczyna obrady „okrągłego stołu” między
skie zaatakowały Polskę. Z morza się moja bielańska przygoda. Dziś z stroną partyjno-rządową, a „Soli(Westerplatte), powietrza (Sztum) uśmiechem wspominam pobliskie darnością”. Foto 2. Kraj był na skraju
i ziemi. Pozornie lokalny konflikt, pola, pieczone kartofle w ognisku, gospodarczej katastrofy. Władze zaszybko przerodzi się w II wojnę piekarnię, uliczne kocie łby itd. mierzały wciągnąć opozycję (jeszcze
światową. Tymczasem trwa heroicz- Wciąż jestem na Bielanach, choć w zdelegalizowaną!) we współrządzenie
ny bój z wrogiem. Opuszczeni przez innym miejscu. I piszę o nich. Moja krajem. Ale, historia zrobiła psikusa.
Trudne, chwilami dramatyczne naraalianckich sojuszników, toczymy mała Ojczyzna :-)
1969, czyli 40 lat temu. W dy, doprowadziły do kompromisu,
dramatyczną i nierówną walkę na...
dwóch frontach. 17 września, Armia październiku - Czesław Niemen - który przerósł wyobraźnię obu stron.
Czerwona przekroczyła wschodnią mistrz naszej estrady, nagrywa płytę Skutek? Wariant: wasz prezydent
granicę Polski, wbijając nam „nóż „Enigmatic”. Muzyczne arcydzieło. - nasz premier (W. Jaruzelski - T.
w plecy”. To efekt tajnego porozu- Kamień milowy polskiego rocka. Mazowiecki) i ogłoszenie przedtermienia najeźdźców, ustalającego Kanon gatunku. Właściwie dzięki... minowych wyborów w/g parytetu: 65
wzajemne relacje, jak też strefy wpły- Wojciechowi Młynarskiewów. Zawarto go tydzień wcześniej, mu, który rok wcześniej
23 sierpnia w Moskwie. W obecności na festiwalu opolskim
Józefa Stalina pakt o nieagresji pod- rzucił mu pomysł: może
pisali - w imieniu Niemiec, minister byś Norwida zaśpiewał?
spraw zagranicznych: Joachim von Ziarno trafiło na podatRibbentrop i pełnomocny przed- ny grunt. Bema pamięci
stawiciel rządu ZSRR: Wiaczesław żałobny rapsod - iście
Mołotow. Co zdarzyło się potem, monumentalny fresk,
wiemy. Ps. Przez cały okres PRL-u, dźwiękiem malowany...
panowało w tej kwestii milczenie i Do tego: Asnyk (Jednego
serca), Kubiak (Kwiaty
przekłamywanie historii.
1949, czyli 60 lat temu. Powoła- ojczyste) oraz Przerwa na na kongresie zjednoczeniowym Tetmajer (Mów do mnie
PZPR (15 XII 1948) wdraża ustrój jeszcze). Wyjątkowa, ba,
socjalistyczny. Na III plenum w patriotyczna płyta! Krylistopadzie 1949 r., przyjęto plan 6 tycy wreszcie przyznaletni. Doszło do dualizmu działań li: tak, Niemen głos ma
władzy. Na jednym biegunie; odbu- wybitny, ale, czemu tak
dowa zniszczonego kraju (z „bratnią wrzeszczy?
1979, czyli 30 lat
pomocą” towarzyszy radzieckich).
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% miejsc w sejmie dla partii, 35 % dla
opozycji i w pełni wolne do senatu.
4 czerwca naród tłumnie ruszył do
urn zmieniając (dosłownie) bieg
historii. Strona opozycyjno - solidarnościowa „zgarnęła” całą możliwą
pulę: 160 mandatów w sejmie i 99
w senacie. Efekt? Powstał pierwszy,
nie komunistyczny rząd = początek
końca socjalizmu w Polsce. Nastąpił
nieodwracalny demontaż dotychczasowego systemu politycznego.
Zadziałało prawo domina: „upadały”
kolejne kraje bloku wschodniego.
Europa zmieniała twarz...
1999, czyli 10 lat temu. Rzecz
niebywała: niemal pół wieku nasze
wojska należały do „układu warszawskiego”, a w kraju stacjonowały
wojska radzieckie, wyprowadzone
w 1992 r. Każda „próżnia” musi być
wypełniona. Trwały długie i żmudne
negocjacje. W zakulisowych zabiegach dyplomatycznych niebagatelny
wpływ odegrali: Jan Nowak - Jeziorański oraz Zbigniew Brzeziński
(były doradca d/s bezpieczeństwa
narodowego prezydenta USA Jimmy
Cartera). Jak było do przewidzenia,
nasz wschodni duży sąsiad, nie był
zachwycony taką perspektywą. Ale
to nie miało akurat znaczenia. 12
marca, minister spraw zagranicznych - Bronisław Geremek, podpisał
dokument akcesyjny o wstąpieniu
Polski do NATO. Tego dnia przyjęto
również Czechy i Węgry.
2004, czyli 5 lat temu. Oczywistą konsekwencją w/w decyzji,
było wejście Polski do struktur Unii
Europejskiej. Jedni byli - za, inni przeciw. Jak to w demokracji bywa.
Przeważył rozsądek. 1 maja staliśmy
się członkiem wspólnej, kontynentalnej rodziny. Nasi przedstawiciele
zasiedli w Parlamencie Europejskim,
a nawet objęli stanowiska wysokich
komisarzy (D. Hübner). Mamy swój
głos. Co z tego zyskał zwykły obywatel? Wzrost znaczenia kraju na
arenie międzynarodowej, dotacje z
funduszy strukturalnych, swobodę
podróżowania (strefa Schengen), podejmowanie pracy w innych krajach
etc. To właśnie (po części) z unijnych
pieniędzy wydłużono na Bielanach
linię tramwajową z ul. Broniewskiego na Bemowo czy ostatni odcinek
metra. Pamiętajmy o tym.
Miło żyć we własnym, wolnym
domu. Ale.. warto mieć pod ręką
miotłę. Żeby sprzątać, gdy trzeba.
W spornych chwilach rozmawiać,
szukając twórczego rozwiązania.
Zamiatanie spraw pod dywan nie
wchodzi w grę.

Obrady „okrągłego stołu”

Piknik „Witaj lato na Bielanach”
Po raz pierwszy przy Słodowcu!

Warszawiaków, w szczególności mieszkańców Bielan, zapraszamy
na dużą imprezę plenerową przy stacji metra Słodowiec. W sobotę 20
czerwca w g. 14.00-22.00 odbędzie się Piknik „Witaj lato na Bielanach”. W
programie: „Zabawa na dechach” w klimacie przedwojennych festynów
bielańskich, kukiełkowy spektakl uliczny „Wiech na 102”, koncert jazzowo-rozrywkowego chóru JCC, a o g. 20 występ grupy T-LOVE! Ponadto w
programie imprezy: Bielańskie Miasteczko Sportowe, Miasteczko Ruchu
Drogowego – przygotowanego przez Straż Miejską i Policję, Stoiska Zespołu Promocji Obronności WKU Warszawa Żoliborz oraz stoiska Wyspy
Zdrowia i Urody. Poniżej prezentujemy program oraz opis imprezy.
Zarząd Dzielnicy Bielany

Fot. Archiwum Scena Lubelska 30/32

g. 14.00-18.00 Bielańskie Miasteczko Sportowe

Prezentacja działalności organizacji pozarządowych realizujących swoją
działalność w ramach upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki. Zaproszone
organizacje prężnie działają na terenie dzielnicy Bielany, wśród nich: AZS-AWF,
IKS-AWF, UKS G-8, UKS Kusy, Bielański Klub Kyokushine Karate, UKS Bielany
273, Klub Szachowy Geniusz, Taebaek Bielany, AM Tenis, TKKF Ognisko Piaski,
Ognisko TKKF Chomiczówka. Kluby zaprezentują pokazy: karate, taekwondo,
judo, aikido, capoeira, fitness, nordic walking, gimnastyki artystycznej, akrobatyki
sportowej oraz szermierki – w tym walki w strojach historycznych.
Zorganizowane zostaną także: symultana szachowa, otwarty turniej szachowy
i warcabowy, zawody na ergometrach wioślarskich. Na miłośników aktywnego
wypoczynku czekać będą stoły do tenisa stołowego, boiska do piłki siatkowej oraz
minikort tenisowy; dla chętnych – spacery nordic walking.
Dla najmłodszych: nadmuchiwany plac zabaw, w tym: bungee-trampolina,
zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód, gigantyczne piłkarzyki czyli
nadmuchwane boisko piłkarskie. Oprócz tego – konkurencje sportowe, przejażdżki
konne i na kucyku oraz konkursy plastyczne o tematyce sportowej.

g. 14.00-18.00 Wyspa Zdrowia i Urody

Fot. Archiwum Scena Lubelska 30/32

Fot. Archiwum Scena Lubelska 30/32

● bezpłatne porady i konsultacje z zakresu: dietetyki, dermatologii, okulistyki,
ortopedii, chorób krążenia, problemów ginekologicznych, szczepień,
● konsultacje kosmetyczne – m.in. ocena stanu skóry.
Stoiska przygotowane przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz
● akcje edukacyjne, badania skriningowe, promocja zdrowego stylu życia.
● badania testowe krwi na poziom glukozy, trójglicerydów i cholesterolu, pomiar
ciśnienia tętniczego krwi, badania dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.
● porady dietetyka – dobór odpowiedniej diety oraz pomiar ilości tkanki
tłuszczowej,
● konkursy plastyczne dla dzieci.
Stoiska Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Dyżury specjalistów z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – konsultacje i informacje o możliwościach pomocy
osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, z problemem przemocy oraz
sytuacjami trudnymi wychowawczo. Stoisko będzie wyposażone w ulotki i broszury informacyjne.
Stoisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Trzeźwy Kierowca
● promocja trzeźwości – m.in. ścieżka ćwiczeń z „alko-goglami”
● promocja wolontariatu europejskiego (EVS) dla osób w wieku 18-30 lat
Stoisko Bielańskiego Klubu Rodzin Abstynenckich „Stefan”
● promocja literatury dotyczącej uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
● nauka składania origami, konkurs plastyczny dla dzieci, gry i zabawy dla
dzieci, młodzieży i dorosłych

g. 15.00-19.00 „Zabawa na dechach”

● impreza w klimatach lat 20-tych i 30-tych XX wieku przypomni nastrój
przedwojennych zabaw i festynów organizowanych w Warszawie i w jej najbliższych okolicach, m.in. na Bielanach. Zabawę poprzedzą warsztaty tańców tradycyjnych przy muzyce najlepszych kapel grających tradycyjną muzykę do tańca
z Warszawy i Mazowsza. Usłyszymy tanga, fokstroty, walczyki, polki, sztajerki
w wykonaniu: Kapeli Praskiej, Kapeli Zdzisława Patera z Chmielnej oraz Tria
Janusza Prusinowskiego.

g. 16.00 i 17.30 Spektakl uliczny „Wiech na 102”

● spektakl złożony ze scenek kukiełkowych, tradycyjnych warszawskich piosenek, a także gawęd o dawnej Warszawie. Scenki oparte są na felietonach Stefana
Wiecheckiego „Wiecha”. W spektaklu wykorzystano szmoncesy, również stanowiące
ważny – a dziś już egzotyczny – element dawnego warszawskiego folkloru.

Fot. Archiwum Scena Lubelska 30/32

g. 19.00 Jazz City Choir

● chór jazzowo-rozrywkowy powstał w r. 2007 przy Centrum Kultury Łowicka
pod dyr. Marty Mathea Radwan. Chór, jako jeden z nielicznych w Polsce, śpiewa
szeroko rozumianą muzykę rozrywkową mocno osadzoną w stylistyce i harmonii
jazzowej. Zespół ma w swoim repertuarze utwory grupy Take 6 czy Manhattan
Transfer oraz piosenki z pogranicza soulu, popu i muzyki gospel.

g. 20 koncert grupy T-LOVE
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Na Bielanach zabawa na 102!

Wielki tłok na „dechach”

towi do tańca, bliskości między tańczącymi
i kapelą, stonowanemu nagłośnieniu oraz
dyskretnemu wodzirejowi wraz z grupą osób,
które będą wciągały do wspólnej zabawy i
nauki tych, którzy przyjdą na „Dechy” po raz
pierwszy.
Jak mówi Piotr Zgorzelski, pomysłodawca i autor „Dech”: „Nasz projekt częściowo
wypełnia lukę edukacyjną powstałą na skutek

Gimnazjum Księży Marianów

K

WSPOMNIENIA STAREGO BIELAŃCZYKA

sięża Marianie osiedlili się w 1915
roku w Lesie Bielańskim nad Wisłą,
na dawnym terenie pokamedulskim.
Początkowo utworzyli schronisko dla bezdomnych dzieci, którym zarządzały Siostry
Najświętszego Imienia Jezus. Sierociniec ten
przetrwał do 1922 roku.
W roku 1916 uruchomiono Seminarium,
a w latach szkolnych 1918/19 po uzyskaniu
przez Polskę niepodległości, utworzyli Księża
Marianie ośmioklasowe Gimnazjum Męskie
o kierunku filologicznym. W latach 192324, dla potrzeb tego gimnazjum wzniesiono
trójkondygnacyjny gmach w stylu neoklasycystycznym, według projektu architekta Józefa
Holewińskiego.
W okresie międzywojennym Gimnazjum
Księży Marianów zyskało wielką renomę, ze
względu na wysoki poziom nauczania, jak
również kultywowanie narodowych tradycji i
wychowywanie w duchu patriotycznym.
Działające przed wojną przy tym Gimnazjum Koło Polonistyczne, pod patronatem prof.
Wiktora Godziszewskiego, wydawało pismo
popularnonaukowe „Bielańczyk” - miesięcznik
pod redakcją Kazimierza Rogowskiego.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności zachował się w moim rodzinnym archiwum egzemplarz tego pisma z grudnia 1937 r. Zawiera on
szereg interesujących artykułów napisanych
przez dawnych absolwentów i uczniów słynnego gimnazjum.
Na wstępie zamieszczono patriotyczny
wiersz „Polska” pióra znanego publicysty Edmunda Osmańczyka. Mnie, jako archeologa
najbardziej zainteresował artykuł „O Auguście”
(cesarzu Imperium Rzymskiego sprzed dwóch
tysięcy lat), żywo napisany przez Zbigniewa
Kraszewskiego, późniejszego księdza biskupa,
przyjaciela i duchowego opiekuna Środowiska
Orląt przy Światowym Związku Żołnierzy
Armii Krajowej, skupiających byłych orlaków z

Warszawy, innych miast Polski i z zagranicy. W
okresie okupacji niemieckiej jednym z elementów walki o przetrwanie było zakonspirowane
szkolnictwo. Nauczanie młodzieży w duchu
patriotycznym, na różnych tajnych kursach i
kompletach było niemal powszechne.
Władze okupacyjne zezwalały na uczenie się jedynie na poziomie podstawowym.
Wprawdzie można się było dalej uczyć, lecz
tylko w szkołach zawodowych o wybranych
kierunkach, na przykład budownictwo, drogownictwo, ogrodnictwo, elektryka itp. Natomiast szkoły ogólnokształcące maturalne były
całkowicie zabronione.
W 1941 powstała Miejska Szkoła Drogowa,
pod której przykrywką zaczęło działać słynne
Gimnazjum Księży Marianów. Podobnie, zamiast Gimnazjum im. Aleksandry Piłsudskiej
na Żoliborzu powstała Szkoła Ogrodnicza.
Wspaniali byli patriotyczni pedagodzy w
Gimnazjum Księży Marianów, którym przewodził w pełni sił i twórczej energii dyrektor dr
inż. Bronisław Załuski wykładający biologię.
Historii uczył Gustaw Markowski. Dyrektor
Załuski znany był z zamiłowania do porannych
przejażdżek konnych.
Wśród młodszego pokolenia mieszkańców Bielan krążył wierszyk związany z osobą
dyrektora szkoły:
„Ja nie kozak.
ani nie Skrzetuski
Tylko Hrabia Dr inż. Bronisław Załuski”.
Harcerstwem w szkole u Marianów zajmował
się harcmistrz Zbigniew Kolas ps. Jur. Wiele
cennych informacji na temat słynnej szkoły bielańskiej pozyskałem od Tymoteusza Duchowskiego, mego komendanta z Szarych Szeregów,
który w młodości mieszkał na Marymoncie oraz
Andrzeja Sternińskiego. długoletniego mieszkańca Bielan. Obaj są absolwentami Gimnazjum
Księży Marianów na Bielanach.
Jerzy Głosik

usunięcia ze szkolnictwa ponadpodstawowego
zajęć muzycznych. Odwołujemy się przy tym
do najlepszych tradycji szkolnictwa międzywojennego, w którym edukacja muzyczna
stanowiła pretekst do nauczania o polskiej
historii, kulturze i jej miejscu w cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Bardzo ważnym elementem projektu jest odtworzenie naturalnych w
przeszłości relacji między pokoleniami. Istotnym celem jest też uświadomienie młodzieży,
że bycie Europejczykiem oznacza partycypację
we własnej kulturze. Owa partycypacja czyni z
nich pełnoprawnych i „pełnowartościowych”
przedstawicieli naszej cywilizacji. Formuła
spotkań tanecznych umożliwi słuchaczom
czynny w nich udział. Prócz tych elementów
edukacyjnych i patriotycznych zabawa na dechach ma mieć również charakter rekreacyjnoturystyczny, będąc miłą rozrywką, zarówno dla

J

samych Warszawiaków, jak również dla gości
z Polski i zagranicy odwiedzających stolicę.
Projekt ma poprzez rodzimą muzykę i taniec
wzmacniać te funkcje społeczne, dzięki którym
bez względu na wiek możliwe jest współuczestnictwo we wspólnym świętowaniu, zabawie,
spędzaniu czasu wolnego.”
W ramach projektu „Dechy” Scena Lubelska 30/32 zaprezentuje także podczas
bielańskiego Pikniku spektakl uliczny „Wiech
na 102”. To pierwszy od kilkudziesięciu lat
najprawdziwszy teatrzyk podwórkowy (od
stycznia 2008 wystawiany również w wersji
scenicznej): dwaj aktorzy, muzyk, dwanaście
kukiełek, harmonia, tara i malownicza codzienność warszawskiej ulicy. Zamierzeniem
twórców jest wskrzeszenie tradycji teatrzyków
podwórkowych, które stanowiły w przeszłości
żywy i barwny element warszawskiej kultury.
Wykorzystane w spektaklu felietony Wiecha
przetwarzają w satyryczny sposób scenki
rodzajowe zaobserwowane na warszawskiej
ulicy i zasłyszane tam dialogi, a także rozprawy
przed sądem grodzkim, które Wiech śledził
jako dziennikarz. Te słynne felietony stanowią
jedyny w swoim rodzaju dokument obyczajów,
języka i humoru ubogich dzielnic Warszawy
okresu międzywojennego. Forma teatrzyku
kukiełkowego jest osadzona w tej samej tradycji. Sam Wiech był w młodości twórcą takiego
teatrzyku; lalki z niego zachowały się do dziś i
stanowiły inspirację dla twórców kukiełek wykorzystywanych w spektaklu „Wiech na 102”.
Reżyseria: Dariusz Kunowski, muzyka: Katarzyna Szurman/Piotr Makarski, występują:
Piotr Herbich i Adam Widur, scenariusz na
podstawie felietonów Stefana Wiecheckiego
„Wiecha”.
Paulina Szczuczko-Jędruszak,
Wydział Kultury (na podstawie materiałów
promocyjnych „Sceny Lubelska 30/32”)

Majówka na Chomiczówce

ak się bawić, to tylko w Klubie Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej na Chomiczówce, przy ul.
Pablo Nerudy 1. Tak twierdzą stali bywalcy
Klubu. I tak jest w istocie. Przykładem może
być potańcówka, jaka miała tu miejsce 26
maja. W iście wiosennym nastroju ogarnęło
wszystkich taneczne szaleństwo. Niedobór
partnerów sprawił, że panie tańczyły ze sobą

lub dawały pokaz tańca indywidualnego.
Było co podziwiać.
Dodajmy, że w ogromnej większości tancerki i tancerze mieli za sobą nie pierwszą i nie
drugą młodość, ale przecież bawić się można
bez względu na wiek! Przecież może być wesołe życie staruszków. Popatrzmy zresztą na
zdjęcia. Prawda, że wymowne? I tak trzymać!
(mp)

Fot. M. Pierzchała

abawa na dechach, która rozpocznie się
w sb. 20 czerwca o g. 15 przy stacji metra Słodowiec przypomni najstarszym
mieszkańcom naszej dzielnicy przedwojenne
festyny, bale, potańcówki, jakie odbywały się
w miejscowościach okalających Warszawę
m.in. na Bielanach. Podczas takich zabaw
tłumnie tańczono polki, sztajerki, walczyki...
oczywiście przy muzyce na żywo granej przez
tradycyjne kapele warszawskie. I tym razem
– na Bielanach AD 2009 – zaproponujemy
Państwu zabawę jak drzewiej bywało! Wodzirej
zaprosi wszystkich chętnych do nauki tańców
z pierwszej poł. XX w. Warsztaty tradycyjnych
tańców miejskich i wiejskich z Mazowsza będą
miały na celu przybliżenie Warszawiakom,
zwłaszcza młodemu pokoleniu, tradycji muzyczno-tanecznych przedwojennej Warszawy
i jej okolic. Wystąpią: Kapela Zdzisława Patera
z Chmielnej, Trio Janusza Prusinowskiego
oraz Kapela Praska, która jako jedyna kapela
miejska doczekała się w Warszawie swojego
pomnika – na rogu ulic Kłopotowskiego i
Floriańskiej.
Cały projekt „Dechy” którego kilka edycji odbyło się już na Pradze, na scenie przy
ul. Lubelskiej 30/32, pomyślany jest tak, aby
przełamywać powszechną barierę obcości
wobec własnej tradycji, która wynika przede
wszystkim z braku jej znajomości. Ma to być
osiągnięte m.in. dzięki drewnianemu parkie-

Fot. Archiwum Scena Lubelska 30/32

Z

Projekt „Dechy” podczas pikniku „Witaj lato na Bielanach”

Tłoczno również na Chomiczówce
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przebywał w Stoczni, gdzie napisał
wiele piosenek. Teksty śpiewanych przez niego utworów najlepiej odzwierciedlały realia sprzed
dwudziestu lat. Uzupełnieniem
obrazu tamtych lat była projekcja
dokumentalnego filmu o wyborach
w 1989 r.
I tak minął wieczór dla uczczenia dwudziestej rocznicy wolnych
wyborów, który zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
z udziałem Pani poseł Joanny
Fabisiak. A na piętrze czekały na
zebranych stoły zastawione różnymi delikatesami, które swoją formą
i treścią nawiązywały do ówczesnej
rzeczywistości i – niestety (?) – niealkoholowymi napojami.
Mieczysław Pierzchała

ystawa poświęcona historii powstania osiedla
Chomiczówka „Od Chomiczów do Chomiczówki” zawisła
dziś przy skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego z Al. Zjednoczenia przy Zespole Szkół Nr 35. Otwarcia dokonał
wiceburmistrz Marek Keller. Pomysłodawcą ekspozycji, zorganizowanej
przez bielańską bibliotekę im. Staszica, jest jej dyrektor Witold Kon. Na
otwarciu przemawiał także jeden ze
spadkobierców rodziny Jacek Chomicz, wnuk Paulina Chomicza.
Przypominamy, że bracia Chomiczowie w 1908 r. kupili niezabudowaną część folwarku Wawrzyszew,
tworząc tam „kolonię Chomiczów”.
Na terenach tych rozwijała się prężnie działająca firma ogrodniczo-nasienna „Bracia Chomicz”. W związku
z brakiem adresu potocznie mówiło
się o tym miejscu „Chomiczówka”.

Występ Macieja Pietrzyka

Redakcja

Bielańskie przedszkolne „złotka”

Zdrowo i wesoło

Finał Warszawskiej Sportowej Olimpiady Przedszkoli

Impreza w Przedszkolu nr 346 „Pod Kasztanem”

obota, 6 czerwca była bardzo
ważnym dniem dla drużyn
sportowych z całej Warszawy.
Tego dnia odbył się finał Warszawskiej
Sportowej Olimpiady Przedszkoli.
Bielany reprezentowały dzieci
z Przedszkola nr 334, im. „Jasia i
Małgosi”.
Do Olimpiady zostało wytypowanych 10 drużyn z różnych dzielnic
Warszawy.
3 czerwca odbyły się półfinały, w
których zajęliśmy I miejsce i awansowaliśmy do finału.
6 czerwca w finale zdobyliśmy
puchar Burmistrza Ochoty w II Warszawskiej Sportowej Olimpiadzie
Przedszkoli.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
sportowych i nie tylko!!!
Katarzyna Pawlik, Anna Bratek

6

Zwycięska drużyna wraz z opiekunami

o raz ósmy, tradycyjnie na
terenie Zespołu Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
w Warszawie ul. Reymonta 16, w dniu
1 czerwca odbył się Festyn rekreacyjno-sportowy z okazji Dnia Dziecka.
Organizatorem imprezy był Dyrektor Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych przy współudziale
Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

W festynie wzięła udział młodzież z MOS nr 4 oraz uczestnicy
Hufców Pracy z Bielan, Woli oraz
Pragi Południe.
Dzień nie zapowiadał się dobrze,
wszyscy mieli smutne miny, gdyż na
niebie pojawiły się chmurki, z których
zaczął padać deszczyk. A przed nami
było tyle atrakcji.
Młodzież nasza jednak tym
nie zrażona, rozpoczęła wcześniej
zaplanowane rozgrywki. Kadra
i młodzież rozegrały mecz w
piłkę siatkową. W skład drużyny
młodzieżowej weszli wybrani
uczestnicy z poszczególnych
Hufców oraz chłopcy z ośrodka
socjoterapeutycznego Okazało
się, że mimo ogromnego zaangażowania ze strony kadry, wygraną cieszyła się młodzież.
I po godzinie zaświeciło nam
przepiękne słońce i zabawa rozpoczęła się na dobre, a na twarzach
wszystkich uczestników Festynu
pojawił się uśmiech. Kolejną atrakcją, na którą czekała młodzież, był
turniej piłki nożnej. Wzięły w nim
udział trzy drużyny.

Po bardzo zażartej rywalizacji,
zwyciężyli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, II
miejsce zajęli uczestnicy Hufca z ul.
Rabsztyńskiej 8, III miejsce drużyna,
w skład której weszła młodzież z hufca z Kickiego 5 i ul. Przy Agorze.
Osoby, które nie brały udziału w
zmaganiach sportowych, miały okazję wykazać się talentem plastycznym.
Podczas konkursu wyłoniono zwycięzców i osoby wyróżnione.
Korzystając z życzliwości pracodawców (po raz kolejny wspierał
nas w organizacji Festynu Mirosław
Elbe, właściciel „LB Usługi Gastronomiczne”), z którymi współpracują
Hufce oraz dzięki dofinansowaniu
ze strony dyrektora ZPOW, zorganizowano grilla i pyszne jedzonko
dla wszystkich uczestników festynu.
Przy dobrej zabawie czas upłynął
szybko i miło. Festyn zakończył się
wręczeniem nagród i dyplomów dla
zwycięzców poszczególnych konkurencji. Nikt nie wyszedł z pustymi
rękami, każdy został obdarowany
słodkościami.
Jolanta Morawska

Fot. Arch. Przedszkola

Dzień Dziecka na Bielanach, już za nami

P

W

Uroczystości okrągłej rocznicy wyborów 1989 r.

Fot. Arch. Przedszkola

S

Dwadzieścia lat minęło...

Od Chomiczów
do Chomiczówki

Fot. M. Lerczak

W

spaniały wieczór wspomnień. Tak można by
określić uroczystość, która odbyła się 4 czerwca w Bibliotece
Publicznej im. Stanisława Staszica przy ul. Duracza, z inicjatywy
burmistrza Zbigniewa Dubiela, w
dwudziestą rocznicę pierwszych
wyborów z udziałem zalegalizowanej opozycji w powojennej Polsce.
Odbyły się one 4 czerwca 1989 r. Hasłem uroczystości było zapamiętanie
tej daty, która stała się kamieniem
milowym zmian w naszym kraju.
W niezwykle interesującym
wystąpieniu-wykładzie dr Grzegorz
Kostrzewa-Zorbas przedstawił tło
polityczne wyborów 1989 r., które
miało istotny wpływ na ich wynik.
Zaakcentował też wpływ wyniku tych
wyborów na poprawę sytuacji strategicznej Polski i wzrost znaczenia
naszego kraju w Europie i świecie.
Wielki aplauz i poklask publiczności wywołał występ Macieja
Pietrzyka, aktora, satyryka, „barda”
Solidarności, który w tym czasie

czerwca w sobotnie przedpołudnie na terenie ogrodu
Przedszkola nr 346 odbyła się
impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym a zarazem integracyjnym
podsumowująca projekt „Żyjmy
zdrowo i wesoło – uczę się zdrowo
odżywiać i aktywnie spędzać czas”
realizowany w ramach ubiegania
się o tytuł lidera rozwoju zrównoważonego. W imprezie wzięli udział
dyrektorzy, nauczyciele, przedstawiciele dzieci i rodziny z bielańskich
placówek oświatowych realizujących
w/w projekt: Przedszkole nr 97
„Leśna Polanka”, Przedszkole nr 245
„Sowy Mądrej Głowy”, Przedszkole
nr 328 „Akademia pod Czereśnią”,
Przedszkole nr 346 „Pod Kasztanem”
wraz z filią, Szkoła Podstawowa nr 53
(klasa IIa i IIb ) oraz przedstawiciele
zaprzyjaźnionego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Sady Żoliborskie”,
wspierający nasze przedszkole od
wielu lat – razem około 160 osób.
Zebranych ciepło i wiosennie
powitała dyrektor Ewa Jaźwińska.
Program przedstawiła wicedyrektor
Hanna Jagnieża – koordynator projektu. Następnie przy dźwiękach muzyki, pod okiem pełnych pomysłów
nauczycielek z naszego przedszkola,
dzieci wzięły czynny udział w Turnieju Zdrowia obejmującym różne
zabawy i konkurencję m.in. rozwiązywanie krzyżówek i zagadek (słownych, dotykowych, puzzli), sprawnościowe, malowanie na płótnie i inne.
Rodzice rozwiązywali quiz związany
z tematem imprezy i przygotowali

sałatkę owocową, która wszystkim
smakowała – w nagrodę otrzymali
torby ekologiczne. W wolnym czasie
zebrani oglądali prezentację multimedialną dotyczącą działań przedszkola
w zakresie zdrowego trybu życia.
Powołane jury dokonało przeglądu
plakatów związanych ze zdrowym
odżywianiem i aktywnością ruchową,
wykonanych przez placówki, które
brały udział w realizacji projektu.
W ramach projektu w okresie
od marca do czerwca nauczyciele
bielańskich placówek biorący udział
w programie pilotażowym prowadzili
działania edukacyjne z dziećmi oraz
edukację przez zabawę w terenie z
dziećmi i rodzicami. Przedszkole
nasze zorganizowało dwa przedsięwzięcia (w marcu i maju):
● konferencję dla dyrektorów i
nauczycieli bielańskich przedszkoli
oraz nauczycieli szkół podstawowych
nauczania zintegrowanego nt „Zdrowe żywienie i aktywność fizyczna
– podstawą zdrowego trybu życia”,
która odbyła się w Szkole Podstawowej nr 53 (60 osób),
● Rodzinny Festyn Sportowy na
boisku nad kanałkiem przy ul. Gwiaździstej o tytuł „Najsprawniejszej
rodziny”, w którym rywalizowało ze
sobą w różnych konkurencjach ponad
40 rodzin z naszego przedszkola.
Placówki biorące udział w projekcie otrzymały z rąk organizatora
puchary, dyplomy, podziękowania i
nagrody. Każdy uczestnik imprezy
otrzymał książeczki i drobne maskotki.
Przedszkole nasze
serdecznie dziękuje
wszystkim osobom
i instytucjom, które wspierały projekt
mer ytor ycznie, finansowo i rzeczowo
oraz rodzicom, którzy
wspierali nas i pomagali w organizacji
przedsięwzięć.

Koordynator
projektu
Przed budynkiem przedszkola i Rada Pedagogiczna
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Niestrudzeni wędrownicy
Wycieczki seniorów

Irma WieczorkowskaBednarek

Fot. Arch. Klubu “Domino”

N

Na wycieczce w Kampinosie. W środku (z wachlarzem) przewodniczka Daniela Koperska

cały rok, najaktywniejszą od wiosny
do jesieni. Zrzeszające ich koło powstało w 1969 r. W bieżącym roku
przypada 40-lecie jego istnienia i
jubileuszowe uroczystości odbędą
się we wrześniu. Obecnie zrzesza
ok. 160 członków, przeważnie emerytów i rencistów z chudymi portfelami. Wszyscy działacze pracują
tu społecznie, a liczni prelegenci,
zapraszani na środowe spotkania
w Domu Kultury przy ul. Próchnika, też występują za przysłowiowe
„Bóg zapłać”. Dyrektor Domu Kul-

tury użycza sali nieodpłatnie, za co
„Renciści” są mu bardzo wdzięczni.
O istnieniu Koła zawsze decydowała
i nadal decyduje pasja i zaangażowanie kolejnych ekip społeczników.
Spotkania w środy, to prelekcje
na tematy turystyczne, historyczne,
naukowe, swoiste „wędrówki” po
świecie, często ilustrowane slajdami. Prelegenci, to członkowie koła i
osoby zapraszane.
Wtorki i piątki, to dni pieszych
wędrówek po Kampinosie i innych podwarszawskich lasach, czyli

ZŁOTE GODY 2009

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
Burmistrz Dzielnicy Bielany zaprasza Czcigodnych Jubilatów -Mieszkańców Dzielnicy Bielany, obchodzących w roku bieżącym pięćdziesiątą
lub sześćdziesiątą rocznicę ślubu, do udziału w bielańskich uroczystościach długoletniego pożycia małżeńskiego „Złote Gody”.
Deklaracje uczestnictwa w obchodach przyjmowane będą do dnia 11
września 2009 roku, w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Bielany przy ul. Nałkowskiej 11 w godzinach pracy Urzędu
tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00.
Każda para małżeńska powinna okazać dowody osobiste oraz dokument poświadczający zawarcie związku małżeńskiego.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału pod numerem telefonu 022 834 30 56.

WCZASY DLA SENIORÓW
Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Akademia Wychowania Fizycznego, Polski Komitet Pomocy Społecznej, serdecznie
zapraszają seniorów z Bielan na „Wczasy dla Seniorów” w Akademii Wychowania Fizycznego” przy ul. Marymonckiej 34.
Proponujemy:
● dwa posiłki dziennie – obiad i podwieczorek
● imprezy kulturalne, w tym występy artystyczne
● tańce i pikniki integracyjne, w tym etniczne tańce w kręgu
● konkursy, wycieczki autokarowe
● gimnastyka rekreacyjna, nordic walking, pływanie
● zajęcia komputerowe
Terminy turnusów:
I turnus - 06.07 - 17.07.2009 r.
II turnus - 20.07 - 31.07.2009 r.
Odpłatność za turnus wynosi 100 zł.
Zgłoszenia i opłaty za poszczególne turnusy przyjmowane
będą od dn. 22.06.2009r. w siedzibie PKPS ul. Kasprowicza 41,
tel (022) 834 25 13. W dniach: poniedziałek, środa, czwartek,
piątek, w godz. 9.00–14.00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (022)
864-27-55.

T

„spacery po zdrowie”. Do stałych
entuzjastów tych wycieczek dołączają osoby nowe i też wędrowanie
wchodzi im w krew. Kiedy swojego
czasu pisałam o „rencistach” ówczesna przewodnicząca, Wiesława
Wojciechowska, tłumaczyła mi, że
aktywność Koła wzrasta m.in. dzięki
popularności „spacerów po zdrowie”.
Jej następczyni, Elżbieta Łapińska,
też tak uważa.
Od kwietnia do października
odbywają się dalsze wycieczki autokarowe, do ciekawszych miejsc w

Było cudownie

rzy wspaniałe dni - pierwszego, drugiego i trzeciego maja
przeżyli turyści z Bielan na
autokarowej wyprawie do Opatowa
i Sandomierza. Ponad pięćdziesięciu uczestników imprezy, pod
przewodnictwem kierownika Klubu
Mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej
„Chomiczówka” Jacka Bączkowskiego
i pomocy sekretarza Klubu Krystyny
Żebrowskiej miało okazję, za niewielkie pieniądze podziwiać architekturę
i przyrodę zwiedzanych miejsc. Za
jedne 130 zł od osoby organizatorzy
zapewnili uczestnikom przejazd,

wyżywienie i zakwaterowanie. Dla
ścisłości trzeba dodać, że znacznie
wyższą kwotę wydano na ten cel z
budżetu Urzędu Dzielnicy Bielany.
Ale ad rem. Opatów -jedno z
najstarszych miast Polski (prawa
miejskie nadane w 1282 r.) z najcenniejszym zabytkiem architektury
romańskiej, jakim jest Kolegiata pw.
św. Marcina, nadto klasztor i kościół
oo. Bernardynów z połowy XV w.,
Brama Warszawska z pozostałością
murów obronnych, Ratusz Miejski
z XVI w.
Sandomierz. Z architektury
podziwiać tu można m.in. gotycką

Bazylikę Katedralną Narodzenia
NMP, wybudowaną na reliktach
kamiennego kościoła romańskiego.
Z uroków przyrody podkreślić trzeba
bogatą roślinność w dolinie Wisły,
siedliska dzikiego ptactwa. Bielańscy
turyści mieli tu okazję podziwiać
panoramę Sandomierza podczas
rejsu statkiem.
W sumie było bardzo sympatycznie, zwłaszcza że można było
też potańczyć na tzw. „wieczorku
integracyjnym”.
Panie Jacku, Pani Krysiu - kiedy
następna wyprawa?
Mieczysław Pierzchała

Fot. M. Pierzchała

ajgorsze jest siedzenie
w domu, albo na ławce,
przed blokiem i ten ciągły
obrachunek z życiorysem. I rosnąca pretensja do świata, że nas nie
potrzebuje. Lekarstwem na taki
marazm są bielańskie kluby seniora
i instytucje przywracające starości
sens istnienia.
Koło nr 3 PTTK „Renciści” nie
tylko go przywraca, ale wręcz odradza
ludzi, co potwierdzają słowa 72-letniej
Anny K. — Dzieci dawno odeszły
z domu, mają swoje życie i nie potrzebują już matki. Kiedy zmarł mąż,
zostałam sama, jak kołek w płocie.
Aż tu rok temu, sąsiadka wyciągnęła
mnie na wycieczkę do Kampinosu,
zorganizowaną przez „Rencistów”.
Poszłam niechętnie, a znalazłam się w
gronie wspaniałych turystów, pełnych
humoru i wigoru, pogoda była piękna przyroda wokół też — wróciłam
jak nowo narodzona. Odtąd jestem
entuzjastką wspólnych wędrówek,
wycieczek po kraju, prelekcji, wypraw
do teatru. Znalazłam przyjaciół. Znów
chce mi się żyć.
Są zgraną grupą, działającą przez

kraju. Najczęściej jednodniowe, ale
bywają też i trzydniowe, kalkulowane z trudem i mozołem, bo trzeba
wyliczyć koszty przejazdu autokarem, ubezpieczenie, wynagrodzenie
przewodnika, noclegi, śniadania i
obiadokolacje oraz bilety wstępu
do zwiedzanych obiektów. W sumie
przez ostatniej osiem lat udało się
zorganizować 56 wycieczek.
Czwartki to dni miłośników
Warszawy, jej zabytków, osobliwości, wystaw, muzeów itp. Udają się
starania o ulgowe bilety do przybytków kultury, więc członkowie
koła chodzą do opery, filharmonii,
teatrów...
Zarząd Koła Nr 3 PTTK „Renciści” serdecznie zaprasza wszystkich,
którzy chcieliby przyłączyć się do
niestrudzonych wędrowników. Sekretariat czynny jest w poniedziałki
w godz. 10.00–12.00 w lokalu PTTK
przy ul. Kasprowicza 40, tel. 022
253 30 02. Aby zapisać się, należy
przynieść dokument tożsamości i
dwie fotografie. Chętnych Zarząd
zaprasza na co środowe spotkania o
godz. 17.00. W oknie lokalu PTTK
przy ul. Kasprowicza zawsze wisi
plan pracy koła na miesiąc bieżący
i następny.
Zapisy razem z opłatą przyjmuje
Elżbieta Kryczka, tel. 022 828 16 09.
Koszt wycieczki jednodniowej — 50
zł, trzydniowej 220 zł. Dla członków
koszty biletów wstępu do zwiedzanych obiektów pokrywa koło z
wniesionych opłat, osoby spoza koła
płacą za bilety wstępu dodatkowo.
Koszt wycieczek jednodniowych nie
obejmuje posiłków.

Grupa bielańskich seniorów w Sandomierzu
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DYŻURY RADNYCH W LIPCU
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
1. Teresa Renata Banasiak – PO
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej;
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Siedziba Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny
18a, godz. 18.00 – 19.00
– 2 lipca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 9 lipca.
2. Elżbieta Grabczak – Przedstawicielka UP
Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej; członek
Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba Unii Pracy tel. 864-08-76, ul. Marymoncka 35, godz. 16.00-18.00.
– 6, 13, 20, 27 lipca.
3. Leszek Kujawa – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 10.00 – 11.00.
– 14, 28 lipca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 14, 28 lipca.
4. Ryszard Podczaski – PiS
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 6, 20 lipca.
5. Jan Zaniewski – Przewodniczący Klubu PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej

Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 7, 14 lipca.
5. Jadwiga Wnuk – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Mieszkaniowej; członek Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 16.00-17.00
– 7 lipca, godz. 15.00-16.00 – 15 lipca
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 9 lipca.

Dyżury Radnych Okręgu nr III
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)
1. Anna Czajkowska – PiS
Członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, członek Komisji
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek
Komisji ds. Rodziny
Klub Mieszkańców WSM ”Chomiczówka”, ul.
Pabla Nerudy 1 p. 11, godz. 17.00-18.00.
– 6 lipca.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 18.3019.30.
– 9 lipca.
2. Marek Goleń – PO
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii
Indywidualnie: kom. 505 811 303 i e-mail:
mgolen@sgh.waw.pl.
3. Waldemar Maciejewski – Koło Radnych Lewicy
Przewodniczący Komisji Skarbu i Działalności
Gospodarczej; członek Komisji Architektury,
Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 17.30-19.00.
– 2 lipca.

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)

4. Elżbieta Neska – PO
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i
Kultury Fizycznej; członek Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej; członek Komisji Skarbu i
Działalności Gospodarczej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 1 lipca.

1. Waldemar Kamiński – PiS
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek Komisji
Skarbu i Działalności Gospodarczej; członek
Komisji ds. Rodziny
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 17.00-18.00.
– 13, 27 lipca.

5. Kamil Tyszkiewicz – PiS
Członek Komisji Mieszkaniowej; członek
Komisji Skarbu i Działalności Gospodarczej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 18.3019.30.
– 9, 23 lipca.

2. Maria Mossakowska – Koło Radnych Lewicy
Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca
Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i
Porządku Publicznego
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 16.30-18.00.
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej
Rady w czwarty poniedziałek miesiąca.

Dyżury Radnych Okręgu nr IV

Dyżury Radnych Okręgu nr II

3. Ilona Soja-Kozłowska – PO
Przewodnicząca Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii;
członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 6 lipca.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 18.00-19.00.
– 20 lipca.
4. Szczepan Szczepański – PiS
członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek Komisji Rewizyjnej; członek Komisji ds. Rodziny

Osiedla: Wrzeciono, Młocin (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)
1. Wojciech Borkowski – PO
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej; członek Komisji Skarbu, i Działalności Gospodarczej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-19.00.
– 1 lipca.

2. Anna Czarnecka – Koło Radnych Lewicy
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i
Pomocy Społecznej; członek Komisji Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej; członek Komisji
Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego e-mail: ancho@wp.pl
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 16.00-17.00.
– 1 lipca.
3. Jacek Jeżewski – PiS
Członek Komisji Architektury, Urbanistyki,
Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 21, 28 lipca.
4. Irena Komorek – PiS
Przewodnicząca Komisji ds. Rodziny; członek
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej; członek
Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 22 lipca.
Przychodnia Zdrowia SPZZLO, ul. Wrzeciono 10c,
godz. 16.00-18.00.
– 1 lipca.
5. Michał Sikorski – PO
Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej;
członek Komisji Samorządowej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 13, 27 lipca.

Dyżury Radnych Okręgu nr V
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka
Węglowa, Placówka (granica biegnie od
granicy Gminy Izabelin i Dzielnicy Bielany
do ul. Trenów i dalej duktem leśnym, ul.
Dziekanowską, między osiedlem Młociny
o granica Huty 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
Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)
1. Joanna Radziejewska – PO
Wiceprzewodnicząca Komisji Samorządowej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego; członek
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; czło-

nek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113 ul. Przybyszewskiego 70/72 godz. 16.30-17.30.
– 6 lipca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 13 lipca.
2. Halina Szerszeń – Przewodnicząca
Koła Radnych Lewicy
Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej; członek Komisji Skarbu i
Działalności Gospodarczej
Siedziba SLD ul. Żeromskiego 14, godz. 16.00-17.30.
– 13 lipca.
3. Łukasz Świderski – PiS
Członek Komisji Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej; członek Komisji Rewizyjnej;
członek Komisji ds. Rodziny
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady
112, godz. 17.00-17.45.
– 6 lipca.
Bielański Ośrodek Kultury ul. Goldoniego 1,
godz. 18.00-19.00.
– 6 lipca.
Siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, godz. 17.0018.00.
– 1, 8, 15, 22, 29 lipca.
4. Waldemar Wasiewicz – PiS
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rodziny;
członek Komisji Mieszkaniowej
Siedziba PiS ul. Kasprowicza 15, godz. 16.0018.00
– 7, 21 lipca.
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 113, ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 10.00-12.00
– 14 lipca.
Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury ul. Estrady
112, godz. 10.00-12.00
– 28 lipca.
5. Robert Wróbel – Przewodniczący Klubu PO
Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący
Komisji Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii; członek Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej;
członek Komisji Rewizyjnej
Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 115 ul. Przybyszewskiego 70/72, godz. 17.00-18.00.
– w ramach dyżuru Przewodniczącego
Rady w drugi poniedziałek miesiąca.
Siedziba PO, al. Zjednoczenia 11 (wejście od
ul. Schroegera), godz. 18.00-20.00.
– 7, 21 lipca.

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Ekspedientka na etat lub 1/2 etatu do pralni na Bielanach. Tel. 022/796-01-29
• Fryzjer potrzebny od zaraz, Bielany. Tel. 022 834 48 23.
• Redakcja miesięcznika zatrudni na pół etatu handlowca. Tel. (022) 864 34 78
• Praca dla młodej dziewczyny do odbierania telefonów. Tel. 0 791 721 594
po godz. 20.00.
• Od zaraz fryzjer, maniciure Bielany, budynek basenu, przy ul. Conrada 6.
Tel.: 0 503-159-068.
• Ekspedientka - emerytka, rencistka na etat lub 1/2 etatu do pralni na Bielanach
tel. 022/834-31-06.
• Pracownik do pralni na Bielanach. Pranie i czyszczenie dywanów tel.
022/834-31-06.

SZUKAM PRACY

• Malarz, ślusarz, spawacz, emeryt poszukuje pracy. tel. 0 517-863-115
(Kazimierz)
• Mężczyzna, 40 lat, samochód, prawo jazdy kat. B, doświadczenie w produkcji,
podejmie pracę, tel. 609-237-087
• Malowanie, glazura, terakota, tynki suche, panele, sufity podwieszane. Tel:
0 503-91-08-84.
• Księgowa z dużym doświadczeniem poprowadzi każdą księgowość w pełnym
zakresie od A do Z. Tel. 605 369 988
• Zaopiekuję się starszą osobą od poniedziałku do piątku, 4 – 5 godz. Tel. 0
693-656-191
• Sprzątanie, prasowanie tel. 0 694-653-506

SPRZEDAM

• Aparat fotograficzny: Zenit E, Zenit 122, lampa niemiecka na podczerwień SOLUX do nagrzewania stawów i chorych miejsc, zegar stojący podłogowy Gustaw
Becker, sprawny, dąb rustykalny, opona letnia Fulda z felgą 175/65/14 szt. 1,
opona letnia Michelin na zapas 175/65/14 szt. 1, gont jodłowy wysezonowany
na altanę lub inny dach wymiar 50x10 cm = 1500 szt., tel. 505-995-268.
• Zegar podłogowy, stary niemiecki, sprawny. Tel. 505-995-268.
• Sprzedam rury gazowe ze stali nierdzewnej, kwasoodporne o średnicy wew.
100 mm, zew. 200 mm w 9 odcinkach po 1 m + skraplacz. Cena za 1 m - 200
zł. Tel. 600 251 667.
• Sprzedam żeliwny, stojący z komputerem i czujnikiem temperatury, kocioł
gazowy grzewczy EUROTENT KALEM firmy Hydro THERM o mocy w zakresie
od 11 do 40 kW. Tel. 600 251 667.
• Ciśnieniomierz rtęciowy, sweter z owczej wełny rozpinany ¾ rozmiar 3XL,opony
zimowe Trayal z felgami 175/70/14 + kołpaki szt. 4. Tel. 0 505-995-268
• Przecena tkanin letnich, zasłonowych, podszewek. Wyprzedaż tkanin
ubraniowych, suwaków nici, serwetek itp. Hurtownia tkanin ACPOL-ABC, ul.
Żeromskiego 17b, z tyłu poczty, pon.-śr.-pt. godz. 10.00–16.00.

KUPIĘ

• Samochód Matiz, Seicento lub podobny mały, od pierwszego właściciela.
Tel. 0 506 636 758.
• Toyotę Corollę lub Yaris od pierwszego właściciela. Tel. 0 506 871 924.
• Kupię pralkę automatyczną – używaną tel. 022 669 57 60

LOKALE

• Małżeństwo szuka mieszkania – kawalerki – niedrogo. Tel. 0 791 721 594
po godz. 20.00.
• Niedrogie mieszkanie dla małżeństwa, 2, 3 pokoje, niekoniecznie Bielany. Tel.
0 791 721 594 po godz. 20.00.

• Pracujący, bez nałogów mężczyzna szuka kawalerki do wynajęcia. Tel. 0 791
721 594 po godz. 20.00
• Sprzedam bardzo ładną własnościową kawalerkę 25,97m2 , duży balkon,
widna kuchnia, I-sze piętro w budynku III-piętrowym na Bielanach, od stacji
metra „Słodowiec” ok. 10 minut, gotowe do wprowadzenia cena 220.000 zł,
tel. 696 93 84 84
• Pokój do wynajęcia dla uczciwej pani, ul. Kiełpińska przy Metrze Słodowiec.
Tel. 506 930 248.
• Sprzedam mieszkanie 63,5 m2, 4 pokoje II piętro, ul. Andersena, winda WC i
łazienka oddzielna, podłoga mozaika jasna. Od stacji metra Wawrzyszew 15
min. Tel. 022 669 57 60, 0511 74 49 85.
• Działkę o pow. 3200 m2 w gminie Załuski, powiat Płońsk, 40 km od Warszawy.
Tel. 0 519-652-128.
• Bezpośrednio, mieszkanie 35 m2, 2 pokoje, widna kuchnia, łazienka i WC
osobno, na parterze, osiedle Piaski. Tel: 022 663-11-53
• Działkę budowlaną 960 m2 (32x30) w Dziekanowie Leśnym gm. Łomianki z
warunkami zabudowy na dom bliźniaczy 2-u segmentowy. Gaz, prąd. Tel.:
0608-477-588
• Mieszkanie 2-3 pokojowe do 50 m2, 1-5 p., lewobrzeżna Warszawa. Tel.
0505 148 237.
• Wynajmę na biuro 140 m2, osobne wejście, Żoliborz Oficerski. Tel.: 022 83921-96, 0601-728-887
• Wynajmę dwa pokoje z kuchnią umeblowane przy stacji metro Wierzbno.
Tel.: 0513-940-848
• Zamienię bardzo ładną własnościową kawalerkę 26m2 , duży balkon, widna
kuchnia, I-sze piętro, niski budynek w dzielnicy Bielany/Żoliborz, gotowe do
wprowadzenia - na większe własnościowe o powierzchni 45 - 60m2. Tel. 0
692 094 141.
• Sprzedam ładną kawalerkę w centrum Marymontu, bez pośredników. Tel.
22 832-26-47

USŁUGI

• Naprawa telewizorów w domu klienta, tel.: 0-505 924 334
• Usługi księgowe – księgi handlowe i KPiR. Kadry, płace, ZUS. Licencja MF.
Tel. 667-897-480
• TRANSMAST Transport, przeprowadzki solidnie i bez stresowo. Tel.
22/8336519, 0601-75-38-45
• Klimatyzacja samochodowa, profesjonalnie, naprawa sprężarek, wymiana
chłodnic; ul. Gdańska 23A. Tel.: 0 501-160-500 Dariusz Kupiec
• Renowacja wanien, brodzików, zlewozmywaków. Gwarancja, tel. 0 663
042 647.
• Niemiecki, tłumaczenia przysięgłe, tel. 022 663 36 10, 602 688 129.

NAUKA

• Matematyka, szkoła podstawowa i gimnazjum, niedrogo a skutecznie. Tel.
0506-930-248
• Reedukacja - j. polski prowadzi doświadczona reedukator-logopeda. Tel. 0
501 062 183 ( wieczorem).
• Matematyka, 8 lat doświadczenia, przystępny sposób tłumaczenia, dobre efekty,
szkoła podstawowa i gimnazjum. Tel. 506 930 248.
• Korepetycje z matematyki. Tel. 022 835 12 05.
• Angielski tłumaczenia, pisanie prac, polski-angielski, angielski-polski solidnie,
szybko, poziom zaawansowany, mgr z doświadczeniem, międzynarodowy
certyfikat CAE uniwersytetu Cambridge, tel.: 022 633 75 66, 0 609 979 485.
• Chemia, matematyka. Tel. 022 864 21 04.
• Fortepian i flet prosty – nauka od podstaw bez limitu wieku. Doświadczony
pedagog. Tel. 0 507-969-802 lub 22 6631848
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Zabytki, ryby i rock ‘n’ roll

Wielcy wybrani I edycji Programu „Lokalny Fundusz Młodych”

Nazwa grupy:
Klub Młodych Wędkarzy
Nazwa projektu:
Klub Młodych Wędkarzy
Charakterystyka grupy:

Klub Młodych Wędkarzy

Chcielibyśmy również za uzyskane pieniądze
kupić niektórym z nas sprzęt wędkarski.
Opis projektu:
Projekt będzie polegał na uzyskaniu zezwolenia na połów ryb. Kolejne kroki, które
będziemy musieli wykonać, żeby je uzyskać są
następujące: opłacenie wpisowego do Polskiego Związku Wędkarskiego, zdanie egzaminu na
kartę wędkarską, uzyskanie legitymacji PZW
oraz zezwolenie na połów ryb. Zakupimy również niektórym uczestnikom projektu sprzęt
niezbędny do łowienia ryb (wędki, haczyki,
spławiki, żyłki itp.), będziemy następnie wspólnie organizować sobie wypady na ryby np. w
weekendy i w czasie wolnym.
Nazwa grupy:
ROAD
Nazwa projektu:
Muzyka łagodzi obyczaje – chcieć to
móc!
Charakterystyka grupy:
Jesteśmy uczniami i absolwentami tego

samego gimnazjum. Cała trójka zaczynała
naukę na Bielanach, tu mieszka i tu chce działać. Krzysztof Maliszewski od 2 lat występuje
z założonym przez siebie kabaretem Wynocha,
gra na gitarze, jest samoukiem. Udziela się
również w zespole młodzieżowym wspomagającym występy na uroczystościach szkolnych w
podstawówce i gimnazjum. Anna Skowrońska
gra na klawiszach, jest samoukiem. Członkiem
Rady Młodych dzielnicy Bielany. Władysław
Pękala gra na gitarze, śpiewa. Jest samoukiem.
Kilkakrotnie brał udział w próbnych wystę-

Fot. Arch. LFM

Członkowie grupy są uczniami Bielańskiego gimnazjum nr 75. Są młodzieżą wychowującą się na Bielanach. Jak na razie nasza grupa
może pochwalić się kilkoma dokonaniami:
Odnaleźliśmy ukryte ruiny dawnego fortu
Bielany który w XIX w umieszczony był na
terenach teraźniejszego lasku bielańskiego i
klubu sportowego Hutnik. Wysprzątaliśmy
plaże nad Wisłą i dojście do niej. Zrobiliśmy
zdjęcia okolicom lasku bielańskiego które
mamy zamiar dodać do naszego zgłoszenia.
Cel projektu:
Głównym celem naszego projektu jest pokazanie mieszkańcom Bielan i okolic, że dzielnica, w której mieszkają, nie jest tylko szarym
blokowiskiem, ale też posiada w sobie piękno
przyrody i wiele historycznych
obiektów. Mamy
na celu pokazanie
młodzieży miejsc,
gdzie mogli by się
wybrać na spacer, w przepiękne
łono Bielańskiej
przyrody. Chcemy też przypomnieć starszym
mieszkańcom
i uświadomić
osoby w naszym
wieku o historii
naszej dzielnicy,
która jest bardzo
bujna. Niestety nasza dzielnica jest bardzo
zaśmiecona i zaniedbana. Dlatego naszym
priorytetowym zadaniem będzie informowanie o zaniedbanych obiektach i oczyszczanie
ich, aby potem mogli korzystać z nich mieszkańcy Bielan.
Opis projektu:
Działania będą odbywały się na terenach
dzielnicy Bielany i Żoliborz. W czasie wyznaczonym na ten projekt, będziemy jeździć po
obiektach przyrodniczych i historycznych obu
tych dzielnic. Będziemy też w razie potrzeby
oczyszczać te obiekty z różnych śmieci potem
sfotografujemy naszą pracę i jej rezultat. Po
udoskonaleniu i przerobieniu fotografii będziemy umieszczać je w Internecie z opisami
ale też prześlemy je do państwa.

Grupę stanowią wychowankowie Klubu
Młodzieżowego „Wrzeciono”, prowadzonego
przez Towarzystwo „Przywrócić Dzieciństwo”
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Jesteśmy
chłopcami w wieku od 16 do 19 lat, już od dłuższego czasu interesujemy
się wędkowaniem.
Cel projektu:
Nasz projekt będzie
dotyczył naszych zainteresowań, jakim jest wędkarstwo. Od dawna do
Klubu Młodzieżowego
„Wrzeciono” przychodzą
osoby, które chciałyby
wędkować, lub wędkuje.
Akurat teraz nadarzyła się okazja, ponieważ
jeden z wychowawców
pracujących w Klubie
zaproponował nam założenie Klubu Młodych
Lokalni Patrioci
Wędkarzy. Chętnie na to
przystaliśmy. Skontaktowaliśmy się również z
Polskim Związkiem Wędkarskim – Oddziałem
II dla Dzielnicy Żoliborz (nie ma oddziału na
Bielanach) i opowiedzieliśmy o naszym pomyśle. Nasza inicjatywa spotkała się z bardzo
dobrym przyjęciem. Planujemy współpracę z II
Oddziałem Polskiego Związku Wędkarskiego,
która polegałaby również na werbowaniu młodych ludzi i zachęcaniu ich do zainteresowania
się wędkarstwem, mamy również nadzieję, że
wraz z przedstawicielami PZW „Żoliborz”
zorganizujemy również wspólny wyjazd na
ryby. Celem tego projektu jest uzyskanie przez
grupę młodzieży z Klubu kart wędkarskich i
zezwolenia na połów ryb oraz korzystanie z
niego w wolnym czasie – czyli łowienie ryb.

Fot. Arch. LFM

Fot. Arch. LFM

Nazwa grupy:
Lokalni Patrioci
Nazwa projektu:
Przez ekologię do historii Bielan.
Charakterystyka grupy:

Krzysztof Maliszewski z grupy ROAD

pach zespołów. Cała trójkę połączyły wspólne
zainteresowania i zamierzenia. Dostrzegamy
potrzebę pracy i zajęcia się dziećmi i młodzieżą
z naszego osiedla. Chętnie pracujemy jako
wolontariusze przy organizacji imprez szkolnych w naszej dawnej podstawówce, dzięki
temu utrzymujemy dobry kontakt z dziećmi
i młodzieżą. Znamy dobrze ich sytuacje oraz
potrzeby środowiska. To nasi młodsi koledzy
z podwórka oraz rówieśnicy.
Cel projektu:
Celem projektu jest propagowanie ciekawych sposobów spędzania wolnego
czasu, w szczególności przez młodzież, która może być zagrożona niedostosowaniem społecznym. Byłaby
to forma street workingu. Chcemy
wyjść z muzyką do młodzieży i
uzmysłowić jej, że można spróbować
realizować swoje marzenia. Program
został pomyślany, jako dwufazowy.
Pierwsza faza to spotkania na podwórkach oraz zachęcanie dzieci i
młodzieży do wspólnych spotkań z
muzyką. Druga faza to spotkania przy
muzyce żywej i z nagrań, a także spotkanie z profesjonalnym muzykiem.
Chcemy zaproponować młodzieży spędzanie wolnego czasu z muzyką, rozwijanie zainteresowań muzycznych, a w dalszej części aktywny
udział w spotkaniach muzycznych.
Byłaby to swoista nauka poprzez
żywą sztukę i bezpośrednie obcowanie z muzyką. Jednocześnie chcemy
zaprezentować własną pracę, wysiłek
i zespół, którego jesteśmy członkami.
Muzyka, która proponujemy to różne
odmiany rocka oraz inne pochodne
brzmienia. Chodzi przede wszystkim

o to, by muzyka dotarła do jak największej
liczby młodych odbiorców. Wielu spośród nas
młodych spędza czas na blokowiskach. Projekt
ten da im szansę podjęcia aktywnych działań
w celu rozwijania własnych zainteresowań,
a także będzie przeciwdziałał w znacznym
stopniu groźbie niedostosowania społecznego,
demoralizacji oraz możliwościom poddania się
narkomanii. Chcemy pokazać, ze nie trzeba
wiele, aby ciekawie spędzać wolny czas realizować swoje marzenia i dążenia.
Opis projektu :
I FAZA — spotkania z dziećmi i młodzieżą, rozmowy, ustalenie zasad, miejsca i formy
spotkań
— próby zespołu
II FAZA — spotkania według ustalonego
harmonogramu spotkań, zgodnie z zaproponowana tematyką.
— spotkanie z muzykiem J. Burdzy (Zespół
Vistula)
— spotkanie z basista zespołu T.Love Pawłem Nazimkiem
— spotkania z zespołem Road według
ustalonego harmonogramu
— wydanie folderu informacyjnego do
rozdania na osiedlach
Projekt ma za zadanie nie tylko zapoznać
dzieci i młodzież z różnymi rodzajami muzyki,
a także rozwinąć w nich potrzebę częstszego
kontaktu z żywą muzyką. Podczas spotkań
podejmowane tematy będą dotyczyły sposobów na spędzanie wolnego czasu, jak również
innych spraw ważnych i związanych z naszą
egzystencją na osiedlu i w dzielnicy Bielany.
To także alternatywny sposób na tzw. nudę w
czasie wakacji, które coraz więcej z nas spędza
w miejscu zamieszkania.
Ten rodzaj spotkań z muzyką umożliwi
nam lepszy kontakt, a także ułatwi przekonanie
odbiorców, że wystarczy tylko chcieć!
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prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
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220 uczestników rajdu rowerowego

rowerowy miał charakter patriotyczny, z uwagi
na odwiedzane miejsca i przypadające w tym
roku rocznice związane z parkiem:
– Obchody 50-lecia powstania Kampinoskiego Parku Narodowego,
– 70-lecia stoczonej w 1939 r. największej
bitwy września nad Bzurą, której teatrem
działań była Puszcza,
– 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym oddziały VIII Obwodu
Armii Krajowej odegrały znaczącą rolę w
walkach na Bielanach i Żoliborzu.
Byliśmy przy Kamieniu Ułanów Jazłowieckich,
których brawurowa szarża
we wrześniu 1939 r. otworzyła drogę do Warszawy
oddziałom Armii Poznań
i Pomorze. Odwiedziliśmy
także cmentarz powstańczy
w Wierszach VIII Obwodu
Armii Krajowej oraz mogiłę
powstańców 1863 r. Ta lekcja
historii miała duże znaczenie
szczególnie dla młodych
Pamiątkowe zdjęcie uczestników rajdu.
Wreszcie po tych przeżyciach, w towaImpreza nabrała już określonego charakteru, a z każdym rokiem przybywa nam rzystwie padającego deszczu uczestnicy
uczestników. Startujących z uwagi na bezpie- o godz. 13.00 spotkali się na Polanie Jaczeństwo dzielimy na grupy (20-osobowe) kubów w Izabelinie, gdzie czekały na nas
przydzielając do każdej z nich przewodnika, dodatkowe atrakcje. Niestety bez ogniska,
który prowadzi uczestników po leśnych szla- ale za to z grilem, kiełbaskami, napojami i
losowaniem nagród w postaci rowerowych
kach rowerowych.
W tym roku 16 maja z terenu AWF na trasy akcesoriów.
Wszyscy mokrzy, ale pełni wrażeń po
rajdu wyruszyło 220 uczestników. Wyznaczone
zostały trzy dystanse – 100, 70 i 30 km. Grono godz. 16.30 wracali zadowoleni do domów z
najmłodszych (160 osób), którzy pokonali przyrzeczeniem, że za rok spotykają się na XI
dystans 30 km do Palmir i Izabelina oraz gru- Bielańskim Rajdzie Rowerowym do Puszczy
pa „półprofesjonalistów”, którzy pojechali do Kampinoskiej. Oczywiście zapraszamy wszystRostoki na dystansie 70 km, liczyła 60 osób. kich chętnych.
Adrian Gawerski, Weteran Rajdów
Oprócz walorów turystycznych wyjazd na szlak

Fot. Arch. Rajdu

lat temu zaczęliśmy na Bielanach organizować dla naszych mieszkańców
i nie tylko rajd rowerowy do Puszczy
Kampinoskiej. Początki były trudne, ale przy
poparciu m.in. Wydziału Sportu i Turystyki dla
Dzielnicy Bielany liczba uczestników stale rosła.
Dziś już mamy zaprzyjaźnione osoby, kluby rowerowe oraz szkoły, które rokrocznie biorą udział w
imprezie, a ich liczba osiąga 250 rowerzystów.
Niemal „etatowo” są z nami SP nr 53,
G nr 72 oraz Klub Rowerowy „Trybik”, a także
warszawscy tramwajarze.
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SPORT
Marzeniem jest sukces na Olimpiadzie
Rozmowa z Beatą Duda, brązową medalistką
Mistrzostw Europy Juniorów w Taekwondo Olimpijskim

Witam kolejną bielańską zawodniczkę gającym zbyt dużego wysiłku. Sprawa nabrała
Taekwondo Olimpijskiego wracającą z tar- innego obrotu, gdy weszłam w wiek juniorski
czą z Mistrzostw Europy Juniorów. Powiedz (14 lat). Treningi stały się cięższe, zaplanowane
dokładnie jakie to zawody i jaki odniosłaś pod kątem zawodów. Jednak czas pokazał,
na nich sukces?
że owocne. W wieku 15 lat dołączyłam do
Zawody, z któKadry Narodowej
rych właśnie wróJuniorów. Z roku
ciłam, były to XVII
na rok odnosiłam
Mistrzostwa Eurocoraz większe sukpy Juniorów w Tacesy, zaczynając
ekwondo Olimpijod Warszawskiej
skim. Turniej odbył
Olimpiady Młosię w Trelleborgu
dzieży, kończąc
w Szwecji. Uplana Mistrzostwach
sowałam się na 3
Europy Juniorów.
miejscu, zyskując
Gdzie obecnie
tym samym tytuł II
trenujesz, jak wywicemistrzyni Eugląda codzienna
ropy. Minimalnie
praca zawodniczprzegrałam półfiki Taekwondo ?
Fot. Arch. Klubu
nał z reprezentantObecnie treBeata Duda na podium – pierwsza z prawej nuję w klubie AZS
ką Niemiec.
Po sukcesach bielańskich juniorów w Mi- AWF Warszawa pod okiem trenerów - Wojstrzostwach Europy i Świata w latach 2007 i ciecha Pyzla oraz Tomasza Pyciarza. Treningi
2008 dołączyłaś do grona medalistów tych mam 6 razy w tygodniu po 1,5 - 2 godziny i
prestiżowych zawodów. Czy brałaś z nich nie należą do lekkich. Praca wymaga wiele
przykład, czy stanowili dla Ciebie wzór do wysiłku oraz potu na treningu, by rezultaty
naśladowania i czy ich sukcesy były inspiracją były widoczne na zawodach.
do ciężkiej pracy ?
Czy wystarcza czasu na coś poza sportem?
Oczywiście. Każdy marzy o medalu z tak
Niestety nie. Chcąc pogodzić szkołę ze sporwielkiego turnieju. Dzięki starszym kolegom tem trudno jest znaleźć czas na inne zajęcia.
zobaczyłam, że dla bielańskich zawodników
Marzenia, plany na przyszłość?
jest to do osiągnięcia, co motywowało mnie
Myślę, że marzeniem każdego zawodnika, w
do ciężkiej pracy.
tym moim, jest odniesienie sukcesu na IgrzyPowiedz coś więcej o swojej przygodzie z skach Olimpijskich. Jeśli chodzi o plany na przyTaekwondo olimpijskim
szłość, to aktualnie ciągle ulegają zmianie.
Swoją przygodę z Taekwodno Olimpijskim
W takim razie zostaje tylko jeszcze raz
zaczęłam w wieku 8 lat. Wówczas taekwondo
pogratulować i życzyć kolejnych sukcesów
było dla mnie zabawą. Treningi były dla mnie
Dziękuję.
rozrywką, miłym spędzeniem czasu niewymaRozmawiał T. P.

