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Opłatek
w bielańskim ratuszu

Rafał
Miastowski przyjmuje od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju
Nasze Bielany nr
12/2014

W czwartek 18 grudnia w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyło się
spotkanie opłatkowe, na którym obecni byli m.in. ks. dr Jan Szubka
– dziekan dekanatu bielańskiego i proboszcz paraﬁi Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych oraz ks. dr Krzysztof Kosk – proboszcz paraﬁi
św. Zygmunta, radni Dzielnicy Bielany oraz pracownicy Urzędu.
Zgromadzonych gości i pracowników przywitał burmistrz Bielan
Rafał Miastowski, któremu harcerze przekazali Betlejemskie Światło
Pokoju. Następnie ks. Jan Kosk odczytał fragment Pisma Świętego
o narodzeniu Pana Jezusa.
Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wspólne śpiewanie
kolęd i wzajemne składanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
a także nadchodzącego Nowego 2015 Roku!
Paweł Hołubiec
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X Bieg
o Puchar Bielan

I Sesja Rady Dzielnicy

Fot. Arch. Redakcji

– w kadencji 2014–2018

i XXXII Bieg
Chomiczówki

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy
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Podczas sesji wybrano Roberta Wróbla na Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Ustalono liczbę trzech Wiceprzewodniczących Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Wiceprzewodniczącymi
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zostali: Anna Czarnecka, Małgorzata Poręba oraz Jan Zaniewski.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Fot. Z. Morawski

grudnia 2014 r. odbyła się I Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w kadencji 2014–2018. Sesję
otworzył Marcin Wojdat, Sekretarz m.st. Warszawy
– Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy, po czym prowadzenie obrad przekazał radnej senior – Renacie T. Banasiak.
Następnie Jerzy Kropacz, Przewodniczący Dzielnicowej
Komisji Wyborczej przekazał informację o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wręczył
radnym zaświadczenia o wyborze. Nowo wybrani radni
złożyli ślubowanie.

Nowo wybrane Prezydium Rady Dzielnicy Bielany: Jan Zaniewski, Anna Czarnecka, Robert Wróbel i Małgorzata Poręba

Wszystkim
mieszkańcom
naszej Dzielnicy
pragniemy
złożyć życzenia
radosnych
i spokojnych, pełnych ciepła
oraz nadziei
Świąt Bożego Narodzenia

Zdrowych
i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz radości i pomyślności
w Nowym Roku
życzą

oraz wszelkiej pomyślności
i owocnej współpracy
w nadchodzącym 2015 roku.

Radni Klubu
Platformy Obywatelskiej
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Radne
z listy SLD Lewica Razem

18 stycznia 2015 r.

J

uż 18 stycznia spotkamy się na
trasie Biegu o Puchar Bielan i Biegu Chomiczówki! Tradycyjnie
w trzecią niedzielę stycznia biegamy na
Bielanach.
Ubiegłoroczny bieg zaliczyliśmy do udanych. Po tak
licznym udziale biegaczy, wpisowe po rozliczeniu wszystkich kosztów, które planowaliśmy z niego opłacić, było na
PLUSIE. Ponad 18 tys. zł przekazaliśmy na cele społeczne,
w tym rehabilitację Tomka Dudka – zawodnika G-8 Bielany, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i wymaga
długotrwałej rehabilitacji oraz rehabilitację i wsparcie leczenia następujących dzieci: Maćka Wesołowskiego, Basi
i Karola Czachorowskich, Alka Piątkowskiego.
W 2015 r. po raz 10. spotkamy się na trasie Biegu o
Puchar Bielan i 32. raz na trasie Biegu Chomiczówki. Jak
zawsze mogą Państwo liczyć na medal i ciepły posiłek oraz
dużo kategorii wiekowych, które wynikają z regulaminu.
Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
Informujemy mieszkańców o okresowych utrudnieniach
na trasie biegu, spowodowanych czasową zmianą organizacji ruchu. Podobnie jak w latach poprzednich trasa przebiegać będzie ulicami: Kwitnąca, Conrada, Bogusławskiego, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, Brązowniczą,
Conrada, Dąbrowskiej, Bajana, Renesansową, Aspekt, Pabla
Nerudy. Za powstałe w tym dniu niedogodności z góry
przepraszamy.
Więcej aktualnych informacji na temat biegów znajdą
Państwo na stronie internetowej www.biegchomiczowki.eu
oraz na proﬁlu Bielańskiego Biegu Chomiczówki na Facebooku.
Zespół Sportu i Rekreacji

Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony.!
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice Nieskończony...

Z okazji
Świąt Bożego
Narodzenia
składamy Państwu
życzenia zdrowia,
spokoju, przyjacielskiej
i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole,
a w Nowym 2015 Roku
pomyślności i radości.
Radni Klubu
Prawo i Sprawiedliwość
Nasze Bielany nr 12/2014
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d 27 listopada 2014 r. do 15 grudnia 2014 r. Zarząd
Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy
odbył 3 posiedzenia, w trakcie których omówił
łącznie 97 spraw, w tym podjął 87 uchwał.
Dominującą grupę zagadnień rozpatrzonych przez zarząd stanowiły sprawy z zakresu:
● gospodarowania lokalami mieszkalnymi i lokalami
użytkowymi znajdującymi się w zasobie m.st. Warszawy
na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in. :
– realizacji wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego,
– wniosków o najem, zmianę lub rozwiązanie umów
najmu lokali użytkowych,
– wyrażenia zgody na podnajem części lokalu użytkowego na rzecz innego podmiotu gospodarczego;
Ponadto, wśród spraw będących przedmiotem obrad
Zarządu Dzielnicy Bielany, wymienić należy te z zakresu:
● gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy,
położonymi na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.:
– wniosków osób ﬁzycznych o udzielenie 50% boniﬁkaty
od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za 2014 r. (4151/2014 z 2 grudnia 2014 r.),
– oferty Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” dotyczącej nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonych w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul.
Renesansowej na rzecz m.st. Warszawy (4152/2014 z 2
grudnia 2014 r.),

P

rzed nami druga edycja budżetu partycypacyjnego na rok
2016.
Na Bielanach powołany został
dzielnicowy Zespół ds. budżetu partycypacyjnego. Jego zadaniem będzie
wypracowywanie szczegółowych
zasad budżetu partycypacyjnego w
dzielnicy, monitorowanie i wspieranie przebiegu budżetu.
Jedną z kluczowych decyzji, jaką podjął Zespół na ostatnim
posiedzeniu, jest podział Bielan na pięć obszarów terytorialnych oraz podział środków ﬁnansowych na poszczególne
obszary. W pierwszej edycji nie było takiego podziału i
ogólna kwota przypadała na wszystkie projekty.
W budżecie partycypacyjnym na rok 2016 kwota
3.389.365 zł będzie proporcjonalnie podzielona: 25% z
ogólnej kwoty na projekty ogólnodzielnicowe, 75% na
pięć obszarów, co daje nam po 15% na każdy z obszarów.
Podział na obszary terytorialne jest analogiczny jak podział
na okręgi wyborcze.

Grzegorz Pietruczuk,
Zastępca Burmistrza

Piotr Rudzki,
Zastępca Burmistrza

Marek Lipiński,
Zastępca Burmistrza

Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Fot. Arch. Redakcji
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Kończąc czteroletnią kadencję Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
pragniemy wszystkim podziękować za owocną współpracę.
Dziękując za trud i zaangażowanie życzymy radosnego przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia i całego nadchodzącego roku 2015, a także sukcesów
w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Rafał Miastowski, Marek Lipiński i Piotr Rudzki
– ustalenia stawki procentowej oraz aktualizacji opłaty
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej (4153/2014 z 2 grudnia 2014 r.);
● sportu i rekreacji, w tym m.in.:
– upoważnienia pracownika Zespołu Sportu i Rekreacji
dla Dzielnicy Bielany do oceny formalnej ofert w ramach
otwartych konkursów ofert na realizację zadań w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2015 r.

Teksty uchwał Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP oraz w
formie papierowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym
dla Dzielnicy Bielany (ul. Żeromskiego 29, III piętro, pok.
313, tel. 22 373 33 13).
Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Budżet partycypacyjny na rok 2016
Po nowym roku, budżet partycypacyjny wchodzi w kolejną fazę. W tej edycji położony zostanie większy nacisk
na dyskusje z mieszkańcami, zarówno nad potrzebami rozwojowymi dzielnicy, jak i nad złożonymi projektami. Zorganizowane zostaną spotkania, podczas których mieszkańcy
będą mogli wyrażać swoje opinie. Dyskusje będą również
toczyły się na specjalnym forum internetowym, które ruszy
na początku przyszłego roku. Poniżej przedstawiamy harmonogram prac, który będzie obowiązywał w roku 2015.
● do 16 stycznia – dyskusja mieszkańców na temat
priorytetów rozwojowych dzielnic,
● od 17 stycznia do 17 lutego – zgłaszanie projektów,
● od 18 lutego do 15 marca – publiczne dyskusje
mieszkańców na temat zgłoszonych projektów,
● od 16 marca do 23 marca – weryfikacja ogólna
zgłoszonych projektów,

● od 24 marca do 1 kwietnia – wybór projektów do
etapu weryﬁkacji szczegółowej (etap preselekcji),
● od 2 kwietnia do 22 maja – weryﬁkacja szczegółowa,
● od 25 maja do 29 maja – przygotowywanie przez
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
(CKS) list zweryﬁkowanych projektów,
● do 2 czerwca – losowanie kolejności projektów na
listach,
● od 3 czerwca do 15 czerwca – spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców,
● od 16 czerwca do 26 czerwca – głosowanie mieszkańców na projekty,
● do 10 lipca – ogłoszenie listy projektów do realizacji.
Katarzyna Białczyk

Okres świąteczny
na Bielanach

Fot. Z. Morawski
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Uroczyste włączenie iluminacji świątecznej

Nasze Bielany nr 12/2014

Iluminacja świąteczna
i Bielański Jarmark Bożonarodzeniowy

grudnia 2014 r., przed wejściem do budynku Urzędu Dzielnicy Bielany,
burmistrz Rafał Miastowski wraz ze swoim zastępcą Piotrem Rudzkim
zaprosili mieszkańców Bielan do wspólnego odliczania przed włączeniem
świątecznej iluminacji na budynku Ratusza Dzielnicy Bielany. W tym czasie
nastąpiło też otwarcie Bielańskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Można
więc powiedzieć, że w tym dniu na Bielanach oﬁcjalnie rozpoczął się okres
świąteczny.
Licznie przybyli mieszkańcy mieli okazję wspólnie z Zespołem Dur-Moll
w składzie: Katarzyna Andruszko, Aleksandra Matryba, Adam Milczarczyk, Krzysztof Szczepaniak zaśpiewać kolędy i piosenki świąteczne m.in.
„Przybieżeli do Betlejem”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki” czy „Let It Snow”
i „Z kopyta kulig rwie”. Podczas imprezy Mikołaj i Śnieżynki rozdawali zgromadzonym słodkie upominki.
Redakcja
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BOŻE NARODZENIE

Taką Wigilię zapamiętał ze swojego
dzieciństwa pisarz i historyk Julian Ursyn
Niemcewicz (1758–1841). Dziś choć zmieniły się nieco mody, tradycja Wigilijnej nocy
jest dla nas wciąż wyjątkowa. Boże Narodzenie to szczególny czas w roku, który
skłania nas do reﬂeksji i wspomnień. Warto
jest sięgnąć do początków tej pięknej tradycji.
W obrządku Kościoła katolickiego okres
poprzedzający Boże Narodzenie nazywany
jest adwentem (z łac. adventus, czyli przyjście). Historia ta, jako czasu oczekiwania na
dzień narodzenia Chrystusa, sięga średniowiecza i początkowo obejmowała sześć
niedzieli na wzór Wielkiego Postu, obecnie
tylko cztery. W tych dniach ludzie częściej
się modlili, przystępowali do spowiedzi i
komunii, a w poniedziałki, środy i piątki
zachowywali post. Starali się podkreślić ich
odmienność nie tylko swoim zachowaniem,
ale również ubiorem i wyglądem domów. W
czasie adwentu nie wolno było pracować w
polu. Wierzono, że naruszenie uśpionej
ziemi grozi jej niepłodnością przez następny
rok albo nawet siedem lat.
Świąteczne porządki i przygotowania
zaczynano przeważnie 13 grudnia, w dzień
św. Łucji, zwyczajowo uważany za najkrótszy dzień w roku, za porę graniczną między
tym co było, a tym co dopiero ma nastąpić.
Wszystkie, zwłaszcza ciężkie prace w gospodarstwie oraz sprzątanie i ozdabianie
domu, a także jego otoczenia należało zakończyć, zanim zapłonęła pierwsza gwiazda.
Gospodynie kończyły też gotowanie potraw,
aby nie pracować w czasie świąt. W tym
okresie obowiązywał też zakaz przędzenia
i szycia.
W czasie Świąt ważne było, aby w domach znalazły się zielone gałęzie przyniesione z lasu w wigilijny dzień. Stanowiły
one symbol życia, płodności oraz radości.
Zwyczaj ozdabiania nimi domów sięga
średniowiecza i rozpowszechniał się w wielu krajach Europy. Współczesna choinka,
choć historycznie najmłodsza, przywędrowała do Polski na przełomie XVIII i XIX
wieku wraz z niemieckimi protestantami.
Początkowo pojawiła się w miastach, „pod
strzechy” traﬁła dopiero w latach 20. XX
wieku, ale i tak nie była częstym gościem
na wsi. Ozdabiano ją jabłkami, orzechami i
piernikami, elementami wykonanymi z
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Hej kolęda, kolęda (…)
Kilka słów o wigilijnych tradycjach naszych przodków

wydmuszek, słomy i kolorowego papieru.
Jeszcze wcześniej popularne były tzw. podłaźniki, zawieszane pod suﬁtem.
Oprócz świątecznego drzewka ważne
było umieszczanie zarówno w chłopskich
chałupach, dworach szlacheckich jak i magnackich pałacach, czterech snopków zboża.
Wnosząc je do wnętrza, gospodarz składał
życzenia: na szczęście, na zdrowie, na urodzaj i dobrobyt, na to Boże Narodzenie –
coby się wam darzyło, mnożyło. Pod świąteczny, zazwyczaj biały obrus, podkładano
siano i czerwone opłatki dla zwierząt, a na
nakryty stół sypano ziarna zbóż. Na środku
stołu, na ziarnach, na chlebie albo na talerzu
układano opłatek.
Wieczerza wigilijna, zwana również
obiadem wigilijnym, postnikiem czy też
kutią, wyglądała różnie w zależności od
regionu Polski. Podobne były jednak: pora
rozpoczynania kolacji, która gromadziła
przy stole całą rodzinę, dawniej także służbę, pozostawienie wolnych miejsc dla nieobecnych, dzielenie się opłatkiem, tradycyjny zestaw wigilijnych potraw oraz przystrojenie izby. Kiedy pojawiała się pierwsza
gwiazdka – wszyscy zasiadali do wieczerzy.
Rozpoczynał się czas święta.
W świątecznej przestrzeni domu najważniejszy był stół. W chałupie wiejskiej zajmował honorowy kąt, tuż przy ścianie ozdobionej świątecznymi obrazami. Na obrusie
stała ﬁgurka ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, zwana pasyjką, albo inna święta ﬁgurka, obok leżał chleb. Na co dzień na stole
nie wolno było siadać, kłaść czapki, stawiać
garnków ani naczyń z gorącym jedzeniem.
Codzienne posiłki jadano na ławach, które
wstawiano na środek kuchni.

Nastrojowych
i radosnych
Świąt
Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych
zdarzeń
w nadchodzącym
Nowym Roku 2015
życzą

Dyrekcja oraz pracownicy
Specjalistycznej Poradni
Rodzinnej
Dzielnicy Bielany

Fot. Arch. L. Rudnickiego

W

igilia Bożego Narodzenia była wielką uroczystością. Od świtu wychodzili domowi słudzy na ryby (…).
Dnia tego jednakowy po całej może Polsce
był obiad. Trzy zupy, migdałowa z rodzynkami, barszcz z uszkami, grzybami i śledziem, kutia dla służących, krążki z chrzanem, karp do podlewy, szczupak z szafranem,
placuszki z makiem i miodem, okonie z posiekanymi jajami i oliwą itd. Obrus koniecznie zasłany być musiał na sianie, w czterech
kontach izby jadalnej stały cztery snopy
jakiegoś niemłóconego zboża. Niecierpliwie
czekano pierwszej gwiazdy; gdy ta zajaśniała, zbierali się gospodarze i dzieci, rodzice
wychodzili z opłatkiem na talerzu, a każdy
z obecnych, biorąc opłatek, obchodził
wszystkich zebranych, nawet służących, i
łamiąc go powtarzał słowa: „bodajbyśmy
na przyszły rok łamali go ze sobą”.

Jedną z najważniejszych tradycji wigilijnej nocy jest dzielenie się opłatkiem,
symbolem przebaczenia, pojednania, przyjaźni i miłości. Choć dzisiaj gości na stołach
słowackich, ukraińskich, białoruskich i włoskich, to ta tradycja narodziła się w Polsce.
W Warszawie za najpiękniejsze uważano
kolorowe opłatki, wypiekane przez bernardynów w klasztorze, który mieścił się przy
kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu. W zamożnych domach mieszczańskich smarowano je miodem, zlepiano po
dwa i takim przysmakiem przełamywał się

pan domu z rodziną i służbą, a potem domownicy między sobą.
Po opłatku przychodził czas wieczerzy.
Wigilijne menu różni się między sobą w
zależności od regionu Polski. W Warszawie
ukształtowało się w połowie XIX wieku i z
niewielkimi zmianami przetrwało do dnia
dzisiejszego. Składało się ze śledzi, postnej
zupy, ryb różnych wydań, ciast i deserów.
Na stole tego dnia musiały znaleźć się płody lasu (orzechy i grzyby), pola (kasza i
mąka), rzeki (ryby) i ogrodu (jabłka, gruszki i śliwki).
Po wieczerzy przychodził czas na śpiewanie kolęd i słuchanie opowieści starszych
o niezwykłych wydarzeniach wigilijnej
nocy. Niekiedy można było paść oﬁarą żartów: niejeden gospodarz odnajdował swój
wóz albo pług na dachu chałupy lub stodoły.
Tuż przed północą wszyscy wyruszali na
pasterkę. W domach nie gaszono światła, bo
jak mawiano – Pan Jezus się narodził, Dzieciątko Boże, jasność – i w domu niech będzie
jasność. Na stołach pozostawały nieuprzątnięte, aż do dnia św. Szczepana (26 grudnia)
potrawy wigilijne.
Jak dzisiaj wyglądają Święta i z czym
nam się kojarzą? Być może ktoś powie, że
z zapachem pomarańczy, które swojego
czasu były niemal nieosiągalne, rzucane
przez władze przed Bożym Narodzeniem
niczym w prezencie. Z zapachem choinki,
powie ktoś inny. I można by tak wymieniać
bez końca. Jedno jest pewne, dla wszystkich
jest to czas wyjątkowy i szczególny. Przeżywamy go na swój własny i niepowtarzalny sposób i niech ta tradycja trwa jak najdłużej.
Paweł Hołubiec

„Radujmy się wszyscy w Panu,
dzisiaj narodził się nam Zbawiciel.
Dzisiaj prawdziwy pokój
zstąpił z nieba na ziemię”.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wszystkim Mieszkańcom Bielan życzę
pokoju, który nigdy się nie kończy;
radości, która dostrzega piękno małych rzeczy;
miłości i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole.
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
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Fot. Arch. BŚDS

ielański Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje na mocy
uchwały nr XLI/1126/2012 Rady
m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w
sprawie utworzenia Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie
przy ul. Grębałowskiej 14. Od dnia 1 stycznia 2013 r. jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego
pobytu, powstałą z połączenia dotychczas
funkcjonujących w strukturach OPS Bielany: ŚDS nr 1 i ŚDS nr 2.
Dom świadczy swoje usługi na rzecz
dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności na rzecz:
1. 35 osób przewlekle psychicznie chorych – BŚDS typ A, znajdujący się na I
piętrze,
2. 45 osób upośledzonych umysłowo –
BŚDS typ B, znajdujący się na parterze.
Dom działa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00.
Uczestnikami zajęć są przede wszystkim
mieszkańcy dzielnicy Bielany. Oferta Domu
skierowana jest do dorosłych osób, które z
powodu zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w życiu codziennym oraz wymagają pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Integralnym elementem pracy jest współpraca z
rodzinami osób niepełnosprawnych realizowana w różnych formach, głównie w zakresie wypracowywania obszarów wspólnych
działań. Dom ponadto umożliwia uczestni-

Praca plastyczna uczestnika BŚDS typ A
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Przedstawiamy jednostki organizacyjne dzielnicy
kom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, jak
również w ramach treningu kulinarnego. Do
najważniejszych zadań Domu należy:
1. Rehabilitacja osobista i społeczna
uczestników w różnych sferach funkcjonowania, zmierzająca głównie do poprawy
zaradności i samodzielności życiowej.
2. Organizowanie oparcia społecznego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. Przeciwdziałanie izolacji społecznej
poprzez utrzymywanie osób z zaburzeniami
psychicznymi w ich naturalnym środowisku.
4. Kształtowanie właściwych postaw
społecznych - integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.
5. Podtrzymywanie i rozwijanie u osób
z zaburzeniami psychicznymi umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia.
6. Organizowanie zajęć dostosowanych
do stanu zdrowia, sprawności psychoﬁzycznej i szczególnych potrzeb wynikających z
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
7. Pobudzenie społecznej aktywności w
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
8. Budowanie w świadomości osoby
niepełnosprawnej realnego wizerunku swojej osoby, zwiększenie poczucia pewności
siebie i poczucia własnych możliwości.
9. Stanowcze i konsekwentne promowanie dojrzałych form komunikacji interpersonalnej.
10. Stopniowe zwiększanie własnej aktywności i rozwój zainteresowań.
Dom oferuje uczestnikom szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych oraz wspierająco-aktywizujących dostosowanych do
potrzeb i możliwości uczestników.
BŚDS typ A (dla osób chorujących psychicznie) swoje cele realizuje m.in. poprzez:
różne formy terapii zajęciowej (grupowej i
indywidualnej) takich jak: cotygodniowe
indywidualne rozmowy z terapeutą i psychologiem, psychoedukacja, psychorysunek,
muzykoterapia, zajęcia z historii sztuki „sztuka z kluczem”, treningi, m.in. rozwiązywania problemów, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, relaksacyjny,
pamięci, metapoznawczy, zajęcia komputerowe, sportowe, plastyczne.
W BŚDS typ A od 13 lat odbywają się
comiesięczne spotkania grupy wsparcia dla
rodzin i bliskich osób chorujących psychicznie. Uczestnikami grupy wsparcia są mieszkańcy Warszawy. Spotkania prowadzą psycholodzy.
BŚDS typ B (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną) swoje cele realizuje m.in.
poprzez: treningi zaradności i samodzielności
życiowej (m.in. samoobsługi, higieniczny,
samodzielnego jedzenia, budżetowy, kulinarny, umiejętności społecznych, interpersonalny,
psychoedukacyjny), różne formy zajęć terapeutycznych, zajęcia z psychologiem, rehabilitacje ruchową, jak również zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników.
Bielański Środowiskowy Dom ponadto
oferuje możliwość wspólnych rozmów oraz

wsparcie w trudnościach dnia codziennego
i w okresach kryzysu psychicznego, możliwość indywidualnych konsultacji psychologicznych. W realizacji swoich zadań programowych w stały i systematyczny sposób
współpracuje z instytucjami, placówkami
oraz organizacjami pozarządowymi w celu:
poszerzenia oferty merytorycznej ośrodka,
integracji działań na rzecz osób niepełnosprawnych, rozszerzenia zakresu wiedzy i
umiejętności zespołu wspierająco-aktywizującego w sferze specyﬁki pracy z osobami niepełnosprawnymi. W szczególności
pracownicy domu, w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników, współpracują m.in. z: rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi, ośrodkami pomocy
społecznej oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie, placówkami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury i organizacjami kulturalnorozrywkowymi, placówkami oświatowymi
i rehabilitacyjnymi oraz innymi osobami lub

podmiotami działającymi na rzecz integracji
społecznej uczestników.
Szczegółowe informacje dotyczące
funkcjonowania Domu oraz zasad korzystania z oferty można uzyskać pod numerami
telefonu: oraz 865-150-18/81 (BŚDS typ A
dla osób chorujących psychicznie). 865-1540/41 (BŚDS typ B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
Na czele Bielańskiego Środowiskowego
Domu Samopomocy stoi dyrektor Aleksandra Malinowska.
Tadeusz Olechowski

Radosnego przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia
i całego nadchodzącego
roku 2015
wszystkim mieszkańcom Bielan
życzy
Bielański Środowiskowy
Dom Samopomocy
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EDUKACJA
SP nr 80 na Bielanach liderem w Warszawie
„Moje miasto bez elektrośmieci”

S

zkoła Podstawowa nr 80 im. Marii lewizory, komputery, czy zapomniane i my pomoce edukacyjne. To dopiero począKownackiej z Bielan okazała się lo- pochowane po szuﬂadach telefony komór- tek. Mamy już wybrane kolejne nagrody z
kalnym liderem ogólnopolskiego pro- kowe. Cieszę się, że na terenie naszej dziel- katalogu i będziemy nadal zbierać elektrogramu „Moje miasto bez elektrośmieci”. nicy organizowane są tego typu programy. śmieci – mówi Renata Kucharska.
W ramach programu szkoła skutecznie zbie- Czekamy na kolejne szkoły, które zrealizuJak zdobyć pomoce edukacyjne?
rała elektrośmieci i zachęcała do oddawania ją zgromadzone punkty – mówi Rafał Miazużytego sprzętu okolicznych mieszkańców. stowski.
Ogólnopolski program edukacyjny
W zamian za zgromadzone punkty ucznio„Moje
miasto bez elektrośmieci” ma na celu
Jak zapracowali na ten sukces?
wie i nauczyciele odebrali pomoce naukowe
podnoszenie świadomości społeczeństwa w
– tablicę, rzutnik i laptop – ufundowane z
Renata Kucharska, nauczycielka SP nr zakresie prawidłowego postępowania ze
Funduszu Oświatowego, ustanowionego 80, odpowiedzialna za koordynowanie dzia- zużytym sprzętem elektrycznym i elektroprzez ElektroEko.
łań w ramach programu „Moje miasto bez nicznym (ZSEE). W samej Warszawie udział
Uroczyste przekazanie pomocy eduka- elektrośmieci” zwraca uwagę, że to konse- w tym projekcie bierze aż 260 szkół podstacyjnych odbyło się 15 grudnia br. W wyda- kwentnie podejmowane aktywności pozwo- wowych! A w Polsce ponad 3000.
rzeniu wzięli udział uczniowie, ich rodziny, liły osiągnąć sukces. – O szkolnych akcjach
W zamian za elektrośmieci, oddawane
nauczyciele i władze placówki oraz przed- zbierania elektrośmieci informowaliśmy do dedykowanych punktów zbierania Elekstawiciele ElektroEko
troEko, szkołom
i burmistrz dzielnicy
przydzielane są kuBielany.
pony. Te z kolei
– Szkoła Podstawoprzeliczane są na
wa nr 80 w Warszawie
punkty, które plawygrała podwójnie.
cówki oświatowe
Przede wszystkim
mogą wymieniać
uczniowie i nauczyciena opłacane z Funle przekonali mieszduszu Oświatowekańców dzielnicy, że
go materiały dypozbywanie się elekdaktyczne i pomotrośmieci jest korzystne
ce edukacyjne m.
dla środowiska i dla
in. tablice multinich samych. Sukces
medialne, sprzęt
przyniósł też bardzo
sportowy, rzutniki
wymierne rezultaty w
czy też ławki, krzepostaci tablicy multisła lub szafy – wemedialnej, rzutnika i
dług potrzeb szkół.
laptopa, o które dzisiaj
Co istotne, udział
wzbogaciła się szkoła
w programie nie
– zauważa Grzegorz
wiąże się z żadnySkrzypczak, Prezes
mi kosztami ponoElektroEko. W Warszaszonymi przez
wie, w programie bieszkoły, czy okorze udział ponad 260
licznych mieszkańszkół. Każda z nich ma
ców.
Burmistrz, koordynatorka programu, Dyrekcja SP nr 80 i przedstawiciele ElektroEko
możliwość korzystania
Kupony mogą
społeczność lokalną. Wiadomości pojawia- być zbierane nie tylko przez nauczycieli i
z Funduszu Oświatowego na bieżąco.
Szkołę chwali burmistrz dzielnicy Bie- ły się stronie internetowej Dzielnicy Bielany uczniów, ale również przez ich rodziny,
lany Rafał Miastowski. – Taki wynik to i w „Naszych Bielanach”. W okolicznych znajomych czy sąsiadów. Im mocniej sponaprawdę duże osiągnięcie. Tak wielki suk- blokach i przedszkolach oraz na osiedlo- łeczność związana z daną placówką edukaces programu, w którym bierze udział szko- wych tablicach ogłoszeniowych rozwiesza- cyjną zaangażuje się w zbiórkę elektrośmieła z Bielan nie byłby możliwy bez zaanga- liśmy ulotki. Zorganizowaliśmy wewnętrz- ci, tym większą liczbę kuponów otrzyma
żowania uczniów i nauczycieli. Gratuluję i ne konkursy ekologiczne, a podczas obcho- szkoła. To od mobilizacji społeczności lodziękuję im wszystkim. Szczególnie gronu dów Dnia Ziemi odbywały się apele, podczas kalnej zależy więc, na jakim poziomie plapedagogicznemu, na czele z dyrektorem których zachęcaliśmy uczniów do zbierania cówka edukacyjna będzie mogła korzystać
szkoły Beatą Sinicyn. Ich entuzjazmem ZSSE. Ponadto w szkolnym radiowęźle z Funduszu Oświatowego.
udało się zarazić okolicznych mieszkańców, emitowaliśmy audycje poświęcone ZSEE.
Dlaczego to takie ważne?
którzy podczas zbiórek oddawali popsute Te wszystkie działania przełożyły się na
lodówki, przestarzałe i już nieużywane te- znakomity wynik, dzięki któremu odbieraElektrośmieci wyrzucone do śmietnika
lub porzucone na łonie przyrody bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając
Naszej Koleżance
Pani Dyrektor
tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Szkodliwe substancje (np. freon w loAgnieszce Tarczyńskiej
Jolancie Ostrowskiej
dówkach, rtęć w świetlówkach i kineskowyrazy szczerego współczucia
najserdeczniejsze wyrazy współczucia pach) mogą wydostać się na zewnątrz ze źle
z powodu śmierci
zagospodarowanych lub zdemontowanych
z powodu śmierci
zużytych urządzeń. Następnie przenikają z
deszczem do gleby i wód gruntowych.
W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie
składają
składają
się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyNaczelnik oraz pracownicy
czyną poważnych problemów zdrowotnych
nauczyciele i pracownicy
Delegatury Biura Administracji
u ludzi i zwierząt.
i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Bielany
Szkoły Podstawowej Nr 133

Teściowej

Ojca

Redakcja
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ładziu, zacny kolego po piórze,
nie obrazisz się za ten skrót myślowy, prawda? Ad rem. W ubiegłym numerze „Naszych Bielan” zdarzyło
się naprawdę, że „skoczyłem” na ulicę
Rudnickiego. Idąc nią, a następnie kolejnymi (bardzo pisarskimi), odkryłem, iż jesteśmy prawdziwą literacką potęgą. Ba! Doliczyłem się niemalże 40 bielańskich ulic,
posiadających za swojego patrona znanego
pisarza, bądź poetę.
W ten sposób, miesiąc temu, przedstawiłem prawie połowę z nich. W porządku
alfabetycznym. Wspólna wędrówka pozwoliła nam poznać nie tylko zakątki Bielan,
ale przede wszystkim, arcyciekawe życiorysy i twórcze dokonania bohaterów naszych ulic.
Dziś (jak obiecałem wcześniej), część
druga czyli dokończenie spaceru bielańskim
literackim szlakiem, byśmy posiadali pogląd
na całokształt omawianego zagadnienia.
Tym razem skoczyłem w sprawach bieżących na ulicę Reymonta. Przy tej okazji
wziąłem aparat, aby zarejestrować kilka
fotek na temat. Okoliczności nie były zbytnio sprzyjające. Światło: ledwo, ledwo,
prawie „na styk”, rozproszone ze snującą
się mgłą i padającą mżawką. Kontury ulic
się rozmywały, a i kolor również był mocno
wyblakły. Ujęcia mi wyszły niczym analogowe, przedpotopowe odbitki z negatywów
ORWO Color. Jak z pożółkłej księgi wspomnień. Aż sam się zdziwiłem. Mają w sobie
jakiś nostalgiczny klimat. Może to i lepiej?
Jako się rzekło: Panie oraz Panowie płci
obojga, gazeta „Nasze Bielany” w dłoń!
Tym bardziej, że to świąteczny numer, więc
czasu jakby więcej, aż cztery dni. Zatem,
wspólnie poczytajmy, poznajmy, wędrujmy
dalej...
Anonim Gall. Żył na przełomie XI i XII
wieku. Uznawany powszechnie za autora
najstarszej napisanej kroniki dziejów Polski,
którą odnotował po łacinie do roku 1113.
Wiadomym tylko, że był zakonnikiem,
natomiast prawdziwe imię, nazwisko, a
także narodowość pozostają nieznane. Stąd
wzięło się niesławne powiedzenie: pisać
anonimy.
Balzak Honoriusz. Zasadniczo i prawidłowo powinno brzmieć: Honoré de Balzac.
Znany i ceniony pisarz narodowości francuskiej. Autor nie tylko „Komedii ludzkiej”,
lecz przede wszystkim literackiego cyklu z
arcyciekawym portretem ówczesnej Francji.
Do niego zalicza się takie dzieła jak :”Ojciec
Goriot” czy „Eugenia Grandet”.
Czechow Antoni. Słynny rosyjski pisarz, nowelista, a także... lekarz. Literacko
zajmował się dramatem, wywierając znaczący wpływ na jego europejski rozwój.
Wręcz mistrzowsko połączył psychologiczną głębię z humorem czy liryzm z ironią.
W swoich dziełach przedstawił realistyczny
obraz dawnej Rosji: jej tragizm zmieszany
z absurdem codziennej ludzkiej egzystencji.
Sztandarowe pozycje literackie to przede
wszystkim: „Trzy siostry”, „Śmierć urzędnika” czy „Wiśniowy sad”.
Dąbrowska Maria. Pisarka, znana również młodzieży, choćby za sprawą niezbyt
lubianych lektur szkolnych.
Czołowa przedstawicielka
prozy realistyczno-społecz-
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Skoczyłem na Reymonta
leśną”, „Łąkę”, „Napój cienisty” czy
„Klechdy sezamowe”.
Magier Antoni. Postać wielce ciekawa,
o uniwersalnych zainteresowaniach oraz
talentach. Meteorolog, ﬁzyk, założył nawet
manufakturę tychże przyrządów do badań
rozmaitych! Był również utalentowanym...
pamiętnikarzem, czemu dał wyraz w swoim
zbiorze wspomnień „Estetyka miasta stołecznego Warszawy”.
Nałkowska Zoﬁa. Kolejna przedstawicielka realizmu literackiego. Jej twórczość
to proza psychologiczna oraz społecznomoralna z rozterkami oraz dramatami jednostki w tle. Lubiła działać społecznie, stąd
jej obecność np. we władzach Związku
Literatów Polskich, Pen Clubu, a nawet
jako... posłanki do KRN. Jej postawa życiowa silnie odzwierciedlała się w twórczości,
z której część stanowiła kolejne lektury
szkolne. „Granica”, „Medaliony”, „Dom
kobiet” czy „Niedobra miłość” to najbardziej znany wycinek jej drogi literackiej.
Foto 1.
Perzyński Włodzimierz. Literat przełomu XIX i XX wieku. Miał bardzo szerokie
zainteresowania, którym dał wyraz w swojej
twórczości. Pisał powieści, nowele, szkice,
felietony, uprawiał również poezję. Do najbardziej znanych i reprezentatywnych prac
należą: „Szczęście Frania”, „Aszantka” oraz
„Lekkomyślna siostra”. Foto 2.
Reymont Władysław. Jego prawdziwe
nazwisko to: Rejment. Pisarz powszechnie
znany, przez jednych bardzo ceniony, przez
innych, niestety mniej. Kwestia gustu. Jeden
z głównych przedstawicieli nurtu realistycznego prozy Młodej Polski. Nie dość tego!
Laureat literackiej nagrody Nobla w 1924
roku. Wielka sprawa, tym bardziej, że dzieła pisał znakomite. Od realistycznych powieści obyczajowo-społecznych, przez
epopeje po nowele oraz opowiadania. Jego
najsłynniejsze książki to: „Ziemia obiecana”, „Chłopi”, „Komediantka” czy „Rok
1794”. Kilka z nich doczekało się ekranizacji, z nominowaną do Oscara wersją „Ziemi
obiecanej” - Andrzeja Wajdy. Gigantyczny
fresk, obraz rodzenia się wczesnego, bezwzględnego kapitalizmu. Tak czy siak - arcydzieło. Foto 3.
Staff Leopold. Poeta przez duże P. Ceniony i popularny zarówno w II RP jak i
później w PRL. W nieco klasycyzującej
formie układał strofy poetyckie o reﬂeksyjno-ﬁlozoﬁcznej nucie. Twórca zdecydowanie humanistyczny. Ponadto prawdziwy
poliglota, gdyż zajmował się również przekładami psalmów biblijnych oraz klasykami
literatury francuskiej, włoskiej i niemieckiej. Z jego prac koniecznie należy wspomnieć: „Skarb”, „Martwą pogodę”, „Wysokie drzewa”, „Sny o potędze” i „Wiklinę”.
Za swoją twórczość otrzymał nagrody pań-

stwowe w 1927 i 1951 roku.
Foto 4.
Tarnowski Stanisław.
Kolejna, niezwykle barwna
postać rodzimych woluminów. Na dodatek prawdziwy
hrabia! Krytyk i historyk literatury polskiej, ponadto
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a
także prezes Akademii Umiejętności. Do jego dzieł koniecznie zaliczyć trzeba:
„Historię literatury polskiej”,
jak również „Teki Stańczyka”.
Wilkoński August. Na
początek znaczący fakt: był
mężem pisarki Pauliny, która prowadziła ówcześnie
modny salon literacki. August, sam będąc pisarzem,
poruszał się w kręgach Cyganerii warszawskiej. Umysł
otwarty na abstrakcję; był
współzałożycielem oraz prezesem stowarzyszenia literackiego pod prowokacyjną
nazwą... „Cech głupców”.
Współredagował także organ w/w twórczego ugrupowania „Dzwon literacki”. Na
twórczym „poletku” wyróżniał się szczególnie w satyrach i humoreskach, zawierających przekorny obraz
ówczesnego ziemiaństwa.
Czego najlepszym przykładem są „Ramoty i ramotki
literackie”. Foto 5.
Pora już kończyć dzisiejszą wędrówkę po literackich
ulicach Bielan. Sam jestem
zdumiony mnogością, a
przede wszystkim barwnością wspomnianych postaci.
Przyznam szczerze, iż pozostały mi jeszcze... trzy, może
cztery niewymienione ulice.
Uwzględniając czas świąteczny oraz nieco rozleniwione myślenie, zagadkę tę
pozostawiam najbardziej dociekliwym Czytelnikom
„Naszych Bielan”.
Grand ﬁnale. Wszystkim
Bielańczykom i miłośnikom
moich felietonów z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę wspaniałych, rodzinnych chwil
radości, a także Szczęśliwego Nowego Roku!
Leszek Rudnicki

Fot. L. Rudnicki

nej ze szczególnym akcentem na tradycję
oraz obyczajowość epoki. Wnikliwie pochylała się nie tylko nad losem ludu ze
społecznych nizin, ale też szlachty oraz
inteligencji. Najbardziej słynna powieść to
„Noce i dnie”, którą znakomicie zekranizował reżyser Jerzy Antczak. Z innych prac
należy wymienić opowiadania: „Ludzie
stamtąd” i „Gwiazda zaranna”.
Gombrowicz Witold. Wielce ceniony
pisarz, w wielu kręgach uznany za kultową
postać. Emigrant. Od początku II wojny
światowej mieszkał w Argentynie, a od lat
60. we Francji. Duch niecierpliwy, pełen
sprzeczności, kompleksów tudzież wewnętrznych dylematów, niepokojów osobistych zmysłów ﬁzycznych. Świetnie poruszał się w rejonach groteski, satyry, demaskator mitów oraz konwenansów codzienności. W wielu utworach przemycał autobiograﬁczne wątki. Najbardziej znane jego
książki: „Kosmos”, „Trans-Atlantyk”, „Pornograﬁa” i „Ferdydurke”. Niedawno opublikowany dziennik pisarza: „Kronos” ukazuje go z prawdziwej, ludzkiej strony... U
jednych wzbudził zachwyt swą szczerością,
zaś u innych okrzyki oburzenia. W każdym
razie - Artysta.
Horacy. Bardzo starożytny, ale niezwykle płodny literat. Żył circa: 65 - 8 r. przed
naszą erą. Bez wątpienia jeden z najwybitniejszych rzymskich liryków. Specjalizował
się w poezji, dramatach oraz satyrach. Do
najważniejszego dzieła życia zaliczyć trzeba: „Do Pizonów”, znane również jako:
„Sztuka poetycka”. Swoją twórczością wywarł olbrzymi wpływ na kształtowanie się
europejskiej liryki poetyckiej.
Jarzębski Adam. Późno średniowieczny muzyk, kompozytor oraz skrzypek. Ale
także budowniczy i... literat! Dlatego musiał
się znaleźć w tutejszym szacownym gronie.
Oprócz kompozycji muzycznych, opublikował niezwykłe dzieło literackie, poemat
„Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy” - 1643 r. Jest to pierwszy przewodnik
po stolicy, którego niemal fotograficzna
opisowość posłużyła m. in. do odrestaurowania wyglądu Starówki po II wojnie światowej.
Kochanowski Jan. Głęboki myśliciel
epoki, mistrz słowa rymowanego, znany nie
tylko z lektur szkolnych. Wizyta muzealna
z klasą w Czarnolesie, jak nic - murowana.
Ja także „zaliczyłem”. Najwybitniejszy
poeta polskiego renesansu, liryczny humanista. Tworzył w języku ojczystym i po łacinie. Kanon obowiązkowy to: „Treny”,
„Fraszki”, „Pieśni” czy pierwsza polska
tragedia: „Odprawa posłów greckich”. Do
klasyki ﬁlmu przeszedł słynny dialog Anuli z serialu tv „Wojna domowa”: ma ciocia
Odprawę posłów greckich? Nie ma, tak
myślałam, w księgarniach też wykupili, to
niech ciocia pożyczy, przeczyta i mi opowie,
ja nie mam czasu, zresztą tego nie da się
czytać...
Leśmian Bolesław. Poeta. Prawdziwa
godność: Lesman. Uznawany za głównego
przedstawiciela polskiego symbolizmu.
Specjalizował się w poezji nasyconej wątkami liryczno-erotyczymi, a także w balladach nawiązujących do tradycji ludowego
folkloru. Nieobce mu były również rozliczne poematy o zabarwieniu baśniowym. W
tym miejscu warto wspomnieć: „Dziejbę

7

R

ektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński został uhonorowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lenę KolarskąBobińską nagrodą I stopnia za osiągnięcia
organizacyjne. Jest to wyróżnienie przyznawane zazwyczaj po zakończeniu kadencji,
tym bardziej zasługuje na podkreślenie
przyznanie tak szczególnego wyróżnienia
dla Rektora UKSW za działania podjęte w

roku 2013/2014. W liście gratulacyjnym
Pani Minister zwróciła uwagę na ogromne
zaangażowanie Jego Magniﬁcencji w działalność organizacyjną na rzecz UKSW i wyraziła wielkie uznanie dla osiągniętych efektów. Do gratulacji dołączone zostały życzenia Pani Minister dalszych sukcesów w
pracy zawodowej i sprawowaniu funkcji
Rektora.
UKSW

„Nobel z Teologii”
dla ks. prof. dr hab. Waldemara
Chrostowskiego z UKSW

Fot. Arch. UKSW

W

Kard. Gerhard Ludwig Müller – Prefekt
Kongregacji Nauki Wiary, wręcza w Watykanie
dyplom Nagrody Ratzingera ks. prof. dr. hab.
Waldemarowi Chrostowskiemu z UKSW
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Watykanie odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych Nagród Ratzingera nazywanych
„Noblem z Teologii”. Są to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych w Kościele. Na wniosek specjalnej
kapituły przyznaje je sam Papież. W tym
roku po raz pierwszy został nią uhonorowany Polak, wybitny biblista ks. prof. dr
hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
UKSW

U

UKSW przyjęty w skład
Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego

niwersytet
Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przyjęty został do Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego podczas
plenarnego posiedzenia w dniu 26 XI
2014 r. w Pałacu
Staszica. Akt przyjęcia do TNW z rąk
Prezesa Zarządu
TNW prof. Janusza Lipkowskiego
odebrał Rektor
Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński i prof. Janusz Lipkowski
UKSW ks. prof. dr
hab. Stanisław Dziekoński. W słowach kował za zaufanie jakim obdarzono UKSW,
skierowanych do zgromadzonych uczest- przyjmując do tak szacownego grona inników Jego Magniﬁcencja podkreślał, że stytucji o wspaniałych celach jakim jest
przyjęcie UKSW do TNW „nastąpiło w m.in. popieranie nauki.
niezwykle ważnym dla nas momencie,
TNW powstało w 1907 r. i stanowiło
mianowicie obchodzenia dwóch rocznic: kontynuację działalności Towarzystwa Przy15 lat istnienia UKSW i 60 lat ATK, z jaciół Nauk w Warszawie. Jego celem jest
której wywodzimy się. A gdyby sięgnąć rozwijanie i popieranie badań we wszystkich
źródła to także 200 lat Wydziału Teologicz- dziedzinach wiedzy oraz ogłaszanie po
nego UW, z którego to w połączeniu z polsku prac naukowych. Obecnie TNW
Wydziałem Teologicznym UJ powstała skupia ponad czterystu wybitnych przedstaATK, której rozwój był tak dynamiczny, że wicieli świata nauki, uznanych za autorytew 1999 r. decyzją Sejmu stała się Uniwer- ty w swoich dziedzinach.
UKSW
sytetem”. Na zakończenie Rektor podzię-

Fot. Arch. UKSW

UKSW
Nagroda Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
dla Rektor UKSW

Nasze Bielany nr 12/2014

AWF

Eugeniusz Lokajski (1908-1944)

Nasze Bielany nr 12/2014

85. rocznica powstania AWF

Fot. Arch. AWF

we. Na koloniach letnich w Baniosze, w
ośrodku szkoły koło Piaseczna, stworzył dla
uczniów królestwo sportu, ruchu, radości i
słońca.
W latach trzydziestych odnosił sukcesy sportowe w lekkoatletyce, w barwach
„Warszawianki”. Był oszczepnikiem i wieloboistą. W rzucie oszczepem był mistrzem
Polski, akademickim wicemistrzem świata
w Budapeszcie [1935], kilkakrotnie bił rekordy Polski. Ostatni – 73,27 m, postawił
go w rzędzie trzech najlepszych oszczepników świata i zapewnił udział w Igrzyskach
XI Olimpiady w Berlinie w 1936 r. Rekord
ten przetrwał 17 lat. Wskutek kontuzji stawu
barkowego zajął w konkursie olimpijskim
VII miejsce. Kontuzji nie udało mu się już
uleczyć, musiał pożegnać się ze sportem
wyczynowym.
Bogdan Tomaszewski, słynny dziennikarz sportowy, we wspomnieniach o kontaktach z Lokajskim pisze, że już w tamtym
okresie zauważalna dla najbliższego otoczenia była jego inność, zapowiedź jego wrażliwości na otaczający świat. Szybko rozwijało się w nim poczucie estetyki, źródło jego
późniejszej działalności na niwie sztuki
fotograﬁcznej, jego widzenie ludzi i świata.
To z tamtych lat wywodzą się jego pierwsze
zdjęcia z boisk sportowych
Uczestniczył w kampanii wrześniowej
1939 r. jako dowódca plutonu 35 Pułku
Piechoty w Brześciu nad Bugiem. Podczas
okupacji niemieckiej był nauczycielem
szkoły powszechnej na ul. Smolnej i prowadził, wspólnie ze swoim przyjacielem ze
studiów Józefem Skoczylasem zakład fotograﬁczny przy ul. Łuckiej. W latach 1943
– 1944 prowadził zajęcia lekkoatletyczne na
„Tajnych studiach wychowania ﬁzycznego
AWF” . W Armii Krajowej, był dowódcą
plutonu w 3 kompanii praskiej I baonu rejonu III w Rembertowie, VII Obwodu AK
„Obroża”o pseudonimie ppor. „Brok”.
W czasie Powstania Warszawskiego
został oﬁcerem łącznikowym Armii Krajowej. Dowodził 2. Plutonem Koszty [ Kompania Ochrony Sztabu Obszaru Warszawa].
Walczył karabinem i kamerą. Brał udział, ze
swoimi podkomendnymi w zdobywaniu
PAST-y. Ale jego prawdziwa bronią był
aparat fotograﬁczny marki Leica i kamera
ﬁlmowa. Już w kilka dni po zdobyciu PAST-y, w kinie Paladium, odbył się pokaz
ﬁlmu szturmu na ten budynek nakręconego
przez niego. Stał się autorem niezwykłej
kroniki Powstania Warszawskiego. Jego
fotograﬁe ilustrują dzień po dniu losy Powstańczej Warszawy. Wykonał ponad 1000
zdjęć dokumentujących powstanie, a jego
zdjęcia spotkały się powszechnym uznaniem
i stanowią nieocenione świadectwo oporu
walczącej stolicy. Na swoich zdjęciach Lokajski zdołał uchwycić: walkę powstańców
i codzienność ludności cywilnej, barykady
i szpitale polowe, powstańczy ślub i pogrzeby oﬁar bombardowań niemieckich. Dokumentował ulice Śródmieścia Północnego: od
ulicy Królewskiej po plac Napoleona, od

Eugeniusz Lokajski

Tamki po Bagno. Największą grupę zdjęć Krzysztofa Kunerta [2004], czy Eugeniusz
stanowi cykl z 20 sierpnia, przedstawiający Lokajski (1908-1944) – fotoreporter, album
zdobycie budynku PAST-y. Był autorem wydany w 2009 r. przez Muzeum Powstania
najbardziej rozpoznawanych portretów po- Warszawskiego. Zajął on pierwsze miejsce
wstańców, łączniczek i sanitariuszek.
w organizowanym przez Galerię f5 & KsięZginął 25 września 1944 roku pod ru- garnię Fotograﬁczną konkursie Fotograinami zbombardowanego domu przy ul. ﬁczna Publikacja Roku 2008 w kategorii
Marszałkowskiej 129.
album. Prezydent RP Lech Kaczyński odJego archiwum negatywów ocalało. znaczył pośmiertnie Eugeniusza LokajskieDzięki uporowi jego siostry, Zoﬁi, udało się go Krzyżem Oﬁcerskim za wybitne zasługi
zorganizować kilka pierwszych wystaw dla niepodległości Rzeczypospolitej Polfotograﬁcznych, pierwsza w 1978 r. w dol- skiej. Jego imię nosi szkoła sportowa i
nym kościele Św. Krzyża. Potem było już ulice w Warszawie i Łodzi. Został pochołatwiej, nastąpiły dalsze. Jego zdjęcia coraz wany na Cmentarzu Powązkowskim (kwaczęściej pojawiały się w powojennych pu- tera 144).
blikacjach. Zdjęcia Lokajskiego eksponoJerzy Chełmecki
wane były na wystawach zagranicznych poświęconych fotograﬁi polskiej: w 1979 r. w Nowym
Jorku w International Center of
Photography, w Bostonie, w White Chanel ART Galery w Londynie; w 1981 r. w Centre Pompidou w Paryżu, a w 1985 r. w
Grenoble.
Jan Łomnicki nakręcił o Nim
w 1968 r. ﬁlm dokumentalny pt.
„Gienek” jak i Krzysztof Kownas Z archiwum porucznika Broka w 2004, których narracja
oparta jest w dużej mierze na
fotograﬁach, wykonanych przez
Lokajskiego w czasie Powstania
Warszawskiego. Pamięć o nim
zachowano w licznych publikacjach prasowych, encyklopediach i monograﬁach poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, m.in. w książce pt. Eugeniusz Lokajski „Brok”. Fotograﬁe z Powstania Warszawskiego
[1944], wydanej staraniem jego
siostry Zoﬁi Lokajskiej-DomańEugeniusz Lokajski „Brok” stojący z kotkiem w bramie
skiej oraz Kronice Powstania
zbombardowanej kamienicy przy ul. Moniuszki 1
Wa r s z a w s k i e g o A n d r z e j a

Fot. Arch. AWF
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Powstaniu Warszawskim uczestniczyło 26 polskich olimpijczyków Byli wśród nich zarówno
dowódcy – gen „Bór” Komorowski komendant KG AK, rtm „Leliwa” Roycewicz, legendarny zdobywca PASTY, jak i por.
„Brok” Lokajski, doskonały oszczepnik i
legendarny kronikarz dokumentalista walczącej stolicy.
Urodził się 14 grudnia 1908 r. w Warszawie w rodzinie rzemieślniczej, jako syn
Antoniego i Antoniny domu Górakiewicz.
Miał młodsze rodzeństwo, żołnierzy Armii
Krajowej, siostrę Zoﬁę Lokajską-Domańską
(1911-2009, ps. „Zocha”) i brata Józefa
(1920-1943, ps. „Grot”) także oszczepnika.
Był uczniem szkoły podstawowej przy ul.
Ogrodowej, a później Gimnazjum Męskiego
im. Mikołaja Reja. To w gimnazjum rozbudził jego zainteresowania sportowe Tadeusz
Olszewski, nauczyciel wychowania ﬁzycznego, znany w Warszawie metodyk gimnastyczny. Lokajski studia rozpoczął w 1928 r.
w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie,
które musiał rzucić po długotrwałej chorobie
i śmierci ojca, by pracą jako urzędnik pomóc
matce i młodszemu rodzeństwu. W 1928 r.
rozpoczął treningi w klubie sportowym
„Warszawianka”, któremu był wierny do
końca swojej kariery sportowej. W latach
1931-1932 odbywał służbę wojskową w
Szkole Podchorążych Rezerwy z Zaborowe,
gdzie pełnił obowiązki instruktora sportowego.
Po powrocie z wojska w 1932 r. złożył
egzamin i został przyjęty do Centralnego
Instytutu Wychowania Fizycznego na Bielanach. Tu znalazł fantastyczne warunki do
nauki, sportu i fachową opiekę trenerską.
Był bardzo wszechstronnym sportowcem,
świetnym wieloboistą, ale wybrał swoją
ukochaną konkurencję jeszcze z lat chłopięcych – oszczep. Po ukończeniu CIWF w
1934 r. podjął pracę w uczelni jako instruktor asystent lekkiej atletyki i gimnastyki
podstawowej. Dodatkowo pracował jako
nauczyciel wychowania ﬁzycznego w swoim dawnym gimnazjum Mikołaja Reja. Był
świetnym nauczycielem, młodzież go uwielbiała. We wspomnieniach jego uczniów jawi
się jako świetny organizator i pedagog,
który zaszczepił im zainteresowania sporto-

– olimpijczyk z Bielan i fotograf
Powstania Warszawskiego
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EDUKACJA
Mikołajki dla dzieci
z placówek wsparcia dziennego

Bielany triumfują!
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Fot. Arch. OPS

grudnia, w sali widowiskowej bielań- mistrz Bielan Rafał Miastowski. Na zakońskiego ratusza odbyły się Mikołajki dla czenie wręczał razem z Mikołajem prezenty
dzieci z placówek wsparcia dziennego. dla grzecznych dzieci.
Paweł Hołubiec
Teatr Muza z Łodzi zaprezentował baśń
muzyczną „Mikołaj Spełnia Sny”,
która zabrała wszystkich widzów
w podróż po krainie Świętego Mikołaja, gdzie Maniek i Gutek trochę opornie pakują prezenty. Nad
ich pracą czuwa Pani Inspektorka
Kontrolka, a renifer Superman
Rudolf wyrusza do Krainy Zaczarowanego Dzwoneczka prosząc o
pomoc w poszukiwaniu Świętego
Mikołaja. Humorystyczna, a zarazem wzruszająca opowieść o ponadczasowych wartościach.
Najbardziej oczekiwana przez dzieci chwila...
Imprezę poprowadził bur-

Projekt Nauczyciel Doskonały
w Przedszkolu nr 272

P

rojekt „Nauczyciel Doskonały (ND)
– jakość podstawą sukcesu” współﬁnansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uczelni Warszawskiej im. Marii
Skłodowskiej-Curie, kierunku pedagogika,
w partnerstwie z miastem Legionowo i powiatem legionowskim.
Głównym celem projektu jest stworzenie
nowego systemu organizowania i realizowania pedagogicznych praktyk zawodowych
dla studentów uczelni warszawskiej im.
Marii Skłodowskiej-Curie. Udział w projekcie umożliwia uczestnikom zapoznanie się
z organizacją pracy przedszkoli, szkół i
placówek oświatowych. Zakłada też podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry
pedagogicznej 15 placówek z terenu Mazowsza, przyjmujących praktykantów. Zaplanowano między innymi doposażenie bibliotek i pracowni ww. placówek w materiały niezbędne do realizowania kształcenia
oraz praktyk.
W naszym przedszkolu praktyki zawodowe odbywają studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. Okres

praktyk obejmuje praktykę: asystencką,
hospitacyjną i metodyczną pod okiem czterech nauczycielek-opiekunek biorących
udział w Projekcie. Początkowo studentki
obserwują zajęcia opiekunek, stopniowo
włączając się w ich przygotowanie i przebieg. Podczas praktyki metodycznej przygotowują wspólnie konspekt, a następnie
samodzielnie przeprowadzają zajęcia.
Studentki są bardzo zaangażowane.
Czynnie uczestniczą w zajęciach od pierwszych dni praktyk. Łatwo nawiązują kontakty z naszymi podopiecznymi i są przez nich
lubiane. Chętnie uczestniczą w zajęciach i
zabawach organizowanych przez praktykantki. Zaś podjęcie się roli opiekuna praktyk stwarza nam możliwość dzielenia się
swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi koleżankami – adeptkami zawodu.
Naszym zdaniem przedszkole dobrze
wywiązuje się z roli uczestnika Projektu.
Okres pobytu w przedszkolu i obserwacja
organizacji pracy placówki sprawiają, że
wiele praktykantek deklaruje chęć podjęcia
pracy w zawodzie nauczyciela.

Bogumiła Dzięgielewska
i Agnieszka Olszewska
Przedszkole nr 272 im. „Misia Uszatka”

Podziękowania
POL-MOT Auto
Serdecznie dziękujemy firmie POL-MOT Auto
za ufundowanie przedszkolakom „góry wspinaczkowej”.
Dzięki niej dzieci będą mogły rozwijać swoją sprawność fizyczną,
kształtować koordynację ruchową, uczyć się współpracy i dbałości
o swoje i kolegów bezpieczeństwo,
a PRZEDE WSZYSTKIM WSPANIALE SIĘ BAWIĆ!
Z wielkimi podziękowaniami: przedszkolaki, nauczyciele oraz
Ewa Bojarska Dyrektor Przedszkola nr 409 „Królestwo Maciusia I”
ul. Tołstoja 2, 01-910 Warszawa, tel. 22 864 61 07
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Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej przyznana

listopada 2014 r., podczas gali ﬁnałowej Warszawskiej Nagrody Edukacji
Kulturalnej, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, przyznano nagrody za najlepsze projekty z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w
Warszawie. Celem konkursu jest promowanie ciekawych i oryginalnych dokonań w
dziedzinie edukacji kulturalnej, a także rekomendowanie najlepszych praktyk. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Miasto
Stołeczne Warszawa.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 78 projektów z 18 dzielnic Warszawy.
Wśród nich aż 5 pochodziło z Bielan:
● Biblioteka Publiczna im. St. Staszica
(ﬁlia Mediateka START-META) z projektem „Urodziny Mediateki” (autorzy: Katarzyna Osowiecka, Krzysztof Szmytke) /
kategoria: Instytucje Animacji Kultury.
● Biblioteka Publiczna im. St. Staszica
z projektem „Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Dozwolone do 21/Up to 21” (autor: Witold Kon) / kategoria: Instytucje
Animacji Kultury.
● Bielański Ośrodek Kultury z projektem
„Szkoła Muz” (autorzy: Justyna Gębska,
Renata Szymanowska) / kategoria: Instytucje Animacji Kultury.
● Fundacja Przystanek Twórczość z
projektem „Twórcze Dzieciaki” (autor:
Anna Olczyk-Grabowska).
Przedszkola / kategoria: Organizacje
pozarządowe:
● Przedszkole Nr 364 Pod Tęczą z projektem „Mały Architekt” (autorzy: Anna
Kaczmarek, Aneta SzymońskaWróblewska) / kategoria: Przedszkola.
Kapituła Nagrody m.st. Warszawy za
najlepszy projekt z zakresu edukacji kulturalnej zapoznała się z werdyktem Zespołu
Koordynatorów Dzielnicowych, którzy do
II etapu zakwaliﬁkowali 34 projekty (w tym
3 z Bielan), i dokonała wyboru laureatów
V edycji Konkursu. Kapituła zbadała dokumentację wniosków: formularze oraz ma-

teriały zdjęciowe. Kierując się przyjętymi
w Regulaminie kryteriami, dokonała wyboru laureatów Konkursu: nagród i wyróżnień.
Niezmiernie miło jest poinformować, że
Bielany po raz pierwszy zdobyły aż dwie
pierwsze nagrody w dwóch różnych kategoriach:
● w grupie projektów zrealizowanych
przez organizacje pozarządowe: I nagroda
– dla projektu Twórcze Dzieciaki, Fundacja
Przystanek Twórczość; autor: Anna Olczyk-Grabowska.
● w grupie projektów zrealizowanych
przez instytucje animacji kultury: I nagroda
– dla projektu Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Dozwolone do 21/Up to 21, Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Dz.
Bielany, autor: Witold Kon.
Nagrody autorom zwycięskich projektów w imieniu Prezydent Warszawy, Hanny
Gronkiewicz-Waltz, wręczali dyrektor
Biura Kultury m.st. Warszawy - Tomasz
Thun Janowski oraz zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany – Marek Lipiński.
Konkurs cieszy się dużą popularnością
i niewątpliwie udział w nim jest ogromnym
wyróżnieniem. Dla mnie jest to powód do
dumy. W końcu zauważono, jak fantastyczne i ciekawe projekty z zakresu edukacji
kulturalnej realizuje się na Bielanach. Jako
dzielnica zajęliśmy dwa pierwsze miejsca w
dwóch kategoriach konkursowych. Takie
zwycięstwo jest nie tylko ukoronowaniem
trudu i ciężkiej pracy realizatorów nagrodzonych projektów, ale również ogromnym
motywatorem. Nie możemy spocząć na
laurach. Czas pokazać, że Bielany stać na
więcej, dlatego już teraz gorąco zachęcam
przedszkola, szkoły, instytucje i organizacje
do udziału w kolejnej edycji konkursu, a
laureatom jeszcze raz z całego serca gratuluję.
Aleksandra Majewska
Koordynator Dzielnicowy
ds. edukacji kulturalnej na Bielanach

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla Zarządu Dzielnicy Bielany,
w szczególności dla Zastępcy Burmistrza Grzegorza Pietruczuka
i Zarządu TKKF „Chomiczówka” dla Prezesa Jacka Bączkowskiego
za wdrażanie i koordynację programu „Senior – starszy, sprawniejszy”.
Podziękowania również dla Danuty Rozmus – dyrektor Gimnazjum nr 72
i Małgorzaty Szerszeń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 133
za nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej do realizacji ćwiczeń.
Wszystkim Państwu dziękujemy za zaangażowanie i trud wkładany
dla ludzi starszych, a z okazji świat Bożego Narodzenia
i Nowego Roku 2015 życzymy zdrowia i dalszej przychylności
dla tej formy rekreacji.
Grażyna Lewińska z seniorami ze Starych Bielan
Wszystkim Państwu, którzy wspierali mnie w wyborach samorządowych
2014 składam wielkie podziękowanie.
G.L.
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GŁOS SENIORA
Wigilia w Mediatece

BAS – Bielańska Akademia Seniora
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dziej znane i mniej znane. Przy
wielu, chórzystów wspierali seniorzy, siedzący przy stołach.
Kelnerzy uzupełniali na stołach zasoby smakołyków i napojów. Nie zabrakło śledzi, sałatek,
krokietów, gorącej kapusty, a także
ciast.
Po dwóch godzinach uczestnicy zaczęli opuszczać salę. W jej
uporządkowaniu pracownikom
pomagali wolontariusze z Liceum
Księgarskiego przy ul. Żeromskiego, którzy wcześniej pomagali seniorom dotrzeć na salę.
Kilku seniorów zapytaliśmy o
wrażenia ze spotkania. Opinie były
zgodne. „Bardzo mi się podobało”
– powiedziała pani Czesława; podobnie – pani Grażyna „Było przyjemnie, miło – życzenia, śpiew,
miły personel. Wszystko, co potrzeba – było. Należę tu 14 lat.”
Pan Józef ocenił: „Wszystko
smaczne, dobrze podane; była
świąteczna atmosfera. Słuchałem,
biłem brawa”. Pani Anna: „Było
miło, ciepło; jak zwykle – piękne
jasełka”. Talentem w śpiewie, tańcu i recytacji popisała się 90-letnia
pani Janeczka, występująca w stroju gaździny. Pani Ewa Szemińska-Morsakowska, wolontariuszka seniorów od 13 lat, stwierdza,
że seniorzy się sprężają; choć działają 2 Ośrodki Wsparcia, przydałby
się kolejny Ośrodek, bo teraz chętni muszą czekać na miejsce.
Organizatorem spotkania wigilijnego dla seniorów był Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany, koordynatorem i wykonawcą
– Ośrodek Wsparcia dla Seniorów
nr 2 przy ul. Wrzeciono 5A. Pracownicy i podopieczni Ośrodka Wsparcia nr 2 wykonali dekorację sali i
stołów, zapewnili część artystyczną:
jasełka, kolędy. Wykonali także
upominki: każdy uczestnik spotkania otrzymał na pamiątkę aniołka z
kartką z życzeniami. O świąteczne
pamiątki postarali się także pracownicy i podopieczni Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1. Nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem
imprezy czuwała Anna Leszczyńska-Suda, kierownik Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów nr 2.
Zofia Kochan

O

niej mieszkańców, pozwolił nawiązać nowe relacje z bliskimi i
dalszymi sąsiadami Dzielnicy, jak
również rozbudził u wielu chęć
pełniejszego uczestnictwa w życiu Miasta. Dodatkową atrakcją
dla najaktywniejszych była nagroda w postaci dwudniowej wy-

„Bielańska Akademia Seniora” już w trakcie realizacji spotkała się z dużym zainteresowaniem
mieszkańców Dzielnicy. Program
zjednoczył uczestniczących w

cieczki krajoznawczej, podczas
której uczestnicy mieli okazję
zwiedzić Malbork, Frombork
i Sztutowo.

Uczestnicy BAS podczas wycieczki

Fot. Arch. BAS
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Jasełka w wykonaniu seniorów na scenie w Mediatece

grudnia w świątecznie udekorowanej sali w Mediatece
odbyło się wigilijne spotkanie bielańskich seniorów. Przy stołach ze świątecznymi potrawami
zasiadło 200 osób z dwóch Ośrodków Wsparcia dla Seniorów. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Flaszyńska powitała seniorów oraz burmistrza Bielan Rafała
Miastowskiego i jego zastępców:
Grzegorza Pietruczuka i Marka
Lipińskiego oraz radnych nowej
kadencji: Annę Czarnecką, Renatę Banasiak, Wojciecha Borkowskiego i Ryszarda Zakrzewskiego. Wszystkim złożyła najlepsze
życzenia na Boże Narodzenie.
W świąteczny nastrój wprawiły zebranych jasełka „Blask nad
Judeą”. Wśród 16 bohaterów nie
mogło zabraknąć Maryi z dzieciątkiem, Józefa, aniołów, Trzech Króli. Była też nutka nowości: wspólnie z góralami śpiewał i tańczył
raper. Grupą kierowała Angelika
Lisicka.
To była wspaniała katecheza na
temat Bożego Narodzenia – ocenił
ks. Stanisław Wawrzeszak z paraﬁi przy ul. Wrzeciono. Kapłan
życzył, by w środowisku seniorów
Bóg był bardzo blisko. Bliskość
Boga zapewnia poczucie sensu,
spełnienia i otwartości na prawdziwą nadzieję. Poproszony o słowo
dla czytelników „Naszych Bielan”,
powiedział: „Niech święta Bożego
Narodzenia będą dla nas świadectwem, jak bardzo Bóg umiłował
człowieka i chce być blisko w jego
życiu.” Po słowach kapłana seniorzy podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczne życzenia.
Ewa Szemińska-Morsakowska zaprezentowała swój wiersz
„Boże Narodzenie 2014”, zaczynający się od słów: „W Wigilię
narodzin w niebo spoglądamy, jasno świecącej gwiazdy z niecierpliwością szukamy, Betlejemskiej
Gwiazdy, co migotaniem zapowiadała, że na świat w stajence przyjdzie dziecina mała”…
Z bogatym repertuarem kolędowym wystąpił chór „Bielańskie
Czerwone Korale” z Ośrodka
Wsparcia dla Seniorów nr 2. Wśród
kilkunastu kolęd były te najbar-

snym świecie. Przeprowadzono
wspólne wyjścia do Teatru Polskiego, kina Wisła oraz Muzeum Narodowego połączone z prelekcją
kulturoznawcy. Z różnorodnej
oferty programu skorzystało 120
osób. Wszystkie zajęcia dla uczestników były bezpłatne.

BAS

XII Bielańska Gala Wolontariatu

d kilku lat tradycją Dzielnicy Bielany są uroczyste
spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
Tegoroczna, XII Bielańska Gala
Wolontariatu odbyła się 2 grudnia
2014 r. w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany. Na uroczystości spotkali się ludzie „wielkiego serca”, czyli wolontariusze
działający na terenie Dzielnicy
Bielany. Doceniając ich trud i bez-

interesowną pracę na rzecz osób
potrzebujących pomocy, Zarząd
Dzielnicy Bielany ustanowił honorową nagrodę „Bielańskiego Wolontariusza Roku”.
W bieżącym roku uhonorowanych zostało 57 wolontariuszy, którzy z rąk burmistrza dzielnicy Bielany Rafała Miastowskiego otrzymali statuetki i akt nadania tytułu
Bielańskiego Wolontariusza Roku
2014. Gratulacje wyróżnionym

składali radni dzielnicy Bielany
Ilona Popławska i Anna Czarnecka, zastępcy burmistrza dzielnicy
Bielany Piotr Rudzki, Marek Lipiński i Grzegorz Pietruczuk oraz
Prezes Stowarzyszenia Centrum
Wolontariatu Dariusz Pietrowski.
Uroczystość uświetnił występ
Kwartetu smyczkowego Con Le
Corde z wokalistką Agnieszką Kowalską.
WSZ

Fot. Arch. WSZ

Fot. Arch. OPS

W

październiku i listopadzie z inicjatywy burmistrza dzielnicy Bielany Rafała Miastowskiego oraz
jego zastępcy Piotra Rudzkiego
zrealizowano program aktywizująco-edukacyjny pod nazwą „Bielańska Akademia Seniora”. Adresatami programu byli mieszkańcy
Dzielnicy. Celem nadrzędnym
Akademii była aktywizacja starszego pokolenia mieszkańców Bielan zapobiegająca ich wykluczeniu
społecznemu. Oferta była skierowana szczególnie do osób, które
nie uczestniczyły do tej pory czynnie w życiu kulturalnym i społecznym Miasta i Dzielnicy.
W ramach Akademii zorganizowano cykl spotkań, zajęć warsztatowych, wyjść do instytucji kultury: kina, teatru i muzeum. Ponadto zrealizowano wykłady dotyczące m.in. zdrowego stylu życia,
odżywiania oraz aktywności fizycznej. Uczestnicy mieli okazję
omówić z przedstawicielami Policji potencjalne zagrożenia, z jakimi
mogą spotkać się we współcze-

Spotkanie ludzi o „wielkich sercach”

Nasze Bielany nr 12/2014

Wspomnienie Jana Edwarda Marczaka

Fot. Arch. Autora

Autor z pielgrzymami na audiencji u Ojca Świętego z makietą grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki

go Popiełuszki i Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Jego Kanonizacji.
Pierwszego, czyli ks. Jerzego, spotkałem
31 sierpnia 1980 r., w niedzielę podczas
Mszy św., którą odprawił na terenie Huty
„Warszawa” uważanej za bastion komunizmu w Warszawie.
Drugiego świętego kapłana spotkałem
31 lat temu, 17 czerwca 1983 r., podczas II
pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II
do Polski.
Kilka dni wcześniej ks. Jerzy poprosił
mnie o napisanie mojego życiorysu, bo

Nasze Bielany nr 12/2014

Jan Edward Marczak

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,
pl. S. Starynkiewicza 7/9, pokój nr 112, I piętro,
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00,
tel. (0-22) 443 21 71, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie
internetowej www.um.warszawa.pl, w serwisie
„Nieruchomości miejskie”.
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/GK/Bielany__
Ogloszenie_III_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_nieruchomosci_gruntowej_zabud.htm
http://www.smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_nieruchomosci& L = p l & X = 7 4 9 7 6 2 1 . 4 2 9 4 8 8 7 0 5 & Y=5793634.509441854&S=11&O=0&komunikat=off

Fot. Arch. DBGN

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany
Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej miasta
stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej
wiadomości ogłoszenie o organizowanym II
przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. S.
Żeromskiego 17 A, B i C, stanowiącej własność
m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00514532/8, oznaczonej
jako działki ewidencyjne nr 16/2 i 16/3 o powierzchni 3.789 m2 w obrębie 7-05-12.
II Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego.
2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9,
sala 210, II piętro.
Dodatkowe informacje o nieruchomości
będącej przedmiotem II przetargu można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st.
Warszawy Wydziału Obrotu Nieruchomościami
m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,

pójdę jako Jego przedstawiciel na śniadanie
z Ojcem Świętym, gdyż komuniści nie pozwolili ks. Jerzemu na uczestnictwo w spotkaniu z Jego Świętobliwością.
Spotkanie to uważam za najradośniejsze
i najwspanialsze w moim życiu, w którym
miałem zaszczyt być z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II w Domu Arcybiskupów
Warszawskich przy ul. Miodowej 17.
Drugie spotkanie z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II miało miejsce w październiku w 1986 r., w Rzymie, w czasie
którego, w Domu Papieskim na prywatnej

audiencji w gronie Księży: moderator KSP
Totus Tuus , Tadeusza Karolaka, Tadeusza
Jaworskiego, Pawła Piotrowskiego i Józefa Olczaka i ponad 80-osobowej grupie
pielgrzymów – Członków KSP Totus Tuus
pełniących od listopada 1984 r. honorowocałodobową WARTĘ przy grobie kapłana
męczennika ks. Jerzego Popiełuszki na
warszawskim Żoliborzu, wtedy to jako organizator 24-dniowej pielgrzymki i jako
Przewodniczący Rady KSP Totus Tuus
przekazałem Ojcu Świętemu MAKIETĘ
grobu ks. Jerzego, wykonaną przez jednego
z Braci KSP Totus Tuus Stefana Byliniaka
z paraﬁi Niepokalanego Poczęcia NMP.
Natomiast trzecie spotkanie z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II miało miejsce
w czerwcu 1987 r., w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu
do którego przybył Ojciec Święty Jan Paweł II, aby modlić się przy grobie kapłana
męczennika ks. Jerzego Popiełuszki.
W sierpniu 2014 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Bł. Ks. Jerzego PATRONEM
SOLIDARNOŚCI.
Wtedy to informacja STRAŻNIKÓW
KOŚCIELNEJ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ
TOTUS TUUS licząca 1435 osób, przybywających honorowo na całodobową SŁUŻBĘ z różnych stron Polski na czele z ówczesnym Proboszczem ks. prałatem Teoﬁlem
Boguckim i ks. Pawłem Piotrowskim,
stanowiła GWARDIĘ OCHRONY Ojca
Świętego, zabezpieczającą pobyt Ojca Świętego w kościele i na terenie przykościelnym,
w tym: Plac Wilsona (wtedy Komuny) ulice:
Krasińskiego, Felińskiego, Hozjusza.
Dziękuję za uwagę.

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany
Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz na stronie internetowej miasta
stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pli w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej
wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
gruntu niezabudowanego, oznaczonego jako
działka ewidencyjna nr 76/2 o powierzchni 538
m2 w obrębie 7-04-08, położonego w Warszawie
w dzielnicy Bielany przy ul. Brochowskiej,
stanowiącego część nieruchomości gruntowej,
będącej własnością miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr
WA1M/00161029/9.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2015
r. o godz. 10:00 w siedzibie Biura Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy
pl. S. Starynkiewicza 7/9, sala 210, II piętro
Dodatkowe informacje o gruncie będącym
przedmiotem przetargu można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy
Wydziału Obrotu Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, pl. S.

Starynkiewicza 7/9, pokój nr 112, I piętro, od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel.
(0-22) 443 21 71, a ponadto z aktualną ofertą
przetargową nieruchomości miasta stołecznego
Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, w serwisie „Nieruchomości miejskie”.
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/GK/Bielany__
Ogloszenie_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_czesci_nieruchomosci_gruntowej_ni.htm
http://www.smapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=s_nieruchomosci& L = p l & X = 7 4 9 7 6 2 1 . 4 2 9 4 8 8 7 0 5 & Y=5793634.509441854&S=11&O=0&komunikat=off

Fot. Arch. DBGN

„Gdyby większość Polaków w obecnej
sytuacji wkroczyła na drogę prawdy, (…)
stalibyśmy się narodem wolnym duchowo
już teraz” – fragment z homilii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, z 31 października 1982 r.
Przede wszystkim pragnę złożyć z serca
płynące podziękowania przybyłym na Wieczór Patriotyczny, który odbył się 11 listopada 2014 r., w tym Łukaszowi Kudlickiemu za zaproszenie mnie w ten historyczny
dzień!
Na wstępie chciałbym w dwóch słowach
się przedstawić. Otóż jako były hutnik z
32-letnim stażem, pracownik Huty „Warszawa”, zatrudniony w Dziale Głównego Automatyka, w roku 1994 odszedłem na emeryturę.
Nie należałem do ZMP, ZMS, ani do
PZPR. Natomiast za pracę, w roku 1979
odznaczony zostałem Medalem Racjonalizatora Produkcji, a w roku 1985 Złotym
Krzyżem Zasługi. Następnie w roku 2007
Medalem „ Pro Memoria” oraz Medalem w
Służbie Bogu i Ojczyźnie, a 23 kwietnia
2009 r. otrzymałem Order Księdza Prymasa
Kardynała Józefa Glempa.
Wspominając lata 1980-1984, lata w
których dane mi było spotkać się z księdzem
Jerzym, mam świadomość tego, że te następne spotkania nie były przypadkowe.
Można by było dużo napisać o sprawach,
które się wtedy wydarzyły.
Z perspektywy minionych lat, dzisiaj
wiem, że każda z nich cementowała rodzącą
się między nami PRZYJAŹŃ!
To nie przypadek sprawił, że w miarę
upływu czasu byliśmy tak bardzo bliscy
sobie, gdyż rozumieliśmy sens „SOLIDARNOŚCI”. W prowadzonych wówczas ze mną
rozmowach zwracał się do mnie, jak nikt –
JANKU. Dzisiaj wiem, że dostąpiłem Łaski
Pana Boga spotkania się ze świętością dwóch
Wielkich Polaków. Przedstawię krótko moje
osobiste przeżycia z Beatyﬁkacji ks. Jerze-

ROCZNICE
Rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego
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BOK – STYCZEŃ
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1
tel. 22 834 65 47, www.bok-bielany.eu

Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. (22) 835-54-44

Kasa czynna: poniedziałek 17.00–19.00; wtorek 11.00–13.00;
czwartek 17.00–19.00 oraz na godzinę przed imprezą

Wstęp wolny. Wystawa czynna do 31
stycznia br.

10.01 (sobota), godz. 15.00
Koncert kolędowo-karnawałowy
uczestników zajęć Klub Frycek.
Wstęp wolny

11.01 (niedziela), godz. 12.30
Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny” –
bal karnawałowy ze Złotym Dukatem.

Od 3 lat, bilety 10 zł, przedsprzedaż od 7
stycznia

18.01 (niedziela), godz. 16.00
Karnawałowy Bielański Dancing.

Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 12 stycznia

21.01 (środa), godz. 18.00
Spektakl komediowy - słowno-muzyczny „Old Spice Girls”.

Bilety 20 zł przedsprzedaż od 12 stycznia

24.01 (sobota), godz. 18.00
Koncert „W swingowym rytmie”
w wykonaniu zespołu Black Jazz
White Swingin’Blues.

Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 19 stycznia

14.01 (środa), godz.18.00
Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem
– Bartoszem Malinowskim” – „Kirgistan, Afganistan”.

25.01 (niedziela), godz. 12.30
Z cyklu „Podróżniczek”, spektakl
„Podróże Piotrusia”.

Wstęp wolny

Bilety 10 zł. Od 3 lat, przedsprzedaż od 19
stycznia

15.01 (czwartek), godz. 18.00
Koncert uczestników zajęć Free
Your Voice.

28.01 (środa), godz. 18.00
Z cyklu „Wieczór międzynarodowy”
- Kuba.

Wstęp wolny

Bilety 10 zł, przedsprzedaż od 19 stycznia

10.01 (sobota), godz. 18.00

Koncert zespołu Čači Vorba
w Bielańskim Ośrodku Kultury
Čači Vorba („czaczi worba”) to jeden z najbardziej
uhonorowanych za granicą
polskich wykonawców ostatnich kilku lat, wyróżniony
polskim „Folkowym Fonogramem Roku” oraz brytyjskim tytułem „Songlines’ Top
of the World Album”. Lubelska grupa specjalizuje się w
akustycznej fuzji muzyki cygańskiej, karpackiej, bałkańskiej, jazzu oraz innych gatunków. Zaskakują błyskotliwymi połączeniami w stylu
„bałkańskiego twista”, czy
„rumuńskiego rock’n’rolla”.
Charyzmatyczna wokalistka Zespołu i wirtuozka skrzypiec Maria Natanson jako 15-latka
porzuciła szkołę muzyczną i rodzinny dom, udając się w góry w poszukiwaniu żywej
muzyki cygańskiej i karpackiej.
Čači Vorba odniosła w ciągu ostatnich kilku lat duży europejski sukces. Zachodnioeuropejska prasa gatunku Word - music okrzyknęła grupę mianem jednego z najdoskonalszych i najbardziej dynamicznych zespołów folkowych z Europy Wschodniej ostatniego czasu, zaś berlińska reedycja ich debiutu płytowego Tru Speech (Oriente Musik,
2010) otrzymała m.in. Nagrodę Niemieckich Krytyków Fonograﬁcznych, World Music
Charts Europe, szwedzką Lira Gillar. Portal Folk24.pl zaliczył krążek do 10 najważniejszych polskich albumów folkowych minionej dekady. Čači Vorba ma na koncie prawie
400 koncertów w 19 krajach.
Bilety: 20/25 zł, przedsprzedaż od 7 stycznia
Skład zespołu: Maria Natanson - śpiew, skrzypce, kabak keman; Rafał Gontarski akordeon; Piotr Majczyna - bouzouki, mandola, gitara, śpiew; Sebastian Szebesta - darabukka, cajon, riqq, daf; Robert Brzozowski - kontrabas.
Strona zespołu: www.cacivorba.pl
Youtube: www.youtube.com/user/cacivorba
Facebook: www.facebook.com/cacivorba
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13.01 (wtorek), godz. 17.00
Warsztaty „Makrama - sztuka wiązania sznurków”.
Odpłatność 35 zł od osoby

17.01 (sobota), godz. 12.00
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze
sztuką” w programie spektakl
„Zdarzyło się zimą”.
Bilety 5 zł

20.01 (wtorek), godz. 11.00
„Filcowe zwierzątka” warsztaty
filcowania dla dzieci.
Odpłatność 5 zł od osoby

21.01 (środa), godz. 12.00

Warsztaty ceramiczne dla dzieci
spotkanie I.

Odpłatność za 2 spotkania 10 zł od osoby

22.01 (czwartek), godz.17.00
Warsztaty decoupage dla dorosłych i młodzieży.

Odpłatność 50 zł od osoby, zapisy do dnia
20.01.2015 tel. nr (22) 834 40 04

27.01 (wtorek), godz.12.00
Warsztaty ceramiczne dla dzieci
spotkanie II – szkliwienie
28.01 (środa), godz.11.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci.
Odpłatność 5 zł od osoby

Mistrzowie ze Szkoły
Mistrzostwa Sportowego
na IX Gali Sportu

N

ie trzeba nikogo zapewniać o tym,
że nie ma sukcesu bez ciężkiej pracy. Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach. Nie bez powodu
Thomas Edison stwierdził, że „Geniusz to
1% inspiracji i 99% potu”. Najlepsi sportowcy z pewnością przyznaliby mu rację.
Niekiedy jednak, idąc drogą sukcesu napotykamy trudności. W świecie sportu to sprawa kontuzji, urazów, chwilowych niedyspozycji fizycznych, a czasami poważnych
uszczerbków na zdrowiu, bo sport to ryzyko.
To ryzyko czasami się opłaca.
10 grudnia 2014 r. na IX Gali Sportu –
uroczystości szczególnie ważnej dla Zespołu Szkół Sportowych nr 50,wyróżnionych
zostało ponad 30 młodych sportowców w
12 różnych dyscyplinach. Wybrano tych,
którzy medale zdobyli na m.in. Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach
Świata Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Pucharze Polski, czy Letnich Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży.

Impreza odbyła się pod patronatem Dyrektora ZSS nr 50, Doroty Grabiec. Przygotowanie zawdzięczamy Józefowi Niemcowi – Wicedyrektorowi ds. Sportu. Uroczystość poprowadził wspólnie z tegoroczną
maturzystką, Grzegorz Jarek – aktor i
trener.
Galę rozpoczął występ grupy „Karabela”, która zaprezentowała pojedynek szermierczy w strojach szlacheckich. Zdarzenie
uświetnił recital Iwa Orłowskiego. Goście
zachwycali się także pokazem tańca latynoskiego. Wśród zaproszonych osobistości
obecni byli: m.in. Zbigniew Pacelt – poseł,
Rafał Miastowski – burmistrz dzielnicy
Bielany, Grzegorz Pietruczuk – zastępca
burmistrza, Zofia Gajewicz – naczelnik
Wydziału Oświaty i Wychowania, Anna
Szymczak-Gałkowska – Dyrektor Centrum
Rekreacyjno-Sportowego na Bielanach.
Uroczystość zakończył bankiet o bożonarodzeniowym charakterze.
Dorota Zduńczyk

Fot. Arch. ZSS Nr 50

9.01 (piątek), godz. 18.00
Otwarcie wystawy „Rodzina z pasją
– twórczość różnoraka rodziny
Piszczelskich ”.

Wyróżnieni młodzi sportowcy
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CRS BIBLIOTEKA – STYCZEŃ
Centrum
Biblioteka Publiczna
Rekreacyjno-Sportowe Bielany
im. Stanisława Staszica
www.crs-bielany.waw.pl, tel. 22 835 00 09

www.bibliotekabielany.waw.pl

Zapraszamy do CRS Bielany

Mediateka Start-Meta, ul.
Szegedyńska 13a, www.mediateka. żyjemy, relacjach jakie w nim i z nim tworzymy. Książka „Uśpiony głos” Dulce Chawaw.pl , tel. 22 291 44 68
CRS Bielany zachęca mieszkańców do korzy- dwóch bielańskich pływalni: przy ul. Lindego
con da natomiast powód do rozmyślań
Dlaczego warto uprawiać sport zimą!

20 oraz z obiektu przy ul. Conrada 6, gdzie
poza basenem jest także jacuzzi oraz sauna.
Zapraszamy do CRS Bielany od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 22:00 oraz
w sobotę i niedzielę w godz. 8:00-22:00.
W okresie Świąteczno-Noworocznym
Centrum Rekreacyjno-Sportowe
będzie funkcjonowało
w następujących dniach i godzinach:
24.12.2014 Wigilia od 6.00 do 14.00
25.12.2014 I Dzień Świąt NIECZYNNE
26.12.2014 II Dzień Świąt NIECZYNNE
31.12.2014 Sylwester od 6.00 do 16.00
01.01.2015 Nowy Rok NIECZYNNE
Uwaga! Od 19 stycznia do 30 stycznia 2015
r. w trakcie trwania akcji ZIMA W MIEŚCIE
zapraszamy na nasze pływalnie przy ul.
Conrada 6 oraz Lindego 20 w godz. 9:00 –
13:00 oraz na halę sportową przy ul. Lindego 20 w godz. 10:00 – 13:00.
Szczegółowe informacje o imprezach, grafikach zajęć, cennikach i godzinach funkcjonowania można znaleźć na naszej stronie
internetowej: www.crs-bielany.waw.pl.
CRS Bielany

Ogłoszenia drobne

DAM PRACĘ

• Pomocnik (dziewczyna z liceum, albo studentka), odbieranie
telefonów we wlasnym domu, 3 razy w tygodniu (17.00 do 21.00).
Tel. 694 815 477 dzwonić od godz. 19.00
• Goniec, młoda dziewczyna do odbierania korespondencji
z poczty i rozdawania ulotek. Tel. 694 815 477 dzwonić od
godz. 19.00.
• Interkadra jest działającą na rynku europejskim licencjonowaną
Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz
Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372. Obecnie na
terenie Warszawy i okolic poszukujemy chętnych do pracy na stanowiskach: Kasjer/Kasjerka, Pracownik sklepu, Pracownik hali,
Sprzedawca handlowy, Konsultant/ka telefoniczny, Pracownik
działu mięsnego, Pracownik działu warzywa/ owoce, Sprzatacz/
ka, Pomocnik/ca kuchni, Merchandiser, Składacz materiałów
kartonowych. Osoby chętne proszone są o przesyłanie swojego
CV z klauzulą na adres praca.region4@interkadra.pl w razie
pytań prosimy o kontakt pod numerem 22 379 71 07.

SZUKAM PRACY

• Położna zaopiekuje się osobą starszą. Tel. 505 113 892.

USŁUGI

• Malowanie – Tapetowanie. Remonty. Osobiście. Solidnie. Tel.
694 065 757.
• Malarz doświadczony wykona remonty małe i duże, gładź gipsowa, tapeta, wykładzina, Błyskawiczne terminy, umiarkowane ceny,
wysoka jakość – osobiście. Tel. 502 255 424, 22 835 66 18.
• Pogotowie komputerowe. Masz problem z komputerem? Zadzwoń! Bezpłatny dojazd i diagnoza na terenie Warszawy. Preferowane dzielnice: Bielany, Bemowo, Żoliborz, Łomianki, Wola,
Centrum. Wystawiam faktury Vat 23%. Telefon: 503-500-065.
• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i dozór. Tel. 602
362 911.
• Przeprowadzki – tanio, tel. 502-450-486
• Pranie dywanów 8 zł/m², tel. 502-450-486.
• Księgowy od 25 lat w zawodzie, poprowadzi każdą ﬁrmę od
A – Z. Porady podatkowe i księgowe zawarte w cenie. Tel.
691 036 471.
• Galeria sztuki „Art- kresy”. Duży wybór obrazów – motywy przyrody i kwiatów. Bielany. ul. Marymoncka 77 (vis a vis AWF). Tel. 601
845 928. Czynna w godz. 12.00–18.00, sob. 12.00–15.00.

NIERUCHOMOŚCI

• Sprzedam działkę, budowlano-rekreacyjna bez zabudowy
Marki k/Warszawy. 1400 m2, 105 tys. zł (po zaniżonej cenie).
Okazja!!!. Tel. 737 087 715, 799 082 246 (w godz. 15.0022.00).
• Rodzina z dzieckiem szuka do wynajęcia niedrogiego mieszkania w dowolnej dzielnicy. Tel. 737 087 101, 799 082 246.
• Pokój do wynajęcia przy stacji Stare Bielany. Tel. 22 834 26
48.
• Kawalerka do wynajęcia, umeblowana, sprzęt AGD, po remoncie
– Pruszków Centrum. Tel. 22 834 26 48.
• Dwa mieszkania własnościowe (46 i 71 m2) z dwoma miejscami
postojowymi, przy stacji Metro Wawrzyszew zamienię na jedno
duże mieszkanie. Tel. 724 769 205 lub 515 513 427.
• Zamienię lub sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 56 m2, IV p.,
w niskiej zabudowie, blisko metra Słodowiec na mniejsze 2
pokojowe z widną kuchnią, na parterze lub wyżej w budynku z
windą. Bez pośredników. Tel. 605 487 013.
• 29 m2 Żeromskiego cegła 1p/3. Tel. 602360494
• 37 m2 Bogusławskiego 2004 rok z tarasem 18 m2! garaż . Tel.
8340210.
• 49 m2 Żeromskiego 2 piętro cegła balkon. Tel. 602360494.
• Poszukujemy mieszkania na Starych Bielanach. Tel. (22)
8340210.
• Zamienię ładne, zadbane mieszkanie komunalne na Bielanach
o pow. 38 m2, 2 niezależne pokoje, widna kuchnia, duża piwnica, 4 piętro w 4 piętrowym odnowionym bloku, na większe 3
pokojowe. Tel. 668 677 941.

NAUKA

• Studentka udzieli lekcji języka angielskiego – dzieci, młodzież,
40 zł/h. Tel. 797 954 208.
• Język niemiecki. Nativ speaker. Konwersacja. Korepetycje –
szeroki zakres. Tel. 722 756 323.

INNE

• Fundacja Światło Oddział w Warszawie realizująca program
„Akademia Walki z Rakiem”, poszukuje darczyńcy, który
mógłby przekazać bezpłatnie projektor multimedialny, może
być używany. Sprzęt był by wykorzystywane do celów
szkoleniowych podczas spotkań uczestników programu
„Akademia Walki z Rakiem”. Kontakt: Monika Zaremba. Tel.
661 411 520.

Wydawca „Naszych Bielan”: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Redakcja: ul. Żeromskiego 29, p. 317, tel./fax (22) 373 33 17, e-mail: gazeta@poczta.bielany.waw.pl
Redaktor naczelny: Tadeusz Olechowski
Redaktorzy: Katarzyna Białczyk, Maciej Podczaski i Magdalena Ulejczyk
Korekta: Agnieszka Stawiarska
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Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
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7 stycznia 2015 r., godz. 17:30
Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w Mediatece
START-META.

Tym razem dyskutować będziemy o
dwóch zupełnie różnych pozycjach.
Pierwsza z nich to zbiór tekstów Agaty
Passent zatytułowany „Kto to Pani zrobił?”. Książka ta to dobry przyczynek do
rozmowy o kondycji świata, w którym

o historii, a przede wszystkim o wpływie
wielkich wydarzeń na pojedyncze ludzkie życie.

26 stycznia 2015 r., godz. 17:00
Przedstawienie teatralne dla dzieci
p.t. „W 7 dni dookoła bajek” w wykonaniu Teatru TAK.

Wstęp wolny. W 7 dni dookoła bajek - Wariacje na temat wierszy Jana Brzechwy z
elementami nauki j. angielskiego

„W Osiemdziesiątce mają serce”

W

Szkole Podstawowej nr 80 im. ła sztuki mogli zabrać do domu. Ci, którzy
Marii Kownackiej w Warszawie zamiast siedzieć za stolikiem, woleli ruch,
13 grudnia 2014 r. po raz dwuna- mogli poskakać, biorąc udział w świąteczsty odbył się kiermasz świąteczny pod ha- nych zabawach ruchowych zorganizowanych przez nauczycieli klas 1-3. Nad przesłem „Podziel się sercem”.
W jego przygotowanie zaangażowali się biegiem całej imprezy czuwały Dyrektor
uczniowie wszystkich klas oraz rodzice. Beata Sinicyn oraz Wicedyrektor Iwona
Dzieci wykonały przedmioty związane ze Frączek. Dużym zaangażowaniem wykazaŚwiętami Bożego Narodzenia, m.in. torebki li się rodzice. Zaprzyjaźnieni ze szkołą
na prezenty, świeczniki, stroiki, karty pocz- opiekunowie naszych byłych absolwentów
towe, obrazki, ozdoby choinkowe oraz ﬁgur- sprawnie poprowadzili licytację przedmioki gipsowe. Rodzice upiekli przepyszne cia- tów do sprzedaży.
Kiermasz jest już tradycją naszej szkoły
sta. Wszystkie dekoracje zostały wykonane
przez nauczycieli z zespołu plastycznego oraz i cieszy się ogromną popularnością. Sprawychowawczynie świetlicy szkolnej. Świą- wia, że przez kilka godzin w szkole panuje
tecznie udekorowaną salę gimnastyczną prawdziwy świąteczny nastrój. Nie byłoby
odwiedziło wielu gości, którzy oprócz zaku- jednak tylu ciekawych imprez w naszej
pu upominków świątecznych, wysłuchali szkole, gdyby nie inicjatywy podejmowane
kolęd chóru szkolnego pod kierownictwem przez Panią Dyrektor i Radę Rodziców.
Monika Janiszewska
Joanny Kolator-Czarneckiej.
Po udanych zakupach można było
spędzić czas w świątecznej kawiarence, która cieszyła się dużym powodzeniem. Uczniowie bardzo chętnie
odwiedzali „Piernikowo”, gdzie mogli wziąć udział w kulinarnych warsztatach dekorowania pierników. Do
wyboru były kolorowe posypki, słodkie płatki migdałów, a także różnokolorowe polewy lukrowe, które pod
okiem instruktorów-rodziców mali
adepci sztuki kulinarnej przygotowywali własnoręcznie. Swoje małe dzie- Świąteczny kiermasz cieszył się wielkim powodzeniem
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stania z naszych obiektów oraz uprawiania
sportu zimą. Aktywność sportowa pomaga zachować szczupłą sylwetkę i kondycję
przez cały rok. To doskonały sposób na:
- walkę z depresją sezonową
-wzmocnienie odporności organizmu
- zahartowanie się
Na Sali fitness mieszczącej się w Kompleksie
Sportowym przy ul. Lindego 20 każdy, bez
względu na wiek, znajdzie coś dla siebie.
Proponowane zajęcia:
ZGRABNE POŚLADKI I UDA; ZDROWY
KRĘGOSŁUP; ABT; TBC; PŁASKI BRZUCH;
SZCZUPŁE NOGI + PŁASKI BRZUCH; PŁASKI BRZUCH + STRETCHING; CELLU - STOP;
BRZUCH + POPOMANIA, PILATES ORAZ
ZUMBĘ. (zajęcia są również w soboty)
W tym samym kompleksie mieści się także
sala boksu oraz siłownia, gdzie pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów można
skorzystać z urządzeń siłowych i aerobowych.
Instruktorzy służą fachową radą w doborze
ćwiczeń, które będą najlepsze dla poprawienia samopoczucia, kondycji czy rzeźby ciała.
Wielbiciele pływania mogą skorzystać z

Godziny pracy Urzędu Dzielnicy
w okresie świątecznym
W dniu 24 grudnia br. (środa) Urząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Urząd
Stanu Cywilnego m.st. Warszawy oraz
Terenowy Punkt Paszportowy Bielany nie
pracują. Natomiast w dniach 29 – 31 grudnia 2014 r. pracują normalnie.
W związku z inwentaryzacją 31 grudnia
2014 r. kasy Urzędu będą nieczynne.
W dniach 29 i 30 grudnia 2014 r., kasa
będzie przyjmować płatności tylko gotówką.
Redakcja

Dyżury Straży Miejskiej w Ratuszu
Po przeprowadzeniu analizy pod kątem
zasadności pełnienia dyżurów przez strażników miejskich w Wydziale Obsługi
Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany
przy ul. Żeromskiego 29 informuję, że wykazała umiarkowane zainteresowanie interesantów i niewielką liczbę zgłaszanych do
realizacji problemów. W związku z powyższym proponuję od stycznia 2015 r. weryﬁkację godzin dyżurów i utrzymanie ich
tylko w poniedziałki w godz. 9.00-18.00.
Romuald Modzelewski, Naczelnik V oddziału
Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy
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