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Finał Polskiej
Ligi Walk
Rycerskich

W

idowisko które fascynuje,
sportowcy którzy budzą podziw, rywalizacja która przyprawia o dreszcz emocji. To Finał Polskiej
Ligi Walk Rycerskich, ligi, gdzie rywalizują ze sobą sportowcy odziani w średniowieczne zbroje, walczący o prestiż i miejsce w jednej z najsilniejszych na świecie
Reprezentacji Narodowych. Wszystko to
będzie można zobaczyć 15 marca na Hali
Gier Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.
To już trzecia edycja cyklu turniejów
ligowych organizowanych przez Polskie
Stowarzyszenie Walk Rycerskich. Finałem sezonu 2013/2014 będzie warszawski
turniej, który otrzymał honorowy patronat
burmistrza dzielnicy Bielany Rafała
Miastowskiego, JM Rektora Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego prof. Andrzeja Mastalerza oraz
Prezesa Polskiego Związku Szermierczego Adama Konopki.
Sportowe Walki Rycerskie to dyscyplina, która rozwija się w Polsce bardzo
szybko. To sport walki uprawiany przez
zawodników w historycznie autentycznych zbrojach, walczących bronią wzorowaną na tej sprzed kilkuset lat. Rycerze
rywalizują ze sobą w kilku konkurencjach
bojowych. Podczas zawodów będzie
można zobaczyć techniczne pojedynki
1vs1 mężczyzn i kobiet, grupowe walki
16vs16 i najbardziej efektowne starcia
5vs5.
Tegoroczna edycja Finału Polskiej
Ligi Walk Rycerskich zostanie uświetniona uczestnictwem zaprzyjaźnionych drużyn z Czech, Niemiec, Białorusi, Litwy,
Szwecji i Finlandii.
Zapraszamy na Finał Polskiej Ligi
Walk Rycerskich 2013/2014, AWF (ul.
Marymoncka 34), 15 marca 2014 roku
(godz 10-20). Wstęp wolny!
Więcej informacji www.facebook.
com/sportowe.walki.rycerskie.
Redakcja
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XLI Sesja Rady Dzielnicy

Inicjatywa radnych z Bielan
w Radzie m.st. Warszawy
o nagrodę dla Beaty Michalec

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy
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lutego 2014 r. odbyła się XLI Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na której została
podjęta uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego Nr III do budżetu m.st. Warszawy za 2013 r. oraz dwie uchwały w
sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym Nr
III do budżetu m.st. Warszawy na 2014 r.
Rada podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st. Warszawy o podjęcie
uchwały w sprawie zmiany nazwy Gimnazjum nr 72 im.
Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Warszawie, ul. S.
Przybyszewskiego 45, a także uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Dzielnicy Bielany do końca kadencji 2010-2014.

N

Szybki PIT

aczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany
Danuta Lesiak oraz burmistrz dzielnicy Bielany
Rafał Miastowski zapraszają wszystkich podatników, którzy są zainteresowani możliwością składania zeznań
podatkowych drogą elektroniczną w każdą środę do Urzędu
Dzielnicy Bielany, przy ul. Żeromskiego 29.
W ratuszu dyżurują pracownicy Urzędu Skarbowego
Warszawa-Bielany, którzy udzielają informacji w ramach
akcji „Szybki PIT” oraz pomagają w wypełnianiu i składaniu zeznań podatkowych za pośrednictwem platformy
e-Deklaracje.
Aby złożyć zeznanie podatkowe za pośrednictwem
platformy e-Deklaracje należy przynieść ze sobą informację
o osiągniętych dochodach tj. PIT-8C, PIT-11, PIT-40A oraz
informację na temat przychodu z 2012 r.
Zapraszamy do Urzędu Dzielnicy Bielany w środy, w
godz 8.00-16.00. Akcja trwa do 30 kwietnia 2014 r.
Redakcja
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Rada Dzielnicy Bielany przyjęła sprawozdania z działalności za 2013 r.:
● Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany,
● Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady
Dzielnicy Bielany,
● Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
● Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej i
Ekologii Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
● Komisji Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
Rada Dzielnicy Bielany przyjęła plan pracy na 2014 r.:
● Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej,
● Komisji Oświaty,
● Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej i
Ekologii.
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

Informacja
dla użytkowników wieczystych gruntu
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przypomina
o dokonaniu do 31 marca 2014 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Zgodnie z art. 238 k.c. użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania swego prawa
opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, z góry
za dany rok bez wezwania. Użytkownik wieczysty nie otrzymuje decyzji w sprawie corocznej opłaty. O ile opłata nie była
aktualizowana w roku poprzednim, opłata płatna jest w dotychczasowej wysokości. Od niezapłaconej w terminie
opłaty rocznej naliczane są odsetki ustawowe.
WBK

R

adni m.st. Warszawy: Zbigniew Dubiel, Agnieszka
Jakowicka, Piotr Mazurek i Anna Elżbieta Pabisiak wystąpili do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą o przyznanie Beacie Michalec Nagrody Miasta
Stołecznego Warszawy.
BEATA MICHALEC – od czerwca 2013 r. prezes
Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy
(trzeci prezes w historii 50 lat działalności TPW i pierwsza
kobieta).
Odznaczona w 2013 r. Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz wyróżniona odznaczeniem
„Zasłużony dla Warszawy”. W 2012 r. otrzymała Medal
„Zasłużony dla Miasta Mławy” oraz „Medal im. dr Henryka Jordana” przyznany przez TPD, a w 2011 r. otrzymała Odznakę „Przyjaciel dziecka” przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Jest autorką pierwszej na świecie i do tej pory jedynej
książki o zapomnianej XIX-wiecznej kompozytorce „Tekla
z Bądarzewskich Baranowska autorka nieśmiertelnej La
prière d’une vierge”. Przewodnicząca społecznego Komitetu Organizacyjnego Przywracania Pamięci Tekli Bądarzewskiej przy Towarzystwie Przyjaciół Warszawy. W latach 2008–2013 pełniła społeczną funkcję sekretarza w
Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Inicjatorka i pomysłodawca wielu akcji społecznych prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na
rzecz miasta. W latach 2010–2012 przewodnicząca konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”.
Mgr pedagogiki, dyrektor przedszkola, społecznik,
prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Ukończyła
Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny. Od ponad
20 lat związana z warszawską oświatą. Od 2002 r. jest
dyrektorem Przedszkola nr 318 „Zielony Zakątek” na
warszawskich Bielanach. Jest to jedyna warszawska placówka oświatowa, która posiada Zielony Certyfikat II
stopnia, ogólnopolski znak jakości, tytuł „Mecenas Polskiej
Ekologii” przyznawany przez Narodową Radę Ekologii w
konkursie „Przyjaźni Środowisku” pod honorowym patronatem Prezydenta RP, certyﬁkat „Zielona Flaga” przyznawany ramach Programu Eco-Schools.
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d 22 stycznia 2014 r. do 26 lutego 2014 r. Zarząd
Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy
odbył 9 posiedzeń, w trakcie których omówił łącznie 129 spraw, w tym podjął 107 uchwał.
Wśród istotnych zagadnień, będących przedmiotem
dyskusji Zarządu Dzielnicy Bielany, należy wymienić te z
zakresu:
● gospodarowania lokalami mieszkalnymi i lokalami
użytkowymi znajdującymi się w zasobie m.st. Warszawy
na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.:
– zatwierdzenia listy osób zakwaliﬁkowanych do zawarcia umowy najmu na rok 2014 oraz przekazania jej do
realizacji,
– najmu lokali mieszkalnych,
– realizacji wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokali mieszkalnych,
– wydzielenia z zasobu lokali mieszkalnych m.st. Warszawy lokali spełniających kryteria lokali socjalnych,
– najmu, podnajmu bądź rozwiązania umów najmu
lokali użytkowych, w tym garaży oraz boksów motocyklowych,
– zgody na remonty pustostanów w związku z przekroczeniem limitu dopuszczalnej wysokości wydatków ponoszonych na remont lokalu mieszkalnego,
– zgody na zwolnienie z obowiązku wykonania remontu zwalnianego lokalu mieszkalnego,
– okresowego obniżenia czynszu z tytułu poniesionych
wydatków na wykonanie prac remontowych w lokalu
użytkowym.
● oświaty i wychowania, w tym m.in.:
– podziału środków ﬁnansowych dla przedszkoli, szkół
i placówek na organizację dzielnicowych konkursów dla
dzieci i młodzieży oraz na doﬁnansowanie dzielnicowych
uroczystości i imprez (uchwała nr 2984 z dnia 4 lutego
2014 r.),
– podziału środków pieniężnych dla szkół na zorgani-

T

Grzegorz Pietruczuk,
Zastępca Burmistrza

Piotr Rudzki,
Zastępca Burmistrza

zowanie programu „Zima w mieście” w roku szkolnym
2013/2014 oraz sﬁnansowania dożywiania w czasie ferii
zimowych (uchwała nr 3007/2014 z dnia 11 lutego
2014 r.),
Jak już Państwa informowałem, bezpośrednim organizatorem akcji „Zima w mieście” jest dzielnica Bielany,
która we własnym zakresie zaplanowała i nadzorowała jego
przebieg. Oferta zajęć, we wszystkich formach organizacyjnych, była nieodpłatna – co z pewnością miało znaczenie dla, i tak już obciążonych, budżetów domowych.
Czekamy na Państwa uwagi, sugestie i wnioski dotyczące realizacji tegorocznego projektu „Zima w mieście”.
Wszystkie zgłoszone do nas pomysły zostaną przeanalizowane, co z całą pewnością wpłynie na jakość oferty programowej – zarówno tej najbliższej dotyczącej okresu
wakacji, jak i kolejnego projektu „Zima w mieście” na rok
szkolny 2014/2015.
– wypowiedzenia porozumienia w sprawie prowadzenia: Niepublicznego Przedszkola „Dębowy Raj” oraz
Niepublicznego Przedszkola „Chatka Puchatka”.
W tym miejscu pozwolę sobie zaznaczyć, że wypowiedzenie porozumień oraz związanych z tymi porozumieniami
umów nie oznacza likwidacji placówek przedszkolnych.
Zgodnie z założeniami, zmieni się jedynie formuła
prawna ich działania.

Budżet partycypacyjny 2015
w Dzielnicy Bielany na półmetku

rwa składanie wniosków do budżetu partycypacyjnego (1 548 521 zł). W naszej dzielnicy do 20 lutego
wpłynęły już 22 projekty. Przedstawione pomysły
dotyczą bardzo różnych dziedzin:
– rozwój infrastruktury rowerowej w dzielnicy (m.in.
wytyczenie pasów rowerowych na ul. Żeromskiego, budowa ścieżki rowerowej przez Park Stawy Kellera, przedłużenie ścieżki w Al. Słowiańskiej, projekt korekt istniejących
ścieżek rowerowych),
– rewitalizacja ul. Marymonckiej (posadzenie nowych
drzew, przeprowadzenie ścieżki rowerowej, wymiana latarni),
– modernizacja boiska przy ul. P. Nerudy 1,
– budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska
sportowego przy ul. Opalin, boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z zamontowaniem sprzętu sportowego,
– budowa boiska wraz z zamontowaniem sprzętu sportowego przy ul. Arkuszowej 202,
– organizacja konkursu na opracowanie projektu koncepcyjnego rewaloryzacji ul. E Schroegera,
– uzupełnienie ubytków zieleni i organizacja miejsc
postojowych w terenie ul. Przybyszewskiego na odcinku
od ul. Kasprowicza do ul. Księgarzy,
– wymiana ogrodzenia wokół Zespołu Szkół Nr 56,
– postawienie ławeczki reymontowskiej i zamontowanie tablicy pamiątkowej dedykowanej pisarzowi na placyku przy ul. Reymonta 26,
– stworzenie wielkiego placu zabaw w trójkącie ulic:
Gonzagi, Dzierżoniowskiej i Balaton,
– stworzenie Laboratorium Edukacyjnego w Szkole
Filialnej (ul. Arkuszowa 202),
– zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-wychowawczych w ramach projektu „Dobry start, lepsza przyszłość”
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Rafał Miastowski,
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Marek Lipiński,
Zastępca Burmistrza

dla dzieci z rodzin rozbitych i dysfunkcyjnych w Zespole
Szkół Nr 209,
– zorganizowanie cyklu zajęć o bezpieczeństwie i
pierwszej pomocy dla uczniów z Zespołu Szkół Nr 209,
– zorganizowanie cyklu zajęć lepienia z gliny ceramicznej w przedszkolach: Nr 328 i 340,
– poszerzenie chodnika na odcinku od ul. Fukierów do
ul. Schroegera wydłuż budynków przy ul. Reymonta 28,
30, 32 oraz zamontowanie 3 zestawów czterostanowiskowych stojaków na rowery na 3 podwórkach przy ul. Reymonta 28, 30 i 32,
– utworzenie otwartego gabinetu stomatologicznego w
siedzibie jednej z fundacji, tak by również osoby niepełnosprawne mogły skorzystać z zabiegów ze znieczuleniem,
– zorganizowanie 2 otwartych imprez dla bielańskich
seniorów, które będą promowały zdrowy, aktywny tryb
życia wśród osób starszych,
– zorganizowanie aerobiku i zajęć tanecznych na Młocinach (Szkoła Podstawowa Nr 77),
– organizacja zawodów sportowych „Puchar Bielan” w
biegu na orientację,
– organizacja zajęć pozalekcyjnych z elementami gimnastyki korekcyjnej,
– rewitalizacja Skate-parku w Parku Herberta.
Wnioski można składać do 10 marca. Cały czas funkcjonuje też Punkt Konsultacyjny. Na pytania mieszkańców
odpowiada zastępca przewodniczącego Zespołu ds. wdrażania budżetu partycypacyjnego Piotr Czerwiński. Punkt
będzie czynny w godz. 18:00–20:00 w sali 179 na I piętrze
Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 (wejście
od ul. Jarzębskiego) w dniach 4 i 7 marca 2014 r.
Magdalena Ulejczyk
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● kultury, w tym:
– wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy w 2014 r. (uchwała nr 3018/2014 z dnia 19 lutego 2014 r.).
● działalności gospodarczej, w tym:
– wykazu miejsc do prowadzenia działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach oraz skwerach położonych na gruntach m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany.
Przedmiotowy wykaz zostanie ujęty w zarządzeniu
Prezydenta m.st. Warszawy określającym lokalizacje dopuszczające prowadzenie działalności gastronomicznej ze
stoisk mobilnych w parkach oraz skwerach położonych na
terenie Warszawy.
● gospodarowania nieruchomościami m.st. Warszawy,
położonymi na terenie dzielnicy Bielany, w tym m.in.
wyrażenia zgody na:
– wycinkę drzew (tzw. zgoda właścicielska). W tym
miejscu ponownie wyjaśnię, że wyrażenie zgody właścicielskiej jest początkiem postępowania administracyjnego
prowadzonego przez Wydział Ochrony Środowiska dla
Dzielnicy Bielany o wydanie decyzji administracyjnej
dotyczącej zgody lub odmowy usunięcia drzew. Wobec
powyższego, należy mieć na uwadze, że wydawana przez
Zarząd Dzielnicy zgoda właścicielska nie przesądza w
sposób ostateczny o dokonaniu wycinki,
– udzielenie 50% boniﬁkaty od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej za
2013 r.,
– rozłożenia na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej za 2014 r.,
– podania do publicznej wiadomości wykazu nr 1/2014
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
– udostępnienie nieruchomości m.st. Warszawy pod
inwestycje liniowe.
● realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu
m.st. Warszawy, a także zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2013–2042
dla Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy.
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

W dniu 8 marca
wszystkim Paniom składamy
najserdeczniejsze życzenia!!!

Zarząd Dzielnicy Bielany
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EDUKACJA

Z perspektywy ucznia szkoły średniej
W tym dniu w budynku przy ul. Conrada 6 obecni byli nie tylko nauczyciele prezentujących się szkół, lecz również ich
uczniowie, których opinie i rady dotyczące

I co dalej z nauką?
VI Bielańskie Targi Edukacyjne w Zespole Szkół Nr 124
liceów oraz techników dostarczyły cennych
informacji kandydatom. Opowiadali nie
tylko o zaletach, ale i o wadach wybranych
przez siebie szkół. Doradzali, w jaki sposób
wybrać odpowiedni proﬁl, a także co zrobić,
aby dostać się do wybranych szkół. Odpowiadali na wiele pytań. Uczniowie trzecich
klas najczęściej pytali o atmosferę panującą
w szkole, progi punktowe do danych klas
oraz o nauczycieli. Na wielu stoiskach można było zaobserwować plakaty, zdjęcia,
kwiaty, ale również puchary oraz dyplomy
zdobyte w licznych konkursach.
Oczami gimnazjalisty
Podczas trwania targów udało nam się
porozmawiać z kilkoma osobami. Uczniowie oceniali spotkanie jako przydatne w wyborze szkoły średniej. Mówili również o organizacji imprezy: „Nie było kolejek ani
oprowadzających, lecz każdy mógł podejść
do stanowisk szkół, które interesują właśnie

Latynoski tydzień w José Marti

P

atronem jednego z bielańskich liceów
jest José Marti, kubański poeta, eseista i dziennikarz, który walczył o
niepodległość Kubańczyków. Pod koniec
stycznia, jak co roku, zorganizowano w
szkole latynoski tydzień na cześć patrona.
Z tej okazji szkoła była specjalnie udekorowana, na przerwach puszczano latynoskie
piosenki, a w kawiarence serwowano m.in.
latynoskie desery i napoje. Ostatniego wieczora stycznia odbyła się w liceum również
„Fiesta Latina”, czyli impreza obejmująca:
kursy tańców latynoskich, pokaz tańca w wykonaniu profesjonalistów i dyskotekę w
rytmach Ameryki Środkowej i Południowej.
Organizacją „Tygodnia patrona” zajęli się
głównie nauczyciele języka hiszpańskiego.
José Marti, patron XXII Liceum Ogólnokształcącego (ul. Staffa 111), żył tylko 42
lata. Zginął 19 maja 1895 r. w bitwie z hiszpańskimi oddziałami w Dos Rios. Uczył się
m.in.: w Profesjonalnej Szkole Malarstwa
i Rzeźby w Hawanie, skończył prawo, a po
więzieniu i tułaczce po świecie wrócił na
Kubę w 1877 r. W Gwatemali, pod fałszywym nazwiskiem, objął posadę nauczyciela
historii i literatury. Potem był konsulem w
Nowym Jorku, a w 1885 r. (25 marca) José
Marti opublikował dokument Manifesto of
Montecristi. Jak
czytamy na stronie
www.josemarti.pl,
to w nim ogłosił
niepodległość Kuby,
koniec nierównego
traktowania przez
prawo z powodów
rasowych, przyjaźń
z Hiszpanami, którzy nie sprzeciwiali
się niepodległości i
wojnę z tymi, którzy stali na drodze
do niej.

4

Atmosfera liceum
20 lat minęło, jak jeden dzień, a my, z
perspektywy czasu, możemy coś od siebie
dodać o atmosferze w José Marti z końca
XX w.
Jesteśmy jego absolwentkami. W trójkę,
czyli: Gosia Markowska (obecnie Strupczewska), Dorota Zwierzyńska i Ola Gajda, tego samego roku przeszłyśmy do José
ze sportowego liceum na ul. Zuga. Ponieważ
przeniosłyśmy się do klasy o proﬁlu pedagogicznym, miałyśmy również praktyki w
przedszkolu. Dorota jest obecnie pracownikiem administracji w bielańskim przedszkolu na ul. Gwiaździstej 27. Ola (autorka
tekstu) od wielu lat jest dziennikarką (zdjęcie na dole z dziennikarskiego Sylwestra w
2001 r.). – Przepadałam za lekcjami polskiego. Uczyli nas pan Waszak i pani Zagórska
– wspomina laureatka ogólnopolskiego
konkursu z 2001 r., zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.
Gosia, od wielu lat szczęśliwa mężatka,
prowadzi rodzinną ﬁrmę. – Miałyśmy wspaniałą wychowawczynię panią Baranowską.
Szkoła organizowała nam bardzo ciekawe
wycieczki. Byliśmy razem w Wilnie, a także w Danii. Dopłynęliśmy do niej promem.
Co do wspólnych inicjatyw,
na kilka miesięcy przed studniówką mogliśmy na ścianach
klas namalować
dekoracje. Pamiętam, że pan
Waszak uwielbiał Adama
Mickiewicza –
dodaje Małgorzata.
o.ga.

Fot. Arch. ZS Nr 124
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lutego 2014 r. w Zespole Szkół Nr
124 odbyły się Bielańskie Targi
Edukacyjne. Organizatorami byli:
Gimnazjum Nr 73, wchodzące w skład ZS
Nr 124 wraz z Urzędem Dzielnicy Bielany.
Targi, już po raz szósty, dają możliwość
przedstawienia swojej oferty bielańskim
szkołom ponadgimnazjalnym. W tym roku
wśród trzynastu prezentowanych szkół,
pojawiły się również dwie spoza naszej
dzielnicy, oferujące nowe, ciekawe kierunki.
Uczniowie trzecich klas z wielu gimnazjów
na Bielanach mieli okazję zapoznania się z
propozycjami szkół.
Uroczystego otwarcia VI Bielańskich
Targów Edukacyjnych dokonał Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Bielany wraz
z jego zastępcą Markiem Lipińskim oraz
Zoﬁą Gajewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Moniką Grabowską,
dyrektor ZS Nr 124.

Stoiska bielańskich szkół ponadgimnazjalnych

jego” – wypowiadał się uczeń z gimnazjum
przy ul. Staffa. Inna gimnazjalistka powiedziała nam: „Te targi umożliwiły mi lepsze
poznanie szkół, które już wybrałam. Rozmowa z ich uczniami wiele mi dała”. Nam
również spodobał się pomysł organizacji
takiej imprezy. Jest ona przydatna dla rozeznania się w ofertach dotyczących dalszej
edukacji.
W tym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska Zespołu Szkół Nr
10 im. Stanisława Staszica oraz Liceum
Ogólnokształcącego Niepublicznego Nr 43
im. Lotników Amerykańskich. Naszą uwagę
przykuła także oferta XLI Liceum Ogólno-

kształcącego im. Joachima Lelewela, jak
również obecnego po raz pierwszy na Targach LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Wydaje się, że z roku na rok oferty szkół
ponadgimnazjalnych są coraz atrakcyjniejsze. Zarówno, jeśli chodzi o kierunki kształcenia, jak o sposób reklamowania poszczególnych placówek.
Co dalej z nauką? Tego jeszcze nie wiadomo. Teraz uczniowie muszą dokładnie
przejrzeć oferty interesujących ich szkół,
lecz na pewno dzięki Bielańskim Targom
Edukacyjnym mają ułatwiony wybór.
Kamila Kobus, Klaudia Pełka (IIIb)

Podnoszenie efektywności
nauczania
Konferencja w Zespole Szkół Nr 119

31

stycznia 2014 r. w Zespole Szkół
Nr 119 przy ul. Zuga 16 odbyła się
konferencja poświęcona podnoszeniu efektywności nauczania oraz sposobom analizy efektów i efektywności nauczania, której uczestnikami byli m.in. dyrektorzy i nauczyciele szkół bielańskich.
Po otwarciu konferencji przez Rafała
Miastowskiego, burmistrza dzielnicy Bielany, zgromadzeni wysłuchali wykładu i
obejrzeli prezentację dr Ewy Stożek z Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Edukacyjna Wartość Dodana”.
Następnie w ramach dzielenia się dobrą

praktyką, swoimi pomysłami i reﬂeksjami
podzielili się: Małgorzata Staniszewska,
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 289, Aleksandra Jeżak, nauczycielka Gimnazjum Nr
72 oraz Anna Pawłowska, dyrektor Zespołu Szkół Nr 55. Ze swoimi spostrzeżeniami
dotyczącymi analizy wyników nauczania
zapoznał zebranych Zbigniew Ślęzakowski,
dyrektor XXII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José
Marti oraz Mirosława Piasecka-Galas,
dyrektor Zespołu Szkół Przymierza Rodzin
Nr 3.
ZS Nr 119

Dni Otwarte w Szkołach im. Wojciecha Górskiego
Gimnazjum i Liceum
Nowe atrakcyjne kierunki

S

erdecznie zapraszamy kandydatów i ich
rodziców na Dni Otwarte w Gimnazjum Nr 74 i LX Liceum Ogólnokształcącym 15 marca 2014 r. (sobota) godz. 10.00
i 9 kwietnia 2014 r. (środa) godz. 16.00.
Na spotkaniach z dyrekcją, nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Nr 49 zapre-

zentujemy nasze szkoły, odpowiemy na
wszystkie pytania. Zaproponujemy innowację pedagogiczną „Kariera w mundurze”
zarówno dla gimnazjalistów jak i licealistów.
Nasi uczniowie przedstawią swoje prace
plastyczne oraz program artystyczny.

Bielany solidarne z Ukrainą – ratusz dzielnicy, 6 marca, godz. 19.00

ZS Nr 49

Nasze Bielany nr 2/2014

ZIMA W MIEŚCIE

17

Zima w mieście na Bielanach
„Co można zgubić pod choinką?...”
li zaangażowani w poszukiwania: i dzieci,
i opiekunowie, i władze dzielnicy i goście
Centrum, wśród których znaleźli się przybyli z innej bajki aktorzy Teatru Rampa,
muzyk, który przypadkiem przyszedł z
marchewką za pazuchą i iluzjonista – żartowniś. Wszyscy pomagali Choince i to
skutecznie. W ciągu niecałej godziny ozdo-

wsypywały się słodycze. Wśród słodyczy
były i rozpuszczalne gumy do żucia, i mieszanka czekoladowa, i najzwyklejsze lizaki,
i czekoladki merci. To wszystko miało osłodzić ferie i brak śniegu. Ponieważ na scenie
zostały dwa samotne cukierki, prowadzący
Robert Tondera poprosił Rafała Miastowskiego i Zoﬁę Gajewicz o pociągnięcie za

by odnalazły zguby i tanecznym krokiem
powędrowały do wymoszczonych watą
pudełek, aby odpocząć i za rok w grudniowy
wigilijny wieczór znowu zagościć w naszych domach.
Na tym kończy się scenariusz inauguracji. Potem była jeszcze tylko niespodzianka
dla uczestników spotkania. Każdy opiekun
grupy, koniecznie z torebką foliową i wylosowanym wcześniej szczęśliwym numerkiem, wchodził na scenę, stawał pod zwisającym z góry olbrzymim choinkowym cukierkiem, na dany znak pociągał za kokardkę od cukierka i do przygotowanego worka

kokardkę od cukierka. Do ich torebek także
wsypały się cukierki, które zaraz potem
rozdali dzieciom.
Było wesoło, gdy na scenie pojawiał się
iluzjonista, i refleksyjnie, gdy oglądano
aktorów Teatru Rampa w piosence Drewnianych Marionetek, i wystrzałowo, gdy
dzieci po opuszczeniu Sali Teatralnej weszły w kilkaset kolorowych balonów, wypełniających hol Centrum. W tym strzelaniu
z balonów wziął udział Rafał Miastowski,
co stanowiło wesoły element tegorocznej
inauguracji.
Program inauguracji „Zimy w mieście

na Bielanach” został całkowicie opracowany i przygotowany przez pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych BCEK.
Jedni animowali postaci: Ptaszka, Myszkę,
Biedronkę, Eskimoska, dwa Bałwanki, inni
mówili wiersze z tzw. offu, a jeszcze inni
przygotowywali scenograﬁę, pracowali przy
oświetleniu widowiska, efektach dźwiękowych. Gościnnie udział w artystycznym
przedsięwzięciu Centrum wzięła Angelika
Sikora, studentka kulturoznawstwa na
UKSW, która od kilku miesięcy efektywnie
współpracuje z naszą placówką w ramach

Fot. Arch. BCEK

lutego 2014 r. za oknem trawa i
słońce, a w Bielańskim Centrum
Edukacji Kulturalnej inauguracja
akcji „Zima w mieście na Bielanach”.
Na widowni sali teatralnej BCEK-u na
widowni zasiadło ok. 250 osób w różnym
wieku. Przeważały dzieci z klas 1 – 3 szkół
podstawowych. Przyszły też mamy z dziećmi. A nad wszystkimi pieczę objęli przedstawiciele władz dzielnicy: Rafał Miastowski, burmistrz dzielnicy Bielany i Zofia
Gajewicz, naczelnik Wydziału Oświaty i
Wychowania.

Sporo się działo na scenie BCEK-u

20

lutego br. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 52 odbyła się
lekcja pokazowa Mazowieckiego
Oddziału Żandarmerii Wojskowej. Spotkanie zorganizowane zostało z inicjatywy
burmistrza dzielnicy Rafała Miastowskiego
z myślą o dzieciach z bielańskich szkół,
które uczestniczą w akcji „Zima w mieście”.
Po krótkim powitaniu uczniów wraz z
opiekunami przez gospodarza szkoły, dyrektora Jana Orłowskiego, dzieci miały okazję
zapoznać się z niebezpieczną i pełną wyzwań pracą Żandarma Wojskowego. Z sali
padło wiele pytań, m.in. o zagraniczne akcje
z udziałem wojska oraz o szczegóły uzbrojenia, na które cierpliwie odpowiadali Żandarmi.
Podczas spotkania wyświetlany został
ﬁlm o pracy Żandarmerii Wojskowej. Dzieci uczestniczyły w testach autogogli, malowaniu buziek, miały możliwość obejrzeć i
przymierzyć strój żandarma, brały też udział
w konkursach z nagrodami. Największą
popularnością cieszył się symulator jazdy 3
D, do którego ustawiła się długa kolejka.
Dziękujemy komendantowi MOŻW płk.
Wiesławowi Chrzanowskiemu oraz jego
żandarmom.
Magdalena Ulejczyk
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praktyk studenckich, a tym razem wcieliła
się w rolę Choinki.
Inspiracją dla realizacji przedstawienia
„Co można zgubić pod choinką?...” są działania grupy teatralnej, która z powodzeniem
wystawiła „Kopciuszka” oraz „Jasełka” i
tym samym wyznaczyła nową drogę działań
w ramach teatralnych realizacji projektów
edukacji kulturalnej na Bielanach.
Dla zespołu BCEK-u przedstawienie
„Co można zgubić pod choinką?...” jest
pierwszym tego typu przedsięwzięciem, ale
mamy nadzieję, że nie ostatnim.
Tadeusz Olechowski

Lekcja pokazowa Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej
dla bielańskich uczniów

Fot. M. Ulejczyk

Spotkanie rozpoczął od powitania
wszystkich obecnych Robert Tondera,
aktor Teatru Rampa, a po kilku dosłownie
minutach na scenie Teatru Wrzeciono zaczęło dziać się coś niesamowitego. Po odsłonięciu kurtyny dzieci zobaczyły Bożonarodzeniowe drzewko z kilkoma wiszącymi ozdobami. Spod tego 4,5-metrowego
kolosa wyszła żywa Choinka. Poinformowała obecnych, że święta, co prawda, dawno minęły, ale ani ona, ani ozdoby nie mogą
udać się na spoczynek, ponieważ część z
nich zgubiła pod choinką elementy swoich
strojów. I teraz się zaczęło. Wszyscy zosta-

Najpierw test w autogoglach, a później pamiątkowe zdjęcie
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KULTURA
Pamiętamy o Duchowych Pasterzach Narodu

Fot. Arch. ZK

W

roku 2014 przeżywać będziemy
wielkie chwile związane z kanonizacją naszego rodaka, Jana
Pawła II. W związku z tym Dzielnica Bielany zorganizuje specjalny koncert, aby
w sposób szczególny uczcić pamięć o Papieżu Janie Pawle II.
Podobny koncert, upamiętniający pierwszą rocznicę śmierci ks. kard. Józefa Glempa odbył się w styczniu, w kościele Matki
Bożej Wspomożycielki Wiernych przy ul.
Conrada. Obecna na nim była siostra Prymasa, Pani Stanisława Glemp, a także ks.
bp Józef Górzyński, burmistrz Bielan Rafał Miastowski, jego zastępca Piotr Rudzki oraz przedstawiciel Rady Dzielnicy Bielany, radny Jarosław Wąsik.
Z kolei w maju odbędzie się koncert z
okazji kanonizacji Jana Pawła II, na którym
wystąpi kapela góralska Ondraszki. Zaprezentuje ona góralskie utwory (Barka, Góralu czy

Na pierwszym planie od prawej:
Jarosław Wąsik, bp Józef Górzyński, Stanisława Glemp i Rafał Miastowski

ci nie żal, W moim Ogródecku, Szumi Jawor,
Krywaniu) przeplatane fragmentami kazań
oraz wierszy naszego Papieża.

W następnym numerze „NB” poinformujemy o terminach i miejscach koncertów.
ZK

Rozpoczyna się cykl
Łacińskich Mszy Wielkopostnych

Fot. Arch. ZK
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Zespół Bornus Consort

niedzielę 9 marca, w Kościele Pokamedulskim odbędzie się pierwszy koncert z cyklu
„Łacińskie Msze Wielkopostne”. Pieśni w
estetyce XIV-wiecznej wykona zespół Bornus Consort
specjalizujący się w wykonywaniu muzyki dawnej.
Wzorem poprzednich lat, koncerty będą odbywały się w każdą niedzielę Wielkiego Postu: tj. 9, 16, 23,
30 marca oraz 6 i 13 kwietnia o godz. 11.00 w Kościele Pokamedulskim przy ul. Dewajtis 3.
Bornus Consort, to czołowy polski zespół wokalny, wykonujący polifoniczną muzykę dawną, a zwłaszcza dzieła z okresu renesansu, a także monodie liturgiczne.
Kierownikiem artystycznym zespołu jest Marcin
Bornus-Szczyciński, śpiewak i badacz muzyki dawnej, współtwórca formuły „Pieśń Naszych Korzeni”
dla Festiwalu Muzyki Dawnej w Nowym Sączu.

Koncert The Warsaw Dixielanders
ostatni dzień karnawału, wtorek
4 marca, w ramach koncertu
otwierającego tegoroczny cykl
„Jazz w Podziemiach Kamedulskich na
Bielanach”, wystąpi zespół jazzu tradycyjnego „The Warsaw Dixielanders”. Wszyscy
fani jazzu nowoorleańskiego i dobrych
brzmień będą mieli szansę posłuchać muzyki w najlepszym wykonaniu i przenieść się
do czasów, gdy swingujące sale taneczne
pękały w szwach.
Zespół wystąpi w składzie: Jerzy Kuszakiewicz (trąbka/śpiew), Mariusz Wnuk
(puzon), Michał Pijewski (klarnet), Jerzy
Więckowski (perkusja), Ireneusz Kozłowski (kontrabas), Marek Słomiński (banjo).
Początek o godz. 19.00, Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3. Wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona.
ZK
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Witam serdecznie w imieniu Czytelników
„Naszych Bielan”. Na początek chciałbym
zapytać: co takiego wydarzyło się w Pani
życiu, jaki imperatyw sprawił, że trafiła Pani
do Fundacji?

Myślę, że wynikało to z chęci niesienia
pomocy innym. Również moi przodkowie
pomagali bliźnim w najcięższych sytuacjach;
w rodzinnych dramatach. To wielka radość
dawać ludziom potrzebne im wsparcie. Mam
nastoletnią córkę i chciałabym, aby i ona
poznała różne aspekty życia, żebyśmy robiły to razem. Fundacja „Sue Ryder” stwarza
nam właśnie taką możliwość.
Rozumiem, że działalność Fundacji „Sue
Ryder” opiera się na szeroko pojmowanym
wolontariacie. Czy Bielańczycy mogą dołączyć
do łańcuszka dobrych serc, a jeśli tak, to w
jaki sposób?

Szukając lokalizacji na otwarcie nowego
sklepu, wybraliśmy Bielany. To miejsce
stało się magnesem, szczególnie dla mieszkańców, którzy od zawsze byli związani z
naszą dzielnicą. To często ludzie, którzy
potrzebują takich miejsc, gdzie mogą podzielić się swoimi dobrami (uśmiech Pani Lubomiry). Te dobra, które dla nich są pełne wspomnień, to rzeczy, które nie traﬁą do śmietnika. Sprawią radość nie tylko kupującemu, ale
najbardziej osobie potrzebującej pomocy, do
której potraﬁmy dotrzeć. Jest w tym miejscu
dobry duch, czas zatrzymuje się niczym w
starym kurancie, pozwala na dłuższą rozmowę przy kawie lub herbacie. Tego nastroju
brakuje w innych miejscach wymiany handlowej. Dzięki okolicznym, bielańskim szkołom oraz ich wspaniałym nauczycielom uczących młodych wrażliwości na tych, którzy
nie radzą sobie w życiu, mamy odpowiedzialnych i pełnych pasji wolontariuszy.

Najwyższy czas na rozszyfrowanie nazwy
Fundacji – „Sue Ryder”. Proszę o przybliżenie
naszym Czytelnikom tą niezwykłą Postać, jej
wieloraką działalność, a także historię oraz
cele Fundacji.

Fot. Arch. ZK
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Otwarcie cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich na Bielanach”

ZK

J

est w naszej dzielnicy miejsce niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju, które nie
sposób ominąć. Sklep Fundacji Charytatywnej „Sue Ryder” przy Al. Zjednoczenia
1 (wejście od ul. Żeromskiego). Prawdę
mówiąc, oﬁcjalna nazwa – sklep jest nieco
myląca, ciut nieadekwatna. To coś więcej.
Może Punkt? Miejsce oﬁarowywania darów? W każdym razie placówka nie mająca
z komercyjnym handlem nic wspólnego,
działająca w obszarze non proﬁt. Pojęcie
zysku jest tu zupełnie nie na miejscu. Chociaż... Skoro oferowane rzeczy służą wsparciu potrzebującym pomocy, to jestem za
takim zyskiem absolutnie na – tak! I my,
Bielańczycy powinniśmy być dumni, że
możemy to czynić. Zatem miejsce niezwykłe... Nie pozostało mi nic innego jak przybliżyć działalność placówki i porozmawiać
z Panią Lubomirą Paśko – kierownikiem
sklepu. Ja nazywam się jak zwykle Leszek
Rudnicki i...

Sue Ryder, czyli Margaret Susan Ryder
to drobna, bardzo młoda Angielka, która
podczas II wojny światowej służyła w polskiej sekcji brytyjskiego Zarządu Operacji
Specjalnych i zetknęła się z polskimi oﬁcerami – Cichociemnymi. Oczarowała ją ich
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odwaga, profesjonalizm, wysokie morale
oraz elegancja w każdej sytuacji. Widziała
tragedię ludzi walczących, śmierć, kalectwo,
rozpadające się rodziny, osierocone dzieci i
biedę, którą wojna zostawiła po sobie. Postanowiła przez całe swoje życie pomagać
ludziom i zaczęła tę pomoc od Polski. Za
swoje oraz darczyńców pieniądze (których
zaraziła swoją pasją), budowała w naszym
kraju przy istniejących szpitalach tzw. Pawilony angielskie albo Domy Sue Ryder, jak je
nazywali ludzie. Wyposażała te miejsca w
sprzęt, leki, często jedzenie, a także wszystko to, co zdołała przywieźć do Polski. W 15
krajach świata wybudowała ponad 800 takich Domów. W 1953 r. powołała do życia
fundację swojego imienia. Od Królowej
Elżbiety II przyjęła tytuł szlachecki „Lady
Ryder of Warsaw”. Zasiadała w brytyjskiej
Izbie Lordów będąc gorącą orędowniczką
polskich spraw. Została również Honorowym Obywatelem m.st. Warszawy, Konstancina i Gdyni. Jej imieniem nazwano rondo
w Gdyni, ulicę w Konstancinie, szkołę w
Woli Batowskiej oraz skwer w Warszawie.
Zmarła w 2000 r. w wieku 77 lat. Fundacja
jej imienia kontynuuje do dziś rozpoczęte
dzieło zgodnie ze Statutem, pomagając w
podnoszeniu standardów leczenia, opieki w
Domach „Sue Ryder”, pomocy ﬁnansowej
w ich remontach czy budowie przedszkola.
Fundujemy stypendia, jak również pomagamy młodym ludziom po wypadkach.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Zatem kolejne pytanie: od którego roku Fundacja działa w Polsce oraz ile, i jakie placówki
posiada w naszym kraju?

W Polsce Fundacja „Sue Ryder” działa
od wczesnych lat pięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Dziś na terenie kraju działa 15 placówek. Są to Domy Pomocy Społecznej, hospicja, oddziały onkologiczne, przedszkole dla
dzieci specjalnej troski. Oprócz tego oﬁarujemy – jak już wspomniałam – pomoc młodym ludziom po wypadkach, stypendia dla
dzieci w szkole im. Sue Ryder. Po II wojnie
było ogółem 30 takich placówek, jednak czas
do transformacji w 1989 r. zrobił swoje... Nie
udało się nam wszystkich utrzymać.

Skoro wiemy już więcej o Fundacji „Sue
Ryder”, zapytam bardziej lokalnie: kiedy

WĘDRUJĄC PO BIELANACH

Sue Ryder na Bielanach
Wywiad z Lubomirą Paśko,
kierownikiem sklepu
otwarto sklep, w którym teraz rozmawiamy i
jakie były jego początki?

Otwarcie sklepu na Bielanach miało
miejsce 10 kwietnia 2013 r. To był zwykły
dzień, środa, godziny południowe. Wnętrze
wypełnione zaproszonymi gośćmi; byli
przedstawiciele bielańskiego Ratusza,
Wspólnota Mieszkańców, wolontariusze,
nauczyciele, lokalna prasa, Zarząd oraz
pracownicy dwóch innych sklepów Fundacji
i naturalnie mieszkańcy Bielan. Miła atmosfera, maleńkie przekąski piętrzące się na
tacach, napoje i duże nadzieje na dobrą
współpracę. Dodam, że sklep znajduje się
bardzo blisko bielańskiego ratusza. Korzystając z okazji naszej rozmowy, chciałabym
serdecznie podziękować w imieniu Zarządu
Fundacji i swoim za okazaną pomoc oraz
ogromne zaangażowanie Zarządu Dzielnicy
Bielany. Myślę, że gdyby nie jego wsparcie,
nie byłoby nas tutaj. A początki to mój entuzjazm i praca, żeby pokazać i przekonać
sceptyków, że można i warto pomagać innym.
Pozostańmy zatem przez chwilę w jego
wnętrzu. Jakie przedmioty mogą przynosić do
sklepu i ofiarowywać Bielańczycy i jakie mogą
nabyć za naprawdę symboliczne pieniądze?

Proszę popatrzeć. Jest tutaj wszystko, co
Bielańczycy posiadają w domu, a nadaje się
do sprzedania w naszym sklepie. Rzeczy nam
pozornie niepotrzebne, mogą sprawić radość
innym. Przykładowo: porcelana, szkło dekoracyjno-użytkowe, sztućce czy inne drobiazgi. Do tego: koraliki, szaliki, torebki, kapelusze, paski, ubrania – suknie codzienne i
balowe, garnitury, smokingi, futra czy ubrania sportowe. Znajdziemy tu przedmioty
wyposażenia mieszkań: żyrandole, obrazy,
książki, ﬁranki, pościel czy nawet drobne

meble. Liczę na dobry wybór Bielańczyków.
Jednocześnie prosimy, by ofiarowywane
rzeczy były czyste, nadające się do sprzedania. Takie, jakie sami Państwo chcieliby
kupić u nas. Wszystko co oferujemy Bielańczykom jest niepowtarzalne i niedrogie. A
cykliczne sprzedaże mają symboliczną
cenę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Bielańczyków.

O! I teraz wszystko wiadomo: każdy zakupiony w sklepie drobiazg wspomaga
działalność Fundacji „Sue Ryder”. Tak
sobie patrzę, patrzę i widzę tutaj rzeczy
prześlicznej urody, naprawdę unikalne.
Które z nich poleciłaby Pani na dzień
dzisiejszy Bielańczykom?

Rozmawiał Leszek Rudnicki

Bardzo dziękuję za rozmowę, za wędrówkę
po życiu i działalności Sue Ryder. Dziękuję nie
tylko w imieniu Czytelników „Naszych Bielan”,
ale przede wszystkim osób chorych, opuszczonych, „wyrzuconych na aut”, którym tak pięknie przysłużyła się Lady Ryder of Warsaw.

W chwili gdy rozmawiamy (luty:
przyp. autora), trwa karnawał i posiadamy w sklepie mnóstwo ciekawych
strojów na duży bal jak i wieczór spędzony w domu. Ponadto na zimowe
ferie są u nas łyżwy, narty, sportowe
buty czy ubrania. Zatem gorąco zapraszam na zakupy.

Powoli zmierzamy do końca rozmowy, lecz nie mogę pominąć ważkiego pytania. W jakim stopniu władze dzielnicy
Bielany wspierają działalność placówki i
w czym mogłyby jeszcze pomóc?

Dzięki władzom Bielan zaistnieliśmy na terenie dzielnicy. Pracownicy
ratusza także są naszymi darczyńcami
oraz klientami sklepu i sądzę, że coraz
bardziej wpisujemy się w bielański
pejzaż, jako miejsce warte odwiedzenia.
Zależy mi na tym, aby informacja o nas
była bardziej dostępna na terenie ratusza wśród pracowników oraz petentów.
Mam nadzieję, że dzięki publikacji
naszej rozmowy na łamach „Naszych
Bielan”, tak właśnie się stanie. Wierzę,
iż uda nam się bardziej dotrzeć z informacją, że działamy, że jesteśmy, do
większości Bielańczyków.
Kto oprócz Pani obsługuje sklep w
którym teraz rozmawiamy? Mówiąc nieco kolokwialnie: kto jeszcze staje za ladą?
Przyjmuje, sprzedaje? Doradza?

W sklepie od niedawna pracuje cztery godzinny dziennie Pani Ania, która
była naszą wolontariuszką, to moja
„prawa ręka”. Jest też z nami Pani Henia wolontariuszka, mieszkanka Bielan,
pełna pasji, zaangażowania i inicjatywy.
Pracuje dwa razy w tygodniu. Bardzo
Ją cenię i dziękuję, że jest.
Na finał pytanie podstawowe, ale
nader ważne: w jakie dni tygodnia oraz
w jakich godzinach czynny jest sklep?

Sklep jest czynny od poniedziałku
do piątku, w godzinach 10.00–18.00
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BEZPIECZEŃSTWO
Rondo Hutników

Fot. Arch. Huty

Dawców Krwi, gdzie oddali wiele tysięcy
litrów tego najcenniejszego leku. Z ich inicjatywy przed 47 laty powstał, również
działający do dziś Oddział PTTK, dzięki
któremu wiele osób uprawiało aktywną turystykę pieszą, rowerową i motorową. Pracownicy Huty wspierali i do dziś wspierają
wiele instytucji i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym,
z których korzystają mieszkańcy Bielan”.
Ewa Karpińska

30-lecie Klubu Stefan
połączone z jubileuszem trzydziestolecia
działalności abstynenckiego Klubu Stefan.

Redakcja

Fot. M. Szczygieł

lutego w Zespole Szkół nr 124
przy ul. Conrada 6 odbyło się
Bielańskie Forum Abstynenckie,

Od prawej: Rafał Miastowski – burmistrz dzielnicy, Anna Kukieła – prezes Klubu, Maria Mossakowska,
Anna Czarnecka, Halina Szerszeń – radne oraz Grzegorz Pietruczuk – zastępca burmistrza
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O

soba bezdomna większości z nas
kojarzy się z kimś brudnym, o charakterystycznym zapachu, śpiącym
pod mostem lub na naszej klatce schodowej.
Zapominamy jednak, że są to ludzie posiadający takie same prawa i przywileje jak
każdy inny obywatel naszego kraju. Niektóre z tych osób same wybrały bezdomność
jako sposób i styl życia, ale nie wszyscy. Są
też tacy, którzy zostali do tego zmuszeni
sytuacją rodzinną, czy materialną. Warszawa
jest miastem, które jako jedno z pierwszych
musiało się zmierzyć z problemem bezdomności, praktycznie nie występującym w
małych miejscowościach. W 2013 r. w naszym mieście zlokalizowano 100 niemieszkalnych miejsc takich jak altanki śmietnikowe, działki, szałasy, w których z różnym
natężeniem przebywało ok. 500 osób bezdomnych. Obecnie na terenie dzielnicy
Bielany zlokalizowano 9 takich miejsc, w
których łącznie przebywa 27 osób. Należy
tu podkreślić, że do tych miejsc nie zaliczamy klatek schodowych czy piwnic.
Szczególnie w okresie jesienno-zimowym osoby te narażone są na niekorzystne
warunki atmosferyczne i właśnie wtedy
potrzebują szczególnej pomocy i opieki,
które niosą im różne instytucje, w tym także
Straż Miejska, wspierana przez dzielnicowy
Ośrodek Pomocy Społecznej, z którym
współpracujemy praktycznie przez cały
rok.
W całej Warszawie znajduje się 26 placówek dających schronienie dla 3500 osób
bezdomnych, a na terenie województwa
mazowieckiego takich placówek jest aż 71.
Ponadto na terenie Warszawy funkcjonuje
10 jadłodajni, wydających dziennie ok. 2300
posiłków, punkt pomocy medycznej, dwie
ogrzewalnie, pralnia i łaźnia. Dla osób,
które mają problem z dotarciem do jadłodajni w okresie siarczystych mrozów, ciepłe

posiłki dostarczają strażnicy miejscy.
W 2013 r. rozdaliśmy, aż 14500 posiłków.
Specjalnie dla osób potrzebujących pomocy w województwie mazowieckim uruchomiono bezpłatną infolinię 987, gdzie
można uzyskać szczegółowe informacje o
noclegowniach, schroniskach, a także jadłodajniach. Osoby te mogą także zadzwonić z
prośbą o pomoc do Straży Miejskiej, jednak
są to sytuacje sporadyczne. Nie brakuje nam
jednak zgłoszeń od mieszkańców związanych z uciążliwościami wynikającymi z
przebywania bezdomnego na klatce schodowej, czy w środkach komunikacji miejskiej
Są także zgłoszenia od mieszkańców, którym los tych osób nie jest obojętny. W 2013 r.
Straż Miejska odnotowała 7200 takich zgłoszeń, z tego na terenie dzielnicy Bielany
zarejestrowano 924 zdarzenia.
Większość osób bezdomnych nie oczekuje i nie prosi o pomoc przy znalezieniu
miejsca w noclegowni. Są jednak wyjątki,
które zaliczamy do naszych sukcesów, ponieważ tylko dzięki naszemu uporowi i namowom udaje się przekonać pojedyncze
osoby do przyjęcia takiej formy pomocy.
Jedna z takich sytuacji miała miejsce na
jesieni 2013 r., kiedy to przy współpracy
Ośrodków Pomocy Społecznej z Bielan oraz
Łomianek, a także współpracy ze Strażą
Miejską z Łomianek udało się przekonać, a
także zorganizować dla bezdomnego mężczyzny miejsce w Domu Pomocy Społecznej
w Otwocku, gdzie został przewieziony przez
nasz patrol. Wcześniej domem tego mężczyzny był przystanek autobusowy KMŁ Łomianki-Buraków 01 zlokalizowany na granicy Warszawy i Łomianek.
Niezależnie, czy liczba bezdomnych
będzie w Warszawie rosła, czy malała, Straż
Miejska jest gotowa nieść im pomoc
Maciej Świątek
Z-ca Naczelnika Oddziału

Skontaktuj się
ze swoim dzielnicowym!

Poniżej prezentujemy kolejną cześć listy dzielnicowych, którzy są przyporządkowani do danego
adresu na Bielanach, z wykazem numerów ich telefonów. Kontakty uporządkowane są wg alfabetycznego wykazu ulic. W następnych numerach „Naszych Bielan” pojawi się dalsza część wykazu.

● Pl. Konfederacji 55, 56-62 – asp. Piotr Andrzejczak, tel. (22) 603-22-74, tel. kom.
600-997-392
● Ul. Kościańska 5-9, 2-6 – asp. Michał Roszkiewicz, tel. (22) 603-22-68, tel. kom. 600997-402
● Ul. Krotoszyńska – mł.asp. Stanisław Treter,
tel. (22) 603-22-12, tel. kom. 600-997-282
● Ul. Królowej Jadwigi – asp. Dariusz Cymerman, tel. (22) 603-22-65, tel. kom. 600-997397
● Ul. Księgarzy – asp. Andrzej Łuc, tel. (22)
603-22-62, tel. kom. 600-997-648
● Ul. Księżycowa 56-58 – st. sierż. Kamil
Stefankiewicz, tel. (22) 603-22-76, tel. kom.
600-997-319
● Ul. Księżycowa do 54 – asp. Michał Wojtasik, tel. (22) 603-22-74, tel. kom. 600-997634

– 33-137, 64-138 – st. sierż. Krzysztof
Tomczak, tel. 22 603-22-71, tel. kom. 600997-296
● Ul. Kulczycka 3 – asp. Jacek Litewka – tel.
(22) 603-22-76, tel. kom.600-997-326
● Ul. Kwitnąca – asp. Michał Wojtasik, tel.
(22) 603-22-74, tel. kom. 600-997-634
● Ul. Kwitnąca (Chomiczówka) – asp. Andrzej
Tomaszewski, tel. (22) 603-22-77, tel. kom.
600-997-414
● Las Bielański – zastępstwo Jarosław Jaskłowski,
tel. (22) 603-22-72, tel. kom. 600-997-401
● Lasek Bielański – st. asp. Jarosław Jaskłowski, tel. (22) 603-22-72, tel. kom. 600-997401
● Lasek Lindego – st. sierż. Tomasz Szelągowski, tel. (22) 603-22-65, tel. kom.600-997396
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Warszawy. Kapelanem hutników został bł.
ks. Jerzy Popiełuszko, który odprawiał Msze
św. na terenie Huty.
Pracownicy huty aktywnie działali w
Klubach Techniki i Racjonalizacji, potem
utworzyli Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Hutnicy założyli działający do dziś Klub Honorowych

Fot. Arch. Huty
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lutego 2014 r. został złożony oﬁcjalnie w Komisji Nazewnictwa
Rady m.st. Warszawy Wniosek o
nadanie nazwy „Rondo Hutników Warszawskich” nowemu rondu na skrzyżowaniu ulic:
Kasprowicza, Lindego i będącego w budowie przedłużenia al. Reymonta.
Dokładnie w miejscu nowego ronda,
w latach 50. ubiegłego wieku, kończył bieg autobus, który dowoził
pracowników do huty, co widać na
fotograﬁi z 1958 r. (na zdjęciu obok
widać to samo miejsce dziś). Dalej
kończyła się ulica i trzeba było iść
piechotą. Czasami – jak pamiętają
dawni hutnicy – oznaczało to brnięcie w błocie. To miejsce wyznacza
więc symboliczny początek historii
Huty Warszawa, a właściwie jej
pracowników.
Pomysł nadania nazwy Rondo
Hutników Warszawskich powstał,
by upamiętnić wiele pokoleń pracowników – a przez bramy huty
przez wszystkie te lata przewinęło
się ich ponad 50 tys. Rondo jest
nowe, więc nazwa nie powoduje
żadnych dodatkowych kosztów i ma
czysto symboliczne znaczenie – jak
się okazuje, bardzo ważne dla wielu
obecnych i byłych hutników oraz ich
rodzin. Komitet obywatelski zebrał
1600 podpisów popierających tę
inicjatywę.
W uzasadnieniu wniosku napisano m.in.:
„Hucie i jej pracownikom Bielany zawdzięczają powstanie wielu obiektów, służących
lokalnej społeczności, m.in. Bielański Ośrodek Kultury, Klub Sportowy Hutnik ze
stadionem przy ul. Marymonckiej oraz osiedla mieszkaniowe. Wielu hutników brało
aktywny udział w życiu społecznym, m.in.
jako radni oraz posłowie na Sejm. Hutnik
był burmistrzem Bielan. Z grona hutników
wywodził się także jeden z Prezydentów

Z notatnika
Miejskiego Strażnika

Spotkanie Rektora UKSW
z Wojewodą Mazowieckim

Fot. Arch. UKSW

Jackiem Kozłowskim. Rozmowa dotyczyła możliwości dalszego rozwoju uczelni, jej
udziału w programach unijnych oraz współpracy z powiatami województwa mazowieckiego. UKSW, jako jednostka funkcjonująca
na Mazowszu, a także rekrutująca studentów przede wszystkim z tego regionu Polski, pragnie aktywnie działać na
rzecz jego rozwoju.
Omawiano także możliwość ewentualnej współpracy podczas zbliżających się uroczystości kanonizacyjnych
bł. Jana Pawła II oraz wspólnej organizacji przedsięwzięć upamiętniających rocznice przypadające w 2014 r.:
25-lecia wolnych wyborów, 70-lecia
wybuchu Powstania Warszawskiego czy
15-lecia powstania Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wojewoda obejrzał nowopowstałe studio technik radiowo-telewizyjnych i udzielił krótkiego wywiadu na
temat planowanej współpracy.

Jacek Kozłowski i ks. prof. Stanisław Dziekoński

Agnieszka Pawlak

Na UKSW rusza I edycja Podyplomowych
Studiów „Business Law”

W

ydział Prawa i Administracji
UKSW zaprasza na Podyplomowe Studia „Business Law”. Studia te to unikalna propozycja edukacyjna
skierowana przede wszystkim dla nie prawników, którzy w swojej codziennej pracy
zawodowej posiadają styczność z zagadnieniami szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz z kluczowymi mechanizmami
nowoczesnego rynku ﬁnansowego.
Syntetyczne ujęcie wielu węzłowych
zagadnień prawnych, uzupełnione wykładami z zakresu ekonomii, ﬁnansów oraz tzw.
umiejętności „miękkich” ma w swoim założeniu umożliwić pozyskanie kompleksowej
i skondensowanej wiedzy na temat współczesnych mechanizmów gospodarczych – od
strony zamysłu, jaki przyświeca w tym obszarze ustawodawcy.
Adresatem tego kompendium wiedzy na
temat współczesnego polskiego systemu
prawa gospodarczego są pracownicy ministerstw i innych organów centralnej administracji Państwa, funkcjonariusze Policji i
służb delegowanych do zwalczania przestępczości gospodarczej, pracownicy urzędów
skarbowych i urzędów kontroli skarbowej,
organów samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, a także pracownicy banków i
innych instytucji finansowych. Ponadto,
adresatem tych studiów są pracownicy lub

właściciele ﬁrm sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), którzy w swojej codziennej praktyce prowadzenia działalności
gospodarczej mierzą się z wieloma skomplikowanymi obszarami prawa gospodarczego. Mnogość zagadnień, syntetyczna
forma przekazu, wybór istotnych obszarów
prawa gospodarczego, a także doświadczenie i kompetencje wykładowców są łącznie
gwarancją przeprowadzenia dobrego procesu edukacyjnego na studiach podyplomowych „Business Law”, do których podjęcia
serdecznie zapraszamy.
Studia podyplomowe „Business Law” są
dwusemestralne (wiosna – jesień 2014 r.).
Cena za oba semestry studiów wynosi 3 tys.
zł. Zajęcia, które rozpoczynają się w dniu 1
marca br. będą prowadzone w systemie tzw.
„zjazdów” (dwa razy w miesiącu w sobotę
i w niedzielę), przez najlepszych dydaktyków i praktyków rynkowych. Uzyskanie
dyplomu ukończenia tych studiów nie wymaga przygotowania pracy dyplomowej – a
jedynie kończyć się będzie egzaminem zaliczeniowym.
Szczegółowy program studiów znajduje
się na stronie internetowej: businesslaw.
podyplomowe.uksw.edu.pl lub bezpośrednio na stronie WPiA UKSW w zakładce
Studia Podyplomowe „Business Law”.

J

Oferujemy 7 kierunków studiów: wychowanie ﬁzyczne, sport, turystyka i rekreacja,
ﬁzjoterapia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, kosmetologia (Wydział Wychowania
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej).
Więcej informacji dla kandydatów:
www.awf.edu.pl, e-mail: rekrutacja@awf.
edu.pl, tel. 22 834 76 67, FB www.facebook.
com/awfwwarszawie.
Ewa Bujalska

Światowy Dzień Chorego

uż po raz kolejny Uniwersytet Otwarty
UKSW wraz z Fundacją Polską Raoula
Follereau, Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz harcerzy z ZHR zorganizował na terenie Szpitala Dziecięcego im.
prof. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w
Warszawie obchody przypadającego na
dzień 11 lutego Światowego Dnia Chorego.
Honorowymi gośćmi tegorocznego spotkania w świetlicy szpitala byli: pierwsza dama
RP Pani Anna Komorowska oraz ks. bp
Marek Solarczyk.
Po części oﬁcjalnej, dzieci wzięły udział
w przygotowanych przez harcerzy konkursach i zabawach, którym, jak co roku towarzyszył występ zespołu Roberta Smoderka
„Klezmersi”. Dr Kazimierz Szałata, kierownik Uniwersytetu Otwartego UKSW
ogłosił wyniki tegorocznej edycji ogólno-

polskiego konkursu „Dzieci piszą listy do
chorych” oraz wraz z ks. bp. Markiem
Solarczykiem zachęcił do udziału w Misyjnym Apostolstwie Niepełnosprawnych i
Chorych Dzieci, któremu patronuje Mała
Ania z Zielonki. Na zakończenie spotkania
z małymi pacjentami warszawskiego szpitala przy ul. Niekłańskiej dr Kazimierz
Szałata podpisał z panią dyrektor Alicją
Kott umowę patronacką o współpracy
UKSW z Zespołem Szkół Specjalnych Nr
86 w Szpitalu Dziecięcym SPZOZ im. prof.
Jana Bogdanowicza w Warszawie.
Niespodzianki z akcentem bielańskim
przekazane przez burmistrza dzielnicy Rafała Miastowskiego, na pewno umiliły
mniejszym i większym pacjentom pobyt w
szpitalu, za co serdecznie dziękujemy.
Agnieszka Pawlak

Agnieszka Pawlak

Rektor i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na wręczenie
Dyplomu Doktora Honoris Causa
ks. prof. dr. hab. KAZIMIERZOWI POPIELSKIEMU.
Uroczystość odbędzie się 20 marca 2014 r. (czwartek)
w auli im. Jana Pawła II, na terenie kampusu uniwersyteckiego
przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.
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arszawska AWF jest
uczelnią akademicką
kształcącą nauczycieli wychowania ﬁzycznego,
instruktorów, trenerów, specjalistów z zakresu turystyki i
rekreacji oraz ﬁzjoterapii, pielęgniarstwa i kosmetologii. W
tym roku AWF Warszawa obchodzi jubileusz 85-lecia działalności.
Akademia jest uczelnią
przyjazną studentom, dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, socjalną, laboratoryjną i
sportową oraz wykwaliﬁkowaną, ponad 420-osobową kadrą naukowo-dydaktyczną, zapewniającą wysoki poziom
kształcenia, w tym ponad 80 profesorów oraz
grono adiunktów i najwybitniejszych trenerów, w tym trenerów mistrzów olimpijskich.
AWF Warszawa prowadzi kształcenie w
systemie stacjonarnym i niestacjonarnym:
trzyletnie studia I stopnia (licencjackie), dwuletnie studia II stopnia (magisterskie), czteroletnie studia III stopnia (doktoranckie).

Fot. Arch. UKSW

N

a Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie miało
miejsce spotkanie ks. prof. UKSW
dra hab. Stanisława Dziekońskiego, rektora UKSW z wojewodą mazowieckim

UKSW i AWF
Dzień Otwarty na AWF

Uczestnicy spotkania z okazji Światowego Dnia Chorego
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HISTORIA
Na warcie pamięci

To już minęło 20 lat (2)

Zmarł Zdzisław Kamiński – „Kamień”

Z

apamiętaliśmy Go pod obeliskiem na
wawrzyszewskim cmentarzu i na
skwerze z pomnikiem upamiętniającym „Warszawskie Termopile” – gdy opowiadał o swoim stryju, dowódcy pierwszego
batalionu 30. Pułku Piechoty Strzelców
Kaniowskich, majorze – legendzie Bronisławie Kamińskim. Był jednym z prezesów
Klubu Żołnierzy i Rodzin i przedstawicielem tego środowiska w Bielańskim Klubie
Kombatanta. Mieszkał na Bielanach, w rodzinnym domu przy ul. Fontany. Pracując
w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym zapowiadał, że na pół etatu przejdzie w swoje
setne urodziny. Mjr dr nauk med. Zdzisław
Kamiński – „Kamień”, kawaler orderu Virtuti Militari, odszedł w smugę cienia. Właściwie nie wiadomo, czy żywi rzeczywiście
potrzebni są umarłym. Natomiast na pewno
umarli potrzebni są żywym.
Tamtego września Zdzich Kamiński
mieszkał z rodzicami w Konstancinie-Jeziornej, miał zamkniętą szkołę średnią i wszelkie
atrybuty młodego Polaka owych czasów. Nie
czekając więc, już w pierwszych dniach
apokalipsy zgłosił się do Związku Strzeleckiego, biegłego w konspirowaniu już od
czasów zaborów, gdzie go umundurowano,
uzbrojono i polecono przywracać porządek
na zatłoczonych szosach, pomagać rannym
oraz rozglądać się za szpiegami. W kilka
miesięcy później wstąpił do Służby Zwycięstwu Polski – prekursora Związku Walki
Zbrojnej i Armii Krajowej, gdzie przyjął
pseudonim „Kamień”. W 1942 r. – po śmierci ojca, przeniósł się wraz z mamą do Warszawy, gdzie do wybuchu powstania udało
mu się zdać maturę na tajnych kompletach
oraz w trybie przyspieszonym zaliczyć dwa
lata studiów medycznych w zakamuﬂowanej
„Szkole dla personelu sanitarnego”; nie zaniedbując przy tym pracy w konspiracji,
gdzie przeszedł szkolenie wojskowe i w
stopniu podchorążego prowadził ćwiczenia
z zakresu służby medycznej.
W powstaniu dowodził drużyną sanitarną. Wyszedł z miasta z grupą cywilów pędzonych do obozu w Pruszkowie. Z opaską
Czerwonego Krzyża na ramieniu poruszał
się tam swobodnie, szukając sposobu ucieczki. Po wydostaniu się z obozu i kilku dniach
wędrówki – na piechotę i pociągiem bez
dokumentów – dotarł do 25. Pułku Piechoty
AK, stacjonującego wśród lasów: – Melduje się student medycyny, podchorąży „Kamień” z Powstania Warszawskiego! Przydzielono mu drużynę sanitarną, z którą brał
udział w kilkunastu akcjach zbrojnych.

W początkach
listopada 1944 r.
został ciężko
ranny w nogę.
Kazano mu wejść na podwodę, ale wybuchy
spłoszyły konia, który pogalopował wprost
na pozycje niemieckie. Podchorąży rzucił
granat i zdołał uciec, ale stracił kontakt z
oddziałem. Szedł przez noc, podpierając się
karabinem, z krwawiącą nogą pokonał
wpław rzekę Czarną, dowlókł się do wioski.
Ukrył w krzakach karabin i pistolet, zapukał
do jakiejś chaty. Zanim gospodarze zdążyli
mu pomóc, wpadło kilku własowców: –
Ruki w wierch!
Tak zaczęła się niewola żołnierza, którego związano, wrzucono do chlewu, rano
przewieziono do Skarżyska-Kamiennej,
wepchnięto do wypełnionej ludźmi piwnicy
i wszystkich przekazano SD.
Co prawda w niemieckim szpitalu wojskowym usunięto pocisk, który wciąż tkwił
w nodze, ale zaraz po zabiegu „kriegsgefangene” (jeniec wojenny) przewieziony został
na noszach do stalagu 367 na przedmieściu
Częstochowy. Ludzie umierali tam z głodu,
a studentowi groziła amputacja lub gangrena. Doktor Kamiński, który medycynę ukończył w roku 1949, napisze potem we wspomnieniach, że uratował jego nogę lekarz
gruziński, także jeniec, sączkowaniem rany...
wygotowanymi paskami materiału. Ale
miska zupy ze zgniłej brukwi raz na dzień
plus osłabienie organizmu infekcją zrobiły
swoje – podchorąży nie miał siły wstać z
pryczy.
W styczniu 1945 r. wyzwoliła Częstochowę Armia Czerwona i podchorążemu
oznajmiono, że jest zdrajcą, a nie jeńcem i
zostanie skierowany na front. Żeby doszedł
do siebie, wożono go do szpitali sowieckich:
do Lwowa, do Starokonstantynowa… Jednak wojna skończyła się szybciej niż wyzdrowiał, ale i tak dopiero w sierpniu pozwolono mu wrócić do kraju. Czy dacie
wiarę, że komisja, która podjęła tą decyzję,
uznała go nie wiedzieć czemu za żołnierza
zasłużonego dla Armii Czerwonej?
***
Mjr dr nauk med. Zdzisław Kamiński
– „Kamień” zmarł w połowie stycznia br.
W uroczystym pogrzebie na Powązkach
Wojskowych, z kompanią reprezentacyjną
Wojska Polskiego, z salwą honorową,
uczestniczyła delegacja Bielańskiego Klubu
Kombatanta.
Irma Wieczorkowska-Bednarek

Zajęcia sportowe
dla osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” zaprasza mieszkańców Bielan posiadających orzeczenie o
niepełnosprawności do uczestnictwa w
zajęciach sportowo-rekreacyjnych w sali i
na pływalni.
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Informacje i zapisy w TKKF „Chomiczówka” ul. Pabla Nerudy 1 od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 tel. 22
834-76-98. Zajęcia doﬁnansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
J.B.

O

Jubileusz Spółdzielni Mieszkaniowej Domhut

czywiście, formułowano wiele innych
uwag i pytań dotyczących dalszych
losów zarówno budynków jak i lokatorów. Najczęściej pytano: Co zrobi z nami
nowy włoski właściciel? Do czego są potrzebne Włochom nasze budynki i mieszkania?
Dlaczego sprzedano nasze budynki nie pytając
nas o zgodę?
Brak oﬁcjalnej odpowiedzi na takie i podobne pytania powodował, że rosła złość i
frustracja mieszkańców hutniczych osiedli. W
trakcie sąsiedzkich na te tematy dyskusji, rozpoczął się proces krystalizacji grup lokatorów,
które postanowiły w sposób bardziej zorganizowany prowadzić walkę o anulowanie umowy
sprzedaży mieszkań włoskiemu koncernowi.
Powstały dwa zespoły reprezentujące mieszkańców poszczególnych osiedli. Na osiedlu
Wrzeciono – zespół pod przewodnictwem
Anny Kozłowskiej, Przewodniczącej Rady
Osiedla Wrzeciono, a na osiedlu Bielany – Samorządowa Grupa Obywatelska HUTNIK, pod
przewodnictwem Jerzego Kroczewskiego.
To te zespoły organizowały zebrania protestacyjne, manifestacje mieszkańców hutniczych osiedli oraz formułowały i kierowały
pisemne petycje do różnych instytucji i władz
Petycje w sprawie hutniczych mieszkań otrzymali wówczas: Prezydent RP Lech Wałęsa,
Premier Hanna Suchocka, Sejm i Senat, Ministerstwa: Przemysłu i Handlu oraz Przekształceń Własnościowych, Rzecznik Praw
Obywatelskich, Naczelny Sąd Administracyjny, Naczelna Izba Kontroli, Wojewoda Warszawski, Burmistrz i Rada Dzielnicy Żoliborz.
Starano się maksymalnie zainteresować problemem mieszkań zakładowych środki masowego przekazu. Problem był nowy, ale w wyniku rosnącej prywatyzacji oraz upadłości
wielu państwowych przedsiębiorstw, stawał się
aktualny szczególnie dla lokatorów zakładowych mieszkań. Zarówno osobiste interwencje
i pertraktacje oraz pisemne petycje nie przynosiły spodziewanych skutków. W zasadzie
wszystkie wyjaśnienia i odpowiedzi sprowadzały się do stwierdzenia: nie ma możliwości
odzyskania hutniczych mieszkań od włoskiego
koncernu. Zostały one przekazane Włochom
jak najbardziej legalnie i ta transakcja nie budzi
żadnych prawnych wątpliwości. Natomiast
wszelkie działania mające na celu zwrot tych
mieszkań przez Włochów mogą spowodować
zerwanie umowy prywatyzacyjnej co spowoduje bankructwo Huty i jej deﬁnitywny upadek.
Niewątpliwym sukcesem zespołów – przedstawicieli mieszkańców, było wzrastające zainteresowanie problemem mieszkań zakładowych,
środków masowego przekazu. Stał się on znany szerokiej opinii publicznej.
Przebieg tej polsko-włoskiej „wojny” o
hutnicze mieszkania pod koniec 1992 r. i na
początku następnego, nie zapowiadał zwycięstwa polskiej strony. W tym czasie miały
miejsce dwa wydarzenia, które w niedalekiej
przyszłości zadecydowały o wyniku tej „wojny”. Nowy właściciel powołał komisję, która
miała ocenić stan techniczny budynków, najpilniejsze potrzeby remontowe, koszty eksploatacji i dalsze perspektywy gospodarowania
tymi budynkami. Wnioski tej komisji nie były
zbyt optymistyczne, a postawa lokatorów i ich

sprzeciw dla prywatyzacji nieruchomości
mieszkaniowych powodowały, że Włosi tracili wiarę w sensowność zajmowania się gospodarką mieszkaniową. Drugim wydarzeniem
był fakt powstania grupy osób, które uznały,
że „wojnę” o mieszkania należy prowadzić
przy pomocy stowarzyszenia, które uzyska
status prawny i będzie formalnym przedstawicielem mieszkańców hutniczych osiedli. Taka
była geneza powstania Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli (SOMHO). Zebrani powołali Komitet Założycielski
Stowarzyszenia, którego przewodniczącym
został Władysław Kółeczko. Członkami Komitetu zostali najbardziej aktywni działacze Samorządowej Grupy Obywatelskiej
„HUTNIK”. Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy 3 czerwca 1993 r. zarejestrował Statut
Stowarzyszenia. W & 7 Statutu stwierdzono:
„Celem SOMHO jest reprezentowanie i obrona właścicieli, najemców i mieszkańców domów i osiedli zakładowych Huty WARSZAWA”. Natomiast w & 8: „Dla osiągnięcia
swoich celów, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym SOMHO stwarza płaszczyznę obywatelskiej współpracy oraz wypracowuje formy działania i warunki realizacji
funkcji samoobrony interesów prawnych
mieszkańców zakładowych domów”.
16 lipca 1993 r. pierwsze Walne Zebranie
Członków SOMHO wybrało władze Stowarzyszenia, którym przewodniczył Władysław
Kółeczko. Prawnik z wykształcenia, długoletni pracownik branży hutniczej, swą karierę
zawodową rozpoczynał w hucie Stalowa Wola,
przeniesiony służbowo do Huty Warszawa, w
której czas jakiś kierował działem organizacji
produkcji. Dlatego wielu hutników miało nadzieję, że pod jego kierownictwem SOMHO
zrealizuje statutowe zapisy.

Czym dysponowało SOMHO?
Na pewno kapitałem zaufania społecznego,
zapałem i inicjatywą swych członków oraz
wiarą w realizację zamierzonych celów. Początkowa działalność SOMHO skupiła się z
konieczności na realizacji dwóch podstawowych zadań. Pierwsze zadanie polegało na
odzyskaniu budynków i terenów osiedli hutniczych od włoskiego koncernu. Natomiast
drugie dotyczyło kontroli nad bieżącą gospodarką tymi osiedlami. Przybywało z każdym
prawie dniem pilnych problemów związanych
z eksploatacją budynków. Dotychczasowy ich
administrator – Warszawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa z dniem 31 sierpnia 1993 r.
wypowiedziała świadczenie swych usług.
Trwały gorączkowe poszukiwania nowego
administratora. Zwrócono się w tej sprawie do
SBM WARDOM w której mieszkało dość dużo
hutników. Niestety odpowiedź władz tej spółdzielni była negatywna. Wyraziła zgodę na
administrowanie budynkami hutniczych osiedli SM „MANHATTAN”. Ta zgoda, zaakceptowana przez SOMHO, stała się faktem i z
dniem 16 września hutnicze budynki miały już
nowego administratora. Kilkumiesięczna praktyka administrowania osiedli hutniczych przez
SM „MANHATTAN” wykazała, że wybór nie
był zbyt udany. Dlatego SOMHO, wyciągając
wnioski z dotychczasowego administrowania
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6. Wybory do Rad Osiedli oraz Samorządów Budynków.
Wobec tego postanowiono zwołać 3 czerwca 1995 r. pierwsze Zebranie Przedstawicieli
– reprezentantów wszystkich członków SM
DOMHUT.
Pierwsze w historii SM DOMHUT, Zebranie Przedstawicieli 3 czerwca 1995 r.,
kończy niejako symbolicznie okres, który
rozpoczął się w 1992 r. Był to początkowo
okres walki o zmianę właściciela budynków
będących przed jej prywatyzacją – własnością
Huty Warszawa. Gdy udało się odzyskać od
włoskiego koncernu nasze hutnicze mieszkania powołano do życia administratora tych
mieszkań – SM DOMHUT. Właśnie to Zebranie Przedstawicieli było zwieńczeniem
burzliwego okresu walki hutniczych lokatorów o własne mieszkania jak i o sposób gospodarowania nimi. Dalsza historia SM DOMHUT to z grubsza rzecz ujmując sprowadzała się do realizacji następujących przedsięwzięć:
1. Modernizacja infrastruktury technicznej,
nieruchomości budynkowej Spółdzielni. Dotyczyło to głownie: ociepleń budynków, instalacji sieci wodno-ściekowej, oraz pokryć dachowych.

2. Organizacja służb techniczno-administracyjnych, oraz uporządkowanie dokumentacji technicznej budynków, a także organizacja służb konserwacyjno-remontowych.
3. Komputeryzacja prac księgowo-administracyjnych.
4. Wdrożenie indywidualnego rozliczania
kosztów eksploatacji na poszczególne budynki. Realizacja tych przedsięwzięć była utrudniona, gdyż gremia kierownicze Spółdzielni
wywodziły się głownie z byłych hutników,
którzy w trakcie realizacji spółdzielczych zadań uczyli się administrowania nieruchomościami i zasad Prawa Spółdzielczego. Dużym
utrudnieniem był też fakt, że nasi mieszkańcy
– głównie hutnicy – musieli zaakceptować
zasady spółdzielczego współżycia. Co oznaczało, że fakt bycia członkiem Spółdzielni to
nie tylko przywilej współwłasności, ale też
zobowiązanie do wspólnej odpowiedzialności
za jej majątek i sposób jego eksploatacji. Musiał zniknąć ze społecznej świadomości lokatorów SM DOMHUT mit, że hutnicza kasa,
kiedyś tam w przeszłości, zawsze zaspokajała
wszelkie potrzeby niezbędne do ﬁnansowanie
eksploatacji budynków. Tak było przez wiele
lat, ale nowa rzeczywistość, właśnie ta spółdzielcza – oznacza, że koszty eksploatacji

Spotkanie po 20 latach

Fot. Arch. DOMHUT

osiedlami hutniczymi, utwierdziło się w przekonaniu, że największą dbałość o budynki
wykażą na pewno ich mieszkańcy. Najlepszą
formą administrowania tymi budynkami jest
powołanie własnej Spółdzielni Mieszkaniowej. Taka była geneza powstania Spółdzielni,
którą nazwano DOMHUT. Aby tak się stało,
29 członków założycieli na swym pierwszym
zebraniu zatwierdziło Statut Spółdzielni oraz
dokonało wyboru jej władz.
Pierwszym Prezesem Rady nadzorczej został wybrany Władysław Kółeczko. Pierwszym
Prezesem Zarządu Spółdzielni wybrano Henryka Tatko. Statut SM DOMHUT Sad Rejonowy
zarejestrował 7 lutego 1994 r.! Ta data rozpoczyna oﬁcjalną działalność Spółdzielni i symbolicznie oznacza datę jej powstania. Pierwsza
siedziba administracji Spółdzielni to wynajęte
pomieszczenie przy ul. Rydygiera 8, w gmachu
Instytutu Chemii Przemysłowej.
Uporczywa i żmudna batalia o odzyskanie
hutniczych mieszkań pozwoliła na kolejną
zmianę ich właściciela. Włosi w zamian za
inne nieruchomości gruntowe zrzekli się prawa
własności do tych mieszkań. Na podstawie
aktów notarialnych sporządzonych 12 i 14
września 1994 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa
DOMHUT stała się właścicielem 32 budynków będących w zasobach Osiedli byłych
mieszkań zakładowych Huty Warszawa wraz
z prawem wieczystego użytkowania gruntów
związanych z budynkami. W akcie notarialnym Spółdzielnia zobowiązała się do przyjęcia
głównych lokatorów lub ich następców prawnych, którzy otrzymali przydziały lokali z
dawnego przedsiębiorstwa państwowego Huta
Warszawa, w poczet członków Spółdzielni i
wydania im przydziałów na spółdzielcze prawo do zajmowanych lokali lub do zawarcia
umów najmu przy odpowiednim zastosowaniu
prawa lokalowego z tymi najemcami, którzy
nie przystąpią do Spółdzielni. Aby zrealizować
to zobowiązanie, opracowano zasady przekształcania mieszkań zakładowych Huty Warszawa w spółdzielcze prawo do mieszkania
lokatorskiego, własnościowego lub zawarcia
umów najmu z SM DOMHUT. Natomiast
wysokość wkładu budowlanego uwzględniającego staż pracy w Hucie Warszawa regulowała Uchwała Rady Nadzorczej Nr 31/94.
Zarząd SOMHO 29 grudnia 1994 r. podjął
Uchwałę NR 1/94, w której m.in. stwierdzono:
„Uczestnicy plenarnego Posiedzenia Zarządu
SOMHO, poszerzonego o skarbników SOMHO, stwierdzają, że walka o hutnicze mieszkania, którą spontanicznie rozpoczęły w
1992 r., grupy samorządowe, a którą następnie,
w sposób zorganizowany i prawny, podjęło
i poprowadziło utworzone przez mieszkańców
Stowarzyszenie Obrony Mieszkańców Hutniczych Osiedli”.
W marcu 1995 r. Rada Nadzorcza i Zarząd
SM DOMHUT uznały, że najważniejsze cele
ich działalność czyli:
1. Wyłączenie mieszkań hutniczych z aportu Huty L.W.
2. Uwłaszczenie SM DOMHUT przez
Agencję kapitałową Rozliczeniową S.A.
3. Przyjęcie w poczet członków dotychczasowych głównych lokatorów.
4. Dokonanie przez Spółdzielnię przekształcenia mieszkań zakładowych w spółdzielcze prawo do mieszkań lokatorskich i
własnościowych.
5. Wybory przedstawicieli członków Spółdzielni na Zebranie Przedstawicieli.

U

roczystości związane z tym jubileuszem odbyły się 7 lutego, kiedy to
upłynęło dokładnie 20 lat od daty
postanowienia Sądu dla miasta Warszawy
o powstaniu SM DOMHUT. Spółdzielni,
która w intencji jej twórców, miała być dobrym gospodarzem 32 budynków, będących
niegdyś własnością Huty Warszawa, a które
stały się własnością spółdzielców – pracowników Huty, bądź hutniczych emerytów.
Dlatego uroczystości jubileuszowe odbyły w Hucie, a dokładniej w budynku jej
dyrekcji.
Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali: Jubileuszowy Biuletyn XX-lecia SM
DOMHUT, gazetę „Nasze Bielany” i czasopismo huty ArcelorMittal Warszawa, które
zawierały artykuły i fotki przedstawiające
historię powstania Spółdzielni i jej dalszy
już 20-letni rozwój. Otrzymali też nawiązujące do Jubileuszu drobne upominki. Spółdzielcy DOMHUTU gościli na swym Jubileuszu: Rafała Miastowskiego – burmistrza
dzielnicy Bielany, Annę Czarnecką – radną
Rady Dzielnicy Bielany, Marka Kempę –
prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego

Wręczanie odznaczeń

Huty, Ewę Karpińską – rzecznika prasowego Huty, Kazimierza Bochyńskiego –
wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia
Przyjaciół Huty, zasłużonych współtwórców
Spółdzielni i jej prawnych doradców: małżeństwo Krystynę i Jerzego Krzekotowskich.
Gości przedstawił zebranym i w ich
imieniu bardzo gorąco przywitał, prowadzący jubileuszowe obrady: Stanisław Koc.
Z aktualną problematyką działalności
SM DOMHUT, uwzględniając historyczne
doświadczenia, zapoznali zebranych: Ireneusz Kłos – przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Katarzyna Orłowska – prezes
Zarządu.
Życzenia dalszego pomyślnego rozwoju
Spółdzielni, zdrowia i szczęścia wszystkim
spółdzielcom przekazali zaproszeni goście:
Rafał Miastowski, Anna Czarnecka, Marek
Kempa oraz Krystyna Krzekotowska.
O swoich reﬂeksjach dotyczących pracy
w Spółdzielni mówił m.in. Józef Kassyk.
W trakcie tworzenia DOMHUTU działacze Stowarzyszenia Obrony Mieszkańców
Hutniczych Osiedli (SOMHO), zorganizo-

budynków muszą ponosić ich lokatorzy, a w
spółdzielczej kasie są tylko te złotówki, które
my – lokatorzy do niej wpłacimy. Pomimo tych
utrudnień, jak i zdarzających się niekiedy
błędów i pomyłek, ocenić należy, że w ciągu
minionych 20 lat istnienia SM DOMHUT
najważniejsze zaplanowane przedsięwzięcia
zostały zrealizowane. Krótko oceniając Spółdzielnia pracowała dobrze. Tak jej pracę oceniały okresowe badania lustracyjne, jak i protokoły biegłych w zakresie księgowości i zarządzania nieruchomościami. Aby tak się
stało, czuwały i nadzorowały pracę Spółdzielni kolejne Rady Nadzorcze, którym przewodniczyli: Bogdan Krawczyński, Roman Maćkowski, Stanisław Koc – przez trzy kadencje,
Urszula Król, Władysław Żuchowski, Józef
Kassyk, Ireneusz Kłos – od czerwca 2013 r.
i nadal.
Natomiast Prezesami Zarządu SM DOMHUT byli: Henryk Tatko, Kazimierz Soborak, p.o. Władysław Żuchowski, p.o.
Bogdan Krawczyński, Jerzy Adamczyk,
Stanisław Ternes, Stanisław Koc, Zdzisław
Wojciechowski, Zbigniew Sielski, Zenon
Krześniak, Katarzyna Orłowska – od 2004 r.
i nadal.
Stanisław Koc

wali grupę najbardziej zaangażowanych w
prace tego Stowarzyszenia – 29 członków
– Założycieli SM DOMHUT. Ale było to
przeszło 20 lat wstecz. A aktualnie? Już 11
z nich opuściło na zawsze tę zasłużoną grupę osób. Pamięć zarówno tych nieobecnych,
jak i wszystkich działaczy spółdzielczych,
którzy odeszli już na zawsze, zebrani uczcili chwilą milczenia.
Wśród zgromadzonych spółdzielców z
najwyższym szacunkiem traktowano tych,
co jako pierwsi w sposób zorganizowany
zainicjowali polską-włoską wojenkę o hutnicze mieszkania: Annę Kozłowską i Jerzego Kroczewskiego. Zebrani życzyli
wszystkim spółdzielczym weteranom obecnym na uroczystości przede wszystkim
zdrowia i jeszcze długich, długich lat życia.
A oni dziękowali za możliwość spotkania
się w takim składzie i na dodatek tu w Hucie,
według nich ciągle – NASZEJ HUCIE.
Za zasługi w tworzeniu SM DOMHUT
15 członków założycieli zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”. Odznaki zasłużonym
spółdzielco wręczali: Ireneusz Kłos, Katarzyna Orłowska oraz członek Rady Nadzorczej – Edyta Goć.
Po wręczeniu odznaczeń Agata Minich
prezentowała zebranym slajdy przedstawiające fragmenty historii budowy niektórych
domów obecnie administrowanych przez
SM DOMHUT. Tylko niewielka liczba tych
najstarszych uczestników zebrania potraﬁła
odgadnąć aktualne adresy tych budynków.
Druga część Jubileuszowych uroczystości to spotkania, dyskusje i snucie wspomnień oraz refleksji w kilkuosobowych
grupkach przy ﬁliżance kawy lub herbaty.
Słowa pożegnań przeplatano życzeniami
spotkania się na następnym Jubileuszu naszej hutniczej Spółdzielni.
Oby te życzenia dla jak największej
ilości DOMHUTOWSKICH spółdzielców
– stały się po latach rzeczywistością!!!
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GŁOS SENIORA

Czas aktywności

Fot. Z. Morawski

O

d 8.00 do 15.00 przebywają
tu uczestnicy tzw. pobytu
dziennego. Potem do 19.00
czynny jest Klub Seniora. Co drugi
poniedziałek w godz. 16.00–18.00
spotyka się Grupa Wsparcia dla
Opiekunów Osób z chorobą Alzheimera, a w pierwszy czwartek miesiąca – kombatanci z ZKRPiBWP.
Misją Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 przy al. Zjednoczenia 13,
jest wszechstronna, profesjonalna
pomoc seniorom, aby starość była
okresem dalszego rozwoju, a nie
regresu.
OWDS istnieje już prawie 25 lat
i ma coraz więcej podopiecznych.
W ubiegłym roku w różnych zajęciach uczestniczyło blisko 370 osób,
przeważnie samotnych. Jeśli starszy
człowiek jest osamotniony przez
los, nie ma dokąd pójść, nie wie co
zrobić z pustym czasem – staje się
odludkiem i traci chęć do życia.
Ważne jest więc samo istnienie placówki, która na nas czeka. A zajęć
do wyboru oferuje mnóstwo, rekreacyjnych i terapeutycznych: wspólne wyjścia do teatrów, ﬁlharmonii,
kin, muzeów, galerii; uczestnictwo
w grupie teatralnej, np. w ubiegłym
roku powstały trzy spektakle –
„Świadkowie Cudu”, „Jaś i Małgosia”, „Legenda o Świętym Mikołaju
– Biskupie”. Podopieczni OWDS
brali udział w konkursach – „Seniorzy mają talent”, XI Ogólnopolskim
Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej i VI Żoliborskim
Przeglądzie Śpiewających Senio-

Pokaz ćwiczeń seniorek

rów. Odbywają się spotkania z
członkami innych klubów seniora,
urządzane są imieniny, urodziny,
Andrzejki, „opłatki”, „jajeczka”,
wspólne grillowania, bale. W początkach lutego zorganizowano w
OWDS bal maskowy. Dwa dni
wcześniej, podczas zajęć plastycznych, panie i panowie z zapałem
szykowali papierowe maski, a w
czasie balu pary ochoczo startowały w konkursach „Tańce – łamańce
i Taniec z balonem”. Na 27 lutego
przewidziano bal karnawałowy w
dolnej części kościoła pw. św. Zygmunta, życzliwie udostępnianej
ośrodkowi na seniorskie imprezy
m.in. na tańce integracyjne dla seniorów z całej dzielnicy.
Styczeń natomiast minął pod

hasłem spotkań międzypokoleniowych. Zaprosili seniorów nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 293 oraz dyrekcja i licealiści
Zespołu Szkół Nr 18. Oba spotkania
upłynęły w uroczystej, ale radosnej
atmosferze. Wspólnie śpiewano
kolędy, wymieniono podarki, młodzież przygotowała dla gości przedstawienie i recytowała wiersze ks.
Jana Twardowskiego. Okazją do
wspólnych z młodzieżą imprez było
też święto babci i dziadka. Obchodzono je aż kilka dni, zaś na tańce
etniczne przyszła zaprzyjaźniona od
lat grupa uczniów z koła wolontariatu Gimnazjum Nr 72. Zaprosiły
też seniorów przedszkolaki z Przedszkola Nr 271.
Czas pobytu w OWDS wypeł-

niony jest zajęciami. Piękne są gobeliny, korale, kwiaty itp. – efekt
terapii przez plastykę. Usprawnia
ręce i umysły krawiectwo, fryzjerstwo, nauka makijażu itp. Kursy
komputerowe i konsultacje informatyczne zapobiegają „wykluczeniu
cyfrowemu” osób starszych. Dużym
zainteresowaniem cieszą się lektoraty językowe. Książki udostępniane przez Bielańską Bibliotekę im.
S. Staszica służą pracy terapeutycznej z tekstem. Seniorzy chodzą i
jeżdżą na wycieczki, uprawiają gimnastykę w sali Szkoły Podstawowej
Nr 133, chodzą na długie spacery
typu „nordic walking”.
Kierowniczka OWDS Grażyna
Parkot podkreśla, że ważna jest
promocja ośrodka – dla pokazywa-

600. rocznica Unii Horodelskiej

W

Spotkanie Rady Programowej Seniorów Bielańskich

sobotę 14 grudnia 2013 r.
w sali nr 30 bielańskiego ratusza odbyło się
spotkanie Zespołu Animatorów
Kultury Rady Programowej Seniorów Bielańskich, które swoją obecnością uświetnił burmistrz dzielnicy Bielany Rafał Miastowski.
Spotkanie, na które przybyło wiele osób, poświęcone było „Orędziu
Jagiellonów – Grunwald Unia Horodelska”, dla uczczenia 600. rocz-

nicy uchwalenia Unii Horodelskiej
2 października 1413 r. i 50. rocznicy powstania Artystycznego
Koła Środowiskowego „Łazienki”.
Właśnie Środowisko „Łazienki” z
Warszawy oraz Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej przedstawiły misterium historyczne.
Materiał o tym historycznym „Orędziu...” został opracowany przez
Zespół Animatorów Kultury w
oparciu o tekst przygotowany przez

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st.
Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 i w
siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz na
stronie internetowej m.st. Warszawy www.
um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji
Publicznej m.st. Warszawy zostało podane do
publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 1372 m2, będącej
własnością m.st. Warszawy, położonej w
Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. B.
Podczaszyńskiego 12, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 120/4, 120/5 i 161 w ob-
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Władysława Terleckiego i Jerzego Sawickiego – historyków Muzycznego Teatru „Łazienki”.
Wszystkie osoby obecne na spotkaniu otrzymały taki materiał.
Z uwagi na duże zainteresowanie społeczności Bielan i Żoliborza
tym misterium historycznym, pragnę poinformować, że zamierzamy
je powtórzyć pod koniec roku
2014.

nia osobom starszym, że powinny i
mogą żyć aktywnie. W ubiegłym
roku zespół i podopieczni reprezentowali placówkę na Senioradzie, na
ogólnopolskiej imprezie polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza” – sekcji „Dodać
życia do lat”, podczas Pikniku Kreatywności z okazji obchodów Dnia
Seniora, pikniku „Bielańskie Derby”
i na dwóch konferencjach naukowych w Urzędzie Dzielnicy Bielany.
W warszawskim Tygodniku Seniora
OWDS zorganizował zajęcia dla
Seniorów z całej Warszawy.
W program tzw. edukacji ustawicznej wpisane są wykłady, prowadzone przez specjalistów, a także
przez wolontariuszy ośrodka. Kto
wie, że na terenie Polski żyły kiedyś
słonie? Podopieczni OWDS i takie
ciekawostki znają, bo niedawno
naukowiec z Muzeum Ziemi PAN
opowiedział im, że niedaleko Konina wykopano szczątki największego
słonia świata.

Podziękowanie
Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 1 serdecznie dziękuje parafii pw. św. Zygmunta i ks.
Krzysztofowi Kosk za udostępnienie sali w dolnym kościele na
spotkania integracyjne seniorów bielańskich.
Irma
WieczorkowskaBednarek

Podziękowanie
Klub Seniora „Uśmiech” przy Bielańskim Ośrodku Kultury na
Osiedlu Wólka Węglowa serdecznie dziękuje burmistrzowi Rafałowi
Miastowskiemu i Zarządowi Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy za
przychylność i zainteresowanie działalnością naszego klubu. Seniorzy
z „Uśmiechu” wdzięczni są za dar gwiazdkowy, który uświetnia nasze
spotkania. Życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy samorządowej.

Seniorzy Klub Seniora „Uśmiech”

SPROSTOWANIE
W wydaniu „Nasze Bielany” Nr 1 (177) Rok XVI ze stycznia 2014 r. w
Podziękowaniu na str. 9 wystąpił błąd. Nazwisko doktora nie brzmi Chopik, jak jest zapisane w tekście, a Czopik. Za pomyłkę, przepraszamy.

Jan Edward Marczak

Redakcja

Prezydent m.st. Warszawy informuje,
rębie 7-05-09, uregulowanej w KW Nr WA1M/00414225/2.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia
2014 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 nieruchomości
można uzyskać w Dziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy w Wydziale Obrotu
Nieruchomościami m.st. Warszawy Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy przy pl. S. Starynkiewicza 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, pok. nr

112, I piętro, tel. 22 443 21 71, w okresie od
ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu.
Ponadto informuję, że z aktualną ofertą
przetargową nieruchomości m.st. Warszawy,
można zapoznać się na stronie internetowej
www.um.warszawa.pl, w serwisie „Miejskie
nieruchomości na sprzedaż”.
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/Bielany/Bielany__Ogloszenie_o_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_sprzedaz_nieruchomosci_
gruntowej_zabudowan.htm
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/
mapa?service=dzialki_na_sprzedaz
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Nasze Bielany nr 2/2014

DYŻURY RADNYCH W MARCU
Okręg 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.
Wybrzeże Gdyńskie, do rzeki Wisły – granica z
Dzielnicą Białołęka do Mostu Grota-Roweckiego)

Okręg nr II

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

Okręg 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)

Okręg nr IV

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. Teresa Renata Banasiak – PO, siedziba Klubu Kultury „Barka” ul. Klaudyny 18a, g. 18.00-19.00 – 6 marca oraz Urząd Dzielnicy
Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 26 marca.
2. Ewa Maniszewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-19.00 – 5 marca.
3. Ryszard Podczaski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 11 marca.
4. Małgorzata Poręba – PO, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29, g. 14.00-17.00
– w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w drugi poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
5. Jan Zaniewski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 17.00-18.00 – 13, 27 marca.
1. Magdalena Lerczak – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 4 marca.
2. Maria Mossakowska – SLD, Wiceprzewodnicząca Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508 ul. Żeromskiego 29,
g. 15.30-17.00 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącej Rady w trzeci poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
3. Ilona Soja-Kozłowska – Przewodnicząca Klubu PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 g. 16.30-17.30 – 6 marca.
4. Szczepan Szczepański – PiS, Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Marymoncka 34, g. 13.00-14.00 – 4 marca.
5. Ryszard Zakrzewski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, g. 18.00-19.00 – 6 lutego oraz Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok.
179, ul. Żeromskiego 29, g. 18.00-19.00 – 27 marca.
1. Maciej Chmielewski – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10
2. Waldemar Maciejewski – SLD, Klub Mieszkańców Chomiczówka, ul. Pabla Nerudy 1 g. 17.00-18.00 – 4 marca.
3. Elżbieta Neska – PO, Zespół Szkół Nr 124, ul. Conrada 6, g. 18.00-19.00 – 12 marca.
4. Sławomir Umiński – PiS, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 17.30-18.30 – 3 marca.
5. Jarosław Wąsik – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 17.10-18.10 – 26 marca.
1. Anna Czarnecka – SLD e-mail: ancho@wp.pl, Klub „Pod Zdrówkiem”, ul. Wrzeciono 10c, godz. 16.30-17.30 – 5 marca.
2. Ilona Popławska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie
Rady, tel. 22 373 35 10, g. 16.30-17.30 – 6 marca.
3. Michał Sikorski, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, g. 16.30-18.00, po wcześniejszym umówieniu w
Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35 10 – 4 marca.
4. Michał Świderski – PiS, siedziba PiS, ul. Kasprowicza 15, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady, tel. 22 373 35
10, g. 15.40-16.20 – 5 marca.
5. Maciej Więckowski – Przewodniczący Klubu PiS, Urząd Dzielnicy Bielany I p., pok. 179, ul. Żeromskiego 29, g. 19.00-20.00
– 10 marca.

1. Robert Kropacz, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w Sekretariacie Rady,
tel. 22 373 35 10, g. 18.00-19.00 – 4, 18 marca.
Osiedla: Wawrzyszew, Radiowo, Wólka Węglowa,
2. Joanna Radziejewska – PO, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 513 ul. Żeromskiego 29, po wcześniejszym umówieniu w SekrePlacówka (granica biegnie od granicy Gminy Izabetariacie Rady, tel. 22 373 35 10
lin i Dzielnicy Bielany do ul. Trenów i dalej duktem
3.
Halina Szerszeń – Przewodnicząca Klubu SLD, tel. 600 741 540, Klub Mieszkańców WSM „Chomiczówka”, ul. Pabla Neruleśnym, ul. Dziekanowską, między osiedlem Młociny
dy 1, g. 17.00-18.00 – 4 marca.
a granicą Huty, ul. Improwizacji i Encyklopedyczną do
ul. Pstrowskiego do bramy Huty, dalej ul. Kasprowicza, 4. Łukasz Jan Świderski – PiS, Wiceprzewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 508, ul. Żeromskiego 29, g. 17.30ul. Oczapowskiego, ul. Grodeckiego, ul. Skalbmierską,
18.30 – w ramach dyżuru Wiceprzewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie
ul. Przybyszewskiego, ul. Żeromskiego, ul. WólczyńRady, Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, g. 16.00-16.45 – 5 marca oraz Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Estrady 112,
ską, ul. Conrada, ul. Kwitnącą, po granicy Dzielnicy
g. 17.15-18.00 – 5 marca.
Bemowo, do ul. Estrady, po granicy Stare Babice i dalej
po granicy z Gminą Izabelin do styku z Okręgiem IV)
5. Robert Wróbel – PO, Przewodniczący Rady, Urząd Dzielnicy Bielany V p., pok. 509, ul. Żeromskiego 29, g. 16.00-17.00 – w ramach
dyżuru Przewodniczącego Rady w pierwszy poniedziałek miesiąca. Zapisy w Sekretariacie Rady.
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Biegiem przez życie
Stołecznego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizującego biegi – Konstytucji, Powstania Warszawskiego oraz Niepodległości o potrzebie wprowadzenia do klasyﬁkacji kat. M-80
i K-70.
Na nasz wniosek w tej sprawie udzielano nam telefonicznej odpowiedzi o pozytywnym załatwieniu sprawy.
W Biegu Powstania Warszawskiego na dystansie 5 km
startowało 5 starszych panów. W Biegu Niepodległości
honorowany był 83-latek. To Bohdan Radwański z Białej
Podlaskiej.
Ale to nie wszystko. W Półmaratonie „Cud nad Wisłą”
w Radzyminie startuję od roku 1996 – głównie w hołdzie dla
Ojca – uczestnika zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Odważyłem się na rozmowę telefoniczną z dyrektorem
biegu Mirosławem Jusińskim, by przekonać go o konieczności wprowadzenia do klasyﬁkacji kat. M-80 zwłaszcza,
że od wielu lat biegało nas systematycznie aż 5 osób z rocznika 1933 i tylko 1 osoba w kat. M 75-79. Przyjemna rozmowa zakończyła się sugestią Pana Mirosława, by przedłużony wniosek poprzeć pismem, w którym należało wymienić nazwiska wszystkich już 80-latków. Uczyniłem to.
Jakież było moje zdziwienie, gdy na dekoracje zaproszono 80-latków i wręczono im wcześniej już przygotowane
puchary. Byłem czwarty, ale też mnie zaproszono na scenę,
by w obecności dekorowanych uhonorować mnie za podjętą
inicjatywę odczytując mój wniosek. Też mi wręczono puchar

oraz wydawnictwo wykonane przez Mennicę z okazji obecności Papieża Jana Pawła II na polach bitewnych Radzymina i Ossowa oraz 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Tym wyróżnieniem byłem naprawdę bardzo zaskoczony.
Przypadki honorowania 80-latków w takich imprezach
utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto i trzeba działać,
by inni też mieli z tego pożytek. Wymienionym organizatorom wyrażamy duże uznanie i zapraszamy innych organizatorów, by „poszli” w ich ślady.
My, najstarsi już biegacze na pewno stawimy się, by w
takich biegach też wystartować! A więc kto następny zechce
nas widzieć w „swoich” imprezach?
Tadeusz Andrzejewski

Fot. Z. Morawski

B

ardzo wiele lat biegania spowodowało, że wielu z
nas niezauważalnie wprost stuknęła osiemdziesiątka.
To już wiek, w którym musimy inaczej spojrzeć na
nasze wyniki biegowe: trochę spowolnić na trasie, wyzbyć
się tej przysłowiowej zadziorności biegowej. Oprócz tego
dopadające nas kontuzje też ograniczają nasze możliwości
biegowo-wynikowe. Ale ambicji nigdy nam nie brakuje.
W wielu imprezach biegowych nie ma już „naszych”
kategorii wiekowych, co też utwierdza nas w przekonaniu,
że nie mają sensu dalekie wyjazdy na ulubione niegdyś imprezy biegowe. Nie chodzi nam o nagrody, ale chcemy być
zauważani, jak wszyscy pozostali biegający. W wielu imprezach płacimy normalne wpisowe jak inni.
Na szczęście, mamy już nieco biegów w kategorii M-80.
Dobry przykład daje Warszawa. Już w roku 2012 na nasze
sugestie, kategorie dla 80-latków i 70-latek wprowadzili
organizatorzy Biegu Chomiczówki – Urząd Dzielnicy Bielany i TKKF Chomiczówka. Potwierdzili to 19 stycznia br.
w XXXI Biegu.
Na początku 2013 r. spotkała nas miła niespodzianka w
VIII Półmaratonie Warszawskim, w którym regulamin
wprawdzie nie przewidywał klasyﬁkacji wśród 80-latków,
ale organizatorzy dostrzegli nas w zgłoszeniach do Półmaratonu i ku naszemu zaskoczeniu przewidzieli honorowanie
nas przygotowując ładne puchary! Jeden z nich wzbogacił
też moje muzeum sportowe. W tymże też 2013 r. kat. M-80
została oﬁcjalnie wprowadzona do Grand Prix Warszawy
w biegach na dystansie 10 km.
Nie mieliśmy problemu z przekonaniem kierownictwa

Pan Tadeusz, zwycięzca XXVIII Biegu Chomiczówki

Bielany solidarne z Ukrainą – ratusz dzielnicy, 6 marca, godz. 19.00
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BOK – Marzec
Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1
tel. 22 834 65 47, www.bok-bielany.eu

Kasa czynna: pon, śr, czw, pt 16.00-19.00, wt 10.00-13.00
1 marca (sobota), godz.16.30
Spektakl „Alicja prowadzi śledztwo” w wykonaniu grupy teatralnej
„Dziewczyny Pani Eweliny i Pan Piotr”
z Natolińskiego Ośrodka Kultury.
Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie BOK od 24 lutego w godz.
9.00–17.00

2 marca (niedziela), godz.16.00
Ostatkowy Bielański Dancing.

Bilety: 15 zł. Przedsprzedaż biletów od 24
lutego.

5 marca (środa), godz. 18.00
Z cyklu „Spotkanie z podróżnikiem” – „Miejscówka w Montenegro” Andrzej Pasławski.
Wstęp wolny.

7 marca (piątek), godz. 18.00
Koncert grupy warsztatowej Free
Your Voice pt. „Lekcja otwarta”.
Wstęp wolny.

8 marca (sobota), godz. 12.00–18.00
Kiermasz „Kaziuki na Bielanach” –
rękodzieło, plastyka obrzędowa,
regionalne smakołyki.
Wstęp wolny.

8 marca (sobota), godz. 18.00
„Kaziuki na Bielanach” - Koncert
grupy kabaretowej „Szczęśliwa
60-tka” w programie: „U Grubego
Joska na Kazimierza”.

Bilety: 17 zł (w cenie kupon na wileńskie pierogi). Przedsprzedaż biletów od 3 marca.

9 marca (niedziela), godz. 11.00–17.00
Kiermasz „Kaziuki na Bielanach” rękodzieło, plastyka obrzędowa,
regionalne smakołyki.
Wstęp wolny.

9 marca (niedziela), godz. 17.00
„Kaziuki na Bielanach” - Wieczór
filmu dokumentalnego o tematyce
wileńskiej – prowadzenie: Tomasz
Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z
Historią.

M.in. obejrzymy dokumenty o rozgłośni
wileńskiej Polskiego Radia i związkach Józefa Piłsudskiego z Wilnem. Wstęp wolny.

12 marca (środa), godz. 18.00
Koncert z cyklu „Klasyka na Bielanach… czyli trzy kwadranse z
muzyką” – „Muzyczne duety”.

Wykonawcy: Marta Zimmer i Katarzyna
Sieńkowska oraz uczniowie Społecznej
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda
Lutosławskiego. W programie utwory A.
Dworzaka, W. Glucka i P. Czajkowskiego.
Wstęp wolny.

16 marca (niedziela), godz. 12.30
Impreza dla najmłodszych „Czary
mary na Bielanach – pokaz iluzji
Arkadiusza Cywińskiego”.

Dzieci: od lat 5. Bilety: 15 zł dziecko, 20 zł
opiekun. Przedsprzedaż od 10 marca.

6.03 (czwartek), godz. 18.00
Wieczór muzyki hiszpańskiej i
flamenco.

Wystąpią: Roman Ziemlański – gitara,
Małgorzata Moskalewicz – pokaz tańca
flamenco. Bilety: 10 zł.

11.03 (wtorek), godz. 18.30
„Polacy pochowani na cmentarzach
południowej Francji XIX i XX w.”.

Prelekcja historyczna o losach Polaków.
Prowadzenie dr Iwona Dacka-Górzyńska
z Instytutu Historii PAN. Wstęp wolny.

15.03 (sobota), godz. 11.30
Z cyklu „Rodzinne Spotkania ze
Sztuką”.

19 marca (środa), godz. 18.00

Recital gitarowy pt. „Bułat Okudżawa - kolekcjoner wspomnień” w wykonaniu Romana Ziemlańskiego.
Bilety: 15 zł. Przedsprzedaż od 12 marca

21 marca (piątek), godz. 18.00
Wernisaż wystawy malarstwa
Czesława Kiszki „Forma i kolor”
w 55-lecie pracy twórczej artysty.

Wystawa czynna do 5 maja. Wstęp wolny.

23 marca (niedziela), godz.18.00
Koncert zespołu Chorea Antiqua
z programem specjalnym pt. „Na
dworze królowej Wiktorii”.
Wstęp wolny.

26 marca (środa), godz. 18.00
Z cyklu „Wieczór międzynarodowy”
- Sri Lanka
Bilety: 15 zł. Przedsprzedaż od 20 marca.

29 marca (sobota), godz. 19.00
Projekt Niemy Movie. Pokaz filmu
niemego „Alicja w krainie czarów”
z muzyką na żywo.

Bilety: 20 zł/15 zł ulgowe. Przedsprzedaż
od 20 marca.

30 marca (niedziela), godz. 12.30
Z cyklu „Dwie Godziny dla Rodziny”,
w programie spektakl „O Kasi co gąski zgubiła” i animacje plastyczne.

Dzieci od lat 3. Bilety: 10 zł od osoby.
Przedsprzedaż od 24 marca.

8-9 marca
(sobota-niedziela)

„Kaziuki
na Bielanach”
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Bielański Ośrodek Kultury, ul. Estrady 112
www.bok-filia.eu, tel. (22) 835-54-44
W programie animacje plastyczne, „Legendy warszawskie – Złota Kaczka”
spektakl lalkowy dla dzieci w wykonaniu
Teatru Czarodziej. Dzieci: od lat 4. Bilety:
5 zł.

18.03 (wtorek), godz. 18.30
Z cyklu „Strefa sztuki - Światło
w mroku jaskiń, Wiszące ogrody
Semiramidy i Wieża Babel, czyli
sztuka u zarania dziejów”.

Prowadzenie Marta Rosiak. Wstęp wolny.

22.03 (sobota), godz. 16.00
Spotkanie z aktorką Teresą Lipowską.
Wstęp wolny.

Dobre Miejsce
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca, w sali widowiskowej Centrum Kultury
Dobre Miejsce z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych, odbył
się specjalny pokaz filmu
„Pseudonim Anoda”.
Jest to historia aresztowania i śmierci por. Jana Rodowicza, pseudonim „Anoda” żołnierza batalionu „Zośka”. Po wojnie podjął on
studia na Politechnice Warszawskiej, będąc jednym z
animatorów integracji środowiska byłych żołnierzy batalionów „harcerskich” AK.

Aresztowany w Wigilię
1948 r. przez bezpiekę, poddany brutalnemu śledztwu, 7
stycznia 1949 r. zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Koszykowej.
W ﬁlmie występują m.in.:
Łukasz Dziemidok jako Jan
Rodowicz „Anoda”, Jan Englert jako Kazimierz Rodowicz – ojciec Jana oraz Grażyna Barszczewska jako
Zofia Rodowicz – matka
Jana.
M.K.

Koncert Debiuty 2014
Dobiegł końca Przegląd Chrześcijańskie
Granie 2014, gromadzący amatorskie zespoły i schole. W sobotę, 8 lutego, dwadzieścia
grup muzycznych, w skład których wchodziło razem przeszło 200 osób, wystąpiło na
scenie warszawskiego Katolickiego Centrum Kultury „Dobre Miejsce”. Laureatów
poznaliśmy 2 marca podczas koncertu Debiuty.

Koncert Debiuty 2014 odbył się po raz
czwarty w Dobrym Miejscu. Wystąpiły 4
zespoły konkursowe: 33, Mocni w Wierze,
Albo i Nie, Acoustic Praise oraz zespół
gwiazdorski. Gwiazdą koncertu był Kanaan
– Debiut 2013 (nagroda jury, nagroda publiczności). Ambasadorem koncertu został
w tym roku „Hiob”.
M.K.

Niedzielne Bajeczki
Z cyklu Niedzielne Bajeczki 23 marca o
godz. 13 w Dobrym Miejscu odbędzie się
spektakl teatralny „Toruńskie pierniki” w
wykonaniu Autorskiego Teatru Młodego
Widza z Warszawy.
Legenda opowiada o
losie biednego cukiernika Bogumiła, który zakochuje się w Kasi, córce mistrza Bartłomieja.
Niestety nie może się z
nią ożenić, ponieważ ojciec jego wybranki chce
wydać Kasię za mąż za

starszego, ale za to bogatszego Pankracego.
Załamany i smutny Bogumił rozpoczyna
tułaczkę po świecie czyniąc dobre uczynki.
Do Torunia przybywa wreszcie król i czekają na niego rozmaite
niespodzianki.
Bezpłatne wejściówki
dostępne od 12 marca
przy ul. Dewajtis 3 (wejście A w godz. 8:00-20:00)
7 dni w tygodniu; oraz w
„Księgarni na Miodowej”
ul. Miodowa 17/19.

Bielany solidarne z Ukrainą – ratusz dzielnicy, 6 marca, godz. 19.00

M.K.

Nasze Bielany nr 2/2014

Centrum
Rekreacyjno-Sportowe Bielany
www.crs-bielany.waw.pl, tel. 22 835 00 09
Zapraszamy do CRS Bielany
Rozluźnij się! Baw się na Conrada z całą rodziną!
Nieoceniony wpływ terapii wodą znany
jest od dawna i chętnie stosowany w codziennym relaksie. Ciepła woda poprawia
krążenie krwi, pływanie pobudza wydzielanie endorfin, a przebywanie w saunie
oczyszcza ciało, hartuje organizm i dodaje
urody. Dziś coraz bardziej popularne jest
aktywne spędzanie czasu z rodziną czy
przyjaciółmi w centrach sportowych. Takim miejscem na Bielanach,
oferującym trzy w jednym
– basen, jacuzzi oraz saunę
jest obiekt sportowy przy ul.
Conrada 6.
Kompleks przy ul. Conrada to nie tylko basen, ale
znajdziemy tu także saunę
oraz jacuzzi. To swoiste, bo
lokalne, centrum prawie rehabilitacyjne. Hydroterapia
wspomaga bowiem leczenie
urazów, łagodzi stresy, pobudza organizm, wzmacnia
procesy przemiany materii,
pozwala dłużej utrzymać
dobrą formę i młodość. Kąpiel w pełnej pęcherzyków
powietrza wodzie pomaga
obniżyć ciśnienie, zlikwidować bóle głowy czy pozbyć
się skurczu mięśni. Sauna o
ile nie masz przeciwwskazań
do przebywania w wysokich
temperaturach przynosi widoczny wzrost odporności,
reguluje układ nerwowy,
prowadzi do zaniku zachowań agresywnych.
Serdecznie zapraszamy

klientów indywidualnych oraz rodziny z
dziećmi do korzystania z atrakcji, które oferuje obiekt przy ul. Conrada 6. O tym, że
pływanie to wspaniała zabawa i sport, który
świetnie wpływa na rozwój dzieci, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. A wspólne,
regularne „bywanie” na basenie z dziećmi i
całą rodziną wytworzy wyjątkowy kontakt
rodzinny i utrwali pozytywne pasje.

DAM PRACĘ

SZUKAM PRACY

• Zaopiekuję się osobą starszą od poniedziałku do piątku. Referencje. Tel. 697 960 691, 693 619 857.
• Dziewczyna z liceum, drobne prace biurowe, we własnym domu.
Tel. 799 325 804 dzwonić od godz. 19.00 do 23.00.

USŁUGI

• Dezynsekcja mieszkań i pomieszczeń biurowych. Gwarancja,
rachunki. Tel. 604 116 030, 22 835 74 61 po godz. 19.00.
• 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.
• Usługi gazowe z uprawnieniami. Instalacja i dozór. Tel. 602
362 911.
• Wizażystka wykona makijaż okolicznościowy: ślubny, karnawałowy, studniówkowy, do sesji fotograﬁcznej. Dojazd do Klientki.
Tel. 502 187 302.

NAUKA

• Chemia. Nauczycielka udziela korepetycji. Tel 695 612 825.
• Matematyka. Nauczycielka udziela korepetycji. Tel. 698 414 705.

NIERUCHOMOŚCI

• Wynajmę pokój na Bielanach, 18 m2 pracującemu panu, wiek
max. do 40 lat, może być palący. Cena 550 bez dopłat. Tel. 690
311 121 dzwonić do godz. 22.00.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 56 m2, IV p., w niskiej
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www.bibliotekabielany.waw.pl
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 43,
ul. Perzyńskiego 3, tel 835 18 43
W każdy wtorek o godz. 11.00.
Zapraszamy dzieci na zajęcia „Biblioteka na Ciebie czeka”.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr
49, al. Reymonta 6, tel. 663 73 85
W każdy piątek w godz. 17.0018.00.
Zapraszamy dzieci w wieku 4-6 lat
na zajęcia edukacyjno-plastyczne.

Pasowanie na czytelnika
Zapraszamy uczniów klas pierwszych na uroczystość pasowania na
czytelnika.

Celem tej propozycji jest zapoznanie
uczniów z biblioteką i z zasadami korzystania z jej zbiorów oraz rozbudzanie
zainteresowań czytelniczych. Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt z niżej wymienionymi bibliotekami w celu ustalenia
szczegółów uroczystości: Biblioteka dla
Dzieci i Młodzieży nr 26, ul. Duracza 19.
tel.: 639 88 51, Biblioteka dla Dzieci i Młodziezy nr 27, al. Zjednoczenia 19, tel.: 834
01 81, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr
49, al Reymonta 6, tel.: 663 73 85.

Mediateka Start- Meta,
ul. Szegedyńska 13a,
www.mediateka.waw.pl ,
tel. 22 291 44 68
5 marca godz. 17.30
Dyskusyjny Klub Książki.

Spotkanie z książką „Bieguni” Olgi Tokarczuk.

Ogłoszenia drobne
• Pomocnik, młoda dziewczyna 15 – 18 lat, odbieranie telefonów u
siebie w domu. Tel. 694 815 477 dzwonić od godz. 19.00.

CRS i Biblioteka – Marzec
Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Staszica

zabudowie, blisko metra Słodowiec, duża widna kuchnia, na
kondygnacji tylko 2 mieszkania. Tel. 605 48 70 13
• Sprzedam mieszkanie – 64,6 m2 – Warszawa Ochota (Rakowiec). 3 pokoje (1x24m2 i 2 x ok. 12 m2 + kuchnia ok. 6
m2, łazienka ok. 4 m2). Rozkładowe okna na 3 strony świata,
słoneczne. Po remoncie, odnowione. Piętro 3 w czteropiętrowym
budynku, bez windy. Tel. 602 360 005.
• Małżeństwo szuka do wynajęcia kawalerki. Tel. 729 296 615
dzwonić od godz. 17.00 do 21.00.
• Małżeństwo szuka do wynajęcia 2 pokoje z kuchnią. Tel. 729
657 465 dzwonić od godz. 17.00.
• Małżeństwo szuka mieszkania do wynajęcia, niekoniecznie
Bielany. Tel. 539 054 911.
• Pracujący, bez nałogów szuka pokoju do wynajęcia. Tel. 799
325 804.
• Pracujący szuka pokoju do wynajęcia. Tel. 698 152 217 dzwonić
od godz. 19.00 do 23.00.
• Pracujący, palący, szuka pokoju do wynajęcia, niekoniecznie
Bielany. Tel. 696 172 561 dzwonić od godz. 19.00 do 23.00.
• Atrakcyjna działka 1100 m, budowlana zagospodarowana
nad rzekę Liwiec w Urlach z solidnym domem 70 m z bala,
kominek, 2 tarasy. Sprzedam lub zamienię na kawalerkę. Tel.
798 992 264.
• Zamienię – ładne rozkładowe 53 m hipoteka, 3 pokoje, widna
kuchnia, I piętro w IV bloku, balkon, zieleń na mniejsze do 40 m
w niskim bloku do II piętra, chętnie Bielany. Tel. 798 992 264.
• Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe, 56 m2, IV p., w niskiej
zabudowie, blisko metra Słodowiec, duża widna kuchnia, na
kondygnacji tylko 2 mieszkania. Tel. 605 48 70 13

INNE

• Dalmatyńczyki szczenięta rodowodowe, pięknie umaszczone
sprzedam. Tel. 500 496 123.

6 marca godz. 17.00
Bielańska Akademia Filmowa dla
dzieci.

20 marca godz. 17.00
Teatrzyk dla dzieci – „Pszczółka
Kaja i przyjaciele” w wykonaniu
Teatru Duet.

Wstęp wolny! Bajka opowiadająca o
przygodach sympatycznej pszczółki i jej
przyjaciela trutnia Śmieszka. Zapoznaje
również dzieci z innymi mieszkańcami
łąki oraz przekazuje w przystępny sposób dużo wiedzy przyrodniczej. Dzieci
poprzez bajkę poznają owady i zwierzęta,
ich zwyczaje oraz wygląd.

21 marca godz. 19.00
Koncert z okazji Dnia Wiosny pt. „To
będzie miłość nieduża” z cyklu Muzyka na Wrzecionie w wykonaniu
Chóru COLLEGIUM MUSICUM UW.

Koncert zostanie poprzedzony cyklem
warsztatów wokalnych prowadzonych
przez Andrzeja Borzyma skierowanych
do bielańskiej młodzieży gimnazjalnej i
licealnej. Warsztaty odbędą się w dniach
3, 10, 17 marca w godz. 17.00-19.00 w
Mediatece Start-Meta ul. Szegedyńska
13a i zakończą się wspólnym występem
podczas koncertu. Zapisy pod nr tel. 22
2914461. Liczba miejsc ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Koncert i warsztaty finansowane przez Urząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

28 marca godz. 17.30
Wiosenny koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im.
W. Lutosławskiego w Warszawie.

PRZYJMIEMY KSIĄŻKI
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 26,
ul. Duracza 19, tel. 639 88 51 przyjmie
książki. Interesuje nas literatura dziecięca i młodzieżowa zachowana w dobrym
stanie. Osoby zainteresowane oddaniem
książek prosimy o kontakt pod numerem
telefonu: 22 639 88 51.

Bezpłatne Konsultacje Logopedyczne
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 „Kota Filemona”
przy ul. Wergiliusza 15 zaprasza 05.04.2013 r. w godz. 9.00 - 12.00
na BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE
Zapisy telefoniczne do dnia 04.04.2013 r.
pod numerem telefonu 22 663 60 69 w poniedziałki 11.00 - 16.00
w środy 9.00-15.00 i w piątki 9.00 - 13.00.
Wszystkich zainteresowanych badaniem rozwoju mowy dziecka
serdecznie zapraszam.
Dyrektor przedszkola
Bożena Wtorkowska
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