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Odnowione place zabaw na Chomiczówce

FOT. REDAKCJA

Pokolenia
Więcej pieniędzy
Jarnuszkiewiczów dla samorządów
FOT. PAULINA PAJKA

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

KAROLINA RUDZIK

WYWIAD NUMERU

Pracownia przy Magiera to
wyjątkowe miejsce na bielańskiej mapie kultury. Kolejne
pokolenia Jarnuszkiewiczów
tworzyły tutaj swoje dzieła, najpierw Jerzy, następnie jego syn
Marcin, a obecnie Marcelina,
znana ze swoich wyjątkowych
pinów i biżuterii.

O dzielnicowych finansach
i pomaganiu uchodźcom rozmawiamy z Lechęm Chęcińskim,
wiceprzewodniczącym Rady
Dzielnicy Bielany.
Lech Chęciński: Decentralizacja, decentralizacja i jeszcze raz
decentralizacja. Najlepiej pieniądze wydaje jednostka, która jest
najbliżej ludzi.
czytaj więcej na s. 10

czytaj więcej na s. 14

Poznajmy
Klub Seniora
na Wawrzyszewie s. 21

Potok
Bielański
– niechciany
skarb? s. 13

wydanie w wersji cyfrowej dostępne na stronie bielany.um.warszawa.pl

Na Chomiczówce zakończyła się modernizacja dwóch placów zabaw. To kolejna
inwestycja, którą realizujemy przy udziale
finansowym spółdzielni mieszkaniowej
– w tym przypadku WSBM Chomiczówka.
REDAKCJA
Efekty
przeprowadzonych
prac robią wrażenie, mówią
zgodnie po wizytacji placów
burmistrz Grzegorz Pietruczuk
i radny Krystian Lisiak, pomysłodawca inwestycji.
Na placu zabaw przy ul. Bogusławskiego 6a dzieci mają do
dyspozycji m.in. zestaw ze zjeżdżalnią, tunelem, liną, zjazdem
i domem zabaw; huśtawki i dwie
trampoliny. Nawierzchnia mieszana, przewaga naturalnej (trawa z rolki), piaszczystej, a pod
niektórymi urządzeniami poliuretanowej.

To oni
pomagają
uchodźcom
z Ukrainy s. 4

Przy Kluczowej 8 są m.in. tyrolka, zestaw ze zjeżdżalniami,
piaskownica z zacienieniem,
domki, karuzela, huśtawki.
Wśród zieleni mamy dwa kasztanowce czerwone, a jeszcze
w tym roku dosadzimy 6 sztuk
dębu szypułkowego i 16 sztuk
brzozy pożytecznej.
– Dziękuję Prezesowi Młynarczykowi i całej WSBM Chomiczówka za zaangażowanie
i współpracę przy realizacji obu
tych inwestycji. Dzięki nim
dzieciaki z osiedla zyskały dwa
fantastyczne miejsca do zabawy,
a ich rodzice do spotkań z sąsiadami – komentuje burmistrz Pietruczuk.
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Ruszamy z sezonem imprez
Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,
zacznijmy od spraw inwestycyjnych. W kwietniu odebraliśmy dwa zrewitalizowane
we współpracy ze spółdzielnią
mieszkaniową place zabaw na
Chomiczówce. Efekty robią wrażenie, oba place są zielone i bogato wyposażone w różnorodne
zabawki. Mam nadzieję, że będą
długo i dobrze służyły dzieciakom z okolicy. Dziękuję prezesowi WSBM „Chomiczówka”
i radnemu Krystianowi Lisiakowi za zaangażowanie w ten
temat.
Przygotowujemy się ponadto
do realizacji wielu innych inwestycji, gdzie jedne są już na
etapie podpisywania umów na
realizację, a na projekty innych
ogłaszamy przetargi. Mowa
m.in. o przebudowie ulicy Doryckiej i ulicy Gajcego (na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272) czy
modernizacji Szkoły Filialnej
przy ul. Arkuszowej oraz Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul.
Balcerzaka. Na bieżąco staramy
się również o dofinansowanie
z różnych źródeł kolejnych zadań inwestycyjnych.
Podobnie jak Wy jestem pod
ogromnym wrażeniem pracy
wykonanej przez Zarząd Zieleni i nasz dzielnicowy Wydział
Ochrony Środowiska. Całe Bielany pełne są kolorowych kwiatów: tulipanów, krokusów, żonkili i innych gatunków. Kwitną
one przy drogach, na skwerach

i w naszych parkach. Wiele
z tych nasadzeń wykonano m.in.
w ramach budżetu obywatelskiego.
Widzimy się w plenerze
Ruszyliśmy ponadto z sezonem imprez i wydarzeń kulturalnych, a tegoroczna oferta myślę,
że przypadnie każdemu do gustu.
Na początek zachęcam do udziału w warsztatach bębniarskich
na Kępie Potockiej w ramach
projektu Bielańskiej Akademii
Umiejętności 2022, które poprowadzą Irek Martyniuk i zespół SEREIA DE VARSÓVIA.
W zajęciach udział mogą wziąć
zarówno dzieci, jak i dorośli.
Zapisać na nie możecie się przez
stronę www.bit.ly/BAUzapisy.
A 28 maja widzimy się w Parku Chomicza na Dniu Dziecka,
gdzie motywem przewodnim
będą kosmos i nowe technologie. Podczas wydarzenia nie
zabraknie animacji dla najmłodszych, konkursów z nagrodami,
interaktywnego spektaklu dla
dzieci „Kosmiczna przygoda”,
zabaw plastycznych, warsztatów programowania, spotkania
z kosmicznymi postaciami, dmuchańców, magicznych tatuaży
oraz malowania buziek. Gwiazdą
wieczoru będzie zespół Fasolki.
Imprez i spotkań kulturalnych
odbędzie się oczywiście znacznie więcej. Zachęcam do zapoznania się z plakatami z majowymi rozkładówkami wydarzeń
Bielańskiego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej na kolej-

nych stronach gazety.
Aktywni seniorzy
Nie zaniedbujemy również
naszych seniorów. Pod koniec
kwietnia ruszyły zapisy na wycieczki integracyjno-aktywizujące, które zaplanowaliśmy na
okres między majem a lipcem.
W tym roku seniorzy m.in.
odwiedzą Zamek Królewski
w Chęcinach, bazylikę kolegiacką Świętej Trójcy w Myszyńcu
i wiele więcej, a także wyprawią
się w rejs rzeką Nidą. Na ten moment mamy w planie organizację
sześciu wycieczek.

Staramy się
pomóc każdemu, kto tego
potrzebuje.
Wsparliśmy tradycyjnie również seniorów znajdujących się
w trudnej sytuacji. Z okazji świąt
wielkanocnych przygotowaliśmy
dla nich 1500 paczek z żywnością i słodyczami, które następnie trafiły do klubów i ośrodków
wsparcia seniora. Mam nadzieję,
że każda paczka sprawiła, że tegoroczne święta były szczęśliwe.
Jednocześnie
ogłosiliśmy
wraz z Radą Seniora siódmą
edycję plebiscytu „Miejsce
Przyjazne Bielańskim Seniorom”. Wybieramy w nim miejsca
otwarte na potrzeby bielańskich
seniorów na różnych płaszczy-

znach. W tym roku na zgłoszenia
czekamy do 30 czerwca, a karty
tradycyjnie można dostarczyć
osobiście do urzędu dzielnicy
lub do Klubów Seniora, lub drogą elektroniczną.
Wspieramy uchodźców
I jeszcze krótko w temacie
uchodźców. Jak niektórzy mogli
już zauważyć, zawiesiliśmy nasze dwa punkty tymczasowego
pobytu dla ukraińskich obywateli. Wielu z nich udało nam się
do innych miast i państw, gdzie
odnaleźli perspektywy na nowe,
bezpieczne życie. Inni trafili do
Dobrego Miejsca, z którym stale współpracujemy, lub zostali
przeniesieni do punktów wskazanych przez stołeczny ratusz.
Staramy się pomóc każdemu, kto
tego potrzebuje.
Zaprzestaliśmy już świadczenia pomocy indywidualnej
dla uchodźców i skupiliśmy się
na działaniach systemowych.
Wspieramy bielański Ośrodek
Pomocy Społecznej, który pomaga uchodźcom zamieszkałym
na terenie dzielnicy i realizuje
na ich rzecz świadczenia. Jednocześnie wykorzystując kontakty,
które nabyliśmy w ostatnich tygodniach, wspomagamy naszych
lokalnych partnerów z Ukrainy.
Pod koniec miesiąca UNICEF
Polska przekazał nam 25 tys. par
butów, których część wysyłamy
m.in. do Kijowa, a resztę rozdysponujemy wśród potrzebujących
uchodźców na miejscu.

.
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Wspomnienie
27 kwietnia przypada pierwsza rocznica śmierci mojego
Ojca Jarosława Zielińskiego,
wybitnego historyka Warszawy, mieszkańca Bielan.
Jarosław Zieliński był autorem
i współautorem ponad 50
książek, przewodników, wielu
artykułów naukowych i popularnonaukowych. Był także
współtwórcą miesięcznika
„Stolica”, autorem programów
publicystycznych o tematyce
warszawskiej. Był bardzo zaangażowany w życie Bielan.
Dla mnie był ukochanym Ojcem i Dziadkiem moich dzieci.
Córka Alicja Olkowska,
z domu Zielińska

FOT: ARCHIWUM RODZINNE

10 argumentów za miastem przyjaznym dla pieszych
Coraz więcej miast staje się
bardziej dostępnych i przyjaznych dla osób poruszających
się pieszo. Przemawiają za tym
konkretne korzyści.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
MIASTO NA POKOLENIA

Korzyści, które dostrzegają również warszawscy samorządowcy, podejmując decyzje
o kolejnych pieszych inwestycjach. W mieście poszerzane są
chodniki, parkowanie samochodów przenoszone jest na jezdnię,
przechodzenie przez ulicę staje
się bezpieczniejsze, tworzone są
przejścia naziemne, a przestrzeń
przyuliczną ubogaca się tak, aby
zachęcić mieszkańców do korzystania z niej. Nie są to jeszcze

działania na miarę innych europejskich stolic, ale widać wyraźnie ambicje do zmian na większą
skalę.
Bielany też stają się przyjaźniejsze dla pieszych. Przebudowywana ulica Sokratesa będzie
miała szersze chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych oraz więcej zieleni, co na
pewno zachęci do częstszych
spacerów okolicznych mieszkańców. Podobnie zmienić ma
się ciąg ulic Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego.
Do tego dochodzą wszystkie
mniejsze i większe inwestycje,
w tym likwidacja barier w poruszaniu się, realizowane przez
nasz dzielnicowy urząd.
Powodów, dla których warto
kształtować miasto przyjazne
dla pieszych, jest wiele. Poni-
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żej krótko omówię pierwsze 10
z brzegu.
Miasto dla pieszych to
zdrowsi mieszkańcy. Brak
ruchu, związany z siedzącym
trybem życia – w pracy, jak
i za kierownicą samochodu
– zwiększa ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych,
w tym sercowych, nowotworów
czy cukrzycy. Miasto dla pieszych to mieszkańcy cieszący
się dłuższym życiem. Według
szacunków WHO, gdyby tylko
ludzkość ruszała się częściej,
każdego roku można by zapobiec śmierci 4–5 mln ludzi. Miasto dla pieszych to szczuplejsi
mieszkańcy. 30-minutowy spacer na co dzień pozwala spalić 100 kalorii i obniża ryzyko
nadwagi. Miasto dla pieszych
to szczęśliwsi mieszkańcy.

Chodzenie poprawia nasz nastrój, zmniejsza ryzyko stresu
i wpływa pozytywnie na psychikę ludzi. Z drugiej strony im
więcej czasu zajmuje nam podróż autem, tym mniej jesteśmy
szczęśliwi.
Miasto dla pieszych to
mniejsze uzależnienie od paliw
kopalnych. Złoża ropy napędzającej samochody wyczerpią
się za kilkadziesiąt lat, ale ze
względu na kryzys klimatyczny
musimy zaprzestać korzystania
z niej znacznie wcześniej. Miasto dla pieszych to miasto
z czystszym powietrzem. Jeśli
więcej mieszkańców wybierze
podróż pieszo zamiast samochodem, wtedy wyemitują one mniej
zanieczyszczeń. Miasto dla pieszych to cichsza okolica. Nieprawdą jest, że ulice są hałaśliwe

– hałaśliwe są samochody, które
nimi jeżdżą. Im więcej przestrzeni dla pieszych, tym mniejsze będzie natężenie ulicznego hałasu.
Miasto dla pieszych to miasto
z lepszym mikroklimatem. Kiedy szerokie asfaltowe jezdnie
przyczyniają się do powstania
wysp ciepła, obsadzone drzewami chodniki mogą obniżyć lokalną temperaturę o kilka do nawet
kilkunastu stopni.
Miasto dla pieszych to
wsparcie dla lokalnego biznesu. Jest większa szansa na to,
że pieszy częściej zatrzyma się
i wstąpi do mijanego sklepu lub
kawiarni niż osoba jadąca samochodem. Zmieniając okolicę
lokalu na bardziej przyjazną dla
pieszych, lokalni przedsiębiorcy
mogą liczyć na częstsze odwiedziny klientów. Miasto dla pie-

szych to lepsze miasto również
dla kierowców. Jeździmy często,
ale na krótkie dystanse, liczące
od mniej niż kilometra do 2–3.
Jeśli więcej osób zdecyduje się
na spacer zamiast podróży samochodem, to łatwiej będzie przemieszczać się nim tym, którzy
z różnych powodów nie mogą
z niego zrezygnować.
Powodów, dla których warto tworzyć miasto dla pieszych,
jest więcej. Znacznie więcej. Aż
50 ze szczegółami opisuje raport
„Cities Alive: Towards a walking
world” przygotowany przez biuro projektowe Arup, którego lekturę gorąco polecam. Znajdziecie
go na stronie arup.com. Pokazuje on, że miasto dla pieszych to
miasto lepsze dla wszystkich.

.
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Węzeł na Młocinach będzie bardziej ekologiczny
Zarząd Transportu Miejskiego
ogłosił przetarg na wykonanie
wielobranżowej dokumentacji
projektowej, która posłuży do
modernizacji ostatniej kondygnacji parkingu P+R Metro
Młociny. Wykonawca będzie
miał 250 dni na wykonanie
prac oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

fotowoltaiczne. W 2021 roku
wykonaliśmy koncepcję architektoniczną, która pozwoliła
nakreślić dalsze kierunki inwestycji.
Dokumentacja
projektowa
będzie się składała z dwóch
części – druga będzie zawierała
wskazania do planowanej wymiany wszystkich opraw oświetleniowych na energooszczędne
LED i wdrożenie inteligentnych
systemów zarządzających, pozwalających na optymalizację
czasu świecenia i jego natężenia.
Dzięki takim działaniom miasto
może zaoszczędzić nawet 60

KOMUNIKAT PRASOWY
Parking
wielopoziomowy
P+R Metro Młociny działa od
2008 roku. Po kilkunastu latach
użytkowania ostatnia kondygnacja, będąca jednocześnie
zadaszeniem obiektu, wymaga
generalnego remontu. Podobne prace zostały już wykonane
przez ZTM na poziomach 1.
i 2. w latach 2018–2020, co
przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa obiektu, jak również
podniosło jego estetykę.
Remont chcemy wykorzystać

» Wizualizacja parkingu P+R Młociny po planowanej przebudowie

do wybudowania mikroinstalacji fotowoltaicznych, które zasilą instalacje elektryczne całego
Węzła Komunikacyjnego Mło-

proc. energii elektrycznej, zużywanej dotychczas na oświetlenie
Węzła.
Jednocześnie na etapie projektowym zostaną rozważone
dodatkowe działania proekologiczne. Planowana jest instalacja
magazynu energii przechowującego energię wyprodukowaną ze
słońca oraz montaż pompy ciepła wspomagającej ogrzewanie
i chłodzenie w Punkcie Obsługi
Pasażera, który mieści się na
dworcu autobusowym Młociny.
Zakończenie inwestycji przewidziane jest w 2023 roku.

.

ŹRÓDŁO: ZTM

ciny. Nad częścią miejsc parkingowych powstaną estetyczne zadaszenia, wzorowane na
konstrukcjach przewidzianych

» Wizualizacja
parkingu P+R Młociny po planowanej
przebudowie

w równolegle prowadzonym
przez ZTM projekcie EKO Połczyńska, a na zadaszeniach
zostaną zamontowane panele

ŹRÓDŁO: ZTM

Przetarg na koncepcję trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie
Stołeczny Zarząd Rozbudowy
Miasta ogłosił przetarg na
koncepcję programową z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy Trasy Mostu
Marii Skłodowskiej-Curie na
odcinku od ul. Kasprowicza
do drogi ekspresowej S7
(węzeł Janickiego).
KOMUNIKAT PRASOWY
Koncepcja ma być wykonana
w co najmniej czterech wariantach.
Wariant 1. – droga główna
ruchu przyspieszonego (GP).
Zakłada zaprojektowanie bezkolizyjnych jezdni głównych
z dwoma pasami ruchu każda,
z torowiskiem w pasie dzielącym

ul. Nocznickiego, oraz jezdni
lokalnych w poziomie terenu ze
skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny,
Wólczyńską, Arkuszową, Rokokową.
Wariant 2. – przewiduje parametry techniczne jak dla drogi
głównej (G) z możliwością zastosowania wyższych parametrów. Zakłada poprowadzenie
jezdni głównych na estakadach
co najmniej nad skrzyżowaniami
z ul. Kasprowicza i wyjazdem
z pętli Młociny, a ponadto skrzyżowania w poziomie terenu z ul.
Wólczyńską i Arkuszową oraz
w miejscach niezbędnych do
obsługi przyległych terenów.
Wariant 2. dopuszcza możliwość
zaprojektowania dodatkowych
odcinków na estakadach lub

» Węzeł Młociny widziany z lotu ptaka

w tunelu, jeżeli będzie to uzasadnione wynikami prognoz ruchu.

FOT: ARCHIWUM REDAKCJI

Wskazane jest zminimalizowanie kolizji jezdni głównych z to-

rowiskiem tramwajowym.
Wariant 3. – zakłada para-

metry projektowe jak dla klasy
drogi głównej (G) z dwoma jezdniami głównymi po dwa pasy
ruchu każda w poziomie terenu
oraz jezdnie serwisowe do obsługi przyległego terenu. Wariant
przewiduje skrzyżowania z ul.
Kasprowicza, wyjazdem z pętli
Młociny, Wólczyńską, Arkuszową, Rokokową oraz torowisko
tramwajowe w pasie dzielącym
ul. Nocznickiego.
Termin składania ofert mija
12 maja br. Wykonawca będzie
miał 24 miesiące na przygotowanie dokumentacji, od dnia podpisania umowy.
Realizacja tego odcinka drogi
umożliwi połączenie pomiędzy
drogami ekspresowymi S8 i S7
oraz usprawni wyjazd z miasta
w kierunku Gdańska.

.

Psy też lubią pikniki, czyli Dzień Kudłatego Kumpla
Kiedy inni rozpoczynali długi
majowy weekend nad morzem,
wielu mieszkańców naszej
dzielnicy postanowiło spędzić
go na miejscu i dzięki temu nie
ominął ich Dzień Kudłatego
Kumpla, który odbył się 30
kwietnia w Parku Chomicza.
Wydarzenie przyciągnęło
tłumy mieszkańców, którzy
wybrali się na nie ze swoimi
czworonożnymi pupilami.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Podczas pikniku mieszkańcy
mieli możliwość spotkania się
ze specjalistami, którzy udzielali im porad dotyczących opieki
i wychowania psów. O metodach
pielęgnacji psiej sierści mówiła
groomerka Beata Kropielnicka,
rehabilitant z przychodni weterynaryjnej Provet odpowia-

dał na pytania związane z psim
zdrowiem, a trener z „Ale Mamy
Frajdę” radził, jak odpowiednio
wyszkolić swojego pupila. Najwięcej psów można było spotkać
w pobliżu stoiska The Weirdogs
Training, pełnego psich smakołyków. Uczestnicy wydarzenia
mieli także szansę na wyjątkowe
zdjęcie ze swoim pupilem wykonane przez fotografkę Wiktorię
Piszczelską.
Piknik był okazją do zbiórki środków na dalsze działanie
Fundacji Kudłaty Kumpel. Nie
rezygnując z pomocy psom
z naszego sąsiedztwa, dziewczyny z fundacji zaangażowały się
też w działania na rzecz ukraińskich schronisk i znajdujących
się tam zwierząt, a każdy wyjazd
w kierunku granicy wiązał się
z konkretnymi kosztami. Na
kiermaszu więc mieszkańcy mogli nabyć książki, zabawki, ręko-

FOT: MICHAŁ MICHAŁOWSKI

dzieła i inne rzeczy za niewielką
darowiznę, która pozwoli pokryć
rachunki fundacji. Podobnie sytuacja wyglądała w kawiarence
wypełnionej po brzegi ciastami

oraz innymi słodkimi przekąskami, przygotowanymi przez naszych seniorów z dzielnicowych
Ośrodków Wsparcia Dziennego
Seniora. Łącznie podczas pikni-

ku zebrano ponad 1500 zł wsparcia dla Kudłatego Kumpla.
– Dziękujemy mieszkańcom
za ich wsparcie na rzecz naszych
psów. Liczę, że ten piknik będzie

jednym z pierwszych i za rok zobaczymy się ponownie na Dniu
Kudłatego Kumpla – mówi Sylwia Czerwoniec z fundacji.
Na pikniku można było spotkać też psy znajdujące się pod
opieką fundacji, która szuka dla
nich nowych domów. W parku
pojawiła się m.in. puszysta Arkana – trzymiesięczny szczeniak
w typie owczarka, Sidi – nieśmiała suczka czy wesoła Boonie
– półroczna suczka. Wydarzenie
było okazją do spotkania psów
z zainteresowanymi nimi rodzinami.
Wydarzenie zorganizowane
zostało przez Fundację Kudłaty
Kumpel, Samorząd Mieszkańców Chomiczówki, Bielany Less
Waste i Stowarzyszenie Razem
dla Bielan ze wsparciem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany
i uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 13.

.
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Ukraina nadal walczy,
Bielany nadal pomagają
Jak powstrzymać łzy, gdy słyszy się opowieść o znajomym zabitym strzałem w tył głowy, o sąsiadce której dla
zabawy wyrywano paznokcie czy psie katowanym na oczach bezsilnego właściciela? Wolontariuszom, którzy na
Bielanach pomagają ukraińskim uchodźcom, często trudno jest zachować nerwy na wodzy, nie pokazać słabości,
nie rozpłakać się, gdy słyszą dramatyczne historie. Jednak, choć mija drugi miesiąc wojny w Ukrainie, nie słabnie
ani fala uchodźców, ani determinacja ludzi dobrego serca, by nieść pomoc.
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
W dniu, w którym na Ukrainę spadły pierwsze rosyjskie
bomby w tysiącach bielańskich
domów zaczęto myśleć, o tym
jak pomóc osobom uciekającym
przed okrucieństwem wojny. Bo
to, że trzeba pomóc nie budziło
żadnych wątpliwości. – Zastanawiałam się co mogę zrobić, aż
w nocy wpadłam na pomysł,
żeby zorganizować zbiórkę zabawek dla ukraińskich dzieci. Do 5
rano wysyłałam maile do moich
dostawców namawiając ich, by
włączyli się do akcji – opowiada Paulina Balcerzak ze sklepu
Zabawki Niebanalne. Pani Paulina, jej przyjaciółka i koleżanka z pracy nagrały krótki film
promujący inicjatywę i wrzuciły
na fejsbookowy profil. Szybko
okazało się, że do pomysłu przekonały nie tylko przedsiębiorców, ale także klientów sklepu
i bielańskich sąsiadów. Do lokalu
przy ul. Kasprowicza 50 zaczęły
spływać m.in. puzzle, zabawki,
gry planszowe i pluszaki. – Staramy się, by każda paczka była
adresowana do konkretnej osoby.
Dołączamy karteczkę z imieniem
dziecka, tak aby każde z nich
poczuło się wyjątkowe, że ktoś
o nim wie i przygotował prezent
z myślą o nim – tłumaczy Paulina Balcerzak.
Pani Paulina w działania na
rzecz uchodźców zaczęła angażować coraz więcej osób.
– W naszej rodzinie jest aktorka,
która mieszka w USA i występuje w serialu Pamiętnik podręcznej. Na Instagramie zaapelowała do fanów, by wsparli naszą
zbiórkę dla ukraińskich uchodźców. M.in. dzięki tym wpłatom

» Odwiedziny dzielnicowego słonia, burmistrza Pietruczuka i wiceburmistrza Piątkowskiego z prezentami dla małych uchodźców w punkcie przy ul. Lindego

mogliśmy kupić rzeczy, które
przekazałyśmy potrzebującym
– mówi. Teraz, wraz z mamą,
siostrą i ekipą cudownych ludzi
dobrej woli, zabiera się za urządzanie pokoju zabaw dla dzieci
w punkcie recepcyjnym.
Co sprawia, że ktoś kto na
co dzień zajmuje się prowadzeniem sklepu z zabawkami, nagle
rozkręca tak szeroko zakrojoną
operację i swoim entuzjazmem
porywa innych? – Wiedziałam,
że nie mogę pozostać bierna.
W ten sposób choć na chwi-

lę można uwolnić się od myśli
o tym, co dzieje się za naszą
wschodnia granicą, przełamać
poczucie bezsilności. Teraz
wiem, że pomoc innym uzależnia – tłumaczy. Pozostać bierną wobec nieszczęścia ludzi,
którzy nagle stracili wszystko?
Tego absolutnie nie wyobrażała
sobie również Nela, która przy
ul. Podczaszyńskiego prowadzi Dzielnię. Tu zgłaszają się
uchodźcy, którzy potrzebują
ubrań, środków higieny czy podstawowego wyposażenia domu

» Wsparcie rzeczowe
przekazane dla
uchodźców przez
UNICEF Polska
FOT: REDAKCJA

– małego AGD, sztućców, naczyń. – Ogrom dramatów tych
ludzi, głównie kobiet z małymi
dziećmi i osób starszych, jest
porażający – zaznacza Nela
i przyznaje, że to jeden z najtrudniejszych aspektów bycia
wolontariuszem. Jak mówi,
nikt z jej pokolenia nie był
przygotowany na to co się stało, wojna była zamkniętą kartą
w podręcznikach historii. – Przez
80 lat świat zastanawiał się jak
człowiek w czasie II wojny mógł
się pozbyć człowieczeństwa,
a teraz dzieje się to samo – mówi.
– Pamiętam dziewczynkę, która
przyszła do nas i z taką dziecięcą prostotą powiedziała: „Cześć,
jestem Nadia, mój tata jest na
wojnie”. To było przerażające.
Pamiętam starszą panią, która
rozpaczliwie szukała pomocy
dla trójki wnucząt, pamiętam
bezradność w oczach dziewczyny w ciąży, która nagle została
bez rodziny – opowiada Nelka,
dla której wojna w Ukrainie ma
szczególny wymiar. – Moja babcia pochodziła ze Lwowa, gdy
potrzebowałam
odpoczynku,
resetu, jeździłam na Ukrainę.
Lubiłam panującą tam atmosfe-

rę, życzliwych ludzi, i taki specyficzny luz. Teraz martwię się
o tych ludzi, a fakt, że zaledwie
60 km od mojego rodzinnego

Pamiętam
dziewczynkę, która
przyszła do
nas i z taką
dziecięcą
prostotą
powiedziała:
„Cześć, jestem Nadia,
mój tata jest
na wojnie”.
miasta toczy się wojna, wciąż
jest dla mnie niewyobrażalne
– opowiada.

FOT: REDAKCJA

Najtrudniejsze dla
wolontariuszy jest …
Wiele osób przyznaje, że po
ponad dwóch miesiącach działania na najwyższych obrotach
dopada ich wypalenie. – Czy
jesteśmy zmęczeni? Na pewno,
ale to co wyniszcza nas najbardziej, to świadomość, że sytuacja
w Ukrainie wciąż jest bardzo zła,
że tych, którzy potrzebują pomocy jest znacznie więcej niż możliwości jakie mamy – zauważa
jedna z wolontariuszek. – Na
początku śledziłam każdą nową
wiadomość, zamykałam Dzielnię i jechałam na Dworzec Centralny, by jeszcze tam pomagać.
Dziś wiem, że pomaganie to nie
sprint, to bieg długodystansowy.
Nie można się spalić emocjonalnie już na początku tej drogi
dlatego teraz mam okresy resetu,
odcinam się od informacji i ładuję baterie do dalszego działania –
opowiada Nela.
Radna i wolontariuszka z krwi
i kości – Monika Szadkowska,
dodaje, że martwi ją czy Polakom starczy zapału i sił, by nadal pomagać. – To nieprawda,
że uchodźców jest coraz mniej.
Każdego dnia zgłaszają się do
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Odwiedziny wiceminister
zdrowia Ukrainy na Bielanach
FOT: REDAKCJA

» Radna Monika Szadkowska i wolontariusze Pomocnych Bielan prowadzą w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej punkt wsparcia rzeczowego dla uchodźców FOT: REDAKCJA

nas nowe osoby – mówi radna
Monika Szadkowska, organizatorka Pomocnych Bielan, inicjatywy, która powstała, gdy wybuchła pandemia, by pomagać
starszym, samotnym osobom.
Teraz aktywiści z Pomocnych
Bielan ruszyli na pomoc ukraińskim sąsiadom. Monika Szadkowska, o której na Bielanach
mówi się, że jest wulkanem energii, w ciągu dnia pracuje w szkole, po południu działa w jedynym
już punkcie bezpośredniej pomocy na Bielanach – w budynku
ChAT przy ul. Broniewskiego
48. – Codziennie rozdajemy
paczki dla kilkudziesięciu rodzin, czasem to 70 paczek, częściej 100. Jesteśmy otwarci od 7
marca i wciąż nie otrzymaliśmy
złotówki wsparcia od państwa.
To, że pomagamy zawdzięczamy cudownym mieszkańcom
Bielan, którzy dzielą się tym co

mają – podkreśla Monika Szadkowska. Ale przyznaje, że darów
jest coraz mniej. – Przyda się
każda, nawet najmniejsza pomoc. Niektórzy myślą, że mają
za mało, by przynieść do nas, to
nieprawda. U nas liczy się każda
para skarpet, każdy kilogram cukru – apeluje.
Samogłoska dla uchodźców
Punkty wydawania odzieży,
zbiórki zabawek to nie wszystko
co Bielany oferują ukraińskim
uchodźcom. Z myślą o nich organizowane są także zajęcia,
warsztaty czy lekcje języka
polskiego. Jednym z miejsc,
do którego mogą przyjść jest
Samogłoska Miejsce Lokalnej
Aktywności prowadzona przez
Annę Płachecką i Izabelę Zawiszę. – Od początku wojny, w Samogłosce organizujemy pomoc.
Zgłaszają się do nas sąsiedzi

i oferują wsparcie. Mieliśmy już
np. warsztaty kulinarne, mamy
zajęcia Pilatesa, organizujemy
koncert muzyki relaksacyjnej,
prowadzimy lekcje języka polskiego – wymienia Izabela Zawisza. – Początki nie były łatwe,
obawiałyśmy się jak sobie poradzimy, bo przecież nie znamy ani
ukraińskiego, ani rosyjskiego,
ale mimo to udaje się. Jestem
dumna z mieszkańców Bielan,
bo to przede wszystkim zasługa
ich zaangażowania i dobrego serca – zaznacza Izabela Zawisza.
Na Bielanach nie brakuje wolontariuszy, którzy niosą pomoc
ukraińskim uchodźcom. Choć
nie jest im łatwo łączyć obowiązki zawodowe, rodzinne i wolontariat, nie wyobrażają sobie, by
stać z boku, gdy tyle osób potrzebuje wsparcia. I oby starczyło im
sił jak najdłużej.

.

Dziękujemy za Waszą pomoc!
Od wielu tygodni pomagamy naszym gościom
z Ukrainy. Wsparcie w postaci podstawowych
produktów żywnościowych czy wielu innych
przedmiotów codziennego użytku nie byłoby
możliwe przede wszystkim bez zaangażowania
naszych mieszkańców oraz wielu firm i instytucji, szczególnie z terenu naszej dzielnicy, ale
nie tylko.
Pomagali i pomagają m.in.:
• Huta ArcelorMittal Warszawa
• Dom Development
• Galeria Młociny
• Toyota Bielany
• BYŚ - Profesjonalna Gospodarka Odpadami
• ZABAWKi NiEBANALNE
• Biedronka
• Stokrotka
• Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta
• Krysiak Polska
• Społem Żoliborz
• Primark
• Open Bic Polska
• Sharda Europe
• Laboratorium Kosmetyczne Joanna
• Subway
• McDonald's
• UNICEF Poland
• Bielański Klub Kyokushin Karate
• Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
"Chomiczówka"
• TURBO Football Academy Talents
• Lions Club Warszawa Arka
• Fundacja Świętego Mikołaja

• Polski Czerwony Krzyż (PCK)
• Wójt Sławomir Sumka i Urząd Gminy Stare
Babice
• Urząd Miasta Ciechanów
• Gemeente Leiden
• Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie
• Chrześcijańska Akademia Teologiczna
w Warszawie
• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
• Pomocne Bielany
• Straż Miejska m.st. Warszawy (Oddział
Terenowy 5)
• Komenda Stołeczna Policji (KRP Warszawa V)
• Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy
(JRG 6 i 11)
• Gazeta Żoliborza
• Polonia z Holandii, Irlandii, USA i Malty
• LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego im.J.Kusocińskiego
• Samorząd Uczniowski im. Ignacego Domeyki
• CRS Bielany
• Bielański Ośrodek Kultury
• Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
• XXII LO im Jose Marti
• CXXII LO im. I. Domeyki w Warszawie
• Biblioteka Publiczna im. St. Staszica
w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
• Katolickie Centrum Kultury Dobre Miejsce
• Marcelina Jarnuszkiewicz
Serdecznie dziękuje za Waszą
dotychczasową pomoc!

27 kwietnia gościliśmy na
Bielanach Irynę Mykychak,
wiceminister zdrowia Ukrainy,
dr. Romana Pukaliaka – dyrektora Lwowskiego Obwodowego Centrum Diagnostyki
Klinicznej oraz prof. Andrija
Kuzyka – kierownika Katedry
Chirurgii Dziecięcej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu. Delegacji towarzyszył
również prof. Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Nasi goście chcieli dowiedzieć
się, jakie podjęliśmy dotychczas

działania na rzecz uchodźców.
Wspólnie z burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem odwiedzili Szkołę Podstawową nr 247
w Warszawie, gdzie są dwie klasy przygotowawcze dla dzieci
z Ukrainy.
W Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Lindego dyrektor Anna Szymczak-Gałkowska opowiedziała, w jaki sposób
i na jakich zasadach działał punkt
noclegowy na hali sportowej,
który od 27 kwietnia przeszedł
w tryb zawieszenia.
W Akademii Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego

odbyło się również spotkanie
z władzami oraz byłymi rektorami uczelni. Uczelnia od kilku
lat współpracuje z ukraińskimi przedstawicielami oświaty
i nauki przy programie kształcenia w zakresie rehabilitacji.
Warto dodać, że miasto w swoich szpitalach i przychodniach
zatrudniło ponad 100 medyków
z Ukrainy. W samym Szpitalu
Bielańskim pracuje ich ponad
50. To ogromne wsparcie w opiece medycznej nad mieszkańcami
miasta i pomoc w kontaktach
z pacjentami ukraińskimi.
BF

.

Apel bielańskich kombatantów
do prezydenta Dudy
Szanowny Panie
Prezydencie,
Kombatanci z warszawskich
Bielan, Żoliborza, Łomianek
i Puszczy Kampinoskiej od 29 lat
tworzą klub wyjątkowy na skalę
całego kraju, w którym istnieją
różne organizacje kombatanckie, często mające różne zdania
i oceny faktów historycznych.
Potrafiliśmy jednak zjednoczyć się, by wspólnie pracować
i prowadzić patriotyczną edukację młodzieży czy uczestniczyć
w uroczystościach patriotycznych
i w okolicznościowych, odbywających się corocznie na Bielanach,
w Łomiankach i w miejscowości
Wiersze w Puszczy Kampinoskiej.
Kombatanci, którzy przeżyli
i doświadczyli tragicznej w skutkach II wojny światowej mieli
nadzieję, że naród polski i narody świata po wojnie będą mogły
żyć bezpiecznie i w pokoju.
Tak się nie stało. Życie i czas
zweryfikowały nadzieje niektórych narodów Europy i świata,
które były lub są prześladowane,
terroryzowane najczęściej przez
sąsiadów lub wciągane w konflikty zbrojne, niosące cierpienie
i śmierć niewinnych ludzi.
Rano 24 lutego 2022 r. wiadomość o napadzie armii rosyjskiej na niewinny, pokojowo
usposobiony naród ukraiński,
okryła nas kombatantów wielkim smutkiem i zaniepokojeniem, kiedy i jak zakończy się
zbrodniczy najazd agresorów
z Kremla na niepodległą i suwe-

renną Ukrainę.
My kombatanci z całą mocą
potępiamy decyzję towarzysza Putina i jego mocodawców
o zbrojnej agresji na Ukrainę,
która uświadomiła światu, że
Rosja jest krajem nieobliczalnym, niebezpiecznym, krajem
terrorystycznym, dopuszczającym się zbrodni wojennych i ludobójstwa na cywilnej, niewinnej ludności. Dobrze pamiętamy
o dokonywaniu zbrodni wojennych na narodach czeczeńskim,
gruzińskim i ponownie obecnie
na narodzie ukraińskim.
Z głębi serca wspieramy wspaniały bratni naród ukraiński,
za jego patriotyzm, za odwagę,
stawianie zdecydowanego oporu najeźdźcom, za ich sukcesy
w walkach obronnych i wierzymy, że przy pomocy narodów
miłujących pokój naród ukraiński zwycięży.
Dziękujemy Panu Prezydentowi i całemu rządowi Rzeczypospolitej Polskiej za wielkie
zaangażowanie międzynarodowe dla przerwania zbrodniczej
agresji rosyjskiej na niepodległe,
suwerenne i pokojowo współżyjące z sąsiadami społeczeństwo
ukraińskie.
Dziękujemy służbom rządowym, pracownikom samorządowym wszystkich szczebli oraz
Polakom dobrej woli za wielkie
zaangażowanie w udzielaniu
wszelkiej niezbędnej pomocy
uchodźcom z Ukrainy.
Prosimy również Pana Prezydenta, aby na najbliższej sesji

Zgromadzenia Ogólnego ONZ
przekazał Pan nasze kombatanckie stanowisko:
– postawienie głównego ludobójcy XXI wieku Wladimira
Putina i jego oligarchów oraz
mocodawców przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze, a jeśli to nie będzie możliwe – powołanie specjalnego
międzynarodowego trybunału
lub sądu, który po stwierdzeniu
ludobójstwa przez oskarżonych
postawi ich w stan oskarżenia
i przykładnie ukarze;
– Rosja winna być wykluczona z grona stałego członka
Rady Bezpieczeństwa ONZ lub
być pozbawiona praw weta, aby
nie mogła zawetować uchwalenia rezolucji potępiającej ją za
stosowanie zbrodni wojennych
w stosunku do innych narodów.
Mamy XXI wiek i dość pobłażania zbrodniarzom wojennym
oraz ludobójcom, wywołującym
konflikty zbrojne, mogące doprowadzić do ogólnoświatowej
wojny.
Kombatanci Warszawy proszą
Pana Prezydenta i polski rząd
o dalszą aktywną działalność
międzynarodową dla szybkiego
zakończenia rozlewu krwi niewinnej ludności ukraińskiej poprzez definitywne zakończenie
wojny, tak haniebnej dla Federacji Rosyjskiej.
Z poważaniem, por. inż. Józef
Kassyk, przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta

.
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Studenckie plany zagospodarowaKolejna odsłona projektu współpracy Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Bielany oraz studentów Politechniki
Warszawskiej z Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku, Wydziału Geodezji i Kartografii. Przyszli planiści na
warsztat wzięli zagospodarowanie bardzo wymagającego terenu Wólki Węglowej. – Prace studentów mają charakter poglądowy
i mają przybliżyć mieszkańcom problematykę opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego – mówi
Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz dzielnicy Bielany.
REDAKCJA
– Studenci szykując projekty,
bazowali na przepisach i uwarunkowaniach formalnych, ale
dali też od siebie nowatorskie
podejście do tematu. Bardzo cenię otwartość i odwagę wyrażoną
w projektach. Prace studentów
wyróżnia przede wszystkim odpowiedzialność w podejściu do
problemów. Na samym początku bardzo długo debatowaliśmy
o terenie Wólki Węglowej. Myślę, że studenci bardzo trafnie
uchwycili problemy socjologiczne i perspektywę rozwoju Wólki Węglowej. To bardzo trudny
obszar, z jednej strony ogromna
presja na zabudowę mieszkaniową, z drugiej strony sąsiedztwo
usług przemysłowych. Trzecim
elementem jest oczywiście sprawa obsługi komunikacyjnej.
W kontekście planowanej budowy trasy S7 ważne jest, aby
przebieg trasy nie izolował Wólki
Węglowej, a opracowany system
rozwiązań pod nazwą „bramy do
Kampinosu” pełnił spójną koncepcje dla rozwoju tego obszaru.
„Brama do Kampinosu” to również system rozwiązań służących łatwemu dostępowi mieszkańców do dziedzictwa jakim
jest Kampinoski Park Narodowy.
Wyzwań przed którymi stanęli studenci jak widać mnóstwo
– a zadanie było bardzo trudne.
Gratuluje wszystkim uczestnikom i dziękuje za tą współpracę
ponieważ opracowania zostaną
wykorzystane przy pracach nad
MPZP dla Wólki Węglowej, który mam nadzieje w najbliższym
czasie opracowany i przyjęty
– komentuje Piątkowski.

Koncepcja 1
Tworząc projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla Wólki Węglowej
potraktowano teren jako bramę
wjazdową do m. st. Warszawy.

W północno-zachodniej części
obszaru opracowania zdecydowano się na uzupełnienie istniejącej zabudowy jednorodzinnej,
utworzenie w jej sąsiedztwie
terenu przeznaczonego pod
usługi oświaty oraz wydzielenie terenu zieleni urządzonej.
Znaczna część obszaru objętego
projektem miejscowego planu
przeznaczona została pod różnorodnego typu usługi, w tym park
wysokich technologii, usługi
z zakresu obsługi imprez międzynarodowych oraz usługi
sportu. W części południowo-wschodniej, w związku z istniejącym zakładem odpadów komunalnych postanowiono zachować
tamtejszy charakter przemysłowy, pozostawiając jednocześnie
możliwość modyfikacji funkcji
w kierunku magazynowo – składowej, a także zlokalizowano na
terenie sąsiednim zabudowy produkcyjnej i magazynowo-składowej. Wszystkie wprowadzone

funkcje powstały uwzględniając
projektowaną trasę S7 i zjazd
w postaci ul. Czcionki oraz
w oparciu o wyznaczony układ
komunikacyjny głównie dróg
klasy lokalnej i dojazdowej.
Przygotowanie:
Grupa POLA AR
inż. Magdalena Chłystek,
inż. Marta Grabarczyk,
inż. Sylwia Kuran,
inż. Agata Machaj.

» Koncepcja zagospodarowania fragmentu Wólki Węglowej przygotowana przez POLA AR
ŹRÓDŁO: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
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nia dla fragmentu Wólki Węglowej
Koncepcja 2
Według założeń MPZP grupy
projektowej Team GP na terenie Wólki Węglowej uwzględniono istniejące i projektowane
ograniczenia takie jak bliskość
cmentarza czy też planowane
tereny komunikacyjne. Przyjęto
zahamowanie rozrostu zabudowy mieszkaniowej i utrzymanie
funkcji przemysłowej, która
pełni dużą rolę w prawidłowym
funkcjonowaniu miasta.
Jednocześnie celem koncepcji
jest wykorzystanie przestrzennego oraz rozwijającego się komunikacyjnego potencjału obszaru
poprzez stworzenie atrakcyjnych
terenów inwestycyjnych, rozwój
zaplecza różnorodnych usług
a także tworzenie buforów między przemysłem a istniejącą zabudową mieszkaniową.
W ten sposób Wólka Węglowa będzie stanowiła zaplecze
techniczne dzielnicy przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego, nieuciążliwego miejsca dla obecnych mieszkańców.
Tereny mieszkalne oddzielone
będą od bezpośrednio przylegających usług szpalerami drzew
takich jak chmielograb czy lipa
srebrzysta, tak by wyciszyć
i oczyścić okoliczne tereny od
zanieczyszczeń powietrznych/
akustycznych.
Strefowanie
przestrzeni
w koncepcji wpłynie na ład prze-

» Koncepcja zagospodarowania fragmentu Wólki Węglowej przygotowana przez Team GP

strzenny zagospodarowania terenu. Południowy wschód oraz
wschód obszaru zajmować ma
zabudowa przemysłowa, im dalej

na zachód tym teren stawać się
będzie bardziej przemysłowo-usługowy oraz usługowy, natomiast zachód obszaru zajmować

ŹRÓDŁO: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

będzie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna z niewielkimi,
izolacyjnymi obszarami terenów
zielonych.

Przygotowanie:
Grupa Team GP
inż. Izabela Rożej,
inż. Agnieszka Rybczyk,

Koncepcja 3
Wykonując projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Wólki Węglowej zostały spełnione
podstawowe potrzeby mieszkańców tej części Warszawy. W północno-zachodniej części obszaru
postanowiono zachować obecnie
istniejącą zabudowę jednorodzinną, tym samym wzbogacając
ją o pobliskie tereny usług oraz
zieleń urządzoną wraz z usługami sportu i rekreacji. Usługi
które zostały wyróżnione w tej
części to między innymi usługi
oświaty oraz usługi towarzyszące komunikacji.
W południowej części obszaru, tereny zostały zagospodarowane pod różnego rodzaju usługi
oraz pod tereny produkcyjne,
składowe i magazynowe, i tereny gospodarowania opadami.
Oba obszary zostały oddzielone
zielenią nieurządzoną pełniącą
funkcję izolacyjną.
Całość projektu została zaprojektowana
uwzględniając
przebieg planowanej trasy S7
z zachowaniem części przemysłowej, uzupełnionej o zabudowę
usługową z wkomponowanymi
terenami zieleni.
Przygotowanie:
Grupa PoZIOMki
inż. Zuzanna Cholewińska,
inż. Sylwia Noga,
inż. Maciej Izdebski,
inż. Łukasz Kochański,
inż. Jakub Kaczorowski.

» Koncepcja zagospodarowania fragmentu Wólki Węglowej przygotowana przez grupę PoZIOMki

ŹRÓDŁO: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

inż. Patrycja Szwaj,
inż. Aleksandra Wiącek.
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Kolejne podwórka do remontu Centrum seniora prawie gotowe
FOT. REDAKCJA

FOT. REDAKCJA

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dzielnicy Bielany
w najbliższych tygodniach rozpocznie remont kolejnych
podwórek w rejonie budynków Wrzeciono 28, 30, 32, 34 i 36.
BARTŁOMIEJ FRYMUS
Najważniejsze
wytyczne
zmian to bezpieczeństwo, harmonia, zieleń i uporządkowanie terenu. Projekt powstał we
współpracy z mieszkańcami budynków zlokalizowanych wokół podwórek przeznaczonych
do modernizacji. W pierwszej
kolejności zutylizujemy asfalt,
uporządkujemy miejsca postojowe o które zabiega wielu
mieszkańców oraz ciągi piesze.
To ważne w kontekście placu
zabaw, który znajduje się w samym środku modernizowanych
zespołu podwórek. Składają się
na niego podwórka budynków

Wrzeciono 28, 30, 32, 34 i 36.
Projekt przewiduje również
stworzenie miejsc postojowych
dla osób niepełnosprawnych od
strony budynków Wrzeciono 28,
30 i 36. Z kolei od strony budynku Wrzeciono 30 zamontowane
zostaną stojaki rowerowe. Tereny zieleni wokół wspomnianych
podwórek przejdą rekultuwację.
Wykonane prace zdecydowanie
poprawią funkcjonalność, estetykę tego terenu, jak również
podniosą poziom bezpieczeństwa na nim.
Program „Bielańskie Rewolucje Podwórkowe” zrodził się
na corocznych spotkaniach ze
wspólnotami mieszkaniowymi.
Dyskusje z lokatorami pokaza-

ły, że wszystkim bardzo zależy
na zmianach otoczenia wokół
budynków komunalnych. Zgłoszenie do programu jest bardzo
proste. Wspólnota mieszkaniowa poprzez swój zarząd,
w piśmie skierowanym do wiceburmistrza Piątkowskiego lub
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, musi wyrazić
chęć przystąpienia do programu. W akcesie musi być zawarte
m.in. zobowiązanie wspólnoty
do dbania o nowe nasadzenia.
W drugiej kolejności wniosek
jest analizowany i jeśli nie ma
żadnych przeciwskazań oraz są
zabezpieczone środki finansowe, przekazywany jest do realizacji.

.

Remontujemy SP 273
FOT. REDAKCJA

Szkoła Filialna Szkoły Podstawowa nr 273 przy ul. Arkuszowej to ważne miejsce dla całej
społeczności Wólki i Radiowa.
O ostatnie remonty placówki
pytamy radną Iwonę Walentynowicz.
– Szkoła wymagała gruntownego remontu od wielu lat. Jeszcze jako Przewodnicząca Rady
Rodziców, razem z nauczycielami i rodzicami dzieci, które
już rozeszły się do bielańskich
liceów, ozdabialiśmy zniszczo-

ne ściany korytarzy
barwnymi tapetami, by
uczniom było przyjemniej spędzać tam czas. Dlatego odnowienie budynku,
a także budowa boiska szkolnego były dla mnie ogromnie ważnym celem od pierwszych dni,
kiedy zostałam radną 7 lat temu.
Cieszę się, że burmistrz Grzegorz Pietruczuk interesuje się
problemami Wólki Węglowej
i Radiowa i szkoła z tak chwalebną historią, założona przez
dowódcę kompani walczącej w

Powstaniu Warszawskim, Zygmunta Sokołowskiego, doczeka się pięknych pomieszczeń,
na wzór innych nowoczesnych
szkół na Bielanach – komentuje
radna Walentynowicz.
(red.)

.

Na budowie Centrum Wsparcia Seniora trwają prace
wykończeniowe. Placówka
powstaje w dawnym pawilonie
handlowo-usługowym przy
ul. Broniewskiego 56.
O tym, co dzieje się na budowie zapytaliśmy Piotra Walasa,
radnego dzielnicy Bielany. – Na
piętrze trwają ostatnie prace
wykończeniowe,
modernizowana jest także klatka schodowa, pomieszczenia na parterze
oraz piwnica – wylicza radny.
Jak dodaje, lada dzień ruszy
remont elewacji budynku oraz
zagospodarowanie terenu wokół
przyszłego miejsca aktywności
dla seniorów. Powstanie kilka
miejsc parkingowych, w tym
jedno dla niepełnosprawnych.
Wykonawca zamontuje również
stojaki dla rowerów. Seniorzy
zyskają również taras zatopiony w bujnej roślinności. – Powierzchnia pokryta roślinnością wyniesie prawie 200 mkw.

– precyzuje radny Walas.
Budowa centrum ruszyła w lipcu ubiegłego
roku. Na parterze zaplanowano jadalnię wraz z zapleczem
kuchennym, portiernię, salę do
zajęć, szatnię oraz toalety. Na
piętrze seniorzy skorzystają
z dwóch sal do zajęć, pomieszczenia do wypoczynku, sali do
rehabilitacji ruchowej oraz toalet. Poruszanie po budynku ułatwi winda.
Nowa placówka będzie działała dwukierunkowo – wspierała osoby w trudnej sytuacji
życiowej, ale też aktywizowała
tych, którzy mają dużo wolnego czasu. Ci, którzy odwiedzą
Klub Seniora, będą mogli korzystać z wielu zajęć, między
innymi komputerowych, informatycznych czy z zakresu nowych technologii. Planowane
są również lektoraty językowe i
spotkania tematyczne. W ośrodku będzie działała „Akademia

Umysłu”, a także sekcja brydża,
szachów i scrabbli. Organizowane będą też prelekcje popularnonaukowe czy zajęcia artystyczne. Seniorzy będą mogli
też wybrać się wspólne wyjścia
do kina czy teatru, na imprezy
kulturalne czy wycieczki piesze
i autokarowe.
Organizowane będą również
treningi pamięci czy zajęcia
ruchowe. Różne metody terapeutyczne zostały dobrane tak,
aby seniorzy mogli jak najdłużej
bez problemów funkcjonować
w swoich środowiskach lokalnych i – zamiast szukać całodobowej opieki – jak najdłużej
zostawali w swoim środowisku
zamieszkania.
BF

.

FOT: REDAKCJA
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Gierwatowski: Huta inwestuje
ROZMAWIAŁ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Na początku rozmowy gratulujemy powierzenia Panu stanowiska
Dyrektora generalnego naszej
bielańskiej Huty. Kiedy przejął
Pan operacyjne zarządzanie
zakładem?
Artur Gierwatowski, dyrektor generalny ArcelorMittal Warszawa:
Zostałem powołany na stanowisko dyrektora generalnego i członka zarządu
ArcelorMittal Warszawa 1 marca 2022
roku. Przejmuję obowiązki operacyjnego zarządzania zakładem od pana Marka Kempy, który pozostaje prezesem zarządu, ale podejmuje nową działalność
na południu Polski, w ArcelorMittal
Poland, jako dyrektor zarządzający obszaru wyrobów długich. Marek Kempa kierował warszawską Hutą przez
ostatnich 9 lat. W tym okresie nasz
zakład bardzo się rozwinął, udoskonalił
i poprawił wskaźniki.
Czy może Pan się przedstawić
czytelnikom „Naszych Bielan”?
Jestem od 12 lat członkiem załogi
ArcelorMittal Warszawa. Fakt, że zarządzanie hutą kierownictwo naszego
koncernu powierzyło właśnie osobie
z wewnątrz, a nie – jak przez wiele
poprzednich lat – komuś spoza naszej
organizacji, uważam za potwierdzenie
dobrej oceny naszej zespołowej pracy. Jestem przekonany, że stanowi to
wyraz zaufania dla kompetencji i zaangażowania całego warszawskiego
zespołu.
Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. Studia inżynierskie
ukończyłem na kierunku Inżynieria
Produkcji, a magisterskie na kierunku
Mechanika i Budowa Maszyn, technologie metali i przetwórstwa tworzyw
sztucznych. W ostatnich latach uzyskałem dyplom MBA na Akademii Leona
Koźmińskiego.
Jakie zadania w nowej roli stawia
sobie Pan w pierwszej kolejności?
Chciałbym, aby warszawska huta
stała się najlepszym zakładem w Europie w obszarze bezpieczeństwa, zakładem, który będą naśladować inni. Jeśli
chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo, to
wykonaliśmy już sporą pracę, ale w tej
dziedzinie nigdy nie jest tak, że wszystko zostało zrobione i można spocząć na
laurach. Zawsze można coś ulepszyć.
Musimy nadal pracować nad budowaniem solidnej i realnej – a nie papierowej – kultury bezpiecznej pracy.
Przechodząc do kwestii produkcyjnych, chciałbym podkreślić, że Huta
ArcelorMittal Warszawa będzie w najbliższych latach kontynuować strategię
wzrostu produkcji. To jasny plan, który
jest w pełni zgodny z zamierzeniami,
ambicjami i przekonaniem naszego
zespołu, a zarazem w całej rozciągłości
podzielany przez kierownictwo ArcelorMittal Europe.
Czy realizacja tej strategii
obejmuje nowe inwestycje?
Tak. W 2022 roku realizujemy największy plan inwestycyjny od wielu
lat. Obejmuje on różnorodne projekty
we wszystkich obszarach naszej działalności, które pozwolą nam rozwijać
dalej produkcję wyrobów jakościowych, ale też bardzo ważne inwesty-

cje w ochronę środowiska. Duża część
z nich zostanie zrealizowana jeszcze
w tym roku.
Jako osoba zaangażowana od ponad 12 lat w działalność huty poznałem nie tylko cały jej obszar, maszyny
i urządzenia. Poznałem też potrzeby naszej społeczności wewnętrznej – czyli
pracowników i współpracowników
– i społeczności zewnętrznej – mieszkańców okolicznych osiedli, lokalnych
aktywistów i przedstawicieli samorządu. Duża część projektów, które zaplanowaliśmy stanowi odpowiedź na ich
postulaty – przede wszystkim dotyczące ograniczenia hałasu i usprawnienia
odpylania. Myślę, że ważną informacją
dla naszych szeroko pojętych sąsiadów
jest zatwierdzenie projektu wyciszenia
komina odpylni, co przedstawiałem
osobiście przedstawicielom Samorządu Młocin w czasie naszego ubiegłorocznego spotkania. Inwestycja już się
rozpoczęła i spowoduje znaczne ograniczenie emisji hałasu w rejonie Stalowni. Chciałbym tu jednak zaznaczyć
z całą mocą, że już teraz ArcelorMittal
Warszawa spełnia wszystkie obowiązujące normy ochrony środowiska.
Realizowane obecnie inwestycje
pokazują w sposób jednoznaczny, że
zespół kierujący hutą ma pełną świadomość, iż rozwój zakładu musi odbywać się w sposób zrównoważony,
z poszanowaniem środowiska naturalnego i potrzeb wszystkich interesariuszy – i tych wewnętrznych, i tych zewnętrznych.

Plany mamy ambitne,
ale jestem przekonany, że damy sobie
radę i że będziemy
umieli się rozwijać
FOT. MATERIAŁY PRASOWE HUTY ARCELOR MITTAL WARSZAWA
w sposób całkowicie
zrównoważony. Wie- O inwestycjach bielańskiej huty i 65-leciu jej pracy rozmawiamy z Arturem
rzę w dialog, deklaruGierwatowskim, nowym dyrektorem generalnym ArcelorMittal Warszawa.
ję wolę spotykania się
zarówno z pracowni- wy oraz mniej zanieczyszczeń niż pro- w ciągu najbliższych 8 lat. Taki cel
Korzystając z okazji, zapraszam
kami, jak i z naszymi dukcja stali z rudy żelaza w wielkich przyjęła grupa ArcelorMittal dla zakła- mieszkańców Bielan do świętowania
piecach. Ślad węglowy zyskuje coraz dów europejskich, a nasz warszawski 65. urodzin huty: 12 maja w samo połusąsiadami i szeroko
większe znaczenie w epoce rosnącej zakład już realizuje projekty obniżają- dnie z ronda Hutników Warszawskich,
przy stacji metra Wawrzyszew, ruszy
pojętą społecznością świadomości tego, że wszyscy mamy ce emisję dwutlenku węgla.
do wykonania swoją część w walce
Plany mamy ambitne, ale jestem pochód hutników i przyjaciół huty
lokalną.
o zatrzymanie zmian klimatycznych. przekonany, że damy sobie radę i że w kierunku bramy zakładu. Tu planuJak Pan ocenia dalsze
perspektywy działalności Huty
ArcelorMittal Warszawa?
Huta ArcelorMittal Warszawa ma
przed sobą pewną, stabilną przyszłość.
Dlaczego jestem tego pewien? Po
pierwsze dlatego, że nasz zakład wytwarza stale wysokiej jakości, na które
jest duże zapotrzebowanie. Po drugie
dlatego, że nasza stal powstaje w procesie recyklingu, czyli przetwarzania
złomu w piecu elektrycznym. To jest
obecnie najbardziej pożądana ścieżka
technologiczna, na którą będą stopniowo przestawiać się inne zakłady hutnicze w Europie i na świecie, ponieważ
zostawia ona dużo niższy ślad węglo-

Po trzecie, mamy do dyspozycji coraz
nowocześniejsze rozwiązania i środki
na ich wdrożenie. Mamy też – co najważniejsze – znakomity zespół, składający się z wysokiej klasy fachowców.
Huta ArcelorMittal Warszawa ma
więc cały szereg atutów, które, dzięki
wiedzy i umiejętnościom swojej załogi,
będzie z pewnością umiała wykorzystać. Czy to znaczy, że rzeczywistość
oszczędzi nam wyzwań? Na to liczyć
nie możemy. Podobnie jak inne zakłady
hutnicze w Polsce będziemy się z pewnością mierzyć z wieloma problemami, wśród których już teraz widoczne
są rosnące koszty energii i surowców,
a w ostatnich tygodniach niepewność
wywołana wojną w Ukrainie. Przed
nami wyzwania wynikające z konieczności ograniczenia emisji CO2 o 35%

będziemy umieli się rozwijać w sposób całkowicie zrównoważony. Wierzę w dialog, deklaruję wolę spotykania się zarówno z pracownikami, jak
i z naszymi sąsiadami i szeroko pojętą
społecznością lokalną, by coraz lepiej
się rozumieć i wspólnie znajdować rozwiązania tych problemów, które będą
się pojawiały.
Produkcja Huty Warszawa
zaczęła się 65 lat temu. Czy
planujecie z tej okazji jakieś
wydarzenia?
Pierwsza stal została odlana w Hucie Warszawa 29 kwietnia 1957 roku.
Wyprodukowaliśmy z tej okazji film,
w którym różne pokolenia pracowników opowiadają o dziejach Huty Warszawa.

jemy premierowy pokaz naszego filmu
i tort urodzinowy z okazji 65-lecia.
W sobotę 14 maja odbędzie się Noc
Muzeów, w ramach której można będzie się zapisać na zwiedzanie schronu
z lat ’50 mieszczącego się pod biurowcem huty.
A 11 czerwca zapraszamy na jubileuszowy Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zobaczyć, jak wygląda współczesna Huta od podszewki
i obejrzeć proces produkcji stali.
Na zakończenie chciałbym podkreślić, że Huta ArcelorMittal Warszawa,
mimo swoich 65 lat, nie myśli o emeryturze. Jest nowoczesnym, konkurencyjnym zakładem, który daje stabilne
miejsca pracy i będzie się nadal rozwijać.

.
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Chęciński: więcej pieniędzy dla samorządów
ROZMAWIAŁ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Skąd Lech Chęciński wziął się
na Bielanach? Co przyciągnęło
Cię do naszej dzielnicy?
Lech Chęciński: Mówiąc pół żartem, pół serio, przyciągnęły mnie
moje narodziny w szpitalu Bielańskim.
Z Bielanami jestem związany od urodzenia i jestem od urodzenia zameldowany w tej dzielnicy.
W Radzie reprezentujesz
mieszkańców osiedli Wawrzyszew,
Radiowo, Wólka Węglowa
i Placówka. Nie ma co ukrywać,
że jest to ogromny i bardzo
różnorodny obszar naszej
dzielnicy. Jak udaje Ci się działać
na rzecz tak wielu mieszkańców
z tak odmiennymi problemami?
Tak, to prawda, że mój okręg jest
bardzo nietypowy. Jest to okręg najbardziej uprzemysłowiony na Bielanach,
co również generuje pewne konflikty
na linii mieszkańcy–przedsiębiorcy.
Trzeba umieć słuchać wszystkich stron,
nie nastawiać się z góry, że któraś ma
rację (co nie zawsze jest łatwe) i ostatecznie stawać po którejś z nich. Specyfiką mojego okręgu jest fakt, stety lub
niestety, że nie da się wszystkim dogodzić, a w niektórych kwestiach emocji
jest bardzo wiele. Trzeba to przyjąć na
klatę, że czasem z tego powodu ktoś się
do Ciebie uśmiechnie, a ktoś inny krzywo spojrzy.
Jaki jest ten jeden największy
problem Twojego okręgu? Jakie
działania podjąłeś, aby go
rozwiązać?
Największym problemem mojego
okręgu są konflikty na linii mieszkańcy-przedsiębiorcy. Raz jedni mają rację, raz drudzy. Moje działanie polega
na próbie łagodzenia konfliktów i bycia
w nich mediatorem między stronami.
Mijająca kadencja przejdzie
najpewniej do historii: najpierw
pandemia koronawirusa,
w międzyczasie pogarszająca się
sytuacja klimatyczna, aż wreszcie
wojna w Ukrainie i setki tysięcy
uchodźców, którzy trafili do
Warszawy. Jak Twoim zdaniem
wydarzenia tej kadencji wpłynęły
na naszą dzielnicę? Jakich
długofalowych skutków możemy
dopiero oczekiwać?
No cóż. Mimo dobrej woli pozytywnych skutków będzie niewiele.
Do pozytywnych można zaliczyć fakt,
że dzielnica stara się, aby była coraz
bardziej zielona i „eko” oraz aby jakość
powietrza była coraz lepsza.
Negatywne to przede wszystkim
kwestie budżetowe, od których zależy
tak naprawdę wszystko. Wszystkie wymienione przez Pana w pytaniu czynniki mają ogromne odbicie w budżecie
dzielnicy. Pieniędzy jest po prostu coraz mniej. Trzeba jeszcze dodać kwestie przesunięcia pewnych zobowiązań
przez rządzących na samorządy bez
wsparcia dla samorządów. To wszystko
sprawia, że mamy jako dzielnica coraz
mniejsze pole manewru i możliwości wprowadzania ambitnych planów.
Bezapelacyjnie sobie z tym poradzimy
i trzeba tę sytuację traktować jako stan
przejściowy, a nie jako długofalowy
trend. Po prostu musimy się teraz uzbroić

w cierpliwość i przeczekać te trudniejsze czasy. Nie ma rady.
Będąc w temacie sytuacji zza
wschodniej granicy, wiem, że
również angażowałeś się w
działania na rzecz ukraińskich
uchodźców. Czy powiesz nam
o nich coś więcej?
Faktycznie staram się angażować
w różnego rodzaju pomoc. Jeździłem
także z kolegami busami na granicę,
skąd przywoziłem uchodźców na Bielany, ale i nie tylko. To są obrazki, które
zostaną w pamięci na całe życie. Historia, która mi się najbardziej w pamięć
wryła, była historią kobiety, która przez
5 dni ze wsi pod Charkowem uciekała do granicy z Polską, lasami, polami
i wszelkimi możliwymi sposobami,
z trójką dzieci w wieku 4–7 lat. Najstarsze dziecko, dziewczynka, miała
porażenie mózgowe, w związku z czym
sama nie umiała jeść i wymagała noszenia pieluszek. Gdy tę dziewczynkę
wkładałem do auta, miała wzrok rannego, przerażonego zwierzęcia, które nie
wie, co się dzieje. Te oczy, tego dziecka zostaną ze mną na zawsze. Potem
mama tych dzieci mi opowiadała, że
Rosjanie, aby ich pospieszyć w ucieczce ze wsi, rzucali w ich stronę nieodbezpieczonymi granatami. Na szczęście u nas na Bielanach znaleźli spokój
i wytchnienie w tych ciężkich dla nich
czasach. Mieszkają na Dewajtis u księży w ich seminarium.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE
Decentralizacja,
decentralizacja
O dzielnicowych finansach i pomaganiu uchodźcom rozmawiamy z Lechem
i jeszcze raz decenChęcińskim, wiceprzewodniczącym Rady Dzielnicy Bielany.
tralizacja. Najlepiej
pieniądze wydaje jed- mach mówisz. Twoje problemy to nie się utrzyma. Wpływy do budżetu mia- dzy przesuwać do samorządów, bo my,
nostka, która jest naj- problemy”. Oczywiście moje jeżdżenie sta, a co za tym idzie, do dzielnicy są samorządowcy, wiemy najlepiej, jak je
na granicę nie jest jedyną aktywnością, coraz mniejsze. Spowodowane jest to właściwie wydawać. Drugą sprawą są
bliżej ludzi, bo najle- ale nie jestem w tym aspekcie kimś ograniczonymi wpływami z najmów dotacje unijne. Inicjatywa prezydenTo, jak bardzo ludzie, lokali, bo przez COVID-19 zostały ta Rafała Trzaskowskiego, aby część
piej zna ich potrzeby, szczególnym.
także w naszej fantastycznej dzielnicy, pozamykane, rosnącymi w gwałtow- środków, jakie dostaje od UE rząd przea taką jest samorząd. pootwierali serca dla tych ludzi, jak nym tempie cenami energii (paliwo do suwać bezpośrednio do samorządów,
wspaniale ich ugościli i się nimi zaopie- autobusów, prąd do metra, tramwajów jest pomysłem idącym jak najbardziej
Dlatego państwo
kowali, jest czymś wspaniałym i wyjąt- czy SKM, oświetlenia ulic), cenami we właściwym kierunku.
Fantastycznie jest widzieć, że gazu, ciepła. Problemem jest też rosnąpowinno jak najwięcej kowym.
potrafimy i umiemy pomagać. To dużo ca szybko inflacja, która generuje duży
Jak współpracuje Ci się
z Zarządem Dzielnicy i innymi
pieniędzy przesuwać mówi o nas jako ludziach. Kłócimy się wzrost cen usług, które dzielnica realinawet przy świątecznym stole, obraża- zuje jak remonty czy budowy.
radnymi?
do samorządów, bo
my się na siebie, ale jak przychodzi co
Rząd zrzucił na samorządy m.in.
Odpowiem dyplomatycznie. Zarząd
do czego, potrafimy być jednością, jak część świadczeń na edukację, nie dając Dzielnicy, jak i nasi radni to w ogromnej
my, samorządowcy,
jedna pięść.
przy tym na nie żadnych pieniędzy. To większości silne osobowości i osoby,
wiemy najlepiej, jak je
Mimo całej dobroci, jaką okazali wszystko mocno utrudnia nam działa- które wiedzą czego chcą i do upatrzomieszkańcy, muszę prosić o wię- nia, prowadzenie nowych inwestycji nych przez siebie celów dążą. Dlatego
właściwie wydawać. nasi
cej. Każda bułka, kawałek wędliny, itp., ale jestem dobrej myśli i poradzi- ta współpraca czasem jest perfekcyjna,

Takich opowieści mam jeszcze sporo, ale mają one wszystkie swój jeden wspólny czynnik, fakt. Nie ma na
świecie medali, nagród, słów podziękowań, aby tym kobietom, matkom,
podziękować za niewiarygodny wręcz
heroizm ratowania swoich dzieci i bliskich w tych strasznych dla nich czasach. Siłę i wytrwałość, które okazały są nie do opisania i nie da się tego
w żaden sposób docenić. Wie Pan, gdy
mam wszystkiego dosyć, jestem zmęczony, mam wrażenie, że wiele spraw
mnie przygniata i nie podołam, wtedy
przypominam sobie te kobiety i mówię:
„Chęciński gamoniu… o jakich proble-

kurtka czy sweter, który jest dobry,
świeży, niezniszczony jest nam potrzebny. Osób potrzebujących pomocy
jest coraz więcej, a nasze możliwości
jako dzielnicy są ograniczone, więc
niezwykle dziękuję za okazaną do tej
pory pomoc.

Jak jako członek Komisji Budżetu
i Inwestycji w Radzie Dzielnicy
patrzysz na wydarzenia ostatnich
lat z perspektywy finansowej?
Zarówno dzielnicowej, jak
i miejskiej. Czekają nas trudne
czasy?
Już o tym wspominałem wcześniej.
Pieniędzy jest coraz mniej i ten trend
jeszcze jakiś czas (oby jak najkrócej)

my sobie z tym. Musimy uzbroić się
w cierpliwość. Na szczęście Bielany
nie przespały czasów pewnego prosperity i gdy były pieniądze, wykorzystały
je w 100%, więc bardzo wiele udało się
zrobić, przez co potrzeby są też troszkę
mniejsze. Co nie znaczy, że ich nie ma
i nie będą powstawały nowe.

Co Twoim zdaniem należałoby
zrobić, aby poprawić sytuację
finansową samorządów?
Decentralizacja,
decentralizacja
i jeszcze raz decentralizacja. Najlepiej
pieniądze wydaje jednostka, która jest
najbliżej ludzi, bo najlepiej zna ich potrzeby, a taką jest samorząd. Dlatego
państwo powinno jak najwięcej pienię-

a czasem jest w niej sporo różnych,
czasem niepotrzebnych emocji, ale
w ogólnym rozrachunku jak najbardziej
współpracę określam na plus. Ostatecznie wszystkim nam zależy przecież na
pomyślności i rozwoju naszej dzielnicy, więc dużo częściej ta współpraca
jest dobra.
Oczywiście trzeba pamiętać, że my
jako radni dociskamy często zarząd,
aby robił jeszcze więcej i jeszcze szybciej, ale z pustego i Salomon nie naleje, co staramy się zrozumieć, a muszę
przyznać, że zarząd w tej kadencji
mamy naprawdę bardzo dobry i sprawny i należy się z tego powodu tylko
cieszyć.

.
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Yatta Vegan Ramen, czyli miejsce, które zaskoczy smakiem
Dlaczego ramen? Bo ten azjatycki fenomen kulinarny od lat z miejsca podbija serca smakoszy na całym świecie.
IWONA SOBCZAK
Jest tylko jeden warunek do
spełnienia, aby tak się stało. Ramen powinien być wyprodukowany z oryginalnych japońskich
składników. Właśnie takim możemy rozkoszować się już na
Bielanach, w nowo otwartym
lokalu przy ul. Efraima Schroegera 74. Co więcej – Yatta Ramen jest całkowicie wegański,
a przy tym naprawdę smaczny,
co już jest sztuką samą w sobie.
Lokal prowadzą Cezary Łuczak i Marcin Wojtasik, dwaj
eksperci od ramen, którzy tajniki potrawy posiedli lata temu.
Bielańskie bistro to ich drugi
punkt w Warszawie.
– Pomysł na nową lokalizację
wyszedł stąd, że obaj jesteśmy
z Bielan i bardzo lubimy tę
dzielnicę, zwłaszcza starą jej
część. Kiedy pojawiła się okazja wynajęcia lokalu w najfajniejszym – naszym zdaniem
– miejscu Starych Bielan, przy
Schroegera 74, długo się nie za-

stanawialiśmy – mówi Marcin
Wojtasik. – Dodatkowo zdecydowaliśmy, że miejsce będzie
wegańskie, bo to jest zgodne
z naszymi przekonaniami. Wie-

Karta jest krótka. Dzięki temu
możemy się skupić na jakości.
my też, że na Bielanach mieszka
dużo wegan, więc decyzja była
słuszna. Tym bardziej że lokal
otworzyliśmy w marcu br. i od
razu ustawiły się do nas kolejki nowych oraz powracających
gości, którzy znali nasz ramen
z lokalu w centrum – dodaje
z uśmiechem.
Ramen ramenowi nierówny
Choć w karcie Yatta Vegan
Ramen znajdziemy tylko trzy
» Cezary Łuczak i Marcin Wojtasik, eksperci od ramen z Yatta Vegan Ramen

FOT: MICHAŁ MICHAŁOWSKI

wersje japońskiego dania z makaronem, wszystkie są w wersji
wegańskiej. – Karta jest krótka.
Dzięki temu możemy się skupić
na jakości. Makaron, wyłącznie z oryginalnych japońskich
składników, specjalnie dla nas

Yatta Vegan Ramen to miejsce
dla wszystkich. Dla tych, którzy
zaś lubią być nieustannie zaskakiwani smakiem, już wkrótce
pojawi się „ramen tygodnia”.
Yatta Vegan Ramen otwarte
jest codziennie od godziny 12

produkuje warszawska manufaktura „Ramensky” – tłumaczy Wojtasik. W karcie znajdziemy także specjalną pozycję
„Bombel Ramen”, który jest
mniejszy, łagodniejszy i przygotowany z myślą o dzieciach, bo

do 20. Dania można zamawiać
również na wynos pod numerem
telefonu 797 677 004 i z dostawą do domu za pośrednictwem
Bolt Food.

.

Przejrzyj na oczy w salonie optycznym z bielańskimi tradycjami
W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy na
rzeczywistość trzeba spojrzeć
nie tylko okiem, ale i szkiełkiem. U jednych jest to lato,
a u innych lata. Wtedy warto
udać się do dobrego optyka.
Takiego z tradycjami, gdzie
fachowo zbadają nam wzrok
i dobiorą właściwe okulary.
Na Bielanach takim miejscem
jest salon optyczny, który
mieści się przy ul. Marymonckiej 63. Od trzech pokoleń
prowadzą go optometryści,
którzy… niejedno już widzieli.
IWONA SOBCZAK
Początki salonu sięgają 1951
roku. Wtedy to Henryk Jakubowicz rozpoczął działalność
jako optyk. Początkowo salon
optyczny znajdował się na Żoliborzu, lecz ostatecznie w 1965
roku znalazł swoje stałe miejsce
na Bielanach przy ul. Marymonckiej, gdzie mieści się do
dziś. Z czasem do rodzinnego
biznesu optycznego dołączył
syn pana Henryka, Zbigniew.
Obecnie stery powoli przejmuje zaś przedstawiciel trzeciego
pokolenia Wiktor Jakubowicz.
To syn pana Zbigniewa, który swoje dzieciństwo spędzał,

przyglądając się pracy optyka wykonywanej przez ojca
i dziadka.
– Postanowiłem kontynuować i rozwijać rodzinny biznes, ponieważ widziałem, że
jest to zawód bardzo potrzebny,
a doradzanie w często bardzo
złożonych problemach z prawidłowym widzeniem przynosi
dużą satysfakcję. Jednocześnie
dostrzegłem potrzebę kształcenia się, aby sprostać dynamicznemu rozwojowi rynku okularów i soczewek kontaktowych.
Warto tu wspomnieć coraz doskonalsze modele szkieł progresywnych czy szkła relaksacyjne.
To wiedza jest dla nas najważniejsza, bo nie robimy okularów
masowo – tłumaczy Wiktor Jakubowicz.
Zaufali im znani i lubiani
mieszkańcy Bielan
Właściciele salonu optycznego, dzięki swojej tradycji
i stawianiu na nowoczesność,
optymistycznie patrzą w przyszłość. – Od kilkudziesięciu
lat specjalizujemy się w doborze okularów progresywnych.
Dysponujemy
nowoczesnym
sprzętem
diagnostycznym
w gabinecie, jak i precyzyjną
aparaturą pomiarową. Dzięki
temu możemy odpowiednio zamówić i zamontować soczewki

» Wiktor Jakubowicz, właściciel salonu optycznego przy Marymonckiej

okularowe, zapewniając najlepsze widzenie – dodaje Wiktor
Jakubowicz.
Właściciele zapraszają też na
stronę salonoptyczny.pl, gdzie
okulary można kupić też online
oraz zapoznać się z możliwościami współczesnej optyki. Mimo

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

tego udogodnienia stali bywalcy
nadal lubią przyjść tu osobiście.
Wśród nich jest sporo znanych
nazwisk, ponieważ z usług
państwa Jakubowiczów korzystają m.in. Maryla Rodowicz,
Tomasz Majewski, prof. Lech
Starowicz, Natalia Kukulska,

a dawniej również i śp. Krzysztof Kolberger i słynny sportowiec Władysław Komar.
A jakie plany na przyszłość
mają państwo Jakubowiczowie? Dalej podążać za najnowocześniejszymi
trendami
w optyce okularowej, dziedzinie

soczewek kontaktowych i optometrii oraz niezmiennie witać
mieszkańców Bielan, służąc im
radami i pomocą w dobrym widzeniu.

.
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Ptasie sprawy

Skrzydlaci sąsiedzi zza ściany
W kwietniu w jednym z bloków Słodowca administrator założył kratki na otwory wentylacyjne. Gdyby nie interwencja
mieszkańców, swoje miejsce do życia straciłoby kilka gatunków ptaków. W ten sam sposób dostęp do siedlisk odcięto na
wielu budynkach osiedla Piaski. To niestety wciąż przykra codzienność naszych skrzydlatych sąsiadów, tych, które w ślad
za człowiekiem zaadaptowały się do życia w miejskim krajobrazie.
AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA

B

udynki i infrastruktura są
dziś w miastach najważniejszymi siedliskami nawet kilkunastu gatunków ptaków
i nietoperzy. Na swojej stronie
pisze o tym GDOŚ, naczelny
organ ochrony środowiska, więc
zwierzęta mają na to papiery! Na
stałe przeniosły się do budynków
wróble, jerzyki czy pustułki,
inne – szpaki, kawki, mazurki
czy sikory widujemy również
w coraz trudniej osiągalnych
dziuplach drzew lub w nadrzewnych skrzynkach lęgowych. Co
jakiś czas zaskakuje nas kolejny
gatunek: nie dziwią już gołębie
grzywacze czy wrony siwe wychowujące potomstwo na gzymsach i parapetach. Nie mają znaczenia wysokość budynku, jego
wiek, stan techniczny i materiał
budowlany. Dlatego w prawie
każdym są jakieś siedliska.
Najbardziej dla nas oczywiste ptasie squaty to stropodachy,
przestrzenie między ostatnią
kondygnacją i dachem, z kuszącymi otworami wentylacyjnymi, przez które łatwo dostać się
do bezpiecznej kryjówki. Małe
ciałko modraszki czy karlika bez
problemu wślizgnie się przez
kratkę, nawet kiedy ma ona wyłamany tylko jeden szczebelek.
Ale atrakcyjne szczeliny mogą
skrywać się w każdym punkcie
budynku: pod dachem, pod parapetami, w obrębie balkonów
i loggii, przy klimatyzatorach,
w ubytkach warstwy styropianowej, przy rynnach i rurach
spustowych na całej ich długo-

» Wróbel z kolonii zamieszkującej bielański ratusz

ści. Drapieżnym pustułkom odpowiadają okienka strychowe,
dlatego tak chętnie wprowadzają
się one do „Piechotkowych” bloków. Ptasie gniazda znajdujemy
też w latarniach, na bilbordach,
słupkach ogrodzeniowych, neonach…
Bielańskie przypadki pokazują, że mimo rosnącej świadomości zwierzęta w bliskim sąsiedztwie wciąż bywają przez ludzi
traktowane jak przykra przypadłość czy też efekt zaniedbania,
przez które w budynku „zalęgły
się ptaki„. A w tak silnie zmienionym przez ludzi krajobrazie one
po prostu nie mają wyboru. Nim
zorientowaliśmy się, że mieszkamy z nimi „przez ścianę”, ocie-

FOT: AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA

pliliśmy i odnowiliśmy wiele budynków. Dlatego cieszy, że coraz
bardziej otwieramy się na bliską
obecność ptaków i zapraszamy je
do komfortowych skrzynek lęgowych, jednak nie możemy przy
tym pomijać ochrony zwierząt
podczas codziennej eksploatacji. Nam i zwierzętom pomagają
w tym przepisy prawa.
Słodowiecki blok jest prawdziwym ptasim squatem. Przez
cały rok przewijają się tu wróble,
mazurki, jerzyki, kawki, gołębie,
szpaki. Są tu albo jednocześnie,
albo na zasadzie, kto pierwszy,
ten lepszy; swoimi „dziupelkami” też się wymieniają. Tylko
jerzyki nie idą na żadne kompromisy. Do stropodachu ptaki do-

stają się nie tylko przez otwory
wentylacyjne, ale i przez szczeliny, które utworzyły się pod dachem. Dzięki wsparciu urzędniczek z dzielnicowego Wydziału
Ochrony Środowiska i Ekopatrolu Straży Miejskiej udało się
doprowadzić do zdjęcia kratek
i ptaki mogły szczęśliwie wrócić
do swoich domów.
Nie ma w naszym prawie
żadnego zapisu, który wyłącza
ochronę zwierząt w określonych
porach roku. Są w nim jedynie
odstępstwa, takie jak usunięcie
między 16 października a końcem lutego, bez zezwolenia organu ochrony środowiska, materiału gniazdowego (gałązek, siana,
mchu, piór etc.) ze skrzynek lę-

gowych oraz z budynków i terenów zieleni, jeżeli stwarza on zagrożenie. Możemy też zniszczyć
gniazdo lub siedlisko gołębi,
kiedy nie ma w nich jaj i piskląt,
a u tych miejskich surwiwalowców mogą one być o każdej porze roku. Ale miejsca zajmowane
przez gołębie często są również
siedliskami gatunków, których
odstępstwa nie dotyczą. Tak właśnie jest w naszym słodowieckim
bloku. Widzimy więc, że gniazdo
i siedlisko to dwa różne pojęcia i
są przez prawo odmiennie traktowane. Siedlisko jest przestrzenią,
w której gniazdo zostało zbudowane. A zwierzęta, podobnie jak
my, korzystają ze swoich domów
nie tylko wtedy, kiedy wychowują potomstwo. Są one dla nich
sypialnią, bezpiecznym azylem,
kryjówką dzienną lub hibernacyjną i ma to odzwierciedlenie
w chroniącym je prawie.
Zaślepienie takiej szczeliny może oznaczać dla zwierząt
okrutną śmierć lub stres, który
zachwieje ich życiowym cyklem;
może narazić je na okaleczenie,
gdy będą desperacko próbowały
dostać się do siedliska. Zniszczą
elewację lub ponownie wyrwą
kratkę wentylacyjną. Mamy więc
co najmniej dwa powody, by o to
zgodne sąsiedztwo zadbać.
Czy to znaczy, że w bloku
nie możemy niczego zrobić?
Możemy, ale respektując prawo
i nie przeceniając swoich umiejętności wykrywania zwierząt.
Niezbędne są tu fachowe oko,
doświadczenie i sprzęt. Pod kątem opinii przyrodniczych budynki są obserwowane o różnych
porach dnia. Lornetka to mało:

w wykrywaniu nietoperzy pomagają detektor ultradźwięków czy
kamera termowizyjna, a ornitolodzy i chiropterolodzy (specjaliści od nietoperzy) z rusztowań

Słodowiecki blok jest
prawdziwym
ptasim squatem. Przez
cały rok
przewijają
się tu wróble, mazurki,
jerzyki, kawki, gołębie,
szpaki.
sprawdzają szczeliny kamerą endoskopową. Przeszukują strychy
i – jeśli to możliwe – stropodachy. Nie możemy więc ochrony
zwierząt powierzyć budowlańcowi czy alpiniście, który zakłada
kratki, bo dla zwierząt skończy
się to tragicznie, a nas odwiedzi
inspektor nadzoru budowlanego
z decyzją wstrzymującą prace.
A dla zachowania dobrosąsiedzkich stosunków będzie
ładnie nie zostawiać ptaków bez
dachu nad głową.

.

Wielkie społeczne sprzątanie bielańskich lasów
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
SPOŁECZEŃSTWO

Setki worków pełnych butelek,
puszek, opakowań i innych
rzeczy, które nie powinny
pojawić się w lesie, zostało zebranych w niedzielę 24 kwietnia przez ponad czterystu
mieszkańców naszej dzielnicy
w ramach akcji „Sprzątamy
bielańskie lasy”.
W tym roku sprzątający skupili się na Lesie Lindego, Lesie
Bielańskim, który był sprzątany
od strony ul. Dewajtis i ul. Podleśnej, Lesie Młocińskim, Lesie
Bemowskim i okolicach ul. Księżycowej, a także na małym lasku
przy ul. Książąt Mazowieckich.

» Grupa mieszkańców sprzątająca Las Lindego

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

– Kiedy w zeszłym roku wspomniałam Stowarzyszeniu Razem
Dla Bielan o pomyśle na tę akcję, od razu usłyszałam: robimy
to. Dołączyły do nas samorządy,
wolontariusze ze szkół, przedszkolaki, harcerze, rodziny. Było
nas w sumie ponad 300 osób
i wielu pytało, kiedy następne
sprzątanie. To pokazuje, że jest
coraz więcej ludzi, którym nasza
przyroda nie jest obojętna. Mam
nadzieję, że nasze działania zachęcą innych do organizacji tego
typu wydarzeń – mówi nam Katarzyna Rospędowska, główna
organizatorka akcji.
Akcja została zorganizowana
wspólnie z Urzędem Dzielnicy
Bielany, Samorządami Mieszkańców Ruda, Młociny, Chomiczówka i Wawrzyszew, Spół-

dzielnią Mieszkaniową Piaski C
oraz Młodzieżową Radą Dzielnicy Bielan. W sprzątanie spontanicznie włączali się mieszkańcy,
którzy napotykali tłumy porządkujące leśne zarośla.

Coraz więcej
mieszkańców
dba o lasy!
– Jestem pod wrażeniem
ogromnego zaangażowania naszej młodzieży w akcję. Podziękowania dla wolontariuszy ze
Szkół Podstawowych nr 289,
223, 209 i 53. Z takimi młodymi możemy patrzeć w przyszłość
z optymizmem – dodaje burmistrz Pietruczuk.

.
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Potok Bielański – niechciany skarb?
Potok Bielański pomimo dużego znaczenia historycznego
i przyrodniczego jest bardzo
zaniedbany. Brudna woda,
pływające śmieci i zaniedbana
roślinność stały się tu normą.
Dlaczego miejsce o tak dużym
potencjale krajobrazowym nie
jest otoczone specjalną opieką? Interwencję w tej sprawie
podejmują radni Krystian
Lisiak i Agnieszka Gola ze
Stowarzyszenia „Razem dla
Bielan”.

Do 2021 r. Potokiem Bielańskim opiekował się stołeczny
Zarząd Zieleni. Warszawscy
ogrodnicy na bieżąco czyścili
ciek, wykaszali zbocza, dosadzali nową roślinność i pielęgnowali
drzewa. Dbali jak o swoje, mimo
że ciek wcale do nich nie należał.
Zarząd Zieleni był administrato-

rem cieku w ramach porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
które zgodnie z ustawą Prawo
wodne jest jego właścicielem.
Porozumienie wygasło jednak
z końcem 2021 r. i nie zostało
przedłużone. Od tamtej pory
wszelkie obowiązki spoczywają
ponownie na Wodach Polskich.
Zmiana w jakości utrzymania
cieku – niestety na niekorzyść
– widoczna jest gołym okiem.
Radni ze Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”, Krystian Lisiak
i Agnieszka Gola, podjęli interwencję w Krajowym Zarządzie
Gospodarki Wodnej, wnosząc
o objęcie potoku opieką, przeprowadzenie prac porządkowych,
wykonanie badań biologicznych
przez specjalistów oraz wykonanie nasadzeń nowej roślinności,
w tym drzew. – Staramy się o to,
by potok został objęty prawną
ochroną, zarówno w postaci wpisu do gminnej ewidencji zabyt-

ków, jak i w formie utworzenia
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Potok może wyglądać
pięknie, tętnić życiem i cieszyć
nasze oko. Na razie mam jednak wrażenie, że to niechciany
skarb, którym żadna jednostka
czy to miejska, czy państwowa, nie chce się zająć – podsumowuje radny Krystian Lisiak,
zapewniając, że sprawę będzie
prowadził, aż do jej pozytywnego zakończenia. Bliski kontakt
z przyrodą wpływa na człowieka
bardzo pozytywnie, poprawia
jego samopoczucie, zdolności
poznawcze oraz kształtowanie
się wrażliwości wobec otaczającego środowiska. Obecność
„dzikiej przyrody” w miastach
jest potrzebna, a potencjał takich
miejsc jak Potok Bielański nie
może być marnowany. Ciek ma
dużą wartość krajobrazową dla
osiedli, przez które przepływa
– z pewnością zasługuje na to,
aby otoczyć go opieką.

wieku dzisiejszy „kanałek”.
malowniczo spływał do Wisły
wąwozem o nazwie „Kiełbasa”.
Pierwotnie źródła potoku biły na
Bemowie i Wawrzyszewie, ale
zostały zmeliorowane i osuszone. Dziś na ich miejscu znajdują
się Stawy Brustmana, połączone
z potokiem kolektorami. W wyniku rozbudowy Lotniska Babice oraz budowy osiedli Wawrzyszew i Chomiczówka potok
został znacznie przekształcony
i prawie w całym przebiegu skanalizowany. Jako ciek odkryty
przepływa wzdłuż al. B. Chomicza przez Park Chomicza, od
wylotu na wysokości szczytu
budynku przy ul. Conrada 10 do
wlotu w krytym kanale przy ulicy Wólczyńskiej na wysokości
hipermarketu E’Leclerc. Dziś
wodę do potoku tłoczy elektryczna pompa, z głębinowego
ujęcia przy ulicy Brązowniczej,
skąd woda przepływa do koryta
potoku rurą poprowadzoną pod
ulicami Brązowniczą i Conrada.
Na odcinku Nerudy–Wólczyńska od 1995 roku potok płynie
kanałem pod hipermarketem.
Wcześniej płynął tędy na powierzchni wśród starych, pamiętających lata przedwojenne
drzew z dawnego ogrodu Julii

i Józefa Chomiczów… Naturalne ujście potoku do Wisły
do dziś znajduje się u podnóża bielańskiej Polkowej Góry,
na której wznoszą się kościół
i klasztor Kamedułów. Z dawnego koryta potoku pozostał tylko
dolny fragment na terenie Lasu
Lindego oraz Lasu Bielańskiego.
Do degradacji cieku przyczyniła się również budowa UKSW,
co wraz z melioracją Rudawki spowodowało katastrofalne
przesuszenie gleb Lasu Bielańskiego. Unaturalnienie Rudawki
i Potoku Bielańskiego mogłoby
okazać się dla lasu życiodajne.
Jeśli dodać, że Potok Bielański
i ujściowy odcinek Rudawki to
dziś 2 z zaledwie 4 cieków, które
spływają do lewego brzegu Wisły, to nawodnienie może okazać się strategiczne. Losy tych
małych rzek pokazują, że pnąc
się do góry swoimi betonowymi
ścianami, miasto jednocześnie
„wrasta” w ziemię, tworząc tamy
dla cieków, które wcześniej ją
nawadniały. Wystawa „Niech
płyną” na nowo wywołała debatę
o klęsce suszy i zmusza nas do
poszukiwania sposobów odtwarzania dawnych rzek i mokradeł.
Może okazać się to dla nas jedynym ratunkiem. Społeczność

Chomiczówki już od dawna zabiega o poprawę walorów krajobrazowych potoku i jego stanu
sanitarnego. Szansą na jego renaturyzację było oddanie terenu
w ręce Zarządu Zieleni. Jeszcze
w kwietniu 2019 roku pisano
o sporządzonej koncepcji zakresu prac związanych z odtworzeniem szuwaru oraz o zmianie
geometrii skarp potoku dla pogłębienia efektu ekologicznego
i krajobrazowego. Po niedawnym przejęciu terenu przez
Wody Polskie scenariusz ten niepokojąco się oddalił. Tymczasem
Żoliborz właśnie podejmuje temat odkopania rzeki Drny, której
fragment na obszarze Parku Fosa
od kilku lat przechodzi kontrolowane „dziczenie”. Może więc
niegdysiejsze rzeki jeszcze do
nas wypłyną?

REDAKCJA

» Radni Krystian Lisiak i Agnieszka Gola podczas oceny stanu Potoku Bielańskiego

FOT: REDAKCJA

Niech rzeki znów popłyną
AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA
EDUKACJA EKOLOGICZNA

Do 29 maja w Muzeum Woli
trwa wystawa „Niech płyną.
Inne rzeki Warszawy”, poświęcona rzekom, które zniknęły z powierzchni miasta.
Na archiwalnych dokumentach można prześledzić ich
przebieg, przeobrażenia, którym
podlegały w miarę urbanizowania się krajobrazu, i odnaleźć
ich ślady ukryte w nazwach
dzielnic czy ulic. 700 lat temu
na terenie dzisiejszej Warszawy
gród założono właśnie dlatego,
że obfitował on w strumienie,
rzeki, jeziorka polodowcowe,
mokradła i bagna. Dziś dla nas
rzeką Warszawy jest tylko Wisła,
a jeszcze stosunkowo niedawno
przez stolicę wiły się zasilające ją Rudawka, Drna, Sadurka,
Żurawka czy Brodnia, które Królową Rzek zasilały. Na wystawie
prezentowanych jest 11 cieków.
7 z nich zniknęło, inne zachowały się szczątkowo lub zosta-

ły wpuszczone w kanalizację.
Wysychanie rzek i drastyczne
obniżenie poziomu wód gruntowych związane było najpierw
z wycinką regulujących naturalny obieg wody drzew rosnących na Równinie Warszawskiej,
następnie z zamienianiem rzek
w kanały ściekowe, z regulacją
koryta Wisły i w końcu z pozyskiwaniem terenów pod zabudowę.
Ekspozycja uświadamia nam, jak
głęboko został naruszony system
naczyń połączonych dawnej sieci rzecznej, co doprowadziło do
niemal całkowitej utraty tych zasobów wodnych. Staje się jasne,
skąd w Warszawie susza i efekt
wyspy ciepła. Przy obecnych
turbulencjach
klimatycznych
przywrócenie miastu naturalnego biegu dawnych cieków staje
się dla nas poważnym wyzwaniem. Dzisiaj te nieistniejące
rzeki przypominają nam o sobie
w nadzwyczajnych sytuacjach:
kiedy podczas nawalnych deszczy w skanalizowanych ściekach wzbierają wody, powodując podtopienia, jak Drna, która
w 2020 roku zalała Wisłostra-

dę; w kwietniu 2021 roku na
Bielanach uszkodzono rurociąg,
którym płynie Rudawka, i rzeka
rozlała się na pobliskie tereny.
Źródliska Rudawki pierwotnie
znajdowały się w rejonie Moczydła. Płynęła przez Powązki,
Słodowiec, Marymont, Kaskadę
i Rudę, a do Wisły wpadała między dzisiejszymi ulicami Podleśną i Potocką. Po melioracji jej
źródła Rudawki zanikły. Kiedy
w połowie lat 70. ubiegłego wieku wyrastały osiedla na Marymoncie, zaczęto budować rzece
nowe koryto. Z powierzchni Bielan rzekę Rudawkę ostatecznie
zmiotła budowa trasy AK. Obecnie ciek płynie sztucznym, podziemnym korytem ujętym w kolektor, a przepływ wód widoczny
jest na jednym, uregulowanym
odcinku w Lesie Bielańskim.
Ponadto Rudawka zasila staw
w Parku Olszyna i starorzecze
Łacha Potocka.
O wpływie urbanizacji na krajobraz wiele mówią również losy
naszego najważniejszego cieku powierzchniowego, Potoku
Bielańskiego. Jeszcze w XVIII

.

.

Kuratorami wystawy są Magdalena Staroszczyk i Konrad
Schiller. Cena biletów 7/5 zł.
W czwartki wstęp wolny.
W tekście wykorzystano
m.in. materiały promocyjne
wystawy i pracę „Przyroda
Bielan Warszawskich” pod
red. Macieja Luniaka (2010).
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Pokolenia Jarnuszkiewiczów
Pracownia przy Magiera to wyjątkowe miejsce na bielańskiej mapie kultury. Kolejne pokolenia Jarnuszkiewiczów
tworzyły tutaj swoje dzieła, najpierw Jerzy, następnie jego syn Marcin, a obecnie Marcelina, znana ze swoich wyjątkowych pinów i biżuterii.
KAROLINA RUDZIK
Już prawie 40 lat stoi przy
warszawskiej Starówce. Niewielki pomnik przedstawia
chłopczyka ubranego w za duże
ubranie i buty, a na głowie ma
za duży hełm. W rękach trzyma
karabin. To zderzenie niewinności dziecka z okropnością wojny
– rzeźbę „Małego Powstańca”
znają wszyscy, ale nie wszyscy
wiedzą, że autorem jest Jerzy
Jarnuszkiewicz – wybitny rzeźbiarz i pedagog Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, który od
lat 60. mieszkał i tworzył na Bielanach. „Nie wiemy dokładnie,
dlaczego »Mały Powstaniec« powstał. Myślę, że nawet Dziadek
bardziej to »czuł« niż »wiedział«.

Mamy szkice do tej rzeźby
– bardzo szybkie, bardziej notatki niż projekty” – mówi Marcelina Jarnuszkiewicz, wnuczka
Jerzego Jarnuszkiewicza. Pracownia, w której powstało wiele
prac, mieści się przy ulicy Magiera 30 i była tak zaprojektowana od samego początku istnienia osiedla Bielany III, według
pomysłu państwa Piechotków.
W tym samym miejscu pracował później syn pana Jerzego,
a ojciec Marceliny – Marcin Jarnuszkiewicz, scenograf i reżyser.
Był autorem m.in. niecodziennej
i kontrowersyjnej inscenizacji
„Balladyny” w reżyserii Adama
Hanuszkiewicza, która miała
swoją premierę w Teatrze Narodowym w 1974 roku. Główni
bohaterowie jeździli wówczas na

Wrażliwość
i fascynację
PRZYRODĄ
widać we
wszystkich
pracach
Marceliny.

» Piny autorstwa
Marceliny dostępne
na sklep.marcelinajarnuszkiewicz.com
FOT: FB MARCELINY

motorach, a tytułowa postać była
ubrana w kostium Barbarelli.
„Sztuka taka, jak oni ją rozumieli i jak ja ją rozumiem, powinna
wzbogacać nas we wzruszenia,
rozwijać umiejętność zachwytu,
kształtować duchowo i opowiadać o metafizyce. I tak właśnie
odbieram prace Dziadka i Taty”
– dodaje Marcelina Jarnuszkiewicz.
Po śmierci Jerzego i Marcina Jarnuszkiewiczów pracownia przy Magiera nie przestała
istnieć. Nadal jest miejscem
pełnym pomysłów – tym razem Marceliny, która dba także
o pamięć o twórczości swojego dziadka i taty. W 2018 roku
pracownia otrzymała tytuł Warszawskiej Historycznej Pracowni
Artystycznej, pierwszej takiej na
Bielanach. W tym samym roku
podczas Bielańskiej Gali Kultury została wyróżniona statuetką
w kategorii Bielańskie Miejsce
Kultury. Niedaleko pracowni
znajduje się wyjątkowa zielona przestrzeń, która w drugiej
połowie 2020 roku przeszła
niezwykłą metamorfozę – stała się strefą „dzikiej przyrody”
i zyskała nową nazwę – Skwer
Jerzego Jarnuszkiewicza. Pełno
tam różnych odmian bylin, krzewów liściastych i iglastych oraz
traw ozdobnych. Wśród tej różnorodnej przyrody znajdziemy
również replikę rzeźby autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza pt.
„Dwoje”, która zachwyca swoją
zmysłowością. Roślinność skwe-

» Marcelina Jarnuszkiewicz

ru jest bez wątpienia domem
dla wielu zwierząt. A dzikość
tej strefy działa inspirująco na
pracę Marceliny – absolwentki
ASP, ilustratorki i autorki pinów
i biżuterii, których motywem
przewodnim są przede wszystkim ptaki, owady i inne małe
zwierzęta, czyli wszystko to, co

nas otacza i na co nie zwracamy często uwagi w codziennym
miejskim pędzie. Wrażliwość
i fascynację przyrodą widać we
wszystkich pracach Marceliny. Jednymi z ostatnich jej prac
są słonecznik i oset w kolorach
niebieskim i żółtym. „Piny w kolorach Ukrainy powstały z kon-

FOT: PAULINA PAJKA

kretnej potrzeby i chęci pomocy
– przekazuję całą kwotę z ich
sprzedaży na rzecz naszych potrzebujących sąsiadów” – mówi
Marcelina, która najbardziej ceni
na Bielanach swoich sąsiadów,
witając ich radośnie podczas
swoich spacerów po zielonych
bielańskich uliczkach.

.

Roztańczony Poniedziałek Mazurkowy na Dewajtis
Mazurki, oberki i polki! Tak wyglądał Poniedziałek Mazurkowy na Bielanach, który przyciągnął tłumy mieszkańców!
REDAKCJA
Tegoroczna edycja wydarzenia została poświęcona, poza
tradycyjnymi elementami ludowymi i wielkonocnymi, w dużej

mierze muzyce z Ukrainy. Wydarzenie zostało zorganizowane
przez Urząd Dzielnicy Bielany
i zrealizowane przez Fundację
Wszystkie Mazurki Świata.
Podczas mszy św. Janusz
i Kaja Prusinowscy wykonali pol-

skie pieśni wielkanocne zaczerpnięte ze starych śpiewników. Po
uroczystości jej uczestnicy i inni
mieszkańcy, którzy przybyli pod
kościół pokamedulski specjalnie z tej okazji, ruszyli do tańca.
Potańcówkę otwarto polonezem,

którego
poprowadził
doświadczony
tancerz
Piotr
Piszczatowski. Tańczono ponadto walce, polki, oberki,
fokstroty czy tanga. Muzykę zapewniła Orkiestra Dęta
z Goraja, a na zmianę z nią polki
i oberki z zachodniej Ukrainy zagrał znakomity ukraiński skrzypek Serhij Ochrymczuk. Pogoda
dopisała, a chętnych do tańca
było bardzo wielu. W przerwach

od podskoków i obrotów można
było skosztować mazurkowych
wypieków przyniesionych przez
ochotników z parafii.
Kilka minut po 13.00 w podziemiach kościoła pokamedulskiego rozpoczął się koncert pieśni wiosennych i wielkanocnych.
Otworzyli go Kaja i Janusz Prusinowscy (wokal, cymbały i lira
korbowa), którzy zaprosili publiczność do wspólnego śpiewa-

nia. Następnie grupa śpiewacza
Jagny Knittel wykonała pieśni
wiosenne z Podlasia i z Ukrainy.
Kolejne ukraińskie utwory wykonał zespół Wyraj. I wreszcie,
jako główny gość koncertu wystąpił legendarny zespół Drewo
z Kijowa. Zgromadzona publiczność, która wypełniła po brzegi
podziemną przestrzeń kościoła,
wzruszona, nagrodziła śpiewaków gromkimi brawami.

.

FOT. SYLWESTER KORZENIEWSKI

Wydarzenia

NASZE BIELANY

kwiecień 2022 | 17

Let’s sing together with JoséSong!
Już po raz szósty po pandemicznej przerwie odbył się Ogólnopolski Konkurs Piosenki Obcojęzycznej JoséSong. Młodzi wokaliści mieli
szansę zaprezentować się na deskach Bielańskiego Ośrodka Kultury, prezentując piosenki w języku francuskim, włoskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim. Organizatorami JoséSong są: Urząd Dzielnicy Bielany, BOK oraz nauczyciele z XXII Liceum Ogólnokształcącego
im. José Martí: Karolina Rudzik, Anna Szewczyk, Joanna Kura, Monika Olizarowicz-Strygner i David Vargas.
JAN SAŁEK
JoséSong to przedsięwzięcie,
które odbywa się corocznie od
2015 r., przyciągając młodych
wokalistów z całej Polski. „Mieliśmy mnóstwo zgłoszeń z całej
Polski, co daje ogromną satysfakcję i cieszy, że JoséSong
jest znany w każdym polskim
województwie” – podkreśla Karolina Rudzik, liderka konkursu.
JoséSong składa się z dwóch
etapów. Najpierw uczestnicy
VI edycji musieli przesłać zaśpiewaną przez siebie piosenkę
w wersji demo. Wokaliści mogli wybrać dowolny repertuar
w języku obcym. 18 marca 2022
r. w Bielańskim Ośrodku Kultury odbył się II etap, w którym
licealiści mogli zaprezentować
się przed szerokim, różnorodnym i wykwalifikowanym gronem jury. W tym roku oceniali: zespół Felivers, WOLSKA,
Aleksandra Orłowska, Maryla
Gralczyk, Stanisław Dembski,
Jacek Maślanka, Magdalena
Wieczorek, Aleksander Pałac,
Gabriela Kurzac, Maciej Stolarczyk oraz Mikołaj Szymczyk.
Z kolei perfekcyjnego języka
pilnowali: Patrycja Stasiak (włoski), Elena Aksenova (rosyjski),
Tatiana Fremond (francuski),
Monika Puszczak (angielski),
Peter Tokarski (niemiecki) oraz
Rebeca Lema Martínez (hiszpański). Uczestnicy zaprezentowali niezwykle wysoki poziom.
Jury długo obradowało nad
werdyktem, który poznaliśmy
1 kwietnia 2022 r. podczas gali
laureatów JoséSong. Publiczność mogła wtedy usłyszeć
wyjątkowe głosy tegorocznych
laureatów: Mateusza Subocza

z Bielawy, Darii Salamon
z Rudy Śląskiej, Mai Dąbrowskiej z Białegostoku, Amelii Lemańskiej z Dąbrowy Górniczej,
Ewy Rejman z Sochaczewa, Lizavety Misnikovej i Poli Radoń
z Warszawy, Zuzanny Ginko
z Wyszkowa oraz zdobywczyni
Grand Prix 2022 – Anety Domareckiej z Krakowa. Na scenie
wystąpił również młodzieżowy
zespół JoséGlee, który przygotował piosenkę przewodnią
konkursu pt. „Ven Conmigo”
(z hiszp. „Chodź ze mną”). „To
niesamowite doświadczenie dla
młodych ludzi, którzy w ten
sposób tworzą swoje pierwsze portfolio. Cieszę się, że
mogę obserwować ich rozwój”
– mówi Karolina Rudzik.
Na gali nie zabrakło również akcentów związanych
z aktualną sytuacją w Ukrainie.
W Bielańskim Ośrodku Kultury mogliśmy podziwiać występy dwóch młodych Ukrainek
– Julianny Kytovej – w piosence „Dziwny jest ten świat” oraz
Oleksandry Knysh – uchodźczyni z Zaporoża, która zachwyciła
wykonaniem hitu zespołu Queen „We are the champions”.
Podczas gali laureatów była
obecna również pani Magda
Czapińska – absolwentka liceum José Martí, mieszkanka
Bielan, poetka i autorka tekstów
piosenek śpiewanych przez
m.in. Marylę Rodowicz, Hannę Banaszak, Edytę Geppert,
Alicję Majewską i Annę Marię
Jopek. Laureatki z poprzednich
edycji: Aleksandra Bieniek, Karolina Zarzecka-Kula i Maria
Leszczełowska – zaśpiewały
dla pani Czapińskiej przeboje
jej autorstwa: „Zamiast”, „W
moim magicznym domu” i „Ale

» Od góry: Lizaveta Misnikova, pochodząca z Białorusi zdobywczyni 2. miejsca; od dołu: nagrody i wyróżnienia
wręczały m.in. Sylwia Lacek, zastępczyni burmistrza i radna Dorota Łoboda FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI
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Polsko-ukraińska piosenka o solidarności
Czy dobro nam potrzebne
jest? To jedna z pierwszych
piosenek opublikowana
z hashtagiem #StandupforUkraine, a już po pierwszych
trzech dniach była w czołówce
na międzynarodowej liście na
YouTubie, obok piosenek Jon
Bon Joviego czy U2.
KAROLINA RUDZIK
W ciągu tygodnia osiągnęła
prawie 15 tysięcy wyświetleń.
Cały czas głośno o niej w mediach regionalnych i ogólnopolskich. 9 kwietnia, czyli tuż po
premierze piosenki, Filip Chajzer umieścił ją na swoim facebookowym profilu, po czym została
udostępniona ponad tysiąc razy.

A pod postem mnóstwo takich
komentarzy: „Łzy same lecą.
Wspaniałe dzieci i wspaniali dorośli, którzy uczą dobra i jak się
nim dzielić”, „Trzeba pokazywać dzieciakom, co się w życiu
liczy najbardziej”, „Brakuje nam
szkół, w których nauczyciele zaszczepiają pasje, którzy budują
w dzieciach poczucie silnej więzi
społecznej! Cudowna szkoła!”.
W teledysku wzięło udział
ok. pół tysiąca uczniów z Zespołu Edukacyjnego im. Lotników Amerykańskich na Bielanach, a gościem specjalnym
była Masza – utalentowana
muzycznie jedenastolatka, która
uciekła przed wojną z Kijowa.
Motywem przewodnim klipu
był „łańcuch serc”, który miał
symbolicznie połączyć młodzież

jestem”. Ogromną wartością
konkursu jest to, że nie zapomina o laureatach i cały czas
rozwija ich muzyczne kompetencje. Dlatego w 2020 roku powstała płyta „Superstars”, a na
zimę 2022 roku planowana jest
premiera drugiej. Ponadto laureaci wszystkich edycji mają też
okazję występowania w różnych
koncertach na terenie dzielnicy
Bielany, a także sprawdzenia się
w roli jurorów kolejnych edycji.
Warto podkreślić także jeszcze jedną bardzo ważną wartość
tego przedsięwzięcia – przy
jego współtworzeniu biorą
udział wolontariusze – uczniowie i absolwenci z liceum José
Martí. – Jestem zachwycony
klasą, dojrzałością, dorosłością
i organizacją młodzieży, która
współtworzy konkurs. Uważam,
że jest to elita krajowa, która będzie budować tę lepszą, bardziej
kolorową, ciepłą i muzyczną
Polskę. Jestem dumny z organizatorów JoséSong, szczególnie
z pani Karoliny Rudzik, która
całe lata poświęciła na stworzenie tego projektu – zdradza burmistrz Pietruczuk.
– Podczas tegorocznej edycji
konkursu mogliśmy posłuchać
artystek i artystów z prawdziwym talentem. Szczególnie
przejmujący był występ Julianny Kytovej oraz Oleksandry
Knysh, które przyjechały do nas
z Ukrainy, haniebnie zaatakowanej przez Rosję. Cieszę się, że
nasza dzielnica jest kulturalną
przystanią dla wielu młodych,
ambitnych ludzi, nie tylko z Warszawy czy Polski, gdzie mogą
oni zaprezentować swoje umiejętności – dodaje Katarzyna Potapowicz, zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany.

KADR Z TELEDYSKU „CZY DOBRO NAM POTRZEBNE JEST”

z Bielan z rówieśnikami, którzy
uciekają przed wojną i którzy
zostali w Ukrainie. W realizację

przedsięwzięcia
zaangażowała się cała społeczność szkolna
Polskiego Stowarzyszenia Pro-

mocji Oświatowych na Bielanach – przedszkolaki, uczniowie
szkoły podstawowej i liceum,
nauczyciele, dyrekcja, pracownicy administracyjni oraz rodzice.
Inicjatywę wsparło również: Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, STOART oraz UKSW.
Autorem słów i muzyki jest
Patryk Rogoziński – nauczyciel
muzyki w Zespole Edukacyjnym
im. Lotników Amerykańskich,
kompozytor i multiinstrumentalista pracujący również w Teatrze Roma. Pomysł na piosenkę
z przesłaniem powstał podczas
pandemii koronawirusa, gdy
wszyscy przeżywali lockdown
i zbierali plony, jakie zostawia
po sobie COVID-19. Pierwsze
dni inwazji Rosji na Ukrainę
i obraz dzieci żegnających się
z ojcami, którzy jadą na wojnę,
zainspirowały Patryka Rogozińskiego do dopisania puenty.
Jako nauczyciel pracujący na

co dzień z dziećmi i młodzieżą
widzi też, że młodzi codziennie
rozmawiają ze sobą o wojnie,
zdają sobie sprawę z ogromu
tragedii, jakiej doświadczają
nasi wschodni sąsiedzi i w piosence śpiewają jednym głosem:
„Po co niszczyć co piękne jest?
Nie zdarzy nam raz drugi się.
Czemu jest tak wiele zła? Wciąż
warto jednak zmieniać świat”.
Po wielu miesiącach trwającej
pandemii potrzebowali odczuć,
że mogą wspólnie działać i dodatkowo wspomóc duchowo swoich
rówieśników, którzy przeżywają
kolejną tragedię. – Największą
wartością tego projektu jest to,
że dzieci chciały pokazać swoje
emocje związane z trudnym czasem związanym z pandemią koronawirusa i z wojną w Ukrainie
– podkreśla Patryk Rogoziński.
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Źródełko u stóp Polkowej Góry
Cudaczny stwór wypluwa przejrzystą wodę, której walory smakowe były niegdyś znane w całej okolicy. Bywało, że do ozdobnego zdroju z datą „1835” ustawiały się długie kolejki.
MATEUSZ NAPIERALSKI

N

aturalne źródło przy ul.
Dewajtis bije od niepamiętnych czasów. Z krynicy ochoczo korzystali bracia
kameduli, strudzeni podróżni
oraz uczestnicy bielańskich zabaw odpustowych na Zielone
Świątki. Pierwotnie zdrój miał
proste, drewniane ocembrowanie. W marcu 1835 r. Urząd
Municypalny Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił w prasie
przetarg na „przyprowadzenie do
lepszego stanu i przyozdobienie
źródła pod górą Bielańską przy
dolnej drodze ponad brzegiem
Wisły do Bielan”. W pracach
technicznych brał udział inżynier
Franciszek Kucharski, o czym
świadczy wzmianka w jego prasowym nekrologu z maja 1858 r.:
„budował […] szossę do Bielan
górną i dolną, urządzał Kaskadę
pod Marymontem i zdrój na Bielanach”. Autorstwo projektu dekoracyjnego ujęcia wody z wyrytą datą budowy zwyczajowo
przypisuje się Henrykowi Marconiemu, cenionemu włoskiemu
architektowi, który z pewnością
znał się na rzeczy, bo w tym
samym czasie przebudowywał
w stylu neogotyckim zdrój zwany Królewskim przy ul. Zakroczymskiej.
Woda lepsza niż
w Warszawie
Postument z czerwonego piaskowca wąchockiego ozdobiono
u dołu rzeźbą rybokształtnego
stworzenia o dziwacznym pysku.
Ilustracja Bronisława Podbielskiego z czasopisma „Kłosy”
z 15 listopada 1888 r. ukazuje
dawniejszy, nieco inny wygląd
tego detalu: tryskający wodą
zwierz był wtedy wyraźnie
większy, a do tego uzbrojony
w trójząb. Z kolei na fotografii
Stanisława Nofok-Sowińskiego
w magazynie „Wieś Ilustrowana” z maja 1914 r. trójzębu już
nie widać. Obelisk zwieńczono
wazą, również wykonaną z piaskowca, pokrytą ornamentami
roślinnymi i maszkaronami.
Najstarszy ze znanych mi wizerunków bielańskiego zdroju widnieje na litografii Maksymiliana
Fajansa przedstawiającej pejzaż
klasztoru kamedułów, zawartej
w książce Oskara Flatta „Brzegi
Wisły od Warszawy do Ciechocinka” z 1854 r.
Nieopodal źródełka znajdowała się przystań, a tuż obok przebiegała dolna szosa bielańska
– dziś to ul. Gwiaździsta i ścieżka rowerowa wzdłuż lasu. Służby porządkowe na czas tłumnie
odwiedzanych odpustów wprowadzały świąteczną organizację
ruchu drogowego: z Warszawy
do klasztoru podążano wozami
i pieszo dolną szosą, z powrotem
zaś górną, czyli ul. Marymoncką. „Kurjer Warszawski” w rela-

cji z Zielonych Świątek w 1868
r. pisał: „Świetne były wczoraj
Bielany; osób liczyć można było
kilkanaście tysięcy. […] Warczały karuzele, huśtawki i młyny
djabelskie. Zdrój pod górą bielańską ciągle był oblężony chcącemi ugasić pragnienie przy panującym upale”. W maju 1902 r.
podano do wiadomości zarządzenie, że dla bezpieczeństwa osób
postronnych do źródełka wolno
przyprowadzać konie wyłącznie
„w ręku” (trzymając je za uzdę),
a beczki na wodę należy wtaczać
samodzielnie, bez pomocy siły
koni.

ła o niebo lepiej. W „Expressie
Wieczornym” w czerwcu 1979
r. redaktor Bogdan Jamrozik żartował, że „może przyczynia się
do tego nasza chlorowana, warszawska woda, po której każda
inna smakuje jak nektar”.
„Bielankę” chętnie pijali robotnicy pracujący przy budowie Wisłostrady w latach 70.
Jerzy Kasprzycki w jednym
z felietonów z cyklu „Warszawskie pożegnania” wspomniał, że
budowlańcy wlewali źródlaną
wodę nie tylko do gardeł, ale też
do… chłodnic wywrotek, twierdząc, że jest ona wystarczająco
zdemineralizowana. Pod koniec
lat 80. jakość wody chyba pogorszyła się, bo przy źródle wisiała
tabliczka odradzająca konsumpcję. Basenik, do którego spływa
woda, tymczasowo zabezpieczono kratą.
W 2001 r. zdrój przeszedł
gruntowny remont. Urząd Gminy Bielany przeznaczył na ten
cel aż 90 tys. złotych. Na zabytku
pojawiła się kolejna kopia wazy
(z jegomościami o spiczastych
uszach i imponujących wąsach)
oraz żeliwna płyta z rzeźbą
ryby naśladującą tę przedwojenną. Pokryty łuskami stwór jest
mniejszy od swego poprzednika,
którego koniuszek ogona sięgał
do lewego wskaźnika poziomu
rzeki. „Pływa” sobie wśród roślin identycznych jak na wazie.
Wąsate i uszate oblicze tej tajemniczej, wodnej istoty przypomina
mi trochę paszczę chińskiego
smoka.

W 2001 r. zdrój
przeszedł gruntowny remont.
Urząd Gminy
Bielany przeznaczył na ten
cel aż 90 tys.
złotych.
„Wysiedliśmy
naprzeciw
drogi, która pod górę wiedzie.
[…] – Woda świeża zdrojowa!
– zawołało naraz kilka głosów.
Znajdowaliśmy się naprzeciw
wodociągu, czyli – jak tu nazywają – zdroju. Chociaż chłopcy
podający wodę nie mieli ani tak
bardzo czystych rąk, ani zbyt
czystego ubrania, nie mówiąc
już o dzbankach, likwor ten jednak był daleko lepszy aniżeli
w Warszawie” – tak Bolesław
Prus ustami bohatera swojego
opowiadania „Z Bielan” (opublikowanego na łamach „Kurjera
Warszawskiego” 22 maja 1877
r.) zachwalał wyjątkową jakość
miejscowej wody.
Inżynier odnowiciel
Przez wiele dekad zdrój nie
był konserwowany i na początku
XX w. prezentował się niezbyt
estetycznie: strącona waza walała się gdzieś w rowie, cokół był
obdrapany, a rzeźba ryby obtłuczona. Źródełkiem zaopiekował
się inżynier Heliodor Nieciengiewicz (vel Niecięgiewicz),
specjalista od regulacji rzek
i dróg. Często pływał służbowo po Wiśle i nie mógł patrzeć
na ten obraz rozpaczy. W 1909
r. z własnej kieszeni zapłacił za
renowację zdroju, którą zrealizował znany warszawski zakład
sztukatorski Franciszka Rotha.
Niestety, cztery lata później ktoś
ukradł ozdobną wazę.
Nieciengiewicz zaznaczył na
postumencie poziomy rzeki (z
napisem „Wysokość wodozbioru
Wisły”) podczas wielkich powodzi 15 marca 1888 r. i 11 marca
1891 r. Przyczyną obu wylewów

» Zdrój na grafice B. Podbielskiego, 1888 r.

były zatory kry na rzece. Spiętrzone fale zalały Rudę Mintera,
Rudę Majoracką, Rudę Evansa
i część Młocin z cegielnią Pothsa, czyniąc znaczne straty
w inwentarzu i budynkach. Na
Rudzie mieszkańcy musieli poruszać się łódkami. Akcjami ratunkowymi kierował wójt gminy
Młociny Mikołaj Trószyński,
który zawczasu zaalarmował
ludność o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Niektórzy, zaskoczeni przez żywioł we śnie, uszli
z życiem dosłownie w ostatniej
chwili. W 1888 r. kilka osób utonęło w lodowatych odmętach.
Inżynier musiał darzyć Bielany szczególnym sentymentem,
ponieważ w 1911 r. ofiarował
pokamedulskiemu kościołowi
dwie kamienne kropielnice dłuta
Zygmunta Otto i witraż w ramie
z kutego żelaza, będący dziełem
pracowni Franciszka Białkowskiego. Ponadto pan Heliodor
zapisał się w historii stolicy
przypadkowym, acz doniosłym
odkryciem. W trakcie prac regulacyjnych na Wiśle wiosną 1906
r. wydobył z dna rzeki w pobliżu Pelcowizny liczne fragmenty
marmurowych dekoracji z Pałacu
Kazimierzowskiego (Villa Regia – dzisiejszy gmach rektoratu
Uniwersytetu Warszawskiego),
zrabowanych przez Szwedów

.

ŹRÓDŁO: ARCHIWUM PAŃSTWOWE W WARSZAWIE

w 1656 r. Cenne znaleziska przekazał nieodpłatnie Towarzystwu
Zachęty Sztuk Pięknych.

stikowymi kanistrami i słoikami.
Herbata zaparzona w tej klarownej, miękkiej wodzie smakowa-

Na herbatkę i do chłodnicy
Kolejny remont kapitalny
zdroju nastąpił w 1935 r. Rzeźba
ryby przeszła lifting, odtworzono brakującą wazę. Uporządkowano przestrzeń wokół obiektu,
dodając murek z dwiema kulami. Minął jednak pewien czas
i zdrój znów zaczął ulegać stopniowej dewastacji. Waza znów
zniknęła, chuligani całkowicie
odłupali rybę. Cokół pokrywały
przeróżne napisy, od autografów
przez wyznania miłosne po kibicowskie hasła. Od destrukcji
nie uchroniły źródełka zabiegi
konserwatorskie: wpis do rejestru zabytków w lipcu 1965 r.
i doraźna naprawa w następnej
dekadzie.
Zabytek straszył, niemniej
płynąca z niego woda niezmiennie cieszyła się uznaniem. Sanepid wprawdzie stwierdził
w jej składzie chemicznym podwyższoną ilość azotanów, więc
nie nadawała się dla niemowląt
i dzieci ze względu na ryzyko
wystąpienia sinicy, ale reszta mogła ją pić bez przeszkód.
Okoliczni mieszkańcy, a także
przybysze z dalszych dzielnic
przychodzili tu z butelkami, pla-

» Obecny wygląd zdroju

FOT. MATEUSZ NAPIERALSKI
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Biegamy

Pięć powodów, dla których warto wystartować w Lekkiej Piątce
W zeszłym roku na biegowej mapie Warszawy pojawił się nowy, wyjątkowy bieg na 5 km. Lekka Piątka poprowadzona jest
częściowo po stadionie, częściowo po asfalcie, co daje piekielnie szybką trasę. Już 5 czerwca będzie można się z nią zmierzyć! Dlaczego to najlepsza „piątka” w stolicy i jak się do niej przygotować? – opowiada Bartosz Olszewski.
Lekka Piątka rozgrywana
jest w ramach imprezy „1MILA
– mityng lekki i atletyczny”
– największej stadionowej
imprezy biegowej dla amatorów. Odbędzie się w niedzielę,
5 czerwca 2022 r. na terenie warszawskiej AWF.
– Można zrobić bardzo dobry wynik, poczuć się jak zawodowiec na płycie Stadionu
Olimpijskiego i bawić jak na
pikniku. Ciężko o lepsze połączenie – mówi Bartek Olszewski, popularny trener i bloger
WarszawskiBiegacz.pl,
który
na zeszłorocznej Lekkiej Piątce
wybiegał swoją życiówkę. – Po
pierwsze trasa jest płaska i całkowicie osłonięta od wiatru.
Wielkim atutem jest to, że bieg
zaczyna się i kończy okrążeniem
stadionu. Tartan i głośny doping
kibiców dodają mocy i pomagają
urwać cenne sekundy.
Dość powiedzieć, że w zeszłym roku ostatnie 400 m,
kiedy właściwie słaniałem
się już na nogach, było moimi najszybszymi 400 m
w tym wyścigu! Z kolei asfaltowe alejki na kampusie AWF,
po których robi się dwie pętle,
są szerokie i w dużej mierze zacienione. Biegnie się tam bardzo
komfortowo.
A co dodatkowo miłe, choć w
tej części jest to bieg uliczny, to
czujesz się jak w lesie, biegnąc
na skraju Rezerwatu Przyrody
Lasu Bielańskiego. To najprzyjemniejsze 5 km w Warszawie!
– podsumowuje Warszawski
Biegacz.

i 800 m).
„1MILA – mityng lekki
i atletyczny” to wydarzenie całodzienne. Poza konkurencjami
biegowymi dla biegaczy i kibiców przygotowane będą liczne
atrakcje. Obok stadionu stanie
strefa expo z wieloma atrakcjami dla całej rodziny, foodtrucki

ŹRÓDŁO: MATERIAŁY PRASOWE

Trening na 5 km i ściganie
z Warszawskim Biegaczem
– Cieszę się, że na imprezie
„1MILA – mityng lekki i atletyczny” pojawił się bieg na 5 km.
Te dwa dystanse świetnie ze sobą
współgrają. Z treningu do biegu
na 1 milę (1609 m) można znakomicie pobiec 5 km i odwrotnie. Trening do „piątki” świetnie
cię przygotuje do mili! – mówi

Olszewski.
Specjalnie
dla
uczestników czerwcowej imprezy Warszawski Biegacz rozpisał
plan treningowy na bezpośrednie
przygotowanie startowe do Lekkiej Piątki. – A jeśli ktoś chciałby połamać 16 minut na 5 km,
to polecam się jako pacemaker.
W tym roku również planuję zaatakować życiówkę! – zapowiada Bartek.

Każdy może pomóc!
Pakiet startowy na Lekką Piątkę, jak i na resztę konkurencji
rozgrywanych w ramach imprezy 1MILA, można kupić w wariancie charytatywnym. Każdy
może dowolną kwotą wesprzeć
Program „Wybiegaj w Przyszłość” Fundacji Zdrowy Ruch,
który pomaga młodym, zdolnym
sportowcom w trudnej sytuacji

materialnej i organizuje otwarte
warsztaty edukacyjne dla trenującej młodzieży.
Poza biegiem 5 km, będzie
można wystartować także na 1
Milę (1609 m - w randze Amatorskich Mistrzostw Polski w biegu
na milę), rywalizować drużynowo w Sztafetach 4 x 400 m, a najmłodsi biegacze w bezpłatnych
Biegach Dzieci (100 m, 400 m

Wielkim atutem jest to, że
bieg zaczyna
się i kończy
okrążeniem
stadionu. Tartan i głośny
doping kibiców
dodają mocy
i pomagają
urwać cenne
sekundy.
i sportowe miasteczko dla dzieci.
Przez cały czas trwania imprezy będzie działać także Milowa
Akademia Biegowa, czyli strefa
spotkań z gwiazdami i ekspertami.
informacja prasowa

.

Zapisy na wszystkie biegi
w ramach 1MILI odbywają się
przez stronę www.1mila.pl

RUSZA 6. SEZON REJSÓW KURKĄ WODNĄ PO WIŚLE
Zapraszamy mieszkańców
Bielan na bezpłatne widokowe
rejsy katamaranem Kurka
Wodna po Wiśle. Jest to niepowtarzalna okazja do zobaczenia bielańskiego nabrzeża
z innej strony. W tym roku
zaplanowaliśmy aż 81 rejsów!
Terminy rejsów:
• 1, 2, 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22,
28 i 29 maja
• 4, 5, 11, 12, 25 i 26 czerwca
• 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30
i 31 lipca
• 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27
i 28 sierpnia
• 3, 4, 10 i 11 września
W zależności od dnia odbywają
się od 1 do 3 rejsów dziennie.
Miejsce cumowania:
Przystań Młociny w Lesie Młocińskim (525 km Wisły)

FOT: ADOBE STOCK

XXIII Bielański Rajd Rowerowy
FOT: REDAKCJA

Zasady rezerwacji
bezpłatnych rejsów
Rezerwacji na bezpłatny rejs
można dokonać najwcześniej
w środę w tygodniu, w którym
odbywa się rejs. Rezerwację
należy potwierdzić w piątek do

godziny 18.00. Potwierdzenie
rezerwacji jest warunkiem
obowiązkowym. Rezerwacje
niepotwierdzone w wyznaczonym terminie będą anulowane.
Katamaran mieści maksymalnie
12 osób.

Zarezerwuj rejs na stronie
www.kurkawodnamlociny.pl
(rejestracja rusza 25 kwietnia)

.

Więcej informacji na kurkawodnamlociny@gmail.com lub
pod nr. tel. 782 241 399.

Tradycyjnie, jak w latach
ubiegłych, wiosna to na Bielanach czas aktywności rowerowej. Już po raz 23. zorganizowany zostanie Rajd Rowerowy
do Puszczy Kampinoskiej.
Na trzech trasach, zróżnicowanych trudnością i dystansem,
będzie mógł sprawdzić się pod
okiem instruktorów każdy, kto
lubi jazdę na rowerze niezależnie od reprezentowanego poziomu. Wyruszymy tradycyjnie

spod pomnika J. Piłsudskiego
na terenie bielańskiej AWF,
a spotkamy się na mecie,
w siedzibie Kampinoskiego
Parku Narodowego w Izabelinie,
gdzie na wszystkich uczestników czekać będą grill
i loteria z nagrodami.
Data: 14 maja 2022 r. (sobota).
Godz.: 9:30, 10:00, 10:30.
Miejsce: start z terenu AWF,
ul. Marymoncka 34.

.
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Przegląd Klubów Seniora

Seniorzy z Wawrzyszewa nie mogą się nudzić
Budowa zegarów,
warsztaty pamięciowe,
brydż, szachy i pieczenie kiełbasek z muzyką i tańcami – Klub
Seniora Wawrzyszew
Bielańskiego Ośrodka
Kultury przygotował
szeroką ofertę dla
mieszkańców Bielan.
ROBERT BISKUPSKI
Osoby, które przyjdą do lokalu przy ul. Czechowa 2, mogą
liczyć na ciepłe przyjęcie, kawę
i herbatę. Do dyspozycji są m.in.
karty do gry w brydża, warcaby czy szachy. Chętni biorą też
udział w prelekcjach, wykładach
i warsztatach, których klub organizuje bardzo wiele.
– Mamy zajęcia plastyczne,
decoupage, robimy zegary czy
ozdoby świąteczne – wylicza
kierowniczka klubu Agnieszka
Cupriak. – Korzysta z nich coraz
więcej osób, bo oprócz wiedzy,
jaką tam otrzymujemy, to po prostu dobra zabawa.
Co czwartek organizowane są
potańcówki, które również cieszą się coraz większym powodzeniem. Osoby przychodzące
do klubu mogą wybrać się też
na wycieczki – spacerują nie tylko po Warszawie, ale też często
wyjeżdżają do innych miejscowości.
Wycieczki dla seniorów
– W najbliższych dniach druga grupa seniorów pojedzie do
Sulejówka, gdzie zaplanowaliśmy m.in. zwiedzanie muzeum
Piłsudskiego – mówi Agnieszka Cupriak. – Poprzednia tura
była bardzo zadowolona, mam
nadzieję, że tak będzie też tym
razem. Wychodzimy na Stare
Miasto, robimy też większe wypady. 9 czerwca odbędzie się wycieczka do Strzyżewa i Sochaczewa, w planach są też bardzo
lubiane wyjścia do Kampinosu
na pieczenie kiełbasek z muzyką
i tańcami. Mamy tu dość mocno
roztańczoną grupę – dodaje.
Ci, którzy odwiedzają klub,
często sami znajdują sobie zajęcie. Panowie przychodzą grać

w brydża, na miejscu są też szachy czy warcaby. Na wszystkich
w klubie czekają kawa i herbata.
Jeśli ktoś chce po prostu porozmawiać, to jest do tego znakomita okazja.
– Widać, że po pandemii
przychodzi do nas coraz więcej
osób – mówi Agnieszka Cupriak.
– Szczególnie oblegane są organizowane przez nas zajęcia.
Niektóre grupy zajęciowe mogą
liczyć tylko po 10 osób, ale
ogromną popularnością cieszy
się trening pamięci, gdzie uczestników jest więcej.
Klub otwarty na każdego
Jak dodaje, do klubu może
przyjść każdy, kto ma takie życzenie. Nie ma limitów wieku
– jeśli ktoś uważa, że będzie się
tam dobrze czuł, jest zawsze mile
widziany. Nigdy nikt nie został
wyproszony czy niewpuszczony.
Klub jest niewielki, ale zawsze znajdzie się wolne miejsce.
Nawet podczas imprez świątecznych, gdy przychodzi tam ok. 50
tys. osób. – Po prostu złączamy
stoły, optymalnie je ustawiamy
i wszyscy mogą się zmieścić
– mówi Agnieszka Cupriak.

.

» Seniorzy z Klubu Seniora Wawrzyszew pracowali nad świątecznymi pisankami

FOT: UD BIELANY

Klub Seniora na Wawrzyszewie w ostatnim czasie
prowadzi bardzo aktywną
działalność wśród seniorów. Każdy z nich może
czerpać z dołączenia do
klubu mnóstwo korzyści:
m.in. udział w ciekawych
zajęciach plastycznych,
prelekcjach, wycieczkach
po mieście czy wyjazdach
w różne zakątki Polski. Bardzo się cieszę, że seniorzy
z wawrzyszewskiego klubu
angażują się również
w różnego rodzaju akcje
społeczne jak na przykład
zapełnianie jadłodzielni
posiłkami dla potrzebujących, które seniorzy wspólnie przygotowują w klubie.
RADOSŁAW
SROCZYŃSKI

RADNY DZIELNICY

Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku

RAZEM DLA BIELAN

BOK

muła Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.

Po latach wychowywania dzieci i współuczestnictwa w wychowywaniu wnuków, niekiedy
utracie współmałżonka i znajomych, przeprowadzkach związanych z sytuacjami rodzinnymi nawet do miejscowości
bardzo odległych, nagle okazuje się, że mamy nadmiar czasu
wolnego. Wielu Seniorów nie
znosi bezczynnego siedzenia
w czterech ścianach, ale potrzebuje pretekstu do wyjścia
z domu. Jedną z form aktywizacji starszych osób jest for-

Uczestnictwo w zajęciach
uniwersytetu stwarza możliwość
ciągłego poszerzania wiedzy, pobudza do aktywności społecznej,
ułatwia nawiązywanie przyjaźni, zapewnia możliwość dbania
o kondycję fizyczną.
Celem programu Bielańskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
jest aktywizacja intelektualna,
psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, poszerzanie
wiedzy i umiejętności seniorów,
angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego

FOT: REDAKCJA

ich środowiska.
Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza doświadczonych i lubianych prelegentów,
którzy przygotowują naszym
studentom ciekawe wykłady
połączone z pokazem multimedialnym. Tematyka wykładów
dotyczy filmu, sztuki, etnografii,
podróży, muzyki, kulturoznawstwa.
Część wykładów ma miejsce
poza naszym ośrodkiem, zapraszamy naszych słuchaczy do
Muzeum Warszawy, do Zamku
Królewskiego, do Muzeum Polin, do Muzeum Sportu i Turystyki. Organizujemy wspólnie

z seniorami spacery z przewodnikiem po Warszawie, Ogrodzie
Botanicznym w Powsinie, po
Łazienkach Królewskich. W ramach działalności uniwersytetu
organizowane są również okazjonalne koncerty i spotkania.
Proponujemy również warsztaty
historyczne wyjazdowe w Białymstoku, Lublinie, Zamościu
i w wielu innych miejscach.
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do grona
studentów zapraszamy z początkiem października do zapisów
osobiście lub online.

.

Dziennik młodych
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Aktywne kwietniowe tygodnie młodzieżowej rady
Młodzieżowa Rada Bielan rozwija się z każdym dniem. Otwiera się na nowe możliwości, pomysły oraz akcje młodych.
W tym miesiącu przywitaliśmy nową grupę radnych, która podobnie jak reszta jest zwarta i gotowa do pracy. Z chęcią rozwija się, żeby coraz bardziej zaskakiwać mieszkańców Bielan. Tym razem przygotowujemy plan pracy dla akcji
„Różowa skrzyneczka” oraz wiele więcej! Zacznijmy więc od początku…
JULIA GAWRYSIAK
MRDB

Kwiecień był niezwykle pracowitym miesiącem dla Młodzieżowej Rady Bielan!
Zaczęliśmy go z planami na
Bielańskie Dni Młodych. Odbyliśmy wiele dyskusji na temat niesamowitego wydarzenia,
które odbędzie się 11 czerwca
w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ulicy Szegedyńskiej 9. Nie możemy się
doczekać, aż zobaczymy osoby
z różnych grup wiekowych zebrane w jednym miejscu na
naszej imprezie. Ze względu
na sytuację, która dzieje się
u naszych sąsiadów, wydarzenie
będzie miało charakter charytatywny. W programie znajduje
się koncert znanych artystów
oraz wielu młodych wokalistów
z Bielan oraz z Ukrainy. Specjalnie dla ósmoklasistów będą sta-

nowiska bielańskich liceów, by
pomóc im w podjęciu tej trudnej
decyzji, jaką jest wybór szkoły
średniej. Nie zapominając o najmłodszych, by umilić im czas
odbędą się gra terenowa oraz
malowanie twarzy.

W programie
znajduje się
koncert znanych artystów
oraz wielu
młodych wokalistów z Bielan
oraz z Ukrainy.
Oczywiście to nie wszystko!
Tego dnia każdy znajdzie coś
dla siebie oraz będzie dobrze się

» Młodzieżowi radni dyskutują o planach na przyszłość z Sylwią Lacek i Andrzejem Maliną, zastępcami burmistrza dzielnicy

bawił.
Wydarzenie zbliża się wielkimi krokami, dlatego staramy
się dopiąć wszystko na przysłowiowy ostatni guzik! Serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych, by miło spędzić czas
na pierwszym Dniu Młodzieży
z inicjatywy Młodzieżowej Rady
Bielan.

» Radni MRDB
aktywnie włączyli się
w akcję „Sprzątamy
Bielańskie Lasy”
FOT: MRDB

dami mieszkańców, i jesteśmy
szczęśliwi, że mogliśmy wziąć
udział w tak pięknej akcji.
Celem było posprzątanie lasu
ze zbędnych, a czasem szkodliwych dla przyrody śmieci i odpadów, których było zdecydowanie
mniej w porównaniu z ostatnim
sprzątaniem, z czego jesteśmy

bardzo dumni! Warto też zaznaczyć, że niszcząc las, niszczymy
naszą przyszłość, dlatego warto
promować zachowania ekologiczne i wesprzeć naturę.
Cieszymy się z tak licznego
grona, które zebrało się razem
z nami w Lasku Bielańskim,
a tym bardziej nie możemy do-

FOT: MRDB

czekać się kolejnych akcji.
Jak widać, Młodzieżowa Rada
Bielan ma wiele wyzwań, osiągnięć, z których wiele się uczymy. Nasi radni są pełni energii,
sił do działania, a przede wszystkim mają wiele pomysłów, które
wykorzystują dla dobra bielańskiej młodzieży!

.

Wielkie sprzątanie lasów
Kolejnym priorytetem dla
rady było sprzątanie Lasku Bielańskiego. To druga edycja tego
niesamowitego
wydarzenia,
przeprowadzona wraz z lokalnymi stowarzyszeniami i samorzą-

FIRST LEGO na Bielanach: jaki będzie transport przyszłości
FOT: REDAKCJA

10 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 53 na Bielanach
odbył się Finał FIRST LEGO
League Challenge CARGO
CONNECT. W wydarzeniu
swoje umiejętności budowania
pokazali również uczniowie
z Bielan.
BARTŁOMIEJ FRYMUS
16 drużyn m.in. z Warszawy,
Wałcza, Żar, Tomaszowa Lubelskiego, Białegostoku, Katowic,
Opola, Sycowa i Dąbrowy zaprezentowało efekty kilkumiesięcznej pracy przy projektowaniu
i budowie pojazdów. Dzieci miały za zadanie przemyśleć, w jaki
sposób ładunek może być przewożony z miejsca na miejsce,

FOT: REDAKCJA

aby uzyskać większą efektywność. Miały wykreować przyszłość transportu.
Pierwsze miejsce zajął zespół
Matrobocik, który w ramach
nagrody otrzymał zaproszenie
na Open World Festival w Rio
de Janeiro. Drugie miejsce zajęła drużyna Robo Coding, która
przeszła do kolejnego etapu zawodów w Australii.

First LEGO to program stworzony po to, aby zaangażować
i zafascynować nauką oraz nową
technologią. Zadaniem drużyn
jest zaprojektowanie, zbudowanie i zaprogramowanie autonomicznego robota, który musi
wykonać określone zadania konkursowe, zgodne z tematem przewodnim. W edycji 2021/2022 tematem jest transport.

.
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Konstytucja to perła w koronie
Tak współcześni mówili
o uchwalonej, nie bez trudności, Konstytucji 3 Maja.
Tak też było w istocie, bo
akt ten nie miał precedensu, był
nowoczesny i demokratyczny.
Królewska konstytucja, jak ją
nazywano, bo Stanisław August
Poniatowski był jej głównym
autorem, nie kopiowała obcych
wzorów, lecz stawała się wzorem
dla innych. Wkrótce, bo jeszcze
w XVIII wieku została przetłumaczona na wiele języków m.in.:
francuski, angielski, niemiecki,
włoski i przyjmowana była za
podstawę dla lokalnych, europejskich konstytucji. Ale jak się rzekło, w Polsce miała wielu przeciwników, którzy kontestowali ją
z uporem godnym lepszej sprawy. Na ich czele stała grupa
tak zwanych „Malkontentów”,
którym przewodził nie byle kto,
bo sam hetman wielki koronny
Franciszek Ksawery Branicki, realizujący de facto zaborczy plan
carycy Katarzyny II. Stanisław
August Poniatowski i przywódcy
Stronnictwa Patriotycznego bardzo starannie przygotowywali
posiedzenie Sejmu, podczas którego zamierzano uchwalić nową
konstytucję. Rozmowy i starania
dyplomatyczne „Reformatorów”
wspierali mieszczanie, upatrujący wiele osobistych korzyści
w nowym akcie prawnym, tak
na przykład prawo do nabywania dóbr ziemskich. W dniu
głosowania na Rynku Starego
Miasta zgromadziły się tłumy
mieszczan. Z obawy przed rebelią „Targowiczan” wyprowadzono z koszar wojsko. Głosowanie
odbyło się przy sprzeciwie części
szlachty, co nie dziwi, zważywszy na fakt, że nowa konstytucja
likwidowała, tak hołubione przez
szlachtę, liberum veto i przywracała monarchię dziedziczną
oraz wiele demokratycznych
mechanizmów, usprawniających
zarządzanie państwem. Niedostatecznie uregulowano kwestie
chłopskie, ale także ta grupa społeczna miała, z mocy ustawy, zagwarantowaną ochronę państwa,
co było niewątpliwym novum
w społeczeństwie stanowym.
Uprawnione wydaje się więc
porównanie konstytucji do perły zważywszy na fakt, że już
w ciągu roku od jej uchwalenia
Rzeczpospolita działała sprawniej. Załamanie nastąpiło dopie-

ro po zbrojnej interwencji Rosji
i II rozbiór Polski w 1792 roku.
Narodowa duma z dokumentu,
tak mądrze, demokratycznie i
nowocześnie określającego relacje społeczne i strukturę funkcjonowania państwa, trwała
niezmiennie i jednoczyła Polaków w demonstrowaniu emocji
patriotycznych. Tak było i jest
w Polsce i na świecie tam, gdzie
los rzucił Polaków.
W dniu 3 maja warszawiaków
przez lata gromadziła kolumna w Ogrodzie Botanicznym,
pozostałość po rozpoczętej budowie świątyni Opatrzności
Bożej, wotum dziękczynne za
uchwalenie Konstytucji 3 maja.
Później kościół św. Stanisława ze Szczepanowa na Woli.
W dniu 3 maja 1884 r. do kościoła na Wolę ruszyło w pielgrzymkach 100 tys. warszawiaków,
czyli jedna czwarta wszystkich mieszkańców.
Udział
w manifestacjach patriotycznych
w czasie zaborów był jednak
zakazany i surowo karany przez
wszystkich zaborców. Stanisław
Mieczyński za złożenie bukietu
fiołków pod kolumną w Ogrodzie Saskim 3 maja 1892 roku
został skazany na trzyletnią
zsyłkę. Patriotyczny entuzjazm
wokół święta majowego, uchwalonego jako państwowe w 1919
roku, gromadził tysiące ludzi.
Uroczystości miały charakter
oficjalny i prywatny. Ci, którzy
nie mieścili się na ulicy, obserwowali pochody z okien, balkonów, dachów. „Ojca mojego
zaprosili znajomi, którzy mieli
mieszkanie na Nowym Świecie.
Z radością przyjął zaproszenie,
ale niestety nic nie zobaczył, bo
mieszkanie niemożliwie zapchane było ludźmi, a przed nim stały
damy w ogromnych, strojnych
kapeluszach” pisał uczestnik
tych uroczystości. Nie żałował
jednak, bo ludzie śpiewali, wiwatowali i było jak na majówce.
To spostrzeżenie jest nie tylko trafne, ale nadal aktualne.
Od wielu lat obserwuję fenomen przenoszenia wiosennej
radości na emocje patriotyczne
w majowe święto. Celebracja zaczyna się 2 maja w dniu Święta
Flagi. Pomysły są różne. Z inicjatywy Szkoły Podstawowej
nr 209 na Bielanach uczniowie
pobliskich szkół i przedszkoli
świętują, tworząc żywą flagę.
Zawsze jest ogromna i piękna,

w ostatnim roku przed pandemią, gdy nie obowiązywały
jeszcze ograniczenia sanitarne,
wzięło w niej udział aż 1520
dzieci. Mam nadzieję, że w tym
roku frekwencja dopisze i pobity zostanie kolejny rekord.
W wielu miastach na sportowo czci się Święto Flagi
i Konstytucję 3 maja. Biegi,
maratony, konkursy i wyścigi krzepią ciało i ducha. Warszawska Triada Biegowa, ulubione zawody warszawskich
biegaczy mają hasło „Zabiegaj
o Pamięć”. W tym roku, po pandemicznej przerwie znów ruszy
wielki maraton, przypominający
naszą dumną historię w sposób
całkowicie nieoficjalny, ale za
to jak radosny. Inną formą uhonorowania majowej Konstytucji
są pochody i manifestacje. Największa, imponująca i wzruszająca parada organizowana
jest w Chicago przez tamtejszą
Polonię dla uczczenia Konstytucji 3 maja. W pierwszą sobotę
maja biało-czerwony pochód
jak barwna rzeka przetacza się
wzdłuż jeziora Michigan. Dziesiątki tysięcy Polaków, obowiązkowo w strojach nawiązujących
do polskiej flagi, maszerują pieszo lub jadą wykonanymi przez
siebie fantastycznymi pojazdami: rydwanami, wozami traperskimi, wymyślnymi samochodami lub całkiem nowoczesnymi
motorami. Parada jest transmitowana na cały świat i w swym
rozmiarze i wielkości z pewnością jest na miarę konstytucji,
którą honoruje. Chicagowska parada jest największą ale mniejsze
lub większe organizują Polacy
zamieszkali w różnych krajach:
Grecji, Rumunii, Niemczech,
czyli wszędzie tam, gdzie są nasi
rodacy. A gdzie nas nie ma?
Konstytucja 3 maja to perła
w koronie polskiego dziedzictwa narodowego i jego intelektualnej potęgi. Jak każda konstytucja była kierunkowskazem
dla państwa i obywateli. Była
gwarantem ładu społecznego
i bezpieczeństwa. Dlatego jest
dla nas powodem do dumy i życzymy sobie, by każda kolejna
była również perłą w naszej polskiej koronie.

.
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Prezydent m.st. Warszawy informuje,
że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) eto.um.warszawa.pl
oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu
ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, będącej własnością miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. J. Kasprowicza 16 i 18, oznaczonej
jako działki ewidencyjne nr: 120/7, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8 i 157/9 o powierzchni 1450 m2 w obrębie
7-05-09, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00310459/2.

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy
Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego
8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 171 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00, a ponadto
z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie
internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.

