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Bielany „Gminą na 5!” SGH
Urząd Dzielnicy Bielany otrzymał prestiżowe wyróżnienie
w organizowanym przez Szkołę Główną Handlową konkursie „Gmina na 5!”.
Już od trzynastu lat Zakład
Przedsiębiorczości i Otoczenia
Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej testuje zachowania gmin
w całej Polsce w zakresie obsługi
przedsiębiorców. Celem badania
jest ocena komunikacji elektronicznej (w tym użyteczności
oficjalnych witryn www, łatwości ich użytkowania i ocena kontaktu drogą elektroniczną) oraz
promowanie dobrych praktyk.
W tegorocznej edycji przebada-

no 687 jednostek, z czego tytułem „Gminy na 5!” zostały nagrodzone 54.
Za obsługę przedsiębiorców
w urzędzie dzielnicy odpowiada Wydział Działalności Gospodarczej, nadzorowany przez
Katarzynę Potapowicz – zastępcę burmistrza dzielnicy, który
w 2019 powołał do życia „wysuniętą placówkę” w celu
wspierania
przedsiębiorczych
warszawiaków – Bielański Integrator Przedsiębiorczych. Od
trzech lat bielański Integrator
służy wszystkim chętnym jako
bezpłatne, przyjazne miejsce do
wspólnej pracy – pierwszy dzielnicowy co-work.
redakcja

.
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Nowoczesny sprzęt dla strażaków
Do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Marymonckiej trafiły dwa nowoczesne wozy. Pierwszy do dekontaminacji, a drugi do ratownictwa technicznego. Za oba
specjalistyczne pojazdy Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie zapłaciła 7,5 mln złotych.
REDAKCJA

Płachecka: potrzebujemy
wspólnych mianowników
czytaj na s. 4

Zaglądamy
do bistra
Nikisiałka
czytaj na s. 12

– Nowe wozy dla bielańskich
strażaków z pewnością będą dużym ułatwieniem w prowadzonych działaniach. Każdego roku
jednostka przy Marymonckiej
realizuje średnio ponad 1000
wyjazdów do różnych zdarzeń,
z czego około 300 wyjazdów do-

tyczy ratownictwa chemicznego
– powiedział Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy.
Pojazd do dekontaminacji
to nowość w Polsce. W całym
kraju jest tylko osiem tego typu
wozów, z czego jeden jest w jednostce przy ulicy Marymonckiej.
Dekontaminacja to proces polegający na unieszkodliwieniu (z
ciała, ubrań i przedmiotów) sub-

Pustułki
ciągnie na
Bielany
czytaj na s. 14

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

stancji potencjalnie toksycznych
i niebezpiecznych dla zdrowia.
Dotychczas strażacy swoje działania prowadzili w specjalnych
namiotach rozstawianych w pobliżu miejsca zdarzenia. Teraz
całość będzie odbywać się w pojeździe, gdzie jest kilka pomieszczeń. Osoba poszkodowana najpierw wchodzi do miejsca, gdzie
zdaje sprzęt (klucze, portfel,

Letnie
kino „Przy
Lasku”
czytaj na s. 18

telefon itp.). Następnie kieruje
się do rozbieralni i kabiny prysznicowej. Na końcu ubiera się
w świeżą odzież i przechodzi do
pomieszczenia, gdzie czeka na
transport do szpitala. Nowością
w procesie unieszkodliwiania
substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia będzie...
czytaj dalej na s. 6

Seniorzy
roztańczeni
w Klubie Piaski
czytaj na s. 21

Na początek
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Felieton burmistrza

Lato najlepiej na Bielanach
Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,
myślę, że możemy już oficjalnie ogłosić początek lata, na
które przygotowaliśmy dla Was
w tym roku obszerną ofertę kulturalną i rozrywkową. Nie będziecie mieli czasu się nudzić.
Już w najbliższą sobotę, 2 lipca, widzimy się na naszym największym letnim wydarzeniu,
czyli na wspólnym świętowaniu
Nocy Kupały podczas Bielańskich Wianków w parku Kępa
Potocka. W tej edycji zagrają
dla nas Richard Bona Band oraz
Gaba Kulka z zespołem, a w mu-

zyczną atmosferę słowiańskiego
świętowania wprowadzi nas Dj
Kuba Kozak. Poza koncertem
będziemy wyplatali wianki, które następnie oficjalnie zwodujemy. Na głodnych czekać będą
food trucki.
W te wakacje wracamy z dwoma letnimi cyklami, czyli kon
certowymi „Muzycznymi wakacjami” i „Letnimi spotkaniami
z kulturą”. . Koncerty zagrają
dla Was Zagi, Bluszcz, Kalinowski i Linia Nocna, która wystąpi
na dachu bielańskiego urzędu.
W ramach spotkań z kulturą ponownie zobaczymy na scenie

Teatr Pijana Sypialnia ze swoim oryginalnym repertuarem
inspirowanym zapomnianymi
konwencjami teatralnymi i folklorem. Teatr wystawi trzy spektakle: „Wyspa Limbo”, „Wodewil
Warszawski” i „Ekoopera”.
Fani filmów mają w te wakacje do wyboru nie jedno, a dwa
kina plenerowe. Filmowa Stolica
Lata na Bielanach ruszyła z końcem czerwca. Pokazy odbywają
się w każdy czwartek, do końca
sierpnia, przy stacji metra Słodowiec. Podczas najbliższego pokazu, już 7 lipca, będziecie mogli zobaczyć oscarowy „Green

Book”. Dzień później, w tym
samym miejscu, odbędzie się
pierwszy pokaz – „Na Rauszu”
– kina plenerowego realizowanego z budżetu obywatelskiego.
Warto zwrócić uwagę także na
wydarzenia przygotowane przez
Bielański Ośrodek Kultury. Na
przełomie czerwca i lipca rozpoczęły się popularne oraz lubiane
cykle: „Grające podwórka”, czyli koncerty na osiedlowych podwórkach; „Muzyka na wodzie”
rozbrzmi na Stawach Brustmana;
a takżę „Lato teatralne na Wawrzyszewie i Wrzecionie”, dedykowane naszym najmłodszym
mieszkańcom.
Nie musicie więc szukać letnich uciech, zabaw i relaksu
w dalekich krajach, bo na Biela-

nach też będzie można dobrze się
bawić!
Szczegóły wspomnianych wy-

darzeń znajdziecie na bielany.
um.warszawa.pl/kalendarz i kolejnych stronach tego numeru.

Kultury na osiedlu Piaski. Projekt przygotowaliśmy kilka lat
temu…
Inwestujemy w infrastrukturę
sportową – w ostatnich latach
wyremontowaliśmy kilkanaście
boisk, a prawie każda szkoła
w okresie jesienno-zimowym ma
zadaszenie boiska. W tym obszarze mamy również bolączkę.
Dwa baseny, którymi zarządza
CRS Bielany, nie są w stanie pomieścić wszystkich chętnych na
pływanie. Niewątpliwie potrzebny jest trzeci basen i to olimpijski, 50-metrowy obiekt.
Dbamy również o seniorów,
których w dzielnicy mieszka blisko 40 tysięcy. Pod koniec roku

będzie gotowe Centrum Wsparcia Seniora, ale przydadzą się
kolejne. Wypada również wspomnieć o potrzebie remontowania
infrastruktury drogowej (chociaż
palący problem przebudowy ciągu ulic Rudnickiego/Perzyńskiego/Podczaszyńskiego zostanie
w najbliższym czasie rozwiązany. ZDM podpisał umowę na
modernizację), budowie ścieżek
rowerowych czy modernizacji
kolejnych parków.
Nie da się ukryć, że braki są.
Może nie gigantyczne, ale jednak są. Ciężko znaleźć środki na
ich realizację, szczególnie kiedy
administracja rządowa zleca nam
kolejne zadania, za którymi nie

idą środki finansowe.
Pana słowa o gigantycznych
potrzebach Bielan traktuję jako
deklarację wsparcia. Cieszę się,
że dostrzegł Pan problem. Zapraszam zatem na Bielany. Przedstawię nasze najbardziej racjonalne
potrzeby. Natomiast już dzisiaj
mogę Panu zadeklarować jedno.
Ile tych środków nam Pan nie
zechce przekazać, tyle zdołamy
zainwestować w rozwój naszej
dzielnicy, aby była jeszcze lepszym i przyjaźniejszym miejscem do życia.

Braki na rowerowych drogach do Warszawy

miejscowościami, w której wzięli
udział Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan, Dorota Zmarzlak,
wójt gminy Izabelin, posłowie
Tomasz Zimoch i Paweł Zalewski, Anna Radwan-Röhrenschef
z fundacji InEuropa oraz Mikołaj Dorożała ze Stowarzyszenia
Polska 2050. Burmistrz Pietruczuk mówił m.in. o współpracy
dzielnicy z gminą Izabelin i Stare Babice na rzecz bezpiecznego
wyjazdu na Kampinos, a także
o prowadzonych rozmowach
w sprawie budowy drogi rowerowej wzdłuż torów kolejowych,
które ciągną się od Starych Babic, przy granicy z Izabelinem,
przez Bemowo do Bielan.
Da się rowerem po Warszawie. Da się też rowerem do
i z Warszawy. Potrzebna jest tylko do tego dobrze zbudowana
infrastruktura.

Kilka słów do premiera
Szanowny Panie Premierze
Mateuszu Morawiecki,
z wielkim zainteresowaniem
obejrzałem Pana wystąpienie
podczas konferencji podsumowującej drugą edycję Programu
Inwestycji Strategicznych. Moją
uwagę zwrócił fragment o Bielanach. Wspomniał Pan, że mamy
gigantyczne potrzeby i wielkie
braki w infrastrukturze. Z tak postawioną tezą mogę zgodzić się
połowicznie.
Ostatnie prawie 4 lata to dynamiczny rozwój Bielan. Myślę,
że ciężko z tym polemizować.
Nie zmienia to jednak faktu, że
nadal są braki w infrastrukturze.
Można polemizować, czy termin

MICHAŁ MICHAŁOWSKI
MIASTO NA POKOLENIA

Każdego dnia granicę stolicy
przekracza od kilkuset tysięcy
do nawet miliona prywatnych
samochodów, które nie należą
do mieszkańców naszego miasta. Są to w dużej mierze osoby
z gmin podwarszawskich, które przyjeżdżają tutaj do pracy,
szkoły albo po prostu skorzystać
z możliwości wielkiej metropolii. Ich wybory co do środka
transportu nie pozostają jednak
bez konsekwencji. Natężony
ruch samochodowy prowadzi
do tworzenia się korków na drogach dojazdowych, nadmiernego
obciążenia nieprzystosowanej
lokalnej infrastruktury drogowej
oraz zanieczyszczenia smogiem.
Warszawiacy coraz chętniej

„wielkie” oddaje skalę potrzeb,
dlatego pozwolę sobie przejść do
szczegółów.
Za nami modernizacja lub budowa od podstaw 6 przedszkoli.
Na ukończeniu mamy 7 placówkę, a w kolejnych dwóch jeszcze
w tym roku ruszą remonty. Modernizujemy i rozbudowujemy
szkoły. Wkrótce do użytku oddamy nowy żłobek. Wciąż jednak w kolejce na kompleksową
modernizację czeka co najmniej
kilka placówek oświatowych.
W obecnej kadencji w ramach
Bielańskich Rewolucji Podwórkowych Włodzimierz Piątkowski – zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany doprowadził

przerzucają się na rower, czemu
więc nie mógłby być on sensowną alternatywą dla mieszkańców
podwarszawskich miejscowości?
Chęci są, problem leży w infrastrukturze.
I nie chodzi o jej brak. Ścieżki
rowerowe są, cały czas powstają
kolejne. Brakuje jednak systemowego, spójnego i skoordynowanego podejścia do tworzenia
infrastruktury rowerowej. Podejścia, które towarzyszy np.
zarządzaniu drogami krajowymi. Przez pozornie niewielkie
niedociągnięcia jak brakujące
kilkuset czy nawet kilkadziesiąt
metrów ścieżki albo złą jakość
nawierzchni ludzie zniechęcają
się do wybrania roweru zamiast
samochodu. Sytuację w naszej
północnej części miasta szczegółowo omawia raport „Ku zrównoważonej mobilności. Rowe-
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do rewitalizacji kilkudziesięciu
podwórek. Usunęliśmy tysiące
mkw. betonu i asfaltu, a w to
miejsce zasadziliśmy trawę, setki krzewów i drzew. Gdybyśmy
jednak mieli dodatkowe środki,
to myślę, że możemy dokonać
rewolucji kilkunastu kolejnych
podwórek i stworzyć przestrzeń
przyjazną dla mieszkańców.
W przyszłym roku poszerzymy ofertę kulturalną dzielnicy.
Do użytku oddamy Miejsce Aktywności Lokalnej Kasprowicza
14, gdzie motywem przewodnim
jest sąsiedzka integracja. Będzie
to także przestrzeń do działań
artystycznych. Niemniej, brakuje
nam środków na budowę Domu

rowe połączenia aglomeracyjne
na styku warszawskich dzielnic
Bemowo, Bielany, Białołęka
wraz z gminami ościennymi”
opracowany przez instytut Strategie 2050. Jego premiera miała
miejsce na początku czerwca
podczas rowerowego pikniku
w parku Herberta.
Autorzy raportu wskazali
braki na czterech trasach rowerowych łączących Bielany
z gminami ościennymi, których
uzupełnienie mogłoby doprowadzić do znacznego wzrostu jakości transportu rowerowego na
tym obszarze.
Na trasie „Wóycickiego” (rondo Wyszyńskiego w Laskach
– Południowa – Brzozowa – Akcent – Loteryjki – Wóycickiego
– Wazów – Królowej Jadwigi – Heroldów – Farysa – most
Skłodowskiej) sugerowane jest

wprowadzenie ruchu dwukierunkowego dla rowerów na ul.
Południowej i renowacja gruntowego odcinka ul. Loteryjki, przy
jednoczesnym zamknięciu go dla
samochodów.
W przypadku trasy „Księżycowa” (3 Maja w Laskach – Estrady
– Kampinoska – Żółwia – Conrada – Maczka – Trasa Toruńska)
brakuje przede wszystkim drogi
rowerowej lub szerokiego ciągu
pieszo-rowerowego od skrzyżowania ulic Estrady i 3 Maja do
ul. Kampinoskiej.
Na trasie „Lewym brzegiem
Wisły” (CH Łomianki – Brukowa – Warszawska – Park Młociński – Abecadło – Farysa – Zgrupowania AK Kampinos – metro
Młociny) według autorów raportu należałoby zbudować odcinek
drogi rowerowej pod wiaduktem
DK 7 i dalej do ul. Warszawskiej,

FOT: MAŁGORZATA SOKÓŁ

a także drogi od Galerii Młociny
do dróg rowerowych w północnej części węzła przesiadkowego
Młociny.
W przypadku trasy „Arkuszowej” (rondo Wyszyńskiego
w Laskach – 3 Maja – Arkuszowa – Nocznickiego – metro
Młociny) sytuacja nie jest taka
prosta. Jest to najszybsza droga z Izabelina do węzła przesiadkowego na Młocinach, ale
w pasie drogowym ul. Arkuszowej nie ma skąd wydzielić
miejsca dla drogi rowerowej.
Rozwiązaniem może być droga
rowerowa, która miałaby powstać przy planowanej trasie S7,
o ile zostanie sprawnie połączona z istniejącymi drogami.
Premierze raportu towarzyszyła dyskusja o zrównoważonej
mobilności i rowerowym spinaniu Warszawy z okolicznymi

.

.

Grzegorz Pietruczuk
burmistrz dzielnicy Bielany

.

Raport dostępny jest na stronie
strategie2050.pl/polska-regionalna

Wydarzenia
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Gorące powitanie lata na Bielanach
Letni sezon artystyczny zainaugurowaliśmy piknikiem „Witaj Lato na Bielanach”. To już wieloletnia tradycja spotkań na
„Bielańskim Serku” oraz wspólnego świętowania nadchodzącego lata!
FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

Tradycyjnie na stanowisku
Urzędu Dzielnicy oraz Bielańskiej Fototeki dla uczestników
wydarzenia czekały quizy wiedzy o naszej dzielnicy. Wieść
niesie, że pytania z roku na rok
są coraz trudniejsze.
Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się również strefy ekologiczna i zdrowia, w których
można było skorzystać z fachowej wiedzy tematycznej.
Spragnieni kulinarnych doznań mogli odpocząć i posilić się
w strefie food trucków i relaksu.

REDAKCJA
Podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabrakło atrakcji dla
osób w każdym wieku. W specjalnie urządzonych strefach
– edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, ekologicznej i zdrowia
– przygotowane były gry, zabawy, animacje i konkursy z nagrodami.
Mieszkańcy mogli wykazać
się kreatywnością w trakcie
wykonywania własnoręcznych
wianków z żywych kwiatów czy
malowania figurek. Fani sportu
mogli spróbować swoich sił na
treningu karate, podczas przeciągania liny czy rzutów do celu. Na
najmłodszych czekały kolorowe
dmuchańce oraz tor przeszkód.
Miłośnicy lotnictwa i motoryzacji również odnaleźli dla siebie
swoje miejsce. Wojskowy samochód bojowy, wóz strażacki,
zabytkowy garbus czy też szybowiec cieszyły się popularnością
mieszkańców w każdym wieku.
W tłumie dzieci można było
dostrzec trąbę dostojnie przechadzającego się „Słonia Bielańskiego”, który rozbawiał
mieszkańców i chętnie pozował
do zdjęć, radośnie potrząsając
swoimi dużymi uszami.

Gwiazdy na Bielanach
Wisienką na torcie były koncerty gwiazd! W tym roku na
bielańskiej scenie wystąpiła Małgorzata Ostrowska, która podbiła serca zgromadzonych słuchaczy miksem swoich przebojów.
Na bis rozpaliła publiczność
utworem „Meluzyna”. Część
koncertową i jednocześnie dzień
pełen wrażeń zakończyliśmy
z Fisz Emade Tworzywo.

.

Organizatorzy: Dzielnica Bielany
m.st. Warszawy, Stołeczna Estrada
Partnerzy Pikniku: ArcelorMittal Huta
Warszawa, Veolia Energia Warszawa,
BYŚ, Dom Development, Tyskie,
Hulakula
Patron medialny: Radio ESKA ROCK

Na śniadanie przy urzędzie Kataryniarz i potańcówka, czyli Święto Starych Bielan
Pierwsze niedzielne targi śniadaniowe na Bielanach za nami.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Na mieszkańców czekały specjały od wielu wystawców. Do
stoiska Kawiarni Las ustawiła
się długa kolejka po nieziemskie
croissanty oraz smaczne lody.
Koneserzy kuchni wietnamskiej
mogli przekąsić słynne bułeczki
bao wypchane szarpaną wołowiną lub w wersji roślinnej z boczniakiem. Smakowych atrakcji
było oczywiście jeszcze więcej.
Targi uświetnił pokaz live cooking, czyli gotowania na żywo,
z Cezarym Powałą, kucharzem
znanym z programów śniadaniowych, który przygotował dla
mieszkańców przepyszny chłod-

nik i croissanty ze szparagami.
Na targu oprócz pysznego jedzenia na mieszkańców czekały
również aktywności artystyczne
jak warsztaty twórcze przygotowane przez Galerię Autorską
Magdaleny Kobiereckiej, warsztaty z ceramiki od Pracowni
Format i malowanie toreb w roślinne wzory z NieidealnąAnną.
Chcący rozruszać się po jedzeniu
mieli na to szansę podczas jogi
na trawie, którą poprowadziła
Bodzia Matulaniec ze szkoły JogaBo.
Niedzielne targi śniadaniowe
odbywają się w ramach realizacji
zwycięskiego projektu z budżetu
obywatelskiego. Łącznie odbędzie się 8 wydarzeń. Najbliższe
śniadania przy urzędzie zaplanowane są na 3 i 24 lipca.

.

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

Po krótkiej przerwie i w nieco
zmienionej formie powróciliśmy do rozpoczętej w 2017
roku tradycji klimatycznych
spotkań z mieszkańcami na
Placu Konfederacji podczas
Święta Starych Bielan.
Świętujący mieli okazję poznać nieznane fakty z życia tej
części dzielnicy podczas dwóch
spacerów z przewodnikiem: szlakiem dorobku Piechotków oraz
szlakiem patronów bielańskich
ulic. Historię Bielan poprzez
animacje przybliżały także Dom
Spotkań z Historią i Bielańska
Fototeka. W programie wydarzenia znalazły się również spo-

tkanie z Kataryniarzem, spektakl
uliczny „Klaunada”, gra uliczna
i konkursy z nagrodami. Na koniec mieszkańcy tłumnie bawili
się podczas sąsiedzkiej potańcówki z udziałem zawodowych
tancerzy prowadzących animacje
taneczne.
Woda z saturatora i kolorowa
wata cukrowa, największe przysmaki lat 80., pozwoliły na podróż w czasie. I widać było, że
u wielu uczestników święta wywołało to nie lada nostalgię.
Ten fragment Starych Bielan,
zwany przez niektórych bielańską starówką, swoją rozpoznawalność zawdzięcza niskiej
zabudowie z okresu międzywo-

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

jennego i zabytkowym gazowym
latarniom, stąd jest ulubionym

.

miejscem do spacerów i spotkań
w kawiarniach.
REDAKCJA

V edycja Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej za nami
PAWEŁ HOŁUBIEC
Dokładnie po 2 latach 6 miesiącach i 18 dniach na Bielany
powróciła Warszawska Giełda
Kolekcjonerska. 12 czerwca hala
CRS Bielany przy ul. S.B. Lindego 20, zamieniła się w mekkę
dla poszukiwaczy pocztówek,
monet, porcelany, antyków, starych płyt i wielu, wielu innych
walorów kolekcjonerskich. Bez
wątpienia każdy kolekcjoner, od
tego początkującego po najbardziej wytrawnego, mógł znaleźć

dla siebie nie jeden wartościowy
przedmiot.
Podczas tegorocznej edycji
odwiedzili nas wystawcy nie tylko z Polski, ale również z Czech,
Litwy i Wielkiej Brytanii. Cieszy nas fakt, że zamiłowanie do
przedmiotów z tzw. „duszą” to
domena coraz większej liczby
ludzi. Każdy, nawet najmniejszy kolekcjonerki walor jest
skarbnicą wielu pasjonujących
informacji o czasach, z których
pochodzi, ludziach którzy z niego korzystali czy też drogi jaką
przebył „podróżując po świecie”.

FOT: PAWEŁ HOŁUBIEC

Dla wszystkich spragnionych
kolekcjonerskich wrażeń mamy

.

dobrą wiadomość – kolejne spotkanie już jesienią!
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Płachecka: potrzebujemy wspólnych mianowników
Cieszymy się, kiedy ludzie mówią, że czują się u nas swobodnie, bo o to właśnie chodzi w Miejscach Aktywności Lokalnej. Staramy się, aby w Samogłosce panowała nieformalna, domowa atmosfera. To przyciąga ludzi i sprawia, że chcą z nami być i działać
– mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Anna Płachecka, koordynatorka MAL-u Samogłoska.
rozmawiała
KAROLINA RUDZIK
Niedawno obchodziliśmy
5 lat MAL-u. Czy to dla
Ciebie ważne 5 lat?
Anna Płachecka: Pewnie, że
tak! Pięć ostatnich lat to przygoda, którą ciężko streścić w kilku
zdaniach. To naprawdę solidna
szkoła działania i sprawdzian
umiejętności. Tworzenie nowego
miejsca kultury i budowanie społeczności wokół niego jest złożonym i długofalowym procesem.
Przechodzenie przez te meandry bardzo mnie wzbogaciło
i wciąż rozwija. Poznałam wiele wspaniałych osób z bliskiego
i dalszego sąsiedztwa. To właśnie ci ludzie dmuchają w żagle
Samogłoski, dzięki nim płyniemy razem do przodu. A najbardziej cieszy fakt, że to dzieje się
naturalnie i dobrowolnie.
Co się zmieniło przez te 5 lat
w świadomości lokalnej?
Myślę, że stworzyliśmy wiele
okazji do tego, aby mieszkańcy
przekonali się, że Młociny mają
ciekawą historię. Znajomość
miejsca, w którym żyjemy jest
potrzebna, bo tworzy wspólny punkt odniesienia. To jest
płaszczyzna, na której możemy się spotkać, niezależnie od
wieku czy stażu zamieszkania
w okolicy. Jako społeczność
potrzebujemy takich wspólnych
mianowników. Obserwuję to nie
tylko przy okazji spacerów historycznych. Sąsiedzi dobrze się
czują, gdy mogą spotkać się przy
ognisku, coś razem ugotować
i usiąść przy stole. Takie sytuacje
przełamują barierę, która często
odgradza nas od osób znanych
tylko z widzenia. Wierzę, że
w świadomości mieszkańców
jesteśmy miejscem, gdzie spotykają się różne sąsiedzkie ścieżki,
gdzie można zrealizować swoją inicjatywę lub zwrócić się
z pomysłem na spotkanie. Każde kolejne wydarzenie zainicjowane przez sąsiadów wzmacnia
w nich poczucie sprawczości
i bycia potrzebnym. To niesamowite, że dzięki naszej różnorodności możemy wnieść do
lokalnej społeczności tak wiele
– o wiele więcej, niż nam się wydaje.
Jaką informację zwrotną
otrzymujecie najczęściej od
mieszkańców?
Mieszkańcy bardzo nas wspierają. Każde ciepłe słowo wynagradza i napędza nas do dalszej
pracy. Bez tej wymiany energetycznej ciężko byłoby zachować
zdrowy balans i utrzymać zapał
do pracy. Cieszymy się, kiedy ludzie mówią, że czują się
u nas swobodnie, bo o to właśnie
chodzi w Miejscach Aktywności

Lokalnej. Staramy się, aby w Samogłosce panowała nieformalna,
domowa atmosfera. To przyciąga
ludzi i sprawia, że chcą z nami
być i działać.

Każde kolejne wydarzenie zainicjowane przez
sąsiadów
wzmacnia w nich
poczucie
sprawczości
i bycia potrzebnym.
Jakie projekty są wg
Ciebie najciekawsze?
Najbardziej ciekawią mnie
projekty, które dopiero się wydarzą. Lubimy zaskakiwać siebie
i innych! Dobrze, jeśli projekt
jest oryginalny i atrakcyjny,
ale najważniejsze, aby był potrzebny i ważny ze społecznego punktu widzenia. Działania
w Samogłosce staramy się opierać na obserwacji lokalnych potrzeb. Na przykład kiedy uznaliśmy, że brakuje nam miejsca
do działań poza budynkiem,
zamieniliśmy pobliski nieużytek
w uroczy sąsiedzki ogród. To był
strzał w dziesiątkę! Iza Zawisza
i ja mamy też niezłą intuicję – lubimy się nią kierować, bo trochę
już znamy Młociny i naszych sąsiadów. Potrafimy zaproponować
od siebie coś, co dobrze wpisze
się w lokalny kontekst. Do dziś
wspominamy wyjątkowy projekt, jakim były dla nas „Korzenie Młocin”. Lokalna historia
spotkała się w nim ze wspólnym
wymyślaniem i gotowaniem
młocińskich potraw na sąsiedzką
kolację. To było prawdziwe sąsiedzkie święto i uczta dla podniebienia. Tak trzeba żyć!
Jakie tematy
najbardziej interesują
lokalną społeczność?
Każdy z nas jest inny, a nasze
zainteresowania i potrzeby zmieniają się razem z nami. Dlatego
staramy się, aby w Samogłosce
poruszać różne wątki, nie tylko
lokalne, młocińskie. Wiele osób
ma potrzebę tworzenia czegoś własnymi rękami, stąd tyle
u nas warsztatów artystycznych
i rękodzielniczych (makrama,
wyplatanie z wikliny, filcowanie,
akwarela, krawiectwo, majster-

FOT: ALICJA SZULC

kowanie). Innym bliżej do pracy
z ciałem i głosem (joga, pilates,
śpiew). Wspaniałą, integrującą
aktywnością, którą lubimy wszyscy, jest wspólne gotowanie.
Przez dość długi czas pandemia
wstrzymała nasze spotkania kulinarne, ale teraz planujemy wrócić do nich pełną parą.
Czy łatwo zmotywować
bielańczyków do aktywności
twórczej?
Aktywność lub jej brak jest
sprawą bardzo indywidualną.
Równie wiele jest osób, które
mają to we krwi, jak tych, które
wolą nie angażować się wcale
i realizują się na inne sposoby.
Na przykład wolą być obserwatorami. To też jest OK – nic na
siłę! W Samogłosce szanujemy
obie postawy, jednocześnie dając
przykład i pokazując, że angażowanie się w lokalne życie społeczne przynosi wiele korzyści.
Wierzę, że każdy z nas ma
w sobie ten potencjał, choć czasem jest on po prostu uśpiony.
Wystarczy popatrzeć, jak wiele
z nas uruchomiło wrażliwość
społeczną na wieść o sytuacji
w Ukrainie. Na szczęście działa
tutaj efekt domina – wzajemnie
inspirujemy się do tego, aby dać
coś od siebie. Te chęci są właśnie
najważniejsze, w całej reszcie
pomaga MAL Samogłoska.

Czy pandemia i czas
postpandemiczny sprawiły,
że ludzie szukają wspólnych
i rozwijających aktywności,
projektów?
Myślę, że przeciągająca się
pandemia i obostrzenia sanitarne
mocno nas wymęczyły. Potrzebujemy teraz przede wszystkim
powrotu do normalności, spotkań z ludźmi i okazji do spędzania razem czasu. Jedni wchodzą w to śmielej, inni pewnie
bardziej ostrożnie. Zazwyczaj
jednak towarzyszy nam ulga
i radość z tego, że wracamy do
życia sprzed pandemii. Wiele
z nas potrzebuje nadrobić ten
czas przestoju – to naturalne.

kwiatków, aktualizowanie strony
internetowej, zakupy na warsztaty, szykowanie materiałów i sali
na zajęcia, utrzymanie porządku,
prace w ogrodzie, rozliczanie
faktur, no i klasyk, czyli walka
z drukarką. Ta lista oczywiście
się nie kończy. Staramy się zgrać
to wszystko, ale czasem bywa
ciężko. Szczególnie, kiedy do
tego wszystkiego przytrafi się
jakaś nagła sytuacja.
Na szczęście pracuję ze wspaniałymi osobami – Iza, Marta
i ja bardzo się wspieramy i przegadujemy wszystkie trudne sytuacje. To jest bezcenne – pomaga
uporządkować emocje, wyciągać
wnioski i iść dalej do przodu.

Co jest najtrudniejsze
w pracy w MAL-u?
Dziękuję, że o to pytasz, bo
ludzie czasem myślą, że nasza
praca to tylko picie herbatki
z sąsiadami. Tymczasem multitasking (wykonywanie różnych
czynności jednocześnie) czasem
przegrzewa nam mózgi. Pracując w małym zespole, musimy
godzić ze sobą wiele czynności, których nikt inny za nas nie
zrobi. Maile, telefony, zapisy na
zajęcia, redakcja tekstów, tworzenie grafik, robienie zdjęć,
ogarnianie social mediów, pogawędki z sąsiadami, wymyślanie
kolejnych projektów, podlewanie

A jakich projektów nie
udało się zrealizować mimo
chęci?
Miałyśmy wizję oddania
części ogrodu w ręce sąsiadów
i udostępnienia im minigrządek
pod własną uprawę warzyw.
Niestety natłok bieżących spraw
odsunął ten pomysł na dalszy
plan. Bardzo chciałybyśmy wrócić do niego w przyszłości. Takie
ogrodnicze spotkania nad grządką to przecież świetna okazja do
poznania nowych osób. Są tu jacyś chętni?
Czy czegoś brakuje
w Samogłosce? Co byście

chciały zmienić?
Na szczęście kluczowe rzeczy
są – ludzie i przestrzeń. Jeśli nam
czegoś brakuje, to na przykład
wsparcia przy pracach ogrodowych, których zawsze jest dużo,
oraz przestrzeni magazynowej
w piwnicy. Marzy nam się też
rower cargo, który mogłybyśmy
wypożyczać sąsiadom na przejażdżki z większym bagażem.
Jakie są plany na kolejne
5 lat?
Zależy nam, aby w kolejnych
latach pielęgnować to, co do tej
pory wypracowaliśmy z mieszkańcami i zachować ciągłość
działań. To może wydawać się
mało efektowne, ale w pracy
opartej na relacjach z ludźmi jest
to absolutna podstawa. Budowanie i utrzymanie zaufania sąsiadów jest dla nas najważniejsze.
Planujemy też poświęcić więcej uwagi rozwojowi lokalnego
partnerstwa. Chcemy poznać się
lepiej z podmiotami i osobami,
które działają w okolicy, ale
w różnych obszarach. Będziemy wzmacniać sieć, krzyżować
nasze potencjały i dalej tworzyć
przyjazne warunki do oddolnej
aktywności.
Czuję, że może urodzić się
z tego wiele dobrego.

.
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Nowoczesny sprzęt dla strażaków cd.
kontynuacja z s.1
Nowością w procesie unieszkodliwiania substancji potencjalnie toksycznych i niebezpiecznych dla zdrowia będzie
dekontaminacja
przedmiotów
codziennego użytku typu telefon,
portfel czy klucze.
Drugi pojazd, który trafił na
Bielany, będzie wykorzystywany do ratownictwa technicznego.
– Samochód z żurawiem hydraulicznym i przyciągarką będzie
głównie wyjeżdżał do wypadków drogowych i katastrof budowlanych. Wszędzie tam, gdzie
jest potrzeba wycinania, rozcinania czy przemieszczania konstrukcji – podkreśla mł. bryg. Paweł Szymanek, dowódca JRG 6.
Nowe wozy zakupiła Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie.
Pojazd do dekontaminacji kosztował 4,8 mln złotych, a w Polsce jest tylko osiem egzemplarzy.
Wóz do ratownictwa techniczne-

FOT: WOJCIECH ARTYNIEW

go kosztował 2,7 mln złotych,
a w kraju są jedynie cztery takie
egzemplarze.
W kolejnych miesiącach do
strażaków na Marymoncką trafi
trzeci pojazd, mobilne laboratorium dla wiodących grup ra-

diacja-biologia. W Polsce będą
tylko dwa egzemplarze – dla
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Warszawy i Poznania. Każdy z pojazdów wart jest 12 mln
złotych. Mobilne laboratorium

składa się z trzech stref – pierwsza do obsługi wszystkich systemów i urządzeń zainstalowanych
w laboratorium; druga to obróbka próbek oraz analiza biologiczna i chemiczna ze wstępną
identyfikacją zagrożenia; w trze-

FOT: WOJCIECH ARTYNIEW

ciej strefie ma być prowadzone
dalsze rozpoznanie otrzymanych
próbek.
Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 specjalizuje się
w ratownictwie chemicznym
oraz działaniami CBRNE (czyli

działaniami o charakterze terrorystycznym z wykorzystaniem
czynników chemicznych, biologicznych, radioaktywnych, nuklearnych i wybuchowych).

.

Wspólnie dla przedsiębiorczości lokalnej 30 LAT SZKOŁY
MUZYCZNEJ NA
BIELANACH
21 czerwca Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie i Dzielnica Bielany m.st. Warszawy podpisały list intencyjny w zakresie
wspierania rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości i innowacyjności.
MAGDALENA BOREK
Współpraca ma dotyczyć
w szczególności wspólnych
działań Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości Akademickiej UKSW i Bielańskiego Integratora
Przedsiębiorczych
w Dzielnicy Bielany.
Wspólne działania mają przyczynić się do rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości i innowacyjności, a także zacieśniania
relacji pomiędzy podmiotami
nauki, przedsiębiorstwami, trzecim sektorem oraz administracją
publiczną na obszarze dzielnicy.
Jednym z elementów współpracy
mają być działania ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorców, studentów i absolwentów
UKSW, którzy będą chcieli założyć oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Efektem
podpisania listu ma być również
wspólny udział w projektach
finansowanych ze źródeł własnych, jak i zewnętrznych, w tym
programów unijnych.
W ramach współpracy podejmowane będą także działania
mające na celu szeroko rozumianą edukację, m.in. młodzieży
szkolnej zainteresowanej tematami przedsiębiorczości. Nie
zabraknie również wspólnych
działań na rzecz rozwoju zawodowego studentów UKSW.
Z ramienia AIP UKSW zależy nam bardzo na współpracy
z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca
z dzielnicą Bielany da nam moż-

» Od lewej ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor UKSW; Katarzyna Potapowicz, zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany; Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany FOT: UKSW

liwość organizacji wspólnych
inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnej innowacji i przedsiębiorczości – mówi dr hab. Mariusz Szyrski, prof. ucz., Dyrektor Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości
Akademickiej, AIP UKSW.
Strony deklarują ponadto
chęć tworzenia zespołów projektowych z udziałem pracowników
i studentów Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, a także pracowników Urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy we wspólnych
przedsięwzięciach naukowo-badawczych i edukacyjnych.
– Współpraca naszej Uczelni z władzami dzielnicy trwa
od dawna. Teraz wkraczamy
w nowe obszary. Chcemy uczyć
młodzież i straszych przedsiębiorczości, uwrażliwiać na
nią. Dzięki temu zyska Uniwersytet, dzielnica i cała lokalna
społeczność – powiedział Ks.

prof. Ryszard Czekalski, rektor
UKSW.
– Stale szukamy nowych
możliwości na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. W ludziach tkwi potencjał do budowania lokalnej ekonomii, a my
chcemy pomóc im go uwolnić.
Współpraca pomiędzy naszym
urzędem a uniwersytetem jest
tego kolejnym przykładem
– mówi Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.
– W tym roku Integrator obchodzi swoje trzecie urodziny.
Przez ten czas z jego usług skorzystało prawie 4 tys. mieszkańców
Warszawy. Mówimy tutaj nie
tylko o miejscu do pracy, ale
też o szkoleniach, warsztatach,
projektach rozwojowych i spotkaniach z liderami biznesu.
Pokazuje to, jak bardzo jest ta
przestrzeń potrzebna – uzupełnia
Katarzyna Potapowicz, zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany,

która nadzoruje BIP.
Bielański Integrator Przedsiębiorczych to przyjazna i bezpłatna przestrzeń do pracy (biurka, sale do spotkań) działająca
w ramach Urzędu Dzielnicy Bielany. Jest to miejsce dla ludzi
przedsiębiorczych niezależnie
od tego, czy mają własną firmę,
szukają inspiracji, wspólnika czy
mają dopiero wstępny pomysł na
biznes. Od momentu powstania
celem Integratora jest wspieranie
lokalnych przedsiębiorców poprzez udostępnianie przestrzeni,
a także zapewnianie wsparcia
merytorycznego w postaci bogatej oferty bezpłatnych wydarzeń.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UKSW istnieje
od 2021 roku. Organizuje na
UKSW Dni Kariery dla studentów, warsztaty i wywiady z ekspertami. Prowadzi również konsultacje indywidualne dotyczące
rozwoju biznesu.

.

3 czerwca w Sali widowiskowej BCEK
odbył się Koncert Jubileuszowy 30-lecia Społecznej Szkoły Muzycznej I st.
im. W. Lutosławskiego.
Było to wyjątkowe wydarzenie, objęte Patronatem
Honorowym Burmistrza Dzielnicy Bielany – Grzegorza Pietruczuka, który wraz z ze swoją Zastępczynią – Sylwią Lacek osobiście przekazał Szkole
gratulacje i najlepsze życzenia.
Na scenie zaprezentowały się chóry szkolne: LutoStars, LutoSingers pod dyrekcją Katarzyny Bonieckiej, Chór SSM II st. pod dyrekcją Anny Waligóry-Tarnowskiej oraz orkiestra pod batutą Krzysztofa
Szmytke, w której składzie zasiedli uczniowie,
absolwenci i nauczyciele. W solowych występach
usłyszeć mogliśmy Natalię Czach i Wojciecha
Zabokrzyckiego (fortepian), Karolinę Lorenc (flet,
wokal), Hannę Bronikowską (trąbka).
Uroczysty koncert podsumował 30 lat istnienia
Szkoły powołanej przez rodziców, którzy chcieli,
aby ich dzieci mogły rozwijać muzyczne zdolności
blisko swoich domów, na warszawskich Bielanach.
Od 2019 r. Szkoła poszerzyła swoją ofertę o II stopień, zapewniając profesjonalną edukację muzyczną (uprawnienia publicznej szkoły artystycznej)
oraz tworząc wyjątkową, rodzinną i wspierającą
atmosferę.

.
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Modzelewski: wszyscy jesteśmy strażnikami
O dbaniu o porządek w dzielnicy, sprawach bezpieczeństwa i służbie na rzecz mieszkańców rozmawiamy na łamach „Naszych
Bielan” z Romualdem Modzelewskim, naczelnikiem V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
ROZMAWIAŁ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Panie Naczelniku, zacznijmy
od tematu kluczowego, czyli
bezpieczeństwa. Czy na Bielanach
możemy czuć się bezpieczni?
Jak wygląda to z perspektywy
statystyk podejmowanych przez
Was interwencji?
Romuald Modzelewski: Na to pytanie powinni przede wszystkim odpowiedzieć mieszkańcy, ale ponieważ jestem wieloletnim mieszkańcem naszej
dzielnicy – odpowiadam, że czuję się
bezpiecznie, funkcjonując w dzielnicy
Bielany.
Straż Miejska nieustannie służy społeczności lokalnej, pracując na rzecz
zapewnienia spokoju i porządku publicznego. W ocenie poziomu bezpieczeństwa w dzielnicy bierzemy pod
uwagę (oprócz statystyk) informacje
pochodzące od mieszkańców – zgłoszenia wpływające do Straży Miejskiej,
bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, korespondencję. To nie statystyki, lecz skuteczność działań służb
odpowiadających za bezpieczeństwo
w dzielnicy jest wyznacznikiem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, co
w znaczącym stopniu wpływa na jakość życia w mieście.
Biorąc pod uwagę wykroczenia
o największej liczbie zdarzeń – zakłócanie porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,
nieprawidłowe parkowanie pojazdów
– stwierdzam, że liczba negatywnych
zdarzeń zmalała w porównaniu z okresem przed pandemią. Na podstawie
tych analiz uważam rejon dzielnicy
Bielany za bezpieczny dla mieszkańców.
Natomiast mieszkańcy przez pryzmat codziennych negatywnych zdarzeń, z którymi się stykają, oceniają
poziom bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.
Jakie działania podejmuje Straż
Miejska, aby podwyższać poziom
bezpieczeństwa w dzielnicy?
Bezpieczeństwo mieszkańców oraz
ład i porządek w przestrzeni publicz
nej to priorytety codziennych działań
warszawskiej Straży Miejskiej. Funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo
społeczności lokalnej w różnych obszarach. Najważniejsze problemy są analizowane i rozpoznawane na bieżąco.
W przypadku zagrożonego życia
i zdrowia mieszkańców reagujemy
niezwłocznie. Patrolujemy otoczenie
placówek oświatowych, kontrolujemy, czy nie dochodzi do sprzedaży
alkoholu osobom nieletnim, interweniujemy na osiedlowych podwórkach
wobec osób spożywających alkohol
i zakłócających spokój mieszkańcom,
dowozimy osoby nietrzeźwe do izby
wytrzeźwień, zapewniamy bezpieczeństwo uchodźcom w ośrodkach na terenie miasta. To tylko niektóre aspekty
naszych działań.

» Romuald Modzelewski, naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy operującego na Bielanach

Miejska aplikacja Warszawa
19115 dała mieszkańcom
możliwość szybkiego i łatwego
przesyłania zgłoszeń dotyczących
np. źle zaparkowanych
samochodów. Jak Pan ocenia
takie społeczne zaangażowanie
mieszkańców w kwestie
porządkowe?
Pomoc mieszkańców w kwestiach
poprawy bezpieczeństwa i jakości życia
jest nieodzowna. Strażnicy miejscy nie
są w stanie dotrzeć wszędzie w czasie
oczekiwanym przez osoby zgłaszające.
Informacje uzyskane od mieszkańców
są wykorzystywane przy dyslokowaniu
patroli, przede wszystkim w miejsca
o największym natężeniu występowania zdarzeń.
Tak więc zgłoszenia mieszkańców
to dla nas cenne źródło informacji. Nie
wyobrażam sobie pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa bez udziału lokalnej społeczności, bo „wszyscy jesteśmy
strażnikami” swojej okolicy, osiedla
czy dzielnicy.
Interweniujecie nie tylko
w sprawach przestępstw, ale
wspieracie również urząd
i inne służby, kiedy zachodzi taka
potrzeba. Kiedy dokumentowałem
skutki ostatnich wichur, jakie
przeszły przez Polskę widziałem
strażników, którzy pomagali
strażakom w zabezpieczaniu
niebezpiecznych miejsc. Jak Wam
układa się ta współpraca?
Strażnicy miejscy ze względu na
swoje ustawowe obowiązki współpra-

cują ze wszystkimi instytucjami miejskimi. Nasze działania w ramach tej
współpracy uzupełniają czynności prowadzone przez instytucje samorządowe
i służby miejskie. I tak np. pomagamy
ośrodkowi pomocy społecznej w transporcie osób bezdomnych do schronisk,
a w zamian możemy liczyć na pomoc
w załatwieniu miejsca pobytu takim
osobom. Współpraca ze służbami ratowniczymi przy katastrofach, pożarach i wypadkach drogowych polega
głównie na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia i niedopuszczaniu osób postronnych, ale bywa i tak, że to strażnicy miejscy są pierwsi na miejscu
zdarzenia, podejmują działania ratownicze, udzielają pomocy osobom poszkodowanym. Wtedy możemy liczyć
na pomoc innych służb. Dwudziestego
piątego maja dwoje strażników miejskich z V Oddziału Terenowego zostało
odznaczonych przez Ministra MSWiA
medalem za ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczych w
czasie pożaru budynku mieszkalnego
przy ul. Kasprowicza 36.
Aktywnie angażowaliście się
również w działania wymierzone
w hamowanie pandemii. Może
Pan powiedzieć o tym coś więcej?
Lata 2020–2022 były naznaczone
pandemią. Wymagało to zmodyfikowania sposobu funkcjonowania formacji.
Do naszych ustawowych obowiązków
doszły nowe. Funkcjonariusze kontrolowali parki i inne miejsca rekreacji w celu edukowania spacerujących
w nich ludzi o zagrożeniu zakażeniem,

FOT: REDAKCJA

w pawilonach handlowych, aptekach,
w komunikacji miejskiej.
Od rozpoczęcia pandemii strażnicy każdego dnia prowadzili dziesiątki
rozmów, podczas których ostrzegali
o ryzyku spotkań w grupach. Działania
strażników w głównej mierze skierowane były na informowanie o zagrożeniach spowodowanych przez epidemię
COVID-19.
W większości były to działania informacyjne, w wyjątkowych przypadkach stosowane też były sankcje karne
i protokoły przekazywane do sanepidu.
Skupiano się na egzekwowaniu nakazu
zasłaniania maseczką nosa i ust w sklepach i środkach komunikacji miejskiej,
a także na zewnątrz w przypadku niezachowania obowiązkowego dystansu
dwóch metrów.
Strażnicy brali udział w działaniach
akcyjnych „Pasażer”. Prowadzili prewencyjne kontrole w środkach komunikacji miejskiej, sprawdzając, czy pasażerowie wywiązują się z obowiązku
zasłaniania nosa i ust. Ponadto dostarczali do warszawskich szkół środki do
dezynfekcji przekazywane przez Straż
Pożarną. Dostarczaliśmy maseczki do
szkół i OPS wespół z harcerzami Hufca
Warszawa-Żoliborz.
Od końca lutego Warszawa
stała się celem podróży setek
tysięcy uchodźców z Ukrainy,
którzy uciekają przed wojną.
Miasto zaangażowało ogromne
środki, zarówno finansowe, jak
i osobowe, aby poradzić sobie
z tą trudną sytuacją. Jak wygląda

zaangażowanie strażników
miejskich w te działania?
Strażnicy miejscy od początku działań wojennych w Ukrainie zaangażowali się w pomoc dla jej mieszkańców
i ukraińskich żołnierzy. Organizowane
były zbiórki żywności, pieniędzy, zabawek i odzieży, a także wyposażenia dla
żołnierzy w postaci butów służbowych.
Nawiązaliśmy współpracę z UNICEF
Polska i zebrane pieniądze zostały
przekazane dla ukraińskich dzieci.
Na terenie Bielan funkcjonowały
do końca kwietnia dwa punkty obsługi uchodźców: przy ulicy Lindego 20
i Staffa 3/5, o bezpieczeństwo których
całodobowo dbali strażnicy. Obecnie funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo uchodźców na terenie m.st.
Warszawy. Strażnicy miejscy będący
ratownikami medycznymi pełnią służbę w punktach medycznych zorganizowanych przez m.st. Warszawa na terenie dworców, gdzie udzielają pomocy
uchodźcom.
Działania w tym zakresie nie pozostały bez wpływu na zdrowie strażników,
którzy nie bacząc na zagrożenie epidemią wirusa COVID-19, realizowali
postawione przed nami zadania. Wielu
z nas, ratując zdrowie innych osób, odbyło kwarantanny i izolacje, zarówno
w domach, jak i w szpitalach. Działania
w tym zakresie nie pozostały bez wpływu na zdrowie strażników, którzy nie
bacząc na zagrożenie epidemią realizowali postawione przed nami zadania.

.

Sprawy młodych

8 | lipiec 2022

NASZE BIELANY

Edukacyjne inicjatywy

Zwolnieni z Teorii, czyli jak wejść w dorosłe życie z przytupem
By stać się finalistą tej niezwykłej olimpiady, nie trzeba wertować podręczników. Bo nie o wykucie teorii tu chodzi, a o wrażliwość
na społeczne problemy i chęć ich rozwiązywania. Olimpiada Zwolnieni z Teorii uczy młodzież, nie tylko postaw prospołecznych,
ale także umiejętności pracy w zespole, empatii, komunikatywności i kreatywności.
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
Olimpiada Zwolnieni z Teorii,
która szturmem zdobyła uznanie
wśród uczniów, jest organizowana od ośmiu lat z inicjatywy
Pauli Bruszewskiej, Marcina
Bruszewskiego i Rafała Flisa.
– Do pierwszej edycji zgłoszono 330 projektów społecznych,
w które zaangażowało się około
1400 osób – mówi Emir Chahed,
jeden z organizatorów wydarzenia. W tegorocznej edycji o tytuł
najlepszego rywalizowało już
ponad tysiąc projektów, realizowanych przez 5 tysięcy uczniów
szkół średnich i studentów z całego kraju.
Co sprawia, że konkurs robi
taką furorę wśród młodych ludzi? Przede wszystkim to, że jest
nieszablonowy i pozwala działać
w realnym świecie. Emir Chahed
zauważa, że Zwolnieni z Teorii
są jak sonar, który wskazuje na
zjawiska istotne dla młodego
pokolenia. To dlatego, że zgłaszane projekty mają dotyczyć
kwestii istotnych z punktu widzenia młodzieży. Może chodzić
zarówno o ochronę środowiska,
jak i walkę z dyskryminacją, promowanie postaw obywatelskich,
akcje charytatywne czy projekty
z dziedziny kultury.

Najciekawsze
projekty są
honorowane Złotymi,
Srebrnymi
i Brązowymi Wilkami.
Spośród kilkudziesięciu
zespołów nagrodzonych
w tegorocznej edycji byli
także uczniowie z Bielan.
Ale dostrzeżenie problemu to
tylko część zadania, jakie stawiają przed uczniami organizatorzy
olimpiady. Muszą jeszcze zaproponować rozwiązanie i… wcielić projekt w życie. Na przykład
przeprowadzić kampanię informacyjną na temat ciemnej strony
fast fashion, opracować aplikację ułatwiającą adopcję zwierząt,

zorganizować zbiórkę dla potrzebujących. W ten sposób młodzi
ludzie nie tylko uczą się pracy
w grupie przy realizacji zadania,
ale przede wszystkim przekonują
się na własnym przykładzie, że
ich działania mają moc sprawczą, że mogą pozytywnie wpływać na rzeczywistość, która ich
otacza. Przy okazji kładzie się
nacisk na rozwój – cenionych
przez pracodawców – tzw. kompetencji miękkich.
– Szkoła jest ukierunkowana
na przekazywanie wiedzy teoretycznej natomiast my skupiamy
się na kształtowaniu kompetencji przyszłości, do których należy komunikatywność, empatia,
kreatywność, zarządzanie i dzielenie się zadaniami – tłumaczy
Emir Chahed. A przede wszystkim umiejętności współdziałania. – Praca grupowa jest podstawą obecnego świata, wszystko
tworzymy w grupie. Nam zależy, aby młody człowiek, który
opuszcza mury szkoły znał nie
tylko listę lektur, ale aby umiał
poruszać się we współczesnym
świecie i nie bał mierzyć się
z wyzwaniami – tłumaczy Emir
Chahed, sam uczestnik jednej
z edycji olimpiady.
Wszyscy uczestnicy Zwolnionych z Teorii otrzymują
międzynarodowy
certyfikat
z zarządzania natomiast najciekawsze projekty są honorowane
Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Wilkami. Spośród kilkudziesięciu zespołów nagrodzonych
w tegorocznej edycji byli także
uczniowie z Bielan. Brązowe
Wilki zdobyły projekty z trzech
szkół – „Culturous World” przygotowany przez CXXII LO im.
Ignacego Domeyki, „Jesteśmy
w tym razem” przygotowany
przez XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego oraz „M4TH 4U”
opracowany przez XXII LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jose Marti. We wszystkie
projekty było zaangażowanych
kilkunastu uczniów. Projekt
„Culturous World” miał na celu
uświadamianie na temat kultur
ludzi z różnych zakątków świata
oraz zachodzących między nimi
różnic szerokiej, międzynarodowej grupie odbiorców, aby zapobiec ksenofobii i nietolerancji na
tle kultorowym, które codziennie
dotykają setki osób na wszystkich kontynentach. Z kolei projekt „Jesteśmy w tym razem”
miał na celu uświadomienie młodym ludziom problemów, które
mogą spotkać każdego z nas i są
powszechne na całym świecie.
W ramach projektu „M4TH 4U”
przygotowano triki i skojarzenia
ułatwiające uczniom naukę matematyki. Projekt powstał, aby w
przystępny sposób przedstawić
trudny i niezrozumiany przedmiot jakim jest matematyka.
Od niedawna organizatorzy

» Uczniowie XXII Liceum Ogólnokształcące im. José Martí z odebranym wyróżnieniem "Zwolnieni z Teorii" dla szkoły

olimpiady tworzą także ranking
szkół „Zwolnieni z Teorii”. Są
w nim uwzględniane wszystkie
placówki, których uczniowie
zgłosili do konkursu swoje projekty. Ranking wyróżnia to, że
przy jego tworzeniu brane są pod

uwagę nie wyniki matur, lecz zaangażowanie w inicjatywy rozwijające kompetencje przyszłości. Na wysokich miejscach na
liście znalazły się również szkoły
z Bielan. Trzecie miejsce w województwie mazowieckim i 17

w Polsce zdobyło CXXII LO im.
Ignacego Domeyki. Z kolei XXII
LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti uplasowało się
na 5 miejscu w województwie
mazowieckim i na 30 w Polsce.
Nabór do kolejnej edycji kon-

FOT: FB/XXII LO IM JOSE MARTI

kursu już trwa, a to jak zrealizować projekt podpowiada platforma opracowana na potrzeby
olimpiady. Szczegóły dostępne
są na zwolnienizteorii.pl.

.

Kim Jest Babielka? Sprawdźcie sami!
W każdą środę Babielka zasiada w wiklinowym fotelu. Obok
stoi stoliczek z haftowanym
obrusem, a na nim imbryczek
z herbatą i babielkowa filiżanka. Dookoła słychać śpiew
ptaków i szum akacji. Obok
Babielki siedzą dzieci – na
kocykach lub na trawie. I są
wsłuchane i zaciekawione. Babielka czyta im książeczkę lub
po prostu z nimi rozmawia.
W takiej ciepłej i domowej atmosferze jest odbudowywana
międzypokoleniowa relacja.
KAROLINA RUDZIK
Babielki to nasi bielańscy seniorzy, a nazwa jest połączeniem
początkowych sylab słów: babcia i Bielany. „Przyzwyczajamy
dzieci do miejsca, które od pokoleń było urokliwym, spokojnym
i zielonym zakątkiem aktywnego
spędzania czasu wolnego na Bielanach. W trakcie spotkań obserwujemy niezwykłą interakcję
seniorów i dzieci” – opowiada

» Pierwsze spotkanie z Babielką w Młodzieżowym Domu Kultury

pani Eliza Czachorowska – pomysłodawczyni tego projektu
i dyrektorka Młodzieżowego
Domu Kultury Bielany.
Seniorzy i dzieci cieszą się
ze swojego towarzystwa i poświęcają sobie wzajemnie czas i
uwagę. „Nikt nikogo nie ocenia,
nie pośpiesza i nie gani” – dodaje
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pani Czachorowska. Akcja odbywa się co środę między 11:00 a
11:40 na terenie MDK Bielany
przy współpracy z Klubem Seniora nr 2 przy Ośrodku Pomocy
Społecznej (przy ul. Wrzeciono
5).
Z wielką frajdą na spotkania
z Babielką przychodzą dzieci

z pobliskich przedszkoli i żłobków, a także maluszki przychodzące na spacery ze swoimi opiekunami.
„Ten, kto przyjdzie raz, ma
zawsze ochotę na więcej” – podkreśla pani Czachorowska.
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Prószyński: W sejmiku zabiegam o duże inwestycje
O inwestycjach w rozwój i bezpieczeństwo Mazowsza rozmawiamy na łamach „Naszych Bielan” z Michałem Prószyńskim, radnym
Sejmiku Województwa Mazowieckiego i szefem Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
ROZMAWIAŁ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Kiedyś radny dzielnicy
Wola, dzisiaj radny Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
Zapewne wielu naszych
czytelników nie wie dokładnie,
czym zajmuje się sejmik i jakie
ma kompetencje. Czy mógłby Pan
nam krótko to wyjaśnić?
Michał Prószyński: Sejmik odpowiada między innymi za uchwalanie
budżetu i podział środków finansowych
oraz za określanie kierunków polityki województwa, które są następnie
realizowane przez Zarząd Mazowsza.
Kluczowym obszarem, na którym koncentruję się w mojej pracy w Sejmiku
Województwa Mazowieckiego, jest zabieganie o duże, mające znaczenie strategiczne dla rozwoju poszczególnych
gmin, powiatów, a także całego województwa inwestycje. Z tego powodu
uczestniczę w pracach Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Nauki
i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu.
Dzięki pracy w tych trzech komisjach
mogę aktywnie wpływać na to, jakie
inwestycje ze środków wojewódzkich
są realizowane na Mazowszu.
W sejmiku reprezentuje Pan
mieszkańców kilku stołecznych
dzielnic, w tym Bielan. Co udało
się w czasie trwającej kadencji
zrobić Panu dla Warszawy i naszej
dzielnicy?
Najistotniejszym efektem podejmowanych przeze mnie w ostatnim czasie
działań są zakończone sukcesem starania zmierzające do tego, aby na terenie
Bielan, u zbiegu ulic Wólczyńskiej
i Opłotek, powstała nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży
Pożarnej. Zgodnie z planem ma to być
jedna z najnowocześniejszych takich
jednostek w Polsce, na którą oprócz
standardowej strażnicy ma składać się
także całe niezbędne zaplecze dla sił
reagowania chemicznego i biologicznego (z laboratoriami czy koszarami
dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego) oraz
obiekty szkoleniowe. Realizacja tego
ambitnego przedsięwzięcia nie byłaby
możliwa, gdyby nie udało się na wstępną fazę prac zabezpieczyć środków
w budżecie państwa. Chciałbym przy
tym podkreślić, że jest to inwestycja mająca znaczenie zdecydowanie
przekraczające jedną dzielnicę, strategicznie ważna nie tylko dla Bielan
czy sąsiadujących z Bielanami dzielnic Warszawy i gmin z terenu powiatu warszawskiego zachodniego (nowa
jednostka ma przecież powstać w bezpośrednim sąsiedztwie takich gmin jak
Stare Babice, Izabelin czy Łomianki).
Ma ona także strategiczne znaczenie
dla całego Mazowsza. Dzięki projektowanemu w pobliżu skrzyżowania ulic
Wólczyńskiej i Opłotek węzłowi, który
ma powstać przy rozbudowie trasy S7, z
powstania tej jednostki będą korzystali
mieszkańcy gmin okołowarszawskich,
a nawet tych położonych daleko od
Warszawy. Zabieganie o takie właśnie
inwestycje, wykorzystujące wypraco-

wywane przez mieszkańców naszego
województwa środki po to, aby realnie
poprawić komfort życia i bezpieczeństwo każdego z nas, jest moim celem w
działalności samorządowej.
Rozwój okołowarszawskich
miast, miasteczek i gmin służy
również mieszkańcom Warszawy.
Czy zgodzi się Pan z tym
twierdzeniem?
Zdecydowanie tak. W mojej działalności samorządowej poświęcam pozyskiwaniu środków na rzecz inwestycji
realizowanych w gminach okołowarszawskich bardzo dużo uwagi i sił.
Przykładem inwestycji, która zostanie
zrealizowana na Bielanach, a będzie
służyła w tej samej mierze mieszkańcom Bielan oraz gmin okołowarszawskich, jest właśnie wspomniana już
nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Państwowej Straży Pożarnej. Tych inwestycji jest jednak znacznie więcej.
Choć administracyjnie nie tworzymy
jednego organizmu, to jednak trudno
nie uznać, że tworzymy go faktycznie.
Jest to jasne na poziomie zarówno infrastruktury drogowej, kolejowej czy
ścieżek rowerowych, jak i wtedy, gdy
spojrzymy na ludzi przemieszczających się często pomiędzy Warszawą
a gminami okołowarszawskimi.
Jak na ten rozwój wpływają
rządowy Program Inwestycji
Strategicznych i program
Uzupełniania Lokalnej
i Regionalnej Infrastruktury
Kolejowej Kolej Plus?
Są to bardzo ważne programy,
które umożliwiają wspieranie przez
budżet państwa na niespotykaną dotąd skalę inwestycji realizowanych
w poszczególnych samorządach. Dość
wspomnieć, że w 2021 roku rząd
przeznaczył na Program Inwestycji
Strategicznych ponad 23 mld złotych
w skali całego kraju, a do samego obszaru województwa mazowieckiego
trafiło 2,8 mld złotych. Mówimy zatem
o bardzo ważnej innowacji wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości
– takiej, która stanowi realną odpowiedź państwa na potrzeby zgłaszane
przez wspólnoty lokalne.
Mogę powiedzieć, że dzięki między
innymi mojemu bardzo intensywnemu,
codziennemu zaangażowaniu w sprawy
mieszkańców gmin okołowarszawskich
udało się pozyskać na rzecz tych jednostek samorządu terytorialnego wyjątkowo dużo środków pochodzących
z Programu Inwestycji Strategicznych.
Dość wspomnieć, że powiat otwocki
pozyskał aż 86,8 mln złotych, wołomiński – 79,5 mln, pruszkowski – 61,3
mln, grodziski – 46,3 mln, legionowski
– 42,5 mln, warszawski zachodni
– 36,5 mln, piaseczyński – 36,1 mln,
a nowodworski – 34,9 mln. Dzięki
temu może zmieniać się bezpośrednie
otoczenie Warszawy.
Niedawno na Bielanach
dyskutowano na temat rozwoju
sieci rowerowych połączeń
pomiędzy zewnętrznymi
dzielnicami miasta a gminami
ościennymi. Czy Pańskim zdaniem
budowa takich dróg rowerowych
ułatwiłaby mieszkańcom

podwarszawskich miejscowości
dojazdy do Warszawy?
Jestem zdecydowanie za tym, aby
sieć połączeń rowerowych rozwijać,
choć trzeba też zaznaczyć, że usprawnienie dojazdu do Warszawy wymaga
szeregu innych inwestycji infrastrukturalnych. Powinniśmy ułatwiać dojazd
samochodami osobowymi – w tym
kontekście niezbędna jest rozbudowa
sieci parkingów dla osób dojeżdżających do Warszawy. Ważne jest inwestowanie w transport zbiorowy, w tym
także podejmowanie inicjatyw, które
z perspektywy miasta stołecznego Warszawy nie wiążą się z żadnymi kosztami dla budżetu.
Za przykład takiej inicjatywy mogą
posłużyć podejmowane przez przedstawicieli gmin okołowarszawskich starania zmierzające do tego, aby poprzez
ustanowienie odpowiedniego progu
dopłat wnoszonych przez te gminy
zrównać dla ich mieszkańców koszt
biletu miejskiego z tym ponoszonym
przez posiadaczy Karty Warszawiaka. Wreszcie kluczowe znaczenie ma
rozwój – w skali całego Mazowsza
– połączeń kolejowych. Jeżeli jednak
chodzi o ścieżki rowerowe, to powinniśmy pamiętać o tym, że Warszawa
ciągle nie ma aktualnego planu rozwoju sieci dróg rowerowych. Ważność poprzedniego takiego dokumentu
planistycznego wygasła w 2020 roku.
Nie został on w pełni zrealizowany,
a brak nowego dokumentu sprawia, że
planowanie ścieżek rowerowych pro-

wadzących do Warszawy jest niestety
istotnie utrudnione.
Znajduje Pan również czas na
udzielanie się w ochotniczej straży
pożarnej. W jakiej jednostce Pan
służy i co nam może powiedzieć
więcej o tej działalności?
Niedawno zostałem honorowym
członkiem w OSP Jadów, moja działalność na rzecz OSP ma jednak przede
wszystkim charakter wspierający, nie
pełnię zaś czynnej służby. Aby podać
przykład, wspomnę, że w 2021 roku
dzięki między innymi moim staraniom udało się zakupić pięć nowych
samochodów ratowniczo-gaśniczych
dla Ochotniczych Straży Pożarnych
działających na terenie gmin okołowarszawskich. Wsparcie to objęło
OSP w Woli Kiełpińskiej, Złotokłosie,
Świdrach Małych, Zaborowie oraz
Woli Prażmowskiej. W tym roku nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, które trafią do gmin okołowarszawskich, a także do jednostek OSP
na terenie Warszawy, będzie jeszcze
więcej.
Pojawia się Pan także na różnych
strażackich piknikach, uroczystościach i wręcza w imieniu ministra
awanse dla strażaków. Skąd takie
zainteresowanie sprawami straży?
Rzeczywiście podejmowane przeze
mnie działania na rzecz Straży Pożarnej
mają ścisły związek z pełnioną przeze
mnie funkcją szefa Gabinetu Politycz-

nego Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Przede wszystkim
jednak jestem przekonany, że Straż
Pożarna odgrywa niezwykle doniosłą
rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa dla
każdego mieszkańca – i dotyczy to nie
tylko podstawowej działalności Straży,
jaką jest gaszenie pożarów, lecz także
innych zadań z zakresu bezpieczeństwa
i obrony cywilnej realizowanych przez
jednostki Straży Pożarnej. Widać to
zresztą w przygotowanych przez rząd
Prawa i Sprawiedliwości, a współtworzonych w MSWiA aktach prawnych:
ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–
2025”, która pozwala na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji na rzecz
modernizacji służb mundurowych
takich jak Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza na Bielanach, ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych, zapewniającej druhom z wieloletnim stażem
świadczenie ratownicze czy ustawie
o ochronie ludności, która zwiększa
jeszcze znaczenie Straży Pożarnej
w systemie obrony cywilnej. W tworzeniu tych aktów prawnych współuczestniczyłem ze względu na pełnioną przeze mnie funkcję w MSWiA. Działania
podejmowane przeze mnie zarówno na
rzecz Państwowej Straży Pożarnej, jak
i Ochotniczej Straży Pożarnej traktuję
jako jedną z najważniejszych i podstawowych sfer mojej aktywności.
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Nikisiałka – bistro, do którego chce się wrócić
Z pewnością każdy z nas w pamięci ma takie miejsce, w którym stoi duży kredens, a z kuchni tuż obok unoszą się niezapomniane zapachy
domowych potraw. Niezależnie od tego, czy jest to wspomnienie z wakacji gdzieś na polskiej wsi czy wprost z babcinego domu, teraz takie
miejsce mamy także na Bielanach. A dokładniej przy ul. Hajoty 48, gdzie mieści się urocza bistro-kawiarnia „Nikisiałka”.
IWONA SOBCZAK
Nazwa miejsca nawiązuje do
malowniczej wsi pod Opatowem w województwie świętokrzyskim. To tam Ewelina Miłobędzka, właścicielka bistro,
przez wiele lat spędzała wakacje, gotując dla najbliższych.
Gdy któregoś razu wracała
stamtąd do swojego domu na
Bielanach, wpadła na pomysł,
aby część magicznej atmosfery
zabrać ze sobą. Tak narodził się
pomysł na bistro. Dosyć szalony, jak przyznaje właścicielka,
bo w samym środku pandemii.
– W Nikisiałce większość
składników, z których gotowałam potrawy, wyhodowałam
sama w ogrodzie. Nie trzeba
było więc po nie chodzić daleko – śmieje się Pani Ewelina.
– Wtedy też wyspecjalizowałam się w domowych pierogach.
Po powrocie do Warszawy, ze
względu na obostrzenia sanitarne, nie chodziłam zbyt często
do sklepu, więc pomyślałam,
że mogę gotować również i tu.

Najpierw pichciłam więc dla
znajomych, a potem zobaczyłam uroczy lokal na wynajem,
dosłownie kilka kroków od mojego domu – dodaje.

Ze sklepu,
w którym
miał być jeden
stoliczek do
degustacji,
szybko zrobił
się lokal,
do którego
każdy chętnie
zaglądał...
Od słów do czynów
W sierpniu ubiegłego roku
Pani Ewelina otworzyła swoją

» Ewelina Miłobędzka, właścicielka bistro „Nikisiałka” na Starych Bielanach

FOT: FILIP MILLER

kuchnię. Z początku nastawiała
się jedynie na przygotowywanie
dań na wynos, ale gdy zniesiono
obostrzenia sanitarne, przyjaciele, sąsiedzi i ci, którzy usłyszeli
o pierogach z „Nikisiałki” coraz
częściej sugerowali, że chcieliby zjeść potrawy na miejscu. Ze
sklepu, w którym miał być jeden
stoliczek do degustacji, szybko
zrobił się lokal, do którego każdy chętnie zaglądał, stęskniony
nie tylko domowych smaków,

z suszonymi pomidorami i szpinakiem plus te z nadzieniem
sezonowym. W piątki zaś dominuje menu bezmięsne – dodaje
właścicielka.
Choć otwarcie lokalu gastronomicznego w pandemii było
ryzykowne, Pani Ewelina widzi,
że takiego miejsca jak „Nikisiałka” brakowało na Bielanach.
Podobnie, jak w jej rodzinnym
domu, tak i tu wraz z zespołem
uczucia okazuje się przez goto-

ale i sąsiedzkiej wspólnoty, po
wielu miesiącach lockdownu.
– Menu naturalnie również
zaczęło się rozszerzać. Doszliśmy do tego, że codziennie jest
zupa dnia, tarty oraz liczne desery. Wszystko gotujemy tutaj,
na widoku i bez chemii, bo nie
mamy nic do ukrycia – podkreśla Pani Ewelina. – W karcie
jest osiem rodzajów pierogów,
np. z jakościowym mięsem lub
boczniakami, kaszą gryczaną,

wanie. Dlatego warto odwiedzić
to miejsce i przenieść się w czasie do najpiękniejszych wspomnień, wyruszając jednocześnie
w podróż po nowych kulinarnych smakach klasycznych potraw polskich.
Bistro „Nikisiałka” czynne
jest w sezonie letnim od wtorku
do niedzieli, godz. 12:00–19:00.
Aktualne menu można sprawdzić na www.facebook.com/nikisialka.

.

Dron z drukarki 3D? To dziecinnie proste z klockami Cbox!
Podczas niedawnego
pikniku z okazji Dnia Dziecka, najmłodsi mieszkańcy
Bielan po raz kolejny mieli
możliwość połączenia zabawy
z nauką. Stało się tak za
sprawą start-upu Cbox, który
przed kilkoma laty narodził się z inicjatywy Adama
Liberackiego i Remigiusza
Nowackiego, którzy promują rozwój pasji u dzieci za
pomocą rozwiązań druku 3D.
Bo Cbox powstał po to, aby
dostarczał zabawy i rozrywki,
a jednocześnie „przemycał”
chęć do poznawania robotów
i budowy pojazdów.
IWONA SOBCZAK
BIELAŃSKIE START-UPY

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że druk 3D to dziś przyszłość
wielu dziedzin. Jednak, aby miał
on szansę na osiągnięcie wyżyn swoich możliwości, szkoły
w całej Polsce umożliwiają
naukę poprzez doświadczenia
uczniom od najmłodszych lat.
Bo tak jak Netflix zmienił podejście widza do oglądania telewizji, tak dziedzina zwana EduTech zmienia podejście ucznia

do nauki. Na lepsze.
– Robotyka dla dzieci to
pierwszy krok, aby podarować
im kompetencje, które będą cenione i potrzebne w przyszłości.
Dlatego postanowiliśmy stworzyć Cbox, czyli inżynieryjne
klocki, a nawet całe modele
konstrukcyjne, z których można
budować działające urządzenia
i pojazdy – mówi Adam Liberacki. – Choć tradycyjne klocki
świetnie wpływają na rozwój
dziecka, pozwalają tworzyć tylko statyczne budowle, które po
pewnym czasie – mimo swych
możliwości – zaczynają się nudzić. My w tego typu zabawę
tchnęliśmy myśl inżynieryjną,
połączoną z możliwościami
druku 3D. W ten sposób zmaksymalizowaliśmy korzyści rozrywkowe, edukacyjne i rozwojowe dla dzieci – dodaje.
Myśl technologiczna
z Bielan
Założyciele start-upu nie kryją dumy z tego, że to właśnie na
Bielanach narodził się ich pomysł. Z przyjemnością udostępniają szkołom, rodzicom i każdemu, kto chce zainwestować
w rozwój dziecka gotowe pliki
3D modeli edukacyjnych oraz

wym i kreatywności – podkreśla
Remigiusz Nowacki.

» Adam Liberacki z modelami pojazdów Cbox

platformę, która pozwoli każdemu wejść w świat inżynierii
oraz edukacji STEAM (skrót od
ang. Science, Technology, Engineering, Arts & Maths – czyli
nauka, technologia, inżynieria,
sztuka, matematyka).
Dzięki takim pomocom edukacyjnym, jak autorskie pod-

FOT: CBOX

ręczniki czy treści instruktażowe, z powodzeniem można
samodzielnie
skonstruować
pojazdy i urządzenia oraz nimi
sterować.
– Naszym zdaniem postawienie nacisku na umiejętności najmłodszych w zakresie STEAM
to przyszłość nowoczesnej edu-

kacji. Dzięki programowi rządowemu “Laboratoria przyszłości”
obecnie większość szkół jest
już wyposażona w drukarkę
3D, więc budowanie pojazdów
i urządzeń z klocków konstrukcyjnych Cbox może wspomóc
dzieci w rozwoju poznawczym,
myśleniu przyczynowo-skutko-

Nauka poprzez zabawę
nie tylko w szkole
Gotowe projekty, treści edukacyjne i materiały multimedialne ułatwiają naukę i prowadzenie zajęć w szkołach, ale są
na tyle przystępnie opracowane,
że skorzystać z nich mogą także rodzice. Na platformie www.
cbox.edu.pl każdy może pobrać
jeden z sześciu modeli bazowych i stworzyć drona, ramię
robotyczne, tablicę edukacyjną,
koparkę, łazika lub auto ze śmigłem. To zabawa dla całej rodziny, nie tylko dla dzieci.
– Narzędzia Cbox – zarówno materiały edukacyjne, jak
i klocki konstrukcyjne do druku
3D – są dla całej rodziny. Niezależnie od tego czy będzie to
nauka zdalna, hybrydowa czy
po prostu chęć spędzenia czasu
pożytecznie z własnym dzieckiem – podkreślają twórcy i już
dziś zachęcają do odwiedzenia
strony. Zwłaszcza że wkrótce
rodzina modeli Cbox powiększy się o kolejne projekty, które
pomogą cieszyć się nowoczesną
technologią jeszcze pełniej i to
nie tylko w Dzień Dziecka.
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Pustułki ciągnie na Bielany
Nie ma w Warszawie drugiej dzielnicy, w której byłoby stwierdzonych aż 16 stanowisk lęgowych pustułek, ptaków z rodziny sokołowatych. To najlepiej zbadany fragment warszawskiej populacji. Dzięki pracy ornitologa i grupy wolontariuszek gniazda są zinwentaryzowane i monitorowane. W czerwcu, jak co roku, odbyło się obrączkowanie piskląt z nowego pokolenia.
AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA
Pustułka (Falco tinnunculus)
jest jednym z tych gatunków
ptaków, które bardzo dobrze
przystosowały się do życia
w miastach. Gniazduje w różnego typu obiektach budowlanych.
Niegdyś był to ptak związany
głównie z krajobrazem rolniczym, ale polowania, chemizacja
rolnictwa i ograniczenie miejsc
lęgowych w połowie ubiegłego
wieku doprowadziły do kryzysu
populacji. W efekcie działań z
zakresu ochrony czynnej, do których należy przede wszystkim
wieszanie skrzynek lęgowych,
w latach 2010–2015 liczebność
pustułek poprawiła się. Pustułki,
obok np. bocianów białych czy
dzięciołów czarnych, należą do
tzw. gatunków parasolowych,
czyli takich, których ochrona
sprzyja zachowaniu wielu innych gatunków oraz ich siedlisk.
Urodzone na Piechotkowie
Gniazda pustułek na Bielanach
można zobaczyć m.in. w skrzynkach lęgowych na elewacji Urzędu Skarbowego oraz w wieżowcach Słodowca i Chomiczówki.
Ale nasze sokoły najlepiej czują
się na Piechotkowie, gdzie znalazły bezpieczne miejsca we
wnękach okienek strychowych.
I to tutaj spotykamy się, by zaobrączkować tegoroczne pisklęta. Zaczynamy od Kasprowicza
55. Jak co roku akcją dowodzi
ornitolog Mariusz Grzeniewski.
Jest z nami również bardzo zaangażowana w ochronę ptaków
bielańska radna, Joanna Radziejewska. Patrzymy na gzymsy,
gdzie gołębie do przesiadywania
zniechęcają spiralne druty, nie
zaś wszechobecne ostre kolce,
które co roku powodują jakąś
ptasią tragedię. Żałujemy, że tak
niewielu administratorów stosuje
bezpieczne rozwiązania.
Na strych wpuszcza nas
mieszkanka kamienicy, Agnieszka Marszyńska, która co roku
na swoim balkonie z fascynacją
obserwuje próbne loty młodych

pustułek.
Mariusz ostrożnie otwiera
okienko. Widzimy cztery puchate pisklaki i jedno niewyklute
jajo (nie zostało zalężone). Młode mają około dwóch tygodni,
więc czeka je jeszcze kilkanaście
dni przy rodzicach, bo usamodzielniają się mniej więcej 30–35
dni od wyklucia. Gdy obrączkarz
wprawnym ruchem przenosi je
do koszyka, podnoszą alarm. Nie
jest to dla nich typowa sytuacja,
więc muszą być oszołomione.
Jeden po drugim dostają metalowe obrączki. Mariusz wszystko
skrupulatnie notuje w raporcie.
Zerkamy do tabeli i widzimy,
że w tym roku zaobrączkował
już ponad 140 młodych «pustulątek»! Co bardzo niepokojące,
aż 40 z nich to ptaki odchowane w Ptasim Azylu przy ZOO,
w większości ofiary porwań.
Przez miękkie serca ludzi do
ośrodków rehabilitacji zupełnie niepotrzebnie trafia co roku
ogromna ilość zdrowych, nielotnych ptaków różnych gatunków,
które przez to tracą szansę na
naukę samodzielności pod okiem
rodziców, swoich najlepszych
instruktorów. Mariusz odsyła
nas do artykułu pt. „Pustułka
– co zrobić, gdy znajdę młodego
sokoła?”, dostępnego na stronie
Ogólnopolskiego Towarzystwa
Ochrony Ptaków.
Dorosłe pustułki cały czas
obserwują nas z przeciwległego
budynku. W pewnym momencie
samica leci w naszą stronę, ale
samiec nie spuszcza nas z oka.
Mariusz opowiada, jak w poprzednim sezonie spanikowana
samica wpadła na strych i porwała jedno z młodych, ale wypadło
jej ze szponów, nim doleciała do
okna. Ta samica nie zbliża się do
gniazda, słyszymy tylko jej nawoływanie.
Człowiek wśród ptaków?
Aby móc obrączkować, ornitolodzy muszą uzyskać zezwolenie organu ochrony środowiska, by ta niezbędna ingerencja
w naturę była ograniczona do
bezpiecznego minimum. Ma-

Przez miękkie serca
ludzi do
ośrodków
rehabilitacji
zupełnie niepotrzebnie
trafia co roku
ogromna
ilość zdrowych, nielotnych ptaków
różnych gatunków, które przez to
tracą szansę
na naukę samodzielności
pod okiem
rodziców.
FOT: AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA

riusz często słyszy pytanie, czy
spłoszone ptaki nie porzucą
lęgu. Ale pustułki nie są bardzo
płochliwe, w końcu to drapieżne
sokoły. Na pytanie, czy ptaków
nie odstraszy zapach człowieka,
Mariusz odpowiada, że u większości gatunków zmysł węchu
jest słabo rozwinięty.
Następny na naszej trasie jest
blok przy ul. Reymonta 26. Tutaj też przyszło na świat czworo dzieci. Są nieco mniejsze
i zupełnie bezgłośne. Zaglądamy
do gniazda i znajdujemy w nim
resztki po rodzinnym posiłku:
pióra jerzyków. Jeden z pisklaków jest wyjątkowo energiczny.

Wyrywa się Mariuszowi z rąk
i chowa za mną.
Przenosimy się na Oczapowskiego 10. Przez lata pustułki
gniazdowały tu w okienku strychowym, ale ostatnio (za zezwoleniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, takim
samym, jakie musimy uzyskać
przed remontem budynku, w którym są siedliska ptaków lub nietoperzy) założono na nie kratkę,
a w zamian ptaki dostały skrzynkę lęgową. Było trochę obaw, że
obrażone pustułki się wyprowadzą, ale wróciły. Kto by chciał
zrezygnować z Bielan…
Mariusz wchodzi na dach

i kiedy sięga do skrzynki ręką,
by zrobić zdjęcie, ucieka z niej
spłoszona samica. To jeszcze nie
czas na obrączki: na zdjęciu widzimy cztery jaja i tzw. wypluwkę, czyli kłaczek z niestrawionej
sierści, kostek i piór. Zawartość
wypluwek dużo nam mówi
o diecie ptaków. Pustułki żywią
się głównie gryzoniami, ale również małymi ptakami, płazami,
gadami oraz bezkręgowcami.
Odczytaj obrączkę i pomóż
chronić ptaki
Obrączkowanie to jedno
z kluczowych działań dla ochrony ptaków. Odczyty znaczników

dają szansę na zdobywanie takich danych, jak trasy migracyjne czy miejsca zimowania.
To dzięki nim wiemy, czy ptaki
albo ich młode wracają do swoich dawnych gniazd, jak długo
żyją i co może być przyczyną ich
śmierci. Jeżeli nadarza się nam
okazja, to odczytajmy numer
obrączki i wpiszmy go do bazy
na stronie ring.stornit.gda.pl.
Jeśli zaobserwowałeś miejsce lęgowe pustułek, zgłoś je na
adres gniazda@pustulki.pl. Na
stronie tworzona jest na bieżąco
mapa występowania pustułek
w Polsce i w Warszawie. Każde
zgłoszenie jest cenne.

.

Dzieci pokazują, jak dbać o czyste powietrze
Konkurs „Bądź EKO na
Bielanach” rozstrzygnięty! Tematem tegorocznej edycji było
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza. Na konkurs
wpłynęło niemal 100 prac.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej
i proekologicznej dzieci i młodzieży; kształtowanie i rozwijanie poczucia odpowiedzialności

za jakość powietrza, którym oddychamy; promowanie aktywnej
postawy w zwalczaniu zanieczyszczeń atmosfery; ukazanie
negatywnych skutków zanieczyszczonego powietrza.
Zadaniem konkursu było wykonanie plakatu ilustrującego
sposoby, którymi każdy z nas
może pozytywnie wpływać na
jakość powietrza i przyczyniać
się do zmniejszenia stopnia jego
zanieczyszczenia.
W kategorii wiekowej 6–9 lat
komisja konkursowa nagrodziła

Izabelę Kępską (9 lat, BCEK),
Ewę Mikołajczyk (9 lat, MDK
im. Marii Gwizdak), Lenę Malarską (6 lat, BCEK), a także
wyróżniła pracę Ewy Chrzanowskiej (6 lat, MDK im. Marii
Gwizdak).
W kategorii wiekowej 10–12
lat komisja wybrała Martynę
Szatkowską (10 lat, MDK im.
Marii Gwizdak), Adriana Płocińskiego (10 lat, SP 293), Oliwię
Wróblewską (11 lat, SP 293)
i przyznała wyróżnienie Lilianie
Puzyniak-Goel (12 lat, MDK im.

Marii Gwizdak).
W kategorii wiekowej 13–16
lat nagrodzeni zostali Rafał Płociński (15 lat, SP 293), Michalina
Rogalska (13 lat, MDK im. Marii
Gwizdak) i Aleksandra Starnawska (13 lat, SP 293).
Uroczyste wręczenie nagród
miało miejsce 11 czerwca podczas pikniku „Romantycznie
z Herbertem” w Parku Herberta. W lipcu laureaci wyjadą na
plener „Wakacje z pasją” w Zakopanem. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

.

» Zwycięska praca Aleksandry Starnawskiej
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Edukacja ekologiczna

Na Młocinach powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej
Na Młocinach przy ul. Papirusów 1/3 powstanie nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej. Remont przejdzie też znajdująca
się tam leśniczówka. Zgodnie z podpisaną właśnie umową prace mają być wykonane w ciągu 16 miesięcy. Ich koszt to 17,1 mln zł.
INFORMACJA PRASOWA
Inwestycja realizowana będzie przez Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta tuż przy popularnym wśród mieszkańców
Warszawy Lesie Młocińskim.
Pozwoli ona rozszerzyć dotychczasową bazę dydaktyczną
Lasów Miejskich – Warszawa
o nowe Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) oraz wyremontowaną, pobliską leśniczówkę.
Obecnie miejska jednostka prowadzi działania edukacyjne,
korzystając z Centrum Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej położonego na skraju Rezerwatu Przyrody
Las Kabacki.
– Dbanie o planetę to nie tylko
codzienna troska o środowisko,
ale też pogłębianie wiedzy na
ten temat. A gdzie lepiej przyswajać informacje o ekologii
i przyrodzie niż w jej bezpośrednim otoczeniu? Las Młociński
nadaje się do tego doskonale.
A to przecież tylko jedno z takich
miejsc w stolicy, do dyspozycji
mieszkańców są też m.in. placówka w Lesie Kabackim czy
nadwiślański „Kamień” – mówi
Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy.
– Cieszę się, że leśniczówka

» Wizualizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Lesie Młocińskim

i jej okolice zaczną wreszcie
służyć mieszkańcom, a nasza
młodzież będzie miała gdzie
kształcić się z zakresu ekologii.
Szczególne podziękowania dla
Włodzimierza Piątkowskiego,
zastępcy burmistrza dzielnicy
Bielany, za wsparcie od strony
formalnej przygotowań do inwestycji, m.in. poprowadzenie
procedury zmiany użytkowania
leśniczówki i przekazania jej
w zarząd Lasów Miejskich oraz

ŹRÓDŁO: UM

pomoc w wydaniu decyzji lokalizacyjnej – komentuje burmistrz
Grzegorz Pietruczuk.
– Dzięki inwestycji warszawiacy zyskają kolejne miejsce
na mapie miasta, w którym poszerzą swoją wiedzę z zakresu
ekologii. Szacujemy, że rocznie
z tego nowoczesnego obiektu
będzie mogło skorzystać nawet
25 tys. osób – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta
m.st. Warszawy.

Centrum Edukacji
Ekologicznej – zakres
inwestycji
Nowe Centrum Edukacji
Ekologicznej będzie parterowym budynkiem o powierzchni
ponad 1200 mkw. Znajdą się
w nim m.in. wielofunkcyjna sala
konferencyjno-warsztatowa,
sale edukacyjne, pomieszczenia
biurowe, szatnie i zaplecze sanitarne. Obiekt ma być w pełni
dostosowany do potrzeb osób

Dąb Ignacy – skarb znaleziony w śmieciach
KATARZYNA UDRYCKA
BIELAŃSKIE DRZEWA

Ta historia zaczyna się 7 lat
temu. Mieszkanka Młocin, Maria Oskroba, kolejny raz mija
zapuszczoną działkę w trójkącie ulic Dzierżoniowska–Balaton– Gonzagi, która funkcjonuje
jako dzikie wysypisko śmieci od
czasów, gdy była tu wieś. Ale
tym razem postanawia wziąć
sprawy w swoje ręce. Z mężem
i sąsiadami zabiera się za odgruzowywanie terenu. Mieszkańcy cierpliwie czyszczą lasek ze
szkła, przedmiotów codziennego
użytku i odpadów gabarytowych.
Do akcji włącza się gmina, która
zabiera i wywozi zebrane śmieci.
Aby oczyścić teren, trzeba
usunąć część zarośli. I wtedy
spośród chaszczy ukazuje się
oczom sprzątających piękny, dorodny dąb, niczym z rycin Leona
Wyczółkowskiego. Wyraźnie odznacza się na tle innych drzew,
nad którymi góruje grubością
pnia i szlachetnością pokroju.
Mieszkańcy są poruszeni. Maria
Oskroba wzywa więc na pomoc
znajomego dendrologa dr. inż.
Piotra Tyszko-Chmielowca. Naukowiec przyjeżdża na Młociny
i też jest pod wrażeniem. Za jego
sugestią mieszkańcy występują
do urzędu miasta z wnioskiem o

objęcie dębu statusem pomnika
przyrody. Wcześniej nadają mu
imię Ignacy – w hołdzie dla Ignacego Miśkiewicza, warszawskiego architekta i twórcy koncepcji
Miasta Ogrodu Młociny. Jest
2018 rok.
4 lata później, w maju br.,
Rada Warszawy przyjęła wniosek. W oczekiwaniu na oficjalne
ogłoszenie Ignacego pomnikiem
przyrody mieszkańcy urządzili
pod dębem sąsiedzką fetę. Dr
inż. Tyszko-Chmielowiec, który mieszka na Dolnym Śląsku,
przysłał z tej okazji list: „Umiłowani w Naturze Matce! Napełniona duchem Przyrody społeczności Młocin! Jak nauczał prorok
Tolkien: ‘Trees have many enemies. That's why every tree needs an advocate’. Wasze drzewa
mają dobrych i sprawdzonych
przyjaciół. Tak trzymać!”
– Czym wyróżnia się Ignacy?
– pytam dr. inż. Piotra Tyszko-Chmielowca.
– To drzewo o wyjątkowych
rozmiarach i bardzo proporcjonalnie zbudowane. Drugiego takiego w okolicy nie ma. Osiągnął
już wiek dojrzały, ma zapewne
ponad 100 lat, ale nie widać po
nim oznak starzenia. Prawdopodobnie przeżyje nas wszystkich!
W Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z 4 grudnia 2017 r.
wymieniono kryteria, jakie po-

winien spełniać dąb – kandydat
na pomnik przyrody. Po pierwsze, kryteria ilościowe: minimum
300 cm obwodu na poziomie 130
cm od ziemi (tzw. pierśnica). Po
drugie, kryterium jakościowe.
Dąb powinien wyróżniać się
wśród innych drzew swojego
gatunku „w skali kraju, województwa lub gminy” nie tylko ze
względu na rozmiary, ale także
„występowanie w skupiskach,
w tym w alejach lub szpalerach,
pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe
walory przyrodnicze, naukowe,
kulturowe, historyczne lub krajobrazowe. Wskazany obwód ma
zresztą charakter wskaźnikowy;
pomnik może być cieńszy, jeśli
istnieją inne ważne przyczyny
dla uznania go za taki”.
– Z pomnikami przyrody jest
tak, że są one wyjątkowe nie
tylko z obiektywnego punktu
widzenia, ale także subiektywnie: te drzewa budzą emocje. Są
dla kogoś istotne, przez kogoś
kochane – a to bardzo ważny powód, żeby je chronić. Kiepskie
to uczucie zobaczyć, jak drzewo,
do którego byliśmy emocjonalnie przywiązani, pewnego dnia
po prostu znika – tłumaczy.
O pochodzeniu Ignacego wiemy niewiele. Trudno powiedzieć,
czy wyrósł sam czy ktoś go tu
zasadził. Dr inż. Tyszko-Chmie-

lowiec opowiada, że kiedyś
w centrum wsi tradycyjnie stało drzewo, które było punktem
centralnym wspólnoty, miejscem
spotkań i ważnych wydarzeń.
– Czy zna Pani określenie ‘lipa
sądowa’? Nazywamy tak drzewa, pod którymi niegdyś ogłaszano wyroki sądowe – w nawiązaniu do prastarej zasady
orzekania pod gołym niebem.
Taka tradycja istnieje np. w Afryce, tylko że tam, zamiast pod lipą
czy dębem, ludzie gromadzą się
pod baobabem czy mangowcem.
Drzewo jest osią życia, daje też
cień. Kiedyś mieszkańcy wsi
zostawiali samotne drzewa na
pastwiskach, żeby krowy miały
gdzie się schronić przed skwarem.
Ignacy, jak na dąb, nie jest
bardzo stary, bo ma dopiero sto
kilkadziesiąt lat. Jego dokładny wiek trudno określić. – To
dlatego, że u dębów występuje
duża zmienność tempa wzrostu,
zależy ona m.in. od warunków
glebowych czy dostępu do światła – tłumaczy mi Piotr Tyszko-Chmielowiec. Wiem coś o tym:
w Puszczy Białowieskiej zdarza
się, że kilkudziesięcioletnie drzewa, nie tylko dęby, mają rozmiary młodych miejskich drzew.
Konkurencja o światło i wodę
sprawia, że w walce o zasoby
wygrywają najsilniejsze i najod-

z niepełnosprawnościami, a także energooszczędny i ekologiczny. Źródłem ogrzewania będą
pompy ciepła zasilane energią
elektryczną z ogniw fotowoltaicznych. Na budynku znajdzie
się zielony dach. Przewidziane
jest także utworzenie ogrodu
deszczowego.
CEE będzie posiadać szeroką
ofertę edukacyjną. Głównymi
odbiorcami zajęć będą uczniowie szkół i przedszkoli, jednak
placówka umożliwi także szeroki wybór zajęć rodzinnych i dla
osób dorosłych.
W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie też remont
pobliskiej leśniczówki. Budynek
ma 190 mkw. i wpisany jest do
gminnej ewidencji zabytków.
Oprócz codziennej działalności
kawiarnianej będą się w nim odbywały m.in. wernisaże, wystawy plastyczne, spotkania z autorami. Budynek posłuży również
edukacji ekologicznej. Wewnątrz
ma się znajdować pełne zaplecze
sanitarne, w tym toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Zagospodarowany zostanie
także teren wokół budynków.
Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji, pojawią się dodatkowe rośliny, ścieżki, ławki

i śmietniki.
Prace projektowe i budowlane
wykona konsorcjum firm: MODANTA Sp. z o.o., Cora New
Sp. z o.o. oraz P.B.E. „ELBUD”
Gdańsk S.A. Planowany termin
zakończenia inwestycji to II połowa 2023 r.
Projekt „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul.
Papirusów 1/3 poprzez remont
leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej”
dofinansowany jest ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego 5.5 „Edukacja ekologiczna”.

porniejsze osobniki. – U dębów
dużo zależy też od genów, mówi
mi P. Tyszko-Chmielowiec. Tym
bardziej powinniśmy chronić
Ignacego – także jako protoplastę kolejnych silnych dębów,
myślę.
Wyjątkowość Ignacego wiąże się też z faktem, że długo
był „chroniony” przed ludzkimi
oczami i zakusami. Ktoś mógł
go po prostu ściąć – z takich czy
innych powodów – ale nie tylko. Dla kondycji drzewa duże
znaczenie ma bowiem jego otoczenie, a zwłaszcza to, co dzieje
się w tzw. strefie korzeniowej.
Chodzi o obszar od kilku do
kilkunastu metrów wokół pnia
drzewa, gdzie płytko (nawet 20–
30 cm) pod ziemią przebiegają
delikatne korzenie włośnikowe
dostarczające drzewu substancji
odżywczych. Chodnik, jezdnia,
a nawet piesza ścieżka w bliskiej odległości od drzewa mogą
wywierać presję na korzenie
i powodować ubijanie gleby, co
zmniejsza jej zdolność do przewodzenia tlenu i wody.
Na miano pomnika przyrody
Ignacy czekał około czterach
lat. Taki czas trwania procedury
nie należy do wyjątków. 4 lata to
niewiele w skali życia dębu, ale
wnioskodawców może zniechęcać. Ale ten czas jest w pewnej
mierze uzasadniony. To poważna
decyzja: Miasto zobowiązuje się
do ochrony drzewa, a to pociąga
za sobą m.in. wydatki.
– Długotrwałość procedury

ma też dobre strony – mówi dr
inż. Tyszko-Chmielowiec. Na
przykład fakt, że pomniki ustanawia sama Rada Warszawy, jest
uzasadniony, bo władze powinny
brać drzewa pod opiekę i czuć
się za nie odpowiedzialne. Wartością dodaną jest też promocja
drzewa, o którego istnieniu dowiaduje się wiele osób w urzędzie i poza nim. Słabą stroną jest
to, że ochronę pomnikową dość
łatwo zdjąć. Aby zgłosić drzewo
do statusu pomnika przyrody, należy złożyć wniosek w urzędzie
gminy lub miasta. Znacie bielańskie drzewa, które mogą pretendować do tego miana?
Pan Piotr Tyszko-Chmielowiec przypomina, jak ważne jest,
abyśmy dbali o istniejące drzewa, zwłaszcza te stare, nieodtwarzalne w skali życia ludzkiego. Coraz trudniej jest bowiem
posadzić drzewo i doprowadzić
do tego, że się przyjmie. [Z badań wynika, że w Śródmieściu
Warszawy średni czas życia
drzew nie przekracza 10 lat (np.
Dmuchowski i Badurek 2001) –
przyp. KU]. Więc jeśli drzewo
już rośnie, to musimy za wszelką cenę chronić je przed stresami życia miejskiego. Ignacy jest
raczej bezpieczny, aczkolwiek
w obliczu zmian klimatu nie wiemy, co wydarzy się za parę lat...
Bo dęby należą do tych gatunków drzew, które od skutków
globalnego ocieplenia ucierpią
najbardziej… Śpieszmy się więc
je chronić!

Prace remontowe nie tylko
na Młocinach
W styczniu tego roku podpisano również umowę na modernizację zabytkowej, drewnianej
leśniczówki w Lesie Kabackim,
która docelowo ma posłużyć
m.in. na prowadzenie działań
ekspozycyjno-wystawienniczych. Prace, które prowadzone
są pod okiem Stołecznego Konserwatora Zabytków, potrwają
18 miesięcy.

.
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Kurs samoobrony dla kobiet
Jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach? Jak
obezwładnić potencjalnego
napastnika? Tego uczą się
mieszkanki naszej dzielnicy
podczas kursu samoobrony.
Właśnie zakończył się pierwszy cykl zajęć.

Medal dla Masiuka!

MICHAŁ MICHAŁOWSKI
BUDŻET OBYWATELSKI

Kurs przeznaczony jest dla kobiet powyżej 15 lat i nie wymaga
wcześniejszego przygotowania
sprawnościowego. Podczas treningów uczestniczki szkolą się
z rozpoznawania zagrożeń, unikania niebezpiecznych sytuacji
oraz obrony siebie lub narażonej
na niebezpieczeństwo osoby.
Kurs podzielony jest na dwa
cykle, pierwszy od kwietnia do
maja (już zakończony) i drugi
od września do listopada. Zajęcia odbywają się w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.
Lindego 20. Treningi prowadzi
doświadczony trener Grzegorz

Ksawery Masiuk, 17-letni zawodnik Uczniowskiego Klubu
Sportowego G-8 Bielany Warszawa, wywalczył brązowy
medal mistrzostw świata
w pływaniu w Budapeszcie na
dystansie 50 metrów stylem
grzbietowym!
FOT: FB/SYLWIA LACEK

Wyszomierski z Klubu Sportowego Martial Arts Wyszomierski Team. Ruszyły już zapisy
na drugi cykl zajęć: na adres
trener.grzegorz@gmail.com lub
pod numerem tel. 888 405 888.
Liczba miejsc ograniczona do 50
osób.

Zajęcia realizowane są w ramach budżetu obywatelskiego.
Na projekt „Kurs samoobrony
dla kobiet” zagłosowało 780
mieszkańców.
– Nasze zajęcia to przede
wszystkim budowanie poczucia
własnego bezpieczeństwa i na-

uka prawidłowego postępowania
w niebezpiecznych sytuacjach!
Samoobrona nie zawsze oznacza walkę wręcz – mówi Sylwia
Lacek, zastępczyni burmistrza
dzielnicy, a zarazem autorka projektu.

.

Mistrzostwa przedszkolaków
Bielańskie Mistrzostwa Piłki
Nożnej Przedszkolaków to
impreza, która powoli wpisuje
się na stałe w kalendarz dzielnicowych imprez sportowych.
W trzeciej edycji, rozgrywanej
na terenie ośrodka Hutnik
– Aktywna Warszawa,
w zmaganiach wzięło udział
15 przedszkoli.
BIELANYNASTART.PL
PIŁKA NOŻNA

Do turnieju przystąpiły zespoły z przedszkoli: 39, 182, 240,
272, 301, 306, 307, 308, 327,
328, 334, 340, 346, 409, 421.
Rozgrywki podzielone były na
dwie rundy – wstępną, w której
losowo utworzonych zostało 6

grup po 4 drużyny, i finałową,
w której między sobą grały zespoły
o zbliżonym poziomie zaawansowania. Każda drużyna zagrała
identyczną liczbę meczów. Założeniem był brak klasyfikacji
końcowej, ponieważ nie wyniki,
a świetna zabawa są głównym
celem tego turnieju.
Boisko główne obiektu Hutnik/Aktywna Warszawa było
podzielone na 6 miniboisk (nazwanych identycznie jak najbardziej znane stadiony Europy), na
których jednocześnie odbywały
się mecze. Przy żywiołowym
dopingu kolegów i koleżanek
z przedszkoli oraz rodziców
i dziadków, wszystkie grające
dzieci pokazały wielką radość
z gry i zaangażowanie.
Każdy uczestnik turnieju

otrzymał pamiątkowy medal,
a każda drużyna puchar. 6 drużyn
zostało wyróżnionych makietami

Nie wyniki,
a świetna
zabawa są
głównym
celem tego
turnieju.
stadionów do wspólnego złożenia w przedszkolu, a 24 zawodników otrzymało zaproszenia na

darmowe treningi w Turbo Football Academy.
W III Bielańskich Mistrzostwach Piłki Nożnej Przedszkolaków wzięło udział 220 dzieci
– chłopców i dziewczynek. Dla
porównania: I i II edycja zgromadziły odpowiednio 80 i 100
dzieci. Młodych piłkarzy odwiedzili także przedstawiciele
Zarządu Dzielnicy Bielany – Andrzej Malina oraz Sylwia Lacek.
Oprócz stałych organizatorów, czyli Urzędu Dzielnicy Bielany oraz Turbo Football Academy, wkład w tę edycję miały
również: Stołeczne Centrum
Sportu Aktywna Warszawa i firma IT Solution Factor. Turniej
swoim patronatem objął Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

.

Rowerowy maj na Bielanach
Wyniki akcji Rowerowy Maj
2022 pokazują, że można przemieszczać się inaczej i młodzi
ludzie chcą przemieszczać się
inaczej. 213 391 aktywnych
uczestników, 4 995 224 wykonane przejazdy, 1 130 zaangażowanych szkół z 46 miast
i gmin. Tegoroczna warszawska edycja odbyła się pod
hasłem „dla klimatu”.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Najwięcej przejazdów wykręciła bez zaskoczenia Warszawa.
Przez cały maj aż 75 tys. dzieci
aktywnie dojeżdżało do swojej szkoły lub przedszkola. Do
udziału w akcji zgłosiło się 340
stołecznych placówek, w tym 30
z Bielan. Łącznie w ramach akcji

zrealizowano ponad milion siedemset tysięcy przejazdów! Najbardziej rowerowe szkoły zostały nagrodzone m.in. kompletami
rowerów, wiatami na parkingi rowerowe, ekologicznymi warsztatami czy wyjściami dla uczniów
do centrów rozrywki.
Jak wypadły w akcji bielańskie
placówki? Wśród przedszkoli na
drugim miejscu w stołecznym
rankingu uplasowało się Przedszkole nr 271 przy ul. Broniewskiego z frekwencją wynoszącą
80,6%. Nasze trzy podstawówki
znalazły się w pierwszej warszawskiej dziesiątce w kategorii
„szkoły podstawowe – duże”
i były to kolejno: szkoła nr 293
(2. miejsce, 57,8%), szkoła nr
209 (5. miejsce, 54%) i szkoła nr
352 (6. miejsce, 52,9%).
Rowerowy Maj to największa

REDAKCJA
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Biegi

Nocny Kusy na AWF
Były symboliczne odniesienia,
znicze na trasie, ale była też
dobra zabawa i wiele pięknych
emocji. Na terenie Akademii
Wychowania Fizycznego
w Warszawie rozegrany został
7. Nocny Bieg Sztafetowy
Janusza Kusocińskiego. Każdy
dawał z siebie wszystko, ale
zwycięzca mógł być jeden.
Imprezę zdominowała ekipa
Żórawski Team.
We wtorek 21 czerwca, dokładnie w 82. rocznicę tragicznej
śmierci legendarnego „Kusego”,
wystartował bieg w hołdzie mistrzowi olimpijskiemu z Los Angeles. Od jego złota na 10 000
metrów mija w tym roku 90 lat
i właśnie ten jubileusz upamiętniał wyjątkowy medal. Tradycyjnie uczestnicy wystartowali
o godzinie 21:06, co nawiązywało do daty rozstrzelania Janusza
Kusocińskiego w Palmirach.
Frekwencja dopisała i w imprezie udział wzięło 81 sztafet,

co jest wynikiem lepszym o 17
ekip niż przed rokiem. Chociaż
warunki pogodowe dopisywały,
to niestety tym razem nikomu nie
udało się pobić czasu Janusza Kusocińskiego dającego mu złoto w
1932 roku (30:11,4). Pokazuje to
tylko, jak wybitnym sportowcem
był „Kusy”. Wszyscy oczywiście dwoili się i troili, żeby nie
zawieść koleżanek i kolegów ze
sztafet. Do pokonania był symboliczny dystans 4 x 2,5 km,
a emocje rosły z każdą zmianą.
Najszybciej z trasą uporali się
ubiegłoroczni zwycięzcy, czyli
ekipa Żórawski Team, która uzyskała wynik 31:42. Wśród pań
również najlepsza była sztafeta
Żórawski Team z czasem 39:18.
Panie, które o 30 sekund wyprzedziły ubiegłoroczne zwyciężczynie – Rembertów Team Laski.
Natomiast w najbardziej licznej
kategorii, czyli sztafet mieszanych, wygrała ekipa Warsaw
Run Club z wynikiem 34:32.
INFORMACJA PRASOWA
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Lekka atletyka

Mistrzostwa Bielan
Osób Niepełnosprawnych w lekkiej atletyce
Pierwsze Otwarte Mistrzostwa
Bielan Osób Niepełnosprawnych Bielan w LA już za nami.
Celem Mistrzostw jest popularyzowanie lekkiej atletyki
i profesjonalnej rywalizacji
sportowej wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością̨
intelektualną.

FOT: ZDM

kampania w Polsce promująca
zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci
przedszkolnych, uczniów szkół

Pierwsze i drugie miejsce zajęli
amerykanie Justin Ress i Hunter
Armstrong. Ksawery błyszczał
już w półfinale. Pokonując dystans w 24,48 sekundy ustanowił
nowy rekord naszego kraju.

podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Głównym organizatorem
kampanii jest Miasto Gdańsk.

.

W Mistrzostwach finansowanych przez Dzielnicę Bielany
wzięło udział 21 niepełnosprawnych lekkoatletów. Rywalizowali w trójboju lekkoatletycznym
(bieg na 100 m, pchnięcie kulą,
skok w dal) oraz biegu na 400 m.
– Podczas rywalizacji padały nowe rekordy życiowe u
doświadczonych już lekkoatle-

tów, przełamane zostały obawy
pierwszego startu u nowicjuszy,
ale również zawiązane zostały
nowe przyjaźnie między zawodnikami i ekipami z całej Polski.
Radość ze sportowej, profesjonalnej rywalizacji oraz sukcesów, udzieliła się nie tylko zawodnikom, kibicom i trenerom,
ale również gronu wspaniałych i
profesjonalnych sędziów sportowych – mówi Beata Dąbrowska
koordynator Mistrzostw.
Otwarte Mistrzostwa Bielan
w Lekkiej Atletyce odbyły się
w Warszawie 17.06 2022 r. na
stadionie lekkoatletycznym AWF
Warszawa ul. Marymoncka 34.
INFORMACJA PRASOWA
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» Ekran letniego kina widoczny na dalszym planie

ŹRÓDŁO: BIELAŃSKA FOTOTEKA

Wspomnienia z poprzedniej epoki

Kino letnie „Przy Lasku”
Prawie pół wieku temu przy targowisku Wolumen istniało plenerowe kino, w którym grano zagraniczne filmy.
MATEUSZ NAPIERALSKI
Do połowy lat 70. jedynym kinem plenerowym w Warszawie,
takim z prawdziwego zdarzenia,
była „Jutrzenka” w Centralnym Parku Kultury na Powiślu.
U progu lata 1975 r. na kulturalnej mapie stolicy pojawiła się
kolejna tego rodzaju atrakcja.
Stołeczny Zarząd Kin zorganizował przy gwarnym targowisku
na Wolumenie letnie kino „Przy
Lasku”. Swoją nazwę zapewne
zawdzięczało pobliskiemu laskowi Lindego bądź zadrzewionemu
skwerkowi przy ul. Wergiliusza
na tyłach bazarku.
Pierwszy seans rozpoczął się
w sobotę 5 lipca 1975 r. o 20.15.
Przy Wolumenie wyświetlono
amerykański horror „Wążżżż”
(w oryginale „Sssssss”, w Wielkiej Brytanii i Japonii dystrybuowany pod tytułem „Ssssnake”)
z 1973 r. w reżyserii Bernarda
Louisa Kowalskiego. To mrożąca krew w żyłach opowieść o
naukowcu, który wynajduje miksturę, zamieniającą ludzi w oślizgłe gady. Polska premiera tego
obrazu miała miejsce miesiąc
wcześniej.
Wawrzyszewskie kino pod
chmurką działało w sezonie ’75
do połowy września. W 1976
r. było czynne od 17 maja do 8
września, a w 1977 r. jedynie
przez dwa letnie miesiące – od 1

lipca do 31 sierpnia. Seans – jeden dziennie, we wszystkie dni
tygodnia – rozpoczynał się między 19.30 a 21.15. O tych porach
słońce skrywało się za kurtynami bloków osiedla Wawrzyszew
(będącego wówczas w budowie)
lub już zupełnie za widnokręgiem. W „Trybunie Ludu” z 25
września 1975 r. w artykule „Dobry wzór kina «Przy Lasku»”
wyjaśniano: „Aparatura, którą
dysponują nasze letnie kina, pozwala na wyświetlanie filmów
jedynie po zmierzchu. Nawet
więc, gdy jest pogoda, kino z reguły przez cały dzień stoi puste”.
Pan Janusz G., bielańczyk
i bywalec kina „Przy Lasku”,
podzielił się ze mną swoim
wspomnieniem: „Rok 1975, pamiętam, bo urodziła się moja
córka, chodziłem na filmy
z żoną, z wózkiem i ze znajomymi. Wejście do kina było od ul.
Wolumen, jak teraz parking, na
wprost był duży ekran, a widownia siedziała na ławkach, część
w samochodach. Ludzi było
mało, było dużo wolnych ławek.
Nie pamiętam, czy wchodziło
się gratis, czy coś się płaciło.
Kino było krótko, może ze dwa,
trzy lata”. W sieci przeczytałem
wpis pewnego mieszkańca, który wspominał, że w dzieciństwie
oglądał filmy przez lornetkę
z okna bloku przy ul. Dantego.
Zaimprowizowana widownia
mogła pomieścić około 500–600

widzów. W podsumowaniu
pierwszego sezonu istnienia
kina napisano, że na wieczorne seanse przychodziło średnio
300 osób. Widzowie sączyli
oranżady i piwka, spożywali
przekąski. Zamiast wykładziny
– trylinka pokrywająca bazarowy placyk. Duży ekran, rozpięty na specjalnym rusztowaniu,
umożliwiał wyświetlanie filmów
panoramicznych. Cała kinowa maszyneria znajdowała się
w barakowozie. We wspomnianej „Trybunie Ludu” czytamy,
że według dyrektora Stołecznego
Zarządu Kin Wiktora Krasowickiego „w przyszłym roku należałoby uruchomić więcej kin na
wzór żoliborskiego. Jego założenie pociągnęło za sobą minimalne nakłady inwestycyjne”. Tak
też się stało – w sierpniu 1976 r.
po drugiej stronie rzeki, przy ul.
Białołęckiej, otwarto podobne
kino letnie „Bródno”.
Decydentom odpowiadającym
za dobór filmów w kinie „Przy
Lasku” chyba przyświecała myśl
ze słynnego monologu inżyniera Mamonia z „Rejsu” na temat
kinematografii: „Szczególnie nie
chodzę na filmy polskie, nudzi
mnie to po prostu. Zagraniczne
to owszem, pójdę sobie. Fajne są
filmy zagraniczne”. Przy Wolumenie grano bowiem wyłącznie
filmy zza „żelaznej kurtyny”:
świeże (lub w miarę nowe) produkcje ze Stanów Zjednoczo-

Można
powiedzieć,
że bazarek z
zapleczem gastronomicznym
i letnim kinem
„Przy Lasku”
były swoistym
prekursorem
galerii handlowo-rozrywkowych.
» Fragment planu
Warszawy z 1977 r.
ŹRÓDŁO: TRASBUS.PL

nych, Wielkiej Brytanii, Francji,
Włoch, Danii, a nawet Japonii.
Można było obejrzeć tu takie
głośne tytuły jak „Ojciec chrzestny”, „Wielki Gatsby”, „Szczęki”,
„Dzień szakala”, „Mściciel”,
„Morderstwo w Orient Expressie” i „Godzina grozy”.
Zauważyłem, że od 1978 r.
„bazarowe” kino nie występuje
już w prasowych repertuarach.
„Express Wieczorny” z 18 lipca
1979 r. pisał, że „istnienie [kina]
kolidowało z targowiskiem.
Prócz tego frekwencja była fatalna. Ostatnio na seanse przychodziło najwyżej 30 osób i kino
trzeba było zlikwidować”. Cie-

kawe, dlaczego zainteresowanie
tak drastycznie spadło, skoro
puszczano atrakcyjne filmy?
Symbol kina z podpisem „Przy
Lasku” widniał na planach Warszawy jeszcze do 1980 r., ktoś po
prostu zapomniał o aktualizacji
treści.
Można powiedzieć, że bazarek
z zapleczem gastronomicznym
(bar „Renatka”) i letnim kinem
„Przy Lasku” były swoistym
prekursorem galerii handlowo-rozrywkowej.
Kinomani z Wawrzyszewa
wkrótce mogli znów cieszyć się
magią wielkiego ekranu. W marcu 1980 r. przy ul. Goldoniego,

nieopodal Wolumenu, otwarto
Centrum Kultury Robotniczej
(to w prostej linii przodek dzisiejszego Bielańskiego Ośrodka
Kultury). Na sali widowiskowej
urządzano seanse oraz spotkania
dyskusyjnego klubu filmowego.
W ówczesnej dzielnicy Żoliborz był jeszcze jeden plenerowy
ekran. W latach 70. i na początku
lat 80. w strefie dziecięcej Parku
Kultury na Bielanach rozstawiało się letnie minikino „Poziomka”, gdzie w weekendowe popołudnia prezentowano filmy dla
najmłodszych.

.

REPERTUAR :

30.06
7.07
14.07
21.07
28.07
4.08
11.08
18.08
25.08

Kłamstwo doskonałe
Green Book
Kryptonim U.N.C.L.E.
Pozycja obowiązkowa
Podróż na 100 stóp
Był sobie pies
Lew
Bajecznie bogaci Azjaci
Dżentelmeni
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Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają

Projekcje odbywają się w godzinach
CZERWIEC , LIPIEC
SIERPIEŃ

21.00

21.30

Miejsce:
Skwer przy stacji Metra Słodowiec
Regulamin i szczegóły na stronie
FilmowaStolica.pl
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Głos seniora
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Przegląd Klubów Seniora

Na Piaskach seniorzy nie mogą się nudzić
Śpiewają w chórze,
jeżdżą na wycieczki,
organizują akcje charytatywne albo uczestniczą w różnego rodzaju
zajęciach – seniorzy z
Piasków mają do wyboru wiele aktywności.

niczyliśmy też w akcji szycia
woreczków – mówi Zbigniew
Szczepaniak. – Akurat był u nas
remont, mieliśmy stare firanki
i zasłony, więc nasi seniorzy pocięli je na kawałki i uszyli z nich
woreczki – było to takie drugie
życie dla niepotrzebnych rzeczy.
Woreczki rozdawano potem
na targowiskach, m.in. przy Wolumenie czy przy Broniewskie-

ROBERT BISKUPSKI
Przy ul. Broniewskiego 71
(róg Rudnickiego) nie mieści się
typowy klub seniora – taki, w
którym seniorzy mogą spędzać
wolny czas przy herbatce. Są za
to różnego rodzaju zajęcia, które
cieszą się ogromną popularnością. Seniorzy przychodzą tam
m.in. na warsztaty malarsko-rysunkowe,
taneczno-ruchowe,
decoupage, czy gimnastykę rehabilitacyjną. Gimnastyka jest
obecnie najbardziej popularna
– w jej ramach są też zajęcia na
basenie. Korzystają z niej 3 grupy po 12–15 osób.
– Od 22 lat działa też u nas
chór – mówi kierownik klubu
Zbigniew Szczepaniak. – Nazywa się „Piaskowe babeczki”,
choć śpiewają w nim również
mężczyźni.
Przy ul. Broniewskiego odbywają się również różnego rodzaju imprezy okazjonalne. Warto
tam przyjść m.in. na Dzień Seniora czy bale karnawałowe.
Pierwszeństwo w uczestnictwie mają seniorzy z Bielan.
Oczywiście zdarzają się także
osoby spoza dzielnicy. Przykładowo są to seniorzy, którzy wyprowadzili się, ale nadal lubią
przyjeżdzać na Piaski.
Podczas pandemii seniorzy
przygotowali kilka akcji charytatywnych. Zbierali m.in. książki,
które potem przekazali szpitalom, systematycznie zbierają też
nakrętki z butelek. – Uczest-

Na miejscu
odbywają się
też spotkania
„na planszówki”. Udział
w nich biorą
ludzie w każdym wieku
– dużo młodzieży, ale też
seniorzy.
go – obdarowani mogli użyć ich
– zamiast plastikowych reklamówek – na warzywa czy na pieczywo. – Uszyliśmy ponad 800
woreczków – mówi Zbigniew
Szczepaniak. Oddaliśmy do pocięcia wszystkie firanki i zasłony.
W najbliższym czasie organizowany będzie nowy nabór do
chóru. – Chcemy też jeszcze bardziej się otworzyć. Jeśli mieszkańcy będą mieli jakieś pomysły,
to niech nam zgłoszą, spróbujemy je zrealizować – mówi szef
klubu. – Wystartowaliśmy też
z programem „Fotospotkania
klubu fotograficznego”. Jest
on dla wszystkich grup wiekowych, ale seniorzy chętnie
w nim uczestniczą. Chodzą z nami

» Roztańczony zespół seniorski „Rondo” z prowadzącą Ewą Czartoryską-Stanisławską (górne zdjęcie, czwarta od lewej)

w plener, fotografują, potem
przychodzą na miejsce i omawiamy zdjęcia.
Ci, którzy lubią podróżować,
mogą wybrać się na różnego

rodzaju wycieczki. Ostatnio
dostępne były miejsca na dwudniowy wyjazd do województwa
świętokrzyskiego. Na miejscu
odbywają się też spotkania „na

planszówki”. Udział w nich
biorą ludzie w każdym wieku
– dużo młodzieży, ale też seniorzy. – Ostatnio powstał pomysł,
żeby wygospodarować czas na

FOT: WOJCIECH ARTYNIEW

brydża. Nie mówię nie – mówi
Zbigniew Szczepaniak. – Pewnie wystartujemy po wakacjach.
Będzie nie tylko brydż, ale i szachy.

.

Roztańczeni Seniorze, zapisz się na wycieczkę!
seniorzy na Zapraszamy na II turę wyjaz- macji można uzyskać pod nume- w zapisach mają osoby, które nie
dów integracyjno-aktywizują- rem telefonu 602742519.
uczestniczyły w I edycji wyjazRudzie
cych dla seniorów.
Wycieczki na Mazury i Kuja- dów w ramach realizacji zadania

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 53 odbył się Turniej Tańca Towarzyskiego „A w sercu…
taniec i poezja” zorganizowany
przez Klub Seniora „Barka”,
działający na osiedlu Ruda.
Turniej był o tyle wyjątkowy, że
seniorzy nie tylko musieli wykazać się tanecznie, ale również
zaprezentować swoje poetyckie
umiejętności. Uczestników
turnieju do tańca motywowały
hasła wywieszone na sali mówiące, że „kroków możesz sie
nauczyć, taniec musisz czuć”czy
„nie starzeje się ten, kto nie ma
na to czasu”. Jak widać, seniorzy z Rudy czasu na starość nie
mają, bo są zajęci tańcem
i poezją. REDAKCJA

.

Zapisy na wycieczkę do Sandomierza, która odbędzie się
w dniach 25-26 lipca oraz na
wycieczkę na Kurpiowszczyznę, która odbędzie się 12-13
września, zaczną się od 15 lipca. Zapisać można się osobiście
w siedzibie Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”, ul. Pabla Nerudy
1 w godzinach 12:00-16:00.
Wszelkich dodatkowych infor-

wy – Szlakiem Zamków Krzyżackich odbędą się w terminach
1-2 września oraz 6-7 września.
Zapisać się można od we wtorki 9
i 16 sierpnia w godzinach 10-14osobiście w siedzibie Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek, ul. S. Żeromskiego 55 oraz
środę 10 sierpnia w godzinach
12:00-13:00 osobiście w osiedlowym Klubie Seniora BOK Wawrzyszew, ul. Czechowa 2 lub nr
tel. 506241142. Pierwszeństwo

publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2022 roku
pod nazwa „Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów
integracyjno-aktywizujących dla
seniorów – mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”
w miesiącach maju i czerwcu
2022 roku.
REDAKCJA

.
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Sprawy młodych

22 | lipiec 2022

NASZE BIELANY

Pierwsze Bielańskie Dni Młodzieży za nami
Nieubłaganie zbliża się lipiec, a wraz z nim nadchodzą letnie zmiany. Podczas gdy wokół nas dojrzewają owoce, a uczniowie cieszą
się pierwszymi dniami wakacji, w Młodzieżowej Radzie Bielan kwitną nowe talenty.
JULIA DĄBROWSKA
MRDB

16 czerwca 2022 roku odbyły
się obrady V sesji VII kadencji
w Urzędzie Dzielnicy Bielany,
na której młodzi radni rozwinęli swoje skrzydła, zamieniając
skład dotychczasowego prezydium. Najnowszym, pełnym
werwy oraz ambicji zespołem
zarządzać będzie przewodnicząca Marta Gartkiewicz (XLI
Liceum Ogólnokształcące im. J.
Lelewela), wiceprzewodnicząca
Julia Gawrysiak (Szkoła Podstawowa nr 352 im J.H. Wagnera),
wiceprzewodniczący Olaf Zięcina (Liceum Ogólnokształcące im. W. Górskiego), skarbnik
Laura Wala (Szkoła Podstawowa
nr 209 im. H. Ordonówny) oraz
sekretarz Julia Dębska (Liceum
Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego im. J. Kusocińskiego). Nowymi delegatami do
Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy zostali Maja Piechocka
oraz Olaf Zięcina. Dodatkowo
powitaliśmy nowego radnego
Aleksa Rózgę. Z takim gronem Młodzieżowa Rada Bielan
rozpoczyna kolejną, świetną
kadencję. Wierzymy, że nasze
doświadczenie oraz energia do
dalszych działań przyniosą liczne plony.
Zaczynając pewien rozdział
,musimy podziękować radnym,
którzy dumnie reprezentowali tę
organizację przez ubiegły rok.

Jesteśmy niebywale dumni z naszego
flagowego
projektu, który wymalował uśmiech
na twarzach
mieszkańców
Bielan!
Serdecznie dziękujemy byłemu przewodniczącemu Mateuszowi Kaczmarczykowi za
ciężką pracę, zaangażowanie
i godną reprezentację. Ale nawet wspaniały przywódca potrzebuje zastępu osób, z którymi pomyślnie odnosi sukcesy.
Dziękujemy też więc Kacprowi

» Ekipa organizacyjna Bielańskich Dni Młodzieży wraz z burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem i zastępczynią burmistrza Sylwią Lacek

Wardzińskiemu (wiceprzewodniczący), Marcie Gartkiewicz
(wiceprzewodnicząca),
Sophi
Neumann (sekretarz), Ani Ćwik
(skarbnik) oraz Julii Dąbrowskiej (delegat do Młodzieżowej
Rady m.st. Warszawy). Wraz
z nadchodzącym etapem żegnamy też radnych Michała Wilka,
Kacpra Jabłońskiego, Mateusza
Juszczaka, Pacholską Matyldę,
Hannę Krysińską, Kacpra Słowińskiego, Zofię Wichniewicz,

Karolinę Keane, Jakuba Bukowieckiego, którzy przez ostatnie
lata pracowali z uśmiechem na
twarzach dla dobra mieszkańców
Bielan. Dziękujemy!
Sam czerwiec był niezwykle
pracowitym i radosnym miesiącem dla Młodzieżowej Rady
Bielan. Dlaczego?
Mieliśmy okazję rozpocząć
I edycję Bielańskich Dni Młodzieży, zorganizowaną specjalnie od młodych dla młodych

i nie tylko! W trakcie dwudniowej zabawy mogliśmy spotkać
atrakcje takie jak występy lokalnych artystów, niesamowity
koncert Szymona Chodynieckiego, pokazy sztuk walki, pokazy
ognia, warsztaty edukacyjne lub
stoiska bielańskich szkół ponadpodstawowych stworzonych
w trosce o młodzież wkraczającą
w etap licealny. Energii dostarczały nam znakomite food trucki, a wszystko to w otoczeniu

FOT: MRDB

przyjaznej atmosfery. Jesteśmy
niebywale dumni z naszego
flagowego projektu, który wymalował uśmiech na twarzach
mieszkańców Bielan oraz innych
części świata. Liczymy na jeszcze więcej takich wydarzeń!
Przez ostatni miesiąc radni Młodzieżowej Rady Bielan
uczestniczyli w wielu kulturalnych wydarzeniach takich jak
Bielańskie Wymianki czy Konferencji „Komunikacja w NGO”.

Koniec czerwca to czas wakacji, wyjazdów i spotkań z najbliższymi. Niemniej Młodzieżowa Rada nie robi sobie przerwy
i będzie dalej prężnie działać
oraz realizować kolejne projekty.
Niedługo znów spotkamy się na
Bielanach z nowym zespołem!
Pozostaje nam życzyć sukcesów
i spełnienia marzeń wszystkim
radnym wkraczającym w dorosłość.

.
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Książę poetów między cogito a credo
JOANNA
FABISIAK

POSEŁ NA SEJM RP
KOALICJA OBYWATELSKA

Nikogo nie zdziwi moje wyznanie, że jako rodzinna polonistka muszę co roku, przed
egzaminami do szkoły średniej,
zmagać się z twórczością Zbigniewa Herberta, tłumacząc
i uzasadniając dzieciom bliższych i dalszych kuzynów, że
Zbigniew Herbert to wybitny poeta, wart poznania i zrozumienia.
Muszę jednak przyznać, nawiązując do mitologicznych wątków
w twórczości poety, że czuję się
jak Syzyf. Moi uczniowie, czytając w podręczniku dla ósmej klasy fragment „Pana Cogito”, bardzo sceptycznie odnoszą się do
wywodów o wartości cierpienia,
kształtującego człowieka. Myślę
wówczas, że to jak bumerang
wracają do mnie krytyczne uwagi, wypowiadane podczas studiów o literaturze współczesnej,
a szczególnie poezji. To prawda,
że wolałam językoznawstwo
i intrygujące były dla mnie zależności, łączące elementy struktury językowej – tak logiczne
i klarowne jak wzory matematyczne. Z Herbertem było jednak inaczej. Może na zasadzie
przeciwieństw i napięć, w które
obfituje twórczość poety, drażniąca i niepozwalająca o sobie
zapomnieć. Czytając „Przesłanie Pana Cogito”, myślałam, że
to wieszcz i wielki moralizator.
Lektura „Sprawozdania z raju”
z wczesnego tomu „Napis” pozwala czytelnikowi poznać poetę
szydercę, ironicznie opisującego

Raj jako utopijne miejsce szczęśliwości, utożsamiane zresztą
z rzeczywistością państwa totalitarnego. Nic więc dziwnego,
że w wierszu bardziej niż zapach
łąk niebieskich czuć nieznośną
woń peerelowskiej beznadziei.
Herbert, poeta – filozof zmaga
się w swej twórczości z połączeniem cogito i credo, myślenia
i wiary, i w te rozterki włącza
czytelnika, fascynuje nimi.
Mając te różne doświadczenia
ze spotkań z poezją Zbigniewa
Herberta, z prawdziwą radością przyjęłam zaproszenie na
„Tryptyk Herbertowski”, jak go
nazwałam, to jest trzy dni poświęcone poecie i jego różnorodnej twórczości. W Bielańskim
Ośrodku Kultury pan Dariusz
Jakubowski, autor koncepcji programu, jego reżyser, a jednocześnie aktor, stworzył niezwykłą
opowieść o poecie, pozwalającą
na snucie osobistych refleksji
podczas spektaklu, ale też długo po nim. Przepiękną oprawę
spotkaniu dał śpiew Katarzyny
Thomas i muzyka fortepianowa
Piotra Szafrańca. Ten piątkowy
wieczór był tak uroczysty i dostojny, że zapadał w pamięci.
Już następnego dnia w Parku
Herberta byliśmy świadkami
inscenizacji słowno-muzycznej
w wykonaniu zespołu z Ursusa.
Plenerowe
przedstawienie stwarza wiele ograniczeń
i trudności interpretacyjnych.
Mimo tego zespół doskonale
sobie poradził i pokazał nam
zupełnie innego Herberta: kpiarza, lekkiego cynika, a przede
wszystkim człowieka, obdarzonego niezwykłym poczuciem

humoru. Tryptyk kończył niedzielny koncert, wzbogacony
wariacjami
herbertowskimi.
Z ogromną satysfakcją przyjęłam tę propozycję wielkiej twórczości, przedstawianej w naszym
małym Ośrodku Kultury.
Zbigniew Herbert jest poetą
na nasze czasy. Pokazuje rozterki
współczesnego człowieka i jego
dylematy moralne. Z niebywałą wrażliwością maluje urodę
życia. Wręcz zżera go ciekawość świata. Potrafi dawać rady
etyczne, ale gorzej wychodzi mu
zastosowanie ich w odniesieniu
do samego siebie. Poszukuje
mądrości, sensu życia. Wadzi
się z Bogiem i nie odnajduje się
w Kościele, ale ciągle szuka.
Przed śmiercią prosi odwiedzającego go księdza Wiesława Niewęgłowskiego, duszpasterza środowisk twórczych o spowiedź.
O odnalezieniu relacji z Bogiem
pisze w „Brewiarzu”. To wiersze
z Jego ostatniego tomiku poezji
„Epilog burzy”. Gdy odchodził do innego, lepszego świata
w dniu 28 lipca 1998 roku nad
Warszawą szalała burza.
Świadomie nie cytuję wierszy
Zbigniewa Herberta, bo są tak
genialne, że trzeba jak najprędzej
po nie sięgnąć. Mam też nadzieję, że bielańskie placówki kulturalno-oświatowe będą kontynuowały spotkania z Herbertem.
Marzy mi się poświęcone poecie
przedstawienie teatralne w wykonaniu bielańskiej młodzieży.
Ja awansem już proszę o zaproszenie na spektakl.

.

OGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW
NAUKA ANGIELSKIEGO
Egzamin 8-klasisty, matury, certyfikat FCE, konkursy, korepetycje, konwersacje, studenci, tłumaczenia. Wieloletnie doświadczenie, międzynarodowy certyfikat PROFICIENCY Uniwersytetu
Cambridge w Wlk. Brytanii (biegłość języka), efektywnie, dojazd. tel. 609 979 485
ZAJRZYJ DO SKLEPU
Nowo otwarty sklep spożywczy Smaczek zaprasza klientów na gotowe dania obiadowe kuchni
domowej takie jak: zupy, drugie dania, gołąbki, krokiety, spaghetti, szaszłyki oraz udka kurczaka
z rożna i wyroby garmażeryjne (naleśniki, pierogi, kluski). Sklep mieści się przy ul. Broniewskiego 69 pawilon nr 40, na terenie bazaru naprzeciwko Megasamu Żoliborskiego. Czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00– 18:00, w soboty: 7:00– 15:00,
www.smaczek.waw.pl, tel. 782 020 960.
Zamów bezpłatne ogłoszenie w „Naszych Bielanach" pisząc na adres bielany.gazeta@um.warszawa.pl. Redakcja zastrzega sobie
prawo do niepublikowania ogłoszenia w przypadku braku miejsca w numerze. Nekrologów nie publikujemy.

Prezydent m.st. Warszawy
informuje,
że 1 czerwca 2022 r. na stronie internetowej um.warszawa.pl, zamieszczony został wykaz nr
BM-WZ-5/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
gruntu niezabudowanego, położonego w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Słowackiego
108 stanowiącego własność m.st. Warszawy, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 14/9
o powierzchni 6 152 m2 w obrębie 7-04-13 uregulowanego w księdze wieczystej KW nr
WA1M/00286471/4.
Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu
m.st. Warszawy eto.um.warszawa.pl.
Ogłoszenie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/
BM/Bielany__Wykaz_o_przeznaczeniu_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_ustnego_
nieograniczonego_czesci_nieru.htm
Mapa:
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

