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Liczy się dla mnie
głos mieszkańców
WYWIAD NUMERU
Piotr Walas, radny dzielnicy
Bielany: Moja działalność
społeczna zaczęła się kilka lat
temu, kiedy pojawił się temat
zabudowy parku Olszyna. Nie
mogłem pogodzić się z myślą,
że ten piękny zielony zakątek,
który widuję na co dzień z okna
mojego mieszkania, miałby
zniknąć. Musiałem coś zrobić...
czytaj więcej na s. 4

FOT. REDAKCJA

Patrycja Adamkiewicz
wicemistrzynią Europy

Tu powstanie baśniowa strefa
Na kolejnym bielańskim podwórku żegnamy asfalt… a dokładnie 1264 m2 nawierzchni z płyt betonowych i asfaltobetonu.
REDAKCJA
Za kilkanaście tygodni przy
ul. Frygijskiej powstanie wielopokoleniowa strefa rekreacji.
W tym tygodniu podpisana została umowa na roboty budowlane.
Projektanci strefy inspirowali
się twórczością Tima Burtona.

Bazując na drewnianych materiałach, zaprojektowano bajkowe
urządzenia zabawowe osadzone
na nawierzchni bezpiecznej wykonanej jako biało-czarna szachownica. Ponadto powstanie
miejsce dla seniorów – drewniany taras z ławkami, stołami do
gry, urządzeniami do ćwiczeń
oraz biblioteczką plenerową.
Całość będzie osłonięta od placu

zabaw szerokim pasem zieleni oraz trejażami porośniętymi
bluszczem.
– W 2018 roku obiecywaliśmy, że w tym miejscu powstanie przestrzeń dla
mieszkańców, a nie kolejna deweloperka. I udało się nam dotrzymać tej obietnicy! Dziękuję
mojemu zastępcy Włodzimierzowi Piątkowskiemu za wsparcie

Biblioteki
podwórkowe
na Bielanach
czytaj na s. 7

w przygotowaniach do tej ważnej dla Wrzeciona inwestycji
– komentuje burmistrz Grzegorz
Pietruczuk.
Wykonawcą wielopokoleniowej strefy przy ul. Frygijskiej jest
firma Baobab Brandys, jej projekt opracowała pracownia LS-Project, a koszt pracy wyniesie
1 753 290 zł.

Stawy
Brustmana
od nowa
czytaj na s. 12

wydanie w wersji cyfrowej dostępne na stronie bielany.um.warszawa.pl
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Dobre informacje napłynęły
do nas z Manchesteru, gdzie
w Mistrzostwach Europy
rywalizowała zawodniczka
AZS AWF Warszawa Patrycja
Adamkiewicz. Zawodniczka
Akademików wywalczyła
srebrny medal w kategorii
do 57 kilogramów, w finale
ulegając jedynie zawodniczce
z Turcji. Z medalem do Polski
wróci także Maciej Kęsicki.
W Manchesterze Patrycja
Adamkiewicz w swoim pierwszym pojedynku w drodze do
medalu dość pewnie pokonała Francuzkę Kanelvę Carabin
12:5. To pozwoliło utalentowanej uczestniczce poprzednich
Igrzysk Olimpijskich dostać się
do ćwierćfinału. W pojedynku
decydującym o awansie do półfinału w pokonanym polu polska
taekwondzistka zostawiła Greczynkę Faidrę Kalteki, zwyciężając 11:7.
W półfinale na Patrycję Adam-

Nie tylko
wilka ciągnie
do Lasu
czytaj na s. 14

FOT: FB/ POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO
OLIMPIJSKIEGO

kiewicz czekała rozstawiona
z numerem drugim w rankingach
Jade Jones z Wielkiej Brytanii.
Rozstawiona z trójką Polka zwyciężyła 11:7, torując sobie drogę
do finału. Tutaj najwyżej notowana w rankingu Turczynka Kubra Hatice Ilgun pokonała naszą
zawodniczkę 15:10.

.
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65 lat warszawskiej
huty
czytaj na s. 19
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Felieton burmistrza

Inwestujemy w dzielnicę
Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,
zacznijmy od informacji, które na pewno ucieszą wielu z Was.
Na majowej sesji miejscy radni
przyznali naszej dzielnicy dodatkowe fundusze na inwestycje,
o które wspólnie z radnymi zabiegaliśmy od miesięcy.
Nowe środki na inwestycje
Dzięki nim sfinansujemy
m.in. kompleksową przebudowę
ulicy Staffa. W pierwszej kolejności odcinek od strony liceum
Domeyki i będziemy posuwali
się w stronę urzędu dzielnicy.
Remont zaczniemy w tym roku
i skończymy w 2023. Koszt całej
inwestycji szacujemy na 4 mln
zł. Nie jest to jedyna inwestycja
drogowa w tym rejonie. Remont
zbiegnie się z realizowaną przez
Zarząd Dróg Miejskich modernizacją ciągu ulic Rudnickiego,
Perzyńskiego i Podczaszyńskiego.
Dodatkowe środki pozwolą
nam również na przebudowę
ul. Gajcego, od ul. Wrzeciono
w kierunku Przedszkola nr 272.
Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, chodniki oraz oświetlenie uliczne.
W międzyczasie rozszerzyliśmy
zakres zadania na kwotę 500 tys.
zł i teraz jesteśmy już na prostej
drodze do realizacji tej ważnej
dla mieszkańców Wrzeciona inwestycji.
Kolejne fundusze przeznaczymy na nasze placówki edukacyjne. 350 tys. zł na kontynuację
remontu w Szkole Podstawowej
nr 214 przy ul. Fontany 1, w tym
na przebudowę kuchni. 800 tys.
zł pozwoli na przeprowadzenie
modernizacji placu zabaw oraz
ogrodzenia na terenie żłobka
przy ul. Klaudyny. Dzięki dodatkowym 1,5 mln zł dokończymy prace związane z rozbudową infrastruktury żłobkowej
i przedszkolnej przy ul. Klaudyny.
W ramach tego zadania wybudowaliśmy nowy budynek przedszkola oraz przeprowadziliśmy
gruntowną przebudowę żłobka.
To nie wszystko! Z przyznanych nam funduszy przeprowadzimy prace uzupełniające
na placach zabaw na osiedlu
Chomiczówka, które wybudowaliśmy razem ze spółdzielnią.
Dokupimy kolejne zabawki,
nasadzimy drzewa, krzewy
i stworzymy rabaty bylinowe. Na
cel ten mamy 240 tys. zł. Na realizowanej w tym roku wielopokoleniowej strefie rekreacji przy
ulicy Frygijskiej możemy dzięki
dodatkowym środkom poszerzyć

zakres prac o monitoring obiektu
oraz montaż latarni z czujnikami
ruchu.
Cały czas staramy się pozyskiwać dodatkowe środki na
realizację inwestycji na terenie
dzielnicy.
Kultura dla mieszkańców
Ruszyliśmy z sezonem plenerowych imprez, wydarzeń
i koncertów. Już za kilka dni, 4
czerwca, widzimy się na serku
bielańskim na „Witaj lato na Bielanach”, podczas którego wystąpią dla Was Małgorzata Ostrowska i Fisz Emade Tworzywo. Na
pikniku poprzedzającym koncert
będziecie mieli okazję do zjedzenia czegoś dobrego, odwiedzenia
stoisk naszych lokalnych stowarzyszeń oraz organizacji, a także
wzięcia udziału w sportowych
aktywnościach. Na dzieci będą
czekały dmuchańce!
Po przerwie wracamy również
ze Świętem Starych Bielan, które
odbędzie się 26 czerwca. W planie mamy wycieczki historyczne
po osiedlu, występ kataryniarza,
spektakl rodzinny, potańcówkę
oraz miejską grę terenową. Będą
także konkursy z fajnymi nagrodami! Swoje stoiska zaprezentują Bielańska Fototeka i Dom
Spotkań z Historią.
A na początku lipca, dokładnie
w sobotę 2 lipca, spotykamy się
na Kępie Potockiej na "Bielańskich Wiankach". Szykujemy dla
Was warsztaty plecenia wianków, makramy oraz robienia
własnych dzikich kosmetyków.
Dla lubiących aktywny wypoczynek planujemy słowiańską
gimnastykę. Na wydarzeniu zagrają dla was Gaba Kulka i Richard Bona. Będzie się działo!
Jednocześnie Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica
i Bielański Ośrodek Kultury
przygotowały dla Was wiele wydarzeń kulturalnych, w których
warto wziąć udział. Nie mieliście
planów na najbliższe weekendy?
Zapraszam do skorzystania z tej
atrakcyjnej oferty!
Rowerowy maj
Maj to jeden z moich najbardziej ulubionych miesięcy
w roku, m.in. dzięki akcji „Rowerowy maj”! Cieszy mnie niezmiernie widok setek dzieciaków
wybierających aktywną formę
podróży do szkół: rowerem, hulajnogą czy na rolkach. W czasach kiedy tak dużo czasu spędzamy siedząc przy biurkach, przed
telewizorem, przed komputerem,
ten codzienny ruch jest bardzo
ważny. Na Bielanach udział
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w rowerowej zabawie zadeklarowało aż 18 przedszkoli i 12 szkół
podstawowych!
Staramy się jako urząd ułatwiać mieszkańcom poruszanie się rowerem po dzielnicy
i podnosić komfort takiej formy
przemieszczania się. Stawiamy

Dzięki nowym
środkom sfinansujemy
kompleksową
przebudowę
ulicy Staffa.
Remont zaczniemy w tym
roku i skończymy w 2023.
Koszt całej
inwestycji
szacujemy na
4 mln zł.
na osiedlach, w parkach i przy
szkołach nowe stojaki na rowery.

W tym roku chcemy zrewitalizować ścieżkę na wale, wzdłuż
Lasu Bielańskiego, która jest
mocno użytkowana przez rowerzystów. Obecnie staramy się
o środki na realizację tego zadania. Zabiegamy także o tworzenie nowych, bezpiecznych dróg
rowerowych przy inwestycjach
realizowanych w dzielnicy przez
miejskie jednostki.
Partycypujemy na
Bielanach
Już 15 czerwca rusza głosowanie na pomysły do budżetu
obywatelskiego na rok 2023. Do
wyboru macie ponad 90 projektów, najwięcej z całej Warszawy,
a do rozdysponowania jest kwota 5 258 802 zł. Podobnie jak
w latach poprzednich, dominują
pomysły związane z zazielenianiem dzielnicy i ogólnie pojętą
ochroną środowiska. Widać, że
mieszkańcom zależy na tym, aby
Bielany były zazielenione.
Niestety pozytywnej weryfikacji Zarządu Dróg Miejskich nie
przeszły projekty na budowę nowych dróg rowerowych, w tym
na utworzenie ścieżki wzdłuż ul.
Żeromskiego. Jej obecność ułatwiłaby rowerzystom przemieszczanie się pomiędzy osiedlami
i na Żoliborz.

FOT: MAŁGORZATA SOKÓŁ

A jakie projekty trafią do realizacji w kolejnym roku? To
zależy od Was! Głosować możecie do końca czerwca w urzędzie dzielnicy lub przez stronę:
bo.um.warszawa.pl.
Troszczymy się o dzieci
O ochronie naszych dzieci
przed przemocą, samookaleczeniem i samobójstwami rozmawiałem z prezydentką Kołobrzega Anną Mieczkowską,
starostą Tomaszem Tamborskim
oraz wychowawcami, pedagogami, nauczycielami, służbami mundurowymi, terapeutami

i rodzicami podczas konferencji
„Zżyj się z życiem” zorganizowanej przez Fundację „Na Przekór Przeciwnościom”.
Dane przedstawione przez
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne są niestety alarmujące.
W 2020 r. liczba prób samobójczych wśród osób do 18. roku
życia wyniosła 736, a w 2021 r.
– 1369. Zagrożenie to jest bardzo
poważne i dobrze, że jako samorządowcy dostrzegamy ten problem i szukamy dla niego rozwiązań. Wkrótce przedstawimy
konkretne działania na Bielanach
w tym zakresie.

.

Sklep, do którego nie zajrzysz
Przez ostatnie dwa lata obserwujemy rozrost rynku szybkich dostaw w mieście,
do czego przyczyniły się m.in. pandemia i zmiana formy pracy w wielu zakładach,
a którego najbardziej widocznym przejawem są powstające przy kolejnych ulicach
„sklepy”.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
MIASTO NA POKOLENIA

Sklepami są one jednak tylko
oficjalnie z nazwy, bo w rzeczywistości to po prostu małe
magazyny, które nie obsługują
klientów na miejscu, a nastawione są wyłącznie na dostawy
produktów. Stąd też nazywane są
nie-sklepami lub ciemnymi sklepami (z ang. dark stores).
Niesklepy oferują szybką
dostawę produktów wprost do
mieszkania. Prosto, wygodnie,
bez problemów, ale to tylko
pozory. Ich funkcjonowanie
w rzeczywistości tworzy więcej

problemów, niż rozwiązuje. Poza
nadmiernym ruchem dostawców
w okolicy takiego niesklepu
możemy też mówić o pogłębianiu nierówności społecznych
(sklepy te w przeciwieństwie do
tradycyjnych są mniej dostępne
dla osób starszych i uboższych)
czy negatywnym wpływie na
przestrzeń miasta. Ulica traci na
pustych witrynach, a wraz z nią
tracą działający przy niej pozostali przedsiębiorcy oraz lokalna
społeczność.
Dostrzegają to decydenci
kolejnych europejskich miast,
m.in. Londynu, Berlina, Amsterdamu oraz Rotterdamu, gdzie
niesklepy są znacznie bardziej

rozpowszechnione niż u nas.
I tamtejsze władze podejmują
konkretne działania, aby przeciwdziałać tworzonym przez
nie problemom, od regulowania
funkcjonowania nie-sklepów po
wprowadzanie rocznych zakazów otwierania nowych.
Obiekty tego rodzaju pojawiają się już nie tylko w dzielnicach
centralnych, ale również na stołecznych obrzeżach, w tym na
Bielanach. Warto myślę zadać
sobie pytanie – czy możemy mówić o problemie z niesklepami
w Warszawie, a jeśli tak, to jaka
jest jego skala? I jak sobie z nim
miasto może poradzić?
Jakiś czas temu na łamach

warszawskich mediów poruszono właśnie ten temat, ale nie został on poważnie potraktowany
przez narratorów publicznego
dyskursu. Mówili i pisali oni, że
skoro powstają takie miejsca, to
widać są potrzebne i miasto nie
powinno się do tego mieszać.
Nie ignorujmy jednak sygnałów z innych europejskich
dużych miast, które wyraźnie
wskazują na to, że niekontrolowana ekspansja niesklepów
to problem. Może uda nam się
znaleźć rozwiązanie, gdzie we
współpracy z przedsiębiorcami
uda się wypracować ich sensowniejszą formułę.

.
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5 urodziny MAL Samogłoska
REDAKCJA

INWESTYCJE
NA SKRÓTY
Nowy plac zabaw

SPOŁECZEŃSTWO

Pod koniec maja obchodziliśmy 5 urodziny Miejsca Aktywności Lokalnej Samogłoska. – To
miejsce, które od początku jest
współtworzone z mieszkańcami
– podkreśla Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.
Za sukcesem tego miejsca stoi
grupa animatorek – Anna Płachecka, Iza Zawisza oraz Marta
Zembala. Panie stworzyły wyjątkowe miejsce na mapie Bielan.
Dla nich praca ze społecznością
jest czystą frajdą, inspiracją oraz
motywuje do działania. Ekipie
MALu życzymy wszystkiego, co
najlepsze i kolejnych, wspaniałych lat na Młocinach.

.

Po tym, jak w ubiegłym roku udało się zakończyć
rozbudowę Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza, dzieciakom do szczęścia brakowało tylko
nowego placu zabaw. Po wielu miesiącach starań
udało się zdobyć środki i zrealizować tę inwestycję. Dzieci mają do dyspozycji przestronny plac
z bardzo ciekawymi i kolorowymi zabawkami.

» Urodziny Samogłoski świętowali mieszkańcy, zespół, burmistrz Pietruczuk i dzielnicowi radni

FOT: SAMOGŁOSKA

Pszczoły na Wawrzyszewie
W światowy dzień pszczół (20
maja) na Bielanach pojawiły
się kolejne pszczele rodziny.
To bardzo pożyteczne owady
o ogromnym znaczeniu dla
środowiska i naszego życia.

ŚRODOWISKO

Dorycka do przebudowy

» Nowe pszczele ule pod opieką profesjonalnego pszczelarza

teren w okolicy filii Bielańskiego
Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112, kościoła pokamedulskiego w Lesie Bielańskim przy ul.

FOT: REDAKCJA

Dewajtis, Domu Dziecka przy
al. Zjednoczenia i od niedawna
na terenie administracji osiedla
Wawrzyszew przy ul. Wolu-

.

men 8c. Pasiekami opiekuje się
Pszczelarium.

Wygodniejsze przejazdy rowerowe
25 podpórek dla rowerzystów
pojawiło się przy przejazdach
z sygnalizacją w ramach
realizacji projektu „Przejazdy
przyjazne dla rowerzystów na
Bielanach – podpórki rowerowe” z budżetu obywatelskiego
na rok 2022.
REDAKCJA
BUDŻET OBYWATELSKI

Podpórki pozwalają rowerzyście na wygodne i bezpieczne podparcie się, bez potrzeby
schodzenia z roweru, podczas
oczekiwania na zmianę świateł.
Ponadto ułatwiają one swobodne
ruszenie. Konstrukcja składa się
z dwóch kluczowych elementów: górnej rurki do trzymania
się ręką i dolnej płaskiej podpory

Nowe stacje elektroodpadów
Urząd ogłosił przetarg na dostawę i montaż 12
automatycznych stacji do zbiórki odpadów. To projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok. Stacje będą wyposażone w osiem
osobnych tub do zbierania odpadów niebezpiecznych – baterie, żarówki, płyty cd i dvd, telefony,
ładowarki i tonery. Dodatkowa tuba będzie dedykowana do zbiórki mix, zapewniająca dostępność
osobom z niepełnosprawnościami poprzez odpowiednią wysokość otworu do zbiórki odpadów.
Miejsca ustawienia 12 stacji będą znane niebawem
po ostatecznej weryfikacji lokalizacji.

REDAKCJA

Dwa ule zostały ustawione
na terenie administracji osiedla Wawrzyszew Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Dodatkowo znajdziemy tam kłodę bartną, która nawiązuje do
bartnictwa, tradycyjnej formy
pszczelarstwa. Za eko inicjatywą
stoją radny Radosław Sroczyński
oraz Agnieszka Głowicka-Miszczak, mieszkanka Wawrzyszewa.
Na terenie Bielan pożyteczne zapylacze zadomowiły się
w 2018 roku. Mamy cztery pasieki, a w każdej znajdziemy
od trzech do nawet pięciu uli.
Pszczele rodziny zamieszkują

FOT: REDAKCJA

» Rowerowa podwórka przy ul. Marymonckiej

do oparcia się stopą. Za realizacją projektu głosowało 859
mieszkańców.
– Rower jest jednym z podstawowych środków służących

FOT: MICHAŁ MICHAŁOWSKI

mieszkańcom do poruszania się
po mieście. Jest jednocześnie
najbardziej zalecany ze względu na jego walory ekologiczne
oraz wpływ na zdrowie. Aby

podróżowanie rowerem było
komfortowe i bezpieczne, należy zapewnić do tego odpowiednią infrastrukturę, nie tylko
same ścieżki rowerowe. Jednym
z jej elementów są właśnie podpórki montowane przy przejściach przez drogę – napisali
w uzasadnieniu do projektu jego
autorzy.
Podpórki stanęły przy przejazdach rowerowych na skrzyżowaniach ul. Marymonckiej i Alei
gen. Marii Wittek, ulic Conrada
i Wólczyńskiej, ulic Żeromskiego i Wólczyńskiej z Aleją Reymonta, Alei Reymonta i ul. Broniewskiego, przy przejściu przez
ul. Wólczyńską na wysokości
przystanku Aspekt i przejściu
przez ul. Marymoncką na wysokości przystanku Żeromskiego
05.

.

Wydział Infrastruktury szykuje się do modernizacji ulicy Doryckiej. Aktualnie trwa poszukiwanie
firmy, która opracuje dokumentację projektową dla
dwóch odcinków – pierwszy od ul. Wrzeciono (ze
skrzyżowaniem) do ul. Marymonckiej (bez skrzyżowania) oraz drugi od ul. Wrzeciono (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Dorycką. Planowana modernizacja obejmuje prace przy nawierzchni,
oświetleniu i odwodnieniu jezdni oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż pasa drogowego.
Z uwagi na różne rodzaje nawierzchni jezdni ul.
Doryckiej (nawierzchnia z betonu asfaltowego
i trylinki) planujemy utrzymanie na jej części
nawierzchni z trylinki.

Panele słoneczne na dachach żłobków
W marcu miasto stołeczne Warszawa uruchomiło
program rozwoju fotowoltaiki. Do końca 2030 r.
budynki należące do Urzędu Miasta i miejskich
jednostek zostaną wyposażone w panele fotowoltaiczne. Rada Warszawy na realizację programu
w latach 2022–2024 przeznaczyła 60 mln złotych.
W pierwszej kolejności panele pojawią się na dachach miejskich żłobków. Już teraz takie instalacje
funkcjonują w sześciu placówkach. Dzięki programowi w ciągu najbliższych dwóch lat pojawią się
na dachach w kolejnych prawie 50 lokalizacjach.
Na Bielanach panele będą zamontowane w żłobkach nr 14 (ul. Wrzeciono 4), nr 15 (ul. Wrzeciono
22), nr 16 (ul. Klaudyny 10), nr 17 (ul. Kochanowskiego 9), nr 46 (ul. Przybyszewskiego 70/72),
nr 62 (ul. Tołstoja 2) oraz lokal dziennego
opiekuna przy ul. Samogłoska 9a.
opr. BF
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Walas: głos mieszkańców liczy
ROZMAWIAŁ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Od jak dawna mieszkasz na
Bielanach? Co w naszej dzielnicy
urzekło Cię najbardziej?
Na terenie osiedla Słodowiec mieszkam od urodzenia. Skończyłem Szkołę Podstawową nr 187 przy ul. Staffa,
Gimnazjum przy ul. Perzyńskiego 10,
a także Liceum Ogólnokształcące im.
José Marti. Mieszkam tu od zawsze
i bardzo się z tego cieszę, ponieważ
mam wspaniałych sąsiadów, dużą
ilość terenów zieleni oraz szybką
i dobrą komunikację z centrum. Uważam, że Bielany są świetnym miejscem
do życia.
W radzie dzielnicy reprezentujesz
mieszkańców Słodowca, osiedla
Piaski i Starych Bielan. Mówimy
tutaj o trzech sporych osiedlach,
gdzie każde ma swoją odmienną
specyfikę, klimat i problemy. Jak
po trzech latach pracy radnego
działa Ci się w tym okręgu?
Wychowałem się tutaj, stąd znam
bardzo dobrze nastroje i potrzeby tutejszych mieszkańców. Działam dla mojej
społeczności lokalnej z pełnym zaangażowaniem, gdyż mieszkając tu na
co dzień, jestem jej integralną częścią.
Z sąsiadami rozmawiam o naszych lokalnych sprawach w drodze po wodę
oligoceńską w parku czy stojąc w kolejce po pieczywo w pobliskiej piekarni.
Moja działalność społeczna zaczęła się kilka lat temu, kiedy pojawił się temat zabudowy parku Olszyna. Nie mogłem pogodzić się
z myślą, że ten piękny zielony zakątek, który widuję na co dzień z okna
mojego mieszkania, miałby zniknąć.
Musiałem coś zrobić. Wspólnie z innymi mieszkańcami zaczęliśmy działać
na rzecz obrony naszego parku. Wtedy
też poznałem Grzegorza Pietruczuka,
obecnego burmistrza, który również
był zdecydowanym przeciwnikiem zabudowy Olszyny i wspierał nas. Dzięki
temu społecznemu zrywowi udało się
ochronić park.
Na przestrzeni tych lat poznałem
wielu wspaniałych ludzi, którzy również dbają o nasze osiedle. To właśnie
dzięki nim praca na rzecz mieszkańców
jest przyjemnością.
Służysz lokalnej
społeczności nie tylko jako
radny, ale również urzędnik
w Zakładzie Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy
Bielany. Jak udaje Ci się łączyć
mandat radnego z urzędową
pracą? Jakimi zadaniami
i inwestycjami zajmujesz się
w ZGN?
To prawda. W zakładzie jestem inspektorem nadzoru robót ogólnobudowlanych. Lubię swoją pracę, gdyż
dzięki niej mogę z moimi współpracownikami dbać o naszą dzielnicę.
Pomagam wiceburmistrzowi Włodzimierzowi Piątkowskiemu w realizacji
jego autorskiego projektu Bielańskich
Rewolucji Podwórkowych. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat usunęliśmy
przeszło 15 tys. m2 asfaltu i betonu
z osiedlowych podwórek. W ich miejsce powstały tereny zielone o łącznej

FOT. REDAKCJA

O dzielnicowych inwestycjach, infrastrukturze rowerowej i sprawach Słodowca rozmawiamy
z radnym Piotrem Walasem (Razem dla Bielan).
powierzchni większej niż powierzchnia
92 boisk do siatkówki!
Nadzoruję ponadto modernizację budynku przy ul. Kasprowicza 14, gdzie
powstanie miejsce aktywności lokalnej dedykowane bielańskim artystom.
Naszym zamierzeniem jest stworzenie
przestrzeni do realizacji spotkań, kameralnych koncertów, projekcji filmowych, a także pracy twórczej artystów.
W projekt zaangażowana jest mocno
radna Ewa Turek, której przy okazji tej
rozmowy dziękuję za wsparcie.
Uczestniczę także w projekcie modernizacji budynku przy ul. Broniewskiego 56, gdzie aktualnie powstaje
Centrum Wsparcia Seniora. Jest to bardzo potrzebna inwestycja. Nasze społeczeństwo się starzeje i tym samym
nasza dzielnica musi dostosować się
do tych realiów demograficznych. Jedno centrum nie wystarczy i szukamy
miejsc w innych osiedlach na kolejne.
Trzeba przyznać, że jesteś
zapracowanym radnym. I nie
mówię tutaj tylko o Twojej
aktywności w radzie dzielnicy.
Widzę również, że angażujesz
się w przeróżne inicjatywy
mieszkańców, sportowe
aktywności na osiedlu czy
malowanie murali. Czego
jeszcze nie robisz?
Tak, ostatnio było wiele tych inicjatyw, ale nie ma co się temu dziwić, bo
mamy tutaj bardzo aktywną społeczność. Jeśli pojawia się dobry pomysł,
to bierzemy się do pracy. Miło wspo-

minam szczególnie rekultywację terenu
przed blokiem przy ul. Romaszewskiego 8, podczas której wraz z sąsiadami
posadziliśmy mnóstwo roślin. W tym
samym miejscu w zeszłym roku dosadziliśmy przeszło 30 drzew wspólnie
z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.
Najbardziej dumny jestem z postawy
mieszkańców przy akcji odmalowywania garaży w parku Herberta. Wielu
odpowiedziało na mój apel o pomoc.
I nie tylko je pomalowaliśmy, ale też
powstał na nich piękny mural, który
zaprojektowała i wykonała artystka
Marzena Sucharska. Piękne motyle
skrzydła do dziś zdobią ścianę i cieszą
spacerujących po parku mieszkańców.
Co do sportu, tak, staram się zarówno dużo ruszać, jak i zachęcam do tego
innych mieszkańców. Czasem udaje
się nawet połączyć przyjemne z pożytecznym. Jeżeli pogoda pozwoli, to 16
czerwca wyruszam rowerem nad morze. Chciałbym tą wyprawą wesprzeć
zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Radosława Marańskiego, naszego sąsiada.
Długa droga jeszcze przed Radkiem do
odzyskania świadomości i sprawności
fizycznej po zaklipsowaniu tętniaka,
ale nie wolno się poddawać. Chcecie
wspomóc akcję lub dołączyć do wyprawy? Zapraszam do kontaktu.
Rowerem nad morze? Wydaje
się to być bardzo długa i trudna
wyprawa.
Tak, ale myślę, że jestem na nią przygotowany. Bo swoją drogą uwielbiam
jazdę rowerem. Byłem już rowerem

nad Zalewem Zegrzyńskim, a także
pojechałem dookoła Kampinoskiego
Parku Narodowego. Rower to jedna
z najlepszych form aktywności fizycznej. Po ok. 15 minutach jazdy zaczyna
spadać nam poziom hormonu stresu.
Dzięki temu łatwiej się zasypia i szybciej traci wagę. Sam jestem tego najlepszym przykładem, bo schudłem 15
kg na przestrzeni 2 lat. Podczas jazdy
w mózgu zaczynają być produkowane
endorfina i serotonina. Oba hormony
poprawiają nasze samopoczucie. Tak
więc zachęcam do wskoczenia na rower, bo warto.
W czerwcu mieszkańcy będą
wybierali projekty z budżetu
obywatelskiego do realizacji
na kolejny rok. Czy zgłaszałeś
jakieś projekty w obecnej
edycji, które chciałbyś polecić
im do rozważenia przed
oddaniem głosu? A z jakich już
zrealizowanych swoich projektów
jesteś najbardziej dumny?
Korzystam z każdego narzędzia, które pozwala pozyskać środki dla mojego
osiedla, stąd od lat składam projekty do
budżetu obywatelskiego. Głosowanie
w budżecie jest najlepszym narzędziem
do współdecydowania o wydatkowaniu naszych wspólnych pieniędzy. Zanim skupię się na swoich projektach,
chciałbym zwrócić uwagę na zgłoszony
przez Olgę Podbielską ciekawy projekt:
„Domek na drzewie – park Olszyna”.
Jak pisze autorka, byłby to pierwszy
w Warszawie ogólnodostępny domek

na drzewie, który pełniłby funkcję obserwatorium przyrody. Tak więc budżet pobudza kreatywność i aktywność
mieszkańców, której bardzo potrzebujemy.
Jeżeli o mnie chodzi, to w obecnej
edycji budżetu obywatelskiego zgłosiłem oraz jestem współautorem 17
projektów. Uważam, że wszystkie są
interesujące, ale chciałbym zwrócić
uwagę czytelników szczególnie na jeden
z nich, czyli projekt „Mniej betonu
- więcej zieleni”. Jeśli trafi on do realizacji, to będziemy w ZGN mogli przyspieszyć program Bielańskich Rewolucji Podwórkowych i poddać kolejne
podwórka zielonej metamorfozie.
Z już zrealizowanych pomysłów
mojego autorstwa najbardziej dumny
jestem z projektu „Wymiana chodnika w lasku w Parku Olszyna”. W Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym
Olszyna powstała ścieżka z tarasami
widokowymi. Z tego miejsca wywieziono ponad 80 ton starego, popękanego
i pofałdowanego asfaltu. Został on zastąpiony drewnianym podwieszanym
chodnikiem, aby nie uszkodzić systemu
korzeniowego drzew.
W ten sposób inwestycja minimalizuje wpływ na unikatowe w skali miasta środowisko i jest ciekawą atrakcją
naszej okolicy. Za współpracę nad projektem dziękuję dzielnicowemu Wydziałowi Ochrony Środowiska.
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się dla mnie przede wszystkim
Swego czasu zasłynąłeś
w mediach z propozycji
wyznaczenia na ul. Broniewskiego
miejsc do parkowania. Czy
możesz nam powiedzieć coś
więcej o tym pomyśle?
Czy coś się z nim dzieje?
Szerokość pasów jezdni ul. Broniewskiego pozwala na ruch dwóch
pojazdów w jednym kierunku. Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi, gdy
zarówno w jedną, jak i w drugą stronę
poruszają się dwa pojazdy. Jakiś czas
temu ZDM wprowadził organizację
ruchu na żoliborskiej części ul. Broniewskiego, od ul. Krasińskiego do
pl. Grunwaldzkiego, która umożliwia
pozostawienie aut wzdłuż jezdni oraz
płynny ruch pojazdów w obu kierunkach. W odpowiedzi na zgłoszenia
mieszkańców w sprawie deficytu miejsc
parkingowych jakiś czas temu zgłosiłem propozycję wprowadzenia podobnej organizacji ruchu po bielańskiej
stronie ul. Broniewskiego. Jak widać,
nie jest to zwężenie ulicy, jak niektóre
osoby próbowały wmówić, a jedynie
nowa organizacja dostępnej przestrzeni, w celu jej najefektywniejszego wykorzystania. Problem pozostawienia
auta na terenie osiedla Słodowiec jest
powszechnie znany zmotoryzowanej
części mieszkańców, stąd propozycja
wygospodarowania nowych miejsc do
parkowania wzdłuż jezdni.
Najważniejszy jest dla mnie głos
mieszkańców, dlatego aktualnie przeprowadzam wśród nich ankietę w tej
sprawie, a uzyskane odpowiedzi przekażę do ZDM. Jej wyniki będzie można
znaleźć również na moim Facebooku.

że z drugiej strony są osoby, dla których samochód to narzędzie pracy lub
niezbędny środek transportu zapewniający realizację celów dnia powszedniego. Są wśród nas osoby, które wybierają rower jako środek transportu. Są też
tacy, którzy podróżują transportem publicznym. Podróż rowerem oraz komunikacją zbiorową posiada wiele zalet
i jeżeli tylko ktoś może je wybrać, to
jak najbardziej zachęcam do tego. Niemniej jednak nie ma rozwiązania idealnego, dlatego jestem daleki od tego,
by mówić komukolwiek, jak ma żyć
i czym podróżować. Uważam, że jeżeli
ktoś się decyduje na samochód, to powinien mieć możliwość pozostawienia
go przy ulicy. Myślę, że to uczciwe podejście.

Moja działalność
społeczna zaczęła
się kilka lat temu,
kiedy pojawił się
temat zabudowy
parku Olszyna. Nie
mogłem pogodzić
się z myślą, że ten
piękny zielony
zakątek, który
widuję na co dzień
z okna mojego
mieszkania, miałby
zniknąć. Musiałem
coś zrobić.

Jakie miejsca, które warto
odwiedzić rowerem, poleciłbyś
naszym czytelnikom?
Nawiązując do poprzedniego pytania, najbardziej ubolewam na brak
ścieżki rowerowej do Narodowego
Parku Kampinoskiego, której budowę
również zgłaszałem do ZDM. Nikogo chyba nie muszę przekonywać, że
Kampinos jest świetnym miejscem do
wypoczynku. Na powierzchni ok. 38 tysięcy hektarów znajduje się ok. 350 km
szlaków pieszych oraz ok. 200 km szlaków rowerowych. Na takiej przestrzeni
każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas
majowej, rowerowej podróży dookoła
Kampinosu zwiedziłem dom Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, piękny
zabytkowy kościół obronny w Brochowie, którego budowę zakończono
w 1561 roku, a także zabytkowy kościół
z 1885 roku w Leoncinie. Warta uwagi jest też polana Opaleń, która jest
świetnym miejscem na spędzenie czasu
z rodziną czy przyjaciółmi w sąsiedztwie przyrody. Na polanie znajdują się
domki z ławkami oraz są wyznaczone
miejsca do robienia ognisk.
Innym miejscem, do którego warto pojechać rowerem jest Zalew Zegrzyński. Niemal cała trasa biegnie
wzdłuż brzegu malowniczego Kanału
Królewskiego. Najgorszy fragment trasy jest na odcinku od ul. Kobiałka do
granicy m.st. Warszawy. Zwróciłem się
do ZDM o wykonanie potrzebnych napraw na tej trasie.

Słyszymy, że na Słodowcu
jest problem z parkowaniem.
Podobnie jak na innych osiedlach.
Podobnie jak w całym mieście.
Może problemem nie jest jednak
brak miejsc do parkowania,
a nadmiar samochodów?
Zgodnie z danymi na 31 grudnia 2021
roku w stolicy zarejestrowane są ponad
2 miliony samochodów. Część z nich
to wraki pozostawione na parkingach,
które zajmują tylko miejsce i jestem jak
najbardziej za ich usunięciem. Jednak-

Skoro jesteś aktywnym
rowerzystą, to może powiesz
nam, jak Ci się jeździ rowerem
po Bielanach? Jak oceniasz stan
infrastruktury rowerowej
w dzielnicy? Co należy poprawić,
gdzie pociągnąć kolejną ścieżkę
rowerową?
Z roku na rok jest coraz lepiej, jednak daleko jeszcze do ideału. Jest niestety jeszcze wiele miejsc, gdzie nie
ma ciągłości dróg rowerowych. W tym
roku zgłosiliśmy do budżetu obywatelskiego kilka usprawnień dotyczących
infrastruktury rowerowej, jednak żadnez nich nie spotkało się z pozytywną
weryfikacją. Interweniowaliśmy w tej
sprawie i odwołaliśmy się od naszym
zdaniem błędnych ocen. Czas pokaże,
czy nasze interwencje okażą się skuteczne. Jednego możecie być pewni
– nie poddajemy się i działamy dalej,
by w naszej dzielnicy żyło się jak najlepiej.

.
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Kulturalne inicjatywy

Biblioteki Podwórkowe na Bielanach
Jak oceniamy spotkania? Zdecydowanie 10 na 10! Prowadzący zajęcia są bardzo mili, pomocni i często się śmieją – mówi
z zapałem Dominika, uczennica trzeciej klasy, która do Biblioteki Podwórkowej przychodzi razem z młodszą siostrą, Ritą. Choć
to słowa tylko jednej z uczestniczek spotkań przy ul. Szegedyńskiej 13A to jej opinię podzielają pozostałe dzieciaki.
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
Ideą Bibliotek Podwórkowych, inicjatywy międzynarodowego stowarzyszenia ATD
Czwarty Świat, jest rozwijanie
dziecięcych talentów i zainteresowań poprzez uczestnictwo
w szeroko pojętej kulturze.
– Głównymi celami Bibliotek Podwórkowych są: wsparcie
dla dzieci i rodzin, tworzenie
pozytywnego nastawienia do
zdobywania wiedzy, wzmocnienie świadomości uczestnictwa
w kulturze i wyrównanie dostępu do działań edukacyjnych
i kulturalnych – wymienia Oleksii Teliuk, jeden z wolontariuszy
prowadzących zajęcia w ramach
Bibliotek Podwórkowych. Chodzi głównie o wciągnięcie najmłodszych mieszkańców blokowisk, którzy mają utrudniony
dostęp do kultury czy edukacji,
w zajęcia, które wyzwalają
w nich pomysłowość, uczą niebanalnego spojrzenia na otaczający je świat i kształtują umiejętność opisania go. Mówić krótko:
– uczą je, jak się uczyć. – Staramy się pokazać, że wiedzę można zdobywać w ciekawy sposób
i tego, że książki nie muszą być
nudne – podkreśla Oleg. Dodaje, że Biblioteka Podwórkowa
spełnia również inną ważną rolę
– umożliwia nawiązanie pozytywnych więzi pomiędzy dziećmi, ich rodzicami a nauczycielami, wolontariuszami. Poprzez
zajęcia dzieci mają też niepostrzeżenie (dla nich) wyrobić
w sobie nawyk samodzielności
w zdobywaniu wiedzy, solidarności społecznej i umiejętności
uczestnictwa w życiu społecznym. Czy to się udaje? Spotkania
prowadzone na Bielanach pokazują, że tak.
Pierwsze podwórka
Biblioteka Podwórkowa zawitała na Bielany w październiku
ubiegłego roku i od tego czasu
cieszy się sporą popularnością.
Cotygodniowe,
dwugodzinne
spotkania w soboty przyciągają
grupę kilkunastu dzieci mieszkających w pobliskich blokach.
Przyjść może każdy, zarówno maluchy (nie ma limitów
wiekowych), jak i ich rodzice.
Spotkania prowadzą – na zmianę – wolontariusze z Polski
i zagranicy. Są wśród nich Oleg
z Ukrainy, świetnie mówiący po polsku, czy Sebastian,
Belg, który dopiero uczy się (z
powodzeniem) trudnego słowiańskiego języka. Oleksii ma
10-letnie doświadczenie w pracy
z dziećmi, wcześniej prowadził
Bibliotekę Podwórkową m.in.
w Manili. – Filipińskie dzieci
mają niezwykły dar słuchania

opowieści, częściowo wynika to
z typu kultury, w której wyrosły, ale też z wysokiego odsetka
analfabetyzmu tamtejszego społeczeństwa – zauważa. Dzieciaki
z warszawskich osiedli, z którymi ma teraz kontakt, zapewniają,
że książki uwielbiają czytać, ale
na zajęciach chcą mieć także wyzwania plastyczne i oczywiście
sportowe. Dlatego wiosną Biblioteka Podwórkowa cieszy się
szczególnym zainteresowaniem.
„Nasze Bielany” wzięły udział
w jednym z majowych spotkań.
Radość młodych
Choć do zajęć można dołączyć
w każdej chwili, to dzieciaki wypatrują wolontariuszy jeszcze
przed umówioną godziną. Gdy
Oleg i Sebastian pojawiają się
w zasięgu wzroku, witają ich
radosne okrzyki: Są! Już są!
Wprawdzie, ku rozczarowaniu
większości, wietrzna pogoda
zniweczyła plany na zabawę na
zewnątrz, jednak zawód szybko
poszedł w niepamięć, bo prowadzący mieli dla uczestników inne
wciągające zadanie. Tydzień
wcześniej, podczas spaceru, opowiadali Olegowi o swoim osiedlu. Teraz na podstawie zrobionych wtedy zdjęć mają stworzyć
mapę osiedla i opisać najważniejsze dla nich miejsca w podwórkowej przestrzeni. – To plac
Bartka, czyli Zgredka – opowiada Oliwia, pokazując jedną z fotografii. – Z tym miejscem wiąże
się mnóstwo wspomnień. Ciągle
się tu spotykamy. A nasza paczka
to ponad 20 osób! – relacjonuje.
Oliwia uczy się w siódmej klasie
i z racji swojej przyciągającej
innych osobowości oraz wieku
szefuje w grupie. – Nie wolicie
grać na komputerze w domu?
– pytam. – My wolimy bawić
się na podwórku. Nigdy się nie
nudzimy, zawsze jest co robić.
Latem wychodzę rano, wracam
wieczorem – przyznaje Julia,
która mimo kuszących atrakcji
towarzyskich na powietrzu ma
jeszcze czas na czytanie w domu
„Ani na uniwersytecie”.
Białe arkusze szybko zapełniają się kolorami. – Na tym
zdjęciu jest Pekin, tak nazywamy
ten budynek. A tu jest sierociniec
dla starszych osób (dom opieki
społecznej – red.) – opisuje jedna z dziewczynek, rysując ramkę
wokół fotografii. – Przez jakie
W pisze się zawsze? A styropian? Graffiti to jedno czy dwa
T? – dopytują. – Ja, gdy mam
wątpliwości, piszę na kartce
dany wyraz i to ułatwia mi uniknąć błędu – radzi jedna ze starszych dziewczynek.
Zajęcia plastyczne są punktem
wyjścia do rozmów o tym, co
dzieci lubią robić, jak postrzegają to, co je otacza. Podobnie

» Kocyki, książki i dobra zabawa, czyli biblioteka podwórkowa

jak pozostała aktywność wpisana
w scenariusze zajęć. Niewątpliwie hitem było wykonywanie
bransoletek z koralików. Pod
ręką zawsze są książki – pięknie
zilustrowane bajki lub opowieści
dla nastolatków (po polsku, ale
także w języku ukraińskim czy
po angielsku). To tytuły, które
opowiadają o przyjaźni, o tym,
jak wygląda życie na farmie i jak
uprawia się warzywa (co nie jest
oczywiste dla dzieci z miasta),
wyjaśniające, dlaczego ważny
jest recykling. Jest nawet propozycja dla rodziców – album
z malarstwem Nikifora. Dwie
godziny mijają błyskawicznie.
I znów trzeba będzie czekać tydzień na kolejne spotkanie. Na
pewno jednak warto.

FOT: FB/ ATD CZWARTY ŚWIAT POLSKA

***
Na świecie działa około 150
Bibliotek Podwórkowych (w
niemal 30 krajach), w Polsce są
obecne od 2005 roku. Do 2018
roku w Warszawie były dwa projekty, obecnie bielańska Biblioteka Podwórkowa jest jedyną w
stolicy. Można do niej dołączyć
w każdą sobotę od godz. 11.30
do 13 (lub 13.30) w pomieszczeniach Mediateki Start-Meta przy
ul. Szegedyńskiej 13 A, a jeśli
pozwala pogoda, to na wolnym
powietrzu.
***
– Ogromnie się cieszę, że Biblioteka Podwórkowa wróciła po
latach do Mediateki. To projekt
idealnie wpisujący się w charak-

ter tego miejsca, które jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich,
a oferuje dostęp do wiedzy ze
wszystkich dziedzin nauki, zapisanej na różnorodnych nośnikach
oraz liczne zajęcia i wydarzenia.

Książka to dla
nas drzwi do
świata
Wszak dostęp do wiedzy
i kultury to nie przywilej,
a prawo każdego bez względu na środowisko, z którego
pochodzi, przekonania, czy
narodowość. Mediateka zawsze była miejscem otwartym
i przyjaznym. Każdy może z niego korzystać i rozwijać swoje ta-

lenty – komentuje zastępca burmistrza Katarzyna Potapowicz.
– W latach 80. Biblioteki Podwórkowe powstawały na całym
świecie, m.in. na Filipinach,
Haiti, w Senegalu. Obecnie
w 30 krajach jest ich ponad 150,
a teraz jest także na Bielanach.
Jak mówią organizatorzy tej
inicjatywy: „Książka to dla nas
drzwi do świata, w którym dziecko i dorosły mogą się spotkać, lepiej poznać, poszukiwać wspólnego języka, a przede wszystkim
odnaleźć spokój i siłę w obecności drugiej osoby i zbudowanych
z nią relacji”. Serdecznie zapraszam na te i inne zajęcia prowadzone w Mediatece – dodaje na
zakończenie Katarzyna Potapowicz.

.

Spotkanie ze sztuką – wystawa prac Agi Rytel
– Zaglądam czasem do Galerii
ART-KRESY na Marymonckiej i za każdym razem urzeka mnie klimat tego miejsca,
jakbym wkraczała w inny wymiar. Skromna przestrzeń, pełna małych i dużych obrazów
w gustownie dobranych ramach, meble i przedmioty
podkreślające jej nieprzeciętny
charakter upewniają, że oto
spotykasz się ze sztuką – mówi
radna Ewa Turek.
REDAKCJA
Właścicielką galerii i autorką
większości prac jest Aga Rytel, artystka malarka, twórczyni
pięknych gobelinów, mieszkanka osiedla Ruda. Studia
w Warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych ukończyła w 1971
roku, gdzie studiowała rzeźbę
u prof. J. Jarnuszkiewicza, Projektowanie brył i płaszczyzn
u prof. O. Hansena oraz gobelin

u prof. M. Szymańskiego. Każdy
z tych kierunków miał ogromny
wpływ na wybór dalszej drogi
artystycznej artystki, dając solidne podwaliny dla jej twórczości.
Szczególnie okres studiów w
pracowni Jarnuszkiewicza, zafascynowanego wówczas formami geometrycznymi, pozostawił
wyraźne odbicie w jej obrazach
i gobelinach.
Artystka prezentowała swoje prace nie tylko w galeriach
Polski, ale także Francji, Danii,
Szwecji, Niemiec i Holandii. Jej
dzieła znajdziemy również w kolekcjach prywatnych na terenie
Europy i w Stanach Zjednoczonych.
Aga Rytel w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia pracy
artystycznej i przychylając się
do inicjatywy radnej Ewy Turek, Biblioteka Publiczna im. St.
Staszica zorganizowała wernisaż
i wystawę jubileuszową utalentowanej artystki. Jej prace można było podziwiać w styczniu i

FOT: EWA TUREK

lutym w przestrzeni wystawowej na ul. Romaszewskiego 19,
która to w wyniku konkursu w
tym miesiącu otrzymała nazwę
„Aneks Bielański”.
Aktualnie obrazy i tkaniny Agi
Rytel można obejrzeć w jej galerii autorskiej przy ul. Marymonckiej 77, w godz. 13:00–16:00.
– Bardzo się cieszę, że moja

inicjatywa uhonorowania 50-lecia pracy artystycznej tej uzdolnionej twórczyni znalazła tak
godną realizację i bardzo za to
dziękuję dyrekcji Biblioteki Publicznej im. St. Staszica oraz
Zarządowi Dzielnicy Bielany
– dodaje radna Ewa Turek.
Życzymy Adze Rytel dalszych
twórczych inspiracji!

.
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Chwieralski: w duszy jestem rockmanem
Patrzę sobie z mojego bielańskiego okna na te piękne lipy i wtedy wpada mi do głowy pomysł. Jeśli jest podparty jakimiś
wydarzeniami, to powstaje stosowna do tego kompozycja – tak powstała moja aranżacja hymnu Ukrainy – mówi w rozmowie
z „Naszymi Bielanami” Radek Chwieralski, gitarzysta, kompozytor i mieszkaniec Starych Bielan.
rozmawiała
KAROLINA RUDZIK
Gitarzysta, kompozytor,
aranżer, producent,
pedagog… – którą
swoją działalność lubisz
najbardziej?
Radek Chwieralski: Każdy
z tych pionów mojej działalności
przynosi mi frajdę, bo eksploruje jej różne płaszczyzny. Lubię
komponować, aranżować, produkować, występować na scenie.
Lubię dzielić się wiedzą i lubię
się rozwijać. Daję upust swojej
pasji poprzez różne formy moich
muzycznych działań.
Prowadzisz zajęcia
z teorii muzyki i harmonii
– na czym one polegają?
Ostatnio prowadziłem cykl
warsztatów online dla wokalistów, na których pokazywałem,
jak świadomie śpiewać, jak dopasować repertuar, jakie dźwięki
powinni śpiewać i jakie emocje
powinny temu towarzyszyć. Bo
ten przekaz poprzez muzykę ma
duże znaczenie. Dobiegają również końca moje prace nad książką traktującą o harmonii muzyki.
W 2008 roku powstał
niezwykły projekt Rock
Loves Chopin.
Dyrektor Stołecznej Estrady – Andrzej Matusiak – chciał
„zrobić Chopina” dla młodszego
pokolenia, z gitarą elektryczną
w roli głównej i zaproponował
mi udział w tym przedsięwzięciu. To było bardzo duże wyzwanie i chętnie się go podjąłem.
Pamiętam, że Nokturn Es-Dur
był tu pierwszą tzw. fantazją,
którą stworzyłem i która zaczęła moją przygodę z Chopinem.
Prace nad płytą trwały kilka miesięcy, gdzie miałem przyjemność
współpracy z takimi artystami
jak Grzegorz i Patrycja Markowscy, Janusz Olejniczak, Anna
Serafińska czy Jan Borysewicz.
Pierwsze koncerty graliśmy przy
Kolumnie Zygmunta i na Wiankach Warszawskich w czerwcu
2008 roku. Na nasz koncert zbudowano
wielokondygnacyjną
scenę i wspaniale ją oświetlono.
To było ogromne przeżycie.
Czym Chopin Cię tak
zachwyca?
Tworząc w takim, a nie innym
okresie historycznym, Chopin
potrafił wspaniale przekazać
emocje polskości i nastrojów
polskości, jakie wówczas panowały. Byliśmy wówczas pod
zaborami, a jego muzyka była
pokrzepiająca. To była muzyka
wiejska, mazurki, nokturny, polonezy, które do dziś zachwycają.

Kiedy zaczęła się Twoja
miłość do gitary?
Gitara była zawsze w domu,
bo mój tata był gitarzystą. Od lat
70-tych grał w zespołach rockowych, np. w Kameleonie, który
w pewnej formie przerodził się
później w zespół Kombi. Zresztą Grzegorz Skawiński mieszkał
u nas w mieszkaniu na Bielanach
przez pół roku i mój tata pokazał mu wówczas wiele zagrywek
na gitarze. Gdy ja się urodziłem, mój tata nie zajmował się
już muzyką, lecz bardziej mną,
życiem rodzinnym. Po śmierci
mojej mamy tata postanowił,
że rozwinie u mnie jakąś pasję
i zaczął uczyć mnie gry na gitarze. Miałem wtedy 10 lat i w lot
wszystko „łapałem”. W wieku
14-tu lat grałem z innymi muzykami i wokalistami. Już wtedy
miałem pierwsze koncerty za
sobą, pierwsze sukcesy, wzmianki w prasie.
Gitara elektryczna kojarzy
się raczej z muzyką rockową
i metalową…
Gitara elektryczna daje duże
możliwości – artykulacyjne i stylistyczne. Do każdego gatunku
muzyki może pięknie się wpasować. Grałem także z DJ-ami
na dyskotekach, z jazzmanami
i bluesmanami. Grałem także
w zespole heavy-metalowym
Hetman, z którym nagrałem
dwie płyty. Ale w duszy jestem
rockmanem…
Zaaranżowałeś wiele
różnych utworów:
Chandelier, How deep is
your love, kolędy, a także
ostatnio hymn Ukrainy.
Czym kierujesz się przy
wyborze utworu do
aranżacji?
Zwykle spontaniczną potrzebą w połączeniu z inwencją
twórczą. Patrzę sobie z mojego
bielańskiego okna na te piękne
lipy i wtedy wpada mi do głowy
pomysł. Jeśli jest podparty jakimiś wydarzeniami, to powstaje
stosowna do tego kompozycja
– tak powstała np. moja aranżacja hymnu Ukrainy. W tym wypadku czułem także wewnętrzną
potrzebę.
Jeśli chodzi o inne covery, to
zazwyczaj robię aranżację tych
utworów, które często słyszę
w radiu i które wpadają szybko
do głowy. Wtedy chcę tę piosenkę zrobić po swojemu, inaczej ją
„ubrać”. Ale nieczęsto coveruję,
na moim kanale YouTube można
posłuchać przede wszystkim autorskich kompozycji.
Koncertowałeś także w USA.
Tak, kilkakrotnie, m.in. z zespołem Hetman, z projektem
Rock Loves Chopin. Spędziłem

Jak Ci się mieszka na
Starych Bielanach?
Gdybym musiał się stąd wyprowadzić, to byłbym bardzo
nieszczęśliwy. To miejsce historyczne, piękne, czyste, zadbane
i zielone. Jestem trzecim pokoleniem, które tutaj mieszka. Moja
kamienica została zbudowana
w 1954 roku. Mój dziadek, Władysław Chwieralski – skrzypek
– był tutaj pierwszy, następnie
mieszkał tutaj tata – Ireneusz
(oraz jego brat Roman, który
ukończył AWF i był pedagogiem
w tej dziedzinie). A teraz ja. Bielany są cudowne.

Wena mnie
nie opuszcza, cały
czas coś
komponuję.
Mam nadzieję, że to się
nie zmieni.
FOT: KAROLINA RUDZIK

w Stanach także kilka miesięcy,
koncertując i pisząc muzykę do
reklam. Będąc w Stanach, brałem również udział w jam session, gdzie głównie się improwizuje. Grałem wtedy w klubie dla
czarnoskórych bluesmanów, jako
jedyny biały.
Poczułem ulgę, gdy po moim
występie padły brawa i uśmiechy
poparcia. Bo przecież to właśnie

czarnoskórzy bluesmani są uważani za najlepszych muzyków
w tej dziedzinie. To było dla
mnie ogromne wydarzenie i wyróżnienie być przez nich zaakceptowanym.
Nad jakim projektem
obecnie pracujesz?
Namawiano mnie, abym celebrował 30-lecie mojej działal-

ności artystycznej, które wypada właśnie w 2022 roku, więc
rozważam jakiś duży koncert…
Mam również propozycję współtworzenia musicalu o Adamie
Mickiewiczu.
Wena mnie nie opuszcza, cały
czas coś komponuję. Mam nadzieję, że to się nie zmieni.

Jest szansa, że usłyszymy
Cię na koncercie w naszej
dzielnicy?
Grałem w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Wenezueli oraz w różnych miastach
w Europie i w naszym kraju,
a tak naprawdę nie zagrałam nigdy u siebie, na Bielanach.
Jednak niedługo może się to
zmienić, ale na razie nie mogę
powiedzieć nic więcej.

.

Za złotówkę do muzeum i teatru
Zaledwie 1 zł będzie kosztować
spektakl w Teatrze Polskim,
koncert zespołu Mazowsze
czy wizyta w Muzeum Sportu
i Turystyki. Od dziś symboliczną złotówkę za zwiedzanie
instytucji kultury samorządu
województwa mazowieckiego
zapłacą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu. Taką decyzję
podjął samorząd Mazowsza,
tym samym otwierając swoje
instytucje kultury dla najmłodszych Mazowszan.
UM
Od dziś mazowieccy uczniowie odwiedzą muzeum czy pójdą
do teatru za złotówkę. To nowa
inicjatywa samorządu woje-

wództwa mazowieckiego. Cel
– instytucje kultury bardziej dostępne dla dzieci i młodzieży.
Pomysłodawcą programu jest
Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa
Mazowieckiego. – Naszą rolą
jest edukować, pokazywać mazowiecką kulturę i nasze tradycje
najmłodszym Mazowszanom,
stąd ta inicjatywa. Liczymy, że
spotka się z dużym zainteresowaniem szkół i wielu uczniów
skorzysta z bogatej oferty instytucji samorządu województwa
mazowieckiego – podkreśla..
Zarząd województwa na realizację programu przeznaczył 6
mln zł. Środki wyrównają utracone przychody instytucji kultury.
Do udziału w programie władze
Mazowsza zapraszają uczniów
szkół podstawowych i ponad-

FOT: MACIEJ LESZCZEŁOWSKI M.ST. WARSZAWA

podstawowych. By móc skorzystać z „promocyjnej” ceny, szkoła powinna wysłać zgłoszenie
o chęci udziału do wybranej
przez siebie instytucji kultury.
Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie www.mazovia.
pl oraz na stronach instytucji
kultury.
Ideą programu jest upo-

wszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza i zachęcenie
mazowieckiej młodzieży do odwiedzania muzeów i teatrów.
Lista instytucji kultury biorących udział w programie dostępna jest na stronie edukacja.
um.warszawa.pl/-/za-zlotowke-do-muzeum-i-teatru.

.

Wybierz pomysły,
które zmienią
Warszawę
Zagłosuj na projekty
od 15 do 30 czerwca
bo.um.warszawa.pl
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UCHWAŁA Nr 179/XLII/2022
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 24 maja 2022 r.

UCHWAŁA Nr 180/XLII/2022
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny
– jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono
– jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom
miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz z 2019 r. poz.
13139) oraz § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Brzeziny
- jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 164/XLI/2022 Rady
Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie
uchylenia uchwały nr 106/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja
2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 703/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia
25 maja 2002 r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny oraz zmiany
uchwały o utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny, a także nadania nowego
statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce
niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom
miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz z 2019 r. poz.
13139) § 19 ust. 1, § 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Wrzeciono
- jednostki niższego rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 167/XLI/2022 Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały
nr 119/XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie
uchylenia Uchwały Nr 716/XXX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 22 czerwca
2002 r. w sprawie: zmiany nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Wrzeciono” oraz
określenia statutu, a także nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu
Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny
- jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 10 osób.
2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 20 września 2022 r. - pierwszy termin
o godz. 18.00, drugi termin o godz. 18.15.
3. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny
– jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
przy ul. Wrzeciono 9 w Warszawie.
§ 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady
Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy w składzie:
1) Chęcińska Alicja;
2) Czarnecka Anna;
3) Dłuska Karolina;
4) Gola Agnieszka;
5) Kulesza Stefan;
6) Pieniek Daniel;
7) Strzeżek Jan;
8) Szymańczyk Aleksandra;
9) Turek Ewa;
10) Zaniewski Jan.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na portalach internetowych prowadzonych
lub administrowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i przez wywieszenie
na terenie objętym działaniem Samorządu Mieszkańców Brzeziny, najpóźniej na 30 dni przed
dniem 20 września 2022 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1. 1. Zarządza się wybory członków Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono
- jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w liczbie 10 osób.
2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 27 września 2022 r. - pierwszy termin o godz.
18.00, drugi termin o godz. 18.15.
3. Miejsce przeprowadzenia wyborów członków Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono
– jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ustala się w lokalu Szkoły
Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy przy ul. Balcerzaka 1 w Warszawie.
§ 2. Powołuje się Komisję Wyborczą dla przeprowadzenia wyborów członków Rady
Samorządu Mieszkańców Wrzeciono – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy w składzie:
1) Chęcińska Alicja;
2) Czarnecka Anna;
3) Dłuska Karolina;
4) Gola Agnieszka;
5) Kulesza Stefan;
6) Pieniek Daniel;
7) Strzeżek Jan;
8) Szymańczyk Aleksandra;
9) Turek Ewa;
10) Zaniewski Jan.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na portalach internetowych prowadzonych
lub administrowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i przez wywieszenie na
terenie objętym działaniem Samorządu Mieszkańców Wrzeciono, najpóźniej na 30 dni przed
dniem 27 września 2022 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 179/XLII/2022
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny
– jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 180/XLII/2022
RADY DZIELNICY BIELANY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 24 maja 2022 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono
– jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

W związku z rekomendacją Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy oraz wnioskiem Rady Samorządu Mieszkańców Brzeziny, zgodnie
z art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego
Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego
Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) oraz § 19 ust. 1,
§ 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Brzeziny - jednostki niższego
rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 164/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 106/
XVIII/2016 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie
uchylenia Uchwały Nr 703/XXIX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 25 maja 2002
r. w sprawie: statutu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny oraz zmiany uchwały o
utworzeniu Samorządu Mieszkańców Osiedla Brzeziny, a także nadania nowego statutu
Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Brzeziny – jednostce
niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zarządza się wybory członków Rady
Samorządu Mieszkańców Brzeziny – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.
Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy.

W związku z rekomendacją Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy oraz wnioskiem Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono, zgodnie
z art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego
Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy
z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego
Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139) oraz § 19 ust. 1,
§ 20 ust. 2 i § 21 ust. 2 Statutu Samorządu Mieszkańców Wrzeciono - jednostki niższego
rzędu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 167/XLI/2022 Rady Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 119/XVIII/2016 Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr
716/XXX/02 Rady Gminy Warszawa-Bielany z dnia 22 czerwca 2002 r. w sprawie: zmiany
nazwy Samorządu Mieszkańców Osiedla „Wrzeciono” oraz określenia statutu, a także nadania
nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono - jednostce niższego rzędu w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy oraz nadania nowego statutu Samorządowi Mieszkańców Wrzeciono
– jednostce niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zarządza się wybory
członków Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski

Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Maciej Chmielewski

Realizacja uchwały nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu m.st. Warszawy.

Ekologia i środowisko

12 | maj–czerwiec 2022

NASZE BIELANY

Dzikie Bielany

Rozkwit zamiast zakwitów. Stawy Brustmana od nowa
Stawy Brustmana to jeden z pięciu akwenów, które odzyskają naturalną szatę dzięki pracom przeprowadzonym w ramach programu „Szuwar Warszawski”, realizowanego przez Zarząd Zieleni Warszawy. Renaturyzacja zbiorników i cieków jest jego najważniejszym zadaniem.
AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA

S

zuwar warszawski w naszym mieście projekt
pod każdym względem
pionierski, będący prawdziwym przełomem w systemowej
ochronie przyrody. Z życia znamy tylko takie „rewitalizacje”
akwenów, które polegają na ich
inwazyjnym oczyszczaniu, na
umacnianiu i betonowaniu brzegów oraz wykaszaniu roślinności. Teraz mamy szansę na rewitalizację w prawdziwym tego
słowa znaczeniu.
Do programu zakwalifikowano tylko kilka warszawskich
lokalizacji, więc wybór wawrzyszewskich stawów mówi nam
o ich znaczeniu dla ekosystemu
miasta. To tutaj niegdyś biły
źródła naszego najważniejszego cieku, Potoku Bielańskiego,
które później zostały zmeliorowane i osuszone; dziś wody
potoku dopływają do stawów
podziemnym kanałem poprzez
kolektory. Stawy utworzono na
przełomie XVIII i XIX wieku,
a następnie przez dwa stulecia
były intensywnie przekształcane. We wspomnieniach lokalsów
jeszcze w latach 90. XX wieku
tętniła tu przyroda, ale w 2002
roku przeprowadzono prace „naprawcze” i przyroda musiała się
wyprowadzić: brzegi umocniono
plastikową opaską, a niżej wyłożono betonowe płyty. W ramach
„Szuwaru” staw zostanie rozbetonowany i odzyska łagodną linię brzegową. Prace na Stawach
Brustmana zostały poprzedzone
ekspertyzami, które pozwoliły
ocenić stan siedliska i wskazać
działania, na których ono najwięcej skorzysta.
Koło ratunkowe
Ekosystemy wodne są szczególnie wrażliwe na ingerencję
człowieka, głównie dlatego, że
silnie zakłóca ona obieg wód
gruntowych. Zbiorniki mają
przez to ograniczoną naturalną
zdolność do regeneracji, przez co
łatwiej o kumulację zanieczyszczeń i niepożądane wypłycenia.
Przywrócenie w wodnym środowisku naturalnych procesów
ograniczy parowanie i wzmocni
retencję wody. Susze, których
doświadczamy coraz dotkliwiej,
w tym zakątku Bielan będą zatem mniej straszne. Odtwarzanie
zdegradowanych ekosystemów
to jedna z najlepszych tarcz antykryzysowych w czasie, gdy
stoimy na krawędzi globalnej
katastrofy.
Płazy wiedzą lepiej
Poszczególne gatunki zwierząt
i roślin mają różną wrażliwość na
degradację ekologiczną, dlatego
stan ich populacji wykorzystuje
się w ocenie jakości danego ob-

szaru. W przypadku zbiorników
wodnych takim wskaźnikiem są
płazy. To zwierzęta o wrażliwej
skórze, przez którą oddychają
i wymieniają wodę z otoczeniem, więc toksyny łatwo wnikają do ich organizmów. Dlatego
można przyjąć, że tam, gdzie są
płazy, zanieczyszczenia są niewielkie, zaś znikanie zwierząt
z tej grupy to sygnał alarmowy.
Mówi się o wymieraniu ptaków
czy ssaków, a tymczasem najbardziej zagrożonymi kręgowcami
są właśnie płazy (globalnie jest
to aż 41% gatunków!). Zagraża
im zanikanie siedlisk oraz prowadzenie pomiędzy nimi dróg.
Płazy giną pod kołami pojazdów,
gdy wiosną wędrują z zimowisk
do miejsc rozrodu. Inna pułapka
to studzienki kanalizacyjne. Wiele populacji płazów zostało wyniszczonych sztucznym zarybianiem zbiorników (ryby żywią się
skrzekiem). Będąc pożywieniem
wielu ptaków i ssaków, płazy stanowią ważne ogniwo łańcucha
pokarmowego. Same odżywiają
się bezkręgowcami: w ich menu
znajdują się m.in. komary i ich
larwy. Teraz już nie ma już wątpliwości, że rechot żab to dla nas
sygnał zdrowej metamorfozy…

Z relacji
mieszkańców wiemy,
że jeszcze
w latach 90.
XX wieku
tętniła tu
przyroda.
Z trzciną czyściej
Innym kluczowym działaniem
renaturyzacyjnym są nasadzenia
roślin wodnych i nawodnych.
Niektóre ich gatunki na powierzchni swych korzeni lub kłączy tworzą warunki do rozwoju
bakterii rozkładających obecne
w wodzie zanieczyszczenia. Najskuteczniej filtrują m.in. trzcina
pospolita, turzyce, kosaćce, tojeść rozesłana, tojeść bukietowa,
mięta nadwodna czy pałka drobna. Trzcina usuwa tak dużo azotu
i fosforu, że jest wykorzystywana w roślinnych oczyszczalniach
ścieków. Te dwa pierwiastki są
dla flory niezbędne, ale gdy gromadzą się w nadmiarze, powodują groźne przeżyźnienie zbiorników (tzw. eutrofizację), na
co tylko czekają glony i sinice.
Na gorsze natlenienie zbiornika
dodatkowo wpływa pieczywo,
które wrzucamy do wody dla

» Dzika część Stawów Brustmana

ptaków.
Hektar trzciny rocznie jest
w stanie zmagazynować aż 40
kg fosforu i nawet 225 kg azotu.
W przypadku pospolitej pałki
wodnej te wartości mogą być
nawet 10 razy wyższe. Roślinne
bufory osłaniają też od wiatru
i chronią przed przymrozkami.
Utrzymują życiodajny mikroklimat. W bujnej roślinności
bezpieczne schronienie znajdzie
wiele gatunków zwierząt. Paradoksalnie to właśnie miasta są
dziś szansą na rozkwit różnorodności przyrodniczej.
Z przeprowadzonych niedawno na SGGW badań nad postrzeganiem miejskich akwenów wynika, że dla mieszkańców coraz

FOT: S. SŁOMKA

większą wartość ma dziki charakter, który dają przede wszystkim gęste rośliny przybrzeżne
i nawodne. Sterylne, betonowe
zbiorniki odpływają do lamusa:
na miejskiej wyspie ciepła przyciągają nas dziś porośnięte soczystą zielenią oczka wodne, nad
którymi możemy się odprężyć,
podpatrując dzikie życie (por.
„Renesans naturalnych zbiorników wodnych w miastach”, uslugiekosystemow.pl, 24.05.2022).
W ramach programu „Szuwar
Warszawski” natura wraca również do Kanału Piaseczyńskiego
w Parku Agrykola, do Kanału
Sobieskiego w rezerwacie przyrody Morysin, do zbiorników
przy ul. Tołwińskiego (Sady

Żoliborskie) i przy Trasie Siekierkowskiej oraz do stawów
w otulinie rezerwatu Las Kabacki. Z myślą o ochronie jednych z ostatnich w Warszawie
stanowisk rozrodczych takich
gatunków płazów, jak kumak
nizinny, traszka grzebieniasta
czy rzekotka drzewna, Miasto
wykupi z rąk prywatnych grunty
w otulinie rezerwatu Las Kabacki. Warszawa nigdy wcześniej
nie przejęła gruntów wyłącznie
na cele ochrony przyrody! Innym, całkowicie bezprecedensowym działaniem był odłów ryb
ze zbiornika Moczydło 2. Ponad
90% stanowiły obce gatunki inwazyjne, karaś srebrzysty i czebaczek amurski.

Oprócz stref szuwarowych
w planach jest m.in. budowa zastawek zatrzymujących wodę,
usuwanie gatunków inwazyjnych
(rdestowce, klon jesionolistny,
orzech włoski, robinia akacjowa) oraz tworzenie dodatkowych
miejsc lęgowych (np. platformy
nawodne) i przyjaznych zwierzętom wypłyceń wzdłuż brzegów.
Projekt „Ochrona zagrożonych
gatunków związanych z siedliskami
wodnymi na terenie Warszawy”
realizuje Zarząd Zieleni Warszawy
przy dofinansowaniu z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

.

Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś!
W bielańskich parkach zostały
zawieszone tabliczki przypominające o konieczności sprzątania po swoich pupilach.
To prace, które wpłynęły na
ogólnodzielnicowy
konkurs
plastyczny dla dzieci i młodzieży „Bądź EKO na Bielanach”
w ubiegłym roku, w edycji VIII,
która przebiegała pod hasłem
„Jesteś odpowiedzialny za to, co
oswoiłeś”. Zadaniem konkursu
było wykonanie plakatu, będącego rozwinięciem myśli Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
Autorem pracy „Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”
jest Aleksander Jedynasty ze
Szkoły Podstawowej nr 293 im.
J. Kochanowskiego. Zaś Kacper Maksalon, również uczeń
SP 293, za pracę „Nie pozwól
wstydzić się swojemu psu za
CIEBIE” otrzymał wyróżnienie
w konkursie.
Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości artystycznej
i ekologicznej dzieci i młodzieży
oraz kształtowanie postaw odpo-

wiedzialnej opieki nad zwierzętami, zwłaszcza w przestrzeni
publicznej (psy, koty wolno żyjące, ptaki). Konkurs promował
mądre postawy proekologiczne,
dotyczące zarówno żyjących
w miastach zwierząt domowych
(„odpowiedzialność za oswojone” – m.in. sprzątanie po swoim
psie, zapewnienie bezpieczeństwa, odpowiednia opieka), jak
i zwierząt bezpańskich czy dzikich, kotów wolno żyjących,
ptaków („odpowiedzialne oswajanie” – mądre dokarmianie,
wrażliwość i właściwa reakcja,
kwestie bezpieczeństwa). Konkurs miał również na celu edukowanie o konsekwencjach nieodpowiedniego postępowania (np.
niesprzątanie po swoim pupilu,
dokarmianie ptaków chlebem
itp.).
W najbliższych dniach poznamy laureatów tegorocznej,
IX edycji konkursu pod hasłem
„Tworzymy atmosferę – dbamy
o czyste powietrze”.
redakcja

.
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Bielańskie lasy

Las Bielański, czyli warszawska rafa koralowa
KATARZYNA UDRYCKA
W ubiegły weekend odwiedziłam rafę koralową.
– Jak to? Przecież ty nie latasz samolotem – zdziwiliby się
znajomi. Zgadza się, ale rafę koralową można zobaczyć w Warszawie. Wystarczy wybrać się na
Bielany.
Rafy koralowe, razem z lasami tropikalnymi, należą do
najcenniejszych ekosystemów
przyrodniczych na ziemi. Zbudowane z wapiennych szkieletów koralowców są siedliskiem
nieprzebranych rzeszy organizmów. Zajmują 0,2% powierzchni dna oceanów, a goszczą 25%
wszystkich morskich gatunków.
Ich przetrwaniu zagrażają skutki
zmiany klimatu. Rafy koralowe
są kwintesencją „cenności”.
W skali Warszawy na miano
„rafy koralowej” zasługuje Las
Bielański. Tak uważa Michał
Książek, pisarz i poeta, przyrodnik z zawodu i pasji. Kiedy
nadarza się okazja udziału w prowadzonej przez niego wycieczce
po Lesie Bielańskim, od razu się
zgadzam. W gronie kilku osób
stawiamy się w umówionym
miejscu „pod dębem”.
Miejsce nieprzypadkowe, bo
w „Warszawskiej Rafie Koralowej” to właśnie drzewa odgrywają rolę tętniących życiem koralowców ciepłych mórz.
Michał rozdaje nam miniaturowe lupki z latarkami. To
kluczowy rekwizyt do „ćwiczeń
ze zdziwienia”, które serwuje
uczestnikom wycieczek. Chce,

żebyśmy weszli w bliski kontakt z przyrodą, zobaczyli to, co
niewidoczne… Chwilę potem
z oczami uzbrojonymi w szkła
powiększające studiujemy korę
powalonego grabu.
To, co widzimy potwierdza
trafność metafory. Zmurszały
pień pokrywa jasnobłękitny porost fałdowany niczym glon. Pod
korą przycupnęła stonoga, która
nie jest owadem, tylko skorupiakiem (kolejny element wspólny
z rafą koralową). Scenkę jak
z filmów Jacquesa Cousteau
dopełnia żywozielony mech:
zroszony przez Michała wodą
pęcznieje, upodabniając się do
łanu wodorostów. Obok kroczy
długonogi pająk.
Stare i martwe drzewa to, podobnie jak rafa koralowa, siedliska tętniące życiem. Pełne są
czeluści i szpar, w których można się ukryć lub założyć gniazdo. Dzięcioły wykuwają w nich
dziuple. Nawet taki mocarz, jak
dzięcioł czarny, także mieszkaniec Lasu Bielańskiego, z trudem
kuje w świeżym drewnie. To także żerowisko wielu organizmów,
od grzybów po kręgowce. Według naukowców więcej gatunków żyje na martwym drzewie
niż na żywym.
Obecność sędziwych drzew
stanowi o unikalności Lasu
Bielańskiego. Mimo ingerencji
człowieka zachowały się tu drzewostany liczące 300–400 lat.
Główne tworzywo Lasu Bielańskiego to grądy – lasy z przewagą grabu i dębu. Są piękne.
Pomiędzy drzewami ściele się
dywan delikatnych kwiatów,
przetykamy tu i ówdzie opadłym

FOT: MICHAŁ MICHAŁOWSKI

konarem i oświetlony mleczną
poświatą słońca filtrowanego
przez liście. W oczach stają mi
obrazy z Puszczy Białowieskiej,
w której spędziłam kilka sezonów obserwacji ornitologicznych.
Rzeczywiście część Lasu Bielańskiego to pozostałość Puszczy
Mazowieckiej. Naszej rodzimej
puszczy nizinnej, która niegdyś
porastała Polskę. Przetrwały tu
nie tylko rzadkie gatunki roślin,
zwierząt czy grzybów, ale też
procesy przyrodnicze typowe
dla prastarej kniei. Zwierzęta zachowują się tu inaczej niż
w zwykłych lasach, dostarczając
materiału do badań biologom.
Las Bielański jest ostoją bioróżnorodności niezwykłą w skali
miasta i kraju. Od 2011 r. rezer-

wat jest częścią Europejskiej Sieci Natura 2000.
Zatrzymujemy się obok okazałego dębu. Wygląda jak po
ostrzale: okorowany pień zdobią
otwory jak po kulach. To ślady
kozioroga dębosza, rzadkiego
chrząszcza, zależnego od martwych drzew. Jego larwa wygryza w drewnie tunele grubości
palca (co każdy z nas sprawdza,
po kolei wkładając palce do
otworów). „W języku leśników
takie drzewa nazywa się »złomem«” – mówi Michał. „A przecież wiemy, że pełnią one ważną
rolę w przyrodzie. Dlatego ja
mówię o nich »wielkodrzewy«,
»ostańce«, »matuzalemy«” – tłumaczy Michał.
Zdaniem
Michała
język
kształtuje nasze postrzeganie

rzeczywistości. Dziś słownictwo, którym opisujemy przyrodę
wywodzi się z nauki lub gospodarki. I jest mocno ułomne. Na
przykład „las” w języku administracji leśnej to zarazem teren
zrębu, gdzie drzewa wycięto,
i młodnika, gdzie dopiero je zasadzono. „Las” to jednogatunkowa plantacja na potrzeby produkcji drewna i drzewostan zbliżony
do naturalnego, który jest cenny
przyrodniczo i pochłania więcej
dwutlenku węgla. Potrzebujemy pilnie nowego języka, który
pozwoli nam docenić przyrodę, zachwycić się nią, poczuć
z nią więź, a w efekcie lepiej ją
chronić. Dlatego Michał mówi
o „metrach szczęściennych” (w
kontrze do „metrów sześciennych (drewna)”), a koronę drze-

wa nazywa „liściastym szeleścieniem”. Taka korona to dużo
więcej niż część drzewa, to zbawienny cień i kojący szum liści.
Utworzona przy Instytucie Reportażu Szkoła Ekopoetyki powstała z potrzeby alternatywnej
narracji o przyrodzie. Na portalu
instytutu czytamy: „Kryzys ekologiczny to przede wszystkim
kryzys wyobraźni”. Ustawienie
człowieka w pozycji tego, który
ma prawo tylko czerpać z natury
to jeden z błędów współczesnej
cywilizacji. „Wyzwaniem dla
wyobraźni jest znalezienie drogi
poza ten destrukcyjny schemat.”
„Jeśli chcemy skutecznie
chronić przed osuszaniem mokradła – bezcenne rezerwuary
dwutlenku węgla – nie możemy
dłużej używać określenia »bagno«” – przekonuje Michał. Takie przykłady można mnożyć.
Kątem oka patrzę na uczestników wycieczki. Siedmioro ludzi
z lupkami pochyla się nad zmurszałym konarem, który zdobią
żółte grudki. „Pacynki z pianki
budowlanej”, „silikon”, „wyroby z Lukullusa”, padają skojarzenia. „To śluzowce” – podpowiada Michał. „Organizmy
jednokomórkowe, o których nie
wiadomo, czy to zwierzęta czy
rośliny. Potrafią się przemieszczać. Znajomy ustawia w domu
przemyślne labirynty, w których
śluzowce znajdują najkrótszą
drogę do wyjścia”. Michał zawiesza na chwilę głos, po czym
z entuzjazmem oświadcza: „Czy
zauważyliście, że minęło półtorej godziny, a my zrobiliśmy raptem 200 metrów?

.

Zakaz spalania węgla w Warszawie od przyszłego roku
14 maja weszła w życie znowelizowana uchwała antysmogowa dla Mazowsza. Zgodnie
z jej zapisami od października
2023 r. mieszkańcy stolicy nie
będą mogli palić węglem
w piecach i kominkach.
UM
Poprzednia uchwała antysmogowa dla województwa
mazowieckiego obowiązywała od listopada 2017 r. i miała
ograniczyć negatywny wpływ
instalacji grzewczych na zdrowie mieszkańców i środowisko.
Jednak z uwagi na zbyt wolne
tempo poprawy jakości powietrza Samorząd Województwa

Mazowieckiego zdecydował się
zmienić dotychczasowe zapisy.
Nowa uchwała została przyjęta
26 kwietnia br.
Co to oznacza
dla mieszkańców?
Zgodnie z nową uchwałą od
1 października 2023 r. mieszkańcy Warszawy nie będą mogli
palić węglem w swoich źródłach
ogrzewania. Wyjątek stanowią
instalacje spełniające wymogi
tzw. ekoprojektu, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1
czerwca 2022 r. oraz instalacje
spełniające wymagania określone dla klasy 5, których eksploatacja rozpoczęła się przed
10 listopada 2017 r. Właściciele
mają możliwość palenia w nich

również węglem do końca ich
żywotności.
Zgodnie z uchwałą w mocy
pozostają wcześniej obowiązujące zapisy, m.in.:
• wszystkie nowo instalowane
kotły na paliwa stałe muszą
spełniać wymagania tzw. ekoprojektu,
• kominki muszą zostać do końca tego roku wymienione na
takie, które spełniają wymogi
ekoprojektu lub muszą zostać
wyposażone w urządzenia
ograniczające emisję pyłu,
• do końca tego roku zlikwidowane mają zostać wszystkie
„kopciuchy”, czyli przestarzałe piece na paliwa stałe.
Zakaz spalania węgla w indywidualnych źródłach ogrzewania

jest zgodny z treścią deklaracji
podpisanej wspólnie w 2020 r.
podczas III Kongresu Czystego Powietrza przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego
i miasto stołeczne Warszawę.
Wprowadzenie zakazu poparli
prezydent Rafał Trzaskowski
oraz Komisja Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy.
Działania Warszawy na
rzecz jakości powietrza
i klimatu
Warszawa od lat realizuje politykę klimatyczną w zakresie
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Celem klimatycznym miasta jest ograniczenie tej emisji o
40% do 2030 r. oraz osiągnięcie
neutralności klimatycznej naj-

później w 2050 r. Dlatego stolica od kilku lat realizuje liczne
inicjatywy w tym zakresie – to
m.in. podłączanie kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej.
Miasto wspiera też i realizuje
inwestycje w odnawialne źródła
energii. Na kolejnych obiektach
montowane są panele fotowoltaiczne – docelowo do końca
2030 r. panele mają pojawić na
wszystkich miejskich budynkach, na których istnieje taka
możliwość.
Warszawa prowadzi także
wymianę przestarzałych pieców
na olej i paliwo stałe w lokalach
komunalnych oraz wspiera finansowo mieszkańców w realizacji takiej inwestycji w zasobie
prywatnym. Łącznie w latach

2017–2021 przy użyciu środków
miejskich wymieniono ponad 4
tys. kopciuchów. Wysokość wypłaconych w tym czasie dotacji
dla mieszkańców przekroczyła
50 mln zł.
Prowadzone są też inwestycje
w rozwój transportu publicznego. Już teraz Warszawa ma jeden
z największych taborów autobusów elektrycznych w Europie.
Rozwijany jest także transport
szynowy – stolica rozbudowuje
drugą linię metra, trwają prace
przedprojektowe dla pierwszego
odcinka trzeciej nitki. Oprócz
tego miasto modernizuje i buduje nowe połączenia tramwajowe,
a także inwestuje w centra przesiadkowe, takie jak parkingi Parkuj i Jedź.

.
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Nie tylko wilka ciągnie do… Lasu!
Niesamowity leśny klimat i genialne słodkości to największe atuty nowej kawiarni przy alei Zjednoczenia.
IWONA SOBCZAK
To już fakt. Bielany wzbogaciły się o kolejny las. Tym
razem taki, w którym ani zła pogoda, ani chłodna pora roku nie
staną na drodze do wspólnych
spotkań. A to dlatego, że nowo
powstały LAS, to kawiarnia,
która mieści się przy alei Zjednoczenia 11. Tu zawsze świeci
słońce i panuje ciepła atmosfera. Warto więc wybrać się na
spacer, by poznać to miejsce
i odnaleźć równowagę, jaka kryje się za konceptem tego miejsca.
Dlaczego LAS?
Pomysł stworzenia tego miejsca i jego nazwa wywodzą się
ze wspólnego marzenia dwóch
przyjaciółek – Magdy i Katarzyny, które od zawsze chciały
mieć własną kawiarnię. Filozofia, która przyświecała tej
idei to tak bardzo poszukiwany przez ludzi balans życiowy.
A ten najłatwiej odnaleźć w przyrodzie. Dlatego las i balans stały
się inspiracją do stworzenia nowego lokalu gastronomicznego
w jednej z najbardziej zielonych
dzielnic Warszawy, czyli na
Bielanach, gdzie mieszka jedna
z założycielek.
FOT: FB/ KAWIARNIA LAS

– Tworząc LAS, inspirowałyśmy się żywiołami, które łączą
się, wpływając na naturalną le-

ale bogate w smaki. Znajdują się w nim kanapki w wersji
z mięsem lub wegetariańskie,
jajecznica lub jajka sadzone,
desery w postaci przepięknych
cukierniczych monoporcji oraz
czekoladowa granola czy croissanty. Warto podkreślić, że
wspomniane pieczywo, croissanty oraz granola wypiekana
są na miejscu. Również desery
w formie monoporcji tworzone
są ręcznie od podstaw przez panią Katarzynę.
Ich spektakularny efekt wizualny nie jest jednak jedyną
cechą, która zaskoczy, ponieważ
również nawiązują do leśnego
konceptu. Można tu więc skosztować pięknie zdobionej szyszki
czy deseru z czarnego bzu.
Do LASU można przyjść codziennie w godzinach od 8.00
i cieszyć się smakiem kawy,
herbaty, naparów ziołowych
lub unikalnych smaków aż do
22.00. – Chcemy, żeby nasi
goście czuli się tu jak u siebie.
Nasz LAS to miejsce przyjazne
ludziom i zwierzętom, słowem
– otwarte dla wszystkich. Cenimy sobie spokój ducha, przyjazną atmosferę, przyjacielskość
i pomoc. Bez względu na wiek,
płeć, pochodzenie czy orientację. Tu wszyscy są równi i mile
widziani – podkreślają właścicielki.
Do lokalu wkrótce zawitają
również kultura i rozrywka. Planowane są spotkania autorskie
i warsztaty, o których będzie
można dowiedzieć się na facebookowym fanpage’u kawiarni
facebook.com/LAS.kawiarnia
lub pod numerem telefonu 731
850 645.

Dlatego las
i balans stały
się inspiracją
do stworzenia
nowego lokalu
gastronomicznego w jednej
z najbardziej
zielonych dzielnic Warszawy,
czyli na Bielanach.
śną faunę i florę. My dodałyśmy
do nich pierwiastek człowieka,
energii oraz równowagi i tak
stworzyłyśmy kawiarnię – podkreślają właścicielki.
– Nasz LAS, znajdujący się
w sercu zielonych warszawskich
Bielan, to wyjątkowa kawiarnia
celebrująca wspólne spotkania,
gdzie goście mogą skupić się
na tym, na czym tylko zechcą,
a my zadbamy o najlepszą kawę,
napary oraz wyjątkowe dania
– dodają.
A co znajdziemy w leśnym
menu?
Jak podkreślają właścicielki,
menu zostało stworzone tak, aby
spełniać oczekiwania każdego,
kto odwiedzi LAS. Niezależnie
od preferencji kulinarnych. Kawiarniane menu jest skromne,

.

» Katarzyna i Magda,
właścicielki Kawiarni Las
FOT: MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Rusza rekrutacja do miejskiego programu dla start-upów
Masz start-up? Albo pomysł?
Ratusz otwiera rekrutację do
9. edycji miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw
Booster.
UM
Start-upy
zainteresowane
uczestnictwem w programie
mogą zgłaszać swój udział do 20
czerwca za pośrednictwem strony warsawbooster22.pl. Program
przeznaczony jest dla firm, które
prowadzą działalność w Warszawie – ale nie dłużej niż 3 lata
– lub dopiero mają taki zamiar.
Korzyści dla miasta
Warsaw Booster to jedyny
w Polsce, cyklicznie realizowany miejski program akceleracyjny, który wspiera młode
firmy technologiczne oraz twórców w doskonaleniu kompeten-

cji biznesowych. W tym roku
Warszawa organizuje go po raz
dziewiąty. Uczestnicy programu
przez wiele tygodni otrzymują
indywidualne i dopasowane do
ich potrzeb wsparcie mentorów
i doradców z ponad 100 polskich
firm, międzynarodowych korporacji oraz biur, jednostek i spółek
miejskich. Biorą udział w warsztatach, wykładach, indywidualnych spotkaniach oraz korzystają
z mentoringu.
Do pierwszej tury tegorocznej
edycji programu zostanie zakwalifikowanych 45 najlepszych
projektów wybranych spośród
wszystkich zgłoszeń.
Inteligentny i zrównoważony
rozwój – w takim kierunku podąża Warszawa. Chcemy utrzymać wysoki poziom atrakcyjności stolicy, dlatego stawiamy
na innowacyjne rozwiązania,
które pozwolą nam jeszcze lepiej reagować na globalne wy-

zwania. Wiele z nich dotyczy
codziennego
funkcjonowania
miasta. Liczę, że efektem Warsaw Boostera będą nowatorskie
projekty, które odpowiedzą na
potrzeby naszych mieszkanek
i mieszkańców – mówi Karolina
Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości
i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.
Game changer dla
start-upów
Znakiem
rozpoznawczym
Warsaw Boostera jest ambitny
program merytoryczny.
Uczestnicy programu będą
mogli wziąć udział w zajęciach
grupowych, wykładach i warsztatach poświęconych wydobywaniu kluczowych przewag
i zarządzaniu indywidualnymi
deficytami start-upów. W oparciu o międzynarodowe standardy
venture capital przygotujemy ich

nie tylko do rozmów z klientami korporacyjnymi, ale także
dostawcami kapitału. Warszawa
jest najlepszym miejscem do postawienia pierwszego kroku zarówno przez lokalnych innowatorów, jak i przyjezdnych – mówi
Paulina Brym-Ciuba, COO Startup Hub Poland.
Celem programu jest znalezienie rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania, przed jakimi stoi
Warszawa, związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zostały
one zidentyfikowane w następujących obszarach:
• transport i infrastruktura
komunikacyjna,
• jakość życia, w tym planowanie miasta i dbanie
o mieszkańców,
• zasoby naturalne Warszawy,
czyli ochrona środowiska,
zanieczyszczenie i zrównoważona energia
• kapitał stolicy, czyli usługi

publiczne, zasoby i administracja.
Proponowane przez start-upy
rozwiązania powinny wykorzystywać nowoczesne technologie
takie jak sztuczna inteligencja
(AI), internet rzeczy (IoT), analiza wielkich zbiorów danych
(big data), przetwarzanie danych
w chmurze obliczeniowej (cloud
computing), uczenie maszynowe
(machine learning), wirtualna
rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR).
Nagrody dla zwycięzców
Do finału Warsaw Boostera
zostanie zakwalifikowanych 10
najlepszych start-upów. Jury
wybierze spośród nich trzy, które otrzymają nagrody finansowe
w wysokości 45000 zł (I miejsce), 30000 zł (II miejsce), 12500
zł (III miejsce).
W ubiegłorocznej edycji
pierwsze miejsce zdobył start-up

RESQL za system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
RESQL wspomaga nauczycieli
w zbieraniu informacji i reagowaniu na zgłoszenia uczniów.
Dostarcza dyrektorom szkół
wiarygodnych danych o skali
i przejawach przemocy w ich
placówce.
Drugie miejsce zajął zespół
SeekStorm za innowacyjną technologię wyszukiwania. A trzecie
start-up Binderless – platforma
online umożliwiająca elektroniczny proces obiegu dokumentów i zarządzania komunikacją
na inwestycjach budowlanych.
Program na zlecenie Urzędu
m.st. Warszawy realizuje konsorcjum trzech fundacji: Fundacja
Startup Hub Poland (SHP), Fundacja Koalicja na rzecz Polskich
Innowacji (KPI) oraz Fundacja
Mobile Open Society Through
Technology (MOST).
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Akademia Umiejętności po raz piąty
14 kwietnia zainaugurowaliśmy V edycję Bielańskiej Akademii Umiejętności. Cykl spotkań i warsztatów z ludźmi
kultury, sztuki i biznesu w tym roku rozpoczęliśmy od spotkania-wykładu ze Sławomirem Idziakiem, światowej
sławy twórcą filmowym.
SEBASTIAN ŚWIERSZCZ
Pan Idziak opowiedział
zgromadzonym mieszkańcom
o swojej współpracy na planie filmowym ze światowej
klasy aktorami, reżyserami
czy kompozytorami, w tym
z Natalie Portman, Krzysztofem Kieślowskim, Andrzejem
Wajdą, Krzysztofem Zanussim
czy Ridleyem Scottem. Mówił
również o tym, co jest ważne
w życiu artysty i dlaczego warto
mieć własną wizję i otwartość
na zdanie innych.
Na kolejnym spotkaniu, 15
maja, gościliśmy w bielańskim
ratuszu Annę Seniuk, aktorkę
znaną zarówno ze sceny teatralnej, jak i filmu czy serialu. Rozmawialiśmy o jej podejściu do
sztuki i o ulotności teatru. Pani
Anna zachwyciła publiczność
swoją energią i witalnością, którą jak twierdzi czerpie z pasji
i wykonywania tego, co kocha.
Wspominała swoje role telewizyjne, w których musiała przeistaczać się w postacie, które

są dalekie od jej osobowości.
„Bilet powrotny” Ewy i Czesława Petelskich, jeden z ważniejszych filmów w karierze Anny
Seniuk, przywołał najwięcej
emocji oraz wspomnień.
Rozmawialiśmy
również
o jej wykładach w Akademii
Teatralnej na Wydziale Aktorskim. Wielkim zaskoczeniem
były wiersze, które Pani Anna
zaprezentowała zgromadzonej
publiczności. Z pełnym wzruszeniem słuchaliśmy strof wierszy Wisławy Szymborskiej czy
Anny Świrszczyńskiej.
Na czerwcowym spotkaniu
w ramach cyklu BAU Muzyka
pojawi się wybitny kompozytor
i dyrygent, Maestro Jerzy Maksymiuk. Spotkanie odbędzie się
14 czerwca, a zapisy na nie ruszają już na początku miesiąca
na www.akademiaumiejetnosci.
czterywymiary.org/zapisy.

.

» Sebastian Świerszcz, twórca
Bielańskiej Akademii Umiejętności,
z Anną Seniuk FOT: SZYMON SIKORA

Letnie teatrzyki dla dzieci
Przedstawienia teatralne na
świeżym powietrzu w wykonaniu aktorów z Gdańska i Krakowa zagoszczą na Bielanach
w czerwcu i w lipcu.
KAROLINA RUDZIK
Początek wakacji zapowiada
się wprost bajecznie. Co tydzień
na Wawrzyszewie i Wrzecionie odbędą się przedstawienia
w plenerze dla najmłodszych.
Na zaproszenie Bielańskiego
Ośrodka Kultury przyjadą dwa
znane teatry dla dzieci: Teatr
Katarynka z Gdańska i Teatr
Kultureska z Krakowa. Aktorzy
to młodzi ludzie pełni zaangażowania i pasji, których zapewne
znamy z innych przedstawień
i z małego ekranu. W repertuarze

są przedstawienia pełne muzyki, zabawy, tańca i interakcji
z młodymi widzami, które zabiorą młodych ludzi w magiczny
i niezapomniany świat. Dzieci
będą przeżywać każdy spektakl
i aktywnie uczestniczyć, a forma
przekazu nie pozwoli im odczuć
nudy.
Spektakle mają także na celu
pokazanie najważniejszych życiowych wartości i pouczających historii. Aktorzy Teatru
Kultureska przypomną dzieciom
między innymi, jak trzeba dbać
o przyrodę, jak należy segregować odpady, czym jest zero
waste, a także jak dbać o dobrą
jakość powietrza. Przedstawienia Teatru Katarynka poruszają
również ważne tematy, takie jak
przyjaźń, empatia, gotowość do
pomocy i jak pokonywać trud-

ności, ale także pokażą, jak dbać
o bezpieczeństwo swoje oraz innych, żyjąc w mieście.

Repertuar
29.06, godz. 16:00
Spektakl „Muzyczne Zoo”
Teatr Katarynka
Miejsce: plac zabaw przy
Bielańskim Centrum Edukacji
Kulturalnej
6.07, godz. 11:00 i godz. 16:00
Spektakl „Bajeczna Fiesta”
Teatr Kultureska
Spektakl o godz. 11:00 – Miejsce: ul. Wolumen za górką przy
Stawach Brustmana
Spektakl o godz. 16:00 – Miejsce: plac zabaw przy Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej

13.07, godz. 11:00 i 16:00
Spektakl „Ekonolulu” Teatr
Kultureska
Spektakl o godz. 11:00 – Miejsce: ul. Wolumen za górką przy
Stawach Brustmana
Spektakl o godz. 16:00 – Miejsce: plac zabaw przy Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej
20.07, godz. 11:00
Spektakl „W miejskiej Dżungli” Teatr Katarynka oraz
animacje
Miejsce: ul. Wolumen za górką
przy Stawach Brustmana
27.07, godz. 11:00
Księżniczka Rosa i Klimek Teatr Katarynka oraz animacje
Miejsce: ul. Wolumen za górką
przy Stawach Brustmana.

.
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Kaliszówka z gromady Wawrzyszew Nowy
Wybierzmy się na historyczną wędrówkę okolicami ulicy Rokokowej, gdzie stare, wiejskie domy sąsiadują z nowoczesnymi osiedlami.
MATEUSZ NAPIERALSKI
Nazwa „Kaliszówka” liczy
sobie co najmniej dwa wieki.
Widnieje już na planie wawrzyszewskich gruntów Instytutu Agronomicznego z 1818 r.,
przechowywanym w Archiwum
Głównym Akt Dawnych. To
najstarszy znany mi przykład
funkcjonowania tej nazwy. Pierwotnie mianem Kaliszówka
określano bagna, znajdujące się
mniej więcej tam, gdzie wiele lat
później stanęły walcownie Huty
„Warszawa”. Ewa Czerniakowska, badaczka nazw miejscowych, wywodziła genezę tego
toponimu od nazwiska Kalisz.
Zastanawiam się, czy słowo
„Kaliszówka” nie pochodzi jednak od wspomnianych bagien.
Zwróćmy uwagę, że cząstka
„Kali-” przewija się w nazwach
geograficznych
związanych
z podmokłymi terenami, jak
choćby kampinoskie Kalisko czy
Kaliszki.
Bagna z czasem zmeliorowano, by powiększyć areał ziemi
pod uprawę. Dyrektor marymonckiego instytutu profesor
Michał Oczapowski napisał
w swoim podręczniku „Nauka
ekonomii czyli zarządu gospodarstwa” z 1856 r., że grunta
zwane Kaliszówką, zajmujące
176 morgów (prawie 100 hektarów) i poprzecinane rowami
odwadniającymi, mają glebę
dość dobrą i wilgotną. W czerwcu 1858 r. odbył się tam pokaz
narzędzi rolniczych z różnych
wytwórni – fabryki Cegielskiego
w Poznaniu, fabryki Cichowskiego w Linowie oraz Rządowej
Fabryki Machin na Solcu – który
przyciągnął liczne grono zainteresowanych.
Osada przy rozdrożu
Między 1912 a 1920 r. część
ziem Kaliszówki poddano parcelacji budowlanej. W pobliżu
skrzyżowania dróg wiodących
z Wólki Węglowej oraz Gaci
(późniejszego Radiowa) do
Wawrzyszewa wytyczono dróżkę, która w przyszłości stanie
się ulicą Rokokową. Na mapie
topograficznej okolic Warszawy
z 1924 r. wokół tej uliczki zaznaczono pięć gospodarstw. Pod koniec lat 30. zabudowa w rejonie
rozdroża zagęściła się. Osadnicy
pochodzili przeważnie z okolicznych wsi.
Akta metrykalne parafii wawrzyszewskiej wymieniają nazwiska przedwojennych mieszkańców kolonii Kaliszówka: żyli
tam m.in. państwo Mamajowie,
Jochemscy i Królakowie. Najwcześniejszy taki dokument
– akt zgonu szesnastoletniego
Szczepana Miecznikowskiego
z „Kalisówki” – wystawiono
w marcu 1924 r.
Franciszek Mamaj (1879–
1936), mieszkający na Kaliszówce, był wieloletnim wójtem gminy Młociny. Pochodził
z łomiankowskiego Burakowa.

Sprawował urząd od 1918 r. aż
do śmierci i zasłynął jako dobry
włodarz. Sumiaste wąsy i maciejówka na głowie upodabniały
go do marszałka Piłsudskiego.
Za walkę z wiosenną powodzią
w 1924 r. otrzymał Krzyż Zasługi. Ponadto w 1928 r. został
uhonorowany Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Odznaczenie to nadawano
urzędnikom, którzy nienagannie
wykonywali swoje obowiązki.
Wójt był także prezesem lokalnej straży ogniowej, prezesem
Spółki Wałowej (zajmującej
się utrzymywaniem wiślanych
wałów przeciwpowodziowych)
i członkiem Sejmiku. W marcu
1930 r. pan Mamaj o mały włos
nie zginął w wypadku. Pijany
kierowca uderzył samochodem
w jego furmankę na drodze koło
Wawrzyszewa.
Podczas walk na północnozachodnich przedpolach stolicy
21 września 1939 r. – które przeszły do historii jako warszawskie
Termopile – przez zabudowania
Kaliszówki w kierunku Brzezin
nacierał niemiecki 32. Pułk Piechoty. Niemcy próbowali w ten
sposób odciąć drogę odwrotu
żołnierzom z 30. Pułku Strzelców Kaniowskich, bohaterskim
obrońcom pobliskiej miejscowości Placówka. Niektóre domostwa ucierpiały w trakcie
działań zbrojnych, ale nie było tu
większych zniszczeń. Na zdjęciu
lotniczym tych okolic z lata 1944
r. naliczyłem około 50 domów
w kolonii Kaliszówka.
W połowie września 1944 r.
wojska niemieckie odgradzały
powstańczą Warszawę od Puszczy Kampinoskiej i szykowały
się do uderzenia na leśne oddziały. Z raportu wywiadowcy Grupy
Kampinos AK, oficera o pseudonimie „Bałta”, wiadomo, że
w Kaliszówce stacjonowało wtedy stu esesmanów, dwadzieścia
ciężarówek, pięć dział różnego
kalibru i dwa karabiny maszynowe. Mieszkańcy zostali wysiedleni, podobnie jak ludność
Wólki Węglowej.
W cieniu kominów huty
Wiosną 1951 r. Kaliszówkę
przyłączono do Warszawy. Niebawem tuż za miedzą ruszyła budowa wielkiej huty. W 1958 r. we
wsi zainstalowano zdrój uliczny
(pompę „abisynkę”) zasilany
z hutniczej stacji pomp. „Express
Wieczorny” w październiku
1959 r. donosił o częstych usterkach tego urządzenia. Ręczna
pompa przetrwała aż do początku XXI wieku.
Społeczność
osady
żyła
skromnie. Nie szczędziła jednak
grosza potrzebującym, poszkodowanym przez niezwykle silne
wichury, które przeszły przez
Polskę w maju 1958 r. W „Życiu
Warszawy” z 24 maja pisano:
„Mieszkańcy osiedla Kaliszówka z gromady Wawrzyszew
Nowy (DRN Żoliborz) postanowili na zebraniu 18 bm. przyjść
z pomocą ofiarom huraganu.

» Gospodarstwa Kaliszówki na planie z 1936 r. (Mapster)

Zebraną kwotę 1140 zł przekazano do PCK. Kaliszówka wzywa
wszystkie gromady do naśladowania w imię hasła: „Kto szybko
daje – dwa razy daje”.
W maju 1960 r. główną uliczkę Kaliszówki nazwano Rokokową (od stylu rokoko, modnego
w sztuce XVIII wieku), a jedną
z jej sąsiadek – Tytułową. Dwa
lata później kolejne przecznice
otrzymały nazwy Swarożyca
i Popiela, związane z kulturą
przedchrześcijańskich Słowian.
Jak skończył legendarny książę
Popiel, wszyscy wiemy. Swarożyc, syn Swaroga, był bogiem
ognia, zresztą tak jak ojciec.
Dwie inne uliczki również na-

zwano imionami postaci ze słowiańskiego panteonu: Lelum
i Polelum. Boscy bracia bliźniacy nie zagościli tu na długo
– w miejscu tych ulic wyrósł
potem wieżowiec o adresie Wólczyńska 133.
W 1974 r. władze stolicy zadecydowały o usytuowaniu pomiędzy ulicami Wólczyńską,
Nocznickiego,
Kasprowicza
a (projektowaną) Sokratesa zespołu produkcyjno-usługowego „Kaliszówka”, składającego
się z kilku przedsiębiorstw oraz
podstacji elektroenergetycznej.
Bezimienna uliczka w tym czworoboku ulic zyskała w 1987 r. nazwę Kaliszówka.

Trzycyfrowe numery posesji przy stosunkowo krótkiej ul.
Rokokowej mogą zdziwić przechodnia. Dawniej ta ulica ciągnęła się od ul. Wólczyńskiej aż
do ul. Wolumen. Jej wschodnią
część zlikwidowano podczas budowy bloków na Wawrzyszewie.
Na przełomie lat 70. i 80. rozebrano kilkanaście domów stojących po północnej stronie ul.
Wólczyńskiej na odcinku między ulicami Tytułową a Popiela.
Dziś rosną tam drzewa i krzaki.
Przez wiele dekad osada Kaliszówka nie miała wodociągu
ani kanalizacji. Udogodnienia
te doprowadzono dopiero kilkanaście lat temu, choć o planach

budowy wodociągu mówiło się
już od końca lat 60. „Do pompy,
która stoi na rogu Rokokowej
i Wólczyńskiej maszeruje krzywą drogą procesja mieszkańców z baniakami, wózeczkami,
wiaderkami. Niektórzy mają do
pompy kilkadziesiąt metrów,
inni pół kilometra” – tak Agata
Janczewska w „Życiu Warszawy” z 15 maja 2000 r. opisywała
problemy z dostępem do czystej
wody. Codzienne dźwiganie wiader było bardzo uciążliwe szczególnie dla starszych, samotnych
osób. Woda czerpana z prywatnych, przydomowych studni nie
nadawała się do picia ani nawet
do prania. W artykule „Zatruta
woda” („Życie Warszawy” 21
sierpnia 2000 r.) Joanna Tańska
zacytowała wypowiedź mieszkanki ul. Rokokowej: „Dziwiło
mnie, że woda ze studni jest taka
mętna i ma nieprzyjemny posmak. Zaczęliśmy podejrzewać,
że woda jest czymś zanieczyszczona”. Ekspertyzy przeprowadzone przez sanepid potwierdziły te obawy.
W ostatnim czasie na Kaliszówce sporo się zmieniło.
Przy ul. Rokokowej, pokrytej
nową nawierzchnią, powstały
nowoczesne osiedla, a nieopodal otwarto market. Znajdziemy
tu parę przedwojennych domów,
niektóre z nich znacznie przebudowano. Przy ul. Wólczyńskiej
wegetuje kilka opuszczonych
budynków. Na ścianie zrujnowanej chaty pod numerem 184
możemy zobaczyć starą tabliczkę adresową – relikt wiejskiej
przeszłości tej okolicy.

.

77. rocznica końca II wojny światowej w Europie
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
8 maja radni, kombatanci
i mieszkańcy dzielnicy spotkali
się przy pomniku 30. Pułku
Strzelców Kaniowskich na
Cmentarzu Wawrzyszewskim,
aby wziąć udział w bielańskich
obchodach zakończenia II
wojny światowej. W tym roku
świętowaliśmy 77. rocznicę
tego ważnego wydarzenia.
O próbach budowania bezpieczniejszego świata w dekadach po wielkiej wojnie, roli
Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym potrzebie jej reformy i obecnej sytuacji za naszą
wschodnią granicą mówił por.
inż. Józef Kassyk, przewodniczący Bielańskiego Klubu Kombatanta.
– Jak to jest, kiedy te pięć
państw, zwycięzców drugiej
wojny światowej, przyjęło, żebędzie czynić wszystko, by nigdy więcej do takiej wojny nie
doszło, a raptem jeden człowiek
łamie te prawa oenzetowskie
i Rada Bezpieczeństwa nie może
go ukarać… Gdzie jest tego

» Kombatanci, samorządowcy i mieszkańcy upamiętnili poległych za wolną Polskę

sens? – zapytywał zebranych
por. Kassyk.
Do napaści Rosji na Ukrainę
nawiązał w swoim przemówieniu również obecny na uroczystości burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
– Obecny świat udowodnił

nam, że siedemdziesiąt siedem
lat temu nie udało się jednak
pokonać najgorszych wrogów
rodzaju ludzkiego. Niestety zmęczony świat spoczął na laurach,
fetując pokonanie tylko jednego
przeciwnika. – mówił burmistrz
Pietruczuk. – Na placu boju

FOT: REDAKCJA

wciąż pozostali niezauważony
rewanżyzm, w towarzystwie
szaleństwa, opiekującego się doborową grupą chorych ideologii.
Co jednak najgorsze, za nimi
wszystkimi stali rosyjscy potomkowie drugowojennych zwycięzców.

.
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65 lat warszawskiej huty
Warszawska Huta obchodzi 65-lecie produkcji. Z tej okazji 12 maja hutnicy, byli hutnicy i przyjaciele huty oraz przedstawiciele
władz dzielnicy Bielany spotkali się w samo południe na rondzie Hutników Warszawskich (przy stacji metra Wawrzyszew), skąd
– przy akompaniamencie orkiestry dętej, zgodnie z hutniczą tradycją – przemaszerowali do bramy zakładu. Tu odbyła się premiera
filmu dokumentalnego, w którym pracownicy Huty opowiadają o historii i teraźniejszości zakładu.
INFORMACJA PRASOWA
– Zależało nam na pokazaniu
dziejów huty oczami osób, które pamiętają jej początki, ale też
naszych młodych pracowników,
którzy znają tylko nowoczesny
zakład – podkreśla Alina Bielecka, dyrektor personalny, a zarazem pomysłodawczyni filmu.
– W ciągu 65 lat Huta Warszawa zamieniła 65 milionów ton
złomu w 58 milionów ton stali,
dając zatrudnianie ponad 55 tysiącom osób. Wierzę, że huta
zapada pracownikom głęboko
w serce i czują się z nią związani.
– Huta ArcelorMittal Warszawa, mimo swoich 65 lat, nie
myśli o emeryturze – mówi Artur
Gierwatowski, dyrektor generalny zakładu. – Wręcz przeciwnie.
W 2022 roku realizujemy największy plan inwestycyjny od
wielu lat. Obejmuje on projekty,

które pozwolą nam rozwijać dalej produkcję wyrobów jakościowych, ale też bardzo ważne inwestycje w ochronę środowiska.
Duża część z nich zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.
Jako zakład produkujący stal
w procesie recyklingu, czyli
przetwarzania złomu w piecu
elektrycznym, mamy przewagę
nad hutami, które wytwarzają
stal z rudy żelaza, bo nasza technologia zostawia dużo niższy
ślad węglowy. Huta ArcelorMittal Warszawa ma przed sobą stabilną przyszłość.
Film o 65-leciu huty w najbliższych dniach zostanie udostępniony na stronie www.arcelormittal-warszawa.com.

.

» Hutnicy, samorządowcy i mieszkańcy razem świętowali 65-lecie
warszawskiej Huty FOT: REDAKCJA

DZIEŃ OTWARTY HUTY
Zobacz, jak powstaje stal!
W sobotę 11 czerwca w hucie
ArcelorMittal Warszawa
zostanie zorganizowany
Dzień Otwarty. Zapraszamy
wszystkich chętnych, którzy
chcieliby zobaczyć, jak w XXI
wieku produkuje się stal.
Zainteresowani mogą zarejestrować swój udział w wycieczce
po hucie na stronie: www.hutawarszawazaprasza.com. Start zapisów 9 czerwca o godzinie 9:00.
Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających. Uczestnicy
muszą mieć ukończone 15 lat.
Wstęp do huty tylko w długich
spodniach i pełnym obuwiu
na płaskim obcasie. Wszyscy
uczestnicy otrzymają kaski i strój
ochronny oraz zostaną zapoznani

z przepisami BHP. Zwiedzanie
trwa ok. 2 godzin.
Trasa wycieczki obejmuje
stalownię i walcownię, która
obecnie jest jedną z najnowocześniejszych linii walcowniczych
w Europie. W jej budowę koncern ArcelorMittal, największy
na świecie producent stali, zainwestował 80 mln euro.
Warszawska huta jest nowoczesnym producentem stali,
z powodzeniem konkurującym
jakością produktów na rynku
Unii Europejskiej.
Huta produkuje stal na potrzeby przemysłu maszynowego,
samochodowego, łożyskowego,
śrubiarskiego i budownictwa.

.
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12 czerwca

niedziela
2022, godz. 10:00 -16:00
hala sportowa Centrum Rekreacyjno-Sportowe Dzielnicy Bielany
ul. Lindego 20, Warszawa
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Przegląd Klubów Seniora

Rodzinna atmosfera „Pod Zdrówkiem”
To, co wyróżnia klub
„Pod Zdrówkiem” to
rodzinna atmosfera.
Nie jest to typowy klub
czy dom kultury. Znajduje się w podziemiach.
Na górze mieści się
przychodnia, a obok
– ośrodek wsparcia dla
osób z niepełnosprawnościami.
ROBERT BISKUPSKI
– Właśnie od tej przychodni
wzięliśmy swoją nazwę – mówi
szefowa klubu Izabela Porczyńska. – Ogłosiliśmy konkurs
i jeden z naszych bywalców zaproponował, że skoro jesteśmy
pod przychodnią, to nazwijmy
się „Klubem pod Zdrówkiem”.
Nowa nazwa się spodobała
i przyjęła.
Klub mieści się przy ul. Wrzeciono 10C i jest dostępny dla
członków WSM i mieszkańców
Bielan. W budynku znajdują się
m.in.: kuchnia, sala telewizyjna, sala „bankietowa” do zabaw
i tańca, kącik sportowy z rowerem stacjonarnym i bieżnią oraz
doskonale wyposażona biblioteka.
Jest czynny w poniedziałki,
środy i piątki w godz. 15–19,
choć czasami działa dłużej – do
20 czy nawet 21. W poniedziałki
odbywają się tu zajęcia artystyczne, np. warsztaty decoupage’u,
w środy zajęcia pamięciowe,
m.in. łamigłówki, a w piątki
– spotkania poetycko-muzyczne.
– Dwa razu w roku mieliśmy
spotkania
okolicznościowe,
Wielkanoc, Boże Narodzenie.
Wówczas mamy catering, nasi
seniorzy spotykają się, składają sobie życzenia – opowiada
Izabela Porczyńska. – Niestety
w pandemii się to zaczęło psuć,
ale na szczęście zaczyna wracać.
Wracają też wyjścia. Jeśli mamy
sponsora, to organizujemy różnego rodzaju wycieczki. Przykładowo w najbliższą sobotę wybieramy się do Teatru Polskiego,
a na początku lipca wyjeżdżamy

na dwudniową wycieczkę.
Klub organizuje również bale
na Lindego. – Spotykamy się tam
dwa lub trzy razy w roku – zawsze jest to w karnawale i w październiku, który jest miesiącem
seniora. Na miejscu ustawionych
jest 23–25 stołów, przy każdym
z nich siedzi 10 osób. Jest to
prawdziwy bal – gra orkiestra,
ludzie tańczą, doskonale się bawią – opisuje szefowa klubu.

Jeden z naszych bywalców zaproponował, że
skoro jesteśmy pod przychodnią, to
nazwijmy się
„Klubem pod
Zdrówkiem”
Prowadzone są też porady
prawne. W naszym klubie jest
prawnik, który pomaga seniorom w rozwiązywaniu codziennych problemów. Każdy, kto
chce, może się umówić z panem
Janem, a ten w miarę możliwości stara się wszystkim pomóc.
Jak podkreślają bywalcy klubu,
przyjeżdża on na każde wezwanie.
– Klub Seniora Pod Zdrowkiem jest ważnym miejscem
na mapie senioralnej Bielan.
To miejsce integracji i spotkań
osób w podobnym wieku, które
daje możliwość spędzenia czasu
w miłym towarzystwie w pobliżu
miejsca zamieszkania. Uczestnicy Klubu tworzą dużą rodzinę,
wspierają się i takie pojęcia jak
nuda oraz samotność dla nich nie
istnieją. Atmosfera w Klubie Seniora potwierdza, że jesień życia
może być czasem pełnym radości
i spełnienia – komentuje radna
Anna Czarnecka.

.

Wspomnienie
6 maja odeszła nasza koleżanka Krystyna Bielowska.
Krystyna swoją przygodę
z UTW im. Haliny Szwarc
rozpoczęła w 1999 r. Od początku w porozumieniu z Panią
Prof. Haliną Szwarc podjęła
się prowadzenia „Zespołu
Literackiego”. Praca jej polegała
na utrwalaniu i dokumentacji
działań Uniwersytetu.
Była redaktorem „Biuletynu”,
utrwalała historię i osiągnięcia
Uniwersytetu w artykułach,
książkach. Wygłaszała historię

i życiorys prof. Szwarc w spotkaniach organizowanych przez
wiele Uniwersytetów Trzeciego
Wieku.
Była wspaniałą koleżanką,
kompetentną, życzliwą i zawsze
szukającą możliwości pogłębienia wiedzy o Uniwersytecie.
Będzie nam Jej bardzo brakowało, pozostanie w naszej pamięci
i wspomnieniach.
Irena Moskal
Prezes Zarządu
UTW im. Haliny Szwarc

» Seniorzy z Klubu Seniora „Pod Zdrówkiem” z radną Anną Czarnecką oprowadzili nas po swoim klubie

FOT: REDAKCJA

Dziennik młodych
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Dni bielańskiej młodzieży już w czerwcu
Lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ciepła i słoneczna pogoda zachęca do spacerów i rowerowych eskapad. Obserwując parki
i skwery, dostrzec można, że mieszkańcy Bielan kochają aktywnie spędzać swój wolny czas z rodziną i przyjaciółmi na świeżym
powietrzu. Zajęcia sportowe i rozrywki kulturalne jak zawsze cieszą się dużym powodzeniem, a stęsknieni za zielenią i żywymi
barwami natury bielańczycy korzystają z pogodnych ciepłych dni.
którzy podjęli się tego wyzwania i pomimo nadchodzących
egzaminów dojrzałości prężnie
działali, reprezentując naszą
dzielnicę. Wszystkim odchodzącym radnym życzymy także
dużo sukcesów i mądrych wyborów na dalszej drodze życiowej.
Liczymy na to, że w przyszłości

MAJA PIECHOCKA
MRDB

Z tej okazji także młodzieżowa rada, pełna nowej energii
do działania oraz motywacji,
przygotowuje dla Was, a szczególnie młodych mieszkańców
dzielnicy, niezwykłe wydarzenie. Informacja o nim pojawiła
się już w poprzednim wydaniu
„Naszych Bielan”, lecz pragniemy Wam przypomnieć, że
widzimy się 10 i 11 czerwca
w Bielańskim Centrum Edukacji
Kulturalnej, by świętować Bielańskie Dni Młodych. Na gości
czekają między innymi występy
młodych bielańskich artystów,
pokaz karate oraz plenerowy panel dyskusyjny. Obejrzeć będzie
można także koreański film nagrodzony Oscarem – „Parasite”
oraz zapoznać się z ofertą liceów
w naszej dzielnicy. Na wszystkich głodomorów i fanów kuchni
czekać będą również foodtrucki.
Czasu zostało coraz mniej, więc
w młodzieżowej radzie dajemy
z siebie wszystko, aby stworzyć niezapomniane wydarzenie
i umilić dzień mieszkańcom
dzielnicy. Projekt to dla nas
ogromne wyzwanie, a także
sprawdzian umiejętności – poddaje próbie naszą zdolność
współpracy, zarządzania i organizacji w grupie. Pozwala nam
także zdobyć wiele nowych doświadczeń i jest lekcją na przyszłość.
Porozmawiajmy o pandemii
Pisząc o działaniach rady
warto również wspomnieć o naszej opiekunce, która towarzyszy nam na dobre i na złe – gdy
pada i gdy świeci słońce – pani
Beacie Lajnert. Poza wspieraniem radnych w ich dążeniach
i projektach, uczestniczy także

Przypominamy
o Bielańskich
Dniach Młodych, które
odbędą się 10
i 11 czerwca
w Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej!
spotkamy się jeszcze na ścieżce
kariery, ponieważ angażowanie
się w działania społeczne wielu
radnych ma już we krwi.
» Młodzieżowi radni dyskutują o planach na najbliższe miesiące

w programie Akademia Rzeczników Zmian 3.0, w ramach którego współtworzy projekt „Porozmawiajmy o pandemii”. Jego
celem jest wymiana doświadczeń
i odczuć młodzieży w wieku nastoletnim na temat pandemii.
Uczestnicy wypowiadają się
w formie audiowizualnych nagrań, odpowiadając na wybrane
pytania. Inicjatywa zachęca młodych ludzi do dzielenia się przeżyciami i uczuciami, które towa-

WYDARZENIE KULTURALNE
OD MŁODYCH DLA MŁODYCH

@MLODZIEZOWA
RADABIELAN

rzyszyły im w okresie epidemii
koronawirusa. Projekcja powstałego klipu, podsumowująca
przedsięwzięcie, oraz dyskusja
z młodzieżą i specjalistami odbyła się w Bielańskim Centrum
Edukacji Kulturalnej. Merytoryczna rozmowa na temat tego
trudnego dla nas wszystkich
okresu pozwoliła podzielić się
uczuciami i przeżyciami, których doświadczyliśmy w trakcie
izolacji. Komunikacja to pod-

stawa dobrego samopoczucia
i współdziałania w każdej grupie, z czego, jako radni, doskonale zdajemy sobie sprawę.
Pożegnanie
Nadszedł także czas na zamknięcie pewnego rozdziału
w młodzieżowej radzie. Z końcem roku szkolnego czeka nas
pożegnanie radnych, którzy
ukończyli naukę w szkołach ponadpodstawowych. Na czerwco-

BIELAŃSKIE

WYSTĘPY LOKALNYCH ARTYSTÓW
KINO PLENEROWE
ATRAKCJE DLA MŁODYCH
KONCERT SZYMONA
CHODYNIECKIEGO Z UTWOREM
"SAM NA SAM"!
MŁODZIEŻOWA
RADA BIELAN
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DNI
MŁODZIEŻY
DOŁĄCZ DO NAS !

wej sesji odbędzie się oficjalne
pożegnanie oraz złożenie mandatów, lecz już teraz pragniemy
podziękować za zaangażowanie i
wysiłek włożony w naszą wspólną pracę. Bez nich nie udałoby się
z pewnością zrealizować tak
wielu projektów i zmienić Bielan
na lepsze! Dla niektórych przygoda w radzie trwała już parę lat,
a część zdecydowała dołączyć do
nas właśnie w klasie maturalnej.
Doceniamy wkład wszystkich,

Co dalej?
Pomimo nadchodzących wakacji, po zakończeniu szkolnych
zajęć, nie zamierzamy wcale
spoczywać na laurach, tylko
działać dalej! Czekają nas nowe
projekty i wydarzenia, wiele wyzwań i działań charytatywnych,
więc podczas dwóch miesięcy
letniego wypoczynku nie będziemy próżnować. Do zobaczenia
na Bielanach!

.

BIELAŃSKIE CENTRUM
EDUKACJI KULTURALNEJ
UL. SZEGEDYŃSKA 9A
10 CZERWCA (PT):
(19:00-22:30)
11 CZERWCA (SOB):
(12:00-20:00)
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Rada Dzielnicy
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Spacerkiem po Bielanach
Majowe dni sprzyjają spacerom. A na Bielanach nie zabraknie nam leśnych samotni.
Po chmurnej zimie, a przede
wszystkim pandemii, zniechęcającej do przechadzek, ruszyliśmy na spotkanie z budzącą się
do życia przyrodą. Jak wiadomo,
spacery są dla każdego zdrowe
i ogólnie dostępne. Jest rzeczą
naturalną, że inną marszrutę będzie miał ochoczy, ale liczący
kilkadziesiąt wiosen miłośnik
spacerów, a inną osiemnastolatek. Jednak wiosną ich drogi
często będą biegły w tym samym kierunku. Gdzie? Ano do
Lasu Bielańskiego lub Lindego. Starszy pan, nim zagłębi się
w leśne ostępy, odwiedzi po
drodze pobliskie miejsca pamięci. Takie choćby jak głaz przy
Gwiaździstej 17, upamiętniający
Harcerską Pocztę Polową z czasu Powstania Warszawskiego, by
powspominać kolegów sprzed
lat, a zasłuchany w szum majowych listków podda się wspomnieniom i urokowi wiosny.
Inną trasę wybierają nastolatkowie, mknący do przodu, częściej na rowerach niż pieszo, ale
ich celem również jest wiosenny
las. Tu umawiają się na spotkania z dziewczynami, na wyścigi
po piaszczystych górkach Lasu
Bielańskiego czy treningi sportowe z kolegami. Nasz Bielański Las, jak się powiedziało, ma
magnetyczną moc i dla każdego,
małego czy dużego, tę samą moc
przyciągania. Niedawno widziałam grupę przedszkolaków ubranych w odblaskowe kamizelki
tak jaskrawe, że chyba chciały
konkurować z intensywną zielenią majowych drzew i krzaków.
Nie wiem, gdzie szły i czego szukały, może słonia, który zachwycał kilka pokoleń bielańczyków.
Pewne jest, że powaga, z jaką
kroczyły po młodziutkiej trawie,
nadawała im jakiś niezwykle tajemniczy wygląd.
A któż z nas nie czuje swoistej
hipnozy, gdy poddamy się majestatowi drzew. Tak ładnie wyraził
to Konstanty I. Gałczyński: „Na
Żoliborzu są ulice takie śliczne,
takie topole, a w topolach taki
wiatr”. Kiedy Gałczyński pisał
te słowa, rosły jeszcze oryginalne XIX-wieczne topole, którymi
obsadzono Trakt Zakroczymski,
czyli miejsce od Rogatek Marymonckich (okolice obecnego pl.
Wilsona) wzdłuż ulic Słowac-

kiego i Marymonckiej w stronę
Bielan. Nie ma już tej alei, ale
uwaga! Przy Szkole Podstawowej nr 74 im. Bł. Honorata
Koźmińskiego na Smoleńskiego
31 mamy topolę czarną uznaną
w 1997 roku za pomnik przyrody. To miano przysługuje naszej topoli z powodu okazałej,
40-metrowej wysokości, czym
może się pochwalić, bo jeśli nie
bije rekordów Guinessa, to na
pewno wszystkie rekordy polskie. Mamy jeszcze kilka przepięknych okazów drzew, które
ponad wszystko warto zobaczyć,
stawiając je jako cel majowych
wędrówek. U zbiegu ul. Wolumen i ul. Wólczyńskiej, Sandora
Petöfiego 4 nad stawem będziemy mogli podziwiać wyniosły
jesion, a przy Żubrowej 4 dąb
szypułkowy.

Namawiam do
wiosennych
spacerów
z azymutem
nakierowanym
na las, lasek
lub zagajnik.
Czytelnicy pomyślą, że rozmarzyłam się od tej zieleni,
bzów i konwalii. Ale pomyślcie
Państwo, czy jest lepsze miejsce
niż las i lepsza pora niż wiosna,
by zapomnieć o Bożym świecie
i powędrować ścieżkami Lasu
Bielańskiego aż do Puszczy
Kampinoskiej. Podczas takiego
spaceru rodzą się najlepsze, najbardziej fantastyczne pomysły,
mające w sobie coś ze świeżości
soczystej, majowej trawy.
O jednym z nich, choć nie
moim, chciałabym opowiedzieć.
Autorami są nasi sąsiedzi Czesi.
W 2011 roku został ogłoszony
Konkurs na Europejskie Drzewo Roku. Wzorem był podobny konkurs organizowany od
wielu lat w Republice Czeskiej.
W finale konkursu europejskiego biorą udział zwycięzcy etapów krajowych. Otóż niewiele
osób pewnie wie, że zwycięzcą
w 2022 roku był dosyć już sędziwy nasz rodak, bo liczący
400 lat, a zamieszkały na skraju

Puszczy Białowieskiej i pewnie
dlatego nazwany Strażnikiem
Puszczy Białowieskiej. Ten piękny dąb zachwyca o każdej porze
roku. Teraz wygląda na barczystego młodzieńca. Zimą przypomina starca z tajemniczo powyginanymi, bezlistnymi konarami.
Od dawna był i jest inspiracją
i natchnieniem dla artystów.
Mam jednak jeszcze ważniejszą wiadomość. W kwietniu tego
roku Urząd Dzielnicy Bielany
ogłosił konkurs na Bielańskie
Drzewo Roku. Jest to konkurs
fotograficzny, a jego tematem
jest zaprezentowanie ciekawego
przyrodniczo lub wizualnie okazu drzewa. Prace trzeba przesłać
do 20 lipca, więc czasu jeszcze
sporo, ale uchwycenie pięknego drzewa w majowym stroju,
znakomicie zwiększa szansę
na zwycięstwo. Zachęcam do
udziału w tym konkursie, bo
prawdą jest, że zwycięzca będzie
jeden, ale wszyscy poznamy prace, jakie wpłyną. Pozwoli nam to
przygotować wiele nowych tras
spacerowych, bo przedstawione
drzewa warte będą obejrzenia.
Ja w każdym razie mam już swoje ulubione, piękne bielańskie
drzewo i zamierzam ubiegać się
o palmę pierwszeństwa. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo
na stronie: bielany.um.warszawa.pl/-/bielanskie-drzewo-roku-konkurs-fotograficzny.
Tak czy inaczej namawiam do
wiosennych spacerów z azymutem nakierowanym na las, lasek
lub zagajnik. Ważne, żeby było
zielono i pachnąco. Drzewa mają
swoją historię zapisaną w słojach.
To z nich możemy wyczytać,
czy rosły w latach obfitujących
w opady czy okresach dotkliwej
suszy. Toteż z przykrością patrzę
na drzewa sadzone szpalerami
na chodnikach miejskich, gdy
zostawia się tylko kilkadziesiąt
centymetrów ziemi wokół pnia.
Dendrolodzy wyliczają, że czas
życia takiego drzewa jest o połowę krótszy niż dziko rosnącego. Cieszmy się więc naszymi
bielańskimi dziewiczymi lasami
i do woli korzystajmy z ich piękna, właściwości psychoterapeutycznych i leczniczych.

.
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KOALICJA OBYWATELSKA

Harcerski turniej piłkarski
REDAKCJA
PIŁKA NOŻNA

Harcerskie drużyny sportowe
z całego kraju zagrają ze sobą
już 10 czerwca w ramach
Ogólnopolskiego Memoriał
Piłki Nożnej im. Generała
Maczka w naszym bielańskim
liceum przy ul. Gwiaździstej,
również im. Generała Maczka.

Głównym elementem turnieju będzie rywalizacja piłkarska
zorganizowana w sześciu kategoriach: zuchowej (dzieci w wieku 6–10 lat), damskiej 11–15 lat,
damskiej 16+, męskiej 11–13 lat,
męskiej 14–16 lat i męskiej 17+.
Poza samym turniejem zaplanowane zostały również aktywności poboczne, w tym turniej
FIFA, turniej Street Soccer (piłki
ulicznej), turniej w piłkarzyki,
turniej celności i quiz wiedzy.

Memoriał będzie trwał przez
cały weekend, do 12 czerwca.
Harcerski turniej piłkarski ma
już za sobą długą historię. Pierwszy memoriał odbył się w 2003
roku. Od tego czasu przez kolejne edycje wydarzenia dziesiątki
zespołów harcerzy rozegrało mecze na Bielanach.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik.
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