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Agnieszka Gola: warto
wspierać działanie samorządów
mieszkańców - s.16

Koncepcje dla Plastusiowa
Trwają prace nad projektem zagospodarowania terenu rekreacyjnego „Plastusiowo” przy ul. Kochanowskiego 22. Projektantka uchyliła rąbka tajemnicy i zaprezentowała propozycje zagospodarowania terenu. - czytaj więcej na s. 8

Bielany na pomoc ukraińskim uchodźcom

Rozwijamy
infrastrukturę
rowerową na
Bielanach - s. 9

Ruszyły
zapisy na
bieg 1mila
2022 - s. 20

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

Kim są ci, którzy wyciągnęli do
uchodźców pomocną dłoń?
Jak wolontariusze pracujący
w magazynie sobie radzą z pracą, która nie tylko jest ciężka
fizycznie, ale też trudna emocjonalnie? – Przez pierwsze dwa
tygodnie trudno nam było opanować emocje, łzy same płynęły
do oczu, ale my musimy być silni
– tłumaczy Grażyna Kacprzak.
– Nie mogę zapomnieć młodej, przestraszonej tym, co się
dzieje i zagubionej, dziewczyny
w 8 miesiącu ciąży. Przyszedł
z nią do nas starszy pan, który

Historia
pierwszego
lotniska w
dzielnicy - s. 18

zapewnił jej nocleg u siebie. Niestety, nie mieliśmy od ręki całej
wyprawki. Zapewniłam ją, że
jej dziecku niczego nie zabraknie, przygotowałam wszystko
na drugi dzień, ale okazało się,
że ona pojechała gdzieś dalej, do siostry. Nie ma z nią już
kontaktu, i bardzo żałuję, że nie
zdążyliśmy jej tego wszystkiego przekazać. Mam nadzieję, że
ona wie, że chcieliśmy jej pomóc
i że wszystko jest u niej dobrze
– mówi Grażyna Kacprzak.

czytaj więcej na s. 3

Zagrajmy
w planszówki
na Bielanach
- s. 16
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Felieton burmistrza

Zareagowaliśmy wzorowo
Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,
od ponad miesiąca za naszą
wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna. Ukraina broni
się wytrwale, udaje jej się nawet
przechodzić do kontrofensywy,
ale wojska rosyjskie nacierają
dalej i końca konfliktu jeszcze
nie widać. Chylę czoła przed bohaterską postawą ukraińskiego
narodu, którego odwaga i zjednoczenie w chwili największej
próby są dla nas przykładem. Nie
znajduję przy tym nadających się
do publikacji na łamach naszej
gazety słów pogardy dla barbarzyńskich czynów rosyjskiego
agresora wobec ludności cywilnej. Nikt ich nie zapomni ani nie
wybaczy.
Bielany dla Ukrainy
W ciągu ostatniego miesiąca
przybyło nam na Bielanach blisko 25 tys. nowych mieszkańców. Niektórzy uchodźcy szykują
się do dalszej podróży, inni mają
nadzieję na powrót do ojczyzny.
Wielu jednak już teraz mówi,
że chce pozostać w Warszawie,
a konkretnie w naszej dzielnicy. Ich dzieci podejmują naukę

w bielańskich szkołach, gdzie
tworzymy dodatkowe oddziały. Szukają pracy i już pracują,
bo rozumieją jej wartość. Powoli uczą się naszego języka,
a my coraz lepiej rozumiemy ich.
Musimy pokazać im, że są mile
widziani. Wszyscy pomieścimy
się na Bielanach. Wierzę, że jako
społeczność na tym zyskamy.
A naszym braciom i siostrom
z Ukrainy stworzymy nowy dom.
Świat, do którego przywykliśmy odszedł w zapomnienie. Z nowym przyszły kolejne
wyzwania, na które, co mogę
z dumą powiedzieć, nasza bielańska społeczność zareagowała
jak najbardziej wzorowo. Mimo
niedogodności. Mimo problemów. Otworzyliśmy dla uchodźców nie tylko drzwi naszych domów, ale także serca. Jako Urząd
Dzielnicy już następnego dnia po
inwazji ruszyliśmy z działaniami
pomocowymi, które nie byłyby
możliwe bez zaangażowania się
setek wolontariuszy. Z podziwem przyglądałem i przyglądam
się ich ciężkiej pracy. Panuje atmosfera wzajemnego zrozumienia i udziału w czymś ważnym.
To coś niesamowitego.
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Chciałbym w tym miejscu
podziękować wszystkim za
wsparcie. Moim pracownikom
za wiele nieprzespanych nocy,
kiedy pomagaliśmy uchodźcom.
Bielańskiej młodzieży, w tym
uczniom i kadrze Liceów im. J.

Musimy pokazać im, że
są mile widziani. Wszyscy pomieścimy się na
Bielanach.
Kusocińskiego, im. I. Domeyki
oraz im. José Martí. Zespołowi
CRS Bielany. Firmom i darczyńcom prywatnym, bez których nie
udałoby się nam pomóc wszystkim, którzy się po tę pomoc
zgłaszali. Organizacjom pozarządowym. I wielu innym. Nie

sposób wymienić tutaj każdego
z nazwiska.
Przez długi czas musieliśmy
radzić sobie z całą sytuacją sami,
wspierani przez osoby prywatne
i firmy, bez których nie byłoby
możliwe funkcjonowanie naszych punktów noclegowych
i punktów wsparcia indywidualnego. Aktywnie działała również
grupa Pomocne Bielany z radną
Moniką Szadkowską na czele,
która prowadzi miejsce wsparcia dla uchodźców w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
przy ul. Broniewskiego.
Jednocześnie realizowaliśmy
nasze pozostałe ustawowe obowiązki, a moi współpracownicy
codziennie zostawali do późnych
godzinnych wieczornych, aby
zrobić wszystko, co trzeba. Nie
było łatwo szczególnie wtedy,
kiedy musieliśmy oddelegować
kilku pracowników do obsługi
punktu przyjmowania wniosków
o nadanie numeru PESEL na Stadionie Narodowym.
Mimo wielu trudności i problemów nie żałuję, że zaangażowaliśmy się na 100% w działania pomocowe dla uchodźców.
Najlepiej pokazują to liczby
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(dane z 24 marca): 1630 wydanych paczek z rzeczami pierwszej potrzeby dla uchodźców,
1200 gości z Ukrainy w naszych
dwóch punktach noclegowych
i 19 transportów humanitarnych
wysłanych do ukraińskich miast.
W kontekście transportów
chciałbym podziękować za bliską współpracę Wicemarszałek
Sejmu Małgorzacie Gosiewskiej.
A Bielany?
Chociaż konflikt w Ukrainie
skupia wiele naszej uwagi, nie

zapominamy o rozwijaniu naszej
dzielnicy i dbaniu o mieszkańców. Najważniejszą informacją,
jaką chcę się z Wami podzielić, jest pozyskanie z miejskiej
rezerwy środków na realizację baśniowego placu zabaw
przy Frygijskiej. Wizualizacje
są zjawiskowe i już nie mogę
się doczekać, aby zobaczyć te
wszystkie kolorowe konstrukcje
i zabawki w rzeczywistości. Szykujemy się także do kompleksowej przebudowy placu zabaw na
Plastusiowie!

.
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Bielany na pomoc
ukraińskim uchodźcom
10 minut. Co można zrobić w tak krótkim czasie? Zjeść kanapkę, zaparzyć herbatę… To przecież tylko chwila.
Irina miała właśnie tyle czasu, by wrzucić do walizki najpotrzebniejsze rzeczy, pożegnać bliskich, przytulić
wiernego psa, ostatni raz spojrzeć na ulubioną filiżankę... 10 minut na zamknięcie swojego dotychczasowego
życia, które od tego momentu stało się tylko wspomnieniem. Irina, to jedna z tysięcy uchodźczyń, które uciekły
z ogarniętej wojną Ukrainy i znalazły schronienie na Bielanach. Tu z pomocą i wsparciem ruszyli bielańscy
wolontariusze. Kim są ci, którzy wyciągnęli do uchodźców pomocną dłoń?
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
– Czy spodziewałam się, że na
Ukrainie wybuchnie wojna? Nie,
absolutnie nie. Gdy obudziłam
się 24 lutego, nie mogłam uwierzyć w to co się dzieje. Jak to,
dlaczego?! – opowiada 18-letnia
Ilona Vikhtodenko, która od 5
lat mieszka i uczy się w Polsce.
Część najbliższych jest razem
z Iloną Vikhtodenko w Polsce,
ale nie wszyscy. – Mój brat jest
żołnierzem, kiedy wybuchła
wojna zadzwonił do cioci i powiedział, że za pół godziny ruszają na front. Przez kilka dni
nie mieliśmy z nim kontaktu
– opowiada. – Moja mama bardzo płakała, że babcia została
w Ukrainie, tam cały czas Rosjanie prowadzili ostrzał – mówi.
Ale nie jest łatwo opuszczać
swój dom, decyzja o ewakuacji
była odwlekana. – Któregoś dnia
mój wujek, który jest oficerem
w armii ukraińskiej, zadzwonił
do cioci i uprzedził, że w ich
miejscowości będzie masakra, że
mają niewiele czasu, muszą uciekać, by ratować życie – opowiada
Ilona. Mieli zaledwie kilkanaście
minut na spakowanie się, zabranie dokumentów, lekarstw, pożegnanie się z tymi, którzy muszą
zostać. W sumie do Warszawy
dotarło 20 osób z jej rodziny. Na
początku wszyscy przebywali
w jednym mieszkaniu. Czy narzekali na ciasnotę? Nie w sytuacji, gdy wiedzieli, że są z dala
od wybuchających bomb, że są
bezpieczni. Teraz dzięki bielańskim wolontariuszom większość
osób znalazła miejsce u polskich
rodzin, a sama Ilona pomaga, tłumacząc z ukraińskiego lub rosyjskiego na polski w bielańskich
punktach przyjęcia uchodźców,
bierze też udział w darmowych
zajęciach sportowych dla ukraińskich dzieci.
Zaledwie 10 minut na opuszczenie domu w Ukrainie miały
także dziewczyny, które pod
swój dach przyjął jeden z bielańskich wolontariuszy – Grzegorz Lenartowicz. – Często jest
tak, że Ukraińcy, którzy chcą
wydostać się z bombardowanej
miejscowości, dostają telefon
z informacją, że w danym miejscu czeka bus i jeśli stawią się w
ciągu kilkunastu minut, to wyja-

» Wolontariusze i pracownicy z naszego pomocowego magazynu w Urzędzie Dzielnicy. To oni przyjmowali dary, sortowali je i pakowali do paczek dla uchodźców

dą, jeśli nie – ich miejsce zajmie
ktoś inny. A ewakuacja w późniejszym terminie może być niemożliwa – opowiada. Uciekają
z jedną walizką, a często nawet
i bez tego, wybiegają niemal tak,
jak stoją, zabierając tylko paszporty
Pomoc to coś naturalnego
Kiedy uciekający przed okrucieństwem wojny dotarli na granicę z Polską, po drugiej stronie
czekali już na nich wolontariusze, zwykli ludzie oferujący
pomoc. To był spontaniczny
zryw ludzi dobrej woli, akcja,
której skala zadziwiła zarówno
Ukraińców, jak i samych Polaków. Trzeciego dnia wojny,
w sobotę nad ranem, w kierunku granicy ruszył z przyjaciółmi
i samochodami wypełnionymi
darami – Patryk Utowka, społecznik, pracownik bielańskiego

urzędu dzielnicy. – Zgłosiliśmy
się do punktu recepcyjnego, że
możemy kogoś zabrać z sobą.
Początkowo nie było aż tylu
chętnych, bo większość uciekających wolała pozostawać blisko
granicy. Wtedy jeszcze wierzyli,
że konflikt zaraz się skończy,
a oni szybko wrócą do domów
– opowiada Patryk Utowka.
Część uchodźców nie mogła
uwierzyć, że tyle Polaków chce
im bezinteresownie pomóc.
Kobiety bały się też wsiadać
do samochodów obcych ludzi.
Ostatecznie na podróż do stolicy
zdecydowała się matka z dwójką
dzieci. Chciała dostać się na lotnisko, skąd mieli odlecieć do rodziny mieszkającej w Dublinie.
Inny bielański wolontariusz
udostępnił uchodźcom swoje
mieszkanie. – Rozmawialiśmy
z żoną, co możemy zrobić.
Mamy dwoje dzieci i niewielkie
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Rozmawialiśmy
z żoną, co możemy zrobić. Mamy
dwoje dzieci
i niewielkie
mieszkanie, ale
postanowiliśmy
przyjąć na 2-3
dni osoby, które
są przejazdem
w Warszawie.
GRZEGORZ LENARTOWICZ

mieszkanie, ale postanowiliśmy
przyjąć na 2-3 dni osoby, które są przejazdem w Warszawie
– opowiada Grzegorz Lenartowicz. Do tej pory z ich pomocy
skorzystały dwie młode kobiety

z czteroletnim chłopcem i dwoma psami, oraz matka z dwoma
dorosłymi córkami, które uciekały z bombardowanego Kijowa.
Pan Grzegorz cały czas pomaga
także w przy rozpakowywaniu

i segregacji darów, jakie docierają na Bielany. Do tej pory wolontariuszom udało się tam przygotować ponad 2 tysiące paczek!
To możliwe dzięki pomocy, jaka
dociera tu z całej Polski, a nawet
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z Europy (np. z Holandii czy
Portugalii). – Udało mi się przekonać do wsparcia nas nawet
sponsorów z Holandii. Otrzymaliśmy już od nich kilka tirów
– mówi Patryk Utowka.
Grażyna Kacprzak, która koordynuje pracą w magazynie, jakim stał się garaż siedziby urzędu, opowiada, jak wygląda praca
w tym miejscu. Jedna grupa wolontariuszy rozładowuje ciężarówki z produktami i umieszcza
je w poszczególnych sektorach.
Druga grupa wolontariuszy dostaje listę z rzeczami potrzebnymi dla konkretnych osób.
Bywają dni, że dziennie wydają
nawet 200 paczek. – Ale nie ma
co liczyć paczek, bo tu liczy się
tylko pomoc – zastrzega Grażyna
Kacprzak, na co dzień pracownik
bielańskiego urzędu.
Jak wolontariusze pracujący
w magazynie sobie radzą z pracą,
która nie tylko jest ciężka fizycznie, ale też trudna emocjonalnie?
– Przez pierwsze dwa tygodnie
trudno nam było opanować emocje, łzy same płynęły do oczu, ale
my musimy być silni – tłumaczy
Grażyna Kacprzak. – Nie mogę
zapomnieć młodej, przestraszonej tym, co się dzieje i zagubionej, dziewczyny w 8 miesiącu
ciąży. Przyszedł z nią do nas
starszy pan, który zapewnił jej
nocleg u siebie. Niestety, nie
mieliśmy od ręki całej wyprawki. Zapewniłam ją, że jej dziecku
niczego nie zabraknie, przygotowałam wszystko na drugi dzień,
ale okazało się, że ona pojechała
gdzieś dalej, do siostry. Nie ma
z nią już kontaktu, i bardzo żałuję, że nie zdążyliśmy jej tego
wszystkiego przekazać. Mam
nadzieję, że ona wie, że chcieliśmy jej pomóc i że wszystko
jest u niej dobrze – mówi Grażyna Kacprzak. Czy można zapomnieć młodą kobietę, która
z płaczem mówiła, że jej dziecko nie jadło niczego ciepłego od
kilku dni? Takich dramatycznych
historii jest tyle, ilu uchodźców.
Ponad 90 osób, które najgorzej radziły sobie z sytuacją, fizycznie i psychicznie, trafiło do
Katolickiego Centrum Kultury
Dobre Miejsce. – Zwykle w tym
okresie przyjmujemy wiernych,
którzy chcą wziąć udział w rekolekcjach. Ale teraz nie mogliśmy
postąpić inaczej. Zaopiekowaliśmy się kobietami z dziećmi
i osobami starszymi, które były
w najsłabszej kondycji i trudno
byłoby się im odnaleźć w halach
noclegowych – tłumaczy ks. Paweł Walkiewicz. Ale jako pierwszych księża przyjęli u siebie…
marokańskich studentów, których wojna zastała w Ukrainie.
Kiedy zajęła się nimi ambasada
Maroka, wyjechali do swoich
domów lub na Zachód Europy,
ich miejsca zajęły matki z dziećmi. Opieka nad nimi wymaga
wyczucia i delikatności. – Większość z nich to osoby, które uciekały z atakowanego przez Rosjan
Charkowa i Kijowa – przyznaje.
– Widzieli okropieństwa wojny.
Gdy słyszeli przelatujący samolot, wpadali niemal w panikę.
Hałas przypomina im bombardowanie ich domów – dodaje
ksiądz. Bielański ośrodek odwiedzili także hierarchowie – wy-
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» Wolontariuszki i uczennice LO im. José Martí, bez których zaangażowania punkt wydawania odzieży nie mógłby działać
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» Wolontariusze i uczniowie LO im. Ignacego Domeyki, którzy wspierają funkcjonowanie punktu pobytowego dla uchodźców przy ul. Staffa

Czy spodziewałam się, że na
Ukrainie wybuchnie wojna? Nie,
absolutnie nie.
Gdy obudziłam
się 24 lutego, nie
mogłam uwierzyć
w to co się dzieje.
Jak to, dlaczego?!
ILONA VIKHTODENKO

FOT: UD BIELANY

słannik papieża Franciszka oraz
Bartłomiej I patriarcha Konstantynopola. Ogromnym wsparciem
jest także proboszcz Wojciech
Drozdowicz.
Wsparcie samorządowe
W pierwszych dniach wojny
do Urzędu Dzielnicy Bielany
zgłosiło się około pół tysiąca
osób, chcących pracować jako
wolontariusze. Setki inicjatyw
zgłaszanych przez mieszkańców
Bielan wsparła systemowa pomoc urzędu. Na Bielanach zostały zorganizowane miejsca noclegowe dla Ukraińców. Punkty

noclegowe znajdują się w halach
sportowych przy ul. Staffa 3/5
oraz przy ul. Lindego 20 (Centrum Rekreacyjno-Sportowego
Bielany).
– Wszyscy rozumiemy powagę sytuacji, więc kiedy tylko
usłyszeliśmy od burmistrza Pietruczuka, że w centrum będziemy
otwierać punkt dla uchodźców,
od razu wzięliśmy się do pracy.
Od tygodni staramy się zapewnić tym ludziom, którzy do nas
trafiają, możliwie jak najbardziej
komfortowe warunki. Szczególnie dzieciom. Aby mogli odpocząć od trudów długiej podróży.
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Odpocząć od tego, co widzieli
w Ukrainie. Mam świetny zespół
i wszyscy dali z siebie nie sto,
a trzysta procent. To zaszczyt
i przyjemność pracować z takimi
ludźmi – mówi Anna Szymczak-Gałkowska, dyrektor CRS Bielany. Część osób jest zakwaterowana również w internacie przy
LIX Liceum Ogólnokształcące
Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego.
Drugi punkt noclegowy powstał w hali sportowej CXXII
Liceum Ogólnokształcącego im.
Ignacego Domeyki, gdzie do
działania bardzo szybko zmobilizowała się społeczność szkolna
oraz sportowcy z Bielańskiego
Klubu Kyokushin Karate. Bez
ich wsparcia nie udałoby się
uruchomić punktu w niecałe 72
godziny. Ze strony Samorządu
Szkolnego działania koordynował Mikołaj Piołun-Noyszewski. Natomiast ze strony klubu
sportowego koordynacją zajął
się Mariusz Mazur. Miał trudne
zadanie, bo konieczna była zmiana organizacji działania klubu,
w którym na co dzień trenują setki dzieci i młodzieży. Wszyscy
stanęli na wysokości zadania.
Na liście instytucji samorządowych zaangażowanych w pomoc nie mogło zabraknąć bielańskich OPS-ów. – Czasem mam
wrażenie, że wszyscy przełączyliśmy się na tryb robota-maszyny
z wielkim bijącym sercem. Moi
pracownicy już od pierwszych
dni inwazji włączyli się w działania pomocowe, niesystemowe
tylko takie zupełnie oddolne:
jeździli na dworce, byli wolontariuszami, wspierali, karmili,
pocieszali, a potem rano stawiali
się w pracy gotowi realizować
swoje obowiązki. Kolejnym etapem naszych zadań, który trwa
do dziś, jest łącznie Uchodźców
z mieszkańcami Bielan, którzy
ofiarowują swoje mieszkania
dla ofiar wojny. Robimy to do
dziś, szukamy dachu nad głową
i polskiego rodzinnego ciepła
dla uchodźców przebywających
w naszych punktach relokacyjnych przy ul. Lindego i Staffa
– relacjonuje Agnieszka Filipowicz, dyrektor OPS. Pracownicy
OPS zostali niemal zasypani lawiną wniosków, jakie urzędnicy
muszą rozpatrzyć, aby uchodźcy otrzymali różnego rodzaju
świadczenia. Do tego dochodzi
dystrybucja pomocy rzeczowej.
– To niesamowite, że nikt z nas
w tym trudnym czasie nie jest naczelnikiem, burmistrzem, głównym specjalista czy dyrektorem.
Jesteśmy kierowcami, pakowaczami, opiekunami, terapeutami.
Gdyby nie Ci wszyscy ludzie
pracujący niejednokrotnie po kilkadziesiąt godzin bez przerwy,
nie moglibyśmy tak skutecznie
pomoc tak licznej grupie osób –
mówi Filipowicz. Dodaje, że zarówno pracownicy urzędów, jak
i mieszkańcy Bielan po raz kolejny zdali test z człowieczeństwa.
Tego samego zdania jest
ksiądz
Paweł
Walkiewicz.
– Nasz ośrodek budowano jako
seminarium, a teraz słychać
w nim śmiech dzieci. To taki niezwykły czas, bardzo trudny, ale
też czas dziania się cudu – podsumowuje ks. Walkiewicz.

.

Reportaż

» Uczniowie i dyrektor Dorota Grabiec z LO im. Janusza Kusocińskiego, którzy wspierają działanie punktu pobytowego dla uchodźców w CRS Bielany
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Od tygodni staramy się zapewnić tym ludziom,
którzy do nas
trafiają, możliwie
jak najbardziej
komfortowe warunki. Szczególnie dzieciom. Aby
mogli odpocząć
od trudów długiej podróży.
ANNA SZYMCZAK-GAŁKOWSKA

» Wolontariusze, pracownicy i dyrektor Anna Szymczak-Gałkowska z CRS Bielany, którzy od tygodni prowadzą bezpieczną przystań dla uchodźców

FOT: UD BIELANY
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Ukraińscy piłkarze bezpieczni
Po wielu dniach spędzonych w schronach młodzi piłkarze z Ukrainy mogli wyruszyć
w podróż do Polski. Bezpieczny azyl znaleźli na Bielanach. Zawodnicy drużyny FC
Kramatorsk zamieszkali w internacie przy ul. Lindego. Trenują w bielańskiej akademii Turbo Football Academy Talents.
FOT: UD BIELANY

którzy jednak trafili do nas sami,
bo przez wojnę stracili rodziców.
Robimy, co możemy, aby mieli
u nas dobrze i byli przede
wszystkim bezpieczni – powiedział Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.
To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu
osób i firm. Wszystko zaczęło
się od założycieli Turbo Football
Academy Talents – Grzegorza
Jędrzejewskiego i Macieja Witkowskiego. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej pomógł w zorganizowaniu transportu, Dorota
Grabiec (dyrektor LIX LO) oraz
jej współpracownicy otoczyli opieką zawodników oraz ich
matki.
Bez wsparcia Huty ArcelorMittal Warszawa, Galerii
Młociny oraz sklepu Zabawki
Niebanalne oraz pozostałych
darczyńców pragnących zachować anonimowość nie byłoby
możliwe skompletowanie ubrań
i wielu innych przedmiotów codziennego użytku, z których skorzystała drużyna.

BARTŁOMIEJ FRYMUS
Wojna zabiera bliskich i poczucie bezpieczeństwa. Zabiera
też marzenia – tak jest w przypadku nastolatków z drużyny juniorów FC Kramatorsk. Działania
zbrojne prowadzone w Ukrainie
spowodowały, że kilku z nich zostało sierotami. Trener drużyny
za cel postawił sobie znalezienie
zawodnikom bezpiecznego azylu. Poprzez znajomych w Polsce
skontaktował się z Grzegorzem
Jędrzejewskim z Turbo Football
Academy Talents. Założyciel
bielańskiej szkółki piłkarskiej
bardzo szybko porozumiał się
z dzielnicą Bielany i LIX Liceum
Ogólnokształcącym Mistrzostwa
Sportowego. Umożliwiło to
w ciągu kilku dni rozpoczęcie
przygotowań do ewakuacji młodych piłkarzy ukrywających się
w schronach w okolicy Charkowa i Kijowa.
Pod koniec marca drużyna dotarła do Polski. – Część zawodników przyjechała z matkami, nie-

.

Pracują, zarabiają i wspierają
Praca. Працювати. Jest to
jedno z najczęstszych słów,
jakie słyszymy od ukraińskich
uchodźców, którzy schronili
się na Bielanach. Bardzo wielu
z nich nie chce być obciążeniem dla gospodarzy, którzy
przyjęli ich pod swój dach, ani
dla urzędu oraz organizacji
pomocowych, które udzieliły
im wsparcia. Chcą jak najszybciej znaleźć pracę, możliwość zarobienia, aby samemu
nie być ciężarem dla innych.
Jedną z takich osób jest pani
Liudmyla. Do Przemyśla Luda
(zdrobnienie) dotarła pociągiem
wraz ze swoją córką Tetianą i jej
dwójką dzieci. Na dworcu natrafiły na mieszkańca naszej dzielnicy, pana Jacka, który szukał tam
rodziny, której mógłby pomóc.
I takim trafem Liudmyla z córką
i jej dziećmi trafili na jedno
z bielańskich osiedli. Chwilę
zajęło im zebranie sił po wyczerpującej ucieczce z Ukrainy, ale
zarówno mama, jak i córka szybko chciały przestać być obciążeniem dla gospodarzy.
Mama i córka szukają pracy
Przed wojną Pani Liudmyla,
z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego, była
dyrektorem przedszkola w swoim rodzimym mieście, Winnicy,
tej samej, którą rosyjskie wojska
brutalnie ostrzeliwują rakietami.
Teraz jest uchodźczynią, która nie spodziewa się szybkiego

powrotu do domu i myśli, co
dalej. I pierwsze, co przyszło
jej do głowy, to znalezienie
pracy. Okazało się, że na osoby
z jej wykształceniem jest duże
zapotrzebowanie w związku ze
znaczną liczbą dzieci, w tym
tych najmłodszych, z Ukrainy,
które trafiły na Bielany.
Luda znalazła więc pracę,
i to nie byle gdzie, bo w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej.
Jej córka, zajmująca się w domu
gotowaniem, także postanowiła
wykorzystać swoje umiejętności. Wystarczył jeden dobry post
w mediach społecznościowych,
aby znalazło się wielu chętnych
na przygotowane przez Tetianę pierogi po ukraińsku, ciasta
i inne potrawy. Dzięki temu rodzina ma środki, z których może
sama zacząć się powoli utrzymywać. I co równie ważne, patrzeć
z nadzieją w przyszłość. A takich
Liudmyl i Tetian jest znacznie
więcej.
Gotują dla Ukrainy
Ukraińskie przysmaki przygotowują również uchodźczynie
Ira, Swietłana, Alina, Julia, Ola
i Natalia, które znalazły bezpieczną przystań w Warszawie,
a część na bielańskich Młocinach. W dniach 19–20 marca
zorganizowały, wspólnie ze swoimi nowymi polskimi przyjaciółmi i ze wsparciem Samorządu
Mieszkańców Młocin, kiermasz
pn. „Lepienie pierogów na Mło-

FOT: UD BIELANY

Generał odwiedził
punkt dla uchodźców
Dzielnicę Bielany odwiedził
David Edwards, sekretarz
generalny Międzynarodówki Edukacyjnej (Education
International). To światowa
federacja związków zawodowych zrzeszających 32
miliony nauczycieli i pracowników edukacji z 173 krajów.
Edwards przyjechał do Polski
na zaproszenie Związku Nauczycielstwa Polskiego.
– Nasz gość sprawdzał, jak
na Bielanach wyglądają działania pomocowe dla uchodźców,
szczególnie dla dzieci i młodzieży – tłumaczy Grzegorz

Pietruczuk, burmistrz dzielnicy
Bielany.
Do bielańskich przedszkoli
uczęszcza XXX dzieci z Ukrainy, a do szkół podstawowych
i ponadpodstawowych XXX
uczniów z obszarów objętych
działaniami zbrojnymi. Dodatkowo w Młodzieżowych Domach
Kultury przy ul. Cegłowskiej
i ul. Andersena oraz w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej
prowadzone są punkty dziennego pobytu z możliwością nauki
języka polskiego, pomocą psychologiczną i zajęciami artystycznymi.
BF

.

Wizyta sekretarza
generalnego
Międzynarodówki
Edukacyjnej
Dowódca Eurokorpusu, gen.
broni Peter Devogelaere przyjechał do Polski z dwudniową
wizytą. W programie była
wizyta w punkcie noclegowym
dla uchodźców zlokalizowanym w hali CRS Bielany przy
ul. Lindego.
Generał Devogelaere był zainteresowany tym, jakie działania
pomocowe jako samorząd podejmujemy na rzecz ukraińskich
uchodźców.
Do głównych zadań Eurokor-

pusu należy planowanie i prowadzenie operacji kryzysowych,
humanitarnych,
ratunkowych
oraz utrzymania pokoju na rzecz
organizacji międzynarodowych,
przede wszystkim Unii Europejskiej i NATO. W styczniu tego
roku Polska została szóstym państwem ramowym Eurokorpusu
(od 2002 byliśmy krajem stowarzyszonym). Obecnie polski kontyngent tworzy kilkudziesięciu
żołnierzy, a jedno ze stanowisk
dowódczych zajmuje gen. bryg.
Adam Marczak.
BF

.

Pomagają zwierzakom
i ich opiekunom
» Lepienie pierogów na Młocinach

cinach”. Jednego dnia udało się
im przygotować aż dwa tysiące
pierogów oraz pielmieni. Środki
z ich sprzedaży zostały przekazane do Fundacji Volunteer Fund of
Ukraine, która udziela wsparcia
we Lwowie. Chętnych na przysmaki było bardzo wielu!
– Doszłyśmy do wniosku, że
niezależnie od tego skąd pochodzimy, wszystkie jesteśmy takie
same: kreatywne, spełniające się

FOT: BEATA RUSSAK

w działaniu i umiejące zjednoczyć się w trudnych chwilach
– mówiła Beata Russak, jedna
z inicjatorek pierogowego kiermaszu.
Uchodźcy nie tylko więc
starają się samemu utrzymać,
ale również szukają możliwości wsparcia swoich rodaków
w domu, walczących z rosyjskim
agresorem.
MM

.

Konflikt na Ukrainie dotknął
nie tylko ludzi, ale również
wiele zwierząt. Część uchodźcy zabrali ze sobą, inne zostały
porzucone, stracił właścicieli,
a w szczególnie trudnym położeniu znalazły się schroniska.
W pomoc im włączyła się
nasza bielańska Fundacja
Kudłaty Kumpel.
Dziewczyny
z
Fundacji
zorganizowały i włączyły się
w kilka transportów z pomoca-

mi dla ukraińskich schronisk,
na bieżąco udzielały wsparcia uchodźcom ze zwierzętami
na warszawskich dworcach,
a podczas swoich wizyt w Ukrainie zabrały ze sobą do Polski
najbardziej potrzebujące psy.
Są to m.in. Żaba i Borys,
psy zabrane ze schroniska
w Dniepropetrowsku. Na ten
moment przechodzą resocjalizację. Konflikt, podobnie jak ludźmi, wstrząsnął również zwierzętami.
MM

.

Książka do kupienia
w Księgarni XX wieku
ul. Karowa 20, Warszawa
i na www.ksiegarnia.dsh.waw.pl
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Koncepcje dla Plastusiowa
Trwają prace nad
projektem zagospodarowania terenu
rekreacyjnego „Plastusiowo” przy ul.
Kochanowskiego 22.
Projektantka uchyliła rąbka tajemnicy
i zaprezentowała
propozycje zagospodarowania terenu.
Ostateczną koncepcję poznamy za kilka
tygodni. Następnie
ogłosimy przetarg
na realizację.
REDAKCJA
Zależy nam, aby jeszcze bardziej podkreślić rekreacyjny
charakter tego miejsca. Wizja
projektantki zakłada wytyczenie alejek swobodnie meandrujących pomiędzy istniejącymi
pagórkami. Powstaną strefy
przystosowane do różnych aktywności – wypoczynku, zabawy
(dla młodszych i starszych dzieci) oraz ćwiczeń sprawnościowych. W północnej części terenu
znajdziemy strefę wodną. Wykonamy również nasadzenia roślin
bylinowych, ale dominować
będą duże powierzchnie trawników w otoczeniu istniejącego
drzewostanu.
Teren rekreacyjny „Plastusiowo” zmienia swoje oblicze od
wielu lat. W 2020 roku do użytku oddano nowe mini boisko do
piłki nożnej. Stale organizowane
są tam różnego rodzaju wydarzenia kulturalno-sportowe, które
cieszą się dużą popularnością
i skupiają w tym miejscu okolicznych mieszkańców.
Jednym z popularniejszych
wydarzeń w tym miejscu okazały
się plenerowe warsztaty muzyczne „Smyki w świecie muzyki”,
które przyciągają rodziny z całych Bielan.

.
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MODERNIZACJA
ULICZNEGO
OŚWIETLENIA
W Warszawie ruszyła wymiana starych opraw oświetleniowych.
Na Bielanach nowe oprawy w pierwszej kolejności pojawiły się na
latarniach wzdłuż ulicy Broniewskiego. Na terenie naszej dzielnicy
wymiana obejmie 2766 opraw na 30 ulicach podlegających Zarządowi
Dróg Miejskich w Warszawie.
BARTŁOMIEJ FRYMUS
W całym mieście do końca
tego roku zostanie wymienionych 40 tysięcy opraw oświetleniowych. Największy zakres
prac dotyczy Wybrzeża Gdyń-

skiego (507 opraw), Marymonckiej (379 opraw), Trasy Mostu
Północnego (304 oprawy) i Kasprowicza (227 opraw). Pozostałe ulice to: Arkuszowa (77),
Broniewskiego (100), Conrada
(110), Estrady (52), Farysa (28),
Gwiaździsta (60), Kampino-

ska (19), Nocznickiego (33),
Oczapowskiego (14), Opłotek
(18), Perzyńskiego (26), Maczka (103), Powstańców Śląskich
(28), Prozy (10), Przybyszewskiego (20), Pułkowa (22), Reymonta (133), Romaszewskiego
(51), Rudnickiego (26), Rudzika

» Wymiana opraw oświetleniowych

(10), Rudzka (7), Wólczyńska
(148), Wóycickiego (98), Zgrupowania AK Kampinos (38) i
Żeromskiego (111).

Rozwijamy infrastrukturę rowerową
Ścieżki rowerowe,
stojaki, wiaty, podpórki – Bielany stają
się przyjaźniejsze dla
osób poruszających
się rowerami.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Na początku marca ZDM wyłonił w przetargu wykonawcę na
kompleksową przebudowę ciągu
ulic Rudnickiego, Perzyńskiego
i Podczaszyńskiego. Jest to długo wyczekiwana inwestycja, która przyczyni się do rozwiązania
problemów powstałych jeszcze
za czasów gminy oraz ułatwienia w poruszaniu się wszystkimi
środkami transportu. Na długości
całego ciągu powstanie wygodna
i bezpieczna droga dla rowerów,
która połączy ze sobą różne osie-

» Nowe stojaki stanęły na wielu podwórkach, w tym przy ul. Zjednoczenia

FOT: MICHAŁ MICHAŁOWSKI

FOT: ZDM

Dla miasta to spore oszczędności. Według wyliczeń ZDM do
oświetlenia ulic lampami (głównie sodowymi) zużywane jest

rocznie 51,1 GWh energii. Po
wymianie oświetlenia na LED
roczne zużycie spadnie do 18
GWh.

dla. Odpowiednia infrastruktura
jest kluczem do tego, aby zachęcić mieszkańców do korzystania
z roweru na co dzień.
Nowa infrastruktura rowerowa w dzielnicy powstaje także
w ramach zwycięskich projektów z zeszłorocznych edycji
budżetu obywatelskiego. Zarząd Dróg Miejskich ruszył
z realizacją inwestycji na drogę
rowerową po wschodniej stronie
ul. Kasprowicza, między skrzyżowaniami z ul. Nocznickiego
i Przy Agorze oraz na częściowo
drogę, a częściowo ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie
ul. Marymonckiej, na wysokości
stacji paliw Orlen. W drugiej połowie roku na Bielanach zrealizowany zostanie jeszcze projekt
na podpórki dla rowerzystów,
którego jestem skromnym autorem, przy przejazdach przez
ważniejsze skrzyżowania. Im
wygodniej poruszać się rowerem, tym więcej osób będzie to
robić.

w dzielnicy rozwija również nasz
urząd. W ramach projektów „200
stojaków na rowery dla Bielan”
(autorstwa radnej Ewy Turek)
i „Zaparkuj swój rower” (autorstwa Agnieszki Kozioł) ustawiono ponad 200 nowych stojaków
na rower. Ich lokalizacje ustalono wspólnie ze wspólnotami
mieszkaniowymi, aby jak najlepiej sprostać potrzebom mieszkańców. Stojaki stanęły m.in.
przy żłobku przy ul. Tołstoja,
na wielu osiedlowych podwórkach przy ul. Skalbmierskiej,
Oczapowskiego, Kulczyckiego,
Reymonta czy al. Zjednoczenia,
przy szkole przy ul. Rudzkiej,
w parkach i przy placach zabaw
przy ul. Loteryjki, Wrzeciono,
Gajcego i Opalin.
Poza tym przy Szpitalu Bielańskim ustawiono dwie wiaty
rowerowe: jedną od strony ul.
Marymonckiej (zaraz przy wejściu do przychodni), a drugą od
strony ul. Twardowskiej. Pod koniec marca wykonawca zakończył nad nimi prace i już widać
pierwsze rowery przy nich parkujące. I o to chodzi!

Zaparkuj swój rower
Infrastrukturę dla rowerzystów

.

.

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych
REDAKCJA
W 2022 roku Urząd Dzielnicy
Bielany zleci wykonanie profesjonalnego audytu bezpieczeństwa przejść dla pieszych
na drogach gminnych. Na
bielańskich ulicach doświetlonych zostanie ponadto 47
przejść dla pieszych.

» Wyraźnie widoczny pozytywny efekt doświetlenia przejścia

FOT: KRYSTIAN LISIAK

W latach 2016–2020 audyt
dotyczący dróg powiatowych
i wojewódzkich przeprowadził
Zarząd Dróg Miejskich, za co dziś
nominowany jest do Europejskiej
Nagrody Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To najbardziej
prestiżowa europejska nagroda,
przyznawana za innowacyjne
i skuteczne działania na rzecz po-

prawy bezpieczeństwa w ruchu
ulicznym. Dzięki audytowi udało
się przeprowadzić reorganizację
oraz doświetlenie wielu przejść
dla pieszych w stolicy. Bielański
urząd w podobnie kompleksowy
sposób podejdzie teraz do przejść
dla pieszych znajdujących się na
drogach gminnych.
– Bezpieczeństwo pieszych to
absolutny priorytet, dlatego bardzo cieszy mnie wprowadzenie
do budżetu dzielnicy wykonanie
audytu, o który wnioskowałem
od 2019 roku. Audyt będzie podstawą do wprowadzenia systemowych, a nie tylko doraźnych
rozwiązań na Bielanach – tłumaczy radny Krystian Lisiak.
W 2022 roku zrealizowane zostaną ponadto dwa projekty
zgłoszone przez radnego do bu-

dżetu obywatelskiego, w ramach
których doświetlonych zostanie
aż 47 przejść dla pieszych na
drogach gminnych ulic: Aspekt,
Brązowniczej, Schroegera, Fontany, Twardowskiej, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa,
Wrzeciono, Esej, Kwitnącej,
Księżycowej, Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Wrzeciono, Staffa
i Balcerzaka. Będą to tak zwane
doświetlenia dedykowane, które
oświetlą pieszego nie tylko na
samym przejściu, ale również
w strefie dojścia do przejścia dla
pieszych. Wiele z wyznaczonych
do projektu przejść znajduje się
w pobliżu bielańskich szkół, tak
by zapewnić bezpieczeństwo
dzieci wracających do domu po
zmroku.

.

Wywiad numeru
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Gola: warto wspierać działanie
ROZMAWIAŁ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
W radzie dzielnicy reprezentujesz
mieszkańców Wrzeciona
i Młocin. Nie ma co ukrywać, że są
to bardzo różne osiedla. Z jednej
strony mamy ciasno upakowane
punktowce na niewielkiej przestrzeni, a z drugiej dominującą
zabudowę jednorodzinną ciągnącą
się aż po granice Bielan. Każde ze
swoją specyfiką i problemami. Jak
udaje Ci się łączyć te przeciwności i działać na rzecz wszystkich
mieszkańców swojego okręgu?
Agnieszka Gola: Widzę w tym pytaniu utrwalanie stereotypów. Młociny
to obszarowo największa część Bielan,
ale większość stanowią tereny zielone,
a w zabudowanej części faktycznie dominują domy jednorodzinne, ale liczbowo najwięcej mieszkańców mieszka
w coraz liczniejszych blokach. Mają
więc problemy zbliżone do tych, którzy
mieszkają we wrzeciońskich punktowcach.
Wrzeciono z kolei jest obszarowo
małe, ale liczebnie wielokrotnie przewyższa Młociny. Moim zdaniem te dwa
osiedla się nawzajem uzupełniają. Są
w niejakiej symbiozie. Mieszkańcy
Młocin na Wrzecionie robią zakupy, korzystają z opieki medycznej,
przedszkoli, a mieszkańcy Wrzeciona
spędzają wolny czas na młocińskich
terenach zielonych. Ja żyję tak samo.
Mieszkam na Młocinach, ale niemal
codziennie jestem na Wrzecionie. Mam
tam znajomych, moje dzieci chodziły
tam do szkoły. Uważam więc, że problemy obu osiedli znam bardzo dobrze
i mam głębokie przekonanie, że reprezentuję mieszkańców obu osiedli.
W ich interesie składam interpelację,
zabieram głos na komisjach i sesjach.
Jedną z największych bolączek
Wrzeciona jest kwestia parkowania. Każda wolna przestrzeń,
jeśli da się na nią wjechać, jest
zajmowana przez samochody.
Chodnik. Trawnik. Podwórko. Nie
ma znaczenia. Mieszkańcy irytują
się, że nie mają gdzie postawić
auta. Mieszkańcy irytują się, że
parkowane na każdym kroku auta
utrudniają poruszanie się po osiedlu. Jak rozwiązać ten problem?
No właśnie – jedni irytują się, że
brakuje miejsc parkingowych, inni – że
auta zastawiają każdy fragment przestrzeni. Pełna zgoda, że problem parkowania jest jednym z najważniejszych
na Wrzecionie. Do niedawna wydawało
się, że to przyjezdni zastawiają ulice,
przede wszystkim pod stacjami metra.
I jest w tym ileś prawdy. W celu rozwiązania tego problemu złożyłam skuteczną interpelację o udostępnienie bezpłatnie parkingów w Galerii Młociny,
dzięki czemu w okolicy Metra Młociny
zrobiło się wyraźnie luźniej. Jednak
w innych częściach problem jest jednakowo nasilony, niezależnie od dnia
tygodnia czy pory dnia. Widać więc,
że to nie tylko samochody osób dojeżdżających do komunikacji zastawiają
ulice Wrzeciona, ale przede wszystkim
brakuje miejsc dla samych mieszkańców. Większość bloków Wrzeciona nie
posiada parkingów podziemnych, za
to ich lokatorzy posiadają samochody.
Wrzeciono jest bardzo atrakcyjne inwe-

O sprawach Młocin i Wrzeciona, pracy w Samorządzie Mieszkańców, partycypacji
mieszkańców i innych sprawach dzielnicowych rozmawiamy z radną Agnieszką Golą.
stycyjnie, buduje się tutaj nowe bloki,
zabudowa się zacieśnia, przybywa nowych mieszkańców i naturalnie ubywa
wolnej przestrzeni.
Jaki mam pomysł na rozwiązanie?
Ze strony mieszkańców pojawiają się
postulaty budowy parkingów piętrowych lub podziemne, nie bardzo jednak
widzę możliwość finansowania takich
przedsięwzięć. Na pewno nie przez
sam samorząd. Nie wierzę też, aby sytuację mogło poprawić wprowadzenie
na osiedlu strefy płatnego parkowania – wydaje mi się, że skoro tak samo
trudno jest zaparkować niezależnie od
pory i dnia tygodnia, strefa nie tylko nie
poprawi sytuacji mieszkańców, a stanie
się dodatkowym podatkiem.
Może problemem nie jest niewystarczająca ilość miejsc parkingowych, ale nadmierna liczba
samochodów na osiedlu? Jest ono
skądinąd bardzo dobrze skomunikowane z resztą dzielnicy, a bliskość metra, linii tramwajowych
i dróg rowerowych pozwala na
inne sposoby przemieszczania się
po mieście. Może po prostu trzeba
zachęcić mieszkańców właśnie do
nich?
Pewną nadzieję widzę w popularyzującej się modzie na nie posiadania
własnego samochodu, a korzystanie
z możliwości jego wypożyczenia. Licz-

ba firm oferujących takie usługi się
zwiększa i cenowo wydają się one często lepszą alternatywą niż posiadanie
auta na własność.
Wrzeciono ma ponadto znakomitą
komunikację miejską, a żłobki, przedszkola i szkoły są w zasięgu pieszego,
podobnie jak sklepy, więc da się żyć
bez samochodu. Może problem za jakiś
czas sam się zmniejszy?
Na Wrzecionie problem jest z tym,
gdzie zostawić auto, a na Młocinach z tym, po czym nim jeździć.
Mowa oczywiście o ulicach Żubrowej i Dzierżoniowskiej. Mieszkańcy narzekają na liczne dziury,
które urząd dzielnicy stara się
na bieżąco łatać. Jakie są jednak
szanse na kompleksowy remont
obu dróg?
Jak już sygnalizowałam, na Młocinach, w części zabudowanej blokami,
problem z parkowaniem jest podobny
do sytuacji na Wrzecionie, z tą różnicą,
że w ciągu dnia nie jest tak tragicznie,
jak w godzinach popołudniowych. Na
Młocinach wszystkie bloki pochodzą
z czasów, gdy standardem były już podziemne miejsca garażowe, ale niestety,
wskutek błędnych decyzji powstało ich
za mało w stosunku do liczby lokali.
Przy braku terenów publicznych nie
da się tworzyć nowych miejsc w okolicy bloków, a więc mamy sytuację bez

wyjścia jak na Wrzecionie. Tu jednak
zawsze można znaleźć miejsce, tylko
często daleko od domu.
Drugim poważnym problemem Młocin jest trudna sytuacja z własnością
dróg. Dotyczy to nie tylko Żubrowej
i Dzierżoniowskiej, ale o nich mówi
się właśnie najgłośniej, bo są to ulice
główne, którymi jeździ komunikacja
miejska. Ulice te, za czasów gminy, nie
znalazły się w spisie dróg publicznych,
przez co nie przeszły z 1 stycznia 1999
r. z mocy prawa na samorząd (ustawa
z 13 października 1998 r. ), tylko pozostały w rękach prywatnych. Obecnie
trudno rozstrzygnąć, czy był to błąd,
czy celowe działanie, ale skutek jest
taki, że nie można przeprowadzić ich
remontu, nie można doświetlić przejść
dla pieszych ani podłączyć do kanalizacji domów zlokalizowanych przy tych
ulicach. Dzielnica stara się łatać powstające dziury, ale stan dróg jest nadal
tragiczny.
Ulice Młocin są w najgorszym stanie
na całych Bielanach, aż czasem trudno
uwierzyć, że nasze osiedle jest częścią miasta stołecznego. Fragment ul.
Żubrowej nie posiada nawierzchni i latarni. Obecnie jedynym rozwiązaniem
jest pozyskanie środków na wykup
gruntów pod tymi drogami, ale koszt
jest niebagatelny – kilkanaście mln zł.
Głęboko wierzę, że ze względu na ważny interes społeczny, nieprawidłowy

stan prawny uda mi się doprowadzić do
finału.
Jest też sprawa, która dotyczy
całych Bielan, a jej finalna forma
mocno wpłynie na Młociny,
czyli trasa S7. Spory dotyczą nie
tylko węzła Janickiego, ale także
węzła Wólka Węglowa, który bez
tego pierwszego będzie znacznie
obciążony. Jaki jest twój stosunek
wobec tej inwestycji i jej różnych
wariantów związanych z Bielanami?
Trudny temat. W sprawie budowy
S7 działam już wiele lat, reprezentując
samorząd Młocin. Przez te lata skutecznie odpieraliśmy pomysły puszczenia
trasy ekspresowej ul. Pułkową czy wałem nad Wisłą, wspieraliśmy stowarzyszenia z Łomianek zabiegające o wybór
obecnego wariantu i szybką jego realizację. W końcu jesteśmy na finiszu, ale
teraz okazało się, że decyzją GDDKiA
z projektu zniknął jeden z węzłów – węzeł Janickiego. Węzeł ten ma ogromne
znaczenie nie tylko dla Bielan, ale także dla efektywności całej inwestycji.
Z prognoz przygotowanych w związku
z budową trasy widać wyraźnie, że budowa pełnej Trasy Mostu Północnego
istotnie wpływa na obciążenie ruchem
Wisłostrady, co znacząco poprawia
sytuację Łomianek i zdejmuje ruch
tranzytowy z mostu Grota-Roweckie-
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samorządów mieszkańców
go – jest więc szansa na odkorkowanie
wiecznie stojącej trasy. Jednocześnie
pozostawienie samego Węzła Wólka
Węglowa, bez jakiejkolwiek ingerencji
w obecny układ drogowy, jest poważnym problemem dla Wólki Węglowej,
Radiowa i Młocin, które będą musiały
na swoich uliczkach zmieścić jeszcze
ruch tranzytowy.
Jakie działania podjęłaś, aby
rozwiązać ten problem?
Napisałam w sprawie wspomnianego węzła kilka interpelacji, a tematem
bardzo poważnie zajęli się burmistrzowie Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski, którzy zbudowali
koalicję ościennych gmin i prowadzą
teraz ten temat w interesie Bielan, jak
i całej Warszawy. Dobra informacja
jest taka, że rada miasta zabezpieczyła
finansowanie dla zaprojektowania Trasy Mostu Północnego, a burmistrzowie
zabiegają także o przebudowę układu
drogowego dowiązanego do Węzła
Wólka. Na razie wydano decyzję środowiskową dla trasy, ale wciąż nie ma
finansowania.
Jakie jeszcze inne problemy
osiedli nie dają spać, że tak się
wyrażę, radnej reprezentującej
Młociny i Wrzeciono?
Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo i ten temat naprawdę spędza
mi sen z powiek. Nasilające się ostatnio
kradzieże samochodów i kół, a także
włamania do mieszkań martwią mnie
bardzo. Wrzeciono wciąż uchodzi za
jedno z niebezpieczniejszych miejsc
w Warszawie. Obecnie jest to niezasłużona łatka, niemniej kilka lat temu
zgłaszałam projekt do budżetu partycypacyjnego, który przewidywał ustawienie kamer monitoringu w kluczowych
punktach obu osiedli. Projekt nie przeszedł weryfikacji, ale wiele kamer pojawiło się i tak w ramach innych zadań.
Na różnych spotkaniach mieszkańcy
wciąż jeszcze zgłaszają, że nie czują
się tu bezpiecznie. Wielokrotnie występowałam o ponadnormatywne patrole
policji na ulicach, ale wciąż sytuacja
nie wygląda tutaj dobrze.
Bezpieczeństwo ma też inne oblicza. Niebezpieczne skrzyżowania
zarówno na Wrzecionie, jak i Młocinach były przedmiotem wielu moich
wystąpień oraz interpelacji. Ostatnio
otrzymałam informację o planach przebudowy skrzyżowań ul. Wrzeciono
z ul. Przy Agorze. Szczegółów jeszcze nie znam, ale jak tylko uda mi się
do nich dotrzeć, będę podejmować
działania, aby bezpieczeństwo mieszkańców było tutaj priorytetem. Udało
mi się przekonać Biuro Zarządzania
Ruchem Drogowym do wydłużenia
czasu trwania zielonych świateł dla
pieszych w ul. Kasprowicza, by umożliwić im bezpieczne przejście bez pośpiechu. Zabiegam także o zwiększenie
bezpieczeństwa na drogach Młocin,
a szczególnie o bezpieczną drogę do
szkoły dla naszych dzieci – tu też udało
się już poprawić sytuację, choćby poprzez ustawienie spowalniacza, a kolejne działania będą podjęte wkrótce.
W pobliżu osiedli mamy zakłady
przemysłowe i punkty przetwarzania odpadów. Czasem są skargi
na jakość powietrza w okolicy.
Jak się do tego odniesiesz?
Młociny bezpośrednio sąsiadu-

ją z bielańską strefą przemysłową,
a mieszkańcy narażeni są na skutki
działalności zakładów – często skarżą
się na uciążliwości zapachowe i hałas.
Obecnie to jeden z najważniejszych
kierunków mojej pracy. Brałam udział
we wszystkich spotkaniach z przedstawicielami strefy przemysłowej, na których wspólnie szukaliśmy możliwych
rozwiązań ograniczających ich negatywny wpływ.
Efekty już widać i słychać – Huta
ArcelorMittal przeprowadza prace
wyciszające i zmniejszające emisje,
podobnie zrobiły inne zakłady. Dzięki staraniom dzielnicy we współpracy
z Politechniką Warszawską powstał
system monitorowania jakości powietrza na Bielanach, a pierwsza prezentacja wyników pomiarów przeszła moje
najśmielsze oczekiwania. Obok naszego dzielnicowego systemu pojawiły
się także już miejskie czujniki. Widzę
w tym ogromną szansę na ustalenie,
kto, czym i w jakim stopniu szkodzi
zdrowiu mieszkańców, a następnie wyeliminowanie problemu.
Ostatnio dołączyłam do dzielnicowych komisji bezpieczeństwa i komisji
ochrony środowiska, które są kluczowe
zarówno w kwestii podnoszenia poziomu bezpieczeństwa na Bielanach, jak
i polepszania sytuacji środowiskowej.
Coś jeszcze?
Kolejne tematy, o których ciągle myślę, związane są z oświatą. Na Młocinach brakuje przedszkola publicznego.
Boję się, że nasza podstawówka (SP
77), po oddaniu nowych bloków mieszkalnych, znów będzie przepełniona.
A Wrzeciono wciąż czeka na poprawę warunków do uprawiania sportu
w szkole nr 273. Spraw do załatwienia
jest mnóstwo.
Angażujesz się mocno w pracę
samorządu mieszkańców Młocin.
Czym obecnie się zajmujecie?
Samorząd Mieszkańców Młocin jest
jedną z najaktywniejszych rad osiedla
na terenie Bielan, a ja mam zaszczyt w
nim pracować już dekadę. Od zawsze
zajmujemy się wszystkim, co ważne
dla naszych mieszkańców, od drobiazgów typu promocja oddolnych inicjatyw sąsiedzkich, poprzez organizację
sąsiedzkiego sprzątania, po działania
na rzecz poprawy jakości powietrza.
Teraz jednym z ważnych tematów jest
kwestia uchodźców z Ukrainy – uruchomiliśmy grupę na Facebooku, na
której mieszkańcy, goście oraz goszczący wymieniają się potrzebami i informacjami.
Czy uważasz, że takie samorządy
mają wystarczające kompetencje
do efektywnego działania na rzecz
swojej społeczności? Czy może
jednak trzeba je poszerzyć?
Samorząd Młocin działa na podstawie statutu, co do którego każda jednostka wnosiła wiele uwag i ogólnie
uważany jest za nieodpowiadający
oczekiwaniom. Jednocześnie, niezależnie do niektórych utrudniających
pracę zapisów, samorządy robią swoje
i dzielnie reprezentują swoich mieszkańców. Nam w samorządzie najbardziej brakuje informacji. Nieustannie
upominamy się o to, abyśmy byli powiadamiani o wszystkich ważnych
sprawach, które dotyczą naszego osiedla.

Ostatnio bardzo późno dowiedzieliśmy się o wydaniu pozwolenia na
budowę domu studenckiego, który wywołuje liczne niepokoje mieszkańców.
Mieliśmy bardzo mało czasu na zebranie uwag i reakcję. Takie sytuacje niestety się powtarzają.
Chcielibyśmy też, by głos samorządu był brany pod uwagę przy decydowaniu o inwestycjach. Uważam, że nie
tyle należy poszerzyć kompetencje, ile
bardziej podkreślić rolę głosu społeczności lokalnej.
Większość radnych mojego klubu,
czyli Stowarzyszenia Razem dla Bielan, rozpoczęło swoją działalność społeczną w osiedlowych samorządach.
Wszyscy widzimy, że taki oddolny głos
najlepiej wskazuje prawdziwe potrzeby, dlatego warto wspierać działalność
tych najniższych jednostek samorządu
terytorialnego.

Zabiegam także
o zwiększenie
bezpieczeństwa
na drogach Młocin,
a szczególnie
o bezpieczną
drogę do szkoły dla
naszych dzieci – tu
też udało się już
poprawić sytuację,
choćby poprzez ustawienie spowalniacza,
a kolejne działania
będą podjęte wkrótce.
Jesteś również autorką
zwycięskich projektów z budżetu
obywatelskiego, m.in. poidełka
w parku Młocińskim. Jak oceniasz
tę formę partycypacji w kształtowaniu dzielnicy?
W zeszłorocznej edycji budżetu,
w której powstało wspomniane poidełko, najbardziej dumna jestem z mojego zwycięskiego projektu Ocalmy
Aleję Lip w Parku Młocińskim – jego
realizacja przeprowadzona przez Lasy
Miejskie przeszła moje najśmielsze
oczekiwania – oprócz przeprowadzenia
fachowej ekspertyzy drzew zmodernizowano parking na 70 samochodów,
tak aby ochronić korzenie 100-letnich
lip i przedłużyć ich żywotność. Efekty
mogą podziwiać wszyscy, więc zbieram mnóstwo gratulacji od mieszkańców i instytucji.
Mam na koncie jeszcze inne projekty, które służą mieszkańcom od pierwszej edycji i to jest bardzo fajne uczucie – zrobiło się coś pożytecznego, co
sprawdza się przez lata – jak chociażby
plac zabaw w Parku Młocińskim. Jednak bardzo krytycznie patrzę na zmiany i kierunek, w którym zmierza budżet
obywatelski.

Co konkretnie byś zmieniła?
Ogromnym błędem była rezygnacja z możliwości podziału środków
na osiedla. Bielany są dużą dzielnicą
i każde osiedle ma swoją specyfikę
oraz potrzeby. Budżet podzielony na
osiedla pozwalał realizować lokalne
pomysły. Dla mnie obecna wersja jest
wypaczeniem idei partycypacji, bo
daje przewagę osiedlom o dużej liczbie
mieszkańców, a także autorom, którzy
mają możliwość dotarcia do większych
grup. Mnie osobiście już to zniechęciło
– w obecnej edycji nie zgłosiłam indywidualnie ani jednego pomysłu.
W statystykach też widać spadek popularności budżetu – w tym roku zgłoszono poniżej 2 tysięcy projektów,
a poprzednio było ich zdecydowanie więcej. Moim zdaniem trzeba na
nowo przemyśleć formułę partycypacji
mieszkańców w zarządzaniu tym procentem budżetu dzielnicy.
Niedawno radni miejscy dostali
poprzez specustawę możliwość
zawieszenia budżetu obywatelskiego. Jakie jest twoje zdanie
w tej kwestii?
Każde kompetencje przyznawane lokalnym samorządom przyjmuję
z uznaniem. Niemniej specustawę
wprowadzono z powodu sytuacji na
świecie, a nie w wyniku refleksji nad
samym budżetem obywatelskim. Środki na realizację zwycięskich pomysłów
są częścią budżetu, w naszym przypadku dzielnicy, więc nie za bardzo czuję
to powiązanie z sytuacją w kraju, chyba
że przepis w specustawie wprowadzono na prośbę samorządów. Czy radni
warszawscy powinni zawiesić kolejną
edycję – nie mam zadania. Natomiast
powtórzę – refleksja nad samym funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego
w naszym mieście jest konieczna!
Jak oceniasz swoje trzy dotychczasowe lata w Radzie Dzielnicy?
Czy udało Ci się osiągnąć wyborcze cele?
Zacznę od konkretów: z rzeczy dużych na Młocinach kadencja zaczęła
się mocnym akcentem wykupu Dębów
Młocińskich, a zaraz potem ruszyła
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr
77. W najnowszym budżecie zostały zabezpieczone środki m.in.na projekt remontu ul. Farysa i Muzealnej.
Na Wrzecionie po remoncie oddano
przedszkole Jasia i Małgosi, powstał
plac zabaw przy ul. Gajcego, udało się
pozyskać parkingi w Galerii Młociny,
a teraz przygotowywany jest remont
ul. Doryckiej. Ważnym tematem dla
obu osiedli była poprawa komunikacji
przy Galerii Młocińskiej – zmiana organizacji ruchu ułatwiła lokalny dojazd
do komunikacji, który był blokowany
potokami pieszych zmierzających do
centrum handlowego. Z mojego punktu
widzenia ogromnie ważnym osiągnięciem jest działający dzielnicowy system monitorowania jakości powietrza.
Na naszym terenie udało się też wiele drobniejszych spraw – pojawiły się
pojemniki na elektrośmieci, wiele nowych ławek i koszy. Wymieniam tylko
to, co było w moim programie, na co
sama miałam wpływ. Ważne tematy
wciąż pozostają niezałatwione – wykupy dróg, miejsca parkingowe, doświetlenie ulic i przejść. Pracy jest jeszcze
sporo i wciąż pojawiają się nowe tematy.

Jak układa się współpraca z resztą
radnych i zarządem dzielnicy?
Współpraca z innymi radnymi,
szczególnie z mojego Stowarzyszenia, układa się bardzo dobrze. Jestem
częścią zespołu, w którym znaleźli się
ludzie z pasją, energią i pomysłami,
prawdziwi liderzy, wiele się od nich
nauczyłam, wielu z nich podziwiam.
Burmistrz Grzegorz Pietruczuk to
w mojej ocenie najlepszy burmistrz,
jakiego miały Bielany – najbardziej go
cenię za to, że zawsze jest blisko ludzi. Gdy cokolwiek się zdarzy w moim
okręgu, od razu dzwoni i prosi – dowiedz się, jak mogę pomóc. Tę opinię
podziela wiele osób, wszędzie słyszę
same pochwały jakości sprawowanej
przez niego funkcji.
Współpraca z pozostałymi członkami zarządu również odbywa się bez
zarzutów. Szczególnie cenię zastępcę
burmistrza Włodzimierza Piątkowskiego, który uzyskał mandat z tego samego okręgu i jest wielkim wsparciem dla
Wrzeciona. Chociaż toczymy długie
dyskusje, a często też spory, to polegam na jego wiedzy i doświadczeniu.
Czy planujesz kontynuować pracę
na rzecz mieszkańców jako radna
w kolejnej kadencji? Bo wybory
samorządowe powoli majaczą
nam na horyzoncie.
Szczerze, nie podjęłam jeszcze tej
decyzji. Praca radnego, takiego, który chce się naprawdę zaangażować
w sprawy dzielnicy, pochłania mnóstwo czasu, a efekty często są niewspółmierne do włożonego wysiłku lub
wręcz niesatysfakcjonujące. Jednego
jestem pewna – każde osiedle powinno
mieć swojego reprezentanta, najlepiej
osobę, która tam mieszka. Doświadczenie działania w samorządzie osiedlowym i teraz jako radnej pokazuje, jak
jest to ważne – radny ma pełen dostęp
do działań urzędu dzielnicy i przez to
może skutecznie pomagać mieszkańcom.
Staram się pracować na rzecz swojego okręgu i dzielnicy jak zawsze,
bez kreślenia jakichś dalekosiężnych
planów.
Od jak dawna mieszkasz na
Bielanach?
Na Bielanach mieszkam od 2000
roku. Historia mego życia to ciągłe
przeprowadzki i brak miejsca, z którego pochodzę – gdzie indziej się urodziłam, gdzie indziej chodziłam do szkoły
podstawowej, gdzie indziej do liceum,
a potem studia w jeszcze innym miejscu. Czasem żartuję, że skoro najdłużej w życiu mieszkam w Warszawie,
to jestem warszawianką. Swoje miejsce na świecie odnalazłam dopiero na
Bielanach, a konkretnie na Młocinach.
Żyje się tutaj dobrze, bo tu wszystko
jest dobre – komunikacja, oświata, dostęp do terenów zielonych, władza, ale
najlepsi są ludzie. Jakaś siła przyciąga
tych, którym się chce.
Co w naszej dzielnicy urzekło Cię
najbardziej?
Oczywiście najbardziej urzekły mnie
Młociny, jedno z najpiękniejszych osiedli Warszawy. Jest to miejsce z wielką
historią, architekturą, w sąsiedztwie
trzech kompleksów leśnych.
Jestem dumna z bycia jego mieszkanką!
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Parki Warszawy

Do parku po przyrodę

Ukazała się długo wyczekiwana publikacja pt. „Przyroda Parku Skaryszewskiego w Warszawie” pod redakcją Macieja Luniaka i Magdy Dziadosz. Opowiada nam o niej Agnieszka Gołębiowska, nasza nowa redaktorka ds. ekologii i środowiska.
zmiany środowiska fizycznego
zagrażające równowadze ekologicznej powinny być zabronione.
Dlatego troszcząc się o zabytkową substancję „Skaryszaka”,
powinniśmy oddawać przyrodzie
możliwie dużo przestrzeni. Od
wielkomiejskiego hałasu coraz
trudniej uciec, a im przyroda
dziksza, gęstsza i mocniej rozbrzmiewająca swoimi własnymi
odgłosami, tym łatwiej w parku
miejskim znaleźć wytchnienie.

AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA

P

rofesor Luniak, od prawie pół wieku mieszkaniec Starych Bielan, jest
ornitologiem, zaangażowanym
ekologiem miasta, człowiekiem,
który od wielu lat rozbudza naszą pasję dla bielańskiej przyrody. Przypomnijmy, że wśród
wielu jego zasług jest obszerna
monografia „Przyroda Bielan
warszawskich” (wyd. Muzeum
i Instytut Zoologii PAN, 2010),
która ukazała się dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Bielany.
Praca miała pionierski charakter,
gdyż przed nią nie powstał tak
kompleksowy opis przyrody jednej, wielkomiejskiej dzielnicy.
Monografia Parku Skaryszewskiego jest natomiast pierwszym
w Polsce pełnym portretem przyrody śródmiejskiego terenu zieleni (środowisko przyrodnicze
parków było w ostatnim czasie
przedmiotem wielu badań, jednak w większości obejmowały
jedną grupę roślin lub zwierząt).
Na „Przyrodzie Bielan” był też
wzorowany jej układ. Można
więc uznać album za kontynuację bielańskiego precedensu.
Bielany zawsze w awangardzie!
Ale wyjątkowość tej publikacji nie polega tylko na tym. Jest
ona bowiem owocem aktywności grupy społecznej, która
spontanicznie uformowała się po
ogłoszeniu planów rewaloryzacji „Skaryszaka”. Ich realizacja
mogła być ciosem dla bezcennej
dla Warszawy tkanki przyrodniczej praskiego parku, gdyby nie
uwzględniała zastanych wartości. W interdyscyplinarnym
zespole znalazło się 38 specjalistów różnych dziedzin, którzy
w latach 2014–2015 przeprowadzili badania mające na celu
pokazanie nieprzeciętnej w skali
miasta różnorodności biologicznej parku oraz uwrażliwienie
mieszkańców i osób decyzyjnych na potrzebę zapewnienia jej
trwania. Na podstawie wyników
obserwacji sformułowano również proekologiczne wskazania
dla obecnego i przyszłego zagospodarowania parku.
Książka ma przystępną, popularnonaukową formę. Jej trzon
to oczywiście charakterystyka
przyrody parku. Pod lupę wzięto przede wszystkim przyrodę
nieożywioną (lokalny klimat,
gleby, uwarunkowania hydrogeologiczne) i ożywioną: grzyby
wielkoowocnikowe, mikrogrzyby glebowe i porosty, roślinność
lądową, reprezentowaną przez
mchy, roślinność zielną oraz
drzewa i krzewy. Zbadano jakość
wód oraz żyjące w nich rośliny
i bezkręgowce, także faunę glebową (roztocza, skoczogonki,
dżdżownice), 8 grup bezkręgow-

Skąd niepokoje o Park
Skaryszewski?
W ostatnich latach w Warszawie wykonano (m.in. pod kierunkiem prof. Luniaka) inwentaryzacje ornitologiczne przed
i po tzw. rewitalizacjach parków
Kępa Potocka, Parku im. Stefana
Żeromskiego i Ogrodu Krasińskich. Porównania dowiodły, że
prowadzone prace, polegające
głównie na drastycznych wycinkach starych drzew i zakrze-

» Profesor Luniak ze swoją nową publikacją "Przyroda Parku Skaryszewskiego w Warszawie", wydanej przez
Centrum Promocji Kultury Praga Południe, 2021 FOT: ARCHIWUM AUTORKI

ców naziemnych i naroślinnych
(ślimaki, pająki, kleszcze, ważki, biedronki, mrówki, trzmiele
i pszczoły oraz motyle dzienne) i wreszcie wszystkie grupy
kręgowców: ryby, płazy, gady,
ptaki, ssaki. W pracy znalazły
się również ogólne informacje
o funkcjach przyrody w zieleni
miejskiej, o historii i przeobrażeniach parku, którym podlegał
w związku z jego gospodarowaniem. W podsumowaniu czytelnicy znajdą przesłania przyrodników i architektów krajobrazu.
Przy ogromnym zróżnicowaniu elementów ekosystemu żadne badania nie mogą objąć go
w całości, a mimo to bilans obserwacji w Parku Skaryszewskim robi wrażenie: żyje w nim
ponad tysiąc gatunków organizmów wielokomórkowych, co
stanowi ponad 10% różnorodno-

ści biologicznej całej Warszawy!
Około 40 z nich figuruje na Czerwonych listach gatunków zagrożonych Polski i Europy. W parku
stwierdzono m.in. 80 gatunków
ptaków, ok. 18 gatunków ssaków
(w tym 8 gatunków nietoperzy),
260 gatunków grzybów i porostów (aż 18 gatunków grzybów
z polskiej Czerwonej listy), 8
nowych dla Warszawy gatunków
pająków. To tylko przykłady, ale
dają nam wyobrażenie, jak niezwykłą enklawą dzikiego życia
jest „Skaryszak”.
Przyroda z historią
Kontrapunktem do analiz
przyrodniczych jest wypowiedź
Anny
Pisarczyk,
miejskiej
ogrodniczki opiekującej się Parkiem z ramienia Zarządu Zieleni
m.st. Warszawy. O utrzymaniu
„Skaryszaka” mówi ona jako

o trudnej sztuce kompromisów, która wymaga pogodzenia
ochrony przyrody z zabytkowym
charakterem parku i jego wartościami historycznymi, oczekiwaniami użytkowników i z uwarunkowaniami wynikającymi ze
śródmiejskiej lokalizacji. Warto
w tym miejscu zauważyć, że
w ostatnich dziesięcioleciach
stosunek użytkowników do
tkanki przyrodniczej w zabytkowych parkach znacząco się
zmienił. Presja urbanizacji rodzi
w ludziach potrzebę obcowania
z naturą, więc walory estetyczne zabytków chowają się dziś
w cieniu starych drzew... Po stronie przyrody w historycznych
założeniach parkowych stoi też
międzynarodowy
dokument
stworzony z myślą o ogrodach
historycznych, tzw. Karta Florencka. Głosi ona, że wszelkie

Presja urbanizacji rodzi
w ludziach
potrzebę
obcowania
z naturą,
więc walory
estetyczne
chowają się
dziś w cieniu starych
drzew.
wień, powodują gwałtowny spadek różnorodności i liczebności
gatunków lęgowych ptaków:
o jedną trzecią lub nawet prawie
o połowę (liczebność populacji lęgowej ptaków jest dobrym
wskaźnikiem jakości ekosystemu). Wnioski płynące z tych
badań zrodziły inicjatywę przeprowadzenia kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej Parku Skaryszewskiego, która miała
stać się punktem odniesienia dla
planowanych zmian na terenie
parku.
Widzimy więc, że wykonywane w dotychczasowym kształcie
„rewitalizacje”, mimo nazwy
obiecującej życiodajność, były
jej całkowitym zaprzeczeniem.
W czasie, kiedy natury mamy
wokół siebie coraz mniej, dawny model rewitalizacji powinien gruntownie się zmienić.
I musimy też zacząć nazywać je

inaczej. Może zaproponowanym
przez prof. Luniaka neutralnym
pojęciem „renowacja”?
Kryzys różnorodności biologicznej powinien budzić w nas
równie poważne niepokoje, jak
bardziej nagłośniona medialnie
katastrofa klimatyczna. Z powodu działalności człowieka gatunki zanikają w bezprecedensowym tempie wobec poprzednich
epok. Według raportu IPBES zagrożonych jest nawet milion. Na
naszych oczach wymierają ptaki
(tylko w Polsce zagrożonych
jest 47 gatunków), owady, płazy.
Znikają zwierzęta i rośliny do
niedawna uważane za pospolite,
każdy taki ubytek w jakiś sposób narusza równowagę naszego
środowiska życia. Intensywna
urbanizacja, uprzemysłowienie
i chemizacja rolnictwa, masowe
wylesianie i osuszanie mokradeł
doprowadziło nas do punktu,
w którym miasta są dla dzikiej
przyrody jedną z ważnych przestrzeni zapewniających jej dalsze
trwanie.
Eksplorujemy Bielany
Przyrodnicze eksploracje odbywają się również w parkach
bielańskich. W 2019 roku z inicjatywy dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska w Parku
Olszyna zorganizowano tzw.
Bioblitz, czyli szybką inwentaryzację flory, fauny i grzybów.
Taka akcja zakłada udział mieszkanek i mieszkańców, którzy
obserwują przyrodę pod fachowym okiem: oprócz ornitologa,
botanika, entomologa czy hydrobiologa, mieliśmy na przykład
mniej oczywistych: lichenologa
(spec od porostów), herpetologa
(płazy), chiropterologa (nietoperze) i fitosocjologa (zbiorowiska
roślinne). Z wynikami Bioblitzu
w Olszynie możemy zapoznać
się na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany. Dzięki budżetowi
obywatelskiemu mamy teraz
szansę na dwa kolejne Bioblitze
– w Parku Harcerskiej Poczty
Polowej PW i przy Potoku Bielańskim. Choć badania te mają
nieco inny charakter, a ich zakres jest znacznie węższy niż
w przypadku „Skaryszaka”, to
ich wyniki dają nam wyobrażenie o stopniu różnorodności naszych lokalnych ekosystemów.
Dostarczają też cennych danych
dla „bezstratnego” obchodzenia
się z nimi, a przede wszystkim
uwrażliwiają na to, co żyje wokół
nas. Ich ważną rolą jest zaangażowanie lokalnej społeczności,
która ma okazję dowiedzieć się,
że w ich osiedlowym parku tętni
dzikie życie. Kiedy lepiej rozumiemy przyrodę i dostrzegamy
jej piękno, potrzeba jej ochrony
rodzi się w nas naturalnie.

.
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Konkurs plastyczny

„Tworzymy atmosferę
– dbamy o czyste powietrze
Zapraszamy uczniów szkół bielańskich w wieku 6–16 lat oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach artystycznych w bielańskich domach kultury, w bibliotekach, w placówkach
wychowania pozaszkolnego itp. do wzięcia udziału w IX już edycji dzielnicowego konkursu
plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”.
Celem naszego konkursu jest
rozwijanie wrażliwości artystycznej i proekologicznej dzieci
i młodzieży; kształtowanie i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za jakość powietrza, którym oddychamy; promowanie
aktywnej postawy w zwalczaniu
zanieczyszczeń atmosfery; ukazanie negatywnych skutków zanieczyszczonego powietrza.
Zadaniem konkursu jest wykonanie plakatu ilustrującego
sposoby, którymi każdy z nas
może pozytywnie wpływać na
jakość powietrza i przyczyniać
się do zmniejszenia stopnia jego
zanieczyszczenia.
Zgłaszane prace powinny
ilustrować, jak możemy dbać
o jakość powietrza w mieście,
decydując o rzeczach, na które
mamy wpływ (m.in. korzystanie
ze zrównoważonego transportu
miejskiego, mądre ogrzewanie
mieszkań i domów, używanie
odnawialnych źródeł energii,
dbanie o zieleń w miastach,
monitorowanie i alarmowanie
o stopniach zanieczyszczeń itp.).

FOT: UM.WARSZAWA.PL

Na prace konkursowe czekamy do 20 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja
br. Wręczenie nagród i wyróżnień planujemy podczas jednej
z letnich dzielnicowych imprez
plenerowych, a po wakacjach
tradycyjnie zorganizujemy wystawę prac w bielańskim ratuszu.

Prace należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska
(p. 293) w Urzędzie Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy przy
ul. S. Żeromskiego 29.
Nagrodą dla laureatów będzie
pobyt na plenerze plastycznym
„Wakacje z pasją”, organizowanym przez Fundację Żyj z pasją

marzec 2022 | 13

Kolejne nasadzenia
na Bielanach
Wiosna przywitała nas w tym
roku zdecydowanie większą
liczbą zakwitających drzew.
Tylko na samej Chomiczówce,
jesienią zeszłego roku, posadzono ich ponad 100.
Nowe nasadzenia na Chomiczówce (zrealizowane m.in. przy
ul. Conrada, w Parku Chomicza,
przy ul. Kwitnącej, Bogusławskiego, Nerudy i Aspekt) zostały
wykonane w ramach zainicjowanego przez radnego Krystiana
Lisiaka porozumienia, zawartego między Urzędem Dzielnicy
Bielany a spółdzielnią WSBM
„Chomiczówka”. W ramach
współpracy, która kontynuowana
będzie w tym roku, Urząd Dzielnicy Bielany wskazuje w wydawanych inwestorom decyzjach
administracyjnych obowiązek
wykonania nasadzeń kompensacyjnych na gruntach należących
do spółdzielni, a spółdzielnia
wyraża zgodę na użyczenie gruntu na ten cel.
– Dbamy o to, aby nasadzenia

były zdrowe i sporej wielkości,
kilkukrotnie szkółkowane, odpowiednio posadzone. Nadzorujemy potem, aby nowe drzewa
były pielęgnowane i systematycznie podlewane. Chomiczówka kojarzy się przede wszystkim
z bujną zielenią osiedlową i należy zrobić wszystko, aby to skojarzenie pozostawało aktualne.
Cieszy mnie to, że w tej kwestii
doszło do porozumienia na linii
Urząd–Spółdzielnia – podsumowuje radny Lisiak.
W tym roku Chomiczówka
zyska kolejne nasadzenia, a to
w ramach zwycięskich projektów zgłoszonych przez radnego do budżetu obywatelskiego,
w tym „100 drzew dla Chomiczówki”, „Aleje parkowe i zielone skwery Bielan” oraz „Parki
kieszonkowe przy przystankach
tramwajowych Piaski, Reymonta
i Popiela”, gdzie tylko na samej
tylko Chomiczówce pojawi się
ponad 140 nowych drzew.
redakcja

.

FOT: KRYSTIAN LISIAK

w dniach 3–16 lipca 2022 roku
w Zakopanem.
Organizatorami konkursu są
Dzielnica Bielany m.st. Warszawy oraz Fundacja Żyj z pasją.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych: www.fundacjazyjzpasja.pl
oraz www.bielany.um.warszawa.
pl.

.

Jeszcze więcej zielonej energii w Warszawie
UM
ZIELONA ENERGIA

Do końca 2030 r. budynki należące do Urzędu Miasta i miejskich jednostek mają zostać
wyposażone w panele fotowoltaiczne. W ciągu pierwszych
trzech lat stolica wyda na ten
cel 60 mln zł. Miasto uruchamia właśnie szeroki program
rozwoju fotowoltaiki.
Program Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej stanowi realizację
jednej z rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego, która przybliży miasto do
osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zgodnie
z założeniami programu, do końca 2030 r. wszystkie miejskie
budynki w stolicy, w przypadku
których istnieje taka możliwość,
zostaną wyposażone w panele
słoneczne. Pozwoli to przede
wszystkim zmniejszyć emisję
gazów cieplarnianych – do 2030
r. emisja CO2 w stolicy spadnie
łącznie o niemal 87 tys. ton, czyli
tyle, ile pochłania niemal 20 tys.
ha lasu. Dodatkową korzyścią
dla miasta są oszczędności finansowe – w latach 2022-2030 dzięki panelom wyniosą one łącznie
ponad 70 mln zł. Program pozwoli też zwiększyć bezpieczeń-

stwo energetyczne Warszawy.
Odnawialna Warszawa
Jeśli chcemy uniezależnić
Europę od ropy i gazu, to musimy przyspieszyć inwestycje
w odnawialne źródła energii.
W Warszawie robimy to od lat.
Już ponad 140 miejskich budynków posiada panele fotowoltaiczne. Postanowiliśmy do 2030
roku takie instalacje zamontować
na wszystkich miejskich obiektach – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.
– Chcemy, by Warszawa była coraz bardziej niezależna od paliw
kopalnych. Chcemy oszczędzać
energię i walczyć z ociepleniem
klimatycznym. Chcemy, żeby
powietrze w Warszawie było jak
najczystsze. Temu służy ten program – dodał prezydent.
Pod koniec marca Rada m.st.
Warszawy w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zdecydowała o przyznaniu 60 mln zł
na realizację programu fotowoltaicznego w latach 2022–2024.
Zrealizowane w tym czasie
inwestycje ponad dwukrotnie
zwiększą moc produkcyjną miasta w zakresie prądu – z obecnych 9,3 do 21,3 MW.
Na pierwszy ogień – żłobki
W pierwszej kolejności panele
fotowoltaiczne mają się pojawić

na dachach miejskich żłobków.
Już teraz takie instalacje funkcjonują w sześciu placówkach
dla najmłodszych dzieci i montowane są na kolejnych dwóch.
Dzięki programowi w ciągu
najbliższych dwóch lat pojawią
się natomiast na dachach w kolejnych 47 lokalizacjach. Tym
samym do końca 2023 r. z paneli słonecznych korzystać będą
wszystkie miejskie żłobki.

Poza żłobkami instalacje będą
montowane także na dachach
miejskich szkół, przychodni
i szpitali, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, na
parkingach P&R, zajezdniach
autobusowych oraz w innych lokalizacjach, należących do miasta i miejskich jednostek. Tylko
w latach 2022–2024 będzie to aż
200 lokalizacji. Montaż pierwszych paneli ma się rozpocząć

jeszcze w tym roku.
Zielona energia – w budynkach miejskich i nie tylko
Obecnie panele fotowoltaiczne z powodzeniem sprawdzają
się już w ponad 140 miejskich
budynkach. Największe instalacje znajdują się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – ich łączna
moc wynosi 6,7 MW.

Do inwestowania w odnawialne źródła energii stolica zachęca
też swoich mieszkańców. Tylko w latach 2017–2021 miasto
udzieliło warszawiakom dotacji
na montaż fotowoltaiki w wysokości ponad 50 mln zł, co pozwoliło na utworzenie instalacji
o łącznej mocy 34,6 MW w ponad 4400 lokalizacjach.

.
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Wywiad

Wykorzystujemy potencjał lokalnej historii
Największym sukcesem moim i mieszkańców są działania skupione wokół potencjału historii lokalnej. Projekt „Archiwum Wólki”, za który dostałam nagrodę Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, trwa w zasadzie cały czas. Ludzie z Wólki poczuli,
że są ważni i że bardzo dużo mogą wnieść – mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Iwona Mirosław-Dolecka.
rozmawiała
KAROLINA RUDZIK
Pełnisz wiele funkcji: kierowniczki Filii Bielańskiego
Ośrodka Kultury przy Estrady, koordynatorki Miejsca Aktywności Lokalnej
Studnia… Nie nudzisz się?
Iwona Mirosław-Dolecka:
Uwielbiam ten stan, gdy jest
bardzo dużo różnych wyzwań
i zadań postawionych przede
mną. Fascynują mnie zmiana
i różnorodność. Lubię nowe zadania. Lubię wielowątkowość
i wielopłaszczyznowość. Bardzo
lubię ludzi i lubię z nimi przebywać, bo oni mnie inspirują. Lubię brać od nich energię i dawać
im moją. To jest moje życie.
A która z tych funkcji sprawia Ci najwięcej frajdy?
Największą frajdę sprawia
mi funkcja kierowniczki, bo zarządzanie ludźmi jest dla mnie
wielkim wyzwaniem. Mam
świetny zespół, który się lubi
i wiem, czego mogę od nich
oczekiwać. Oni też dobrze mnie
znają. Podoba mi się to i staram
się ciągle doskonalić w byciu liderem. Uczę się ciągle nowych
rzeczy z różnych obszarów, np.
z biznesu, z psychologii lub
z filozofii. Szwedzka filozofia
lagom mówi, że ani nadmiar, ani
niedomiar nie dają nam całkowitego szczęścia, więc trzeba szukać równowagi. Staram się tak
postępować z ludźmi i budować
z nimi dobre relacje. Przez lata
budowałam mój zespół i poznawałam różne typy osobowości.
Uczyłam się obserwować ludzi
i patrzeć, co ich najbardziej interesuje. Starałam się wydobywać
z nich ich potencjał i to, co jest
w nich najlepsze. Daje im wolność i swobodę. Lubię patrzeć,
jak oni się tym cieszą.
W jaką aktywność są
najbardziej zaangażowani
mieszkańcy Bielan?
Największym sukcesem moim
i mieszkańców są działania skupione wokół potencjału historii
lokalnej. Projekt „Archiwum
Wólki”, za który dostałam nagrodę Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej, trwa w zasadzie cały czas. Ludzie z Wólki
poczuli, że są ważni i że bardzo
dużo mogą wnieść. Książka,
którą wydaliśmy, jest oparta
w 100% na wspomnieniach
mieszkańców Wólki. Zrobiliśmy
także gry terenowe, które zostały
zaprojektowane przez samych
mieszkańców po serii warsztatów o tym, jak zrobić takie gry.
Stworzyliśmy projekt Kampinos
1863, który był oparty na faktach
historycznych związanych z po-

wstaniem styczniowym, które
było częścią lokalnej historii.
Staramy się penetrować naszą
okolicę i ma to swój pozytywny
oddźwięk. Cały czas odwiedzają
nas mieszkańcy, którzy odnajdują kolejne osoby ze swoich
rodzin i którzy chcą się podzielić
swoją historią rodzinną i zdjęciami z albumów. To jest dla
nich niezwykle ważne. Cieszę
się, że mieszkańcy stali się tak
aktywni dzięki temu projektowi.
Wcześniej nie przypuszczałam,
że to jest tak atrakcyjne miejsce
pod względem historii. Osiedle
Wólka Węglowa nieprzerwanie
od 300 lat jest zamieszkiwane
przez te same rodziny. W pierwszych księgach rejestrowych
jest nazwisko Gołąb i wśród
aktualnych wolontariuszy, którzy pracują nad tym projektem,
są także osoby o nazwisku Gołąb. Najstarsze zdjęcie z Wólki
Węglowej pochodzi z ok. 1864
roku. Jest też bardzo dużo zdjęć
z początku XX wieku… Kiedyś
z Wawrzyszewa przyjeżdżał specjalnie na Wólkę fotograf, który
robił piękne zdjęcia. Na szczęście zachowały się do dzisiaj i są
bezcenną pamiątką. Ciekawe jest
też to, że wraz z rozwojem fotografii zdjęć jest coraz mniej…
Jest tylko garstka zdjęć z czasów PRL. Obecnie zdjęcia nie
są chyba tak ważne, jak kiedyś.
W swoich archiwach mamy
zdjęcia sprzed ganku, jazdę na
nartach, beztroskie leżenie na
trawie… Ludzie kiedyś bardziej
celebrowali chwile i wspólne spotkania… Teraz żyjemy w pędzie
i dużo rzeczy jest ulotnych…
Powstanie druga część
książki?
Bardzo bym chciała. Chciałabym się też skupić na kobietach
i ich roli w życiu codziennym
oraz na tym, jak ona się zmienia
na przestrzeni lat.
Nad jakim projektem teraz
pracujesz?
Obecnie pracujemy nad projektem „Misja las”, który też
jest związany z historią lokalną.
Dostaliśmy na niego dofinansowanie z Funduszu Edukacji Kulturalnej. Nasze przedsięwzięcie
odwołuje się do historii cichociemnych, czyli żołnierzy z różnych jednostek, którzy dokonywali akcji zbrojnych i sabotażu,
dowodzili oddziałami partyzanckimi i specjalnymi, prowadzili
działania wywiadowcze, byli też
wysoko wykwalifikowanymi instruktorami – kształcili żołnierzy
podziemia w wojennym rzemiośle. W 2022 roku mija dokładnie
81 lat od pierwszego zrzutu cichociemnych na tereny okupowanej Polski. Upamiętniając tę
rocznicę, chcemy przedstawić
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szerokiemu gronu odbiorców
– poprzez interaktywne działania
edukacyjne – historię tej formacji. Najważniejszym elementemprojektowym będzie nauka poprzez działanie i doświadczanie
w bliskim kontakcie z przyrodą.
Czy na Bielanach brakuje
miejsc związanych z kulturą? Duża sala widowiskowa? Kino? Teatr?
Zdecydowanie brakuje instytucji, która byłaby wizytówką
dzielnicy. Bielański Ośrodek
Kultury znajduje się... pod Biedronką. Nie mamy tutaj budynku
wolnostojącego, instytucji kultury, która ma swoją siedzibę,
a ludzie wiedzą, że to jest właśnie ta „ich” instytucja kultury,

w sercu Bielan, przy stacji metra.
Brakuje też amfiteatru, miejsca,
gdzie ludzie mogliby się spotykać na potańcówki i na koncerty
na wolnym powietrzu. Na szczęście Bielany mają dużo parków
i skwerów, gdzie okazyjnie można zorganizować wydarzenie na
świeżym powietrzu wśród zieleni.
Pod koniec 2021 otrzymałaś
bardzo cenne wyróżnienie:
Innowacyjny Menedżer
Kultury. Czujesz się doceniona i spełniona?
Tak, bardzo. Tym bardziej że
nie spodziewałam się pierwszego miejsca. Gdy tylko zostało
to ogłoszone na Facebooku,
rozdzwoniły się telefony z gra-

tulacjami. To było bardzo miłe.
To wyróżnienie jest dla mnie
bardzo ważne, bo jest to wyróżnienie branżowe. Cieszę się, że
zostałam zauważona i doceniona
przez komisję z różnych środowisk oraz przez innych menedżerów i animatorów kultury.
To nie jest też wyróżnienie za
jeden projekt, lecz wyróżnienie
za całokształt mojej kilkuletniej
ciężkiej pracy. Poświęciłam dużo
swojej energii w stworzenie
otwartego i dialogującego miejsca, jakim jest dziś Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury. Czuję
się spełniona i doceniona. Cieszy mnie też to, że znalazłam się
wśród innych laureatów, których
również uważam za innowacyjnie myślących. W ogóle ta na-

Aktywne Miejsca Aktywności Lokalnej
KAROLINA RUDZIK

O

d kilku lat częścią Bielańskiego Ośrodka Kultury są Miejsca Aktywności Lokalnej – „Samogłoska”
na Młocinach oraz „Studnia” na
Wólce Węglowej. Działalność
tych miejsc opiera się na ścisłej
współpracy z mieszkańcami i na
tworzeniu z nimi relacji, poprzez
słuchanie ich potrzeb i realizowanie ich pomysłów. MAL pomaga
więc w realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców, podczas
których mogą się oni dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie integrując się ze sobą.

Staramy się przekierować naszą
uważność na naszych sąsiadów,
mieszkańców Młocin, ale także
całych Bielan – podkreśla Anna
Płachecka, koordynatorka MAL
„Samogłoska”, które oferuje
kameralną domową przestrzeń
z różnymi materiałami i zasobami
sprzętowymi do samorealizacji.
Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam
pierwszego dnia pracy w MAL
Studia, było otworzenie bramy
na oścież. Studnia stała się ich
przestrzenią do działań i spotkań.
Ich głos się teraz liczy. Mieszkańcy też są ekspertami – zauważa koordynatorka MAL „Studnia”, Iwona Mirosław-Dolecka.
Mieszkańcy – bez względu

na wiek – uczestniczą w MAL
„Samogłoska”
i
„Studnia”
w warsztatach rękodzieła, krawieckich, kulinarnych i rozwojowych. Organizowane są
również wystawy prac i koncerty. Można też brać udział
w zajęciach z jogi i gimnastyki.
Wszystko odbywa się bezpłatnie.
Budują lokalną tożsamość
Ważną częścią działalności
MAL „Studnia” i „Samogłoska”
jest tworzenie lokalnej historii.
Organizowanych jest bardzo
dużo spacerów historycznych
i rozmów z sąsiadami o ich przeszłości związanej z Bielanami.
MAL „Studnia” przygotowu-

zwa „innowacyjny” jest dla mnie
bardzo istotna i ważna. Ale znalazłam się teraz w takim punkcie: i co dalej? Czuję się jakbym
przebiegła maraton, dobiegła do
mety i wróciła na „start”, ale nie
mam wykupionego pakietu na
następny etap. Zastanawiam się
teraz, co powinnam zrobić, żeby
nadal się rozwijać i podnosić poprzeczkę. Bo nie lubię się powtarzać i ciągle chcę robić coś nowego. Chciałabym się sprawdzić
w zarządzaniu większą instytucją kultury i kierować większą
grupą ludzi i zbudować jeszcze
większy zespół. To byłoby wyzwanie dla mnie.

.

je obecnie projekt „Misja las”,
który ma zaktywizować mieszkańców nie tylko Bielan, ale
także całej Warszawy poprzez
wspólne działania wokół lokalnej historii. Czekają nas więc
ciekawe warsztaty i szkolenia inspirowane cyklem treningów dla
kandydatów na cichociemnych
kursami m.in. zasadniczymi, specjalnościowymi i przetrwania.
Chodź w chaszcze
Natomiast
najnowszym
przedsięwzięciem MAL „Samogłoska” jest przygotowanie
audiospaceru, który powstał
na podstawie projektu „Chodź
w chaszcze” realizowanego
ze Stowarzyszeniem Pedagogów Teatru. Powstały plik
audio można odtworzyć podczas spaceru po Młocinach.

.

KWIECIEŃ 2022
GOLDONIEGO

ESTRADY

02.04 (sobota), 18:00

3.04 (niedziela), 11:00

Koncert Apolinarego Polka
"Biegnijmy w noc"
Wejściówki od 21.03 w BOK i na evenea.pl

Kuchnia polowa – piknik leśny
Prowadzenie: Łukasz Bach – Mały Teatrzyk
koszt: 20 zł/osoba, zapisy: www.strefazajec.pl

06.04 (środa), 18:00

07.04 (czwartek), 18:00

Koncert na rzecz Ukrainy
„UKRAINO, NIE JESTEŚ SAMA!”
„Україно, ти не одна!”
Cegiełki od 21.03 na fundacjapolcanart.org
i w dniu koncertu w BOK

Szyjemy torby Bento
Prowadzenie: Martyna Wartałowicz
koszt: 30 zł/osoba, zapisy: www.strefazajec.pl

09.04 (sobota), 12:30 / od 4 lat
Wielkanocne Dwie Godziny dla Rodziny
spektakl „Rzeżuchowy skarb. Baśń wielkanocna”
oraz animacje plastyczne.
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 29.03
w kasie BOK i na eventim.pl

22.04 (piątek), 18:00
Festiwal Muzyki Kameralnej na Bielanach
Koncert zespołu Musica Graciosa
Transmisja na żywo FB BOK i FB Nasze Bielany
Wejściówki od 11.04 w BOK i na evenea.pl

24.04 (niedziela), 18:00
Koncert muzyki kubańskiej
Wystąpi zespół Tres del Son
Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 12.04
w kasie BOK i na eventim.pl

27.01 (środa), 19:00
„Marek Majewski zaprasza..."
Barbara Zarębska i Artur Barciś
Bilety 35 zł, od 12.04 w kasie BOK i na
eventim.pl
Bielański Ośrodek Kultury
ul. Goldoniego 1, Warszawa
22 834 65 47, 504 399 108
ww.bielanski.waw.pl
facebook.com/BielanskiOsrodekKultury

14.04 (czwartek), 18:30
Spełniaj Siebie
- wiosenne przebudzenie kobiecości
Prowadzenie: Sylwia Buczak Sztuka Dobrostanu
koszt: 30 zł/osoba, zapisy: www.strefazajec.pl

19.04 (wtorek), 19:00
Postman – razem dla Ukrainy.
Koncert ukraińskiego multiinstrumentalisty
Z uzbieranych pieniędzy Postman część dochodu
przekaże na konto organizacji, która pomaga
ofiarom wojny na Ukrainie: https://savelife.in.ua/en/
bilet: 30zł/osoba, zapisy: www.strefazajec.pl

22.04 (piątek), 18:00
Piątek z Offem. Męski świat.
Dyskusję poprowadzi Maciej Misztal.
wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl

24.04 (niedziela), 11:00
Wycieczka zagraniczna. Las Młociński
Spacer poprowadzi: Mateusz Napieralski – badacz
przeszłości Młocin i okolic.
wstęp wolny, MAL Studnia, zapisy: www.strefazajec.pl

Bielański Ośrodek Kultury FIlia
ul. Estrady 112a, Warszawa
22 835 54 44
ww.bielanski-estrady.waw.pl
facebook.com/filiabok
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Turlaj kostką na Bielanach!
PATRYK BERNARDELLI
GRY PLANSZOWE

Ile razy chcieliście zagrać
w grę planszową, ale nie mogliście znaleźć chętnych albo
nie udało się ustalić dogodnego
terminu? Poniżej podsuwamy
kilka miejsc na Bielanach,
w których kompanów do
wspólnej gry znajdziecie bez
problemu!
Planszówki w Klubie Piaski
Kiedy w ubiegłym roku Agata Olszewska zapytała na facebookowej grupie mieszkańców
Bielan o jakiś klub gier planszowych, szybko okazało się,
że niczego takiego nie kojarzą.
Za to chętnie by w takie miejsce
chodzili. Wychodząc naprzeciw
zainteresowaniu, Małgosia Sokół z Klubu Piaski zaoferowała
salę w tym właśnie klubie. Do
inicjatywy dołączyło kilka osób
umawiających się wcześniej na
planszówki w kawiarni „Słodki
Karmel” (w tym ja). Tak właśnie
zrodziły się cotygodniowe planszówki w Klubie Piaski.
Za pierwszym razem przyszło ponad 30 osób. Od tego
czasu spotkania odbywają się
regularnie w każdy poniedziałek
(z wyjątkiem ferii) od 18 do 21
w Klubie Piaski przy ul. Broniewskiego 71 w sali na 1 piętrze.
Bieżące informacje najłatwiej znajdziecie na Facebooku
w grupie „Planszówki na Biela-

nach w Klubie Piaski”. Należy
do niej już 276 osób. Można
się tam umówić z innymi na grę
w konkretne tytuły. Można też
przyjść spontanicznie i zagrać
w jedną z gier, którymi dysponuje Klub. Są to m.in.: „Tajniacy”,
„Dixit", „Scrabble”, „Splendor”,
„Wsiąść do pociągu”, „Wirus”,
„The Mind", „Sabotażysta” czy
szachy. W klubie nie obowiązują
ograniczenia wiekowe. Tworzy
to przyjazną atmosferę. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Poza
tym poznasz tu sąsiadów i nawiążesz nowe przyjaźnie.
Planszówki w Galerii
Młociny
Innym miejscem wartym polecenia jest Galeria Młociny.
Od dłuższego czasu odbywają
się tam wydarzenia pod nazwą
„Niedziela z Grami Planszowymi w Galerii Młociny”. Warto
wtedy wpaść na poziom 2 przy
Hali Hutnik, gdzie przez prawie cały dzień dostępne są stoły
z mnóstwem gier. Poza tym odbywają się tu turnieje z nagrodami i prezentacje wydawniczych
nowości. O dobrą zabawę troszczą się doświadczeni animatorzy.
Do momentu wydania odbyło
się już 14 takich spotkań. Więcej szczegółów znajdziecie na
stronie galeriamlociny.pl lub na
profilu galerii na Facebooku.
Klub Gier Wszelakich
Kolejnym miejscem, w którym spotkasz innych chętnych do
gry, jest Klub Gier Wszelakich.

Spotkania
odbywają
się
w Bielańskim Ośrodku Kultury
przy ul. Goldoniego 1. Zgodnie
z nowym podejściem klubu rozgrywki odbywają się w terminach wybranych przez graczy
(a więc nieregularnie). Klub
dysponuje także bogatą kolekcją gier będących do dyspozycji
graczy.
Po więcej informacji odsyłamy na fanpage Klubu Gier Wszelakich na Facebooku.
Rzuć Kostką
W poprzednich latach bielańską tradycją była
jedna
z największych w kraju imprez
planszówkowych Rzuć Kostką,
współorganizowana przez Game
Troll TV, Samorząd Studentów
UKSW i Urząd Dzielnicy Bielany. Impreza zajęła 3. miejsce
w plebiscycie GramPrix w 2020
r. Odbywała się ona zwykle
w okolicach marca na kampusie
UKSW przy ul. Wóycickiego.
W ubiegłym roku z uwagi na
pandemię wydarzenie odbyło
się w grudniu i uczestniczyli w
nim tylko patroni Game Troll
TV wspierający ten kanał za pośrednictwem portalu Patronite.
W tym roku jednak wydarzenie
ma wrócić na właściwe tory.
W momencie zamknięcia wydania szczegóły były jeszcze ustalane.
Jak więc widzicie, jest na Bielanach kilka miejsc, w których
możecie zagrać w gry planszowe
i poznać nowych kompanów do
grania. Nie ma na co czekać!

.
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Libańska przystań na Kasprowicza
Podobno najlepsza kuchnia świata jest właśnie w Libanie? Możecie się o tym przekonać sami i zajrzeć do Kawiarni Laziz
na Starych Bielanach, przy ul. Kasprowicza 56!
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Kawiarnię wraz ze swoją rodziną prowadzi Nasser Naji,
który ponad 30 lat temu przybył
z dalekiego Libanu do naszego
kraju, został tutaj na stałe i ostatecznie znalazł swoje miejsce
na Bielanach. Tu też równą dekadę temu otworzył cukiernię,
w tym samym miejscu, gdzie
dziś funkcjonuje Laziz. Po kilku latach przekształciła się ona
w kawiarnię. Dalej skosztujemy w niej przednich wypieków
i słodyczy, które oferowano
wcześniej, a ponadto możemy
przenieść się w świat tradycyjnej kuchni libańskiej, aby poznać jej wszystkie smaki.
Jakość produktów jest dla
nas na pierwszym miejscu.
Wszystko
przygotowujemy
z najlepszych składników, często niedostępnych nigdzie indziej – mówi Nasser. – Dużą
wagę przykładamy także do
sposobu podania naszych produktów, od hummusów po kawy.
Najpierw jemy oczami, a więc
wrażenia wizualne są niezwykle istotne. Dlatego też jesteśmy
nastawieni przede wszystkim na
klientów odwiedzających nas na
miejscu. Dostawy są wygodne,
ale pozbawiają nasze jedzenie
wielu wrażeń – dodaje.
Menu jest proste i skupia się

na kilku daniach. Znajdziemy
w nim grillowane kanapki z hummusem, falafelem, libańskim
serkiem jogurtowym labneh lub
mutabal, czyli pastą z bakłażana. Jeśli nie mamy akurat ochoty na kanapkę, to warto spróbować manoushe – libański placek
prosto z pieca. Dostępnych jest
kilka wersji: za'atar (aromatyczna mieszanka ziół); za'atar z dodatkowymi warzywami; za'atarz
serem owczym, serem kaszkawał i ostrą papryczką; wersja
z samymi serami; sery z warzywami; pieróg laziz (zioła, ser
owczy, warzywa, marynowana
rzepa i oliwki). A jeśli chcemy
spróbować kilku różnych rzeczy
naraz, najlepszym wyborem będzie własny talerz, który możemy skomponować z dostępnych
składników, do których dostajemy warzywa i pitę.
Do wyboru mamy oczywiście
szeroki asortyment wypieków
oraz słodkości. Kruche arabskie
ciasteczka daktylowe ma'amoule, złotawe rogaliki z różą,
tureckie przysmaki, chałki,
ciastka owsiane i wiele więcej.
Do tego mamy gofry belgijskie
z różnymi dodatkami, a także
lody robiące furorę w cieplejsze
dni. Jeśli widzicie przed lokalem kolejkę ludzi, to na pewno
stoją właśnie po nie.
W kawiarni prowadzony
jest sklep orientalny, w którym

» Nasser Naji prezentuje libańskie przysmaki dostępne w Laziz

oprócz autorskich kaw Laziz
możemy kupić również produkty takie jak przyprawy, pasty,
marynowane warzywa i inne
rzeczy pochodzące z Bliskiego
Wschodu. Największą popularnością cieszą się wspomniane
kawy, które robione są na miejscu, ręcznie mielone i pakowane

FOT: MICHAŁ MICHAŁOWSKI

w gustowne opakowania. Bo,
jak mówił Nasser, wygląd jest
równie ważny co smak.
Podsumowując, Laziz to
rodzinna atmosfera, bliskowschodni klimat i szeroka oferta
produktów. Libańska dusza Bielan. Definitywnie polecam!

.

Bistro Biały Ogródek – miejsce, w którym zjesz posiłek od serca
Choć pandemia mocno dała
się we znaki bielańskiej
gastronomii, nie sprawiła,
że staliśmy się mniej głodni.
Wręcz przeciwnie, bo coraz
chętniej wychodzimy z domów, by wrócić do ulubionych
miejsc i znów zakosztować
normalności. A jeśli przy tym
można dobrze zjeść domowe
obiady, przygotowane jak
kiedyś w babcinej kuchni,
nasze kroki zapewne skierują
się na ulicę Josepha Conrada
22/U2, gdzie mieści się Bistro
Biały Ogródek.
IWONA SOBCZAK
Stali bywalcy bistro z pewnością kojarzą to miejsce ze słynną
lokalną naleśnikarnią. Ich smak
do dziś nie zmienił się, ale menu
znacznie się poszerzyło. To zasługa nowej właścicielki, Pani

Emilii, która tchnęła nowe życie
w miejsce w czerwcu ubiegłego
roku. Dziś Bistro Biały Ogródek to nie tylko naleśnikarnia,
ale także pierogarnia, kawiarnia i lodziarnia rzemieślnicza.
Można tu też zamówić catering
zwykły lub ten dietetyczny,
a nawet popularny catering
w postaci diety pudełkowej.
Niektórzy klienci wręcz śmieją się, że Bistro Biały Ogródek
zastąpiło w ich domach obowiązek gotowania dla rodziny. Nic
w tym dziwnego, bo jak podkreśla właścicielka, sercem
tego miejsca jest właśnie sentyment do dawnej, domowej
kuchni jak u mamy lub babci.
Potrawy przygotowywane są tu
z lokalnych, naturalnych produktów, według własnych receptur
i w myśl hasła: „wiemy, co
jemy”.
A dlaczego Biały Ogródek?
Pani Emilia wspomina, że

właśnie w takim ogródku jadała wraz ze swoimi bliskimi

A ponieważ idzie
wiosna, po domowym obiedzie można tu
delektować się
lodami, które
codziennie są
w nowych smakach oraz goframi z wyborem
różnych dodatków – specjalnością bistro.
w rodzinnej miejscowości. To
właśnie ten element oraz chęć
nakarmienia gości najlepszymi,
smacznymi daniami, wyróżnia to miejsce spośród innych.
A ponieważ idzie wiosna, po
domowym obiedzie można tu
delektować się lodami, które codziennie są w nowych smakach

» Emilia Drabik, właścicielka Bistro Biały Ogródek

oraz goframi z wyborem różnych dodatków – specjalnością
bistro. Wszystko, oczywiście w
ogródku, znajdującym się tuż
obok.
Bistro Biały Ogródek znajdu-

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

je się na ul. Josepha Conrada 22/
U2 na bielańskiej Chomiczówce. Otwarte jest od poniedziałku
do piątku w godzinach 9-20. Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 731 001

117. Aktualne menu znajduje się
pod adresem www.bialyogrodek.pl oraz na Facebooku „Bistro Biały Ogródek - posiłki od
serca”

.
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Pierwsze lotnisko bielańskie
W „Naszych Bielanach” 5/2020 opowiadałem o bielańskim lotnisku, którego budowę rozpoczęto w 1938 r. „Skrzydlata” historia dzielnicy jest jednak bogatsza, niż sądziłem. Już w połowie lat 20. w pobliżu Młocin funkcjonowało
niewielkie lądowisko.
MATEUSZ NAPIERALSKI

N

iedzielne popołudnie 21
czerwca 1925 r. zapowiadało się cudownie.
Niebo było przejrzyste, warunki do lotów – doskonałe. Przy
czterech drewnianych hangarach
zebrało się całkiem sporo ludzi,
przeważnie miejscowych, ale nie
brakowało też zaciekawionych
mieszkańców Warszawy. Reporterzy stołecznych gazet rozstawiali wielkie aparaty fotograficzne na statywach. Inauguracja
szkolnego lotniska Towarzystwa
Lotniczego pod Młocinami stanowiła nie lada atrakcję. Na imprezę przybył kwiat podniebnego
rycerstwa: panowie pułkownicy
Jerzy Borejsza (wiceszef Departamentu Żeglugi Powietrznej Ministerstwa Spraw Wojskowych),
Antoni Buckiewicz (dowódca 1.
Pułku Lotniczego) i Janusz de
Beaurain (kierownik Centralnych Zakładów Lotniczych) oraz
wielu innych oficerów lotnictwa.
W pewnej chwili na horyzoncie
ukazały się cztery punkciki. Oto
z Mokotowa nadlatywał klucz
czterech samolotów Hanriot HD14 prowadzony przez porucznika
Kazimierza Kalinę. Gdy warczące dwupłatowce wylądowały na
murawie, publiczność przywitała
pilotów brawami.
Lotnicy zapraszali gości honorowych i dziennikarzy do dwumiejscowych, odkrytych kabin
– pierwszeństwo miały panie
– i zabierali na krótkie przeloty
widokowe. Latali nad masztami
Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej koło
Babic, następnie kierowali się
ponad Powązkami w stronę Cytadeli. Dalej podążali wzdłuż Wisły i pokazywali pasażerom Park
Młociński z jego główną aleją
o charakterystycznym kształcie.
Po przelotach nastąpiła część
bankietowa. W przystrojonym
gałązkami hangarze czekał suto
zastawiony stół, na którym obok
przekąsek gościły napoje wyskokowe. Uroczystym toastom nie
było końca. Nikt ze zgromadzonych nie mógł przewidzieć, że
hucznie otwierany aerodrom będzie istnieć zaledwie kilkanaście
miesięcy.
Wzlot…
Zawiązane jesienią 1924 r.
Towarzystwo Lotnicze zrzeszało kilkuset członków: lotników,
konstruktorów,
mechaników
i amatorów awiacji. Jego statutowymi celami były „budzenie
zamiłowania żeglugi powietrznej
we wszystkich jej objawach, ułatwianie i popieranie pracy technicznej i pilotażu”. Towarzystwo
otworzyło szkołę kształcącą pilotów lotnictwa cywilnego. Wydzierżawiło grunty pod Warszawą, by urządzić własne lotnisko

szkoleniowe o powierzchni 106
morgów, tzn. niemal 60 hektarów. „Wycieczkowicze, udający się samochodem do Młocin,
zwracali być może uwagę na
niewczesne roboty polne, jakie
wykonywane są już od dwóch
tygodni […]. Ludzie orzą, kopią,
zwożą gruz i ziemię […]. Prace
niwelacyjne i układanie drogi
dojazdowej są już bliskie końca, od przyszłego zaś tygodnia
rozpocznie się składanie pierwszych czterech hangarów” – tak
postępy robotników opisywano
w wieczornym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” z 27 maja
1925 r.
Nauka pilotażu w Pierwszej
Szkole Pilotów Cywilnych Towarzystwa Lotniczego trwała
cztery miesiące. Kandydaci na
awiatorów musieli mieć powyżej 17 lat i legitymować się
świadectwem ukończenia co
najmniej czterech klas szkoły średniej ogólnokształcącej,
a także świadectwem moralności. Koszt wyszkolenia pilota
wynosił 5310 ówczesnych złotych, ale przewidywano pewne
ulgi i dofinansowania. Zapisy
przyjmował sekretariat przy ul.
Pięknej 33. Grupa liczyła 50
osób, przy czym połowę miejsc
zarezerwowano dla uczniów
przysłanych przez Ministerstwo
Spraw Wojskowych.

W pewnej chwili
na horyzoncie ukazały się
cztery punkciki.
Oto z Mokotowa nadlatywał
klucz czterech
samolotów
Hanriot HD-14
prowadzony
przez porucznika Kazimierza
Kalinę.
Zajęcia teoretyczne pierwszego kursu ruszyły 4 czerwca 1925
r. Odbywały się w wynajętych
salach Państwowej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki
im. H. Wawelwerga i S. Rotwanda przy ul. Mokotowskiej. Adepci poznawali budowę samolotu
i najważniejsze zasady powietrznej fizyki, uczyli się „na sucho”
drobnych napraw, opanowywali
podstawy nawigacji (czytanie
map, nieco meteorologii) i wkuwali regulaminy ruchu powietrznego. Po kilku tygodniach nauki
zdawali egzaminy z teorii i roz-

» Lotnisko Towarzystwa Lotniczego pod Młocinami i szkoła zajęć praktycznych

poczynali część praktyczną na
młocińskim lotnisku, siadając za
sterami Hanriotów. Początkowo
uczniowie latali z instruktorami.
Gdy oswoili się z maszynami,
mieli wykonać kilkadziesiąt samodzielnych lotów. Na dwóch
egzaminach praktycznych należało zaliczyć podstawowe
manewry, awaryjne lądowania,
a nawet proste akrobacje.
We wrześniu 1925 r. całe województwo warszawskie celebrowało „II Tydzień Lotniczy”,
obfitujący w różne wydarzenia.
6, 8 i 13 września na szkolnym
lotnisku zorganizowano całodniowe festyny. Między młocińską przystanią parostatków
a lądowiskiem kursował specjalny omnibus. Program ostatniego
dnia wypełniały m.in. loty grupowe samolotów bojowych, loty
indywidualne i pasażerskie oraz
wieczorny przelot iluminowanego samolotu. Zawodowi piloci
wykonywali swoimi maszynami
widowiskowe figury akrobatyczne. Przez cały czas działał
„bufet wykwintny, zaopatrzony
w trunki”. Po pokazach sztucznych ogni publiczność bawiła się
na dancingu towarzyskim przy
dźwiękach orkiestry.
… i upadek
W „Rzeczpospolitej” z 16
stycznia 1926 r. czytamy bieżące
podsumowanie efektów nauki:
„Szkoła kształci 36 pilotów, którzy ukończyli kurs teoretyczny
i wykonali łącznie 118 lotów.
Na okres zimowy zajęcia zostały przerwane i wznowione będą
z początkiem wiosny”. Faktycznie, w grudniu 1925 r. z braku
funduszy instytucja zawiesiła

pracę i – jak się okazuje – już jej
nie wznowiła. Prawdopodobnie
w ogóle nie przeprowadzono egzaminów praktycznych.
Towarzystwo Lotnicze próbowało ratować swój budżet
za pomocą… loterii fantowej.
Nie udało się jednak uzbierać
wystarczającej sumy. Starania
o utworzenie fundacji imienia
Marszałka Piłsudskiego na rzecz
wsparcia szkoły pilotażu spełzły
na niczym. Niewiele mogła pomóc donacja przekazana przez
Maksymiliana Węgrzynka z Nowego Jorku, opiewająca na kwotę 100 dolarów, będąca kroplą
w morzu finansowych potrzeb.
„Rzeczpospolita” z 22 września
1926 r. konkludowała: „Wszystkie próby, powzięte przez nowy
zarząd Towarzystwa Lotniczego,
a zmierzające do zgromadzenia
środków na kontynuowanie nauki w szkole pilotów cywilnych
na Bielanach, zawiodły ostatecznie. […] Nie pozostało więc nic

» Samoloty szkolne
Towarzystwa Lotniczego na starcie
ŹRÓDŁO: BIBLIOTEKA
NARODOWA

ŹRÓDŁO: BIBLIOTEKA NARODOWA

innego jak likwidacja. [...] Hangary ulegną rozbiórce. Po jedynej szkole pilotów cywilnych
w stolicy pozostaną więc tylko
wspomnienia”. Samoloty oddano Wojsku Polskiemu. W październiku 1926 r. zarząd główny
Towarzystwa Lotniczego ogłosił
upadłość i wkrótce organizacja
została rozwiązana.
Lokalizacja do ustalenia
Pozostaje dla mnie jeszcze
zagadką, gdzie dokładnie znajdowało się to pierwsze bielańskie lotnisko z połowy lat 20.
W prasowych wzmiankach sytuowano je „pod Młocinami” lub
„w Młocinach”, innym razem
„na Bielanach”. Reporter czasopisma „Polska Zbrojna” napisał w relacji z otwarcia lotniska
w czerwcu 1925 r., że cztery hangary były „zasłonięte lasem od
wiatrów północno-zachodnich”.
Las chroniący przed wiatrami
z takiego właśnie kierunku roz-

ciągał się kiedyś w miejscu dzisiejszej huty, pomiędzy Młocinami a Placówką. Dodatkowym
tropem jest ogłoszenie z „Echa
Warszawskiego”,
drukowane
kilkukrotnie we wrześniu 1925
r.: „Place pod Młocinami, niedaleko Bielan przy nowem lotnisku
i stacji budującego się tramwaju
– Warszawa Placówka” (pisownia oryginalna). Ta niewybudowana ostatecznie linia tramwajowa miała połączyć Powązki,
Placówkę i kampinoski Izabelin.
Przypuszczam, że 60-hektarowe szkolne lądowisko Towarzystwa Lotniczego urządzono
gdzieś na terenach państwowych
położonych na wschód od Placówki, czyli na obszarze, na
którym później stanęła huta. Lotnisko bielańskie z 1938 r. – o powierzchni ponad 210 hektarów
– mogło „wchłonąć” pole wzlotów swojego zapomnianego,
skromniejszego poprzednika.

.
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Żebrowska: Nasi seniorzy mają złote serca
Politykę senioralną w naszej dzielnicy tworzą nie radni czy urzędnicy, ale sami seniorzy – mówi
„Naszym Bielanom” Krystyna Żebrowska, przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Bielany.
rozmawiał
ROBERT BISKUPSKI
Rada Seniorów ma być
głosem wszystkich seniorów, jednak ich potrzeby są
różne. Jak Państwo do nich
docieracie i w jaki sposób
namawiacie do współpracy?
Krystyn Żebrowska: W naszej dzielnicy mieszka 46 tys.
emerytów, więc ich potrzeby są
zróżnicowane. Przede wszystkim
jako Rada Seniorów musieliśmy
więc je poznać. W 2016 roku,
czyli na początku działania rady
stworzyliśmy ankietę, która miała zdefiniować potrzeby seniorów. Od tego czasu takie ankiety funkcjonują co roku. Pytamy
w niej, jakie są największe bolączki naszego środowiska, co
trzeba zmienić, poprawić czy
uruchomić. Kolportaż jest bardzo szeroki – można było ją
znaleźć w Urzędzie Dzielnicy
Bielany, w klubach seniora czy
w innych ogólnodostępnych
miejscach. Pytamy m.in. o miejsca przyjazne seniorom, ale
chciałabym zaznaczyć, że takie
miejsca to tylko wisienka na
torcie. Bardziej zależy nam na
tym, by się dowiedzieć, czego
brakuje osobom starszym, jakie
są ich oczekiwania i co trzeba
zmienić. Ankiety są anonimowe,
więc osoby, które je wypełniają
szczerze pokazują nam różnego
rodzaju braki.
Jakie przede wszystkim?
Po przeanalizowaniu pierwszej tury ankiet, w 2016 r., przeżyliśmy szok. Okazało się bowiem, że nasi bielańscy seniorzy
nie czuli się w naszej dzielnicy
bezpieczni. Pokazaliśmy te wyniki Zarządowi Dzielnicy, odpowiedzi trafiły też do miejskiego
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ze względu na to, że ankieta jest anonimowa, trudno było zdefiniować,
w jakich obszarach bezpieczeństwa trzeba dokonać zmian – czy
chodzi o bezpieczeństwo na ulicy, czy w domu czy np. w komunikacji miejskiej. Dlatego policja
pomogła nam uszczegółowić te
pytania i stworzyła drugą stronę
ankiety – dzięki szczegółowym
pytaniom funkcjonariusze już
wiedzieli, w jakich obszarach
muszą nastąpić zmiany. Przez
2–3 lata pracowaliśmy wspólnie
nad poprawą bezpieczeństwa
w naszej dzielnicy – nie tylko
poprzez większą liczbę patroli
policyjnych w newralgicznych
obszarach, ale także poprzez
organizowanie debat, szkoleń
czy kursów samoobrony. Nasze
działania okazały się skuteczne – liczba osób skarżących się
na bezpieczeństwo znacznie się

Jakie to sprawy?
Po złagodzeniu rządowych
restrykcji dotyczących wirusa COVID-19 ruszyła właśnie
Akademia Seniora, która cieszy
się ogromnym powodzeniem.
Zaczynają odbywać się wykłady, zainteresowanie jest bardzo
duże. Wkrótce zaczną się też
odbywać spotkania wielkanocne,
wycieczki, wyjazdy, spotkania
integracyjne czy ogniska. Widać tę tęsknotę za kontaktami
z innymi ludźmi, spotkaniami,
wyjściami w teren. Nie wiadomo, czy wirus nie wróci jesienią,
więc tym bardziej musimy wykorzystać ten czas, żeby zdobyć
chwilę wytchnienia. Dlatego
w każdym klubie seniora będą
organizowane spotkania i imprezy – aby każdy mógł przyjść
i poczuć się młody duchem.

zmniejszyła.
Z jakimi problemami
mierzą się zatem Państwo
obecnie?
Po pandemii wszystkim nam
brakuje kontaktu z innymi osobami. Potrzeba więc wrócić do
imprez, przywrócić kontakty,
zorganizować wycieczki czy
wspólne wyjścia do kina lub teatru. Są też innego rodzaju potrzeby. Przykładowo Ośrodek
Wsparcia Seniorów na Wrzecionie potrzebował ogródka. Osoby, które tam przychodziły, nie
miały miejsca, do którego mogą
wyjść i posiedzieć na ławce czy
się przespacerować. Dużą pomoc
otrzymaliśmy tu od burmistrzów:
Pietruczuka i Piątkowskiego,
którzy negocjowali stworzenie
takiego miejsca z okolicznymi
wspólnotami mieszkaniowymi.
Ostatecznie doszło do kompromisu: ogródek w pierwszej połowie dnia służy seniorom, w drugiej – okolicznym mieszkańcom.
Czyli współpraca Rady
Seniorów z Urzędem Dzielnicy układa się dobrze?
Nawet więcej niż dobrze.
Mamy doskonały kontakt z naszymi burmistrzami, oni zawsze
znajdą czas, żeby wysłuchać naszych próśb i postulatów. Wiem,
że w niektórych innych dzielnicach władze traktują rady seniorów jak piąte koło u wozu. Nie
rozmawiają ani z seniorami, ani
z ich przedstawicielami. Gdy
chodzimy na spotkania z Warszawską Radą Seniorów, często
osoby z innych części Warszawy
pytają mnie: „Krysia, wy macie paczki dla seniorów? Jak to
zrobiliście?”. A to jest kwestia
dobrej współpracy z burmistrzami, którzy zawsze znajdą czas,
żeby pochylić się nad naszymi
projektami. Dzięki temu zajmujemy się tym, co rzeczywiście
jest ludziom potrzebne – naprawa latarni, przycięcie drzew itp.
Politykę senioralną w naszej
dzielnicy tworzą więc sami seniorzy, a nie urzędnicy, radni czy
aktywiści.
Czyli każdy może
wpłynąć na to, co się dzieje
w dzielnicy?
Oczywiście, my pytamy, czego seniorzy potrzebują – czy
mamy zainicjować wycieczki
czy bale czy Akademię Seniora.
Wszystkie uwagi, które dostajemy w ankietach i w osobistych
rozmowach, są skrzętnie rozpatrywane przez pana burmistrza.
W naszej dzielnicy jako pierwsze powstały miejsca przyjazne
bielańskim seniorom. Wprawdzie urząd miasta przygotowuje
coś podobnego, ale to ma działać
na innych zasadach. U nas już

FOT: MAŁGORZATA SOKÓŁ

są dwa takie Ośrodki Wsparcia
dla Seniorów i powstaje kolejny
– jeden z najnowocześniejszych
w Polsce, jeśli nie w całej Europie. Będą tam pokoje rehabilitacyjne, sale relaksu, pomieszczenia do zajęć ruchowych. Byłam
na wizytacji budowy i mogę ze
spokojnym sumieniem powiedzieć, że będzie to niesamowite
miejsce. W innych dzielnicach
takich lokali brakuje, ale to kwestia odpowiedzialności poszczególnych burmistrzów za dobro
mieszkańców.
Dzięki temu seniorzy włączą
się w sprawy dzielnicy?
Nasi seniorzy to ludzie

o wielkich sercach. Wspierają się
nawzajem, pomagają sobie. Po
wybuchu wojny w Ukrainie wiele osób bardzo zaangażowało się
w pomoc uchodźcom wojennym.
Ci, którzy mają siłę, pracują jako
wolontariusze, inni wspierają
akcję pomocy finansowo lub
na swoich podwórkach. Byłam
w szoku, gdy zobaczyłam, jak
starsza kobieta przydźwigała
cały wór rzeczy przydatnych
uchodźcom. Naprawdę podziw
budzi fakt, że nasi seniorzy znajdują na pomoc czas i pieniądze,
choć często ich emerytury są
niewielkie. Mam nadzieję, że
duża część uchodźców zostanie
w Warszawie i będzie pracowała

Z wielkim żalem informujemy,
że w dniu 13.03.2022 odeszła od nas
dziennikarka, animatorka kultury

Irma Wieczorkowska –Bednarek
Wieloletnia wolontariuszka, członek
komisji rewizyjnej PKPS Zarząd Dzielnicowy
Warszawa –Bielany. Oddana ludziom.

Wyrazy współczucia rodzinie składa
Zarząd PKPS Bielany i Wolontariusze

w szpitalach – jako lekarze czy
pielęgniarki – lub jako opiekuni
osób starszych. W tych zawodach jest dużo wakatów, a dzięki uchodźcom ludzie starsi będą
mieli lepszy dostęp do opieki
niż obecnie. Pojawiają się głosy,
że uchodźcy zabiorą Polakom
pracę ale to przecież nieprawda
– oni głównie wypełnią te miejsca, w których obecnie brakuje
personelu. Muszę podkreślić,
że wojna w Ukrainie i pomoc
uchodźcom nie wpłynęły w żaden sposób na inne sprawy dotyczące seniorów w dzielnicy.
Wszystko toczy się takim samym
trybem jak wcześniej – czyli
szybkim.

A co z tymi, którzy nie
chcą wychodzić z domu ani
kontaktować się z innymi?
Rada Seniorów zwraca się do
wszystkich starszych osób, żeby
nie pozostawały same w domu.
Na Bielanach mamy dla nich doskonałą ofertę: Akademię Seniora, wycieczki czy prelekcje. Pozostawanie samemu w domu to
najgorsza możliwość, jaką mogą
wybrać. Tym bardziej że wtedy
nikt im nie może pomóc, jeśli
sami tego nie zrobią. Jeśli ktoś nie
chce korzystać z oferty klubów
seniora, to niech przynajmniej
utrzyma kontakt ze znajomymi, żeby móc porozmawiać czy
wyjść na wspólny spacer. Warto
pamiętać, że na różnego rodzaju
oszustów najbardziej narażeni
są ci, którzy nie mają kontaktów
z innymi osobami. Ci, którzy
kontaktują się ze znajomymi,
mogą nawzajem się przestrzegać przed niebezpieczeństwami,
ale także wymieniać przydatne
informacje. Przykładowo, nikt
lepiej niż inny senior nie doradzi, do którego lekarza warto się
wybrać, a którego trzeba omijać
z daleka. Podobnie jest z innymi
dziedzinami życia – warto mieć
kogoś, z kim można wybrać
się do kina czy do teatru – byle
wspólnie.

.

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Śp. Irmy Wieczorkowskiej – Bednarek
Długoletniej redaktor gazety „Nasze Bielany”
w których prowadziła GŁOS SENIORA,
Doradcy wspierającej Radę Seniorów
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Rodzinie naszej Koleżanki – Seniorki
wyrazy ubolewania składa
Rada Seniorów Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy
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Szósta Kobieta na Piątkę za nami
Już po raz szósty na Bielanach odbył się bieg z okazji dnia kobiet „Kobieta na Piątkę”. Tradycyjnie na
Młocinach nie zabrakło emocji i sportowej rywalizacji.
którzy nagradzali je medalami
z bezy i kolorowymi kwiatami,
jak również wręczali oryginalne
kwiatowe statuetki w kategoriach wiekowych.
– To wyjątkowy bieg z niepowtarzalną atmosferą. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy dziś
zdecydowali się wystartować,
jak również wspomóc wszystkie
działania dzielnicowe na rzecz
uchodźców z Ukrainy.
Wierzę, że kolejne edycje
będą cieszyły się nieustająco dużym zainteresowaniem mieszkanek Bielan, Warszawy i okolic,
a sama rywalizacja nie będzie
odbywała się w cieniu wojennej
sytuacji na Wschodzie – podsumował bieg burmistrz Grzegorz
Pietruczuk.

BIELANYNASTART.PL
Podobnie jak większość wydarzeń w kraju, także bieg „Kobieta na Piątkę” w dużej mierze
poświęcony został wsparciu dla
Ukrainy napadniętej prze Rosję.
Przy okazji wydarzenia przeprowadzono zbiórkę środków finansowych na działania pomocowe.
Całość rywalizacji poprzedziły tradycyjnie biegi dzieci, odbywające się na krótszych dystansach, dostosowanych do wieku
młodych sportowców.
Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to rywalizowano w kategoriach indywidualnych i w parach.
Startowali również zawodnicy
nordic walking. W konkurencji
biegowej najszybciej dystans 5
kilometrów przebiegła Justyna
Kostrzewska, która o 12 sekund pokonała Monikę Nawrat.
Trzecia na metę dotarła Klaudia
Krajewska. Na mecie, wśród
sklasyfikowanych zawodniczek,
nie zabrakło bardzo dużej grupy
mieszkanek Bielan.
Podobnie jak w poprzednich
edycjach, także tegoroczna cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i niepowtarzalną
atmosferą. Tutaj nie liczył się
wynik, a udział, propagowanie
zdrowego trybu życia i wyrażenie pozytywnych emocji. Organizatorzy wybrali najbardziej
kolorowe zawodniczki, nagradzając je niespodziankami od
sponsorów, a wybór nie był łatwy.
Na mecie na wszystkie uczestniczki czekali przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Bielany,

» Uczestniczki biegu okazały solidarność z Ukrainą

FOT: FUNDACJA WYCHOWANIE PRZEZ SPORT I TOMASZ KASJANIUK

Bieg „Kobieta na Piątkę” został zorganizowany przez Fundację Wychowanie Przez Sport
przy finansowym wsparciu od
Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy.

.

Ruszyły zapisy na 1MILĘ 2022!
Dwa miasta, cztery konkurencje biegowe i dobroczynność
w podwójnym wymiarze! Tak
zapowiadają się tegoroczne
edycje 1MILI, największej
stadionowej imprezy biegowej
dla amatorów. Już 5 czerwca
w Warszawie i 25 września
w Poznaniu każdy będzie mógł
sprawdzić się na bieżni!
Każdy też będzie mógł pomóc. Uczestnicy 1MILI, wzorem ubiegłego roku, wesprą
Program Stypendialny „Wybiegaj w Przyszłość”, pomagający młodym sportowcom.
Dodatkowo jedna złotówka
z każdej opłaty startowej zostanie przekazana przez organizatorów na konto PAH, na wsparcie
obywateli Ukrainy. Zapisy właśnie ruszyły!
„1MILA – mityng lekki
i atletyczny” to jedyne takie zawody dla amatorów, na których

W konkurencji
biegowej najszybciej dystans
5 km przebiegła
Justyna Kostrzewska, która o 12 sekund
pokonała Monikę
Nawrat.

każdy, niezależnie od wieku
czy biegowego doświadczenia,
może sprawdzić się na bieżni
i poczuć jak na prawdziwym mityngu lekkoatletycznym! Przed
nami dwie odsłony: 1MILA
Warszawa – 5 czerwca na stadionie AWF Warszawa i 1MILA
Poznań – 25 września na stadionie POSiR Golęcin w Poznaniu.
Poza biegiem głównym na 1 milę
(1609,34 m) w randze Amator-

skich Mistrzostw Polski/Poznania rywalizować będzie można
również drużynowo w sztafetach
4x400m oraz w Lekkiej Piątce
– biegu na 5 km,, którego wyjątkowo szybka trasa wiedzie częściowo na stadionie, a częściowo
po asfalcie. Z kolei najmłodsi
biegacze będą mogli wystartować w bezpłatnych Biegach
Dzieci (100 m, 400 m i 800 m).
FOT: SPORTOGRAFIA.PL

Lekko i atletycznie
– Hasło „mityng lekki i atletyczny” doskonale oddaje klimat tej imprezy! Jest „lekko”,
piknikowo i rodzinnie. Ale jest
też mocna sportowa rywalizacja,
profesjonalna oprawa, komentarz na żywo i stadionowe emocje. Nie ma zawodów dla amatorów, które lepiej oddają magię
biegania na stadionie! – mówią
zgodnie ambasadorzy 1MILI,
wybitni lekkoatleci, Joanna
Jóźwik i Marcin Lewandowski.
1MILA to wydarzenie całodzienne. Poza konkurencjami
biegowymi dla biegaczy i kibiców przygotowane są liczne
atrakcje w strefie expo, m.in.
spotkania z gwiazdami i ekspertami z różnych dziedzin sportu,
konkursy, strefa relaksu z leżakami i foodtruckami oraz sportowe
miasteczko zabaw dla dzieci.
Strefa pomocy
– To miał być sezon wychodzenia na prostą po okresie pandemii, ale rzeczywistość stawia

przed nami kolejne wyzwania.
W niepewności, z którą zmagamy się wszyscy, jedno jest dla
nas jasne: my, biegacze, mamy
ogromną siłę i chcemy przekuć
ją w dobro. Dlatego działamy
ze zdwojoną mocą i poszerzamy
dobroczynny wymiar naszej imprezy – mówi Ada Smokowska,
Dyrektorka mityngów 1MILI.
– Po pierwsze chcemy nadal
rozwijać Program „Wybiegaj
w Przyszłość” naszej Fundacji
Zdrowy Ruch.
W ubiegłym roku, dzięki
wsparciu sponsorów Fundacji
oraz uczestników 1MILI, ufundowanych zostało aż osiem rocznych stypendiów dla młodych,
zdolnych sportowców, znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej. Co miesiąc organizowane są też otwarte warsztaty
edukacyjne. Spotkania są transmitowane na kanale YouTube
i Facebooku Fundacji Zdrowy
Ruch, więc każdy może wziąć
w nich udział. W tym roku ponownie będzie można wesprzeć

Program „Wybiegaj w Przyszłość”. Każdy, kto zdecyduje
się przekazać cegiełkę na ten cel,
pobiegnie z wyjątkowym, złotym numerem startowym i otrzyma od nas dedykowany gadżet
sportowy.
Druga charytatywna inicjatywa organizatora 1MILI ukierunkowana jest na pomoc obywatelom Ukrainy. – Tuż za naszymi
granicami jest strefa wojny. My
tworzymy strefę pomocy! 1 zł
z każdej opłaty startowej przekażemy na Polską Akcję Humanitarną, na pomoc Ukrainie. Dodatkowo zawodnicy z Ukrainy
startują u nas za darmo – podkreśla Smokowska. Serdecznie zachęcamy do startu i spróbowania
swoich sił na bieżni, bo to nie tylko dobra zabawa, ale każdy start
to także realna pomoc.
informacja prasowa

.

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

Młodzieżowa Rada Bielan
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Wiosna – nowy początek i czas na podsumowanie
Na Bielanach już od jakiegoś czasu na każdym kroku dostrzegamy kolejne oznaki rozkwitającej wiosny. Mieszkańcy
coraz chętniej wychodzą na spacery, korzystając ze świeżego i rześkiego powietrza, odwiedzają również ulubione restauracje i kawiarnie. Coroczne budzenie się natury do życia skłania nas do przygotowania się na nadchodzące wyzwania,
a także do refleksji. Ten czas to wspaniała okazja dla nas na podsumowanie ostatniej działalności Młodzieżowej Rady.
MAJA PIECHOCKA
MRDB

Graliśmy z Orkiestrą!
Z przyjemnością możemy
ogłosić, że w tym roku udało
nam się pobić sumę środków
zebranych na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy. Rekordowa kwota to aż 18 860 zł! Należy
wspomnieć, że nie udałoby się
nam osiągnąć takiego sukcesu
w pojedynkę. W końcu to właśnie w grupie siła! Dzięki współpracy z bielańskimi przedsiębiorcami, artystami, sportowcami
i innymi ludźmi dobrej woli
uczyniliśmy tegoroczny finał
wyjątkowym. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim
donatorom, którzy przekazali na
aukcje przedmioty i gratulujemy
zwycięzcom licytacji. Owoc naszej pracy to naprawdę pokaźna
suma przeznaczona na szczytny
cel. Na platformie Allegro, gdzie
miały miejsce aukcje, można
było wylicytować wiele wspaniałych fantów, między innymi
koszulki oraz plakaty z autografami polskich olimpijczyków.
Nie zabrakło także słodkości
z bielańskich kawiarni oraz voucherów na zapiekanki. Zwycięzcą wśród licytacji został krawat z igrzysk olimpijskich Pawła
Nastuli, który osiągnął cenę aż
620 zł.
Poza tym, że zbieraliśmy
środki przez internet, nasze stacjonarne stoisko znaleźć można
było podczas finału w sztabie

przy ulicy Lindego. Od rana do
wieczora nasi radni z uśmiechem
na twarzy i energią do działania
kwestowali, sprzedając ciasta,
książki i wiele innych rzeczy.
Lecz to nie wszystko!
Wsparliśmy również szczytny
cel tegorocznego finału podczas
wydarzenia „Wybiegaj kilometry dla WOŚP”, które odbyło się
w Galerii Młociny. Jako wolontariusze dbaliśmy o komfort
i bezpieczeństwo uczestników
akcji, którzy „wykręcili” aż 3382
zł na rowerkach, steperach oraz
ergometrach.

Dostęp do
środków higienicznych to
bardzo ważna
kwestia dla naszego zdrowia,
dlatego jako
Młodzieżowa
Rada chcemy
dbać o to, by
nikt nie ucierpiał z powodu
ich braku.
Różowa skrzyneczka
Warto również wspomnieć, że

nadal prężnie działa i rozwija się
inicjatywa różowych skrzyneczek, które już w zeszłym roku
zagościły w bielańskich placówkach edukacyjnych. Ich celem
jest walka z ubóstwem menstruacyjnym, czyli zjawiskiem,
o którym niewiele mówi się
w przestrzeni publicznej. Jest to
jednak istotny problem, z którym
zmaga się wiele osób. Dostęp do
środków higienicznych to bardzo
ważna kwestia dla naszego zdrowia, dlatego jako Młodzieżowa
Rada chcemy dbać o to, by nikt
nie ucierpiał z powodu ich braku. Co ważne, szkoły, w których

jeszcze nie ma skrzyneczek, nadal mogą zgłosić chęć udziału
w akcji.
Co dalej?
W najbliższych miesiącach
czekają na nas nowe zadania
i wyzwania, między innymi ko-

Matematyka prostsza z M4TH 4U
Bielańskie licealistki pokazują, że matematyka nie musi być taka straszna, na jaką wygląda!
ALEKSANDRA ŚMIGACZ
EDUKACJA

Co to jest „M4TH 4U”?
„M4TH 4U” to projekt społeczny realizowany w ramach
olimpiady „Zwolnieni z Teorii”
przez grupę licealistek. Znajdziecie go w mediach społecznościowych, gdzie drużyna „M4TH
4U” publikuje zagadnienia matematyczne przedstawione w prosty sposób. W każdym tygodniu
przedstawiony jest inny temat,
do którego wrzucamy wprowadzenie, zadania z rozwiązaniami
i podsumowanie. Oprócz tego
na relacji na Instagramie można
znaleźć krótkie quizy przypominające omawiane treści.
Kto tworzy „M4TH 4U”?
„M4TH 4U” tworzy grupa
licealistek z XXII LO im. José

Martí z klasy matematycznej,
które biorą udział w olimpiadzie
„zwolnionych”.
Wybrałyśmy
matematykę jako temat naszego projektu, ponieważ chcemy
ułatwić naukę przedmiotu znanego jako „zmora wszystkich
uczniów”. Wiemy, że dla wielu
matematyka jest skomplikowana
i właśnie dlatego próbujemy ją
trochę rozjaśnić!
Dlaczego warto nas
wesprzeć?
Ponieważ korzystając z naszego konta i Ty możesz znaleźć coś
dla siebie. Omawiamy zagadnienia o różnym poziomie trudności i organizujemy konkursy.
Pomożemy Ci polubić matematykę (lub przynajmniej zacząć
ją tolerować). Wspierając naszą
inicjatywę, rozbudowujesz naszą
społeczność i pomagasz nam dotrzeć do większej ilości osób!

.

FOT: M4TH 4U

» Kolejne różowe skrzyneczki trafiają do bielańskich szkół

lejna edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego oraz Dni
Młodzieży. Jesteśmy pełni motywacji i siły do działania na rzecz
dzielnicy, gotowi na stawianie
czoła przeszkodom i otwarci na

FOT: MRDB

współpracę. Liczymy na to, że
nadchodzący czas spędzimy produktywnie oraz aktywnie, pokazując, że młodzi i zaangażowani
ludzie razem mogą wiele zdziałać!

.

Zgłoś Inicjatywę Młodzieżową
W ramach programu Inicjatywy Młodzieżowe – edycja
2021/2022 Okręg Mazowiecki
ZHR oraz Stowarzyszenie
Harcerskie zapraszają grupy
młodzieżowe do składania
wniosków o przyznanie grantów na realizację własnych
pomysłów na swoją aktywność
i rozwój osobisty.
Inicjatywy Młodzieżowe to
program skierowany do uczniów
klas VII i VIII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych
i szkół ponadpodstawowych
z Warszawy, mających pomysł
na własne działanie, które będzie
z jednej strony uczyło Was czegoś nowego, a z drugiej wymagało aktywności na polu społecznym. Oznacza to, że inicjatywa
musi być z korzyścią nie tylko
dla Was, ale również dla szerszego grona odbiorców.
Ubiegając się o dofinansowanie realizacji swojego pomysłu,
można uzyskać środki w wyso-

kości max. 3000 zł. Będziemy
wspierać te działania, których realizacja zajmie max. 3 miesiące.
Wypełniony wniosek należy
złożyć w formie elektronicznej
na adres mailowy inicjatywym@
sh.org.pl. Wnioski można przesyłać do ostatniego dnia każdego
miesiąca – wtedy zostaną rozpatrzone na posiedzeniu komisji
w pierwszych dniach kolejnego
miesiąca.
Wnioski i więcej informacji na
temat Inicjatyw Młodzieżowych
znajdziecie na stronie:
www.mazowsze.zhr.pl/inicjatywy-mlodziezowe

.
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Tułacze drogi
Na ulicach Warszawy słyszymy niemal równie często język
polski co ukraiński.
W punkcie noclegowym na
Bielanach na Staffa spotykamy
przede wszystkim matki z dziećmi szukające pomocy. Świadomie piszę pomocy, bo dach nad
głową mają i to przyzwoity, choć
nie komfortowy, bo sala gimnastyczna z szeregowo ustawionymi 250 łóżkami nie zapewnia
niestety nawet minimum intymności. Pomimo tego jest to miejsce przytulne, a uśmiechnięte
grono wolontariuszy uzupełnia
braki ciepła domowego. Jednak
wojna czyni tak wielkie spustoszenie w psychice człowieka, że
potrzebuje on nie tylko zabezpieczenia bytowego, ale równie
mocno indywidualnego wsparcia
i troskliwego zaopiekowania.
Przytaczam jedną z historii, byśmy próbowali zrozumieć złożoność sytuacji, w jakiej znalazły
się te ukraińskie kobiety, uciekające z dziećmi przed wojną,
przed śmiercią.
Nadia ma dwadzieścia pięć lat
i dwoje dzieci. Czteroletni Sergiej jakoś wytrzymuje tę tułaczkę, gorzej roczna Sofija, mówi
mi dziewczyna w drodze na
dworzec. Postanowiła wrócić do
domu, do Lwowa, mimo ciągle
trwających działań wojennych.
Mąż, zanim poszedł na wojnę,
podwiózł Nadię, jak można było
najbliżej, do granicy z Polską. Tu
się pożegnali, nie wiedząc, czy
nie na zawsze. Dalej, płacząc,
szła pieszo, bo ponad wszystko chciała zapewnić dzieciom
bezpieczeństwo. W Polsce było
bezpiecznie, ale trudno. Nadia
zna ukraiński i rosyjski, a rodzina na wsi, która ją przyjęła, tylko
polski, więc porozumiewanie się
nie należało do łatwych. Nie narzeka, jest wdzięczna za każdy
gest życzliwości, ale gdy Sofija
zachorowała, zaczęły się niebagatelne problemy. Gdzie znaleźć
lekarza? Jak mu wytłumaczyć,
co jest dziecku? Jak zrozumieć
zalecenia? Gospodarze nie mogli pomóc. W sąsiedztwie też nie
było nikogo znającego rosyjski.
Tłumaczyła więc przy pomocy
aplikacji w komórce. Narastały
w niej lęk i jakaś przerażająca

samotność. Nie rozumiała sama
siebie. Nie była przecież głodna,
nie obawiała się bomb, dzieci
miały dużo świeżego powietrza.
Nie do zniesienia były tylko te
myśli, co z mężem, który przestał pisać sms-y, co z rodzicami
i babcią? Natrętne myśli, co ją
czeka na tej mazowieckiej wsi
za miesiąc czy rok, jeśli wojna
się nie skończy, powodowały
chroniczną bezsenność, mimo
ogromnego zmęczenia. Nie miała z kim porozmawiać, poradzić
się, wypłakać. Na wiadomość
z domu, że babcia zachorowała, jakby z ulgą podjęła decyzję
o powrocie. Chce wrócić tam,
gdzie jest komuś potrzebna. Nie
chciała czekać, aż jej gospodarze zmęczeni hałasem dzieci
i jej obecnością będą czekali
na rozstanie. Rozumiała ich.
Tych dwoje starych ludzi potrzebuje spokoju, nie hałasu.
Sami żyją skromnie, więc obecność jej i dzieci niebezpiecznie nadwątla emerycki budżet.
To były argumenty za powrotem. Nadia wyjechała z Polski
z wdzięcznością dla wielu osób,
które okazały jej życzliwość
i troskę. Ostatnim przystankiem
w tej tułaczej drodze był punkt
noclegowy w kościele św. Zygmunta. Wyczerpana fizycznie
i psychicznie z trudem wdrapywała się po stromych schodach,
wprost w ramiona wolontariuszy, zapraszających na kawę.
A może zjesz kartofelków, właśnie się ugotowały? Zachęcała
jedna z dziewczyn. Tu miałam
wspaniałe pożegnanie, mówiła
Nadia podczas podróży na dworzec.
Takich i tym podobnych historii można by przytaczać wiele, każda jest inna, a jednak łączy je wspólne cierpienie i lęk
o przyszłość własnej rodziny
i Ukrainy. Polacy z nadzwyczajną serdecznością otworzyli dla
matek wojny swe serca i portfele. Setki tysięcy uchodźców
przyjęły polskie rodziny. Nadchodzi jednak kolejny, inny etap
pomocy i wsparcia dla tułaczy
wojennych, wymagający przede
wszystkim zaplanowanego działania. Konieczne jest pilne stworzenie uchodźcom możliwości
podjęcia pracy. Nie spotkałam

osoby, która nie chciałaby pracować. Nauczycielka mówiła,
że może być sprzątaczką, lekarka gotowa służyć pacjentom w
możliwy sposób, jako salowa
czy pomoc medyczna. Nie mają
wymagań, ale ponad wszystko chcą na siebie i swoje dzieci
uczciwie zarabiać. Jest im bardzo źle, że obciążają nasze kieszenie. A z drugiej strony polski
rynek pracy cierpi na brak rąk
do pracy w różnych zawodach.
Sytuacja jest więc korzystna
dla obydwu stron. A co stoi na
przeszkodzie? Przede wszystkim
nieznajomość języka polskiego.
Dla uchodźców znających alfabet łaciński nauka będzie łatwiejsza. Posługujące się jedynie
cyrylicą będą musiały włożyć
większy wysiłek, ale dla jednych
i drugich wystarczą trzy miesiące, by opanować język polski
na poziomie komunikacyjnym,
z większą lub mniejszą biegłością. Trudniej będzie z zapewnieniem kadry lektorskiej,
przygotowanej metodycznie do
nauczania polskiego, jako języka obcego, bo jak mawiał prof.
Donald Perry, irlandzki polonista
i wielki przyjaciel Polski: „Język polski wcale nie jest trudny
(chyba że dla nauczyciela)”.
Niezbędne jest też przygotowanie holistycznej strategii relokacji tych uchodźców, którzy
chcą wyjechać do innych krajów. W sobotę 25 lutego byłam
na granicy w Dorohusku, by
pomagać pierwszej fali uchodźców. Zaskakujący był dla mnie
fakt, że byli tam już ludzie
z różnych krajów europejskich,
którzy przejechali setki, a nawet
tysiące kilometrów, by dotrzeć
na granicę polsko-ukraińską.
Oni chcieli pomóc i Ukrainie,
i Polsce. Te obywatelskie działania należy upowszechniać
w krajach europejskich. Solidarna pomoc uchodźcom ukraińskim przez całą Europę i świat
będzie najsilniejszym protestem
wobec agresora. To będzie nasz
krzyk jednomyślny i stanowczy:
Rosjo – ręce precz od Ukrainy!

.
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Sprawy różne
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NASZE BIELANY

Rada m.st. Warszawy w dniu 9 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słodowca.

Koniec deweloperskiego eldorado na Słodowcu
PIOTR WALAS
SPRAWY OSIEDLA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
jest aktem prawa miejscowego,
stanowiącym podstawowy instrument polityki przestrzennej
na szczeblu lokalnym. Przedmiotem planu są m.in. ustalenia: przeznaczenie terenów;
zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego czy zasady
ochrony środowiska.
Mieszkam od urodzenia
w bloku przy ul. Romaszewskiego i bardzo się cieszę, że
w końcu doszło do uchwalenia
długo wyczekiwanego MPZP dla
naszego osiedla. Dzięki uchwaleniu MPZP ukrócono eldorado
dla deweloperów i zabezpieczono nasze osiedle m.in. przed
niekontrolowanym zagęszczeniu
zabudowy.
Miło mi poinformować, że
minęło zagrożenie pojawienia
się bloku pomiędzy budynkami
Magiera 19 i Magiera 21. Zgodnie z treścią MPZP przedmiotowy teren jest zidentyfikowany
jako E.2.MW, a działka między
ww. budynkami znajduje się

w strefie zieleni osiedlowej, bez
możliwości zabudowy.
Zieleń zamiast bloków
Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest zablokowanie inwestycji kubaturowej, która miała
powstać między blokiem przy
ul. Kiełpińskiej 3 a sklepem Biedronka przy ul. Gąbińskiej 22.
Zgodnie z treścią MPZP przedmiotowy teren jest zidentyfikowany jako F.14.MW, a działka
między ww. budynkami znajduje
się w strefie zieleni osiedlowej,
bez możliwości zabudowy. Kontynuując proces odzyskiwania
miasta od deweloperów na rzecz
mieszkańców, będę podejmował
starania o rozebranie ogrodzenia,
znajdującego się obok sklepu
Biedronka przy ul. Gąbińskiej
22.
Remont ważnej drogi
Mam również dobrą wiadomość dla osób mieszkających przy ul. Staffa. Po pierwsze przed blokami przy ul.
Staffa 36 i Staffa 38 zgodnie
z MPZP planowany jest teren
nowej zieleni urządzonej – parku
– oznaczono na MPZP symbolem A.6.ZP.

» Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Słodowiec

Po drugie Urząd Dzielnicy
Bielany planuje przeprowadzić
w tym roku pierwszy etap remon-

tu ulicy Staffa. Planowane jest
wyremontowanie odcinka od ul.
Słodowiec do ul. Romaszewskie-

ŹRÓDŁO: BIP.WARSZAWA.PL

go oraz wymiana latarni wzdłuż
całej ulicy. Szacowane koszty
wyżej wymienionych robót to

.

960 000 zł, a przewidywany termin wszczęcia postępowania to
II kwartał 2022 r.!

Dyskusja o śmiałych projektach Piechotków
Dom Spotkań z Historią organizuje spotkanie poświęcone śmiałym projektom Marii i Kazimierza Piechotków, które do dzisiaj inspirują architektów i projektantki, a przede wszystkim są cenione przez mieszkańców.
Spotkanie wokół książki „Maria i Kazimierz Piechotkowie.
Wspomnienia architektów” odbędzie się 14 kwietnia o godzinie
18 w ZODIAKU Warszawskim
Pawilonie Architektury (Pasaż
Wiecha 4). Wezmą w nim udział:
Katarzyna Madoń-Mitzner – pomysłodawczyni i redaktorka publikacji (Dom Spotkań z Historią), Michał Krasucki, Stołeczny
Konserwator Zabytków (m.st.
Warszawa) oraz Michał Piechotka – architekt i syn Marii i Kazimierza Piechotków. Spotkanie

poprowadzi Anna Brzezińska-Czerska, autorka projektu „Muszla bielańska”, obejmującego
renowację rzeźby z „Piechotkowa” (Zodiak).
Na początku tego roku premierę miała książka „Maria i Kazimierz Piechotkowie. Wspomnienia architektów” powstała
we współpracy z ich synem, Michałem Piechotką. Publikacja ma
charakter biograficzny, jest bogato ilustrowana zdjęciami oraz
rysunkami i projektami Piechotków z ich prywatnych zbiorów.

To opowieść o długim i barwnym
życiu małżeństwa architektów
i historyków architektury na tle
ważnych wydarzeń XX-wiecznej Polski i Warszawy, prezentująca ich najważniejsze projekty, zrealizowane i pozostające
w sferze planów, tłumacząca, na
czym polegała praca architekta-mieszkaniowca w warunkach
PRL-u. Publikację można nabyć
na stronie www. Ksiegarniadsh.waw.pl lub w Księgarni XX
wieku przy ul. Karowej 20.
redakcja
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