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Bielany dla wolnej Ukrainy
Bielany pokazały, jak bardzo są
solidarne z Ukrainą!
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

» Od góry: Solidarność z Ukrainą okazywali i młodsi, i starsi; od dołu: Manifestację wsparli samorządowcy i posłowie

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

Nie rozumiem, czemu jest tak,
że moje miasto, że mój
kraj musi
tak cierpieć.
To jest wojna, to nie
kryzys, to
nie konflikt.
To jest prawdziwa wojna.

Zbrojna inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wstrząsnęła
nami wszystkimi. Szybko jednak wzięliśmy się do działania
na rzecz pokazania solidarności
z naszymi ukraińskimi braćmi
i siostrami oraz do zapewnienia
im wszystkiego, czego potrzeba.
26 stycznia na skwerze przy
urzędzie dzielnicy zorganizowana została manifestacja pod hasłem „Bielany dla wolnej Ukrainy”, we współpracy z UNICEF
Polska. Przybyły na nią tłumy
mieszkańców, w tym wielu lokalnych samorządowców, przedstawiciele społeczności akademickiej, sportowcy i artyści,
wszyscy chcący wyrazić swoje
wsparcie dla mieszkańców Ukrainy. Wsparcie wyrażone nie tylko
słowami, ale także konkretnymi
działaniami, m.in. przekazaniem
rzeczy pierwszej potrzeby dla
uchodźców i dołożeniem się do
zbiórki, którą prowadził UNICEF.
– Nie rozumiem, czemu jest
tak, że moje miasto, że mój kraj
musi tak cierpieć. To jest wojna,
to nie kryzys, to nie konflikt.
To jest prawdziwa wojna. Jak
każdemu z was ze swojego serca bardzo, bardzo dziękuję. Bo
wszędzie są zbiórki, bo otwieracie swoje domy, bo po prostu
pytacie i dzwonicie. W szkole
u syna niesamowite są dzieci
i nauczyciele. Takiego wsparcia
jeszcze nigdy nie czułam w swoim życiu – przemawiała ze sceny
pani Tanya, mieszkanka Bielan
pochodząca z Ukrainy.
Do puszek UNICEF zebrano
18 582 zł. Mieszkańcy naszej
dzielnicy okazali się nad wyraz
szczodrzy. Środki ze zbiórki zo-

staną przekazane na zapewnienie
dzieciom m.in. bezpiecznego
schronienia i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej,
czystej wody i środków higienicznych. UNICEF jest na miejscu i stale pomaga dzieciom
na Ukrainie. Eskalacja działań
wojennych sprawia jednak, że
potrzeby humanitarne najmłodszych rosną w szybkim tempie.
Setki osób wspomogły również
zbiórkę produktów pierwszej
potrzeby organizowaną wspólnie z grupą Pomocne Bielany
na rzecz obywateli Ukrainy
oczekujących na przekroczenie
granicy. W niedzielę przez wiele godzin sortowaliśmy zebrane
przedmioty. Pierwsze transporty wyjechały w ostatni lutowy
poniedziałek z samego rana.
Dziękujemy za udział w sobotnim spotkaniu wszystkim mieszkańcom, w tym w szczególności
mniejszości ukraińskiej, pani
Małgorzacie Gosiewskiej wicemarszałek Sejmu RP, posłankom
na Sejm RP, przedstawicielom
lokalnych samorządów, radnym
dzielnicy Bielany, wolontariuszom UNICEF Polska, grupie
Pomocne Bielany, społeczności
akademickiej, artystom, sportowcom i wielu innym osobom, które okazały solidarność
z Ukrainą – mówił na zakończenie sobotniego spotkania burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Urząd Dzielnicy Bielany wraz
z podległymi mu jednostkami,
we współpracy z organizacjami
pozarządowymi i zewnętrznymi
partnerami ruszył już z działaniami pomocowymi na rzecz Ukrainy. Ich zakres i cel będą zmieniały się wraz ze zmieniającymi
się potrzebami oraz rozwojem
sytuacji na froncie.
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Nowa rzeczywistość
Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,
poranek 24 lutego był jednym
z najbardziej traumatycznych w
moim życiu. Ktoś może powiedzieć, że przesadzam, bo wojna
to zjawisko, które niestety towarzyszy ludzkości od zawsze.
Jednak moje i młodsze pokolenie
nigdy nie doświadczyło wojny
tak blisko. Nigdy nie była na
wyciągnięcie ręki. Raptem kilka
godzin jazdy samochodem na
wschód.
Osiem lat temu wraz z Kacprem Pietrusińskim i Aleksandrą
Gajewską byłem na Majdanie
w roli obserwatora. Poznaliśmy
wielu fantastycznych młodych
ludzi. Dużo rozmawialiśmy
o samorządzie i Unii Europejskiej. Czuć było, że jest w nich
mnóstwo nadziei na lepsze jutro.
Od tamtej pory Ukraina miała
wzloty i upadki. Pozostawała
jednak konsekwentna w dążeniach i aspiracjach. Wygląda
na to, że wydarzenia lutowego
poranka zaplanowano po to,
aby bezpowrotnie odebrać im
nadzieję na wolną i niepodległą
Ukrainę.
Od pełnoskalowej inwazji
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
minął już ponad tydzień. Działania zbrojne zmusiły setki tysięcy
Ukraińców do ucieczki. Chociaż

nasi bracia i siostry bronią się
na wszelkie możliwe sposoby,
Ukraina przestała być miejscem
bezpiecznym do życia, szczególnie dla dzieci. Na warszawskie
dworce każdego dnia docierają
pociągi i autokary wypełnione
po brzegi uciekającymi przed
wojną ludźmi. Normą stał się
widok młodych matek z małymi
dziećmi, które nawet nie zdążyły
niczego ze sobą zabrać. Potrzebują naszej pomocy.
Nie wiemy, jak długo potrwa
konflikt. Mam nadzieję, że zdecydowana reakcja państw Zachodu sprawi, że Rosjanie wreszcie
się cofną. Niemniej jednak konsekwencje tego konfliktu pozostaną z nami przez lata, a kolejne
kilka miesięcy będzie trudnym
czasem. Warszawa może przyjąć nawet 200 tysięcy uchodźców. Będą potrzebowali dachu
nad głową, ciepłych posiłków,
niektórzy pomocy medycznej,
językowej, prawnej czy psychologicznej. Nie pozostaje nam nic
innego jak ugościć ich najlepiej
jak potrafimy, a wielu zapewne
już tutaj zostanie.
Pomagamy
W imię zasady „myśl globalnie, działaj lokalnie” Bielany są
gotowe do udzielenia pomocy
humanitarnej dla naszych sąsia-

dów. Jako Urząd Dzielnicy Bielany podjęliśmy już konkretne
działania w sprawie zapewnienia
pomocy rzeczowej uchodźcom,
szykujemy się do obsługi nowych mieszkańców w urzędzie,
organizujemy wolontariat dla
mieszkańców chcących pomóc,
a mój zastępca Włodzimierz
Piątkowski zajmuje się kwestią
możliwych do wykorzystania
lokali w zasobie dzielnicowym.
Wszelkie informacje o naszych działaniach, potrzebach
i możliwości zaangażowania
znajdziecie Państwo na stronie
bielanydlaukrainy.pl.
Pamiętajmy również, że w najbliższym czasie będzie się pojawiało mnóstwo nieprawdziwych
i niesprawdzonych informacji.
Będzie wiele prób antagonizowania nas z ukraińskim sąsiadem i zachodnimi sojusznikami.
Nie poddawajmy się rosyjskiej
dezinformacji. Nie powielajmy
takich treści. Korzystajmy tylko
ze sprawdzonych i zweryfikowanych źródeł.
Wietrzny początek roku
Początek bieżącego roku pokazuje nam, że kryzys klimatyczny jest coraz bardziej widoczny. Coraz częstsze i nagłe
burze, łamiące drzewa wichury,
które przeszły w drugiej połowie

Burkiewicz: Jestem za strefą
płatnego parkowania
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ
Jestem kierowcą, ale mimo to
widzę chamstwo i nieostrożność,
a nawet butę innych użytkowników ulic. Dostrzegam też takie same cechy wśród pieszych
oraz rowerzystów. Opisałem je
w „Naszych Bielanach” kilka
miesięcy temu. To nie jest tak,
że rowerzyści są krystaliczni,
a wszyscy za kierownicą to potwory i dewianci. Chamy są po
każdej stronie tego sporu przetaczającego się coraz częściej
przez internetowe fora i grupy.
Co rusz czytam, że ktoś śmiał
zatrzymać się na linii zebry, żeby
wypuścić z auta dziecko idące do
szkoły albo ciężarówka z meblami podjechała pod klatkę, bo do
bloku wprowadzają się nowi lokatorzy. Coraz częściej o takich
sytuacjach dowiaduję się, czytając dyskusje w internecie, opatrzone zdjęciami „delikwentów”.
Komentarzy – choćby takich, że

kierowcę należy pobić, spalić mu
auto, a w najlepszym wypadku
nakleić na karoserię nalepkę
z wulgaryzmami – jest cała
masa. To już chamstwem nie jest
– myślą sobie uczestnicy linczu –
bo kierowcę trzeba ukarać.
Ja sam wśród swoich znajomych słyszę często opinie, że
należy zakazać samochodów,
a zakupy powinien przywozić
kurier. Jakież to proste! Problem
polega na tym, że 90% tych ludzi
nie ma jeszcze dzieci, są zdrowi, a ponieważ nie pochodzą
z Warszawy – nie muszą zawieźć
expressem dziewięćdziesięcioletniej babci do lekarza, zrobić
zakupów chorym rodzicom czy
nawet szybko przemieścić się
nocą do apteki po lekarstwo dla
dziecka. Świat nie jest, proszę
szanownych aktywistów, czarno-biały. I istnieje poza portalami
społecznościowymi.
Inna sprawa, że do stolicy
sprowadzają się tysiące osób
rocznie. Nazywane są słoikami,
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ale przecież nie przeprowadzają
się spod Lublina na Bielany furmankami, helikopterami czy sterowcami. Też mają samochody.
A parkingi nie są w stanie pomieścić rosnącej lawinowo liczby
automobili. I co wtedy? Zabronić
im posiadania samochodu?
W pełni popieram Strefę Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Moja ulica na powązkowskiej części Żoliborza non stop
zastawiona była samochodami.
Miejsca brakowało rano, w ciągu dnia i oczywiście wieczorem. Wszystko zmieniło się po
wprowadzeniu strefy: ulica jest
niemal pusta. Dlaczego? Bo pod
moim blokiem parkują już tylko
mieszkańcy, którzy mają wykupiony abonament. Mieszkańcy
Łomianek, Izabelina, Bródna,
Białołęki i in. przestali porzucać
na Przasnyskiej i Elbląskiej swoje wozy, by wskoczyć do metra.
Problem polega na tym, że teraz
te wszystkie auta parkują na Bielanach.

.

lutego przez naszą dzielnicę, obfite opady deszczu, kilkanaście
stopni na plusie czy śnieżne burze z błyskawicami nie są czymś,
czego oczekiwalibyśmy po tradycyjnie rozumianej zimie. Każde takie zjawisko przypomina
nam o tym, że zmiana klimatu to
nie tylko rzecz, o której rozprawiają naukowcy, ale coś, co nas
dotyka osobiście i przyczynia się
do wymiernych strat.
Jako dzielnica staramy się
zaadaptować do nowych warunków, a jednocześnie przeciwdziałać pogłębiającemu się
kryzysowi. Szczególnie należy
pochwalić tutaj wiceburmistrza
Piątkowskiego i nadzorowany
przez niego Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami,
który w ramach naszego dzielnicowego programu „Bielańskie
Rewolucje Podwórkowe” rozbetonowuje kolejne osiedlowe podwórka i zwiększa powierzchnię
biologicznie czynną. Te działania
wraz z nasadzeniami drzew i pielęgnacją istniejącego drzewosta-
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nu to nasza główna strategia radzenia sobie ze zmianą klimatu.
W grudniu miejscy radni przegłosowali zwiększenia budżetowe dla dzielnicy, dzięki którym
zyskaliśmy dodatkowe 1,5 mln
zł na realizację programu Rewolucji. Wykorzystamy je m.in. na
remonty podwórek w rejonie ul.
Wrzeciono 28–36, ul. Doryckiej
4–6 oraz wykonanie oświetlenia

podwórka w rejonie ul. Skalbmierskiej 1–4.
Od 2020 r. pytamy się nawzajem, kiedy świat wróci do normy.
Tej normy, którą znamy z minionej dekady. Niestety, ten świat
już przepadł. Mamy nowy świat.
Trudniejszy, pełniejszy wyzwań
i wymagający większej solidarności. Ale damy radę. Musimy.

.

Wyjeździć lepszą Warszawę
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
MIASTO NA POKOLENIA

Nasze miasto i dzielnica cierpią
na kilka powszechnych metropolitarnych bolączek. Kurczące
się zasoby wolnej przestrzeni
przy jednoczesnej presji ich
intensywnego
zagospodarowania. Rosnąca liczba samochodów na ulicach, w tym tych
wiekowych, które zalewają rodzimy rynek. Przeparkowane
pobocza, trawniki (sic!), place
oraz osiedlowe podwórka, które okazują się czasem torem
przeszkód nie do pokonania dla
pieszych, a szczególnie osób mających trudności w poruszaniu
się. Zanieczyszczenie powietrza,
w wyniku którego coraz więcej
mieszkańców ma problemy ze
zdrowiem. Ogólne pogorszenie kondycji fizycznej naszego
społeczeństwa, które przekłada
się na gorszą wydajność, częstsze zachorowania i problemy
z funkcjonowaniem w sędziwym
wieku. Problemy te mają różne
przyczyny i choć możliwych
rozwiązań jest wiele, to jest też
takie jedno, które każdy z nas
może wdrożyć w życie. Z korzyścią dla lokalnej społeczności.
Z korzyścią dla siebie. Chodzi
o przerzucenie się z czterech kółek na dwa kółka, czyli rower.

Rower nie zajmuje dużo miejsca. Nie trzeba krążyć przez długi czas po okolicy, aby znaleźć
miejsce do jego zaparkowania.
Liczba stojaków, zarówno na
dzielnicy, jak i w mieście, stale
się zwiększa, a nawet jeśli takowego akurat nie ma w pobliżu, są
też inne rzeczy, do których możemy bezpiecznie przypiąć nasz
pojazd. Nowo tworzone ścieżki
wytyczane są zazwyczaj ze zbyt
szerokich ulic lub chodników,
a rzadziej kosztem terenów zielonych, co jest szczególnie ważne w dobie kryzysu klimatycznego. Rower nie emituje przy
tym żadnych spalin. Im więcej
rowerów na ulicach, a mniej
samochodów, tym powietrze,
którym na co dzień oddychamy,
będzie czystsze, a jego kolejny
haust nie będzie groził uszczerbkiem na zdrowiu. A właśnie, co
do zdrowia. Do jazdy rowerem
nie trzeba mieć wcale mocnej
kondycji. Pokonywane w ciągu
dnia trasy zazwyczaj ograniczają się do 2 lub 3 km od miejsca
zamieszkania. Jest to dystans,
z którym każdy powinien sobie
poradzić. A każdy przejechany
kolejny kilometr będzie pracował na nasze zdrowie.
Oczywiście,
aby
więcej
osób wybierało rower zamiast
auta, należy tworzyć takie miasto, które jest przyjazne i wy-

godne dla rowerzystów. Jeśli
w okolicy brakuje ścieżek rowerowych, ich sieć ma wyraźne
braki połączeń, brakuje infrastruktury takiej jak stojaki czy
stacje naprawcze, nie ma gdzie
bezpiecznie trzymać roweru po
powrocie do domu (podobnie jak
z kwestią parkowania samochodów jest to problem szczególnie
starych osiedli), to nie będzie
wielkich chęci do wybrania
dwóch kółek. Jak pisze dr. Natalia Barbour „Rowerzyści nie powinni trzymać się wydzielonych
pasów. Powinni mieć całą dedykowaną im infrastrukturę” (tłum.
własne).
Miasto Warszawa stawia na
zrównoważoną mobilność. Jej
kluczowym elementem jest właśnie rower. Jednak nie zawsze tę
zrównoważoną mobilność widać
w praktyce, a chyba najbardziej
widocznym ostatnio przykładem
nietraktowania roweru poważnie
było nieodśnieżanie ścieżek rowerowych. Ma się to zmienić od
kolejnej zimy, zobaczymy. Stąd
też nie tylko my jako mieszkańcy musimy stawiać na te czystsze
i kompaktowe formy transportu.
Musi postawić na nie również
miasto, jako jedna wielka instytucja. Bo właśnie rowerem możemy wyjeździć lepszą Warszawę dla wszystkich.

.
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Pomoc dla ukraińskich uchodźców
INFOLINIE
• Warszawska infolinia dla obywateli Ukrainy
505 700 701, działa codziennie od 8:00 do 20:00
• Dzielnicowy zespół wsparcia
22 443 47 03 (pon.-pt. 8:00-19:30)
i 885 542 188 (sob.-niedz. 9:00-18:00)
DZIELNICOWY PUNKT INFORMACYJNY dla
mieszkańców, którzy przyjmują u siebie w domach
uchodźców z Ukrainy:
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (dedykowane stanowisko na WOM),
w godzinach pracy urzędu:
w poniedziałki od 8:00 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
tel. 22 443 47 03 (pon.-pt. 8:00-19:30)
tel. 885 542 188 (sob.-niedz. 9:00-18:00)
PUNKTY ZBIÓRKI:
• Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
(żywność, kosmetyki, środki higieniczne)
ul. S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego)
Godziny otwarcia punktu: pon.-nie. 8:00-20:00
• Centrum Rekreacyjno-Sportowe Bielany
(na potrzeby punktu noclegowego)
ul. Lindego 20
Godziny otwarcia punktu: pon.-nie. 8:00-22:00
• Biblioteka Publiczna w dzielnicy Bielany i jej filie
(żywność, kosmetyki, środki higieniczne)
w godzinach pracy biblioteki i jej filii
• Bielański Ośrodek Kultury
(żywność, kosmetyki, środki higieniczne)
ul. Goldoniego 1
Godziny otwarcia punktu: pon.-pt. 9:00-20:00
• XXII Jose Marti
(odzież, obuwie, zabawki, materace, pościel)
ul. Staffa 111
Godziny otwarcia punktu: pon.-nie. 11:00-18:00
LISTA ZBIERANYCH RZECZY:
• Materiały dla dzieci
mleko w proszku, słoiczki dla dzieci, butelki do mleka, pieluchy i chusteczki
• Materiały do spania
karimaty, śpiwory, komplety poduszek i pościeli (najlepiej nowe)
• Żywność długoterminowa
ryż, kasze, makarony, batony energetyczne, czekolada,
warzywa w puszkach, konserwy, napoje, soki
• Materiały specjalistyczne (tylko punkt w Urzędzie
Dzielnicy)
wózki ortopedyczne - inwalidzkie (dla dorosłych
i dzieci), kule, opatrunki przeciw odleżynowe, pieluchy dla dorosłych, pielucho-majtki dla dorosłych,
podkłady higieniczne, leki przeciwbólowe

PUNKT WYDAWANIA POMOCY:
• Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
(jedzenie, chemia, art. higieniczne, środki czystości)
ul. S. Żeromskiego 29 (wejście "C" od ul. Jarzębskiego)
Godziny otwarcia punktu: pon.-nie. 8:00-20:00
Zapotrzebowanie złożone dzień wcześniej w punkcie
lub przez dzielnicowy zespół wsparcia, podstawa wydania: dokument przekroczenia granicy (paszport
z pieczątką) lub inne potwierdzenie.
• XXII Jose Marti
(odzież, obuwie, zabawki, materace, pościel)
ul. Staffa 111
Godziny otwarcia punktu: pon.-nie. 11:00-18:00
• DZIELNIA.BL
(odzież, obuwie, zabawki, rzeczy do mieszkania)
ul. Podczaszyńskiego 12
Godziny otwarcia punktu: wt.-pt. 11:00-18:00
Jeżeli nie mamy obecnie w Dzielni tego czego szukasz
- postaramy się zorganizować pomoc celową.
PUNKTY NOCLEGOWE
• Centrum Sportowo-Rekreacyjne Bielany
ul. Lindego 20
• CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego
Domeyki
ul. Staffa 3/5
Do punktów ludzi kieruje Służba Dyżurna Miasta Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
POMOC JĘZYKOWA
• Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellońska 54 tel. +48
22 648 11 11 oraz +48 604 932 969, czynne codziennie w godz. od 8:00 do 20:00
• Dom Ukraiński/Nasz Wybór, ul. Zamenhofa 1, Całodobowa Infolinia: +48 727 805 764
• Fundacja Ocalenie, ul. Krucza 6/14A, cpc@cpc.org.
pl, działa od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00
do 17:00
• Centrum Białoruskiej Solidarności, ul. Oleandrów 6,
tel. +48 668 205 177 (Telegram @cbshelp), czynne
od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 21:00,
info@belaruscenter.eu
• Dom Otwarty, kontakt@domotwarty.org
• Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, pomoc.ukrainie@sgh.waw.pl
BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
(legalizacja pobytu i sprawy urzędowe)
• Centrum Białoruskiej Solidarności, ul. Oleandrów 6,
tel. +48 668 205 177 (Telegram @cbshelp), czynne
od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 21:00,
info@belaruscenter.eu
• Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Szpitalna
5/14, tel. +48 692 913 993, +48 22 110 00 85,
info@forummigracyjne.org
• Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, tel. +48 880 145

372 , pomoc online: biuro@interwencjaprawna.pl
• Fundacja Multiocalenie, tel. +48 797 433 021,
+ 48 797 433 006
• Helsińska Fundacja Praw Człowieka, tel. +48 22 556
44 40, hfhr.pl/kontakt/, refugees@hfhr.pl
• Fundacja Międzynarodowy Instytut Spraw Obywatelskich i Kancelaria Elżanowski & Partnerzy, pomocukrainie@elzanowski.pl, tel. +48 22 525 02 51
(pon.-pt. 11:00-13:00)
BEZPŁATNA POMOC ZDROWOTNA
(z obsługą w języku ukraińskim)
• Grupa LUXMED oferuje pilną pomoc medyczną
w całej Polsce, tel. 22 45 87 007 (czynne codziennie
w godz. od 9:00 do 17:00), ua.kontakt@luxmed.pl
• Centrum Damiana oferuje konsultacje i badania
w Centrach Medycznych przy Al. Zjednoczenia 36, ul.
Przy Bażantarni 8b w Warszawie i przy ul. Puławskiej
42b w Piasecznie oraz doraźną pomoc internistyczną
w izbie przyjęć Szpitala Damiana przy ul. Wałbrzyskiej 46 w Warszawie, tel. + 48 22 566 22 20 – od
poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 21:00
• Punkt szczepień przeciw Covid-19 przed Pałacem
Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 (przy wyjściu ze stacji
metra Centrum), czynny codziennie od 8:00 do 20:00
• Centrum Monitoringu Położniczego oferuje bezpłatne
e-KTG dla kobiet w ciąży, tel. 22 30 80 300, zamowienia@carebits.pl, czynne całą dobę 5. Fundacja Alivia
oferuje pomoc pacjentom onkologicznym, +48 22 266
03 40, onko_ukraine@alivia.org.pl
EDUKACJA
Dzieci cudzoziemskie niezależnie od tytułu pobytowego
w Polsce podlegają obowiązkowi szkolnemu, a do szkół
są przyjmowane na zasadach obowiązujących obywateli
polskich.
Do szkoły podstawowej w rejonie zamieszkania, uczeń
jest przyjmowany z urzędu. Wystarczy udać się do dyrektora danej placówki, aby dopełnić formalności. Inne
szkoły publiczne (spoza rejonu zamieszkania), szkoły
średnie oraz przedszkola przyjmują dzieci, jeśli są wolne
miejsca. W przypadku problemów ze znalezieniem
miejsca w placówce zachęcam do kontaktu z Wydziałem
Oświaty i Wychowania dla dzielnicy Bielany tel. 22 44
34 801.
Od 14 marca uruchamiamy punkty dziennego pobytu z
możliwością nauki języka polskiego, pomocą psychologiczną i zajęciami artystycznymi. W każdym z punktów
będzie opiekun ukraińskojęzyczny:
• Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Andersena 4 zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3
(tel. 22 835 93 47)
• Młodzieżowy Dom Kultury przy ul. Cegłowskiej 39
zajęcia dla uczniów klas 4-8 (tel. 22 834 13 47)
• Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej przy ul. Szegedyńskiej 9 zajęcia dla uczniów szkół podstawowych
(tel. 22 834 52 59)

Wspieramy potrzebujących i pomagających
Nie trzeba było długo
czekać, aby mieszkańcy naszej dzielnicy
zaangażowali się w pomoc na rzecz Ukrainy.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Każdego dnia do Warszawy
docierają tysiące uciekających
przed wojną Ukraińców. Niektórzy z nich znajdują bezpieczne
schronienie w naszej dzielnicy.
Potrzebują naszego wsparcia.
Dlatego zdecydowano o uruchomieniu przy urzędzie dzielnicy
punktu wsparcia, którego zadaniem na ten moment jest zbiórka

rzeczy dla uchodźców i wsparcie mieszkańców Bielan, którzy
dali im dach nad głową. W pracę
punktu zaangażowało się prawie
200 wolontariuszy.
Od początku marca punkt
wsparcia w urzędzie działa niczym wielkie centrum logistyczne. Jedne ciężarówki przywożą
wsparcie od firm, organizacji,
a nawet zza granicy, a inne zabierają pomoc na Ukrainę lub
do miejsc pobytu uchodźców
w miejscowościach przygranicznych. Staramy się rozdzielać pomoc w taki sposób, aby
ich wesprzeć, ale też zachować
odpowiednie zapasy dla uchodźców na terenie naszej dzielnicy.  
Jeden z takich transportów
trafił m.in. do ukraińskiego mia-

sta Kołomyja. Wyprawa została zorganizowana we współpracy
z Fundacją Czas Wolności i Fundacją Chrześcijańską NEBO. Na
Ukrainę przekazaliśmy szeroki
asortyment materiałów medycznych, dziesiątki śpiworów i karimat oraz różne środki pierwszej
potrzeby. Kolejne transporty ze
wsparciem trafiły do Lwowa.
Jeśli chcesz się zaangażować
w działania, zajrzyj na stronę
www.bielanydlaukrainy.pl, gdzie
znajdziesz bieżące informacje
o działaniu punktu wsparcia oraz
możliwym zaangażowaniu się
w wolontariat. Szukamy szczególnie osób, które znają płynnie język ukraiński lub rosyjski
i mogą pomóc w roli tłumacza.

.

» Wolontariusze po pakowaniu transportu do Kołomyi

FOT: MAGDALENA BOREK
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Na budowie przedszkoli
Ogromny postęp prac na budowie Przedszkola nr 346 przy ul. Klaudyny 8.
Według harmonogramu wykonawca do końca kwietnia ma czas na ukończenie
inwestycji. Po tym ruszy wyposażenie placówki i odbiory techniczne.
BARTŁOMIEJ FRYMUS
Osiedle Ruda zyska bardzo
nowoczesną i przestronną placówkę. Zupełnie inny standard
niż w poprzednim drewnianym
budynku. Nie mieściły się w nim
wszystkie oddziały przedszkolne
i część z nich była zlokalizowana
w sąsiednim żłobku.
– Przymierzamy się do tego,
aby od września dzieci rozpoczęły naukę w nowym budynku
– tłumaczy Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany. Jak
dodaje na Wawrzyszewie ruszyły
prace projektowe modernizacji
Przedszkola nr 409 przy ul. Tołstoja 2. – Niedawno podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który
w najbliższych miesiącach zajmie się przygotowaniem projektu i uzyskaniem pozwolenia na
budowę – precyzuje burmistrz.
Z kolei Chomiczówce na
ukończeniu są prace projektowe rozbudowy Przedszkola nr
422 przy ul. Brązowniczej 17.
Wykonawca po zaakceptowaniu
projektu będzie musiał uzyskać
pozwolenie na budowę.

INWESTYCJE
NA SKRÓTY
Rozbudowa w szkole przy Staffa
Ruszyła rozbudowa części sportowej CXXII
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Staffa 3/5.
Chodzi o fragment budynku zlokalizowany tuż
przy łączniku. Obecnie znajduje się tam gabinet
pedagoga i zaplecze gospodarcze. Po rozbudowie
na parterze będzie gabinet pedagoga (z oddzielnym wejściem) oraz szatnia części sportowej. Na
pierwszym piętrze zaplanowano salę treningową.
Wykonawca na realizację zadania ma czas do
listopada 2022 roku.
Nowe boisko na Wrzecionie
Szkoła Podstawowa nr 247 przy ul. Wrzeciono
9 zyskała nową nawierzchnię szkolnego boiska.
Dodatkowo wymieniono bramki i piłkochwyty. Inwestycja została sfinansowana ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
oraz Dzielnicy Bielany.

» Nowe boisko przy SP 247

FOT: TOMASZ OZDOBA

Bezpieczniej w internacie
Poprawa bezpieczeństwa w budynku internatu
w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa
Sportowego. Zakres inwestycji objął m.in. przebudowę wnętrza budynku dla wydzielenia i zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych
ewakuacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej
systemu oddymiania klatek schodowych, wydzielenie części piwnicy jako odrębnej strefy pożarowej,
montaż systemu sygnalizacji pożaru i dźwiękowego system ostrzegawczego.

Na Wawrzyszewie ruszyły prace
projektowe
modernizacji
Przedszkola
nr 409.

» Przedszkole na Rudzie

Wielu rodziców dopytuje się,
kiedy dokładnie ruszą prace budowlane w obu przedszkolach.

Dzielnica tłumaczy, że po otrzymaniu gotowych projektów ruszy procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

FOT: TOMASZ OZDOBA

– Dopiero wtedy będziemy
w stanie podać dokładniejszy
harmonogram kolejnych etapów
inwestycji. Zapewniam, że do-

.

wiecie się o tym z odpowiednim
wyprzedzeniem – wyjaśnia burmistrz Pietruczuk.

Kiedy będzie gotowa Sokratesa?
Przedłużający się remont ulicy
Sokratesa powoduje niedogodności dla okolicznych mieszkańców. Nie jest to jednak inwestycja Urzędu Dzielnicy Bielany,
stąd nie mamy zbyt wielu możliwości, aby ją przyśpieszyć.
Przebudowa realizowana jest
przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich.
Burmistrz Pietruczuk zwrócił się
do ZDM-u z prośbą o przyśpieszenie prac. Zarząd planuje zakończenie remontu na przełomie
kwietnia i maja. (red.)
» Sokratesa w przebudowie
FOT: TOMASZ OZDOBA

Drogowcy uzupełnią trasy rowerowe
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej w tym roku planuje uzupełnienie sieci tras rowerowych na Bielanach. Projekt
z Budżetu Obywatelskiego obejmuje dwa odcinki:
Kasprowicza (Nocznickiego – Przy Agorze,
str. wschodnia), gdzie powstanie droga dla rowerów pomiędzy dwoma skrzyżowaniami oraz
Marymoncka (Marymoncka 127 – Lindego, str.
zachodnia), gdzie powstanie częściowo droga dla
rowerów, a częściowo ciąg pieszo-rowerowy
pomiędzy stacją benzynową i skrzyżowaniem
z ulicą Lindego.
Plac zabaw przy Gajcego
Zakończyła się modernizacja placu zabaw przy ul.
Gajcego. Na placu jest nawierzchnia bezpieczna
piaskowa oraz poliuretanowa, a w okolicy wejścia
i ławek ułożono kostkę brukową. Dzieci mają do
dyspozycji kilka zestawów urządzeń zabawowych.
Zadaszenie piaskownicy wykonawca zamontuje
na wiosnę. (opracował Bartłomiej Frymus)
» Plac zabaw przy Gajcego

FOT: TOMASZ OZDOBA
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Przetarg na przebudowę ulic Rudnickiego,
Perzyńskiego i Podczaszyńskiego
Ciąg ulic Rudnickiego–Perzyńskiego–Podczaszyńskiego przejdzie gruntowną przebudowę. W lutym Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na modernizację tego ważnego fragmentu komunikacyjnego na Bielanach. Drogowcy przebudują jezdnię, chodniki
i drogę dla rowerów na całej długości, a klasyczne skrzyżowanie z ul. Kochanowskiego zmieni się w rondo turbinowe.
ZDM
Liczący 1,9 km ciąg ulic Rudnickiego-Perzyńskiego-Podczaszyńskiego jest jednym z ważniejszych na Bielanach. Łączy
osiedla Piaski, Słodowiec i Stare
Bielany, dla mieszkających we
wschodnim rejonie ul. Maczka stanowi wygodny dojazd do
stacji metra Słodowiec i dalej
do ul. Podleśnej pod Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej. Jego nawierzchnia jest
już jednak wyeksploatowana,
a komfort podróżowania obniża
także obowiązująca dziś na kilku skrzyżowaniach organizacja
ruchu, której usprawnienia powiązane są właśnie z poprawą
infrastruktury.
NOWE RONDO,
NOWE PRZEJŚCIA
Największa zmiana czeka
skrzyżowanie ulic Rudnickiego i
Kochanowskiego. Starą i wyeksploatowaną sygnalizację świetlną w tym miejscu ma zastąpić
rondo turbinowe. To rozwiązanie o koszcie porównywalnym
z przebudową sygnalizacji, ale
w przeciwieństwie do niej pozwoli usprawnić przejazd przez
to skrzyżowanie. Dziś najbardziej newralgiczna jest tu relacja
skrętu w lewo z ul. Rudnickiego
w ul. Kochanowskiego (na zachód). Wydzielenie lewoskrętu
w sygnalizacji doprowadziłoby
do paraliżu skrzyżowania. Odpowiednio zaprojektowane rondo

turbinowe pozwoli na płynny
przejazd skręcających pojazdów.
Na całym ciągu wybudujemy
trzy nowe przejścia dla pieszych.
Pierwsza zebra powstanie na
ul. Rudnickiego przy wjeździe
do myjni, druga – na wysokości budynku Perzyńskiego 14D,
a trzecia – przy skrzyżowaniu
z ul. Staffa. Pozostałe przejścia
bez sygnalizacji wyposażymy
w azyle. O pieszych nie zapomnimy także na ul. Podczaszyńskiego, gdzie po zachodniej stronie poszerzymy im przestrzeń,
przenosząc parkowanie z chodnika na jezdnię.
Najwięcej nowości zajdzie
na ul. Rudnickiego, na której
przebudujemy również dwa parkingi. Chodzi o place postojowe po wschodniej stronie – na
wysokości przystanku autobusowego „Kochanowskiego 04”
i Megasamu Żoliborskiego. Dziś
to tak naprawdę klepiska pełne
nierówności, które po opadach
zamieniają się w kałuże. Po przebudowie parkingi zostaną ucywilizowane. Na obu do dyspozycji
kierowców będzie łącznie 50
miejsc postojowych, w tym 4
niebieskie „koperty”.
KOSTKĘ ZASTĄPI
ASFALT
Katalizatorem zmian jest budowa trasy rowerowej w ciągu
Rudnickiego–Perzyńskiego–
Podczaszyńskiego. Rozpoczęła
się kilkanaście lat temu z inicjatywy ówczesnej gminy Bielany,
ale ze względu na błędy projek-

» Zużyta nawierzchnia ulicy Podczaszyńskiego

towe i wykonawcze inwestycja
nie została formalnie zakończona. Dla jej użytkowników oznacza to uciążliwe i niebezpieczne
niespodzianki – trasa rowerowa
ma ostre zakręty i urywa się niespodziewanie. Ponadto jest wykonana z kostki brukowej, czyli
niezgodnie z obowiązującymi
dziś standardami.
Razem z Urzędem Dzielnicy
Bielany postanowiliśmy rozwiązać ten problem i podejść do
prac kompleksowo, aby poprawić warunki wszystkim uczest-

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

nikom ruchu. Dzięki inwestycji
rowerzyści zyskają wygodną,
asfaltową drogę dla rowerów,
przebiegającą na całym ciągu
ulic po wschodniej stronie jezdni. W tym celu powstanie m.in.
nowy odcinek wzdłuż ul. Rudnickiego i komplet przejazdów
rowerowych na skrzyżowaniu
z ul. Broniewskiego. Przejazdy
rowerowe i przejścia dla pieszych przez mniejsze uliczki
będą wyniesione do poziomu
chodnika. Ciągi piesze zostaną
wyremontowane, podobnie jak

przystanki autobusowe.
Zmiany będą dotyczyć również zieleni, bo przebudowa całkowicie zmieni charakter tego
ciągu ulic. Przybędzie kilkadziesiąt drzew (m.in. klony polne
i zwyczajne, lipy drobnolistne
czy głogi jednoszyjkowe) oraz
ponad 3 tys. krzewów (m.in. tawuła brzozolistna, irga błyszcząca czy śnieguliczka Chenaulta).
Przy skrzyżowaniach, łukach
i zjazdach ulice upiększy roślinność niska, niezasłaniająca
widoczności. Tak samo będzie

z rondem, którego wyspę ozdobimy otoczakiem szarym, pięciornikiem krzewiastym i różami.
PRZETARG
Pięć firm zgłosiło się w przetargu na modernizację ciągu ulic
Rudnickiego-Perzyńskiego-Podczaszyńskiego. Oferty zawierają
się w przedziale od 17,7 do 22,7
mln zł brutto. Wybór wykonawcy zapadnie w ciągu kilku tygodni, które poświęcone zostaną na
analizę złożonych ofert. Wykonawca będzie miał 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy na
wszystkie prace.

.

Skwer przy Lekkiej poleca się na spacery
Działka pomiędzy
ulicami Lekką
a Sokratesa zmieniła
się nie do poznania.
Pod koniec grudnia ubiegłego roku
oddany do użytku
mieszkańców został niewielki skwer,
który zrealizowano
w ramach budżetu
obywatelskiego.
BARTŁOMIEJ FRYMUS
Na terenie skweru wytyczono
alejki do spacerów, zamonto-

wano urządzenia do ćwiczeń,
ustawiono ławki, kosze na odpady i stojaki na rowery. Równie istotny był zielony aspekt tej
inwestycji, w ramach którego
nasadzono krzewy, wykonano
kwietne rabaty oraz obsadzono
bluszczem murek na granicy
z osiedlową drogą. Pełen efekt
prac w zakresie roślinności zobaczymy dopiero wiosną.
Nie jest to jednak koniec tworzenia skweru. Urząd dzielnicy
ma w planach utworzenie tam
jeszcze w tym roku wykonanej
z drewnianych elementów przestrzeni zabawowej dla dzieci
(małpi gaj i mostek linowy),
a także zwiększenie liczby nasadzeń.
Była to długo wyczekiwana
przez lokalną społeczność inwestycja. Za projektem „Skwer
przy ul. Lekkiej” głosowało aż

» Wejście na teren skweru od ul. Sokratesa

FOT: TOMASZ OZDOBA

911 mieszkańców. Droga do jego
realizacji nie była jednak lekka.
Zagospodarowanie terenu przez
ostatnie lata blokowały nielegalnie wybudowane w tym miejscu
garaże. Urząd dzielnicy wielokrotnie wzywał właściciela do
rozbiórki konstrukcji, niestety
bez odzewu. Poskutkował dopiero sądowy nakaz rozbiórki wydany na jesieni ubiegłego roku.
Dziękuję za prowadzenie
sprawy od strony prawnej wiceburmistrzowi Piątkowskiemu
i podlegającemu mu Wydziałowi Mienia. Brawa dla Wydziału
Ochrony Środowiska za sprawną realizację zagospodarowania
skweru. Podziękowania również
dla pomysłodawcy projektu za
jego zaangażowanie w trudnej
drodze do realizacji – komentuje
burmistrz Pietruczuk.

.
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Lacek: Rząd coraz głębiej sięga
do kieszeni samorządów
O pracy w zarządzie dzielnicy, sprawach dzielnicy i dotychczasowym samorządowym doświadczeniu rozmawiamy z zastępczynią burmistrza Sylwią Lacek.
ROZMAWIAŁ
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
We wrześniu ubiegłego roku radni
wybrali Panią na stanowisko
Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy. Czym się
Pani zajmuje w codziennej pracy?
Sylwia Lacek, zastępczyni burmistrza dzielnicy Bielany: W ogromnym
skrócie sprawami związanymi z infrastrukturą, czyli sprawami dotyczącymi nowych inwestycji i zarządzania
drogami gminnymi oraz drogami
wewnętrznymi, sprawami bielańskich
placówek oświatowych i wychowania
oraz kwestiami dotyczącymi ich
finansowania. Co ważne, większość
z podejmowanych działań nie udałaby
się bez wsparcia Wydziału Zamówień
Publicznych, który również nadzoruję,
a który często jest w cieniu efektów,
które widzą mieszkańcy.
Jak ocenia Pani swoje pierwsze
miesiące na tym stanowisku? Jak
układa się współpraca z pozostałymi członkami zarządu?
Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że mam wspaniałych współpracowników. Cały zespół wziął na
siebie dużą odpowiedzialność i pracuje
z pełnym zaangażowaniem, co i mi
znacznie ułatwiło pierwsze miesiące
na nowym stanowisku.
Jeśli chodzi o współpracę w Zarządzie – część z członków znałam już
wcześniej, mieliśmy okazję współpracować. Szczególnie ważne jest
dla mnie jednak wsparcie Katarzyny
Potapowicz i Andrzeja Maliny.
Nadzoruje Pani m.in. wydział infrastruktury. Jaki jest procent wykonania budżetu inwestycyjnego
za 2021 rok? Czemu nie wszystkie
inwestycje udało się zrealizować?
Wyniki wykorzystania przez dzielnicę budżetu na inwestycje w 2021 r.
zostaną oficjalnie opublikowane
w marcu. Już dziś wiemy, że pandemia
i trudna sytuacja finansowa miasta
– mniejsze dochody i cięcie kosztów
– nie pozwalają nam na zrealizowanie
wszystkich inwestycji, których mieszkańcy oczekiwali w krótkim czasie.
Rząd coraz głębiej sięga do kieszeni
samorządów, tzw. Polski Ład i szalejąca inflacja przekładają się na nasze
lokalne podwórko – wiele inwestycji,
wymaga dużo większych nakładów
finansowych.
Mimo twierdzeń rządu o poprawie
sytuacji związanej z epidemią ta
trwa nadal. Jak bielańska oświata
przygotowana jest na ciągłe zmiany z nauki stacjonarnej na zdalną
i na odwrót?
Pandemia towarzyszy nam już od
dwóch lat i zmiana sposobu nauki ze
stacjonarnej na hybrydową czy na
naukę online towarzyszy nam z przerwami na tyle długo, że dziś szkoły

bez żadnego problemu dostosowują się
do aktualnej sytuacji oraz obowiązujących obostrzeń. Choć bywało różnie,
zwłaszcza kiedy sanepid nie nadążał
z odbieraniem e-maili i telefonów,
a dyrektorzy szkół zgłaszali nam
zawieszenia kolejnych oddziałów. Niezwykle ciężko w ten sposób pracować.
Nic nie jest w stanie zastąpić nauki
stacjonarnej.
Badania, które przeprowadziło
m.st. Warszawa pokazały, że z powodu
pandemii luka edukacyjna wynosi ponad rok. To tak, jakby młodzież przez
rok nie chodziła do szkoły! – Mało
tego, niemal 50 proc. nauczycieli
w Warszawie rozważa zmianę zawodu.
Powodów jest kilka – to m.in. niskie
wynagrodzenie, trudne warunki pracy
i nadmierna biurokracja. A sytuacji
nie ułatwiają przepełnione placówki – tworzymy dodatkowe oddziały,
szukamy dodatkowych ławek, a nawet
pojedynczych krzeseł w liceach – dla
zobrazowania sytuacji – w tym roku
szkolnym do szkół ponadpodstawowych przyjęliśmy w Warszawie
ponad 21 tys. uczniów. Na najbliższy
rok szkolny potrzebujemy ok. 33 tys.
miejsc. W przypadku naszej dzielnicy
jest to wzrost z 1803 aktualnie dostępnych miejsc na ponad 2 500, czyli
o ponad 700 miejsc!
Dodatkowo w oświacie powodem do
zmartwień jest niewątpliwie LexCzarnek – planowane przez rząd zmiany
w prawie oświatowym to zamach na
autonomię szkoły, zmiana roli samorządu na płatnika, który nie będzie
miał wpływu na kształtowanie polityki
kadrowej w placówkach, zabranie
rodzicom prawa do decydowania o
kierunku rozwoju dzieci, kontrola i
budowanie atmosfery strachu wśród
kadry.
Jakie są Pani priorytety w zakresie realizowanych przez siebie
zadań w urzędzie dzielnicy?
Zdecydowanie rozwój infrastruktury
oświatowej i drogowej, która zapewnia
komfort codziennego przemieszczania
się naszym mieszkańcom.
Kończymy prace na terenie przedszkola i żłobka przy ul. Klaudyny oraz
budowę żłobka przy ul. Bogusławskiego. Trwa także remont szkoły przy
ul. Arkuszowej. Dodatkowo w liceum
przy ul. Staffa 3/5 rozbudujemy
o dodatkowe pomieszczenia i miejsca
do ćwiczeń część sportową. Przed
nami dwa kapitalne remonty przedszkoli wraz z rozbudowami przy ul.
Brązowniczej i przy ul. Tołstoja oraz
modernizacja budynku Zespołu Szkół
nr 55 przy ul. Gwiaździstej oraz Szkoły Podstawowej nr 214.
Przebudowy doczeka się ul.
Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono
w kierunku Przedszkola nr 272 oraz
ulica Dorycka.
Z innych obszarów – wreszcie zrealizujemy pomysł, o który radni Koalicji Obywatelskiej zabiegali już na

początku kadencji, czyli przestrzeń dla
bielańskich artystów, która powstanie
w pawilonach przy ul. Kasprowicza!

Zmiany, jakie zaszły
w mojej karierze zawodowej pozwoliły
mi poznać urząd
z wielu stron – klientki, pracownicy czy
radnej występującej
w imieniu mieszkańców. Nadal jestem
entuzjastką, choć
jednocześnie mam
też świadomość
wielu wyzwań.
Zanim została Pani zastępczynią
burmistrza była Pani radną,
a jeszcze wcześniej pracowała
w naszym urzędzie. Jaka była
Pani dotychczasowa ścieżka zawodowa związana z samorządem?
Jak Pani wspomina tamte czasy
już z perspektywy pracy
w zarządzie?
Cała moja droga zawodowa opierała
się na bezpośrednim kontakcie
z mieszkańcami. Budżet obywatelski,
inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne, potem radna dzielnicy, gdzie
pracowałam w czterech Komisjach –
Skarg, Wniosków i Petycji, Rewizyjnej, Kultury
i Promocji oraz Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego… a teraz
realny wpływ na naszą przestrzeń, jako
wiceburmistrzyni. Zmiany, jakie zaszły
w mojej karierze zawodowej pozwoliły
mi poznać urząd z wielu stron – klientki, pracownicy czy radnej występującej w imieniu mieszkańców. Nadal
jestem entuzjastką, choć jednocześnie
mam też świadomość wielu wyzwań.
Chcę, żeby mieszkańcom naszej dzielnicy żyło się dobrze.
Jak długo mieszka Pani na Bielanach? Dlaczego wybrała Pani do
życia właśnie naszą dzielnicę?
Tu mieszkam i działam aktywnie od
ponad 10 lat. Doceniam dostępność
terenów zielonych, lubię tajemnicze
uliczki Starych Bielan i korzystam
z ogromnej oferty kulturalnej i sportowej. Ale Bielany to przede wszystkim
mieszkanki i mieszkańcy, których
aktywność zawsze robi na mnie wrażenie! Sama współtworzę facebookową
grupę „Babskie Bielany – sąsiedzką
grupę dla kobiet”, która skupia już

» Zastępczyni burmistrza Sylwia Lacek

FOT: SYLWIA LACEK

ponad 10 tys. bielanianek!
Od kilku lat organizuję akcję „Babska Bielańska Szlachetna Paczka”.
Kilkadziesiąt kobiet angażuje się
w zbiórkę, której efekt przynosi radość
potrzebującej rodzinie, a ta, mam na-

dzieję, czuje, że jest dla kogoś ważna
i jej przyszłość może być dużo lepsza!
Zimowy czas spędzam z grupą „Zimne
Babki – grupa morsująca”, bo my
jesteśmy Zimne Babki – bez szalika
i bez czapki!

.

Ekologia i środowisko

8 | styczeń-luty 2022

NASZE BIELANY

Less waste

Dzielnia na Bielanach w nowej lokalizacji
Mieszkańcy Bielan mają kolejne miejsce do dzielenia się przedmiotami, które, choć są sprawne, to zalegają w domu.
W „Dzielni.BL” przy ul. Podczaszyńskiego 12 znajdą nowego właściciela. Można przynieść używaną odzież, książki,
zabawki, naczynia, małe AGD i wiele innych elementów wyposażenia domu.
MAGDALENA BOREK
BARTŁOMIEJ FRYMUS

W

idać, że jest potrzeba tworenia takich
miejsc. W trakcie
przygotowań do otwarcia często
przychodzili do nas okoliczni
mieszkańcy i dopytywali, co
planujemy. Jak tylko dowiedzieli się, że powstanie dzielnia, od
razu oferowali pomoc na przykład przy rozładunku jakiegoś
większego transportu używanych
rzeczy. Zapowiadali, że przyniosą przedmioty do wymiany. Widać, że chcą współpracować i budować to miejsce – mówi Nela,
która kieruje „Dzielnią.BL”
facebook.com/dzielniabielany.
Punkt wymiany prowadzi
Fundacja „Fundusz Współpracy” na podstawie porozumienia
o współpracy z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
W związku z sytuacją na
Ukrainie Dzielnia.bl działa od
wtorku do piątku w godzinach
11:00-18:00.
W nowej lokalizacji
Oddając rzeczy, musimy pamiętać, aby były w dobrym
stanie i zdatne do użytku.
– Tak naprawdę można przynieść wszystko, co przydaje się
w domu. Nawet jeśli po jakimś
czasie przedmioty nie znajdą
chętnych, to my i tak wykorzystamy je w mieszkaniach, które

Pomysły na to, jak
ponownie i dłużej
korzystać z wyprodukowanych już
rzeczy są cenne
nie tylko dla naszej
kieszeni, ale
i ze względów
ekologicznych. Na
Bielanach mieszkańcy mogą dzielić
się tym, czego mają
w nadmiarze: jedzeniem, odzieżą, roślinami, produktami
do domu, a nawet
zniczami.
urządzamy dla osób wychodzących z kryzysu bezdomności.
Zapewniam, że każdy przedmiot, który do nas trafi znajdzie
nowego użytkownika – mówi
Agnieszka Siekiera z Fundacji
Fundusz Współpracy.

W przypadku oddania dużych
gabarytów (m.in. meble, AGD)
należy wcześniej skontaktować
się z Dzielnią.BL pod numerem
537 279 970. Wolontariusze
znajdą chętnego na przedmioty
i pomogą w transporcie.
Dzielnia funkcjonuje w nowej
lokalizacji przy ul. Podczaszyńskiego 12, zaledwie kilkaset metrów od poprzedniej przy ul. Kasprowicza 18. W nowym lokalu
jest znacznie więcej miejsca.
Daje to dodatkowe możliwości
do działania. Niebawem powstanie oddzielne pomieszczenie,
tylko z tzw. małym AGD. W planach jest również uruchomienie
warsztatu, gdzie naprawimy lub
nauczymy się naprawiać domowe przedmioty.
Dzielimy się wszystkim
Pomysły na to, jak ponownie
i dłużej korzystać z wyprodukowanych już rzeczy są cenne
nie tylko dla naszej kieszeni, ale
i ze względów ekologicznych.
Na Bielanach mieszkańcy mogą
dzielić się tym, czego mają
w nadmiarze: jedzeniem, odzieżą, roślinami, produktami do
domu, a nawet zniczami. Oprócz
„Dzielni.BL” na terenie dzielnicy funkcjonują zniczodzielnie,
jadłodzielnie, książkodzielnie,
doniczkodzielnie, a nawet roślinodzielnie.
– Każdy z nas trzyma u siebie
rzeczy, których nie używa i już
nie potrzebuje. Tworzymy więc
na Bielanach przestrzeń, gdzie
można się nimi podzielić w myśl
coraz popularniejszej ekonomii
współdzielenia, której podstawą
jest podniesienie efektywności
wykorzystania zasobów. Jako
dzielnica bardzo wspieramy ten
kierunek rozwoju. Jest to działanie korzystne zarówno dla
mieszkańców, jak i dla środowiska – mówi Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.
Na terenie dzielnicy działa
również grupa „Bielany Less
Waste” popularyzująca akcję na
rzecz ponownego wykorzystania produktów, przetwarzania,
naprawiania czy kompostowania. Dzięki stronie na FB grupa
dociera do młodego i średniego
pokolenia, a wsparcie Urzędu
Dzielnicy Bielany pozwala na
organizację spotkań z bielańskimi seniorami i uczniami.
Jednym z działań grupy jest
szycie z seniorami materiałowych woreczków na zakupy oraz
opracowanie mapy, na której są
zaznaczone np. punkty odbioru
elektroodpadów, sklepy, w których można kupić żywność do
własnych pojemników. To absolutny must have dla osób, którym
bliskie są zielone idee.

.

» Dzielnia wypełniona po brzegi rzeczami czekającymi na nowych właścicieli

FOT: TOMASZ OZDOBA

Więcej domków dla jerzyków
33 nowe domki
dla jerzyków zawisły
na ścianach budynków na Chomiczówce pod koniec grudnia minionego roku.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
DZIKIE ZWIERZĘTA

Ich pojawienie się na osiedlu
jest efektem współpracy pomiędzy Urzędem Dzielnicy Bielany
a Warszawską Spółdzielnią
Budowlano-Mieszkaniową
Chomiczówka, które zapewniły
odpowiednio 23 i 10 skrzynek.
Domki zawisły na blokach pod
adresami: Kluczowa 6 i 10, M.
Dąbrowskiej 1 i 11 oraz Renesansowa 15 i 19.
Zawieszone domki to
skrzynki typu J, które mogą
być zasiedlone nie tylko przez
jerzyki, ale i przez wróble, ma-

» Jerzyki znajdą nowe domki w wielu miejscach na Bielanach

zurki czy szpaki. Zdarza się też,
że swoje gniazdko wiją w nich
np. nietoperze. Nie bez powodu
Chomiczówkę wybrano na miejsce umieszczenia tam kolejnych
domków dla jerzyków. Ptaki te
to gatunek kolonijny i tym większa jest szansa na zasiedlenie
zawieszonych budek, im więcej

FOT: TOMASZ OZDOBA

osobników występuje na danym
obszarze. Na szczęście na osiedlu jerzyków nie brakuje.
Dzielnica skrzynkami stoi
Nie są to jedyne skrzynki
lęgowe zawieszone przez urząd
dzielnicy na Bielanach. Czy
wiecie, że na terenie parku Kępa

Potocka mamy ich tam aż 60?
I na tym nie koniec, a ponadto
nikt o nich nie zapomina. Na początku bieżącego roku wszystkie
utrzymywane przez dzielnicę
ptasie budki zostały oczyszczone, sprawdzone i poddane
konserwacji.

.
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Bioróżnorodność

W Warszawie wyrosną szuwary
Przywrócenie naturalnego stanu zbiorników i cieków wodnych w 5 dzielnicach, usuwanie gatunków inwazyjnych czy specjalne platformy lęgowe na wodzie – to zadania realizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w ramach projektu
„Szuwar Warszawski”. Efektem tych działań jest poprawa warunków życia ptaków, płazów i innych zanikających gatunków
związanych z siedliskami wodnymi w stolicy.
ZARZĄD ZIELENI
Miasta nie oferują łatwych
warunków dla życia zwierząt.
Nowa zabudowa i infrastruktura zmniejszające obszary życia,
presja mieszkańców, zanieczyszczenie środowiska i coraz
częstsze susze. Niestety ekosystemy wodne są wrażliwe na
takie zmiany, a wiele gatunków
z nimi związanych wycofuje
się z miast. Dlatego Warszawa
podjęła się przywrócenia odpowiednich warunków życia dla
chronionych ptaków wodnych
i płazów.
– „Szuwar Warszawski” to
robocza nazwa projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Ochrona zagrożonych gatunków związanych
z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”, którego realizację Zarząd Zieleni rozpoczął
w 2020 roku. Obejmuje wiele
proekologicznych działań, takich
jak tworzenie stref szuwarowych
na stawach, budowę zastawek
zatrzymujących wodę, usuwanie gatunków inwazyjnych czy
tworzenie dodatkowych miejsc
lęgowych. Wszystko to ma na
celu stworzenie przyjaznego środowiska życia dla coraz rzadziej
występujących w mieście zwierząt – mówi Kamila Nowocin,
zastępca dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Chcemy poprawić
jakość tych siedlisk
i chronić różnorodność biologiczną.
Chodzi szczególnie
o płazy, których
brak wskazuje na
degradację ekologiczną danego
terenu.
Szuwar Warszawski,
czyli ochrona rybitw
czarnych i ptaków
warszawskiej Wisły
Pierwszym
działaniem
w ramach projektu było umieszczenie 20 platform lęgowych
na Jeziorze Powsinkowskim
w Wilanowie. Platformy z drewna, trzciny i faszyny służą przede
wszystkim rybitwie czarnej
– rzadkiemu i chronionemu
w Unii Europejskiej gatunkowi
ptaka wodnego, dla którego Jezioro Powsinkowskie stanowi

jedyne miejsce gniazdowania
w Warszawie i okolicy. Tym
sposobem udało się utrzymać
populację lęgową tego ptaka
w stolicy. Gniazda na tratwach
założyły też m.in. mewy śmieszki i perkozy dwuczube.
W zeszłym roku na Kanale
Piaseczyńskim w Parku Agrykola założono także specjalną
platformę porośniętą roślinnością. To dodatkowe, całoroczne
miejsce służące do spoczynku,
żerowania i rozrodu dla zamieszkujących okolice chronionych gatunków ptaków
i płazów. Ze sztucznej wyspy mogą korzystać wędrujące
w stronę Wisły nurogęsi, a także
łyski, krzyżówki, mewy, rybitwy, brodźce piskliwe, łabędzie,
a z płazów – żaby zielone.
Projekt zakładał także selektywne usuwanie podrostu
inwazyjnych gatunków roślin
w Warszawie, takich jak rdestowce, klony jesionolistne, orzechy
włoskie czy robinie akacjowe.
Wypierają one rodzime rośliny typowe dla lasów łęgowych
i tym samym degradują stanowiska występowania chronionych
gatunków ptaków i innych zwierząt. Działanie to objęło obszar
Natura 2000 Dolina Środkowej
Wisły na Pradze-Północi Pradze-Południe, Mokotowie i w Śródmieściu. Dodatkowo zadbano
o ochronę miejsc gniazdowania
sieweczki rzecznej na wilanowskim brzegu.
Szuwar Warszawski, czyli
renaturyzacja stawów
w stolicy
Najważniejszym elementem
projektu „Szuwar Warszawski”,
którego realizacja planowana jest
na przyszły, ostatni rok trwania
projektu, jest przywrócenie naturalnego stanu wybranych zbiorników i cieków w Warszawie.
– Obecnie wchodzimy w najważniejszy etap projektu, czyli
odtworzenie stref naturalnej roślinności i szuwarów w wybranych zbiornikach wodnych na
terenie Warszawy, w których
obserwujemy zanikanie chronionych gatunków zwierząt.
Chcemy poprawić jakość tych
siedlisk i chronić różnorodność
biologiczną. Chodzi szczególnie
o płazy, których brak wskazuje
na degradację ekologiczną danego terenu. Ich wymieranie obserwowane jest niestety w miastach
na całym świecie. W Warszawie
mamy jeszcze miejsca, gdzie
możemy usłyszeć rechot żab
i mamy nadzieję, że dzięki temu
projektowi będzie ich coraz więcej – mówi Łukasz Poławski,
koordynator projektu, ekolog

» Rybitwa czarna na
platformie na Jeziorze
Powsinkowskim
FOT: K. BABICKI

Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.
W tym roku powstały koncepcje techniczne renaturyzacji,
które poprzedzono licznymi badaniami i ekspertyzami przyrodniczymi. W przyszłym roku
planowane jest odtworzenie naturalnej roślinności, tworzenie
wypłyceń, miejscowe rozbetonowanie i łagodzenie skarp zbior-

ników. Działania obejmą Stawy
Brustmana (Bielany), zbiorniki
wodne przy ul. Tołwińskiego
(Żoliborz), Kanał Piaseczyński
w Parku Agrykola (Śródmieście), zbiorniki przy Trasie Siekierkowskiej (Mokotów) oraz
stawy w otulinie rezerwatu przyrody Las Kabacki im. S. Starzyńskiego (Ursynów). W tej ostat-

niej lokalizacji prowadzonych
będzie kilka działań. Oczka wodne w otulinie rezerwatu to prawdopodobnie najbogatsza ostoja
płazów w Warszawie, gdzie spotkać można m.in. traszkę grzebieniastą czy kumaka nizinnego.
Dlatego w celu jej ochrony planowany jest wykup prywatnych
gruntów otaczających zbiorniki.

W samym rezerwacie przyrody
Las Kabacki na rowach odwadniających w ramach projektu pojawią się zastawki mające zatrzymywać wodę, której odpływ jest
szczególnie dotkliwy w okresie
suszy. Utrzymanie terenów zabagnionych to również działanie
ochronne występujących tam roślin i zwierząt wodnych.

.

Edukacyjna pasieka za domem dziecka
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
BIORÓŻNORODNOŚĆ

Przybywa pszczelich uli na
Bielanach. Pięć nowych ustawiono na tyłach Domu Dziecka
im. Maryny Falskiej w ramach
budżetu obywatelskiego. Aby
pszczoły nie miały problemów
z pozyskaniem tak ważnych
dla nich pyłków, w otoczeniu
pasieki wysiano łąkę kwietną.
Na projekt „Pasieka w Domu
Dziecka nr 1 Nasz Dom im. Maryny Falskiej” składały się trzy
kluczowe elementy, czyli budowa edukacyjnej pasieki, nasadzenia roślin miododajnych oraz
organizacja warsztatów edukacyjnych na temat pszczelnictwa.
Pasieka składa się z 5 uli typu
wielkopolskiego, a każdy z nich
może pomieścić od 15 tysięcy
pszczół w okresie zimowym po
zawrotne 50 tysięcy w ciepłych
miesiącach letnich. Ich opiekunowie przez ostatnie miesiące
zajmowali się przygotowywa-

niem małych owadów na zimę,
co polegało na podkarmianiu ich
i zwalczaniu pojawiających się
pasożytów. W pobliżu nowych
uli wysiana została łąka kwietna
z rodzimymi gatunkami roślin
lubianych przez zapylacze.
W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty edukacyjne na temat pszczelnictwa,
które skierowano do mieszkańców dzielnicy i wychowanków
domu dziecka. Dzieci uczyły się
m.in. wyrobu świeczek z wosku
pszczelego. Zwieńczeniem projektu było wspólne miodobranie
(przeprowadzone na innych bielańskich pasiekach), po którym
każdy wrócił do domu z własnym słoiczkiem miodu.
Miody z bielańskich pasiek
to cieszący się uznaniem wśród
mieszkańców przysmak, który
rozchwytywany jest na organizowanych przez urząd dzielnicy wydarzeniach kulturalnych.
Z nowo utworzonej pasieki uzyskamy rocznie aż 100 kg miodu,
oczywiście ponad to, co pszczoły
zbierają dla siebie. Można więc

» Pszczelarz pracuje przy ulach

FOT: MICHAŁ TERECHA

spodziewać się, że wyjątkowym
smakołykiem będzie mogło od
kolejnego sezonu cieszyć się
jeszcze więcej mieszkańców.
Pszczele Bielany
Pasieka na tyłach domu dziecka nie jest jedyną na Bielanach.
Pod opieką urzędu funkcjonują
jeszcze trzy inne pszczele miasteczka: u Kamedułów na Dewajtis, przy MAL-u przy Estrady
oraz na dachu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy

ul. Grębałowskiej. Są one na bieżąco doglądane przez specjalistów, którzy dbają o ich funkcjonowanie, a pracy mają niemało.
Na pasiece przy Estrady pojawiły się w czerwcu zeszłego
roku problemy z agresywnością
pszczół i trzeba było dokonać
wymiany matek rodzin. Zabieg trzeba było powtarzać, ale
wreszcie się udało wprowadzić
nowe królowe do dwóch uli.

.
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Konsultacje społeczne

Jaka będzie Chomiczówka?
W styczniu poznaliśmy propozycje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Chomiczówki dla obszaru
ulicy Conrada i cmentarza Wawrzyszewskiego, które zostały udostępnione do publicznego wglądu. W zorganizowanych przez
miasto spotkaniach konsultacyjnych tłumnie wzięli udział mieszkańcy, którzy wyrazili swoje opinie na temat przedstawionych
rozwiązań. Na ich podstawie przygotowane zostaną finalne wersje planów, które zdecydują o przyszłości osiedla.
– komentował podczas spotkania
Michał Michałowski z Warszawskiego Forum Samorządowego.

REDAKCJA

N

a wstępie wyjaśnijmy,
czym jest miejscowy
plan zagospodarowania
przestrzennego. Jest to dokument, który określa, jak będzie
można urządzić daną okolicę.
W Warszawie plany ustalają,
w jaki sposób mogą być m.in.
budowane i przebudowywane
budynki, ulice, place. Regulują
także jak i gdzie tworzyć sieć
infrastruktury, czy tereny zieleni
jak parki i skwery. Obszary bez
planów podatne są na chaotyczną
zabudowę, co jest niekorzystne
nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i dla rozwoju miasta jako
całości.
Opracowywane plany miejscowe dla Chomiczówki dotyczą
dwóch obszarów osiedla: rejonu
ul. Conrada (położonego między ulicami: Conrada, Kwitnącą, Wólczyńską, al. Reymonta)
i rejonu cmentarza Wawrzyszewskiego (ograniczają go ulice: Bogusławskiego, Kwitnąca
i Wólczyńska). W styczniu do
społecznej recenzji przedstawione zostały warianty planów, które powstały na podstawie uwag
złożonych przez mieszkańców,
władze spółdzielni, miejskie jednostki i inne podmioty podczas
poprzedniego etapu konsultacji.
Architekci postanowili pokazać dwie odmienne wizje tego,

» Wariant II planu dla rejonu ul. Conrada

jak ma wyglądać Chomiczówka.
Pierwsza z nich zakłada zachowanie obecnego układu urbanistycznego osiedla, w tym tereny
zielone i istniejące punkty handlowo-usługowe. Druga pozwala
na dalszą ekspansję zabudowy
wielorodzinnej przez m.in. dostawienie trzech kilkunastopiętrowych punktowców w otoczeniu pawilonu przy Nerudy 1,
a który sam miałby zostać prze-

ŹRÓDŁO: KONSULTACJE.UM.WARSZAWA.PL

sunięty w miejsce boiska. Warianty mają też kilka wspólnych
rzeczy, jak np. zarezerwowanie
miejsca pod linię tramwajową
przy ul. Conrada czy umożliwienie rozbudowy istniejących
parkingów do kilku poziomów
wzwyż.
Komentarze mieszkańców
– Wariant II jest nie do przyjęcia, mocno ingeruje w tereny

zieleni, przekształca dotychczasowy układ urbanistyczny osiedla, może generować większe
problemy z parkowaniem, przejezdnością dróg, dostępnością
do usług publicznych. Zdecydowanie optuję za wariantem I,
chociaż i do niego zgłosiliśmy
sporo uwag – ocenia projekty
Krystian Lisiak, radny dzielnicy
i przewodniczący Samorządu
Mieszkańców
Chomiczówka.

Sąsiedzki ogród w Samogłosce
MAL Samogłoska na Młocinach zyskał nową przestrzeń do organizacji wydarzeń plenerowych. Mowa o drewnianej altanie, która pod koniec grudnia została wybudowana w ogrodzie ośrodka w ramach inicjatywy lokalnej zgłoszonej przez mieszkańców.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI

i jesiennym minionego roku
przeprowadzili w ogrodzie
sąsiedzkie prace techniczne, wykonali nasadzenia kwiatów oraz
utworzyli grządki warzywne
w skrzyniach. W prace zaangażowało się wielu okolicznych
mieszkańców. Jak mówią oni
sami, taka sąsiedzka przestrzeń
do integracji jest tutaj niezmiernie potrzebna.

Przestrzeń
do integracji
mieszkańców

INICJATYWA LOKALNA

Inicjatywa „Ogród Sąsiedzki
na Młocinach – rewitalizacja
ogródka przy Miejscu Aktywności Lokalnej Samogłoska”
została złożona przez grupę
mieszkańców reprezentowanych
przez Panie Sylwię Buczak
i Różę Kobiałkę. Jej celem było
stworzenie lepszych warunków do sąsiedzkich spotkań w
ogrodzie, jedynej takiej otwartej
przestrzeni kulturalnej na Młocinach.
Sąsiedzki ogród
Inicjatorzy w okresie letnim

Samorząd aktywnie bierze udział
w konsultacjach wszystkich planów dla osiedla.
– Pomysł przeznaczenia tego
wielofunkcyjnego terenu pod
kilkunastopiętrową zabudowę
wielorodzinną jest przykładem
tworzenia konfliktogennej przestrzeni, na której będzie żyło się
gorzej starym i nowym mieszkańcom. Nie ma co psuć układu
przestrzennego, który już istnieje

Zaangażowani w inicjatywę zorganizowali również we
współpracy z Samogłoską serię
łącznie ośmiu ogólnodostępnych
spotkań i warsztatów sąsiedzkich.. Były to m.in. Dzień Ziemniaka oraz warsztaty szycia czapek z dzianiny, szydełkowania
konopnych myjek czy tworzenia
bransoletek ze sznurka.

» Nowa altana zastąpiła starą, która nie nadawała się już do użytku

FOT: MAL SAMOGŁOSKA

Nowa altana
Ze swojej strony Urząd dzielnicy zapewnił demontaż starej

Co dalej z planami?
Na podstawie przesłanych
komentarzy projektanci we
współpracy z urzędnikami Biura Architektury i Planowania
Przestrzennego przygotują nowe
wersje, które zostaną wyłożone
oficjalnie (obecny etap konsultacji nie jest obowiązkowy) do
publicznego wglądu. Ponownie
będą zbierane uwagi do planów,
a następnie rozpatrywane. Etap
taki może powtarzać się wielokrotnie. Jeśli urzędnicy uznają,
że udało się osiągnąć konsens,
to przygotują finalny projekt
planu w formie projektu uchwały Rady Miasta, który ta będzie
mogła przyjąć lub odrzucić.
Rada Dzielnicy Bielany otrzyma
szansę na zaopiniowanie uchwał,
ale nie będzie miała głosu decydującego w sprawie ich dalszego
procedowania. Plany, opisy i wizualizację zabudowy obu planów
dla Chomiczówki można obejrzeć na stronach:
konsultacje.um.warszawa.pl/
chomiczowka3_cmentarz_koncepcje
i
konsultacje.um.warszawa.pl/
chomiczowka2_conrada_koncepcje.

.

zbutwiałej altany oraz wybudował w jej miejscu nową, dobrze
prezentującą się konstrukcję,
która wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy zostanie otwarta
na aktywności mieszkańców.
A pomysłów na nie, jak donosi
nam ekipa z Samogłoski, jest już
długa lista.
Nasz ogródek przeszedł
spektakularną metamorfozę –
zaniedbany nieużytek porośnięty
chaszczami stał się przytulną
przestrzenią, w której spotykają
się mieszkańcy. Włożyliśmy
ogrom pracy, ale zdecydowanie
było warto! Jesteśmy dumne
z efektu i wdzięczne sąsiadkom
i sąsiadom, którzy zaangażowali
się w inicjatywę – komentuje
Anna Płachecka, koordynatorka
MAL Samogłoska.
Samogłoska to jedno z moich
ukochanych miejsc na Młocinach. Ogródek już nie raz nas
gościł, a po tej metamorfozie będzie jeszcze więcej możliwości
do organizacji pięknych spotkań
integrujących mieszkańców
Bielan – dodaje Sylwia Buczak,
jedna z autorek inicjatywy.

.
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Daleki Meksyk na Broniewskiego
Jeśli chcecie poczuć ostry posmak meksykańskiej kuchni, to nie musicie wędrować na drugi koniec świata. Nie musicie
nawet wyprawiać się poza naszą dzielnicę. Wystarczy zajrzeć do Buenos Nachos przy ulicy Broniewskiego 56A!
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Lokal działa na Bielanach już
od 5 lat. Został założony przez
Włodzimierza Drewniaka i Joannę Kozerę, dla których nie był
to pierwszy gastronomiczny projekt w mieście. Skąd pomysł, aby
na dalekich Bielanach otworzyć
knajpkę z kuchnią meksykańską,
która nie jest jakoś popularna
wśród Polaków, a przez wielu
wręcz nietolerowana z powodu
solidnej dawki ostrości? Jak wyjaśnia Drewniak, była to decyzja
przede wszystkim biznesowa,
bo w okolicy mamy już wiele
różnych restauracji, ale ani jednej meksykańskiej. A koneserzy
takiej kuchni zawsze się znajdą.
I miał rację, bo klienci do Buenos
docierają z dalekich krańców
stolicy, a stała baza smakoszy
meksykańskiej kuchni pozwoliła
knajpce przetrwać trudny okres
pandemii, kiedy inne lokale się
zamykały.
Buenos to lokal rodzinny.
Knajpka została wyremontowana i wyposażona od zera przy
pomocy bliskich i znajomych.
Wiele z kolorowych, nawiązujących do meksykańskiej kultury
dekoracji jak obrazy i malunki na
ścianach wykonała córka właściciela. Inne, kapelusze i poncho
prosto z Meksyku, podarował
jego znajomy. Wcześniej w tym

miejscu przez 40 lat działał lokal
fotograficzny, więc jest to miejsce ze swoją historią.
W lokalu skosztujemy tradycyjnych dań meksykańskiej
kuchni ulicznej, znanej z dużej
różnorodności smaków i ostrości. Z głównych potraw mamy
do wyboru m.in. kultowe taco
w różnych wydaniach: al pastor (wieprzowina marynowana
w ananasie i paprykach), de carnaza (wołowina gotowana na
małym ogniu w pomidorach),
con gambas (krewetki) lub
wersję wege z grillowanym
boczniakiem. Trzy taco obsypane obfitą porcją kolendry, podane
z sosem śmietanowym, limonkami do wyciśnięcia i pico de
gallo dostajemy za kwotę 33 zł
(z krewetkami 43 zł). Idąc dalej, mamy do wyboru burrito
z nadzieniem z wieprzowiną,
wołowiną lub boczniakiem (33
zł) i koszyczek chrupiących
nachosów (33 zł). Ostatnim
z głównych dań jest oczywiście quesadilla w wersjach:
al pastor, con pollo (kurczak marynowany w limonce), chorizo
i wege z boczniakiem, którą dostajemy z sosem śmietanowym
i salsą mango za 33 zł. Na duży
plus należy ocenić świetnej jakości tortillę robioną na miejscu,
a nie kupowaną z zewnątrz, co
nie jest regułą w meksykańskich
knajpkach.

» Włodzimierz Drewniak poleca meksykańskie specjały Buenos Nachos

Z przystawek mamy do wyboru patatasy (11 zł), nadziewane
papryczki jalapeño (15 zł), totopos z guacamole i frijoles (23 zł)
i flautas nadziewane kurczakiem
(19 zł). Na deser mamy pierożki
empanadas w wersji wege (19 zł)
lub domowe churrosy podawane
z czekoladą (17 zł). Poza stan-

Złote Bielany
O tym, czy w niepewnych czasach warto inwestować w złoto,
ale też o dymiącej broszce artysty-plastyka i wyzwaniu z 3-karatowym brylantem w roli głównej opowiada Maciej Olszewski,
jubiler z 35-letnim doświadczeniem, którego niewielka, rodzinna firma – obejmująca pracownię złotniczą i sklep – znajduje
się na Bielanach.
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
Sklep (ul. Przy Agorze 17)
prowadzony przez Macieja
i Monikę Olszewskich to jedno
z ulubionych miejsc miłośników
złotej i srebrnej biżuterii. Klienci
zaglądają tu nie tylko w poszukiwaniu prezentów – pamiątek na
lata, ale także po to, by nacieszyć
oczy widokiem pięknych wyrobów. Ale nie tylko. Bo na renomę
i sympatię mieszkańców Bielan
Maciej Olszewski zapracował,
m.in. podejmując się wyzwań,
jakie często przerastały innych
jubilerów – naprawiając wyroby,
którym nikt nie dawał już szans.
– Do tego potrzebne są wiedza,
doświadczenie i właściwy sprzęt,

bo dzięki nowoczesnym technologiom możliwy jest większy
zakres usług – mówi. Ale przydaje się też coś więcej – życzliwe podejście i chęć pomocy.
A tych w tej niewielkiej, rodzinnej firmie nie brakuje. Pan Maciej
przyznaje, że w przypadku renowacji starych wyrobów praca
bywa wyjątkowo trudna i żmudna, a koszt naprawy niekiedy jest
wyższy niż wartość danej rzeczy.
Jednak tu w grę wchodzą zwykle przedmioty cenne ze względów sentymentalnych. – Klienci
przynosili pamiątki po osobach
bliskich, np. obrączki, łańcuszki
z krzyżykami, które otrzymali
wiele lat temu. Zajmowałem się
także biżuterią z czasów II wojny światowej, w tym z Powstania

Warszawskiego – wymienia pan
Maciej. Do jednych z najbardziej
niezwykłych przedmiotów, jakie
trafiły do jego pracowni jubilerskiej należały kielichy mszalne
– prawdziwie jubilerskie cacuszko. – Wszystkie usługi wykonujemy z ogromną pasją i zamiłowaniem do dziedziny, jaką jest
jubilerstwo – zapewnia.
Wydaje się, że renowacja precjozów to zajęcie dość przewidywalne. A jednak… zdarzają
się sytuacje, które się nawet „jubilerom nie śniły”. Najczęściej
niespodzianki kryją się w biżuterii artystycznej. To przedmioty,
w których szczególnie łatwo rozjeżdża się myśl plastyka z jego
możliwościami
technicznymi
niezbędnymi do prawidłowego

FOT: MICHAŁ MICHAŁOWSKI

dardowymi pozycjami od czasu
do czasu w menu pojawiają się
sezonowe opcje, jak tacosy ze
szparagami, pikantna zupa pozole rojo czy hamburgery z nachosami.
Jeśli chcecie poczuć się jak
w Meksyku, to Buenos Nachos
jest do tego dobrym miejscem.

.

wykonania artystycznej koncepcji. Tak było, gdy pan Maciej
przyjął zlecenie na naprawę broszki zaprojektowanej przez artystę. Kształtem przypominała ona
przepołowione jajo, przy czym
na wypukłej stronie znajdowały
się otwory, w które były wtopione kamienie. – Kiedy zacząłem
podgrzewać metal, z wnętrza
broszki nagle buchnęły języki
ognia i zaczęła intensywnie dymić. Po chwili czarny, gryzący
dym wypełnił całą pracownię –
opowiada. Gdy sytuacja została
opanowana, zaskoczony zbadał
uważnie broszkę i odkrył, że
w środku była wypełniona… papierem toaletowym nasączonym
żywicą epoksydową. Najwyraźniej artysta, nie znając technik
jubilerskich, wpadł na innowacyjny, choć chybiony sposób wypełnienia broszki papierem.
W niepewnych czasach wiele
osób myśli o inwestycji w złoto.
Czy to się opłaca? Zdaniem Macieja Olszewskiego niekoniecznie. Wszystko zależy od tego,
jaką sumę inwestujemy – im
mniejsza, tym mniej się to opłaca. Poza tym na zwrot inwestycji
w czasach pokoju trzeba długo
czekać. Inną sprawą jest to, gdzie
kupujemy takie kosztowności.
Warto pamiętać, że np. w galeriach handlowych czy salonach
popularnych firm jubilerskich

towar ma narzuconą (zazwyczaj)
dość wysoką marżę. Co to oznacza w praktyce? – Kiedyś przyszła do naszego sklepu dziewczyna, która chciała sprzedać
złoty pierścionek z brylantem
(z certyfikatem). W salonie
pewnej modnej firmy zapłaciła 1800 zł. Była zdumiona, gdy
powiedziałem jej, że wartość tej
biżuterii jest kilkakrotnie niższa.
W skupie za cienką, ważącą niewiele ponad gram, obrączkę pierścionka mogła dostać około 200
zł, a kamień mający zaledwie
0,15 ct i przeciętne parametry
dotyczące barwy i czystości był
wart jedynie 150 zł – tłumaczy.
Niestety, zazwyczaj kupujący nie
biorą pod uwagę, że kwota, którą
płacą za produkt musi zawierać
także koszty wynajmu lokalu,
zatrudnienia pracowników, podatków czy ewentualnych reklam, które budują markę firmy.
Jako jubiler pan Maciej czuje
się spełniony. – Robiłem oprawę

do wyjątkowego, bo aż 3-karatowego brylantu, miałem też
zamówienie na 1200-gramowy
łańcuch i 400-gramowy krzyż
– podaje przykłady największych zawodowych wyzwań.
Niektórzy jubilerzy-rzemieślnicy o takich zamówieniach mogą
tylko pomarzyć.
W punkcie, który Maciej Olszewski prowadzi z żoną Moniką, Przy Agorze 17 można kupić
wyroby ze złota i srebra zarówno
renomowanych
producentów,
jak i autorstwa pana Macieja,
w tym biżuterię wykonaną na indywidualne zamówienie według
pomysłu klienta (np. pierścionek zaręczynowy czy obrączkę).
W ofercie firmy państwa Olszewskich są także: skup i wymiana wyrobów ze srebra i złota,
poszerzanie lub zmniejszanie
pierścionków i obrączek, usługi
grawerskie oraz projektowanie
biżuterii na każdą okazję.

.
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Społeczeństwo

Gramy do końca świata i dzień dłużej
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami! Pod koniec stycznia całe Bielany grały i zbierały pieniądze na
rzecz polepszenia standardów diagnostyki i leczenia wzroku dzieci. Podczas tegorocznego finału sześć działających na terenie dzielnicy sztabów zebrało łącznie 293 tysiące zł, a w trwających do połowy lutego aukcjach internetowych zlicytowano
rzeczy za kolejne dziesiątki tysięcy zł! Jeszcze nigdy mieszkańcy nie byli tak szczodrzy jak teraz.
REDAKCJA

P

ieniądze dla orkiestry
zbierały w tym roku sztaby przy Przedszkolu nr
301 „Zaczarowany Świat”, przy
XCIV Liceum Ogólnokształcącym Nasz Maczek, przy Szkole Podstawowej nr 289, przy
Szkole Podstawowej nr 77, przy
Przedszkolu nr 308 „Krasnala
Hałabały” oraz sztab Stowarzyszenia Razem dla Bielan.
Wielka zbiórka
Finał to nie tylko wolontariusze z puszkami, których można
było spotkać na terenie całej
dzielnicy, ale również wiele
mniejszych i większych wydarzeń sportowych i rozrywkowych, gdzie grano oraz bawiono
się na rzecz orkiestry. Główna
impreza odbyła się pod dachem
hali sportowej przy ul. Lindego
20. Poprowadził ją Krzysztof
Michalski.
Na scenie wystąpili: Karolina
Kaleta, Sami Harb, tomash, Weronika Bogusz, Alex Kain, Viva
La Musica, Prink Girls, Yugine, Iluzjonista Maciej Piskorz,
Zespół Taneczny Seniorów
RONDO oraz Let's Dance with
Maciek. Na mieszkańców poza
koncertami i pokazami czekały różnorodne atrakcje, zabawy
i smakowitości przygotowane
przez wolontariuszy oraz partnerów finału, jak Młodzieżowa
Rada Bielan.
Finał był przy tym okazją do
wylicytowania fantastycznych
przedmiotów i voucherów, np.
na przelot szybowcem od Aeroklubu Warszawskiego.
Halę przyozdobiono ogromnym sercem uszytym ze skrawków materiałów przez seniorów
z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1 i nr 2 oraz Rady Seniora.
Obecnych na finale do wrzucania pieniędzy do puszek zachęcali przez cały czas ksiądz
Wojciech Drozdowicz, burmistrz
Grzegorz Pietruczuk i Włodzimierz Piątkowski oraz radni.
Nasze
bielańskie
finały
z roku na rok są coraz większe.
Angażują się w nie mieszkańcy w każdym wieku. Bo nas tu
wszystkich, na Bielanach, spaja
chęć pomagania innym i robienia dobra – mówił podczas finału
burmistrz Pietruczuk.
Wolontariuszy wspierały lokalne firmy i jednostki dzielnicowe. Posiłki ufundowały
bądź zapewniły Stolica Lodów
i Pączków, KUKI Ciastka, Szwajcarka Marcin Sikorski, Kancelaria LTCA Adwokaci i Doradcy
Podatkowi, San Giovanni oraz

pizzeria DOMINOS. Na ciepły
posiłek mogli liczyć również
w Miejscu Aktywności Lokalnej
Samogłoska.
Orkiestra na sportowo
W dniu finału odbyło się również kilka wydarzeń sportowych.
Z samego rana mimo nieprzyjaznej pogody grupa aż 140 osób
morsowała w Jeziorze Dziekanowskim.
Na basenie przy ul. Lindego
miały miejsce zawody pływackie
„Pływamy dla dzieci do końca
świata i jeden dzień dłużej” zorganizowane przez klub UKS G-8
Bielany.

podczas
finału
zebrano
293 tys. zł
W Galerii Młociny w ramach
akcji pn. „Wybiegaj kilometry
dla WOŚP”, przeprowadzonej
wspólnie z siecią Zdrofit, za każdy wybiegany lub przejechany
kilometr przez uczestników na
udostępnionych sprzętach, Galeria płaciła złotówkę na rzecz
orkiestry. Wybiegano 3382 km!
Wolący biegać na świeżym
powietrzu wzięli udział w biegu
na orientację zorganizowanym
przez BKS Wataha.
Licytacja dobra
Znacznym zastrzykiem finansowym do bielańskiej puli zebranej dla orkiestry były pieniądze
pochodzące z licytacji internetowych. Największą popularnością
cieszyła się aukcja wystawiona
przez sztab Razem dla Bielan,
w której na zwycięzcę czeka spotkanie z Julią Kamińską, Pauliną
Kondrak i Moniką Fronczek z
serialu „Brzydula”. Finalna kwota, która w niej padła to 19 299
zł.
Voucher na trening pływacki
z mistrzem świata Radosławem
Kawęckim poszedł za 2 550 zł.
Koszulkę z podpisami zawodników narodowej reprezentacji
lekkoatletów, którzy startowali
na ubiegłorocznych Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio, wylicytowano za 810 zł. Piłka od Grzegorza „Gabora” Jędrzejewskiego
zeszła za 360 zł. Aukcji było
oczywiście o wiele więcej.

.

» Burmistrz Pietruczuk wraz z radnymi i wolontariuszami na głównej scenie bielańskiego finału WOŚP

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

» Od lewej: bielański finał uświetnił koncert Samiego Harba; puszka księdza Drozdowicza cieszyła się dużą popularnością

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

» Od lewej: ciepły posiłek dla wolontariusza w MAL Samogłoska; odwiedziny w Sztabie SP 77; zadowolna ekipa morsów

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

Przedszkole 301 14 425 zł | Liceum Maczek 55 410 zł
Szkoła Podstawowa 289 33 262 zł | Szkoła Podstawowa 77 86 312 zł   
Razem dla Bielan 93 285 zł | Przedszkole 308 10 943 zł

Bielański
Ośrodek Kultury

6

niedziela / 18.00

9

środa/ 18.00

Koncert zespołu Vechi Acum „Sen Maricki”
Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 22.02
w kasie BOK i na eventim.pl

Koncert zespołu Plateau „Cohen po polsku”
z gościnnym udziałem Soni Bohosiewicz
Bilety 50 zł, przedsprzedaż od 22.02
w kasie BOK i na eventim.pl
12 sobota / 18.00

Spotkanie z Podróżnikiem,
Andrzej Pasławski „Węgry”
Wejściówki od 28.02 w BOK i na evenea.pl
13 niedziela / 12.30

Spektakl dla dzieci „Zielony Kopciuszek”
w wykonaniu Teatru Kultureska
Bilety 15 zł, przedsprzedaż od 01.03
w kasie BOK i na eventim.pl

16

środa / 19.00
Marek Majewski zaprasza … wieczór satyryczny
Wystąpią Dorota Stalińska i Tomasz Kordeusz
Bilety 40 zł, przedsprzedaż od 01.03
w kasie BOK i na eventim.pl

19

Marzec
2022

sobota / 18.00
„Tu jest w środku człowiek”
koncert Eweliny Marciniak
Wejściówki od 7.03 w BOK i na evenea.pl

20 niedziela / 18:00

Spektakl muzyczny
„Być jak Marlene”
Występują: Ewa Lorska i Jarosław Witaszczyk
Scenariusz: Jarosław Witaszczyk
Teksty piosenek: Jan Jakub Należyty
Bilety 30 zł, przedsprzedaż od 01.03
w kasie BOK i na eventim.pl
25 piątek / 18.00

Spektakl teatralny „Towarzyszki”
Występują: Joanna Jarzynka i Dorota Przybysz
Reżyseria: Adam Łoniewski
Wejściówki od 14.03 w BOK i na evenea.pl

26 sobota / 18.00

Muzyczne podróże – Australia
Spektakl multimedialny „Aborygeni, rdzenni
Australijczycy” z muzyką na żywo
Marek Tomalik & Kwartet Czerwie
Bilety 25 zł, przedsprzedaż od 15.03
w kasie BOK i na eventim.pl
Wydarzenia są realizowane z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa i rygorów koronawirusowych.
ul. Goldoniego 1
sekretariat@bielanski.waw.pl, tel. 22 834 65 47
www.fb.com/BielanskiOsrodekKultury | www.bielanski.waw.pl

Kultura
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Wywiad

Dlaczego króla porwano na Bielany?
Dwieście pięćdziesiąt lat temu odbył się jeden z najdziwniejszych zamachów politycznych w historii Polski. Grupa konfederatów
barskich porwała króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i, po wywiezieniu go na Bielany, zgubiła się w lesie. Musiałem napisać
o tym powieść – mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Adam Podlewski, autor książki „Marymonckie młyny”.
rozmawiał
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ
Panie Adamie, skąd wziął
się pomysł na napisanie
książki o porwaniu króla
Stanisława Augusta
Poniatowskiego?
Adam Podlewski, dziennikarz, pisarz oraz autor książki „Marymonckie młyny”:
Powiedziałbym raczej, że to
pomysł wpadł na mnie. Urodziłem się na Bielanach, wychowałem na Marymoncie-Rudzie,
pod Lasem Bielańskim, i już od
dzieciństwa przebywałem w tej
okolicy, która, jak odkryłem już
na studiach, była całkiem ciekawym obszarem historycznym,
na którym rozegrał się ten dramat, to dziwaczne wydarzenie
z nocy z 3 na 4 listopada 1771
roku. Przez dwadzieścia kilka
lat życia zupełnie nie miałem
pojęcia o historii porwania Stanisława Augusta, ale będąc młodym człowiekiem dorastającym
w okolicy, spędzałem czas w tutejszym lesie. Już wtedy czułem,
że to miejsce jest jakieś dziwne,
że jest otoczone jakąś dziwaczną
aurą, której nie jestem w stanie
dokładnie wytłumaczyć.
Kiedy dowiedziałem się, że
w tym miejscu zgubiło się czterdziestu konfederatów barskich
usiłujących dokonać jednego
z najdziwniejszych zamachów
politycznych w historii Polski,
stwierdziłem, że być może coś
nam umyka. Chodzi mi o to, że
nie tylko historycy i leśnicy powinni opisać te dziwaczne okolice Lasu Bielańskiego i ujścia
Rudawki, ale być może jest to
zadanie właśnie dla pisarza.
Dlaczego ten zamach
był dziwny?
Dziwny dlatego, że się nie
udał. Poza tym dziwny był sam
pomysł zamachu. Przypomnijmy, że jest to moment, kiedy
konfederaci barscy po ponad
trzech latach walk są już zupełnie zdesperowani i zdemoralizowani. Porwanie monarchy?
Jest to pomysł rozpaczliwy,
a w rozpaczy nawet rozsądni
ludzie czasami sięgają po bardzo nierozsądne środki. Nikt tak
naprawdę nie wie, czym ten zamach miał się zakończyć, jakie
były jego cele. Sami schwytani
zamachowcy zarzekali się, że nie
mieli zamiaru krzywdzić króla,
a jedynie zmusić go do abdykacji. No cóż, oskarżenia o próbę
zamordowania Najjaśniejszego
Pana pojawiały się właściwie
od dnia samych wydarzeń. Nie
wiadomo więc, czym miała się
skończyć owa dziwna przygoda
(a biorąc pod uwagę, że skończyła się w sposób absurdalny

z powodu nieudolności zamachowców), ale jest to wydarzenie
bardzo ciekawe m.in. dla historii
Polski, a i samego panowania
Stanisława Augusta. Ale może
jest też jakimś „widoczkiem”
w głąb polskiej duszy, która
mimo wszystko jest zazwyczaj
zbyt spokojna, by dopuszczać się
przemocy politycznej, a tym bardziej królobójstwa.
Stanisław August nie jest
dziś postrzegany jako chlubna postać w historii Polski.
A czy w tamtych czasach,
250 lat temu, zwykli ludzie
wiedzieli, że nie jest to
najlepszy monarcha? Przecież podniesienie ręki na
króla było wtedy czymś tak
potwornym, że nikt nawet
sobie tego nie wyobrażał.
Na pewno ludzie, którzy żyli
250 lat temu, myśleli zupełnie
inaczej. Doceniano, że wraz
z panowaniem Stanisława Augusta zapanował względny spokój. Starsi ludzie, pamiętający
straszne czasy wojen saskich,
epidemii i klęsk głodu, cieszyli
się z każdego pozoru spokoju.
Świadomość, że Poniatowski
nie był królem silnym i niezależnym, była absolutnie powszechna. Nawet jeśli oficjalne źródła
historyczne – choćby w przypadku tego porwania – mówią
o wielkiej radości mieszkańców
Warszawy, pozwalam sobie na
kartach powieści nieco powątpiewać w tę szczerą radość warszawiaków dotyczącą losów ich
władcy.
Król został porwany poza
wały miejskie. Jak wyglądały tereny, na których się
teraz znajdujemy? Wiemy,
że rósł las, przez okolicę
przepływała Rudawka,
nad którą stały młyny. Ale
jak wyglądał Marymont,
Bielany czy Buraków albo
Słodowiec?
Warszawę tamtego czasu znamy dobrze z malarstwa Canaletta. Jest to ewenement, ponieważ
wiemy, jak wyglądało ówczesne
centrum miasta. Canaletto starał
się także przedstawiać tę Warszawę biedniejszą, codzienną.
Jednak wszystkie okoliczne osady i wioski są dla nas zupełnie
nieznane, poza mapami i okazjonalnie wykonywanymi rycinami.
Warszawa wówczas kończyła
się na Okopach Lubomirskiego. Tereny Bielan, Marymontu
i okolic Lasu Bielańskiego, kilka
dekad przed rozwojem Instytutu
Agronomicznego, były po prostu dziewicze i dzikie. Rudawka, Młyny oraz klasztor były
tu najważniejszymi punktami.
Trakt Zakroczymski (dzisiejszy
ciąg ulic Słowackiego – Mary-

» Adam Podlewski podpisujący swoją najnowszą książkę

moncka – Pułkowa, przyp. red.)
nie odgrywał ważnej roli. Dzięki
temu te okolice, tajemnicze i puste, znajdujące się tuż przy prężnie rozwijającej się stolicy, były
po prostu niezwykłe i magiczne,
jednocześnie idealne jako arena
do bardzo ciekawych historycznie zdarzeń.
Skąd czerpał pan informacje do opisywania ówczesnej
rzeczywistości?
Przyznaję, że dość odważnie
popuściłem tutaj wodze fantazji.
Przebieg tych wydarzeń znamy
głównie z jednej perspektywy.
Mamy zdecydowaną większość
akt sądowych z procesu pochwyconych sprawców. Mamy również oficjalnie wydane pamiętniki króla. Nie są to oczywiście
źródła obiektywne. Szczególnie
pamiętniki opisują męstwo, opanowanie, jasny umysł i zdrowy
rozsądek samego Najjaśniejszego Pana.
Postanowiłem więc wczuć
się w ludzi po obu stronach tego
wydarzenia. Ludzi, którzy w najmniejszy sposób nie byli przygotowani do tego wydarzenia.
Stres i nieznajomość lasów podstołecznych były trudnością dla
obu stron. Owszem, król bywał
w tych okolicach na polowaniach, jednak nigdy nie poruszał
się po lesie bez obstawy, bez orszaku. Wyobrażałem więc sobie,
co zarówno król, jak i jego porywacze, czuli w tak niezwykłej
sytuacji.

FOT: BARTŁOMIEJ FRYMUS

Gdyby w tym momencie
mógł pan cofnąć się w czasie
o 250 lat, to co chciałby pan
zobaczyć? Stanisławowską
Warszawę, a może właśnie
te dzikie przedmieścia
z młynami na Słodowcu
i Marymoncie? Wolałby pan
zjeść ucztę na dworze królewskim czy może posłuchać
rozmów konfederatów?
To jest bardzo podchwytliwe
pytanie! Nie jestem przekonany,
czy miałbym dar do przekonania
każdej ze stron do jakiegoś porozumienia, które kilka miesięcy
przed porwaniem króla nie było
wcale nie do pomyślenia. Nie-

którzy historycy oceniają marszałka Lubomirskiego jako tego,
który chciał pojednać obie strony
sporu. Gdybym został jakimś cudem przeniesiony do roku 1771,
to bardzo chciałbym zobaczyć
te miejsca, które wryły mi się
w pamięć jako bardzo nowoczesne. Byłby to z pewnością Marymont-Ruda. Z chęcią udałbym
się na dwór, jednak nie tyle interesowałoby mnie życie dworskie, ile coś, co umyka źródłom,
czyli codzienność służby, żołnierzy, zwykłych warszawiaków,
wszystkich tych ludzi, którzy nigdy nie są bohaterami pięknych
obrazów, kronik ani opowieści.

Oni z cała pewnością – gdybym
ich do tego przekonał – opowiedzieliby mi wiele pasjonujących
historii.
A jakie są pańskie ulubione
miejsca na współczesnych
Bielanach?
Nie da się ukryć, że tutaj człowiek musi poddać się potędze
natury. Las Bielański, jako zielone i bliskie mi miejsce, jest sercem całej dzielnicy. Także dziki,
niezagospodarowany brzeg wiślany. Ujście Rudawki. To właściwie te miejsca, które kocham
– i im niejako złożyłem hołd,
pisząc „Marymonckie młyny”.

.

Zagubiony trzewik Najjaśniejszego Pana
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ
RECENZJA KSIĄŻKI

K

siążkę Adama Podlewskiego
„Marymonckie
młyny” przeczytałem jednym tchem. Przerzucając kolejne
karty powieści, starałem się wyobrazić sobie nie tylko emocje
porywaczy czy samego Najjaśniejszego Pana, ale także miejsca, gdzie dzieje się akcja. Gęste
chaszcze, mgła, bagna, wyłaniające się zza gałęzi potwory
– celowo nie wyjaśnię tu, co to
za stwory! – spowodowały, że
czułem na plecach ciarki. Kiedy
myślałem o tym, że ja porywam
króla, byłem podekscytowany.
Kiedy wyobraziłem sobie, że to
mnie, miłościwie panującego,

jakieś psubraty porywają, byłem
za to wściekły! Zwłaszcza że
w zawierusze zgubiłem trzewik
i futro, a chłód był wyjątkowo
nieprzyjemny.
Niesamowity klimat
Adam Podlewski doskonale
oddaje klimat wydarzeń sprzed
250 lat. Najbardziej szkoda mi
hajduka Jerzego S. Butzau, któremu – to mogę zdradzić – Stanisław August przyprawił rogi.
Jedno jest pewne: „Marymonckie młyny” powinien
przeczytać każdy mieszkaniec
Bielan, a także miłośnik dziejów naszych stron oraz, rzecz
jasna, ojczyzny. Uważam też, że
to świetny materiał na film kostiumowy.

.

„Marymonckie młyny”
Adam Podlewski
Wyd. Skarpa Warszawska
Data wydania: 12.01.2022
Liczba stron: 340
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» Bielany, plac Konfederacji, lata 50

Bielańska Fototeka

FOT: ADOLF DUSZEK

Odnaleziona bezcenna kolekcja zdjęć
W zakamarkach domu artystycznej rodziny Duszków na Starych Bielanach znaleziono bezcenne negatywy. Należały do
Adolfa Duszka, który na zdjęciach uwiecznił Warszawę z lat 50. XX w., a szczególnie obecną dzielnicę Bielany. W przyszłym roku zostanie wydany album z niezwykłymi fotografiami.
BARTŁOMIEJ FRYMUS
– Siostra, robiąc porządki
w domu, znalazła pudła wypełnione negatywami. Tego jest
bardzo dużo i podejrzewam, że
wielu z tych negatywów ojciec
nigdy nie wywołał. Dla nas była
to duża niespodzianka – przyznaje Roman Duszek, który od
najmłodszych lat przyglądał się
pracy ojca Adolfa.
Adolf Duszek był fotografem
pasjonatem. – To była pasja,
której oddawał się w całości.
W wielu przypadkach wykonywał zdjęcia architektury, a także ludzi. Właściwie robił to bez
nastawienia, że kiedyś będzie
to gdzieś wydane. On po prostu
fotografował i chwytał życie na
żywo – ocenia Roman Duszek.
Ojciec pana Romana sprzęt
fotograficzny
kompletował
z różnych źródeł, najczęściej zaopatrywał się w dawnym komisie przy ul. Nowy Świat. – Większość jego aparatów przetrwała
do dzisiaj. Jeden z nich nawet
działa i jakiś czas temu robiłem
nim zdjęcia w górach – opowiada Roman Duszek.
W obiegu od lat jest dużo
zdjęć autorstwa Adolfa Duszka.
Fotografie przedstawiają głównie tereny dzisiejszej dzielnicy
Bielany. Jednak to, co udało się
znaleźć w zakamarkach domu
na Starych Bielanach, wywołało
niemałą sensację. Na razie uda-

ło się zdigitalizować niewielką
część zbioru.
Fotograf udokumentował odbudowę Warszawy, pokazując
ją nie od strony propagandowej,
ale takiej, jaka była naprawdę. Zburzone domy towarzyszą
nowym inwestycjom. Gruzy
wąskich, historycznych uliczek
Starego Miasta przerażają pustką
i zniszczeniem, podczas gdy na
kolejnej fotografii widać ekipy
budowlane prowadzące ostatnie
prace przy rekonstrukcji kamienic na Rynku Starego Miasta.
Widać także jak nowe wypiera
stare. Oto Pałac Kultury i Nauki
jest niemal gotowy. W miejscu
przyszłego placu Defilad majaczą jeszcze resztki przebiegających tu kiedyś gęsto zabudowanych ulic: Wielkiej i Zielnej.
Poza śladami jezdni zachowało
się kilka kamienic. Niedobitki
te niebawem jednak znikną – tak
samo jak XIX-wieczne kamienice na rogu Alej Jerozolimskich
i Marszałkowskiej.
Adolf Duszek, mieszkaniec
Bielan, uwiecznił także swoje
okolice. Zamiast szerokiej ulicy
Kasprowicza mamy szerokie…
klepisko. Na fotografiach widać
dzisiejszy plac Konfederacji,
a także kościół w Lesie Bielańskim. Choć akurat trwają prace
przy naprawie elewacji świątyni,
to na murowanym ogrodzeniu
wciąż widać ślady po kulach.
Odnalezione fotografie zostaną zaprezentowane szerzej

w przyszłym roku. Rodzina
Duszków podjęła współpracę
z Bielańską Fototeką i Urzędem
Dzielnicy Bielany.
– Jestem zachwycony odnalezionym zbiorem. Ta niezwykła
dokumentacja fotograficzna pokazuje, jak wyglądały zarówno
Bielany, jak i Warszawa wiele
dekad temu. Archiwum pana
Duszka to bezcenny skarb i gratka nie tylko dla varsavianistów,
ale chyba dla wszystkich mieszkańców stolicy – mówi Grzegorz
Pietruczuk, burmistrz dzielnicy
Bielany.
W planach są wydanie albumu, wystawa oraz spacery historyczne śladami miejsc ze zdjęć
Adolfa Duszka.

.

Gruzy wąskich, historycznych
uliczek Starego Miasta
przerażają
pustką
i zniszczeniem...
» Adolf Duszek na
ruinach Warszawy
po powstaniu
FOT: ADOLF DUSZEK

Podziel się
zdjęciami
A my zachęcamy
Państwa do przeglądania
rodzinnych albumów
i wysyłania zdjęć związanych z dzielnicą do naszej
Bielańskiej Fototeki na
adres bielany.fototeka@
um.warszawa.pl lub umówienia się na zeskanowanie fotografii pod nr
tel. 22 4434762.

» Bielany, ul. Kasprowicza, lata 50.

FOT: ADOLF DUSZEK
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Ulica Marymontska w Cyrkule Piątym
Jedną z najstarszych ulic Bielan jest bezsprzecznie Marymoncka. Od wieków jej śladem prowadził trakt łączący Warszawę z Zakroczymiem. Mimo że jej otoczenie na przestrzeni lat zmieniało się nie do poznania, to jedno jest pewne: dopóki trwa Marymoncka,
dopóty trwać będą Bielany. Bo nazwa ta pamięta zarówno króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, jak i carów. Przetrwała nawet
hitlerowców, choć Niemcy przemianowali ją w czasie okupacji na Modlinerstrasse – czyli ulicę Modlińską.
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ
Jednak pierwotnie ulica nosząca nazwę „Marymoncka”
objawiła się warszawiakom
w zupełnie innym miejscu niż
Bielany, a mianowicie na osiemnastowiecznym Żoliborzu. Zanim władze carskie zdecydowały
o budowie wielkiej fortecy, jego
teren podzielony był siatką ulic.
Wśród zabudowy przeważały
domy jednorodzinne, kamienice, zabudowania gospodarcze.
Funkcjonował tu także od 1799
roku Szpital Starozakonnych
(pod adresem ul. Zielona nr hip.
2064), przeniesiony w 1834 roku
na róg ulic Inflantskiej i Pokornej, a następie, w 1902 roku, na
Czyste. Wśród ulic były m.in.
właśnie Zielona, Dominikańska, Żółwia (związki z nią mam
i ja – przy ulicy Żółwiej nr 2112
w lutym 1839 roku urodził się
młodszy brat mojego praprapradziadka Augusta Oktawiana
Burkiewicza – Walenty Burkiewicz), Fraszki, Głęboka, Gwardyi, Klinowa, Kręta, Inflantska,
Owcza, Przyrynek, Pulkowska,
Spadek, Sucha, Szymanowska,
Śmiała, Tania, Wesoła, Wygon,
Żyzna… Do dziś nie pozostał po
nich właściwie żaden ślad, nie
licząc symbolicznych tabliczek
„Gwardii” i „Fawory” na terenie cytadeli. O Bielanach, jako
dzielnicy, nikomu wtedy się nie
śniło. Poza osadami na Burakowie, Słodowcu i Marymoncie po
horyzont ciągnęły się łąki, pola
i zagajniki. Tereny te wykorzystywane były m.in. jako poligony
wojskowe.
Koło koszar i nad rzeką
Jedną z tych historycznych
ulic była właśnie Marymoncka,
której nazwę zapisywano wówczas w formie „Marymontska”.
Znajdowała się ona na terenie
dzisiejszego Parku Żeromskiego, gdzie również usytuowane
były rogatki. Patrząc na dzisiejszy plan miasta, główna bohaterka tego tekstu przebiegałaby
od skrzyżowania ulic Śmiałej
i Mierosławskiego w prostej linii
do Fortu Sokolnickiego. Żeby do
niej dojechać od strony Nowego
Miasta, trzeba było przebyć Zakroczymską, pochyłą ul. Spadek,
wtoczyć się na szeroką, obsadzoną topolami, prowadzącą do koszar aleję Gwardyi, odbić w lewo
w Fawory i wśród łąk, glinianek
oraz zagajników dotarlibyśmy
do Marymontskiej. Na Faworach
przejechać musielibyśmy most,
który przerzucono nad rzeką
Drną.
Nie wyprzedzać powozów!

Marymontska to był ważny
trakt, który prowadził do Rogatek Marymontskich i następnie
ku Zakroczymowi. Otoczona
okopami Warszawa miała bowiem raptem kilka strzeżonych
bram wjazdowych z rogatkami.
Znajdowały się one przy dzisiejszym rondzie Starzyńskiego, ul.
Ząbkowskiej, ul. Zamoyskiego,
ul. Puławskiej, placu Zawiszy,
Wolskiej, Dzikiej oraz właśnie
na Marymoncie. Dziś dawną ulicę Marymontską można by nazwać po prostu wylotówką. Jak
bardzo była ważna i zapchana,
potwierdzają artykuły z dawnej prasy. Legendarny „Kurjer
Warszawski” w sobotnim wydaniu z 2 czerwca 1827 roku (a
więc sprzed blisko dwustu lat!)
przestrzegał warszawiaków wybierających się w wolny, letni
dzień na Bielany, by stosowali
się do ówczesnych zasad ruchu
drogowego. Komunikat Urzędu Municypalnego Miasta Stołecznego Warszawy z pierwszej
strony dziennika przywołuję
w całości. „Podaje się do publicznej wiadomości, iż udający się
w dniu 4 b.m. na spacer na Bielany, następujący zachować porządek są obowiązani: 1) Tak tam
jak i na powrót jadący powinni
się trzymać prawej strony. 2) Pojazd każdy powinien iść za po-

O Bielanach,
jako dzielnicy, nikomu
wtedy się
nie śniło.
jazdem, mijać się i wyprzedzać
nie wolno jest. 3) Wjeżdżający
na ulicę Zakroczymską, Fawory
i Marymontską pobocznemi ulicami jeżeli na nich jest już uformowana linia pojazdów, powinni
się zatrzymać dopóty, dopóki
otwór w linii przez Policję zrobiony i do niej wpuszczani nie
będą. 4) Podobnież zatrzymują
się osoby jadące ponad okopami
przy domie straży celnej około
Rogatek Marymontskich. 5) Od
Rogatek idący tam udadzą się na
prawo dołem, wracający górą jechać będą. 6) Za rogatkami również jak w mieście, pojazd iść
powinien za pojazdem, mijanie
się i wyprzedzanie jest zabronione”. Obwieszczenie podpisali
wiceprezydent stolicy Mateusz
Eustachy Lubowidzki i „za Sekretarza Jeneralnego” niejaki
Wiernicki. Taką więc wagę miała

Marymoncka blisko170 lat temu!
Kamienice, domy…
W połowie stulecia XIX
obie drogi wylotowe z miasta,
rozpocznynające swój bieg za
rogatkami, otrzymały miano
szosy. Na mapie oznaczono
je jako „Chaussée do Bielan”
i „Chaussée do Nowogieorgijewska”. Ta druga to po prostu dawna
Szosa Zakroczymska, czyli dzisiejszy ciąg ulic Słowackiego –
Marymoncka – Pułkowa. Osiemnastowieczne zamiłowanie do
sformułowań francuskich było
jak widać modne i żywe nawet w
czasie Nocy Paskiewiczowskiej!
Dzięki „Taryffie domów miasta
Warszawy” z roku 1852 wiemy,
że ówczesna Marymontska była
dość gęsto zabudowana, choć
i tu odnotowano rozbiórki pod
budowę fortecy. Ulica znalazła
się w obrębie Cyrkułu Piątego –
cyrkuły były okręgami najpierw
administracyjnymi, a następnie
policyjnymi. Pod cytadelę zajęte zostały nieruchomości nr hip.
3121, 3122, 3131, 3132, 3139,
3140. Wciąż stały tu kamienice:
rządowa (Marymontska nr hip.
3123), Fischela Schmideberga (3125), Jana Brzezińskiego
(3135). Właścicielami domów
jednorodzinnych byli Maryanna Murzynowska (posesje 3127
i 3128), Scholastyka Regulska
(3129), Jan Schoepke (3130) oraz
Andrzej Dybizmański (3136).
Czy urzędowy spis nieruchomości i ich właścicieli był rzetelny?
Zerknijmy do archiwum parafii
Nawiedzenia Najświętszej Marii
Panny. Oto pod numerem 422 za
1848 rok znajdujemy akt chrztu
córki Andrzeja Dybizmańskiego,
Antoniny Józefy, która urodziła
się „przy ulicy Marymontskiej
pod liczbą trzy tysiące sto trzydzieści sześć”. Carscy urzędnicy
magistraccy byli więc bardzo
skrupulatni!
…fabryki i urzędy
Marymontska miała także
kilka zakładów przemysłowych.
Fabryka Gazu i Wiatraków Schoeppego i Braunicha działała pod
numerami 3131A i 3131B, a pod
numerem 3134B młyn prowadził
Gottlieb Mauersberger. Młyn
miał także Jan Huehle. Funkcjonował on pod adresem Marymontska nr 3138. Nie zabrakło
także urzędów. Pod numerem
3134C stały wspomniane wcześniej Rogatki Marymontskie,
a numer 3134D miał rządowy
„Przykomórek celny w Potoku”.
Była to bowiem północna brama
miasta.
Przeprowadzka na Bielany
Wszystko zmieniła najpierw

» O ul. Marymontskiej wspomina "Kurjer Warszawski" z 2 czerwca 1827 r.

budowa Cytadeli Aleksandryjskiej, a następnie wyczyszczenie
przedpola fortecy. Ulice i zabudowania zostały zniszczone.
Wyjazd z miasta nie prowadził
już przez Marymontską, która
zniknęła. Zlikwidowane zostały
także rogatki, które projektował
Jakub Kubicki – nowe budynki
celne stanęły kilkaset metrów
dalej i pojawiły się jeszcze na
planie miasta wydanym w 1919
roku przez księgarnię Stanisława Fabijańskiego z Królewskiej
29. Nową drogę poprowadzono
na przedłużeniu ulicy Pokornej.
Otrzymała ona nazwę Mikołajewska i biegła śladem obecnej
ulicy Felińskiego, by połączyć
się z Szosą Zakroczymską. Już
po odzyskaniu niepodległości
dawna Mikołajewska, jak i szosa ta otrzymały nazwę „Marymoncka”. Na początku lat 20.
jej fragment między Pokorną
a pl. Wilsona otrzymał za patrona właśnie biskupa Felińskiego,
a w styczniu 1939 roku jej odcinek między pl. Wilsona a ulicą
Żeromskiego przemianowano na
Juliusza Słowackiego. Jak widać
nazewniczy galimatias towarzyszył warszawiakom od zawsze!
Ulica z pociągami
Marymoncka na początkowym odcinku miała zabudowę
lichą. Do dziś zachowało się

kilka biedadomków, ale też solidna, obecnie zrujnowana kamienica pani Mincbergowej pod
numerem 16. Dalej, po stronie
nieparzystej, do wybuchu wojny
powstało kilka nowoczesnych
kamienic. Wzdłuż jezdni wiodły
tory Kolei Młocińskiej, które
prowadziły z Dworca Gdańskiego przez Buraków, Słodowiec
i Bielany aż do Łomianek i Pal» Ul. Marymontska na mapie z 1852 r.
DOMÓW MIASTA WARSZAWY I PRAGI", 1852 R.

mir. Można powiedzieć, że od
tamtej pory Marymoncka wyłącznie się rozwijała. Zbudowano przy niej Szpital Bielański
(noszący co prawda adres Cegłowska 80), nowe osiedla i bloki. Po ostatnim remoncie arteria
ma równą nawierzchnię, gładkie
chodniki i eleganckie latarnie.
Nie grozi jej też zmiana nazwy
ulicy – przynajmniej na razie.

.
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Osiedla

Drugie Młociny wokół Olszyny
Na niektórych starych mapach okolice Słodowca są podpisane jako „Młociny B”. Skąd wzięła się tam ta nazwa?
MATEUSZ NAPIERALSKI

K

iedy byłem w podstawówce, powiesiłem sobie
w pokoju duży reprint
planu Warszawy z 1935 r., chyba dodany w gratisie do jakiejś
gazety. Lubiłem podróżować
palcem po przedwojennej stolicy: śledziłem zaznaczone
przerywaną linią projektowane
arterie i osiedla, które nigdy nie
zostały zrealizowane, zwiedzałem Śródmieście, Muranów
i Mokotów albo wędrowałem
po ówczesnych przedmieściach.
Podczas takich kartograficznych
wycieczek zastanawiał mnie pewien drobny szczegół. Nieopodal łukowatej ul. Włościańskiej
– będącej śladem po dawnej wsi
ulicówce Buraków – umieszczono podpis „Młociny B”. Zaraz,
zaraz, przecież właściwe Młociny leżą dobre trzy kilometry dalej, nad Wisłą… Co autor planu
miał na myśli?
Jakiś czas temu przypomniałem sobie tę zagwozdkę i spróbowałem ustalić genezę tych zapomnianych, „drugich” Młocin.
Podział majątku
W latach 70. XVIII w. na
dzisiejszych terenach dzielnicy Bielany, gminy Łomianki
i wschodniego skrawka Puszczy
Kampinoskiej powstały rozległe
młocińsko-łomiankowskie dobra ziemskie generała artylerii
koronnej Alojzego Fryderyka
von Brühl. Centrum tych włości
stanowiła wieś Młociny, gdzie
ów zasłużony oficer rezydował
w swym pałacyku na wiślanej
skarpie (istniejącym do dziś przy
ul. Muzealnej 1). U schyłku tegoż stulecia majątek przeszedł
na własność rodziny de Poths.
Jak podaje Witold Małcużyński
w pracy „Rozwój terrytorjalny
miasta Warszawy”, w 1837 r.
przedsiębiorca Abraham Szymon Cohen kupił od tej familii
25 włók gruntów, czyli 420 hektarów. Był to obszar położony
wzdłuż szosy marymonckiej,
w przybliżeniu pomiędzy dzisiejszymi al. gen. Wittek i al. Armii Krajowej; kształt jego granic
przypominał trochę wielki but
z obcasem i szeroką cholewką.
W następstwie transakcji tereny należące do Pothsów (wsie
Młociny, Łomianki, Wólka Węglowa, Laski i in.) uregulowano
w księgach hipotecznych jako
dobra ziemskie „Młociny litera
A”, natomiast ziemie Cohena
stały się oddzielnym majątkiem
pod nazwą „Młociny litera B”.
Biznesmen nie zamierzał
jednak gospodarzyć na świeżo
zakupionych włościach. Cohen
już od kilku lat skupował okoliczne majętności – Powązki
i Górce – po czym oddawał je carskim władzom na cele wojskowe

(Rosjanie poszerzali wtedy podwarszawskie poligony), uzyskując w zamian różne korzyści,
przede wszystkim intratne koncesje handlowe. Tak też postąpił
z gruntami nabytymi od Pothsów. Przekazane skarbowi dobra
ziemskie Młociny lit. B zajęła
rosyjska armia i urządziła na
nich Bielańskie Pole Wojenne.
Na południowym skraju bielańskiego poligonu, przy zagajniku
Olszyna, powstał przysiółek,
który zaczęto nazywać „kolonią
Młociny” (tak podpisano to miejsce na planie Warszawy i okolic
wydanym w 1867 r.) lub właśnie
Młocinami B. O istnieniu tej osady co najmniej od końca lat 40.
XIX w. świadczą zapisy z akt
metrykalnych parafii wawrzyszewskiej. Z dekady na dekadę
wioska rozrastała się.
Pogranicze w ogniu
Zabudowa „dieriewni Młociny bukwa B”, jak czytelnie
ukazuje to rosyjskojęzyczny plan
Lindleya z 1897 r., koncentrowała się w trzech głównych skupiskach: po północnej i po południowej stronie lasku Olszyna
oraz w rejonie obecnej ul. Izabelli. Od południa wieś graniczyła
z Czarnym Dworem, od wschodu z Burakowem (zwanym Wielkim lub Dużym, w odróżnieniu
od łomiankowskiego Burako-

Na południowym
skraju bielańskiego poligonu, przy
zagajniku Olszyna,
powstał przysiółek,
który zaczęto nazywać „kolonią Młociny” lub właśnie
Młocinami B.
wa Małego), a od północnego
wschodu z osadą młynarską Słodowiec, znajdującą się dokładnie
tam, gdzie dziś jest skrzyżowanie Trasy AK i ul. Słowackiego.
Na zachód i północ rozciągały
się niezadrzewione wydmy.
Zwyczajowe nazewnictwo było
nieostre – Młociny B nazywano także Słodowcem (odsyłam
Czytelników do tekstu redaktora Przemysława Burkiewicza
z nr 9/2021), Piaskami, Budami
lub niekiedy nawet Burakowem.
Dawni kartografowie swobodnie
żonglowali tymi pojęciami.
Na Młocinach B bywało niebezpiecznie. W samym tylko
1897 r. doszło tam do kilku przestępstw. W czerwcu towarzystwo mocno popiło w karczmie
i wszczęło krwawą bójkę na noże.
Trzech najciężej rannych deli-

» Wrząca Górka od strony ul. Duracza, lata 60.

kwentów odwieziono do szpitala
żydowskiego przy Inflanckiej.
W październiku straż ziemska
dokonywała rewizji u niejakiego
Radziszewskiego, oskarżonego
o kradzież kur i kaczek. Z odsieczą przybiegł znany organom
ścigania recydywista Korolew
i rzucił się z nożem na jednego
z funkcjonariuszy, grożąc mu
śmiercią. Strażnik ratował się
ucieczką. Innym razem miejscowi robotnicy Jędrzejewski
i Jaroszek wdali się w sprzeczkę, pierwszy z nich nagle wyciągnął majcher zza pazuchy
i zadał pięć ciosów koledze.
Zaatakowany po chwili zmarł,
a zabójcę natychmiast zatrzymano. Dwa lata wcześniej nieznani sprawcy zamordowali stróża
nocnego wsi Młociny B, Augusta
Bielkowskiego. Jak pisał „Kurjer
Warszawski”, mężczyzna ten
odznaczał się „gorliwem pełnieniem służby” i „niejednokrotnie
odstraszał rzezimieszków, których nie brak w tej okolicy podmiejskiej”.
W sierpniu 1900 r. przez wieś
przetoczyła się fala groźnych pożarów, które poczyniły znaczne
straty, ale szczęśliwie obyło się
bez ofiar. W ciągu dwóch dni
płomienie doszczętnie strawiły
kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych. 15
sierpnia, kiedy poszkodowani
mieszkańcy dogaszali zgliszcza
swoich domostw, ogień wybuchł
nagle w sąsiednich zabudowaniach. Sprawa wydała się podejrzana, nie wykluczano umyślnego podpalenia. Przeprowadzono
śledztwo w celu ustalenia przyczyn pożogi, lecz nie wiem, jaki

FOT: NARODOWE ARCHIWUM CYFROWE

był efekt tych poszukiwań.
Mieszkańcy Młocin B zmagali
się też z przeciwnym żywiołem.
Na początku sierpnia 1888 r. potężna, nocna ulewa doprowadziła
do podtopienia młynów, zniszczenia dróg i przerwania grobli
stawów rybnych. Występujące
z brzegów wody rzeczki Rudawki rozrzuciły ryby po całej okolicy. Niektóre stworzenia poniosło
aż do Grossowa, czyli w pobliże dzisiejszej pętli Marymont-Potok. „Kurjer Warszawski”
donosił, że „ludność okoliczna
i żołnierze nałapali mnóstwo ryb
i sprzedają je za bezcen”.
„Skorowidz Królestwa Polskiego” z 1877 r. informuje, że
kolonia Młociny B należała do
gminy Powązki. Pod koniec stulecia przeszła pod jurysdykcję
gminy Młociny, a w 1916 r. została włączona do Warszawy.
Na Wrzącej Górce
„Nocy dzisiejszej za

» Młociny B na
planie Warszawy
z 1935 r.
ŹRÓDŁO: BIBLIOTEKA
NARODOWA

Po-

wązkami, około Burakowa,
w miejscowości Wrząca Górka,
policja aresztowała W. Robaka,
oskarżonego o zabójstwo, i jego
żonę Konstancję, poszukiwaną
za spełnienie szeregu kradzieży
w sklepach towarów łokciowych”. Ten komunikat z „Kurjera Warszawskiego” z 23 marca
1905 r. zawiera najdawniejszy
przykład funkcjonowania toponimu „Wrząca Górka”, jaki
dotąd znalazłem. Mianem tym
potocznie określano niegdyś
fragment osady Młociny B
z dość chaotycznie zabudowanymi uliczkami: Ciechanowską, Tuszyńską, Chotomską,
Czerwińską, Agrafki, Dostatnią
i Powieści. Niewykluczone, że
to miejsce zawdzięczało swoją
nazwę wspomnianym pożarom
z 1900 r. Szczyt tejże górki,
niewielkiej wydmy, wznosił
się tam, gdzie obecnie znajduje się zbieg ulic Broniewskiego
i Romaszewskiego.

Specyficzny koloryt Wrzącej
Górki zainteresował badaczy.
Pracę magisterską poświęconą
życiu jej mieszkańców obronił
na UW w 1963 r. Janusz Wierzbicki. Rok później unikatowe
fotografie domów opublikował
Jan Minorski w swojej książce
o zagadnieniach samorzutnego
budownictwa na pograniczach
miast i wsi. Ponadto o osadzie
pisali historyk prof. Błażej Brzostek i redaktor Paweł Dunin-Wąsowicz.
Sceneria tego osiedla „zagrała” w trzecim odcinku serialu
„Barbara i Jan” (1964 r.) w reżyserii Hieronima Przybyła i Jerzego Ziarnika. Niedługo później
Młociny B wraz z Wrzącą Górką przeszły do historii. Wyrosły
tam bloki. Pozostały pojedyncze,
wiekowe nazwy ulic – Gąbińska,
Kiełpińska, Ogólna – i szumiący
lasek olszowy, przekształcony
w latach 70. w miejski park.

.

Głos seniora
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Miejsce dla seniora

Jesień życia pełna wrażeń
Zajęcia ruchowe i rehabilitacyjne, wycieczki do muzeów, kin czy teatrów, klub brydżowy i szachowy, lektoraty językowe i potańcówki – w Centrum Wsparcia Seniora, które powstaje przy ul. Broniewskiego 56, bielańscy seniorzy nie będą się nudzić.
ROBERT BISKUPSKI
Budowę centrum, które powstaje na miejscu dawnego pawilonu handlowo-usługowego,
skontrolowały władze dzielnicy. – W budynku przy ul. Broniewskiego 56 od wielu miesięcy pracuje ekipa budowlana
– relacjonuje burmistrz Bielan
Grzegorz Pietruczuk. – Na parterze zaplanowano jadalnię wraz
z zapleczem kuchennym, portiernię, salę do zajęć, szatnię
oraz toalety. Na piętrze seniorzy
skorzystają z dwóch sal do zajęć,
pomieszczenia do wypoczynku,
sali do rehabilitacji ruchowej
oraz toalet. Poruszanie się po
budynku ułatwi winda – wylicza.
W budynku powstanie Dom
Dziennego Pobytu, z którego jednocześnie będzie mogło
skorzystać 80 osób. Seniorzy
otrzymają tam dwa ciepłe posiłki
(śniadanie i obiad) oraz mnóstwo
atrakcji przygotowanych przez
ośrodek. Dla osób, które będą
korzystały z dziennego pobytu
przewidziano jedynie opłatę za
posiłki, jednak osoby w trudnej
sytuacji finansowej mogą liczyć
na obniżkę kwoty albo nawet
na zwolnienie z jakichkolwiek
opłat.
– Przygotowaliśmy ofertę
w taki sposób, by coś dla siebie
znalazły zarówno osoby mające 60 lat, jak i takie, które są po
osiemdziesiątce – mówi Anna
Suda z bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Mamy doświadczenie w organizacji takich
miejsc, na Bielanach prowadzimy już dwa ośrodki dziennego
wsparcia dla seniorów. Cieszą się
ogromnym powodzeniem.
Nowa placówka będzie działała dwukierunkowo – wspierała

osoby w trudnej sytuacji życiowej, ale też aktywizowała tych,
którzy mają dużo wolnego czasu.
Ci, którzy odwiedzą Klub Seniora, będą mogli korzystać z wielu
zajęć, między innymi komputerowych, informatycznych czy
z zakresu nowych technologii.
Planowane są również lektoraty językowe i spotkania tematyczne. W ośrodku będzie
działała „Akademia Umysłu”,
a także sekcja brydża, szachów
czy scrabbli. Organizowane będą
też prelekcje popularnonaukowe
czy zajęcia teatralno-artystyczne.
Seniorzy będą mogli też wybrać
się na wspólne wyjście do kina
czy teatru, na imprezy kulturalne
czy wycieczki piesze i autokarowe.
Organizowane będą również
treningi pamięci czy zajęcia ruchowe. Różne metody terapeutyczne zostały dobrane tak, aby
seniorzy mogli jak najdłużej
bez problemów funkcjonować
w swoich środowiskach lokalnych i – zamiast szukać całodobowej opieki – jak najdłużej
zostawali w swoim środowisku
» Kontrola postępów remontowych w przyszłym Centrum Wsparcia Seniora

Seniorzy będą
mogli też wybrać
się na wspólne
wyjście do kina
czy teatru,
na imprezy
kulturalne czy
wycieczki piesze
i autokarowe.

OPS, działanie ośrodka będzie
też dużą pomocą dla rodzin seniorów. Ich członkowie będą
wiedzieli, że senior jest pod do-

FOT: BARTŁOMIEJ FRYMUS

brą opieką, a jednocześnie będą
mieli czas, by załatwić codzienne sprawy. Ośrodek ma być gotowy jeszcze w tym roku.

.

zamieszkania.
Jak podkreślają pracownicy

Weź udział w Złotych Godach 2022
REDAKCJA
Szanowni seniorzy, zawiadamiamy o uroczystości dla
mieszkańców, Jubileuszu Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego „ZŁOTE GODY”,
planowanym na jesień 2022
roku.
Pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 1972
roku i chciałyby uczestniczyć
w uroczystości, proszone są
o zgłoszenie swojego jubileuszu
w Wydziale Spraw Społecznych
i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bielany. W tym celu należy:

1. pobrać druk zgłoszenia
„ZŁOTE GODY 2022” (z załącznikiem: „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie
zgody”), dostępny w punkcie
informacyjno–kancelaryjnym,
w sali obsługi mieszkańców
Urzędu Dzielnicy Bielany przy
ul. Żeromskiego 29 lub na stronie internetowej www.bielany.
um.warszawa.pl
2. złożyć wypełniony i podpisany przez oboje małżonków
druk zgłoszenia wraz z załączoną
„Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
na podstawie zgody”, w okienku kancelaryjnym (Informacja)

w sali obsługi mieszkańców
Urzędu lub przysłać pocztą na
adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, z dopiskiem „Złote Gody”.
Formularze można będzie złożyć osobiście do dnia 31 sierpnia
2022 roku, w godzinach pracy
Urzędu (poniedziałek w godz.
08:00–18:00, od wtorku do piątku w godz. 08:00–16:00)
Szczegółowych
informacji
udzielają pracownicy Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia
dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nr tel.: 22 44 34 700 wew.
409 / 386 / 393 / 399 / 387.

.

» Uroczystość Złotych Godów z 2021 roku

FOT: TOMASZ OZDOBA
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Bieg Chomiczówki

NASZE BIELANY

» Wręczenie wyróżnień dla najszybszych panów

FOT: TOMASZ OZDOBA

Ostatni bieg z 3 z przodu
W lutym już po raz 39. biegacze pokonywali kilometry w ramach kultowego Biegu Chomiczówki. W imprezie wzięło udział
prawie pół tysiąca zawodników z całego kraju. Nie zabrakło zarówno zawodowych biegaczy, jak i amatorów. Najlepszy po
raz kolejny okazał się Arkadiusz Gardzielewski, a wśród pań najszybsza była Natalia Mierzlikin.
PATRYK BERNARDELLI
Kiedy prawie 40 lat temu
Edward Bienias i Piotr Pytlakowski zgłosili się do prezesa
TKKF Jacka Bączkowskiego ze
swoim biegowym pomysłem,
pewnie nie spodziewali się, że
wydarzenie stanie się miejscową
tradycją. 22 stycznia 1984 roku
biegacze pierwszy raz zmierzyli
się z 15-kilometrową trasą biegu,
który od tego czasu odbywa się
regularnie na początku roku na
Chomiczówce.
Przynajmniej było tak do
czasu pandemii, która nałożyła
się z kilkoma remontami dróg
i inwestycjami realizowanymi
na dotychczasowej trasie biegu.
Z tego powodu, podobnie jak
w poprzedniej edycji, bieg został
przeniesiony na teren kompleksu
Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego.
Chociaż nie jest to trasa między
charakterystycznymi dla Chomiczówki wieżowcami, nie można
odmówić jej swego leśnego uroku.
W słoneczną sobotę na starcie stanęło prawie pół tysiąca
zawodników. Bieg poprzedziła
tradycyjna „Chomiczówka” Sidneya Polaka, a także rozgrzewka, którą poprowadziła ze sceny
Emilia Ankiewicz. Reprezen-

tantka Polski w biegu na 400 m
przez płotki na igrzyskach w Rio
De Janeiro w 2016 r. sama również wzięła udział w biegu. Jak
przyznała później we wpisie na
swoim fanpage'u: "Trasa dosyć
przyjemna, ale jednak niespełna
16 km robi swoje! Oddechowo
lajcik! Ale odciski na stópkach
na długo zapamiętają ten bieg".
Najszybsi
Najszybszym spośród mężczyzn ponownie był Arkadiusz
Gardzielewski (50:01), który
o 5 sekund wyprzedził Andrzeja
Starżyńskiego (50:06). Podium
zamknął Piotr Parfianowicz, który dotarł na metę niecałe cztery minuty później. Wśród pań
najlepsza okazała się Natalia
Mierzlikin (z czasem 1:02:12).
Zaraz za nią finiszowały Martyna Jakóbczyk (1:03:32) oraz Iga
Kowalczyk (1:04:33).
Na zwycięzców czekały nagrody ufundowane przez sponsorów biegu: Dom Development,
Byś, Huta ArcelorMittal Warszawa, SKM Szybka Kolej Miejska
oraz NZOZ Rehmedicon. Poza
klasyfikacjami indywidualnymi
biegaczy wyróżniono w klasyfikacjach wiekowych, drużynowej, oraz takich jak najszybszy
warszawiak oraz najstarszy
uczestnik.
– Za rok 40. edycja biegu i nie

wyobrażam sobie innej trasy niż
ulicami osiedla Chomiczówka.
Dziękujemy za gościnę Akademii Wychowania Fizycznego,
a miejmy nadzieję, że w 2023 r.
wrócimy do ulicznego biegania
– mówił podczas wydarzenia
burmistrz Pietruczuk.

Za rok 40. edycja
biegu i nie wyobrażam sobie
innej trasy niż
ulicami osiedla
Chomiczówka.
– W imieniu organizatorów
bardzo dziękuję sportowcom,
władzom Akademii Wychowania
Fizycznego w Warszawie, sponsorom, pracownikom Wydziału Sportu i Rekreacji, kibicom,
wszystkim osobom i podmiotom,
które przyczyniły się do zorganizowania 39. Bielańskiego Biegu
Chomiczówki – dodaje zastępca burmistrza Andrzej Malina.
– Już teraz zapraszam wszystkich zainteresowanych biegaczy
do wzięcia udziału w jubileuszowym 40. BBCH.

.

» Od góry: Najszybsze kobiety 39. edycji biegu; od dołu: biegacze na trasie
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Kick boxing

Gala sportów walki na Bielanach
5 lutego nasza dzielnica zamieniła się w miejsce zażartych walk, często do krwi! Na obiekcie CRS Bielany zorganizowano galę HFO Bielany w kick boxingu. Nie zabrakło lokalnych akcentów wśród zawodników.
MATEUSZ GOTZ
Organizatorzy projektu HFO
postanowili rozegrać galę na
Bielanach ze względu na duże
zainteresowanie sportami walki
w tej części Warszawy, jak również dużą liczbę zawodników,
aktywnie uprawiających boks
i kick boxing.
W organizację imprezy włączył się urząd dzielnicy, który
wspomógł HFO, udostępniając
miejsce na galę, jak i po części
ją finansując. Dużą inicjatywą
przy pomocy w organizowaniu
eventu wykazali się także lokalni
przedsiębiorcy, a sama impreza
cieszyła się dużym zainteresowaniem widzów, zarówno tych
w hali, jak i przed telewizorami
(wydarzenie było transmitowane
na żywo przez stację TVP Sport).

W walce wieczoru Michał
Bławdziewicz, reprezentujący
klub Palestra Warszawa i silnie
związany z Bielanami, pokonał holenderskiego zawodnika
– Marinusa Niesinga. Przewaga
Polaka była wyraźna, starał się
on zakończyć walkę przed czasem, jako pierwszy pokonując
w ten sposób rywala z Holandii,
jednak sztuka ta się nie udała
i Bławdziewicz wygrał na punkty, zdobywając pas HFO.
Bardzo interesująco przebiegała walka Genaro Larotonda
– Argentyńczyka z włoskim
paszportem – z Piotrem Stępniem – kolejnym reprezentantem
Palestry. Polski zawodnik pokonał na punkty niepokonanego do
tej pory rywala, a walka odbywała się w bardzo szybkim tempie
z licznymi wymianami ciosów
po obu stronach.

.

» Zwycięski Michał Bławdziewicz ze swoim zespołem

FOT:.............

SPARTANKI UTRZYMAŁY Złote medale dla młodych tenisistek
Z bardzo dobrej strony zaprezentowały się zawodniczki Szkoły
POZYCJĘ W LIDZE
Drużyna Sparty
Warszawa, występująca w rozgrywkach siatkarskiej
II ligi seniorek,
zrealizowała swój
cel. Zawodniczki
z Lindego dzięki
dwóm wygranym
z rzędu zapewniły
sobie utrzymanie
na tym szczeblu
rozgrywek.
MATEUSZ GOTZ
Wiele kontuzji, z jakimi borykała się drużyna w grudniu
i styczniu, mocno skomplikowało sytuację Sparty, która poradzi-

ła sobie jednak z niełatwą sytuacją kadrową i wyszła na prostą.
W 15. kolejce spotkań siatkarki z Bielan spotkały się z drużyną
lidera – Legionovii Legionowo
i okazały się lepsze, zwyciężając
za dwa punkty 3:2. Już ten wynik zapewnił zespołowi Sparty
na ponad miesiąc przed końcem
rozgrywek utrzymanie w II lidze.
O tym, że utrzymanie jest zasłużone, utwierdził wszystkich
kolejny mecz, rozegrany w Łodzi, gdzie Spartanki, prowadzone po raz pierwszy w rozgrywkach przez debiutującego trenera
Łukasza Teodorczyka, wygrały
z sąsiadkami z tabeli – drużyną
ŁKS 3:0.
Po szesnastu meczach rozgrywek bielańska drużyna zajmuje
siódme miejsce w tabeli grupy
„2”, rozgrywek II ligi. Sparta ma
na swoim koncie 7 zwycięstw
i 9 porażek. Lideruje wspomniana wcześniej Legionovia,
która zapewniła sobie już walkę
w play-off o wejście do I ligi.

.

Podstawowej Niepublicznej nr 74 przy Smoleńskiego w młodzieżowych
Mistrzostwach Warszawy w tenisie stołowym.
MATEUSZ GOTZ
Reprezentantki naszej dzielnicy, Marie Charlotte Monnier
i Zofia Sykus, wywalczyly złoty medal w rywalizacji. Dobrze
w tej samej kategorii poszło też
uczniom SP nr 100, którzy uplasowali się tuż za podium.
Dzięki dobrym wynikom naszych szkolnych tenisistów stołowych konto punktowe dzielnicy Bielany w samej kategorii
młodzieży wzbogaciło się o 26
punktów. Teraz SPN 74 będzie
reprezentowała Bielany i Warszawę na Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Bielany mocne na WOM
To już kolejny po biegach
przełajowych oraz badmintonie złoty medal naszej dzielnicy
w tegorocznej edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.
– Serdecznie gratuluję suk-

» Zofia Sykus i Marie Charlotte Monnier

cesu i wkładu pracy, jaki wykonały młode zawodniczki, jak
i pani trener. Bez tego nie byłoby tak dużego sukcesu. Życzę
powodzenia w reprezentowaniu
nie tylko Bielan, ale także całej

FOT: SPN 77

Warszawy w zmaganiach mazowieckich – nie krył uznania
dla zawodniczek i trener złotej
drużyny Ewy Szyszko burmistrz
Grzegorz Pietruczuk.

.

Wyróżnienie dla
bielańskiej kadry
trenerskiej!
Paweł Wołkow
z UKS G-8 Bielany
Warszawa został powołany na
trenera głównego
Kadry Narodowej
Juniorów w pływaniu. Trener Wołkow
stoi za sukcesem
wielu młodych
i utalentowanych
pływaków z naszego bielańskiego
klubu G-8. Gratulujemy powołania
przez Polski Związek Pływacki
i trzymamy kciuki
za sukcesy! red.

Młodzieżowa Rada Bielan
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Dziennik radnych

Koniec starego i początek nowego roku
Po doprowadzeniu do końca pierwszej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego początkiem grudnia zeszłego roku nie spoczęliśmy na laurach, a zmotywowani niedawnym sukcesem jeszcze chętniej i aktywniej zabraliśmy się do działania.
ANNA ĆWIK
MRDB

Rozwijamy się, aby móc jeszcze lepiej działać na rzecz bielańskiej społeczności. Dlatego
pod koniec listopada spotkaliśmy się na szkolenie z udziałem
prezydium rady z poprzedniej
kadencji, Bartkiem Celińskim
i Olą Talarek, którzy podzielili
się z nami zgromadzonymi przez
lata pracy wiedzą oraz doświadczeniem. Dla wielu nowych
radnych była to świetna okazja
do poznania specyfiki działania
młodzieżowej rady. Bartek i Ola
przedstawili nam główne zasady
funkcjonowania organu, wyjaśnili zawiłości statutu i powiedzieli, z czym wiąże się mandat
radnego. Dowiedzieliśmy się od
nich również wielu wartościowych rzeczy na temat funkcjonowania Urzędu Dzielnicy Bielany,
gdzie można załatwiać różne
sprawy czy skąd uzyskać wsparcie dla naszych aktywności.
Nowa siedziba
Ważnym wydarzeniem dla nas
było otrzymanie kluczy do nowej
siedziby Młodzieżowej Rady w
Bielańskim Centrum Edukacji
Kulturalnej. Wygospodarowano
dla nas przestronną i urządzoną
w przemyślany sposób salę. Od
razu zabraliśmy się do zapełniania jej naszymi rzeczami i materiałami, z których korzystamy
w naszych akcjach. Cieszymy
się, że miejsce dla Rady znalazło się akurat tutaj. Centrum
posiada nowoczesne zaplecze
techniczno-sportowe, które pozwoliło nam na rozpoczęcie pracy nad niemożliwymi wcześniej
do realizacji projektami. Dzięki
współpracy z BCEK-iem rozwijamy skrzydła i szykujemy się
do coraz ambitniejszych przedsięwzięć.
Szkolimy się
Mieliśmy okazję również do
odbycia warsztatów z Fundacją
Civis Polonus. Poznaliśmy dzięki nim szczegóły prac różnych
rad od kuchni i zdobyliśmy inspirujące pomysły na akcję na
rzecz lokalnej społeczności. Po
części teoretycznej warsztatów
nadszedł moment na sprawdzenie nowo nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Prowadzący
przygotowali dla nas ćwiczenia,

które pozwoliły nam zrozumieć,
jak ważna jest współpraca.
Świąteczne spotkania
Na naszej młodzieżowej
wigilii spotkaliśmy się m.in.
z burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem, zastępcą burmistrza
Sylwią Lacek oraz dyrektorem
BCEK-u Rafałem Wojasińskim.
Spotkanie było nie tylko okazją
do świętowania i integracji, ale
również rozmów na temat projektów, które chcemy zrealizować
w roku 2022. Burmistrz Pietruczuk zapewnił nas, że Urząd
Dzielnicy będzie dalej wspierał
nasze działania i ma nadzieję na
dalszą, owocną współpracę.
Stawiamy na eko
Znajdujemy także czas na realizację naszych ekologicznych
pasji. Na początku roku uczestniczyliśmy w warsztatach less
waste zorganizowanych przez
Beatę Niedomagałę z Bielany
Less Waste, na których uczyliśmy się samodzielnie robić nieszkodzące środowisku środki do
mycia i użytku domowego. Wykonane przez nas rzeczy przekazaliśmy na cele charytatywne,
a najważniejsze, co wynieśliśmy
z warsztatów, poza przepisami na
odtworzenie środków czyszczących, to wiedza, jak wiele sami
jesteśmy w stanie wykonać.

Ważnym wydarzeniem dla nas
było otrzymanie
kluczy do nowej
siedziby Młodzieżowej Rady
w Bielańskim
Centrum Edukacji Kulturalnej.
Zagraliśmy z WOŚP
Sam styczeń upłynął nam pod
znakiem 30. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, w który zaangażowaliśmy
się na wiele różnych sposobów. Pozyskaliśmy m.in. wiele
wartościowych
przedmiotów
czy vocherów od sportowców

» Świąteczne spotkanie młodzieżowej rady na którym gościliśmy m.in. burmistrza Pietruczuka
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i przedsiębiorców na aukcje.
Wzięliśmy również udział w bielańskim finale, który odbył się na
hali przy ul. Lindego, gdzie zapewniliśmy atrakcje dla mieszkańców. Nasi radni działali także
w różnych sztabach jako wolontariusze. Nasz wkład w bielańską
pulę to ponad 4000 zł!
Nasze plany
Mamy już kilka mniej lub bardziej zaplanowanych aktywności
na ten rok. Na pewno będziemy
kontynuowali nasz projekt legalnej strefy do street artu, w ramach którego oddamy do użytku
artystów nowe ściany na terenie
dzielnicy i odmalujemy tę pierwszą. W czerwcu będziemy chcieli
zorganizować na Bielanach dni
młodzieży. Mamy też w planach
konferencję na temat zdrowia
psychicznego młodzieży, gdzieś
na jesieni. Oczywiście będziemy
chcieli przeprowadzić kolejną
edycję naszego flagowego projektu, czyli Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Poza tym
szykujemy kilka, ale nie mniej
ciekawych akcji.
Podsumowując, Młodzieżowa
Rada Dzielnicy Bielany działa
prężnie, stale się rozwijamy, szykujemy kolejne projekty i akcje.
Mamy nadzieję, że bieżący rok
będzie przynajmniej równie,
a nawet jeszcze bardziej aktywny
niż poprzedni!

.

» Od góry: szkolenie z byłym prezydium rady; od dołu: warsztaty z Fundacją Civis Polonus

FOT: MRDB
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Rada Dzielnicy

styczeń-luty 2022 | 23

Jak się starasz?

W

śród testów psychologicznych, określających stan ducha
badanego, jego siłę woli czy
skalę zamierzeń, spotkałam test,
określający wysiłek wkładany
w realizację noworocznych lub
innych postanowień. Na prawej
stronie kartki znajdowały się pytania, na lewej punktacja. Każdy
mógł więc odpowiedzieć sobie
na pytanie, z jaką determinacją wywiązuje się z podjętych,
zwykle na początku roku, postanowień. W komentarzu do opisywanego testu autorzy stwierdzają, że na ogół już po miesiącu
zapominamy o dobrych postanowieniach. W jednej z bielańskich siłowni właściciel potwierdził obserwacje psychologów.
Klienci masowo zapisują się na
ćwiczenia po świętach Bożego
Narodzenia, kiedy zauważają, że
ubranie jakoś im się „zbiegło”.
Potem jednak przychodzą noworoczne przeceny i dochodzą do
wniosku, iż przyjemniej będzie
kupić sobie nowy strój niż pocić
się na siłowni. W efekcie wiele
osób zamienia dobre postanowienia na drobne ustępstwa. Pół
biedy, jeśli ofiarą nadwątlonej
woli pada uroda, gorzej, gdy
zarzucone obietnice dotyczyły
rozwoju własnych umiejętności
czy realizacji marzeń. Jedna
z moich młodych rozmówczyń
była wściekła na samą siebie,
bo z powodu zbyt dużej absencji
podczas prób chóru nie zakwalifikowano jej na ciekawe tournée
po Europie. Zapytana o powody
nieobecności na próbach wzruszyła ramionami i mruknęła „nie
chciało mi się”. „Szkoda” – pomyślałam, bo dziewczyna jest
wyjątkowo wokalnie i muzycznie uzdolniona. Potem jednak
zaczęłam ją usprawiedliwiać,
bo próby przeprowadzane on-line nie były dość motywujące
dla młodej śpiewaczki. Zabrakło
wsparcia ze strony koleżanek
i kolegów, z którymi na próbach
tradycyjnych mogła porozmawiać, a nawet zaimponować im
nieprzeciętnym talentem.
Wniosek z tego przykładu jest
prosty – w gromadzie łatwiej.
A przenosząc te rozważania na
grunt aktywności społecznej,
pomyślałam o doskonałym rozwiązaniu, jakim od kilku lat jest
możliwość tworzenia Miejsc
Aktywności Lokalnej. Na Biela-

nach mamy trzy takie placówki.
W Warszawie jest ich blisko sto.
Dla osób, które nie znają zasad
działania MAL proponuję kilka
zdań o historii powstania i idei
takich miejsc. Neutralne miejsca
dla lokalnej społeczności powstały najpierw w Anglii w XIX
wieku w czasie rewolucji przemysłowej. Głównym celem tworzenia community center było
zmniejszenie różnic klasowych,
wzmacnianie więzi międzyludzkich i budowanie lokalnych
wspólnot. Idea ta przeniknęła
szybko do Ameryki, gdzie rozwinięto metody pracy z lokalną
społecznością, wspierając liderów i lokalne organizacje. Efekty
tych, trwających dziesiątki lat
działań, są zdumiewające i imponujące. To właśnie w Stanach
Zjednoczonych jest największy
procent obywateli, angażujących
się w pomoc sąsiedzką i podejmujących
wolontarystyczne
zobowiązania na rzecz społeczności lokalnej. Tradycja i przekazywana pokoleniowo mądrość,
że dobry sąsiad to skarb, zrobiły swoje – zbudowały zaufanie
i życzliwość między ludźmi. Nietrudno zaobserwować, goszcząc
w USA, codzienną życzliwość
w relacjach między Amerykanami.
Toteż z satysfakcją odnotowuję powstawanie MAL-i
w Warszawie i na Bielanach. Ich
cele są większe niż wyżej opisane angielskie i amerykańskie, bo
są to miejsca nie tylko sąsiedzkich spotkań osób o podobnych
zainteresowaniach, lecz przede
wszystkim dają możliwość realizacji bardzo różnych pomysłów
mieszkańców oraz zaspokajania
ich lokalnych potrzeb. Wielorakie warsztaty pozwalają znaleźć
przestrzeń wolną od obowiązków zawodowych i domowych.
Wolny czas dla wielu osób jest
pojęciem abstrakcyjnym, bo
w domu zawsze jest coś do zrobienia. Jednak właściwy odpoczynek to podstawa dobrostanu
każdego z nas. Dobrze o tym
wiedzieć i pamiętać, że tuż obok
czeka miejsce z ciekawą ofertą relaksacyjną. Osoby starsze
czy samotne cieszy możliwość
przebywania w towarzystwie.
W MAL-ach ludzie wymieniają się książkami, uczą gotować,
razem śpiewają. Robią to, na co
mają ochotę.

Wyjątkowym Miejscem Aktywności Lokalnej są Domy
Sąsiedzkie. Są to centra sąsiedzkiej integracji, w całości przeznaczone na działania sąsiadów.
Na Bielanach wzorcowy, moim
zdaniem, jest Dom Sąsiedzki na
Młocinach przy ulicy Samogłoski 9A. Dom powstał w 2017
roku dzięki staraniom grupy
mieszkańców Młocin, a jak oni
sami mówią: „Praca ze społecznością lokalną jest dla nas czystą frajdą”. Piękne wnętrze na
pierwszym piętrze, niestety bez
windy, udostępniane jest bezpłatnie na wszelkie inicjatywy,
z jakimi zgłaszają się mieszkańcy. A pomysłów nie brakuje.
Do tego można na nie otrzymać
środki finansowe z rezerwy celowej budżetu miasta. Młociński
Dom Sąsiedzki szeroko otwiera
swe podwoje pięć dni w tygodniu (wtorek–piątek od 10 do 20
i w soboty od 10 do 18) i podobno nigdy nie świeci pustkami.
Dwa inne bielańskie MAL-e
znajdują się przy ul. Estrady 112
i w Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży ul. Rudzka 12/14.
Warto je nie tylko odwiedzić, ale
koniecznie przyjść z własnym
pomysłem.
Przedstawiona inicjatywa godna jest uznania, toteż nic dziwnego, że MAL-e powstają w Warszawie jak grzyby po deszczu.
W czasie pandemii możliwość
takiego wspólnego bycia jest
nam ogromnie potrzebna. Smutkiem napawa tylko fakt, że młodzież, najtrudniej przechodząca
pandemiczną izolację nie wykorzystuje przestrzeni MAL-ów dla
realizacji własnych pomysłów.
Może warto, by Dzielnicowe
Rady Młodzieżowe bliżej zapoznały się z zasadami pracy tych
placówek i zainteresowały nimi
rówieśników. Zbyt wielu młodych ludzi robi wrażenie uśpionych, zobojętniałych na życie
społeczne i niechętnych wobec
aktywności sąsiedzkiej. Może
spróbować namówić ich do podjęcia postanowień i zobowiązań,
poznania MAL-ów, które przecież czekają na ich kreatywność
i energię.

.

JOANNA
FABISIAK

POSEŁ NA SEJM RP
KOALICJA OBYWATELSKA

Sprawy różne
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Bielańskie gadki

Kogo stać na zagrychę?
Pan Poldek spotkał w na przystanku autobusowym w alei Reymonta
swojego znamienitego kolegę, Stacha Jajecznika. Panowie jak zawsze
mieli o czym porozmawiać. Zwłaszcza że w ostatnim czasie bardzo
dużo się zmieniło…
No i co pan powiesz, panie Jajecznik, przy tem
nowem roku?
– Nic mnie sie gadac nie chce, rok starszy jestem,
na metrykie swoje patrzeć nie chce, bo normalnie
krew mnie zalewa.
– I co sie pan tak martwisz? Takie są odwieczne prawa natury. Faceci zatrudnione w karakterze
Majów czy innszych kapłanów egipskiech właśnie
po to kalendarzy nawymyślaly, żebyś pan teraz siedział na zydlu i żywota swego rozważał.
– To jest, prosze jak kogo, granda.
– Ano jest, ale widzisz pan, problemów coraz
wincyj a żadnego łebskiego nie ma, co by ich rozwiązał. Gospodarka nasza w tak dobrem stanie jest
jak żeśmy z wygnania w styczniu czterdziestego
piątego wrócily.
– No, tylko wisz pan, domy stoją, tramwaje
jeżdżą, i woda w hydrancie jest. Ale z forsą ciężka sprawa, jakoś te króle i książęta pokurczyli
w portfelaku.
– Ale może nie ma tego złego! Imaginuj pan sobie: mniej pan floty masz, mniej pan jesz, a pijesz
prawie w ogóle, to same zdrowie. Jabłek sobie kupujesz na Wolumenie, to i dodatek do kartofelków
bez skwarków, ma się rozumieć, deser, a i pare
plasterków będziesz miał pan na komput. Benzyna
droga jak za Jaruzelskiego, to zamiast wartburgiem
po Marymoncie i Słodowcu zaiwaniać, przejdziesz
się pan, powietrza świeżego złapiesz.
– Pan masz całkowite racje, szczególnie
w aspekcie spożywczem. A widziałeś pan ostatnio
nowe latarnie na Młocinach? Koniec świata, widno jak w samo południe, i to, nawiasem mówiąc,
latem.
– Widziałem. Jasno tak, że strach teraz przejść na
skróty po trawniku, jeszcze patrolant milicji wypatrzy i mandat murowany!
– A jeszcze pół wieku temu krowy sie tam paśli,
łąki rośli…
– No, nie tylko! Szwager mój, niejaki Bartosiak, w charakterze woźnego zatrudniony był
w naszej hucie. A że zakład miał swoje stołówkie,
to decyzją derektora nabyto drogą kupna świnie, co

by wtrajała to, co nie zejdzie na stołówce. Szwager, przejęty zaszczytną i ważną funkcją, pilnował
knura co dzień. Ale tak patrzy, i patrzy, a świnia
nie tylko nie tyje, ale wagie traci. Oczy smutne, ryj
zmizerniały, uszy oklapli. Okazało sie, że chrumkający stwór nosem kręci na żarcie ze stołówki.
Menu tutejsze mu nie idzie. I tak widzisz pan, na
widok kartofelków z sesem pomidorowem kręci
ryjem i kwiczy. Na kapuśniaku sam zapach wywala się do góry kołamy. A kiedy widzi cebulkie
smażone, to łbem wali w drzwi, by je wyważyć
i dać drapaka na Młociny. No to derektor huty
wpadł na pomysł, by wieprza zawieźć do rzeźni
na Powązki, i w drodze negocjacji podmienić dorosłego osobnika na trzy małe prosiaki. „Nieletnie
frajerstwo, życia nie zna, to i smaki stołówczane
im obce będą. Masz pan tu, panie Bartosiak, kwity,
dokument podróży, i ruszaj pan z tem świniakiem
na Elbląskie ulice”, tak powiedział kierownik stołówki. Toteż szawagrowski pojechał ze świnią na
sznurku, co rusz ciągnąc ją za ogun, żeby szybciej
racicamy przebierała. Na miejscu wszystko poszło
jak miało być, świnki podmienione. Problemy tylko zrobili sie w powrotnej drodze. Na Marymonckiej, w tramwaju, tłok był niemożebny. Wagon
nagle zahamował, ludzie sie przewrócili, w tem
i szwagier, no a świnki z worka uciekli. Jeden prosiak dał dyla w krzaki przy Zabłocińskiej. Drugi
z kolei wskoczył do tramwaju jadącego w kierunku Śródmieścia. Została tylko ta jedna ofiara losu,
która zaplątała sie w siatkie z zakupamy pewnej
eleganckiej damy…
– I co było dalej?
– Właściewie to szwager tego ostatniego do szelek własnych przywiązał i do celu przwiózł. Tyle że
widzisz pan, ten prosiak też jeść żarcia ze stołówki
nie chciał. No i derekcja wysłała go na wypoczynek
do ośrodka w Jadwisinie. Może traume miał?
– Jeszcze trochie i obaj będziem świnki na działce hodować, żeby schaboszczaki na zagryzkie byli
raz na pół roku. O wiele będzie nasz stać na karmienie ich!

.

Po dwóch latach opisywania przygód, przemyśleń i wspomnień
pana Poldka dziękuję za ciepłe i sympatyczne reakcje Czytelników na felietony z cyklu „Bielańskie gadki”. Kolejnego odcinka już
nie będzie – pan Poldek powiedział, że ma już dość swojej sławy
i postanowił zaszyć się na swojej działce na Rudzie.
red. Przemysław Burkiewicz
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Robot, który jeździł tramwajem
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Ikoniczny psowaty robot Spot,
stworzony przez firmę Boston
Dynamics, w pierwszej połowie lutego odwiedził zajezdnię
„Żoliborz” na Bielanach, gdzie
spacerował po tramwajach, torach i peronach. Nie udało mu
się jedynie wcisnąć do kabiny
maszynisty, ale i to wydaje się
kwestią czasu. Skąd w ogóle
w naszej dzielnicy wziął się ten
robotyczny gość?
Jak tłumaczy Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów
Warszawskich, wizyta odbyła
się na prośbę przedstawicieli
firmy Hyundai Motors, do których należy bostoński producent
robotów. Tego samego południowokoreańskiego Hyundaia, który
obecnie rozbudowuje flotę stołecznych tramwajów o 123 nowoczesne wagony. Cztery z nich
już jeżdżą po mieście, z czego
dwa wożą pasażerów, a pozostałe służą do szkoleń maszynistów.
Do czego Spoty mogłyby się
przydać tramwajarzom? Na ten
moment jeszcze do niczego.
– Dotychczas nie zastanawialiśmy się nad tym, ale wykorzystaliśmy wizytę naszych gości,

FOT: TRAMWAJE WARSZAWSKIE

by testom przyjrzeli się pracownicy naszych działów IT i bezpieczeństwa – wyjaśnia rzecznik
Dutkiewicz. Jak dodaje, roboty
poradziły sobie całkiem dobrze,
pokonując kolejne tory oraz niestraszna im była nawierzchnia
z tłucznia.
Spot znajduje coraz szersze
zastosowanie na świecie i testowany jest przez kolejne instytucje, służby czy prywatne firmy.
Singapurskie parki w czasie
nasilenia się pandemii były pa-

trolowane właśnie przez te maszyny, które zwracały uwagę
mieszkańcom, aby zachowywali
wobec siebie dystans i nosili maseczki. Spoty pojawiają się też
w miejscach, gdzie człowiek byłby narażony na niebezpieczeństwo, jak np. pobliże sarkofagu
czwartego reaktora w czarnobylskiej elektrowni jądrowej czy
poligon rakietowy Boca Chica,
gdzie doglądają kolejne prototypy statku kosmicznego Starship
przed odpaleniem.

.

Bielański twórca wyróżniony
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
KULTURA

Ł

ukasz Prochacki, nauczyciel z dzielnicowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Marii Gwizdak i trener
z zespołu tanecznego Costa Latina Warszawa Bielany, został
wyróżniony w prestiżowym międzynarodowym konkursie „Kiedy dźwięk tworzy obraz” zorganizowanym przez UNESCO.
Konkurs przeprowadzony został w ramach obchodów światowego Tygodnia Dźwięku. Biorący w nim udział mieli za zadanie
nakręcenie filmu inspirowanego
twórczością Gabriela Yareda,
znanego libańskiego kompozyto-

ra muzyki filmowej i zdobywcy
Oskara. Do konkursu zgłoszono
aż 171 filmów z 20 krajów.
Wyróżniona praca Prochackiego to krótkometrażowy film
„Barwy nadziei”. Wystąpili
w nim jego podopieczni z zerówki Przedszkola nr 327 „Kolorowa Kraina” przy Conrada,
którzy na co dzień uczestniczą w
prowadzonych przez niego zajęciach tanecznych. Młodzi artyści
opowiadają w produkcji historię,
która zaczyna się w smutnym,
rozpaczliwym, szarym i beznadziejnym świecie. Niemniej jednak, pracując razem, udaje im się
odnaleźć kolory życia i wartości,
a także radość – tworząc obraz.
Jestem niesamowicie zaskoczony i zaszczycony tym wy-

różnieniem. Bardzo dziękuję za
piękne słowa Magdalenie Marcinkowskiej, ambasador RP przy
UNESCO, która w imieniu polskich władz pogratulowała laureatom i podziękowała organizatorom konkursu. Dziękuję też
za zaufanie dyrektor Krystynie
Rasińskiej z Przedszkola nr 327
i dyrektor Agnieszce Kowalskiej
z Młodzieżowego Domu Kultury. Jestem wdzięczny również za
wsparcie moim współpracownikom: Justynie Jonio, Tomaszowi
Sałacie i Katarzynie Ozdobie
– mówi Prochacki i dodaje na zakończenie: Edukacja artystyczna
to wielka szansa dla współczesnego świata!
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