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PIERWSZY PUBLICZNY
ŻŁOBEK NA CHOMICZÓWCE
GOTOWY!
W placówce przy ul. Bogusławskiego trwa meblowanie sal. Przed nami
ostatni odbiór techniczny. Następnie budynek zostanie przekazany do Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy, który uruchomi placówkę.
To finał ponad trzech lat ciężkiej pracy wielu osób. Zaczęliśmy od skomplikowanej procedury planistycznej, aby
grunt przygotować pod inwestycję celu
publicznego, co koordynował wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski.
– Okazało się, że spółdzielnia
mieszkaniowa dążyła do zasiedzenia
nieruchomości, na której znajduje się
dzisiaj żłobek. W związku z brakiem

planu miejscowego wiązałoby się to
prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości z budową kilkukondygnacyjnego budynku mieszkalnego – mówi
Krystian Lisiak, radny dzielnicy Bielany (Razem dla Bielan).
Jak dodaje radny Lisiak, była to
dla niego priorytetowa inwestycja
w obecnej kadencji samorządu. Wsparcie w sprawie okazywał również drugi

radny z Chomiczówki Marcin Włodarczyk, jednocześnie przewodniczący
komisji budżetowej.
– 150 miejsc dla dzieciaczków to
dużo, szczególnie że jeszcze niedawno
Chomiczówka nie mogła pochwalić
się takim miejscem – powiedział radny
Włodarczyk (Razem dla Bielan).
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Dobrze nawodnione
miasto

Wydarzenia

Klimat się zmienia, a wraz z nim muszą zmienić się miasta.
Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed nami jest
obranie nowego podejścia do gospodarowania wodą na
terenach zurbanizowanych. Nie możemy jej już tracić!
Tylko w tym roku przez nasze miasta
przetoczyło się kilka ekstremalnie ulewnych
deszczy, których skutki usuwano tygodniami.
Podtopione budynki, uszkodzona infrastruktura, paraliż komunikacyjny, przetrzebiony
miejski drzewostan, zagrożone życia ludzi
i idące za tym wszystkim odczuwalne straty finansowe. Biorąc pod uwagę postępujące
rozregulowanie klimatu, do takich gwałtownych opadów będzie dochodzić coraz częściej. Ich intensywność też może się zwiększać.
Opady można odprowadzić do rzeki. Przy
odpowiednio wysokich nakładach można
dostosować do tego infrastrukturę. Do tego
dochodzi jeszcze jej utrzymanie. Niemniej
nie jest to dobry kierunek i nie tylko biorąc pod uwagę rosnące koszty wszystkiego
i malejące wpływy do miejskiego budżetu.
Woda jest zbyt cenna, aby jej się pozbywać.
Szczególnie przy coraz upalniejszych latach,
bezśnieżnych zimach i przedłużających się
bezdeszczowych okresach. Kolejne gminy
wprowadzają już ograniczenia w dostępie
lub zużyciu wody.
Rozwiązaniem tych problemów jest przekształcenie naszych miast w gąbki, gdzie
woda deszczowa będzie zatrzymywana
w miejscu opadów lub gromadzona tam,
gdzie nie było to możliwe. Do takiej retencji możemy dojść dwiema uzupełniającymi
się drogami. Najprostszą jest poszerzanie
obszarów zielonych, bogatych w roślinność
i dbanie o te już istniejące. Czemu? Bo takie
tereny mogą zatrzymać nawet do 90% wody
opadowej, która wsiąka w glebę, zatrzymuje
się na liściach lub uzupełnia naturalne zbior-

niki, a przy tym tworzą one lepszy mikroklimat i mają pozytywny wpływ na nasze samopoczucie.
Nie wszędzie jednak możemy poszerzyć
obszary zielone lub stworzyć nowe. Znaczna
powierzchnia miasta dalej będzie zabudowana budynkami, drogami, placami i parkingami. To tutaj tracimy właśnie najwięcej wody
opadowej, bo średnio aż jej 70% spływa do
rzeki. Jednym z narzędzi, które pozwalają
ją zatrzymać, są zbiorniki retencyjne. Jest to
prosta i tania konstrukcja, którą powinniśmy
montować przy każdym budynku. A przy
dopiero planowanych inwestycjach warto
rozważyć budowę większych i bardziej pojemnych zbiorników podziemnych. Zebrana
w ten sposób deszczówka może posłużyć do
podlewania okolicznej roślinności. Wachlarz
błękitno-zielonej infrastruktury jest znacznie większy. Porośnięte roślinnością ściany
budynków, stawy retencyjne, ogrody na dachach czy przepuszczalne nawierzchnie.
Możemy także tworzyć ogrody deszczowe. Sadzi się w nich rośliny, które dobrze
funkcjonują w środowisku podmokłym,
filtrują zanieczyszczenia i mogą znosić od
czasu do czasu zalania. Ważnym elementem
ogrodu jest wielowarstwowe podłoże, które
pozwala gromadzić deszczówkę i właśnie
z niej nawadniać rosnące w nim rośliny.
Ogród w zależności od możliwości może zostać utworzony w gruncie lub w skrzyni. Co
istotne, ogród deszczowy pozwala zagospodarować wodę z powierzchni znacznie większej niż powierzchni samego ogrodu. A gdzie
warto je tworzyć? W miejscach zalewanych
podczas ulewnych deszczy, w których tworzą
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się większe kałuże.
Ogrody deszczowe to niejedyna forma
zwiększania retencji wód opadowych. Inne
służące temu obiekty to między innymi: niecki, rowy czy stawy retencyjne, nawierzchnie
przepuszczalne, a także zielone ściany i dachy.
Warszawa też chce być miastem gąbką. Urząd miasta dofinansowuje stawianie
zbiorników retencyjnych przez spółdzielnie
i podmioty prywatne, przywraca naturalny
stan zbiorników i cieków wodnych w ramach
programu „Szuwar Warszawski” oraz odchudza od betonu miejskie przestrzenie. Na
Bielanach również nie jest obca nam zielono-błękitna infrastruktura. W dzielnicy można znaleźć wiele zbiorników retencyjnych,
bogatych w roślinności obszarów zielonych,
a w kolejnym roku przy kilku szkołach powstaną ogrody deszczowe (w ramach mojego
zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego).
A jak my sami możemy zadbać o dobre
nawodnienie miasta? Każdy mieszkaniec
stolicy zużywa średnio około 130 litrów
wody dziennie. Często więcej niż faktycznie
potrzebuje, a przy tym tracąc pewną jej ilość.
I chociaż wody w kranie w najbliższym czasie nam nie zabraknie, urząd miasta ruszył
z kampanią „Szanuj wodę” promującą dobre
praktyki oszczędzania wody zgodnie z zasadą – zakręcaj, zbieraj, oszczędzaj. Kampania
jest realizowana jako jedna z rekomendacji
przyjętych przez uczestników Warszawskiego Panelu Klimatycznego w 2020 r.
Dane i propozycje rozwiązań za Fundacja
Sendzimira.

.

Uzyskaj dotację na zbiornik retencyjny
Nabór wniosków o dotację na
realizację inwestycji w 2023
r. rozpoczyna się 1 września
2022 r. i trwa do 31 marca
2023 r.
Dotacje udzielane są na:
• urządzenia retencyjno-rozsączające (instalacje posadowione w gruncie, umożliwiające
czasowe gromadzenie wód
opadowych oraz rozsączanie
ich do ziemi, np. skrzynki
rozsączające),
• zbiorniki retencyjne (szczelne
zbiorniki do gromadzenia
wód opadowych naziemne

lub podziemne, poprzez
które woda nie przenika do
ziemi, ale z których można
pobierać wodę do ponownego
wykorzystania, montowane
na instalacji odprowadzania
wody deszczowej lub
w postaci oczek wodnych).
Dofinansowanie do 80% rzeczywistych kosztów inwestycji,
przy czym maksymalna kwota
dotacji w ramach jednego wniosku nie może przekroczyć:
• 4 000,00 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych
prowadzących działalność
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gospodarczą,
• 10 000,00 zł dla pozostałych
podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych.
Wniosek o udzielenie dotacji
należy złożyć w:
• Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy
(dowolny WOM),
• Kancelarii ogólnej Urzędu al.
Jerozolimskie 44,
• Biurze Ochrony Środowiska,
pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), XIV piętro p.1409
• lub przesłać pocztą na adres
urzędu miasta.

Wnioskodawcą może być
jedynie podmiot (m.in. osoby
fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy) posiadający udokumentowane prawo do dysponowania
nieruchomością w celu realizacji
inwestycji.
Dodatkowe informacje, wnioski
i dokumenty dostępne są na
stronie warszawa19115.pl.
Kontakt telefoniczny do Biura
Ochrony Środowiska: 22 44 32 519,
22 44 32 577, 22 44 32 586, 22 44
32 574 lub 22 44 32 592.
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Hej, Tatarzy!
Kultura tatarska przypadła do gustu
mieszkańcom naszej dzielnicy, stąd w tym
roku również mieli oni okazję bawić się
na Pikniku Kultury Tatarskiej. 7 sierpnia
na serku przy stacji metra Słodowiec
galopowały konie, latały strzały, unosiły się
intensywne aromaty wschodniej kuchni,
a całe wydarzenie zwieńczył niesamowity
koncert.
ANNA FORNALCZYK

» Pokazy łucznictwa konnego, tatarska jurta, plenerowe gotowanie i warsztaty rękodzielnicze, czyli II Piknik Kultury Tatarskiej
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Zagrali Kalinovski
i Linia Nocna
Końcówka sierpnia to także
koniec wakacyjnych cykli
teatralnych i muzycznych,
które przygotowaliśmy w tym
roku dla naszych mieszkańców. Pokuśmy się o odrobinę statystyki: 3 spektakle
„Teatru Pijana Sypialnia”, 4
koncerty w ramach „Muzycznych wakacji”, a do tego setki
osób na każdym z wydarzeń.
Byliście z nami w deszczu
i słońcu, za co dziękujemy.
13 sierpnia odpaliliśmy rockowe wrotki w Parku Olszyna. Broda, wąsy, rockowy image i głos
z pazurem to jego znak rozpoznawczy – Kalinovski. Szerszej
publiczności znany z 11. edycji
programu The Voice of Poland,
na Bielanach wykonał utwory ze
swojej płyty „Być może ostatnia

płyta”. Koncert został przyjęty
owacjami i zakończył się nietuzinkowym wykonaniem coveru
zespołu O.N.A. „Znalazłam” .
Wakacje zakończyliśmy na
dachu Urzędu Dzielnicy Bielany koncertem zespołu „Linia
Nocna”. Zespół tworzą: Monika Mimi Wydrzyńska i Mikołaj
Trybulec. Zadebiutowali kilka lat
temu singlem „Znikam na chwilę”, który obecnie na YouTube
ma ponad 1 mln wyświetleń. Ich
elektryczna stylistyka nie poddaje się prostej klasyfikacji, coś
dla siebie znajdą tutaj zarówno
wielbiciele ballad, jak również
muzyki tanecznej. W sobotni
wieczór ukołysali swoją muzyką
zgromadzoną publiczność.
Leżaki, zachód słońca, kolorowe światła i piękne dźwięki.
ANNA FORNALCZYK

.
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Największy zachwyt tradycyjnie wzbudziły pokazy łucznictwa
konnego w wykonaniu jeźdźców
z utytułowanego zespołu AMM
Archery. Na piknik przywieźli oni ze sobą także oryginalną
jurtę z Azji, w której uczestnicy
wydarzenia mogli podziwiać
tatarskie stroje z XVI–XVII
wieku, broń białą jak szable, rohatyny czy noże, łuczniczy ekwipunek, kolczugi, tarcze, odzież
i kałkany. Zainteresowaniem
cieszyła się także sekcja warsztatowa. Nie zabrakło też atrakcji
dla najmłodszych. Dzieci mogły
obejrzeć spektakl teatru lalek
„Legendy gór” i posłuchać pogadanki o zwyczajach Tatarów.
W świat wybornych smaków
kuchni tatarskiej wprowadziła
zebranych Dżenetta Bogdanowicz ze wsi Kruszyniany, stanowiącej w zamierzchłych czasach
ważny ośrodek muzułmański.
Ich kuchnia słynęła głównie
z mięsa, a także potraw mącznych. Wśród tatarskich smakołyków popularne były słodkie dania, m.in. chak-chak (kawałeczki
ciasta smażonego na głębokim
tłuszczu i sklejone miodem)
i baklawa, czyli tradycyjny deser

z krajów bałkańskich). Uczestnicy pikniku mogli nie tylko
spróbować tych wyjątkowych
przysmaków, ale także posłuchać
ciekawych opowieści Dżenetty.
Zwieńczeniem dnia pełnego
wrażeń był klimatyczny koncert
muzyki tararskiej w wykonaniu
znanej flecistki Hanny Turonek
i kompozytora Pawła Betleya
z zespołem. W 2010 r. wydali
oni płytę „Yazcite”, opartą na
starej pieśni tatarskiej, w której
możemy usłyszeć gamę dętych
instrumentów etnicznych takich
jak japońskie flety bambusowe,
chińskie hulusi, turecką zurnę
i wiele innych piszczałek charakterystycznych dla muzyki tatarskiej.
– Cieszę się, że kolejny raz
mogliśmy bawić się na naszym
kulturalnym pikniku poświęconym Tatarom. Widać, że tego
typu wydarzenia przypadły do
gustu mieszkańcom – mówi Katarzyna Potapowicz, zastępca
burmistrza dzielnicy Bielany.
Szacuje się, że obecnie na terenie Polski mieszka 2000–5000
Tatarów, w tym najwięcej w województwie podlaskim.

.

Wywiad numeru
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Pietruczuk: bliskie, zielone i przy
ROZMAWIAŁ MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Według badania
przeprowadzonego przez portal
otodom.pl aż 67% mieszkańców
naszej dzielnicy jest zadowolonych
ze swojej najbliższej okolicy. Jest
to trzeci najlepszy wynik w całej
Warszawie.
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz
dzielnicy Bielany: I jest to bardzo dobry wynik. Zdanie mieszkańców ma dla
nas ogromne znaczenie i cieszy mnie
to, że nasze działania spotykają się
z takim zadowoleniem. Niemniej nie
spoczywamy na laurach i pracujemy
na rzecz uczynienia Bielan jeszcze lepszym miejscem do życia.
W jakim kierunku będą rozwijały
się Bielany w najbliższych latach?
Stoimy obecnie przed wieloma wyzwaniami. Klimat się zmienia i skutki
tego stają się coraz dotkliwsze. Uważam, że najlepszą metodą adaptacji do
tej nowej klimatycznej rzeczywistości
jest tworzenie zielonej i bliskiej dzielnicy. I to właśnie robimy od początku
tej kadencji wraz z moim zespołem. Sadzimy drzewa. Tworzymy łąki kwietne.
Dbamy o istniejące nasadzenia. Stawiamy na zieloną i błękitną infrastrukturę.
Przekształcamy osiedlowe wyspy asfaltu i betonu w przyjazne miejsca do
sąsiedzkiego życia w ramach programu
„Bielańskich Rewolucji Podwórkowych”. Wykupujemy również zielone,
leśne tereny, m.in. Dęby Młocińskie,
aby ochronić je przed zabudową i pozostawić dostępne dla mieszkańców.
Zmieniają się zarazem trendy demograficzne. W największym uproszczeniu nasza społeczność się starzeje
i nie zapowiada się, aby w najbliższym
czasie coś się w tej materii miało zmienić. Wymaga to od nas kształtowania
takiej dzielnicy, gdzie potrzeby seniorów będą traktowane na poważnie. I tak
też właśnie dzieje się na Bielanach. Zarówno w kontekście tworzenia nowej
i dostosowania już istniejącej infrastruktury, jak i szerokiej oferty spędzania wolnego czasu w aktywny sposób.
Na ukończeniu są prace nad Centrum
Wsparcia Seniora przy ul. Broniewskiego, które mam nadzieję będzie dobrze służyło senioralnej społeczności.
W naszych działaniach kierujemy
się jednocześnie ideą bliskiej dzielnicy. Chcemy, aby każdy w zasięgu co
najwyżej kilkunastuminutowego spaceru od domu miał dostęp do parku
bądź innego równie zielonego miejsca,
przestrzeni do rekreacji, w tym placu
zabaw, obiektu sportowego, podstawowych usług czy mógł skorzystać
z oferty kulturalnej. Staramy się tworzyć centra usług lokalnych, w których
wiele elementów z różnymi funkcjami
będzie składało się w jedną, większą
kompletną całość. Takim zaczątkiem
jednego z lokalnych centrów jest powstający ośrodek przy ul. Broniewskiego.
Wielu mieszkańców ceni naszą
dzielnicę właśnie za jej zielone
przestrzenie. Czy będzie jeszcze
zieleniej?
Tak, zieleń jest jedną z największych
zalet naszej dzielnicy. I tak na dużą skalę, i na mniejszą. Mamy lasy, parki, zielone aleje i ulice, przyszkolne i osiedlo-

we ogrody. Muszę jednak powiedzieć,
że nie poprzestajemy na tym, co jest, bo
będziemy jeszcze bardziej zazieleniać
nasze Bielany.
Na serku bielańskim już niedługo
posadzimy aż 528 drzew w ramach realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego, zgłoszonego przez
radnych Piotra Walasa i Ewę Turek.
Będą to przede wszystkim graby zwyczajne. Do tego dojdą krzewy w liczbie
4200 sztuk, ponad 7 tysięcy bylin i 70
tysięcy roślin cebulowych. Jeśli w tym
roku byliście pod wrażeniem tulipanowych połaci w dzielnicy, to poczekajcie tylko aż obsadzimy zielenią serek!
Nasadzenia będziemy wykonywać tak,
aby pozostawić przestrzeń na organizowane przez nas imprezy kulturalne.
Szykujemy się obecnie do wyboru wykonawcy tej inwestycji.
Realizacja tego zadania przyczyni
się przy okazji do zazielenienia okolicy przy skwerze Jarnuszkiewicza. Zanim zaczniemy sadzić na serku drzewa,
najpierw na skwer przesadzimy złotokapy, dla których bielański serek nie
jest najlepszym miejscem do rozwoju.
Odnajdą się lepiej na skwerze przy ulicy Perzyńskiego, gdzie rośnie już jedno
takie drzewo. Teraz będzie ich tam gęsta ostoja.
Wielu mieszkańców na pewno
ucieszy się, słysząc, że na serku
wyrośnie las i uda się ten teren
zachować przed zabudową.
I to nie koniec nasadzeń. 100 drzew
jeszcze w tym roku posadzimy na terenie osiedla Chomiczówka, podobnie
w ramach budżetu obywatelskiego.
Nowe nasadzenia pojawią się przy
ul. Aspekt, Kwitnącej, Brązowniczej,
Renesansowej, Bogusławskiego, przy
naszym nowym żłobku, Conrada oraz
w Parku Chomicza. Będą to wiśnie,
lipy, klony, jarzęby, kilka jabłoni, grusz,
wierzby oraz buk. Dodatkowo, przy ul.
Kwitnącej utworzymy niewielki skwer
z dodatkowymi nasadzeniami krzewów
i byli. Myślimy jeszcze nad umiejscowieniem tam jakiejś małej architektury.
Zieleniej będzie także na Marymoncie. Pod koniec sierpnia rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację skweru
Marymonciak pomiędzy ul. Bohdziewicza a ul. Łomiańską. Na obecnie
niezachęcającej do przebywania przestrzeni chcemy wykonać nasadzenia
drzew, krzewów i bylin, puścić pnącza
trejażami, ustawić wygodne ławki oraz
kosze. Stworzymy tutaj miłe miejsce do
sąsiedzkich spotkań i integracji. Dodatkowo przy skwerze wyznaczymy dwa
miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Bielany słyną również z barwnych
i różnorodnych placów zabaw.
Na plac przy Stawach Brustmana
zjeżdżają rodziny z całego miasta.
Jakich zabawowych inwestycji
możemy spodziewać się
w najbliższej przyszłości?
Dobiegają końca prace przy naszej
wielopokoleniowej strefie rekreacji
przy ul. Frygijskiej na Wrzecionie.
Widoczne już z daleka czerwone kapelusze muchomorów, wśród których
niedługo będą bawiły się dzieci, tchną
w tę okolicę nowe życie. Było ryzyko,

FOT. M. SOKÓŁ

Uważam, że najlepszą metodą adaptacji do tej nowej klimatycznej
rzeczywistości jest tworzenie zielonej i bliskiej dzielnicy – mówi Grzegorz
Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany (Razem dla Bielan).
że w tym miejscu powstanie nowy budynek mieszkalny, ale nie pozwoliliśmy
na to i zachowaliśmy tę przestrzeń dla
mieszkańców. Dziękuję tu za wsparcie
szczególnie wiceburmistrzowi Włodzimierzowi Piątkowskiemu i radnej Annie Czarneckiej.
W planach mamy także przebudowę
placu zabaw i boiska przy ul. Opalin.
Chcemy również obsadzić cały ten obszar gęstą roślinnością. Zachowam na
razie w tajemnicy motyw przewodni
nowego placu, ale mogę tylko powiedzieć, że będzie on z bardzo odległej
galaktyki. Inwestycję będziemy realizowali w trzech etapach. Zaczniemy
od boiska, podpisaliśmy już umowę z

wykonawcą i realizacja zakończy się
jeszcze tej jesieni, a w kolejnym roku
wybudujemy nowy plac zabaw i wykonamy nasadzenia.
Jeszcze w tym roku chcemy zagospodarować teren rekreacyjny „Plastusiowo” przy ul. Kochanowskiego
22. Zależy nam, aby jeszcze bardziej
podkreślić rekreacyjny charakter tego
miejsca. Powstaną strefy przystosowane do różnych aktywności – wypoczynku, zabawy dla młodszych i starszych
dzieci oraz ćwiczeń sprawnościowych.
Wykonamy również nasadzenia roślin
bylinowych, ale dominować będą tutaj
duże powierzchnie trawników w otoczeniu istniejącego drzewostanu.

I na koniec porozmawiajmy
jeszcze chwilę o ukraińskiej
sprawie. W wyniku napaści Rosji
na Ukrainę i wywołanym tym
kryzysem uchodźczym szacuje
się, że populacja naszego kraju
przekroczyła 40 mln mieszkańców.
Wielu uchodźców trafiło także
na Bielany. Znaleźli tutaj
schronienie i szansę na powrót do
normalności.
Niestety konflikt za naszą wschodnią
granicą dalej trwa i końca nie widać. Na
pewno możemy spodziewać się jeszcze
napływu uchodźców, którzy będą potrzebowali naszego wsparcia. Teraz na
szczęście jesteśmy do tego znacznie
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Wywiad numeru

jazne Bielany dla wszystkich
lepiej przygotowani niż miesiące temu,
kiedy uczyliśmy się działania w tak nowej dla wielu z nas rzeczywistości.
Socjologowie twierdzą, że właśnie
w chwilach kryzysu ludzie pokazują
swoje zarówno najlepsze, jak i najgorsze strony. Z perspektywy minionych
miesięcy i ogromu zaangażowania
mieszkańców w pomoc uchodźcom nasza bielańska społeczność udowodniła,
że można na nią liczyć zawsze i wszędzie. I za to jestem Wam wszystkim
ogromnie wdzięczny. Że pomagaliście,
i że dalej pomagacie.

Zdanie mieszkańców ma dla
nas ogromne
znaczenie i cieszy
mnie to, że nasze
działania spotykają się z takim
zadowoleniem.
Niemniej nie
spoczywamy
na laurach i pracujemy dalej na
rzecz uczynienia
Bielan jeszcze
lepszym miejscem do życia.
Niektórzy mieszkańcy wyrażają
obawy, że z powodu uchodźców
może nie starczyć pomocy dla
nich.
Nie można ukryć, że sytuacja nie
jest trudna. Pomaganie wiąże się z niemałymi kosztami. Niemniej przy całej
udzielonej pomocy uchodźcom nie zrezygnowaliśmy udzielanego mieszkańcom ani go nie ograniczyliśmy. Wspieramy tych, którzy tego potrzebują. I to
się nie zmieni.
Nasza dzielnica zarazem zyskała
na nowych mieszkańcach. Niektórzy
z nich nie mają już do czego wracać
i zaczęli szukać u nas nowego początku. Robimy, co możemy, aby w tym
im pomóc. Uchodźcy podejmują pracę
i razem z resztą mieszkańców budują
nasz wspólny dobrobyt. Opiekują się
naszymi dziećmi i seniorami. Pomagają
w placówkach edukacyjnych, w szpitalu bielańskim i w bardzo wielu innych
miejscach.
Wasza reakcja na ostatnie trudne
dwa lata pokazała, że razem jesteśmy
silniejsi. I razem powinniśmy radzić
sobie z wyzwaniami, jakie przyniesie
nam jutro. Razem dla Bielan.

.
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Centrum Wsparcia Seniora gotowe!
W budynku przy ul. Broniewskiego 56 trwają ostatnie poprawki, a Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany szykuje się do
meblowania placówki. Pierwsze zajęcia planowane są pod koniec roku.
– Kawał dobrej roboty wykonawcy inwestycji, mojego
zastępcy Włodzimierza Piątkowskiego oraz jego zespołu z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla dzielnicy Bielany
– mówi Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.
Nowa placówka będzie działała dwukierunkowo – wspierała
osoby w trudnej sytuacji życiowej, ale też aktywizowała tych,
którzy mają dużo wolnego czasu.
Seniorzy skorzystają z wielu zajęć. Planowane są m.in. lektoraty
językowe, spotkania tematyczne, zajęcia informatyczne oraz
zajęcia sekcji brydża, szachów
i scrabbli. W ośrodku będzie
działała „Akademia Umysłu”
i sala do rehabilitacji. Różne
metody terapeutyczne zostały
dobrane tak, aby seniorzy mogli jak najdłużej bez problemów
funkcjonować w swoich środowiskach lokalnych.

Nabór do placówki
Z usług Dziennego Domu
Senior+ będą korzystać emeryci lub renciści w wieku emerytalnym (powyżej 60 r.ż.),
mieszkańcy Dzielnicy Bielany
w pierwszej kolejności osoby:
samotne lub osamotnione w rodzinie; z niepełnosprawnością;
o niskich dochodach; zagrożone
przemocą domową; mieszkające
w trudnych warunkach mieszkaniowych oraz mające trudności
w przygotowaniu posiłku. Docelowo placówka będzie udzielać wsparcia dla 80 seniorów.
Chęć uczestniczenia w zajęciach
należy zgłosić telefonicznie
(tel. 502 429 172) lub osobiście
w OWDS nr 2 przy ul. Wrzeciono
5a. Następnie Pracownik OWDS
przedstawi procedurę przyjęcia
i pomoże wypełnić formularz.
Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej senior zostanie poinformowany o decyzji. BF

.

» Burmistrzowie Pietruczuk i Piątkowski wspólnie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej doglądają ostatnich prac na obiekcie

Nowe boisko na Radiowie

FOT. S. SUPINO

800 tysięcy zł na remonty

Przy ul. Opalin powstanie wielofunkcyjne boisko. Rozstrzygnęliśmy
przetarg na pierwszy etap modernizacji terenu rekreacyjnego w rejonie
skrzyżowania ul. Opalin i Arkuszowej.
– Boisko do koszykówki, piłki nożnej i siatkówki – według
harmonogramu przedstawionego
przez wykonawcę – będzie gotowe pod koniec października.
Zakres prac obejmuje również
montaż ogrodzenia oraz stołów
do tenisa stołowego. W drugim
etapie (realizacja 2023 r.) planujemy modernizację placu zabaw,

a w trzecim etapie uporządkujemy zieleń oraz wykonamy dodatkowe nasadzenia krzewów, bylin
i drzew.
– Razem z mieszkańcami walczymy o to boisko od wielu lat.
Cieszymy się, że dzielnica doceniła nasze działania i wygospodarowała środki na ten cel. Z niecierpliwością czekamy również

na przyszły rok, kiedy rozpocznie się drugi etap modernizacji
i powstanie plac zabaw wraz
z zagospodarowaniem zieleni.
Taka przestrzeń jest potrzebna na
Radiowie – mówi Iwona Walentynowicz, radna dzielnicy Bielany (Razem dla Bielan). BF

.
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Dzieje się!
Coraz więcej
zabawek na
budowie przy
ul. Frygijskiej.
Koniec prac
pod koniec
września.

FOT. S. SUPINO

Na Bielanach prowadzimy nie
tylko duże inwestycje takie
jak budowa nowego żłobka
czy gruntowna modernizacja
przedszkola lub szkoły.
W ciągu roku – a szczególnie
w wakacje – w placówkach
oświatowych wykonywane są
bieżące remonty.
– W ostatnim czasie na bieżące prace remontowe udało
pozyskać się niewiele ponad
800 tysięcy złotych. To bardzo
ważne, aby stale poprawiać warunki nauki dzieci i młodzieży –
mówi Monika Szadkowska, radna dzielnicy Bielany (Razem dla

Bielan) i wiceprzewodnicząca
dzielnicowej komisji oświaty.
W niektórych placówkach
prace są w toku lub rozpoczną się niebawem. Co i gdzie
robimy? – remont ogrodzenia
w Przedszkolu nr 421 przy ul.
Cegłowskiej 13; remont łazienek w Zespole Szkół nr 10
przy ul. Perzyńskiego 10; remont tarasu zewnętrznego w
LO XXII przy ul. Staffa 111;
remont furtki wejściowej w
Przedszkolu nr 182 przy ul.
Nałkowskiej 3; remont łazienek w Młodzieżowym Domu
Kultury przy ul. Cegłowskiej
39; remont wejścia głównego

w Zespole Szkół nr 10 przy
ul. Perzyńskiego 10; remont
ciągów pieszych w ogrodzie
Przedszkola nr 245 przy ul. Pruszyńskiego 1; remont i zabezpieczenie izolacji elektrycznych
w Szkole Podstawowej nr 133
przy ul. Fontany 1; remont łazienek w Szkole Podstawowej
nr 369 przy ul. Przybyszewskiego 45 oraz remont schodów
zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej
6.
Kolejne prace remontowe
będą zlecane w ramach dostępnych środków. BF

.
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Niech sezon na jerzyki trwa cały rok!
AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA

Podczas
remontów
wszystkie
skrzydlate
– ptaki
i nietoperze
– za naszą
niefrasobliwość płacą wysoką
cenę.

Choć jerzyki nazywamy
gośćmi, to powinniśmy uznać
je raczej za domowników, bo
to do nas co roku wracają, by
wydać na świat potomstwo.
Przylatują do Polski na
przełomie kwietnia i maja,
a wędrówkę na południowoafrykańskie zimowiska
odbywają od sierpnia do
września. Więc kiedy czytacie
ten tekst, w waszych domach
mogą jeszcze trwać ostatnie
lęgi. Pamiętajcie o nich przy
remontach.
Niegdyś jerzyki na swoje
miejsca do życia wybierały skalne urwiska, jaskinie oraz dziuple
drzew, a kiedy człowiek zbudował miasta, przeniosły się do
zabudowań. Mimo że te niezwykłe ptaki są już bardzo obecne
w naszej świadomości, to ciągle
nie dają się dobrze poznać, a ich
zwyczaje obrastają mitami, które
usypiają czujność podczas prac
na elewacjach budynków.
Jeszcze nie tak dawno wirujące nad miastem z przenikliwym
świstem czarne ptaki większość z nas uważała za jaskółki.
W ostatnich latach jerzyki zyskały bardzo potrzebny im rozgłos,
stając się symbolem ochrony
miejskich ptaków wybierających
budynki na swoje siedliska.
W odróżnieniu od innych skrzydlatych mieszkańców miast
jerzyki są aktywne niemal wyłącznie w locie. Dziennie potrafią pokonać nawet tysiąc
kilometrów, osiągając prędkość
powyżej 100 km/h. Jerzyk nie
usiądzie na parapecie jak gołąb.
Krótkie, zakończone wyjątkowo ostrymi pazurkami nóżki
pozwalają mu tylko na uczepienie się pionowej fasady budynku czy skalnego urwiska. Z tej
umiejętności korzystają podczas
odpoczynku. Czasem możemy
zobaczyć takiego smutno zwisającego jerzyka pod otworem
wentylacyjnym czy parapetem,

» Ornitolog Adam Tarłowski dokonuje przeglądu jerzykownika na Skwerze Jarnuszkiewicza

gdzie miał swój dom, nim go
stracił.
Niewybredne, ale stałe
Przywiązanie jerzyków do raz
wybranego miejsca jest w świecie ptaków fenomenem. Dzięki
tzw. magnetorecepcji ptaki wracają do niego przez swoje całe,
nawet kilkunastoletnie życie. Są
zdezorientowane nie tylko wtedy, gdy ich kryjówka znika, ale
kiedy na drodze do niej wyrastają
przeszkody, np. rusztowania: aby
swobodnie dolecieć do szczeliny
potrzebują mieć pod nią min. 3
metry wolnej przestrzeni. Znajomy ornitolog przewiesił kiedyś
o pół metra skrzynkę lęgową na
swoim balkonie i nim jerzyki
przekonały się do tej rewolucyjnej dla nich zmiany, przez jakiś
czas szukały budki w dawnej lokalizacji. Trauma utraty oswojonego miejsca może poskutkować
rezygnacją z odbycia lęgu.
Przed przylotem jerzyków
z ich siedlisk często korzystają
wróble. Szczęściarzami są te,
które zdążą wykarmić młode,
bo główni lokatorzy nie zamierzają czekać. Znam miejsce,
gdzie co roku na ziemi znajduję

„ajecznicę” z wróblich jaj. Niech
to będzie dla nas zachętą, by po
remontach wszystkie gatunki
sprawiedliwie obdzielać budkami lęgowymi.
Ziemia – powietrze
Wiemy, że jerzyki potrafią
spędzać w locie długie miesiące, realizując wszystkie swoje
życiowe potrzeby. I choć łatwo
nam sobie wyobrazić, że w powietrzu jedzą, piją czy nawet
uprawiają miłość, to zasypianie
w przestworzach może się wydać niepojęte. Sen jerzyków to
tzw. jednopółkulowy sen wolnofalowy: mózg śpi jedną półkulą,
podczas gdy druga pozostaje aktywna. Wystarczył mi jeden sezon wieczornych obserwacji, aby
przekonać się, że wiele jerzyków
codziennie wraca do swojej kryjówki na nocleg. Nie są to tylko ptaki karmiące pisklęta, ale
także osobniki młode, które do
pierwszych lęgów przystąpią
w kolejnych sezonach. Lądowanie jerzyka na ziemi zawsze
jest wynikiem jakiegoś niefortunnego zdarzenia. Młode wyskakują, bo dokucza im wysoka
temperatura albo zostają wyrzu-

FOT. ARCHIWUM AUTORKI

cone przez pracownika ekipy remontowej, dorosłe zaczepiają się
o przewody albo uderzają o budynek podczas bijatyki o siedliska.
Kiedy pogarsza się pogoda,
w poszukiwaniu pokarmu jerzyki potrafią na tyle oddalić się od
swojego domu, że nie zdążają
wrócić na noc. Pisklęta są do
tego przystosowane. Wówczas
ich metabolizm zwalnia, do momentu, aż któryś z rodziców wróci z kulą smakowitych, tłuściutkich much, komarnic, komarów,
pszczół, os, chrząszczy czy
pluskwiaków. To zupełnie inaczej niż u wróbli czy szpaków,
których pisklęta nienakarmione
kilkakrotnie w ciągu godziny
mogą rozwijać się nieprawidłowo.
Znikający punkt
Jerzyki są dla mnie kwintesencją nieokiełznanej, dzikiej
przyrody. Nie da się ich wtłoczyć
w żadne ramy. Włóżmy między
bajki, że na swoje miejsce do
życia wybierają tylko wysokie
budynki. Powszechnie zajmują szczeliny na niskich kondygnacjach, nawet na parterze.

Nie ma dla jerzyków znaczenia
(podobnie zresztą jak dla innych gatunków), czy budynek
jest stary czy nowy, z cegły czy
z wielkiej płyty. Spotykałam je
w budkach dla szpaków i w ciasnych schronach dla nietoperzy.
Każdego roku zaskakują mnie
czymś nowym. Kiedy wieczorami spaceruję po starej części
Bielan, migają mi niemal w każdym budynku. Jestem już na nie
wyczulona. Potrafię zorientować
się, gdy niepostrzeżenie wślizgują się w „nieistniejącą” szczelinę
w płycie balkonowej, za rurą
spustową, do dziury w styropianie czy do ubytku przy framudze okna. Czasem na tynku
widać ciemny, sierpowaty cień,
który powstaje przez podpieranie się ogonem, najczęściej
jednak nie ma żadnych śladów.
Jerzyk potrafi zjawiać się znikąd
i w mgnieniu oka wniknąć w elewację jak duch. Kiedy prowadzę
obserwacje w związku z remontami, przychodzę o ściśle określonych porach i choć próbuję
nie odrywać wzroku od elewacji,
to nigdy nie mogę mieć pewności, czy ptak nie mignął, kiedy
mrugnęłam powieką. Myślę wte-

dy o tych kierownikach budów,
którzy próbują mnie przekonać,
że „tu nie ma żadnych ptaków”.
Podczas remontów wszystkie
skrzydlate – ptaki i nietoperze
– za naszą niefrasobliwość płacą
wysoką cenę. W okresie lęgów
i rozrodu zostają uwięzione
żywe, po ich zakończeniu bezpowrotnie tracą swoje domy.
Prawo bierze to pod uwagę,
chroniąc zwierzęta i ich miejsca
do życia przez cały rok kalendarzowy.
Bielańskie obrączkowanie
W lipcu uczestniczyłam
w kontroli jerzykowników
w parkach Słodowca. Tegoroczny bilans pozytywnie nas zaskoczył. Choć w wieżach nadal
trwa ekspansja mazurków, to na
Skwerze Jarnuszkiewicza ornitolog zaobrączkował łącznie
aż 26 osobników w 10 komorach (w większości młodych).
W Parku im. Zbigniewa Herberta
zastaliśmy 3 pisklęta. Tylko Park
Olszyna jerzyki w tym roku ominęły. Zajrzeliśmy też do skrzynek na wieży kościoła pokamedulskiego w Lesie Bielańskim.
Tutaj obrączki dostało 6 piskląt
z 2 lęgów.
Podziel się miastem
Ja sama jeszcze nie tak dawno byłam przekonana, że ptaki
szybujące latem nad osiedlami
to jaskółki. Z bliska zobaczyłam jerzyki po raz pierwszy
w smutnych, ale niestety typowych
w mieście okolicznościach, kiedy podczas remontu z gniazda
wypadły przy mnie dwa już prawie dojrzałe pisklęta. Wtedy dowiedziałam się też, że większość
miejskich ptaków – osiadłych
i wędrownych – i kilka gatunków
nietoperzy mieszka za naszymi ścianami. Potrzebują naszej
uważności nie tylko wtedy, kiedy
wydają na świat swoje młode.
Zadbajmy, by kolejnej wiosny
miały dokąd wracać.

.
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Na Młocinach powstaje nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej
FOT. S. SUPINO

Ruszyły prace przy budowie
Centrum Edukacji Ekologicznej na terenie Lasu Młocińskiego!
Pierwsze działania obejmują
dawną leśniczówkę wpisaną do
gminnej ewidencji zabytków.
Konserwator zabytków wykona
dokładne oględziny budynku
i oceni stan zachowania oryginalnych elementów konstrukcji.
Leśniczówka będzie pełniła
funkcję leśnego domu kultury,
w którym będą odbywać się
wystawy, spotkania z autorami
i wernisaże.
Obok leśniczówki powstanie
nowoczesny budynek. Na powierzchni 1000 mkw. zaprojek-

towano salę konferencyjną, sale
edukacyjne, warsztat tworzenia
pomocy dydaktycznych, biura,
szatnie i zaplecze sanitarne.
Obiekt będzie posiadać tzw. zielony dach oraz instalacje energii
odnawialnej.
Pierwsze zajęcia w nowym
obiekcie zarządzanym przez
Lasy Miejskie – Warszawa planowane są na pierwszą połowę
2024 roku. Inwestycja przy
ul. Papirusów 1/3 jest współfinansowana przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
– Wszyscy, tu na Młocinach,
liczymy, że w tym wyjątkowym
lesie powstanie obiekt godny
tego miejsca. Cieszy nas remont

leśniczówki i jej przyszłe
zastosowanie jako przestrzeń
wspólna czy miejsce wystaw.
Realizowana tu inwestycja
jest zarazem przykładem
dobrej współpracy
między miejską
jednostką, dzielnicowym urzędem
i lokalną
społecznością.
Obiecuję stale
monitorować
postępy prac
– komentuje radna
Agnieszka Gola,
która od początku była
zaangażowana w ustalenia
dotyczące CEE po stronie rady
dzielnicy.
REDAKCJA

.
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Gorąco? Będzie cieplej – czas na
wspólną adaptację
Nikt chyba nie wątpi w zmiany klimatu. Ich skutki odczuwamy wszyscy. Upały,
coraz częstsze ulewy, wichury i podtopienia dają się we znaki także warszawiakom.
KATARZYNA UDRYCKA
Od kiedy ludzkość zaczęła spalać paliwa
kopalne, średnia temperatura Ziemi wzrosła o 1,2 st. C. Celem międzynarodowych
umów (porozumienie paryskie) jest zatrzymanie tego wzrostu poniżej 1,5 st. C. Jednak według Międzyrządowego Zespołu ds.
Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC), nawet
w scenariuszu radykalnego obniżenia emisji
gazów cieplarnianych, próg 1,5 st. C przekroczymy już w latach 2030–2040. To oznacza, że skutki zmian klimatu będą się nasilać. Warto pamiętać, że obecne 1,2 st. C to
średnia dla całej Ziemi. Lądy ogrzewają się
niemal dwa razy szybciej. Średnia temperatura Polski wzrosła już o ponad 2°C. Jeszcze
szybciej ocieplają się miasta: średnioroczna temperatura w Warszawie w ostatnim
półwieczu wzrosła z 8,5 st. C do 11 st. C,
osiągając temperaturę typową wcześniej dla
Budapesztu. Statystycznie, tegoroczne lato
będzie więc należało do najchłodniejszych
w przewidywalnej przyszłości.
Przyczyną ocieplania się miast jest zjawisko tzw. wyspy ciepła. Budynki, betonowe nawierzchnie i ciemny asfalt, który
absorbuje promienie słońca, przechowują
ogromne ilości ciepła. Efekt ten potęguje
gęsta zabudowa, brak zieleni i wody. Do
wzrostu temperatur dokłada się wzmożony
ruch samochodowy. Ulewne deszcze powodują podtopienia, bo woda nie ma gdzie
wsiąknąć.
Z raportu „Klimat Warszawy” opracowanego w 2017 r. na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego wynika,
że Bielany leżą na granicy warszawskiej
wyspy ciepła. Bielańczycy są więc w relatywnie dobrym położeniu, w porównaniu na
przykład ze śródmieszczanami (do których
należę). Jednak, gdy zapytałam, jak znoszą
obecne upały, usłyszałam:
„Marnie, bardzo marnie. Małe mieszkanie, bez balkonu, nawet w nocy w środku
powyżej 25 st.”. „Czasem zostaję dłużej
w pracy przez wzgląd na klimę”. „Zakładam namoczony T-shirt i włączam wentylator”. „Ja moczyłam 4 litery na Moczydle”.
„Szukam miejsc zadrzewionych, tam, gdzie
jest głównie beton, często nie da się wytrzymać”. „Wyrzucone już kwiaty z balkonu, kot
całą dobę na podłodze plackiem, nie gotuję,
bo za gorąco. Lekko nie jest”.
Klimatyzacja – rozwiązanie
na krótką metę
Klimatyzowanie pomieszczeń daje ulgę,
ale jest półśrodkiem. Klimatyzatory odprowadzają bowiem ciepło na zewnątrz budynków, co wzmacnia miejską wyspę ciepła.
Do tego zużywają dużo energii. Na świecie
korzystanie z klimatyzacji powoduje cztery
razy więcej emisji niż transport lotniczy. Im
więcej klimatyzatorów w mieście, tym wyższe temperatury i tym gorzej dla klimatu.
Co robić?
Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu zaleca pokrywanie dachów i elewacji
roślinnością, przeplatanie miejskiej zabudowy parkami, utrzymywanie miejskich lasów
i mokradeł [sic!], zakładanie miejskich farm,
a także stosowanie tzw. water-sensitive solutions, czyli rozwiązań pomagających zatrzy-
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Parki w kieszeni
FOT. M.SOKÓŁ

mywać wodę i zapobiegać podtopieniom.
Tu można wymienić np. ogrody deszczowe
czy zastępowanie nieprzepuszczalnych nawierzchni zielenią. Listę można uzupełnić
o malowanie elewacji i dachów na biały kolor, który odbija promienie słońca.
Wszystkie ręce na pokład
„Strategia Adaptacji do zmian klimatu
dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050” zawiera wytyczne,
jak wzmocnić odporność miasta na skutki negatywnych zjawisk klimatycznych.
Członkowie Warszawskiego Okrągłego
Stołu ds. Adaptacji do Zmiany Klimatu,
w skład którego weszli przedstawiciele NGO, świata nauki, urzędnicy miejscy
i podmioty świadczące usługi dla mieszkańców, zaproponowali, aby kierować się ideą
„Warszawa – Wspólnota odpowiedzialna
wobec zmian klimatu”. Kryzys to czas ścisłej współpracy miast i ich mieszkańców
– wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni.
Dobre praktyki
Zebrałam przykłady inicjatyw pomagających łagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła,
podejmowanych na Bielanach przez urzędników, radnych i samych mieszkańców.
Skoro beton potęguje miejską wyspę
ciepła, trzeba zastąpić go – tam, gdzie to
możliwe – nawierzchnią przepuszczalną dla
wody i porośniętą roślinami („powierzchnia
biologicznie czynna”). Trawy, krzaki, drzewa to naturalne klimatyzatory. Czerpią wodę
z gleby, a potem oddają ją w formie pary
wodnej. Dorosłe drzewo wyparowuje od
150 do 300 litrów wody dziennie. Wśród
zieleni panuje temperatura nawet kilka stopni niższa niż wokół.
„Bielańskie rewolucje podwórkowe” to
program uruchomiony w 2018 r. przez wiceburmistrza Bielan, Włodzimierza Piątkowskiego. W ciągu 5 lat Bielany odzyskały
powierzchnię większą niż 80 boisk do siatkówki, na której rośnie już kilkaset drzew.
W projekt angażują się mieszkańcy, którzy
w ramach budżetu obywatelskiego wskazują
lokalizacje na terenach administrowanych
przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami. Początkowo rewolucje podwórkowe
ograniczały się do tych terenów. „Od jakiegoś czasu do podobnych działań zachęcamy

spółdzielnie mieszkaniowe”, czytamy na
profilu facebookowym Grzegorza Pietruczuka, burmistrza Bielan. We współpracy
z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową
władze zrewitalizowały m.in. podwórko
przy ul. Jarzębskiego 1.
Innym sposobem na wprowadzanie zieleni do miejskiej zabudowy są tzw. parki
kieszonkowe. Piaski, Reymonta i Popiela
to przystanki, które do końca 2022 roku zyskają mikroskwery z drzewami, krzewami
i małą architekturą.
Myśląc o zieleni, nie można zapominać
o ochronie istniejących drzew. Dojrzałe
drzewa najefektywniej zatrzymują wodę,
nawilżają i oczyszczają powietrze. W budżecie obywatelskim 2023 warto wspomnieć o dwóch projektach: „Zdążyć przed
piłą – kontynuacja. Chronimy cenne drzewa bielańskie” oraz „Zadbajmy o wiekowe
bielańskie drzewa. Poprawmy im warunki
siedliskowe” .
Retencjonowaniu wody służą m.in.
ogrody deszczowe. To nasadzenia wilgociolubnych roślin, które zbierają wodę
z powierzchni znacznie większej niż powierzchnia samego ogrodu, a potem powoli ją oddają. Dzięki ogrodom deszczowym
mniej wody spływa do kanalizacji, a więcej
pozostaje w lokalnym krajobrazie, gdzie
służy innym roślinom. Ogrody deszczowe
zapobiegają też obniżaniu poziomu wód
gruntowych i podtopieniom. W 2023 roku
pięć takich ogrodów w ramach budżetu obywatelskiego powstanie przy dzielnicowych
placówkach kulturalnych i oświatowych
ZGN Bielany stawia też zbiorniki na
wodę opadową przy blokach i budynkach
miejskich. Mieszkańcy mogą korzystać
z nich do podlewania roślinności.
Na Bielanach rośnie liczba łąk kwietnych,
które są wysiewane lub powstają samoistnie, dzięki rzadszemu koszeniu. Rośliny łąk
kwietnych mają zwykle bardziej rozbudowane systemy korzeniowe niż zwykłe trawy,
dzięki czemu są odporniejsze na suszę i gromadzą więcej wody w glebie.
Te i inne dobre praktyki adaptacyjne trzeba wdrażać na większą skalę. Przesłanki
naukowe i emocje w wypowiedziach mieszkańców przekonują, że działania wszystkich
podmiotów decyzyjnych muszą nabrać tempa.

.

Zarząd Zieleni rusza z realizacją projektu z budżetu
obywatelskiego pn. „Parki
kieszonkowe przy bielańskich
przystankach tramwajowych:
Piaski, Reymonta, Popiela”.
Pierwsze dwa parki powstaną
jeszcze w tym roku, kolejny
w następnym.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
BUDŻET OBYWATELSKI

Najpierw utworzone zostaną
parki kieszonkowe przy al. Reymonta (teren między przystankiem autobusowym a tramwajowym Reymonta 03) i przy ul.
Broniewskiego (teren przed pawilonami handlowymi, za przystankiem autobusowym Piaski).
Realizacja trzeciego w rejonie
ul. Wólczyńskiej i Nocznickiego
planowana jest na przyszły rok,
ze względu na inną inwestycję

realizowaną w tym samym miejscu przez MPWiK.
W każdej z lokalizacji powstaną ciągi piesze wraz z elementami małej architektury (ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci),
a estetykę wzbogacą głazy narzutowe oraz pieńki. Wykonane
zostaną nasadzenia drzew, krzewów, bylin i roślin cebulowych.
Na terenie parków planowane
jest również ustawienie hoteli dla
owadów i karmników.
Nieestetyczne klepiska za
przystankami
tramwajowymi
od zawsze zwracały moją uwagę. Chciałem je zmienić w oazy
bujnej zieleni. Zgłosiłem więc
projekt parków kieszonkowych
do budżetu obywatelskiego, który spodobał się mieszkańcom
i został przez nich wybrany do
realizacji. Cieszę się, że miejsca
te przejdą metamorfozę – mówi
radny Krystian Lisiak (Razem
dla Bielan) i autor projektu.

.
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Działają na rzecz lokalnej społeczności
Na Bielanach nie brakuje zaangażowanych i pomysłowych mieszkanek i mieszkańców, którzy swój czas pragną poświęcić
organizacji inicjatyw skierowanych do sąsiadek i sąsiadów.
KAROLINA RUDZIK
W ten właśnie sposób odbył
się prawie rok temu na osiedlu
Piaski pierwszy Sąsiedzki Turniej Gier i Zabaw Podwórkowych, który miał na celu przede
wszystkim integrację społeczności lokalnej. Inicjatorką tego
wydarzenia jest Katarzyna Rospędowska.
– Mieszkamy w mrówkowcach, na osiedlu, na którym do
tej pory nie były organizowane żadne akcje i inicjatywy. Na
zeszłorocznym Turnieju Gier
i Zabaw było około 300 osób.
W skali osiedla uważamy to za
niemały sukces – podkreśla.
Razem z Joanną Baranowską,
działaczką ekologiczną i autorką
bloga Organiczni.eu, mają także
na koncie sąsiedzkie wyprzedaże
garażowe.
Jako Komisja Kulturalno-Ekologiczna konsultują swoje
koncepcje z lokalną społecznością i chcą organizować spotkania dla sąsiadek i sąsiadów,
podczas których będzie można
zgłosić swoje pomysły na akcje,
imprezy i przedsięwzięcia.
Kasia i Asia są pełne energii
i mają pomysłów bez liku.
Szukają różnych konkursów,
w których mogą brać udział spółdzielnie, chcące wprowadzić np.
ekologiczne rozwiązania na osiedlach.
W planach mają także realizację ogrodu społecznego i zor-

Od takich
lokalnych działań, takiego
pierwszego kroku, zaczyna się
droga do edukacji globalnej,
dzięki której
więcej ludzi zatroszczy się
o całą planetę.
ganizowanie zielonej ławeczki
z miniogrodem, która powstanie
przy osiedlowej łące kwietnej.
– Mam poczucie misji, aby budować świadomość ekologiczną,
co uda się najlepiej, jeśli zbudujemy społeczność lokalną, której
zależy na najbliższym otoczeniu.
Od takich lokalnych działań,
takiego pierwszego kroku, zaczyna się droga do edukacji globalnej, dzięki której więcej ludzi
zatroszczy się o całą planetę
– mówi z entuzjazmem Joanna
Baranowska.

INICJATYWA LOKALNA,
jak złożyć wniosek?
Inicjatywa lokalna – nazywana także budżetem z wkładem
własnym, to specyficzna forma
współpracy między miastem
i podległymi mu jednostkami
a mieszkańcami, która ma
na celu wspólną realizację
zadania na rzecz społeczności
lokalnej. Chcę przeprowadzić
inicjatywę lokalną, jak to
zrobić?
Krok 1 to opracowanie przez
mieszkańców pomysłu, który
musi wpisywać się w wyznaczone obszary.
Krok 2 to przygotowanie
wniosku, w którym autorzy
inicjatywy (minimum 2) opisują swój pomysł, szacują wartość wkładu pracy społecznej
i rzeczowego oraz oczekiwanego
wkładu ze strony miasta (zakup
usług i/ lub materiałów).
Krok 3 to ocena wniosku
przez urzędników. Jeśli będzie
ona pozytywna, a środki zostaną
przyznane (rezerwa celowa ma

swoje limity), to przychodzi czas
na ustalenia i finalizację.
Krok 4 to ustalenie szczegółów i podpisanie umowy. Następnie zgodnie z harmonogramem
mieszkańcy realizują inicjatywę,
która kończy się oficjalnym podsumowaniem.
Dotychczas na Bielanach zrealizowano trzy inicjatywy, każdą
o różnej tematyce. W ramach
projektu „Archiwum Wólki” wydana została m.in. książka „Dawna Wólka Węglowa. Wspomnienia mieszkańców”. Inicjatywa
„Zielona altanki” polegała na
uporządkowaniu przestrzeni wokół osiedlowych altanek na odpady i ich zazielenienie. Ostatnią inicjatywą przeprowadzoną
przez mieszkańców było upamiętnienie rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Więcej o inicjatywie lokalnej
i innych narzędziach wspierających budowanie społeczności
lokalnej znajdziecie na um.warszawa.pl/waw/sasiedzka.

.

» Joanna Baranowska i Katarzyna Rospędowska w miejscu przyszłego ogrodu sąsiedzkiego

1 października odbędzie się
otwarcie ogrodu społecznego,
któremu będzie towarzyszył sąsiedzki ekopiknik. W programie
zaplanowane są m.in. animacje
dla najmłodszych, stoisko doty-

czące segregacji odpadów, ekopoczęstunek, tworzenie bomb
nasiennych i warsztat dotyczący
dbania o glebę. Projekt realizowany jest w ramach inicjatywy
lokalnej, we współpracy z bie-

FOT. M.MICHALOWSKI

lańskim urzędem.
Najbliższe wydarzenie to
kolejny Sąsiedzki Turniej Gier
i Zabaw Podwórkowych, który
jest zaplanowany na 17 września. Podczas tego przedsięwzię-

cia będzie można spróbować
swoich sił w zabawach takich
jak: kapsle, gra w gumę, skoki na
skakance i gra w klasy. To będzie
kolejna okazja, by się poznać
i działać wspólnie.

.
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ZRYWAMY ASFALT,
SADZIMY ZIELEŃ!
FOT. W. ARTYNIEW

W ramach programu „Bielańskie Rewolucje Podwórkowe”
realizowanego przez Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
w dzielnicy Bielany zmodernizowano blisko 50 podwórek
i odzyskano hektar powierzchni biologicznie czynnej!
Jak to działa

Jak to się zaczęło

Komentarz ekspertki

Program „Bielańskie Rewolucje
Podwórkowe” zrodził się na corocznych
spotkaniach ze wspólnotami
mieszkaniowymi. Dyskusje z lokatorami
pokazały, że wszystkim bardzo
zależy na zmianach otoczenia wokół
budynków komunalnych. Zgłoszenie
do programu jest bardzo proste.
Wspólnota mieszkaniowa poprzez
swój zarząd, w piśmie skierowanym do
wiceburmistrza Piątkowskiego lub Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami, musi
wyrazić chęć przystąpienia do programu.
W akcesie musi być zawarte m.in.
zobowiązanie wspólnoty do dbania o nowe
nasadzenia. W drugiej kolejności wniosek
jest analizowany i jeśli nie ma żadnych
przeciwskazań oraz są zabezpieczone
środki finansowe, przekazywany jest do
realizacji.

– Postępująca betonoza w niektórych
dzielnicach i innych miastach następuje
w oderwaniu od zrozumienia podstawy
funkcjonowania tkanki miejskiej, czyli
komfortu zamieszkiwania danego terenu
przez mieszkańców. Chodzi tutaj nie tylko
o możliwość korzystania ze wspólnej
przestrzeni, ale żeby ta przestrzeń w ogóle
istniała, aby mieć zieleń przed oknami,
ławkę, na której można usiąść, gdzie
zaparkować rower – mówi Włodzimierz
Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnicy
Bielany. – I jeśli już jest, to niech będzie
ona przyjazna dla lokalnej społeczności.
Taką przestrzenią są właśnie osiedlowe
podwórka, ale wiele z nich nadal nie nadaje
się do korzystania. Asfaltowe placyki to
przeciwieństwo przyjaznego podwórka.
I z tej myśli narodził się nasz program
bielańskich rewolucji – dodaje.

– Tereny pokryte nieprzepuszczalną
nawierzchnią, taką jak asfalt czy beton
są przyrodniczo martwe. Po jej zdjęciu
uzyskujemy powierzchnie biologicznie
czynne, które pełnią ważne funkcje
w dobie postępujących zmian klimatu:
umożliwiają wzrost roślin, a więc
pomagają zapobiegać zmianom klimatu
jako rezerwuar dwutlenku węgla; tworzą
siedlisko dla bioróżnorodności; odciążają
kanalizację i chronią miasto przed
błyskawicznymi powodziami; absorbują
i retencjonują wodę, która służy lokalnej
roślinności i zasila źródła podziemne; wraz
z pokrywającą je roślinnością nawilżają
i schładzają powietrze; łagodzą zjawisko
miejskiej wyspy ciepła – wyjaśnia
Katarzyna Udrycka, ekspertka programu
Climate Leadership Centrum UNEP/GRIDWarszawa.

Ważne!
Zakres rewolucji
ustalamy wspólnie
z mieszkańcami
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Kasprowicza 56
227,27 m2
uwolnionej
powierzchni
biologicznie
czynnej
Rok: 2019

Kasprowicza 72
332,05 m2
uwolnionej
powierzchni
biologicznie
czynnej
Rok: 2019
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Wrzeciono 45a
315,75 m2
uwolnionej
powierzchni
biologicznie
czynnej
Rok: 2019

Kulczycka 3
440,83 m2
uwolnionej
powierzchni
biologicznie
czynnej
Rok: 2019
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Marymoncka 153
879,15 m2
uwolnionej
powierzchni
biologicznie
czynnej
Rok: 2019

Wywiad
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Filipowicz: ta praca uczy nas pokory
Drodzy mieszkańcy, nie ma nic wstydliwego w przyjściu do Ośrodka, jesteśmy takimi samymi ludźmi, mamy takie same problemy, żyjemy w tej samej rzeczywistości i jesteśmy tu dla Was – mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Agnieszka Filipowicz,
pełniąca obowiązki dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej na Bielanach.
ROZMAWIAŁA
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
Najpierw wybuchła epidemia,
później wojna na Ukrainie, dla
pracowników socjalnych ostatnie
dwa lata były wyjątkowe trudne
– zarówno emocjonalnie, jak
i zawodowo. Co dla Pani było
największym wyzwaniem w tym
okresie?
Agnieszka Filipowicz, p.o. dyrektora OPS na Bielanach: Zachowanie
równowagi na każdym polu: w pracy
zawodowej, czyli odnalezienie złotego środka między oczekiwaniami stawianymi nam pracownikom sektora
pomocy społecznej vs możliwościami,
jakimi dysponujemy. Wsparcie pracowników Ośrodka w podejmowanych
działaniach na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.
Pracownicy OPS na Bielanach
mocno zaangażowali się
w pomoc dla uchodźców
z Ukrainy. W Warszawie Bielany
były pokazywane jako przykład
modelowej pracy na rzecz
uchodźców.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej wytrwale realizowali wszystkie
zadania związane z szeroko rozumianym wsparciem dla uchodźców. Obsługiwaliśmy i obsługujemy nadal wypłatę
świadczenia 300, organizowaliśmy wizyty u lekarzy i w szpitalach, pełniliśmy dyżury w punktach relokacyjnych
na terenie naszej dzielnicy, nadzorujemy działania opiekunów tymczasowych, którzy mają w swojej pieczy
niepełnoletnich obywateli Ukrainy, do
dziś wspieramy uchodźców w procesie
integracji ze środowiskiem lokalnym,
a także pomagamy odnaleźć się naszym
sąsiadom w nowej rzeczywistości.
Czy przez tę aktywność
pomoc dla mieszkańców dzielnicy
musiała być w jakikolwiek sposób
ograniczona?
Absolutnie nie. Chciałabym podkreślić, że dzięki profesjonalizmowi,
dobrej organizacji i kompetencjom
pracowników Ośrodka, żadna forma
pomocy, którą realizujemy na rzecz
mieszkańców dzielnicy nie została
wstrzymana ani ograniczona.
Niektórzy krępują się zgłosić do
OPS. Jak przekonać ich, że nie ma
w tym nic wstydliwego?
Dziękuję za to pytanie, poruszyła
Pani bardzo trudny, a zarazem ważny dla mnie temat. Ośrodki Pomocy
Społecznej są bardzo stygmatyzowane
w przestrzeni publicznej, za to zjawisko
w mojej ocenie odpowiadają media. Tematy związane z umieszczeniem dzieci
w pieczy zastępczej „dobrze się sprzedają” – zawsze pada wtedy znamienne
pytanie reportera: a gdzie była „opieka
społeczna”, gdzie urzędnicy, którzy powinni zadbać o dobro rodziny?
Najczęściej byli tam, gdzie trzeba,
realizując swoje zadania na rzecz ro-

dziny, ale to już reportera i widzów nie
interesuje, często więc w takim „pociętym” materiale są tylko najbardziej
emocjonujące fragmenty, takie które
przykują zainteresowanie odbiorców,
a niekoniecznie tłumaczą całościowy
obraz sytuacji, bo ten zazwyczaj jest
już dla widzów czy mediów za mało
ekscytujący. Nie widziałam od wielu
lat materiału telewizyjnego bądź prasowego, który uczciwie przedstawiłby
zadania pracowników socjalnych. Opowiedział historię, w której bohaterem
byłby pracownik socjalny np. dzięki
któremu ktoś nie popełnił samobójstwa.
Drodzy mieszkańcy, nie ma nic
wstydliwego w przyjściu do Ośrodka – jesteśmy takimi samymi ludźmi,
mamy takie same problemy, żyjemy
w tej samej rzeczywistości i jesteśmy
tu dla Was. Przyjście do Ośrodka to nie
jest coś wstydliwego, to ogromna odwaga i pierwszy krok do zmiany sytuacji, w której się znaleźliście. Czasem
wskazanie optymalnych możliwości
przez pracownika socjalnego, pomoc
w załatwieniu spraw urzędowych,
umożliwienie korzystania członkowi
rodziny z usług opiekuńczych, rozmowa wspierająca może być wystarczająca w przezwyciężeniu Państwa trudności. Wśród pracowników socjalnych
naszego Ośrodka znajdziecie Państwo
wielu profesjonalistów i specjalistów
w różnych dziedzinach szeroko rozumianej pomocy społecznej.
Drodzy mieszkańcy, pamiętajcie, że
jeśli wizyta w Ośrodku jest dla Państwa
za trudna na ten moment, to zawsze
możecie wysłać nam maila z opisem
Państwa sytuacji.
Ile osób korzysta rocznie
z pomocy OPS na Bielanach?
Jakiego rodzaju programy
realizujecie? Czy jest to pomoc
wyłącznie materialna czy także
działania aktywizujące?
W ubiegłym roku udzieliliśmy
wsparcia 4736 mieszkańcom naszej
dzielnicy, w tym roku już 3267 osób
skorzystało z oferty, jaką przygotowaliśmy. Koncentrujemy się na modelu organizacyjnym opartym na oddzieleniu
pracy socjalnej od postępowań administracyjnych, co już w samym założeniu
ma na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń, profesjonalizacji
procesu wsparcia beneficjenta, a także
ustalenia priorytetów w oparciu o oczekiwania mieszkańca.
Świadczenia wynikające z ustawy
o pomocy społecznej możemy podzielić na świadczenia pieniężne: zasiłek
stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy
i specjalny zasiłek celowy, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu
sprawowania opieki przyznane przez
sąd, zasiłek celowy dla cudzoziemców,
którym udzielono zgody na pobyt ze
względów humanitarnych lub zgody na
pobyt tolerowany na terytorium Polski;
oraz świadczenia niepieniężne: praca
socjalna, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, składki na
ubezpieczenie zdrowotne, sprawienie
pogrzebu, posiłek, usługi opiekuńcze
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w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, specjalistyczne usługi
opiekuńcze.
Jesteśmy również odpowiedzialni za
realizację świadczenia, jakim jest wypłata zasiłków i stypendiów szkolnych.
Ponadto realizujemy wiele programów
i projektów mających na celu poprawę
warunków funkcjonowania i integrację
mieszkańców w środowisku lokalnym.
Ważnym elementem łączącym społeczność lokalną z Ośrodkiem jest wolontariat, który cieszy się ogromnym
zainteresowaniem wśród mieszkańców
Bielan. Pomagamy seniorom pokonywać trudy codziennego życia, wspieramy bielańskie dzieciaki, udzielając
korepetycji.
Jak układa się współpraca
z Urzędem Dzielnicy? Czy łatwo
jest przekonać samorządowców
do pomysłów, jak wspierać
mieszkańców Bielan?
Wspaniale. Bielany to wyjątkowa
dzielnica – tutaj zawsze człowiek jest
na pierwszym miejscu.
Mieszkam na Bielanach od urodzenia, więc nie tylko jako pracownik,
ale przede wszystkim jako mieszkaniec mam możliwość obserwowania
działania Zarządu i Rady Dzielnicy
na rzecz społeczności lokalnej. Każda
inicjatywa na rzecz i dla dobra mieszkańców odbywa się ponad podziałami.
Jeśli zagrożone jest zdrowie lub dobrostan mieszkańca, to śmiało mogę
powiedzieć: wszystkie ręce na pokład.
Zarówno burmistrz jak i radni bardzo
często zwracają się do Ośrodka z pytaniem: czy i jak udało nam się uporać
z trudną sytuacją mieszkańca naszej
dzielnicy, bądź czy możemy jakoś wesprzeć konkretną osobę. To bardzo motywujące dla mnie, bo wiem, że pracuję

na rzecz dzielnicy, w której człowiek
jest najważniejszy.
Od 2000 roku zawodowo jest
Pani związana z jednostkami
sektora pomocy społecznej. Co
przez ten czas zmieniło się na plus
w zakresie udzielania pomocy
społecznej i co Pani zdaniem
wymaga jeszcze korekty?
Zmiany są istotne i to na kilku
płaszczyznach. W mojej ocenie przede
wszystkim zmienia się beneficjent
sektora pomocy społecznej. Jest on
świadomy swoich praw, coraz bardziej
otwarcie mówi o swoich oczekiwaniach , dlatego do realizacji założonych
celów potrzebuje wsparcia profesjonalisty. I tu również możemy zauważyć
kolejną zmianę na przykładzie pracowników zatrudnionych w OPS Bielany. Kadra naszego Ośrodka Pomocy
Społecznej to osoby bardzo dobrze
wykształcone, dbające o samorozwój,
posiadające wysokie umiejętności
i kompetencje społeczne.
Sektor pomocy społecznej zostaje
również obudowany nowymi technologiami IT, pracujemy na coraz nowszych programach, korzystamy z aplikacji, wykorzystujemy social media do
komunikacji ze społecznością lokalną,
dbamy, aby nasi seniorzy przebywający
w Ośrodkach Wsparcia nie byli wykluczeni cyfrowo.
Korekty wymagają zarobki pracowników sektora pomocy społecznej, decydentom wydaje się, że ludzie wybierają tę pracę z pobudek altruistycznych
i dzięki temu osiągają wysoki poziom
automotywacji, zapominają jednak, że
cały sektor pomocy społecznej pracuje
z drugim i na rzecz drugiego człowieka,
co sprawia, że pracę w zawodzie powinny podejmować osoby odpowied-

nio wykształcone, posiadające wiele
szkoleń z zakresu kompetencji komunikacyjnych, jednym słowem: wysokiej
klasy profesjonaliści. A dobrze wiemy,
że profesjonalizm jest w cenie.
Ważnym elementem w naszej pracy jest możliwość skorzystania przez
pracownika ze wsparcia psychologa,
uczestniczenia w superwizjach. Wynika to bezpośrednio z działań, jakie
podejmują pracownicy na rzecz mieszkańców i nie są to wyłącznie rozmowy
wspierające, na co dzień pracujemy
z osobami zaburzonymi, z osobami
w kryzysie bezdomności, ze sprawcami i ofiarami przemocy. Do tego dochodzi ogromna presja społeczeństwa,
że wszystkie skomplikowane sytuacje
rozwiążemy tu i teraz, niestety nasze
działania muszą się mieścić w ramach
m.in.: Ustawy o pomocy społecznej,
kodeksu postępowania administracyjnego, jednym słowem: w obszarze obowiązującego prawa.
W Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany pracownicy mają
możliwość skorzystania ze wsparcia superwizora, ale powinien to być
standard dla wszystkich pracowników
w pomocy społecznej.
Pani największa zawodowa
satysfakcja to?
Do osiągania sukcesów motywuje
mnie praca z ludźmi i na rzecz ludzi.
Zawsze pracuję w myśl zasady, że szef
jest mądry mądrością swoich pracowników, dlatego dużą satysfakcję sprawia
mi kierowanie zespołem profesjonalistów zaangażowanych w powierzone
zadania, w ludziach cenię otwartość na
zmiany i nieszablonowe działania.

.
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Zadbaj o swój rower, przy kawie!
Bez wątpienia można stwierdzić, że wypożyczalnie Veturilo zachęciły ludzi do jazdy na rowerze. Ponieważ rower Veturilo nie
każdemu przypada do gustu czy wygody i nie nadaje się na długie dystanse, decydujemy się na własny rower. Wtedy powstaje
pytanie: jaki? W rozwiązaniu tego problemu pomogą na pewno pracownicy „Coffee Rider Hill” przy Perzyńskiego 12.
KAROLINA RUDZIK
W tym miejscu nie tylko napijemy się dobrej kawy, ale także
doradzą nam, jaki rower będzie
pasował do naszej sylwetki,
uwzględniając to, w jakim terenie planujemy jeździć i jak
często.
– Największą popularnością
wśród kobiet cieszą się „damki”
z osłoną na łańcuch, z błotnikami i bagażnikiem. Natomiast
mężczyźni wybierają rowery
szosowe i gravele. Bardzo modne są też rowery elektryczne,
bez względu na płeć i wiek –
podkreśla Leszek Koźmiński,
pracownik „Coffee Rider Hill”.
Ale tutaj nie tylko kupimy czy
wypożyczymy rower. Ten wielozadaniowy punkt specjalizuje
się przede wszystkim w serwisie
rowerowym. Na Bielanach ma
liczne grono wiernych fanów,
pasjonatów jazdy na dwóch kołach. Ludzie mogą tu „przeserwisować” i naprawić nie tylko
swój rower, ale także tandem,
trzykołowiec, wózek inwalidzki, hulajnogę, rolki i rower cargo, który w ostatnim czasie jest
coraz bardziej popularny.
– Nie odmawiamy niczego.
Naprawimy też taki rower, który został „wypchany” z innego
serwisu, bo nie widziano tam
szansy na jego naprawę – mówi
Leszek Koźmiński, który ma
15-letnie doświadczenie jako
serwisant rowerowy.
Zadbajmy o swój sprzęt
Nie ma reguły, jak często trzeba robić przegląd, bo
wszystko zależy od stylu i od
intensywności jazdy. Jeśli codziennie jeździmy do pracy, to
powinniśmy kilka razy w roku
oddać swój sprzęt rowerowy
do takiego punktu. Podczas
standardowego przeglądu jest
sprawdzane, czy wszystko jest

punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Rowerzyści zazwyczaj są też kierowcami i odwrotnie, ale przede wszystkim
wszyscy są takimi samymi ludźmi. Jeśli poruszają się na rowerach, to dbają przede wszystkim
o swoją strefę i komfort, a jeśli
już jadą samochodem, to priorytety się zmieniają. Ważne, żeby
znaleźć zarówno w mentalności,
jak i w powstającej infrastrukturze złoty środek, który pozwoli
wykorzystywać każdemu swoją
swobodę, nie naruszając przy
tym swobody innych – przekonuje Maciej Bodnar, triathlonista.

» Specjaiści z "Coffee Rider Hill" otoczą Wasze rowery profesjonalną opieką
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dobrze dokręcone i czy hamulce
działają prawidłowo. Następnie
centruje się koła. Te czynności
dają podstawę bezpieczeństwa
na drodze. Na co dzień możemy
sami dbać o rower – czyszcząc
golenie amortyzatorów z piasku,
przecierając łańcuch z brudu
i sprawdzając ciśnienie w oponach. Na każdą przejażdżkę powinniśmy zabrać ze sobą klucze
(multitool), łatki, pompkę i najlepiej jeszcze skuwacz do łańcucha. Rower powinien mieć dwa

na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania czy w strefie ruchu na rowerze lub hulajnodze
powinna mieć uprawnienia do
prowadzenia tego pojazdu. Także warto mieć kartę rowerową
albo prawo jazdy min. kat. B1.
Kara finansowa za brak tych
uprawnień może wynieść nawet
1500 zł.
Przepisy nie wymagają jednak posiadania kasku wśród
osób pełnoletnich… Mimo to
można zauważyć rowerzystów

działające hamulce, dzwonek,
odblaski i oświetlenie. Za brak
tych elementów na drodze publicznej możemy nawet zostać
ukarani mandatem w wysokości
500 zł.
Uważajmy na drogach
Ponadto od 1 stycznia 2022
roku obowiązuje znowelizowany kodeks wykroczeń, w którym
zostały zaostrzone kary za przewinienia na drodze. Według niego każda osoba poruszająca się
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Na co dzień
możemy sami
dbać o rower
– czyszcząc
golenie
amortyzatorów
z piasku,
przecierając
łańcuch z brudu
i sprawdzając
ciśnienie
w oponach.

w kaskach i nawet w specjalnej
odzieży sportowej. Niestety nie
wszyscy pamiętają o podstawowych zasadach, jak sygnalizowanie ręką zmiany kierunku
jazdy, jechanie możliwie blisko prawej krawędzi jezdni lub
ścieżki rowerowej i że na chodniku pieszy ma pierwszeństwo.
– Niestety dużo jest osób,
które mają słuchawki w uszach
i nie zwracają uwagi na innych
i na to, co dzieje się na drodze,
stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo – podkreśla Leszek
Koźmiński, który codziennie
przejeżdża dziesiątki kilometrów z jednego punktu „Coffee
Rider” na Bielanach do drugiego, który mieści się w centrum
Warszawy. – Bardzo często

Jest gdzie jeździć
W mieście jest coraz więcej
dróg rowerowych i pięknych
szlaków rowerowych, mimo to
infrastruktura nie zawsze nadąża za potrzebami rowerzystów.
Przy remontach większości dróg
pamięta się o tworzeniu lub przebudowie ścieżek rowerowych
pokrytych asfaltem. W starych
ścieżkach z kostką Bauma robią
się koleiny pod naporem korzeni
drzew. – To jednak nie zmienia
faktu, że na Bielanach brakuje
według mnie kilku kluczowych
pasów dla rowerzystów. Są to
z pewnością ciągi ulic Żeromskiego, Wólczyńskiej i Kasprowicza (od skrzyżowania z al.
Zjednoczenia do Sacharowej)
– mówi Jan Sałek, miłośnik kolarstwa, który jeździ dużo po
Bielanach i całej Warszawie.
– Dobrym rozwiązaniem jest natomiast wytyczanie rowerowych
pasów na jezdni dla samochodów, co pozwala zaoszczędzić
miejsce dla zieleni – kontynuuje.
W weekendy jest bardzo ciasno na drogach rowerowych, co
nie jest ani bezpieczne, ani przyjemne, ponieważ ciągle wpada
się na siebie. Miejmy nadzieję,
że to się zmieni. Bo dzięki modzie na zdrowy tryb życia oraz
wzrastającym cenom paliwa rowerzystów przybywa z każdym
dniem.

.
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Zszyj, dopasuj i znów załóż! Pomoże w tym Pani Romana
Każdy z nas ma takie ubrania, które lubi bardziej od innych. Czasem jednak zdarza
się, że suwak w ulubionych
spodniach czy w spódnicy
odmawia posłuszeństwa albo
idealnie leżąca niegdyś koszula wymaga dopasowania teraz
w kilku miejscach. Wtedy
konieczna jest wizyta u krawcowej. Choć jest to zawód niemalże na wymarciu, to nadal
można znaleźć doświadczoną
specjalistkę, która uratuje
ubranie. Jedną z nich jest
Pani Romana Piwińska, która
profesjonalnym krawiectwem
zajmuje się od lat 60.
IWONA SOBCZAK
Panią Romanę dobrze znają mieszkańcy Bielan. Od lat
prowadzi poprawki krawieckie
w swoim lokalu przy ul. Magiera 15 pod nazwą – Krawiectwo
„Kika”. Potrafi poradzić sobie

z każdym wyzwaniem, gdyż
krawiectwo i bieliźniarstwo to
jej zawód wyuczony.
– Naprawdę lubię to, co robię.
Przeróbki krawieckie to nie tylko mój zawód, ale także i moja
pasja – mówi Pani Piwińska.
– Chętnie skracam, zwężam,
dopasowuję oraz doradzam
klientom, co będzie najlepszym
rozwiązaniem – mówi z uśmiechem.
I to działa, bo Pani Romana
od lat ma swoich stałych klientów, którzy nie tylko wracają
z kolejnymi przeróbkami, ale
także z wdzięczności pomagają
jej promować usługi on-line.
– Jeden młody chłopiec kiedyś zapytał, czy mam swoją
stronę w internecie. Odpowiedziałam, że w moim wieku ciężko być z tym na bieżąco, więc
z wdzięczności sam założył
stronę mojej pracowni i ją administruje. Z kolei inna klientka
umieściła o mnie informacje na
Facebooku. To niezwykle miłe

Potrafi
poradzić sobie
z każdym wyzwaniem, gdyż
krawiectwo
i bieliźniarstwo
to jej zawód
wyuczony.
» Przeróbki krawieckie są pasją Pani Romany

– dodaje krawcowa.
Mimo wielu lat doświadczenia swoją działalność na Bielanach otworzyła w 2014 roku.
Jak sama przyznaje, po śmierci męża nie chciała siedzieć
w domu bezczynnie. Z dumą

FOT. S. SUPINO

pokazuje album o Powstaniu Warszawskim,
w którym jej mąż, Anatol Piwiński, jest wyróżniony jako walczący powstaniec
z grupy „Kampinos”. Jeśli ktoś
jest zainteresowany, to chętnie

opowiada ciekawe historie na
ten temat, co sprawia, że zwy-

czajna wizyta u krawcowej staje się niezwykle interesującym
spotkaniem.
Usługi krawieckie „Kika”
mieszczą się przy ul. Antoniego Magiera 15. Zakład czynny
jest od poniedziałku do piątku w
godzinach 11–18. Tel. 500 278
190. Facebook: www.facebook.
com/kikalubimode.

.

W „Psychodni” najlepiej zadbają o Wasze zwierzęta
Ukochany pies czy kot to pełnoprawni członkowie rodziny. Bywa jednak, że nasz czworonożny przyjaciel poczuje się gorzej
i w przeciwieństwie do człowieka nie może nam o tym powiedzieć. Wtedy zaniepokojeni udajemy się do weterynarza, ufając, że
lekarz postawi naszego pupila na łapy.
IWONA SOBCZAK
Właśnie to jest dewizą bielańskiej „Psychodni”, przychodni
weterynaryjnej przy ul. Heroldów 6, która od 12 lat pomaga
zwierzętom domowym cieszyć
się pełnią zdrowia i życia.
– Choć skupiamy się głównie na leczeniu psów i kotów,
to zdarzyło się, że z naszych
usług skorzystała także… kura
ozdobna, a nawet koza! – śmieje się doktor Marta Labuda, lekarz weterynarii i założycielka
„Psychodni”. – Zawsze staramy
się pomóc, bo zdrowie zwierząt
jest naszym priorytetem, dlatego
niedawno nasza klinika przeszła
gruntowny remont i rozbudowę,
zwiększając w ten sposób dwukrotnie liczbę gabinetów. Stało
się to możliwe dzięki przystąpieniu do Grupy Lux Vet, która
od razu zainwestowała w naszą
rozbudowę – dodaje lekarka.
Szeroki zakres leczenia
i rehabilitacji zwierząt
„Psychodnia”, w dziesięciu nowoczesnych gabinetach
– oprócz typowych wizyt lekarskich – świadczy również
m.in. takie usługi jak: badania
RTG, USG, zwierzęcą stomatologię, ortopedię, kardiologię,
neurologię, porady dermatologa
zwierzęcego, a także zabiegi na
bloku operacyjnym, wyposażonym w najnowszą aparaturę,
również tę małoinwazyjną, czyli
przy użyciu laparoskopu. Przy
każdej operacji lub zabiegu nad

pacjentem czuwa anestezjolog,
co nie jest powszechną praktyką
w klinikach weterynaryjnych.
Drugą bardzo ważną dziedziną
działalności jest rehabilitacja
zwierząt – doktor Marta Labuda założyła „Psychodnię” jako
pierwszą klinikę rehabilitacyjną
w Warszawie i trzecią w Polsce. – To była nasza pionierska
dziedzina działalności. Obecnie nasi czworonożni pacjenci
mogą skorzystać m.in. ze specjalnej bieżni wodnej, terapii
ultradźwiękami, magnetoterapii,
elektroterapii czy termoterapii.

Oprócz komfortu, specjalistycznego
sprzętu, zarówno dla zwierzęcia, jak i jego
właściciela,
liczy się
zaufanie.
Oferujemy też wysokiej jakości laseroterapię, która oprócz
tego, że wykonywana jest przy
użyciu wysokoenergetycznego,
najsilniej działającego na rynku
lasera, wymaga założenia specjalnych okularków, w których

» Klienci zadowoleni są z fachowej opieki

zwierzak wygląda jak prawdziwy superbohater – podkreśla
z uśmiechem doktor Labuda.
Zanim jednak nasz zwierzak uda się na wizytę, czasem
musi zaczekać na swoją kolej.
W „Psychodni” zadbano więc,
aby nowa poczekalnia była na
tyle duża i przestrzenna, aby
koty nie musiały oczekiwać
w bliskim towarzystwie psów,
co – jak wiadomo – nie zawsze
kończy się przyjaźnią. – Jak
wspominałam wcześniej, niedawno staliśmy się częścią Grupy Lux Vet, która inwestuje nie
tylko w rozwój technologii, ale
także pozwala lepiej opiekować
się zwierzętami, również dbając
o ich komfort psychiczny, stąd
wszelkie nowe udogodnienia są
efektem połączenia kompetencji
i skorzystania z naszych wie-

FOT. S. SUPINO

loletnich doświadczeń
w pracy ze zwierzętami
i kontaktów z ich właścicielami – dodaje lekarka.
Zaufana kadra
specjalistów
Oprócz komfortu, specjalistycznego sprzętu, zarówno dla
zwierzęcia, jak i jego właściciela, liczy się przede wszystkim
zaufanie, bo tylko doświadczony lekarz i specjalista w danej
dziedzinie potrafi dostrzec to,
co sprawia, że zwierzę cierpi
i w porę zareagować odpowiednio dobranym leczeniem.
Właśnie takich specjalistów
spotkamy w „Psychodni”. Doktor Marta Labuda, od wielu lat
mieszkanka Bielan i okolic,
może poszczycić się 25-letnim
doświadczeniem w zawodzie.

Podobnie jak inni specjaliści
– dr hab. n. wet. Beata Degórska, która jest cenioną w Polsce
specjalistką ortopedii i chirurgii zwierzęcej, lek. wet. Marta
Pęczalska, wybitna dermatolog
i specjalistka chorób wewnętrz-

nych, lek. wet. Jowita Jacewicz,
stomatolog, lek. wet. Maja Kochlewska, anestezjolożka i internistka i cały zespół znakomitych zoofizjoterapeutek.
Specjaliści związani na stałe
z „Psychodnią”, oprócz nieustannego podnoszenia własnych kwalifikacji, szkolą tu
także młodych lekarzy, techników weterynarii i rehabilitantów, którzy uczą się pomagać
zwierzętom w jak najdokładniejszy sposób.
Jeśli więc chcemy zadbać
o zdrowie naszego pupila, to
warto umówić się na wizytę pod
numerem tel. 22 833 26 24 lub
e-mailowo, pisząc na psychodnia@psychodnia.pl.
Lecznica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00–21:00 oraz w soboty w godzinach 10:00–15:00.
Łatwo dojechać tu autobusami
linii: 114, 181, 303, wysiadając
na przystanku „Muzealna”, skąd
do „Psychodni” jest już tylko 50
m. A po wizycie kupić pupilowi
przysmak w sklepiku, w którym
sprowadzana jest wysokiej jakości karma zwykła lub specjalna,
leczniczo-weterynaryjna.

.
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Dlaczego działamy? Mówią młodzieżowi radni
Uważam, że Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bielany jest idealnym miejscem do realizacji pomysłów, ponieważ jako grupa aktywnej
bielańskiej młodzieży jesteśmy w stanie realnie wesprzeć mieszkańców naszej dzielnicy – mówi Marta Gartkiewicz, przewodnicząca Młodzieżowej Rady.
MAJA PIECHOCKA
MRDB

Lato ma się już ku końcowi,
a na horyzoncie majaczy nowy
rok szkolny. Dla nas, jako młodych radnych, oznacza to rozpoczęcie kolejnej klasy, a także drugiego roku VII kadencji
MRB. Przez minione 12 miesięcy wiele się nauczyliśmy i udało
nam się zrealizować różne projekty, takie jak Różowe Skrzyneczki czy Młodzieżowy Budżet
Obywatelski, jak i zorganizować
Bielańskie Dni Młodzieży. Po
wakacyjnym wypoczynku jesteśmy gotowi do działania i pełni
motywacji.
Za sterami rady będzie mogło sprawdzić się także nowe
prezydium, wybrane w czerwcu tego roku. Pożegnaliśmy już
tegorocznych maturzystów, co
oznacza, że dołączą do nas we
wrześniu nowi uczniowie bielańskich szkół, a także aktywni
mieszkańcy dzielnicy.
Z tej okazji przewodnicząca
oraz jej zastępcy, a także skarbnik i sekretarz, napisali parę słów
o sobie.

JULIA GABRYSIAK

MARTA GARTKIEWICZ

OLAF ZIĘCINA

JULIA DĘBSKA

LAURA WALA

jest idealnym miejscem do realizacji pomysłów, ponieważ jako
grupa aktywnej bielańskiej młodzieży jesteśmy w stanie realnie
wesprzeć mieszkańców naszej
dzielnicy. Oprócz zaangażowania w działania rady moją pasją
jest siatkówka, jazda na rowerze
oraz czytanie książek i słuchanie
muzyki.

Młodzieżowej Rady. Napiszcie
do nas. Naprawdę, warto!

Olaf Zięcina:
W Młodzieżowej Radzie Bielan działam od kwietnia tego
roku i jestem jej wiceprzewodniczącym. Uczęszczam do LX
Liceum Ogólnokształcącego im.
Wojciecha Górskiego. Działam
w Radzie, ponieważ interesuje
mnie funkcjonowanie lokalnej
społeczności. Poprzez swoją
aktywność chciałbym wpływać
na stabilne i godne życie młodych mieszkańców Bielan. Za-

i dzięki temu zostałam również
reprezentantką do Rady. Od
września rozpoczynam naukę
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława IV. Chętnie pomagam innym i angażuję
się społecznie. Jestem otwarta
i lubię poznawać nowych ludzi.
Działanie w radzie wiele mnie
nauczyło, za co jestem niezwykle wdzięczna. Moją największą
pasją jest pływanie, ale interesuję się również literaturą.

stanowisko sekretarza Rady, ponieważ zależy mi na skrupulatnej
dokumentacji naszych działań.
Uważam to za kluczowe zadanie,
ponieważ zależy mi, aby wszyscy radni, gdy nie są w stanie pojawić się na sesji, byli na bieżąco
z naszymi działaniami i planami
na przyszłość.

Marta Gartkiewicz:
Jestem przewodniczącą Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany. Mam 15 lat i chodzę do 2
klasy XLI Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela.
W radzie działam od 1,5 roku –
najpierw jako radna, później jako
wiceprzewodnicząca.
Bardzo
lubię angażować się w działalność społeczną, wymyślać ciekawe projekty oraz poznawać
nowych ludzi. Uważam, że Rada

mierzam współtworzyć projekt
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Poprzednia edycja
okazała się wielkim sukcesem
i w tym roku będę kontynuował
tę społeczną inicjatywę. Przede
mną dużo wyzwań, ale też niezwykłych doświadczeń, które
ukształtują mnie jako młodego
człowieka. Dzięki bardzo dobrej
współpracy z Urzędem Dzielnicy
Bielany oraz jego władzami realizacja określonych pomysłów
i koncepcji jest znacznie łatwiejsza. Już teraz przygotowuję się,
by od września rozpocząć pracę
wraz z nowym prezydium i radnymi kolejnej już – VIII kadencji
Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Bielany. Mam nadzieję, że ten
oraz następny rok będą bardzo
owocne, a Wam, jako młodym
Czytelnikom Naszych Bielan,
polecam włączyć się w struktury

Jestem Julia Gawrysiak:
Mam 15 lat. Od września 2021
roku jestem w Młodzieżowej
Radzie Bielan jako radna, a od
czerwca 2022 jako wiceprzewodnicząca. Moim celem jest
z pewnością działanie na rzecz
młodzieży, by mogła ona cieszyć
się z mieszkania na warszawskich Bielanach. Razem z radą
mamy wiele pomysłów, planów
i nie mogę się doczekać, aż je
zrealizujemy!
Laura Wala:
Jestem skarbniczką Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany.
Działam w radzie od października 2021 roku. Byłam wiceprzewodniczącą Szkoły Podstawowej
nr 209 im. Hanki Ordonówny

Julia Dębska:
Chodzę do Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Janusza
Kusocińskiego. To właśnie za
pośrednictwem szkoły zostałam radną. Ważny są dla mnie
rozwój osobisty i doskonalenie
się w każdy możliwy sposób.
Z tego powodu nieustannie próbuję nowych rzeczy. Wybrałam

To właśnie oni, wraz z zespołem młodzieżowych radnych,
przez najbliższy rok będą działać na rzecz Bielan. Nasza rada
ma również dwóch delegatów do
Młodzieżowej Rady Warszawy
– w tym roku są to Olaf Zięcina oraz Maja Piechocka, którzy
wraz z radnymi z innych dzielnic
współpracować będą przy miejskich projektach i przedsięwzięciach. Mamy nadzieję, że ten rok
okaże się owocny i pozwoli nam
realizować kolejne pomysły!

.

Angażuj obywatelsko – zgłoś klasę do programu edukacyjnego!
Dzięki udziałowi w programach Angażuj obywatelsko
z Centrum Edukacji Obywatelskiej uczniowie i uczennice
chętniej włączają się w życie
szkoły i lokalnych społeczności. Budują dzięki temu
postawę zaangażowania
i poczucia odpowiedzialności
za siebie i innych. Rekrutacja
do projektu trwa!
UM
EDUKACJA

W ramach obszaru Angażuj
obywatelsko prowadzione są
dwa programy edukacyjne:
Młodzi Przedsiębiorczy
Podstawy przedsiębiorczości
i doradztwo zawodowe w szkołach branżowych rzadko budzą
zainteresowanie uczniów.

W programie „Młodzi przedsiębiorczy” dostrzegą oni związek
tych zagadnień ze swoją przyszłością. Dzięki temu chętniej
włączają się w zajęcia.
Uczestnicząc w programie,
zdobędziesz inspiracje m.in.
do tego, by Twoi uczniowie
i uczennice:
• potrafili przygotować skuteczne CV,
• zaczęli bardziej świadomie
planować swoją ścieżkę
kariery,
• nauczyli się analizować ofertę
banków i bezpiecznie poruszać w e-bankowości,
• poznali kolejne kroki potrzebne do założenia firmy,
• dowiedzieli się, jakie są
narzędzia komunikacji i asertwności przydatne w trudnej
rozwmowie z pracodawcą,
• czuli się odpowiedzialni za
kreowanie zmian w najbliż-

szym otoczeniu i na rzecz
klimatu,
• podejmowali własne
inicjatywy i współpracowali
z innymi.
Program może być realizowany nie tylko na lekcjach przedsiębiorczości, lecz także w ramach
doradztwa zawodowego, godziny wychowawczej czy WOS.
Więcej informacji znajduje się
na stronie programu angazuj.ceo.
org.pl/programy-edukacyjne/
mlodzi-przedsiebiorczy.
Młodzi w akcji
Program realizuje działania
oparte na metodzie projektu,
realizując działania z zakresu
wolontariatu, czytelnictwa oraz
współpracy z organizacjami
pozarządowymi.
Udział w programie mogą
wziąć zarówno szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, jak

i MOS-y, MOW-y oraz szkoły
branżowe. Projekt obejmuje
kilka ścieżek edukacyjnych:
• Młodzi w akcji+ – ścieżka
dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, dotyczy działań społecznych na
rzecz społeczności szkolnej
i lokalnej;
• Oby młodzież – ścieżka dla
MOS-ów, MOW-ów oraz
szkół branżowych, dotyczy
działań na rzecz społeczności
szkolnej oraz lokalnej;
• PoczytajMy – ścieżka dla
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczy
działań czytelniczych oraz
wolontariatu;
• Ochotnicy warszawscy
– ścieżka dla warszawskich
szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, dotyczy wolontariatu;
• Włącz szkołę – ścieżka dla

szkół podstawowych i ponadpodstawowych, działania
oparte na edukacji o trzecim
sektorze oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
• Pozarządowik szkolny
– ścieżka dla warszawskich
szkół podstawowych i ponadpodstawowych, działania
oparte na edukacji o trzecim

sektorze oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
• Civic up! Academy – działanie cykliczne dla młodzieży,
dotyczy realizacji działań
społecznych.
Więcej informacji znajduje się
na stronie programu angazuj.ceo.
org.pl/programy-edukacyjne/o-programie-mlodzi-w-akcji.
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Camping przy Balatonie
Bywało tu tłoczno, rozbrzmiewały różne języki. Turyści nocowali w namiotach, domkach letniskowych lub we własnych przyczepach – skądinąd to właśnie na Młocinach rodził się polski ruch caravaningowy.
MATEUSZ NAPIERALSKI
Gierkowska dekada była okresem gwałtownego rozwoju turystyki. Przyczyniły się do tego
podwyżki płac, statystycznie
dłuższe urlopy, motoryzacja kraju oraz poluzowanie przepisów
granicznych. Polska Rzeczpospolita Ludowa otworzyła się
szerzej na cudzoziemskich turystów.
Już na początku 1972 r. szacowano, że Warszawę odwiedzi tegoż roku ponad 1,7 miliona osób
(w tym 400 tysięcy z zagranicy),
co było znaczącym wzrostem
w stosunku do poprzednich lat.
Tymczasem baza hotelowa stolicy dysponowała zaledwie czterema tysiącami łóżek. Gdzie zatem
zakwaterować tych ludzi? Sięgnięto po prowizoryczne rozwiązanie: organizację kilku nowych
campingów. Obiekty te usytuowano w pobliżu tras wlotowych
do miasta, m.in. przy ulicach
Wery Kostrzewy (obecnie Bitwy
Warszawskiej 1920 r.; ten działa
zresztą do dziś), Grochowskiej,
Połczyńskiej, Pasymskiej i Balaton.
„Turysta” i „Wisła”
Camping nr 120 przy ul. Balaton 5 (według dawnej numeracji
adresowej), zarządzany przez
Spółdzielcze Biuro Turystyczne
„Turysta”, otwarto na początku
lata 1972 r. „Express Wieczorny” zachęcał podróżnych: „Ładne namiociki z łóżkami na 100
miejsc oczekują przy Balaton.
Drugie tyle zmieści się jeszcze
na tym terenie, gdyby zaszła
potrzeba”. Inauguracyjny sezon
campingowy nie zaczął się najlepiej, bo o „Balatonie” wtedy
mało kto słyszał. W połowie lipca ’72 nocowało tam tylko kilkunastu turystów. Wkrótce poprawiono „marketing” i w kolejnych
sezonach coraz więcej zainteresowanych dzwoniło na recepcję
pod numer 34-42-13 z pytaniami
o wolne miejsca. Przyjeżdżali turyści indywidualni lub grupowi
(także kolonie i szkolne wycieczki), zmotoryzowani i piesi.
Pole namiotowe poprzecinane
kilkoma wewnętrznymi alejkami
zajmowało ok. 1,2 hektara. Zostało wyposażone w ogólnodostępną kuchnię z elektrycznymi
kuchenkami, kabiny WC, umywalnie z natryskami, bufet serwujący ciepłe śniadania i kolacje
oraz sklepik spożywczy z przekąskami i chłodnymi napojami
(zdarzały się jednak problemy
z zaopatrzeniem). W 1974 r. „Balaton” był chwilowo nieczynny,
a rok później cały obiekt przejął
Warszawski Ośrodek Turystyki
i Wypoczynku „Wisła”. Nowa
administracja (kierownik Tadeusz Hertz) postawiła świetlicę,
służącą również za jadalnię.
Kontrole sanitarne wykazywały,

» Camping przy ul. Balaton w obiektywie Lubomira T. Winnika („Stolica” nr 28, 1972. Reprodukcja za zgodą fotografa)

że camping utrzymywano w należytym stanie – nie bez powodu
miał pierwszą kategorię.
W sierpniu 1977 r. na „Balatonie” stanęło dziesięć domków
letniskowych typu „Pilawa”.
Każdy z tych czteroosobowych
budyneczków o dwuspadowych
dachach posiadał dwa osobne
wejścia i niewielki taras. We
wnętrzach zamontowano piecyki akumulacyjne, dzięki czemu
można było tam mieszkać do
końca października. Letniaki
były skanalizowane, doprowadzono do nich ciepłą wodę.
Przed rozpoczęciem sezonu ’81
administracja kierowana przez
Janusza Majewskiego wymieniła
w domkach instalację hydrauliczną.
Na ul. Balaton chętnie przyjeżdżali zagraniczni podróżni,
głównie z NRD, Czechosłowacji, Węgier, ale także spoza bloku wschodniego, np. z Francji,
RFN czy krajów skandynawskich. Według wyliczeń podanych w tygodniku „Stolica” (27
czerwca 1976 r.), z pięciu tysięcy gości, którzy przewinęli się
przez ten camping w sezonie ’75
i na początku sezonu ’76, aż 65%
pochodziło z zagranicy. „Balaton” miał swoich stałych klientów, jak choćby pewną polską
rodzinę, mieszkającą od 42 lat
w Norwegii („Trybuna Ludu”,
18 sierpnia 1989 r.): „Od kilku lat co roku przyjeżdżamy do
ojczyzny – mówi pani Eugenia
– i zawsze zatrzymujemy się na
tym campingu. Cicho tu, spokojnie”.
Pani Magdalena Senator po-

dzieliła się ze mną bardzo ciekawym wspomnieniem (uprzejmie dziękuję!), pozwalającym
wyobrazić sobie to miejsce: „Od
1963 r. mieszkałam w domu nauczycielskim przy szkole nr 77.
Zanim powstał camping, była
tam rozległa polana – trochę
krzaków, parę dołków – gdzie
bawiliśmy się w ukryciu. Potem
ogrodzono teren i pojawiły się
namioty. Był powiew «zachodu»,
gdyż trafiali się dewizowi goście
– Niemcy, Szwedzi. Pamiętam
szwedzkie dzieci biegające na
golasa. Potem powstały domki campingowe. Przy wjeździe
i furtce była w jednym recepcja,
dalej działał sklepik. Naprzeciwko stała tzw. świetlica, chyba
sala TV. Na recepcji pracowali
studenci, którzy wynajmowali na
Żubrowej pół domu, w tym Wojtek Tomczak, mój przyszły szwagier. Bywałam u niego na recepcji z siostrą, co było fascynujące,
gdyż wstęp na teren campingu
był dla mieszkańców [Młocin]
wzbroniony. Potem można było
chyba wejść do sklepiku”.
Po sezonie pole namiotowe zamieniało się w strzeżony
parking. Opłata za parkowanie
samochodu lub przyczepy turystycznej wynosiła 180 zł miesięcznie.
Miłośnicy domów na
kółkach
Młociny zapisały ważną kartę w dziejach polskiej turystyki
samochodowej. W dniach 16–17
czerwca 1973 r. członkowie koła
caravaningu przy stołecznym
Automobilklubie urządzili na

„Balatonie” pierwszy ogólnokrajowy – choć spoza Warszawy
przyjechały z przyczepami tylko
dwie ekipy – zlot caravaningowców, będący świetną okazją
do zapoznania się i wymiany
doświadczeń. Nestor tego środowiska Bogumił Mierkowski
pisał po latach, że w wydarzeniu „uczestniczyło 10 pojazdów
kempingowych i tyleż samochodów bez przyczep, a zwycięzcą
w konkursie technicznym został
kolega Węglarz z Piły ze swoją «teleskopową» przyczepą”.
Nagrody rzeczowe ufundowało
Zjednoczenie „Predom”. Pułkownik inżynier Zbigniew Węglarz (1923–2019), pomysłowy
konstruktor sprzętu wojskowego, w 1968 r. samodzielnie zbudował przyczepę rozkładaną za
pomocą elektrycznego mechanizmu, którą później opatentował.
Jeździł z nią, przyczepioną do
„warszawy” kombi, przez prawie
pół wieku!
Trzeci
zlot
(31
maja
– 1 czerwca 1975 r.), zorganizowany na „Balatonie” przez
Polską Federację Campingu
i Automobilklub Warszawski,
przyciągnął liczne grono entuzjastów. Prezentowano różne
inne amatorskie konstrukcje
oraz przeróbki i usprawnienia
techniczne (dziś powiedzielibyśmy „tuning”) przyczep N-126
produkowanych w zakładach
Zjednoczenia „Predom” w Niewiadowie. Wydelegowani na ten
„event” pracownicy niewiadowskiej fabryki z jej dyrektorem na
czele uważnie przysłuchiwali się
opiniom użytkowników i noto-

wali spostrzeżenia. W programie znów nie zabrakło konkursu
z nagrodami. Na zlot przybyło
też wiele osób, które dopiero
zamierzały rozpocząć przygodę
z caravaningiem.
Osiedla zamiast namiotów
W tekście Dariusza Rostkowskiego w „Gazecie Wyborczej”
(25 lipca 1991 r.) czytamy:
„Zamiast zlikwidowanego rok
temu campingu na Młocinach
przy ul. Balaton 5, jest małe,
prywatne pole namiotowe przy
ul. Arkuszowej 58 na Radiowie.
Mieści się tam 50 osób. Można
też wynająć pokój”. Zwolnioną
przestrzeń przy ul. Balaton zajęła
zabudowa jednorodzinna. Poprowadzona między domami nowa
uliczka otrzymała w 1997 r. nazwę Daglezji.
Jak wspomniałem, równocześnie z „Balatonem” powstał
drugi młociński camping przy
ul. Pasymskiej 7, należący do
Ogólnokrajowej
Spółdzielni
Turystycznej „Gromada” i obliczony na ok. 100 osób. Z tego co
wiem, nie utrzymał się długo. We
wrześniu 1973 r. Irena Chomać
w „Trybunie Ludu” pisała, że
„zlikwidowany ma być również,
nieczynny zresztą w bieżącym
roku, camping przy ul. Pasymskiej”. Milczy o nim przewodnik
„Warszawa i okolice” z 1976 r.
i wszelkie późniejsze informatory. Na tym terenie mieściła się
potem baza zaopatrzeniowa Warszawskiego
Przedsiębiorstwa
Turystycznego „Syrena”, a dziś
znajduje się tam kameralne osiedle Hill Park.

Zanim powstał
camping, była
tam rozległa
polana – trochę krzaków,
parę dołków
– gdzie bawiliśmy się
w ukryciu.
Potem ogrodzono teren
i pojawiły się
namioty.
Ulica Balaton, biegnąca śladem dawnej kolei młocińskiej,
zawdzięcza swą nazwę wielkiemu jezioru na Węgrzech. Zyskała ją w październiku 1967 r.,
kiedy stołeczne władze nadały
nazwy 36 ulicom. Innymi hungarikami w tej grupie były ulice
Szegedyńska (pierwotnie „Segedyńska”) i Béli Bartóka. Samo
słowo „Balaton” nie jest czysto
węgierskie, wywodzi się z języków słowiańskich i oznacza
„błotne”, podobnie jak… „Młociny”, pochodzące od terminu
„młaka” (gwarowo „młoka”),
czyli podmokłego, błotnistego
terenu.

.
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UPAMIĘTNIENIE GODZINY "W"
PRZY STACJI METRA MŁOCINY
FOT. S. KORZENIEWSKI

BIELANY PAMIĘTAJĄ
78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Walczyli o wolną i godną Polskę Zryw uwieczniony
na fotografiach
Jak co roku uczciliśmy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To już 78 lat.
Pamięć jest ważna. Nic nie
przypomina lepiej dawnych
wydarzeń niż fotografie.
A w sierpniu wspominamy
szczególnie jedno wydarzenie,
czyli Powstanie Warszawskie. Z tej okazji Biblioteka
Publiczna im. Stanisława Staszica przygotowała wyjątkową
wystawę poświęconą fotoreporterom, którzy uwiecznili
na kliszach bohaterski zryw
przeciwko okupantowi.

MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Obchody dzielnicowe rozpoczęły się 31 lipca od mszy
w kościele Matki Bożej Królowej
Pokoju na Młocinach. Następnie
kombatanci,
samorządowcy,
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy
zebrali się na przy pomniku ku
czci walk o lotnisko bielańskie
przy ul. Michaliny.
W uroczystości wzięło udział
wielu kombatantów, w tym: wiceprezes Maryla Łukasińska
i płk Marek Ruszczak ze Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej; por. Janusz Maksymowicz, prezes zarządu głównego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych
i kapitan Jan Herbut Heybowicz
z koła związku w Łomiankach
oraz por. Józef Kassyk, przewodniczący Bielańskiego Klubu
Kombatanta. Na uroczystości nie
zabrakło też pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Po uroczystości przy pomniku kombatanci i przedstawiciele
urzędu dzielnicy udali się w zwyczajowy objazd po bielańskich
miejscach pamięci związanych

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

» W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele zarządu dzielnicy, radni i kombatanci

FOT. S. KORZENIEWSKI

z Powstaniem. Hołd poległym
oddano m.in. przy obelisku
i przy krzyżu ku czci powstańców
na Cmentarzu Wawrzyszewskim,
a także przy pamiątkowej tablicy
zawieszonej na ścianie kościoła
św. Marii Magdaleny.

.

» Por. Józef Kassyk przypomniał
zebranym o znaczeniu Powstania
FOT. S. KORZENIEWSKI

Za każdy kamień twój, Stolico damy krew!
REDAKCJA
Wspólne śpiewanie powstańczych i żołnierskich pieśni na
Piechotkowie już na stałe wpisało się w bielańskie obchody
rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego.
4 sierpnia mieszkańcy zebrali
się tłumnie na podwórku przy
ul. Skalbmierskiej, przy którym
znajduje się mural poświęcony
powstańcom warszawskim, a zarazem architektom osiedla Marii

i Kazimierzowi Piechotkom.
Po oficjalnym powitaniu przez
zastępczynię burmistrza Sylwię
Lacek na scenie pojawił się zespół wokalno-aktorski „Sonanto”, który wraz z pomocą zebranych odśpiewał wiele znanych
powstańczych piosenek. Usłyszeliśmy m.in. „Pałacyk Michla”, „Deszcz, jesienny deszcz”
i „Warszawskie dzieci pójdziemy
w bój”.

.

» Wielu mieszkańcom tekst nie
był potrzebny, piosenki śpiewali
z pamięci FOT. S. SUPINO

Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie wykonane
przez Prasowych Sprawozdawców Wojennych Komendy
Głównej Armii Krajowej (PSW)
w czasie powstania. Byli oni fotoreporterami przeszkolonymi
konspiracyjnie w strukturach
Polskiego Państwa Podziemnego w celu dokumentacji zbrodni niemieckich, przygotowania
materiału wywiadowczego czy
uwieczniania na zdjęciach akcji
dywersyjnych podziemia.
Zaprezentowane na wystawie
fotografie wykonane zostały
przez por. Wiesława Chrzanowskiego, ppor. Joachima Joachimczyka, ppor. Stanisława Bala,
ppor. Eugeniusza Lokajskiego,
por. Władysława Bala, Sylwestra Brauna, plut. Haliny Bala-Rueger i plut. Leszka Reugera.
Z wystawy dowiemy się o ich
zaangażowaniu w konspirację
i powojennych losach, a także
o wykorzystywanym przez nich
sprzęcie takim jak np. małoobrazkowy aparat marki Leica.

16 sierpnia odbył się wernisaż
wystawy, na którym pojawili się
m.in. powstańcy, powitani przez
pozostałych zebranych gromkimi brawami. Pierwszy z gości
głos zabrał Henryk Ratyński,
kombatant i historyk, który wyraził ogromną wdzięczność dla
zespołu biblioteki za jej działanie na rzecz upowszechniania
pamięci o Powstaniu. – Żadna wyobraźnia ludzka nie jest
w stanie tego odtworzyć, co możliwe jest jednak, patrząc na tu
wystawione zdjęcia. Powstanie
Warszawskie to jeden z największych zrywów wolnościowych
w dziejach Polski. O tym trzeba
pamiętać. I ta pamięć musi zostać zachowana – mówił Ratyński.
Fotografie obejrzymy w Galerii Aneks Bielański, znajdującej
się w siedzibie Biblioteki przy
ul. Romaszewskiego 19. Wystawa czynna jest od 25 lipca do 26
września 2022 r. w godzinach
otwarcia biblioteki.
Nie tylko fotoreporterzy
Zapraszamy jednocześnie do
odwiedzenia wystawy „Ocalała
44”, na której zaprezentowane
są stare, czarno-białe fotografie z Powstania Warszawskiego
ukazujące działania powstańcze
w konkretnych miejscach na
mapie miasta. Fotografie te zostały zestawione z tymi samymi
budynkami i fragmentami ulic
współczesnej Warszawy. Wystawa czynna jest w godzinach pracy Wypożyczalni dla Dorosłych
i Młodzieży Nr 65 przy ul.
Petőfiego 3. Prezentowana będzie do 17 września.

.

FOT. M. MICHAŁOWSKI

Sprawy różne
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Młodzi mistrzowie judo: Jakub
Liśkiewicz i Kacper Romaniuk

FOT. MARIUSZ KUBIAK

O tym, że Bielany to sportowa
dzielnica, mająca wielu utalentowanych wychowanków,
zdobywających medale
w niemal każde dziedzinie
– od pływania, przez biegi,
piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, po badmintona – wie
już cała Warszawa. Nie sposób
jednak przestać się chwalić,
kiedy bielańska młodzież
wygrywa złoto i osiąga tytuły
mistrzowskie.
REDAKCJA
SPORT

W dniach 28–29 maja 2022
r. w Warszawie odbyła się Warszawska Olimpiada Młodzieży
w Judo im. Jana Ślawskiego,
zorganizowana przez Warszawsko-Mazowiecki Związek Judo
i UKS Ikizama. Złote medale
i tytuły Mistrza Warszawy zdo-

byli w swoich kategoriach wiekowo-wagowych uczniowie kl.
IV o profilu sportowym bielańskiej szkoły podstawowej nr
352, Jakub Liśkiewicz i Kacper
Romaniuk. Obaj trenują (Jakub
od 5., a Kacper od 4. roku życia) w barwach klubu Judo Lemur, obecnie pod okiem trenera
prowadzącego Łukasza Zatyki,
mając cztery treningi tygodniowo. Bielany reprezentują w zawodach rangi wojewódzkiej,
ogólnopolskiej i międzynarodowej, w których zajmują czołowe
lokaty. W ramach całorocznych
przygotowań do zawodów wyjeżdżają na zgrupowania sportowe, campy i obozy z mistrzami
olimpijskimi. Poza judo Kacper ćwiczy również akrobatykę
i pływanie. W czerwcu br. zdobył
dwa brązowe medale w pływaniu
stylem dowolnym i na grzbiecie
w Mistrzostwach Szkoły Podstawowej nr 352 w zawodach „Pły-

wamy razem dla Bielan”.
Udziałem w Mistrzostwach
Warszawy nasi sportowcy zakończyli kolejny sezon zawodniczy.
Jednak nie spoczęli na laurach
i z początkiem wakacji rozpoczęli szlifowanie formy do kolejnego sezonu. W dniach od 29
czerwca do 11 lipca 2022 r. brali
udział w campie zawodniczym,
gdzie ciężko trenowali pod
okiem kadry trenerskiej klubu
Judo Lemur oraz specjalnego gościa, mistrza Europy i dwukrotnego olimpijczyka, Przemysława
Matyjaszka. Swoją formę będą
mogli sprawdzić już niebawem
w pierwszych zawodach sezonu 2022/2023, które odbędą się
1 października 2022 r. w Sochaczewie.
Trzymamy kciuki za naszych
sportowych bielańskich mistrzów i życzymy dalszych sukcesów w judo.
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Medalistki na Bielanach
Nasze medalistki mistrzostw Europy w Monachium: Pia Skrzyszowska i Ewa Różańska odwiedziły Akademię Wychowania
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Spotkały się
m.in. z Sylwią Lacek, zastępczynią burmistrza dzielnicy Bielany,
i Andrzejem Maliną, zastępcą burmistrza dzielnicy Bielany.
Pia Skrzyszowska, zawodniczka bielańskiego
klubu AZS AWF Warszawa, wywalczyła dwa medale Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce, które
odbyły się w Monachium. Zawodniczka zdobyła
indywidualne złoto na 100 metrów przez płotki
oraz srebro w sztafecie 4 x 100 metrów.
– Liczyłam na medal indywidualnie. Niespodziewanie zgrałyśmy się z dziewczynami
w sztafecie. Spodziewałam się twardszej walki
w finale, ale gdy ruszyłam okazało się, że nikt mnie
nie dogonił. Faworytka biegu odpadła. Ja byłam
bardzo pobudzona, nie byłam zestresowana i wiedziałam, że muszę się pilnować, aby nie uderzyć

w żaden płotek. Nie można sobie pozwolić na
żaden błąd czy moment dekoncentracji – powiedziała po biegach w strefie dla mediów Pia Skrzyszowska.
Na tych samych mistrzostwach srebrny medal
w rzucie młotem zdobyła Ewa Różańska, absolwentka Liceum im. J. Kusocińskiego oraz zawodniczka AZS AWF Warszawa. W stawce zawodniczek było wiele rywalek z lepszymi rekordami
życiowymi i większym doświadczeniem na tak
wielkich imprezach. Ewa Różańska udowodniła
jednak, że nie doświadczenie, a obecna forma
i silna psychika są najważniejsze. REDAKCJA

.

FOT. REDAKCJA

.

OGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW
MIESZKANIE
Kupię mieszkanie w dowolnej dzielnicy, dzwonić po godz. 20:00. Tel. 22 835 72 04.
SPRZĘT AGD
Sprzedam mała pralkę półautomatyczną, do domu, na działkę, turystyczna, wysokość do 55 cm.
Tel. 695 276 000.
NAUKA ANGIELSKIEGO
Egzamin 8-klasisty, matury, certyfikat FCE, konkursy, korepetycje, konwersacje, studenci, tłumaczenia. Wieloletnie doświadczenie, międzynarodowy certyfikat PROFICIENCY Uniwersytetu
Cambridge w Wlk. Brytanii (biegłość języka), efektywnie, dojazd. Tel. 609 979 485.
ZAJRZYJ DO SKLEPU
Nowo otwarty sklep spożywczy SMACZEK zaprasza klientów na dania kuchni domowej takie
jak: zupy, kotlety schabowe, mielone, gołąbki, krokiety, spaghetti, szaszłyki, filety z ryby smażone, udka kurczaka z rożna, wyroby garmażeryjne (naleśniki, pierogi, uszka, kluski) oraz nabiał ze
wsi. Sklep mieści się przy ulicy Broniewskiego 69 w pawilonie o numerze 40, na terenie bazaru naprzeciwko Megasamu Żoliborskiego. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:
10:00–18:00, w soboty: 10:00–15:00, www.smaczek.waw.pl. Tel. 782 020 960
NIERUCHOMOŚCI
Sąsiedzie, skorzystaj z mojego doświadczenia i powierz mi sprzedaż, kupno bądź wynajem swojej
nieruchomości. Mieszkam i pracuję na Bielanach. Skontaktuj się ze mną i umów na niezobowiązujące spotkanie. Zapraszam, Twój Doradca Nieruchomości, Białe Lwy Nieruchomości,
Gosia Nowakowska, tel. 608 610 911.
Zamów bezpłatne ogłoszenie w „Naszych Bielanach”, pisząc na adres bielany.gazeta@um.warszawa.pl. Redakcja zastrzega
sobie prawo do niepublikowania ogłoszenia w przypadku braku miejsca w numerze. Nekrologów nie publikujemy.

WYBORY
DO RADY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BRZEZINY

20 września 2022 roku godzina 18.00
w siedzibie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 247
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” przy ul. Wrzeciono 9 w Warszawie
Teren działania Samorządu to obszar ograniczony ulicami:
Przy Agorze, Marymoncka, S.B. Lindego, J. Kasprowicza.
Zapraszamy mieszkańców Osiedla Brzeziny
Rada Samorządu Mieszkańców Brzeziny

WYBORY
DO RADY SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW WRZECIONO

27 września 2022 roku godzina 18.00
w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy
przy ul. Balcerzaka 1 w Warszawie
Teren działania Samorządu to obszar ograniczony ulicami:
J. Kasprowicza, Przy Agorze, Marymoncka, T. Nocznickiego.
Zapraszamy mieszkańców Osiedla Wrzeciono
Rada Samorządu Mieszkańców Wrzeciono
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Rada Dzielnicy
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Po co nam dress code?
JOANNA
FABISIAK

POSEŁ NA SEJM RP
KOALICJA OBYWATELSKA

Świadomie użyłam w tytule
angielskiego zwrotu dress code,
oznaczającego zbiór zasad, dotyczących odpowiedniego doboru ubrania do okoliczności,
bo coraz częściej pojawia się
on w publikatorach, również
w rozmowach towarzyskich. Do
polskiego słownictwa trafił wraz
z wieloma innymi zapożyczeniami angielskimi, przyniesionymi
przez duże korporacje. W korporacyjnych regulaminach pracy pojawiło się pewne novum.
Otóż obok listy obowiązków
służbowych pracownik otrzymywał i otrzymuje rygorystyczne zalecenia, dotyczące ubioru
w miejscu pracy. Na początku,
szczególnie dziewczyny, buntowały się, bo ten dress code stawiał wymagania prawie równe
co w służbach mundurowych.
Właściciele firm tworzących
korporacje nie kierują się bynajmniej w tych zaleceniach
względami estetycznymi, lecz
ekonomicznymi. Amerykańscy
specjaliści od reklamy udowadniają bowiem, że jednolita odzież
służbowa wzmacnia wizerunek
firmy lub instytucji i jest elementem konsekwentnie budowanej
marki, co potęguje rozpoznawalność, a w rezultacie przekłada się
na efekt ekonomiczny. Patrząc
od strony pracownika, również
można dostrzec korzyści, jakie
daje mu strój służbowy. Pomijam
wygodę, odczuwaną raczej przez
mężczyzn, bo kobiety wolą stroje
zindywidualizowane. Psychologowie twierdzą jednak, że odpowiednio dobrany ubiór służbowy
zwiększa poczucie kompetencji,
a osoba nosząca go podświadomie wczuwa się w rolę, jaką
ubiór narzuca. To nie tylko biały
fartuch pielęgniarki czy lekarza
przypomina o pełnionej misji.
Mundur wojskowego, policjanta
czy strażaka jak tablica informacyjna zawiera w sobie wiele
danych, dotyczących zadań i ról
społecznych jego właściciela.
A grupy buntu: hippisi, skinheadzi, punki przyjmują pewien styl
ubierania się, by w ten sposób
zamanifestować i podkreślić odmienność swych poglądów.

Woody Allen wybitny aktor
i reżyser twierdził, że „Wygląd to
80% sukcesu” i trudno się z nim
nie zgodzić, choć w naszej pamięci obecne jest przysłowie, że
„Nie szata zdobi człowieka”. No
to jak jest naprawdę? Dyskusje
na temat ubioru i jego znaczenia
trwają i trwać będą. Świat polityki, biznesu i dyplomacji mają
swój surowo przestrzegany dress
code. Także osoby wykonujące
wiele zawodów noszą mundury,
mundurki, stroje mniej lub bardziej oficjalne i nie robią z tego
tytułu problemu, a nierzadko
mundur jest dla nich powodem
do dumy. Zupełnie inaczej rzecz
ma się z mundurkami szkolnymi. Spory o ubiór szkolny były
w ostatnich dziesięcioleciach
burzliwe. Zwolennicy i przeciwnicy mundurków zaciekle bronili swoich racji. Ustawodawca,
nie chcąc stawiać sprawy „na
ostrzu noża”, pozostawił decyzję
w tej sprawie dyrektorowi szkoły
i radzie rodziców. Nie chcę ponownie rozpalać emocji. Może
więc tylko, na marginesie rozpoczynającego się roku szkolnego,
kilka spostrzeżeń z bielańskiego
podwórka czy raczej ulicy.
Lubię spacer bielańskimi
ulicami pierwszego września.
Dzieciaki z rodzicami, nastolatki
pojedynczo i w grupach towarzyskich przez cały dzień wędrują
do szkoły lub z niej wracają. Te
gromady uczniów łączy dobry
humor i jeszcze coś – strój. Ubrani są „na galowo”, biała góra,
ciemny dół. Wyglądają elegancko, mają klasę i styl. Ten szkolny
dress code jest mile widziany na
rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego i przy paru innych
szkolnych okazjach. W szkole,
do której chodzą moje starsze
wnuki, „galówka” była zalecana
także w pierwsze poniedziałki
miesiąca, może dla przypomnienia, że to fajnie być uczniem
szkoły z tradycjami. Młodsze
wnuki noszą mundurki podczas
zajęć, a po lekcjach zostawiają je
w szkole. A więc w bielańskich
szkołach niepublicznych uczniowie mają mundurki lub jakieś
identyfikatory przynależności do
danej placówki. W szkołach publicznych znacznie rzadziej taka
identyfikacja jest proponowana.
Toteż następne dni września,
po rozpoczęciu roku szkolnego,
zapewniają nam bielański pokaz

mody dziecięco-młodzieżowej.
Uczniowie szkoły podstawowej
zachwycają barwami strojów,
błyskiem cekinów, ozdabiających każdą część garderoby
i wymyślnością elementów dekoracyjnych na ubraniach. Starsi
uczniowie odchodzą od różu na
rzecz szarości. Jednak ich wygląd często pozwala sądzić, że
są raczej niewolnikami mody niż
zwolennikami zdrowego rozsądku i dobrego smaku. Coco Chanel mawiała: „Moda przemija,
a styl pozostaje”. Nastolatkowie
muszą, wśród różnych wyzwań,
określić także własną tożsamość
estetyki ubioru. To wcale nie jest
łatwe i bardzo często dorosła już
uczennica zmaga się z problemem nazywanym „nie wiem, jak
się ubrać” nawet wtedy, gdy szafa pełna jest strojów. Trudność
wynika z nieumiejętności doboru
elementów i niepewności, czy
dana garderoba jest stosowna na
daną okazję. Chłopcom zasady
dress codu są obojętne, a szkoda. Zdarzyło mi się, że podczas
oficjalnej uroczystości siedzący
obok mnie chłopak spytał szeptem, czy jego modne skarpetki
w urocze wzorki nie są zbyt ekstrawaganckie. Odpowiedziałam,
zgodnie z prawdą, że są i warto
ukryć je pod spodniami. Szkolne
rewie mody nie uczą i nie pomagają w wyrobieniu dobrego
gustu. Za to nierzadko bywają
powodem stresu i „doła” dla kogoś, kogo nie stać na markowe
ciuchy. Czy to znaczy, że jestem
zwolennikiem mundurków?
Sama nie nosiłam mundurka,
ale miałam granatową, gustowną
sukienkę, uszytą według własnego wzoru i pomysłu i chodziłam
w niej codziennie do szkoły.
Co ważniejsze, nie czułam się
z tego powodu ograniczona
w mej wolności. Nie znając więc
zasad dress codu i zaleceń korporacyjnych, przyczynialiśmy się,
swymi jednolitymi, eleganckimi
ubraniami, do budowania marki
i dobrego imienia naszej szkoły.
Teraz, mając naukowo udowodniony związek między strojem
a sukcesem instytucji, z sentymentem wspominam moją
granatową sukienkę i nie zamieniłabym jej na żadne markowe
ciuchy, bo identyfikuję się nadal
z moją szkołą i cieszę się, że
idzie do góry w rankingach.

.

Konkurs na najem lokali użytkowych
Warszawska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Chomiczówka” ogłasza konkurs ofert na ustalenie
wysokości czynszu na najem lokali użytkowych jak niżej:
ul. J. Conrada 11
ul. J. Conrada 13
ul. J. Conrada 13
ul. J. Conrada 13
ul. J. Conrada 13
ul. J. Conrada 13
ul. J. Conrada 15
ul. J. Conrada 15
ul. J. Conrada 15
ul. Bogusławskiego 6A

o pow. 168,97 m2
o pow. 25,00 m2
o pow. 113,62 m2
o pow. 248,00 m2
o pow. 182,11 m2
o pow. 70,00 m2
o pow. 117,15 m2
o pow. 66,42 m2
o pow. 74,16 m2
o pow. 74,44 m2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

.

pawilon – parter – wolny od 01.12.2022 r.
pawilon – parter
pawilon – parter
pawilon – I piętro
pawilon – I piętro
pawilon – pomieszczenie piwniczne
pawilon – parter
pawilon – pomieszczenie piwniczne
pawilon – pomieszczenie piwniczne
pawilon – parter – wolny od 01.11.2022 r.

Szczegółowe informacje w ww. sprawie można uzyskać w biurze Zarządu przy ul. P. Nerudy 1 w Warszawie, pok. 12 lub telefonicznie pod nr 669 78 00 wew. 218.

