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OTWIERAMY STADION HUTNIKA!

INWESTYCJE
Na Bielanach powstaje 
centrum danych

czytaj więcej na STR. 5

GŁOS SENIORA
Ogród daje nam drugie 
życie

czytaj więcej na STR. 16

KULTURA
Bielańscy rockmani 
z Broniewskiego

czytaj więcej na STR. 7
FOT: Sylwester Korzeniewski

STR. 5

Rozmawiamy z wiceprezydent Machnowską-Górą

Kultura w życiu każdego 
z nas odgrywa inną rolę, ale  
jest niezwykle ważna. Rola 
kultury w życiu społecznym 
jest bezcenna. Ma ona zadanie 
do odegrania w kształtowaniu 
tożsamości, rozwoju kompe-
tencji i krytycznego myślenia. 
Kultura to nieodłączny ele-
ment każdego społeczeństwa, 
jest spoiwem łączącym ludzi, 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ ale także po prostu przyjem-
nością. 

Zadaniem miasta jest 
wspieranie instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych, 
twórców i artystów. Stwa-
rzanie warunków do pracy 
i rozwoju z zachowaniem fun-
damentalnej zasady wolności 
i autonomii instytucji i arty-
sty. Promujemy także czytel-
nictwo. 

Ostatnio np. w pięciu miej-

czytaj więcej na STR. 8

scach w stolicy stworzyliśmy 
specjalne punkty do czytania 
12 książek fi nalistek ostatniej 
edycji Nagrody Literackiej – 

mówi nam Aldona Machnow-
ska-Góra.

Remontujemy szkołę przy 

ul. Arkuszowej

STR. 4

Wielkie święto na Marymonckiej 42! 

Ośrodek sportowy Hutnik Aktywna Warszawa po 

przebudowie został oddany do użytku.

FOT: Aktywna Warszawa
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Na początek

Burmistrz słowem wstępu
GRZEGORZ PIETRUCZUK

FOT. Małgorzata Sokół

Вересневі події 
на Бєлянах.
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Od kilkunastu lat w sto-
licy panuje dziwna moda 
na nadawanie nazw ron-
dom i zieleńcom. Co rusz 
tabliczki miejskiego sys-
temu informacji infor-
mują o tym, że jakaś za-
służona postać patronuje 
osiedlowemu skrzyżowa-
niu czy skwerkowi z kil-
koma drzewami. Tak jest 
we wszystkich dzielni-
cach. Wcale niewykluczo-
ne, że na Bielanach swoje 
nazwy będą miały… pasy 
rozdzielające dwie jezd-
nie ulicy Kasprowicza.

Po tym, jak upamiętnili-
śmy pięknymi muralami dwie 
wybitne bielańskie artystki – 
Korę oraz Krystynę Sienkie-
wicz – miejscy rajcy zapropo-
nowali uhonorowanie również 
piosenkarek Anny Jantar, Da-
nuty Rinn oraz Ady Rusowicz. 
Nie ma wątpliwości, że te po-
staci jak najbardziej zasługują 
na swoje miejsce w miejskim 
nazewnictwie. Moje wątpli-

Każdy trawnik 
dostanie patrona?

wości budzi jednak forma, 
w jakiej ma się to odbyć. 
Mianowicie radni wpadli na 
pomysł, by tabliczki z na-
zwiskami artystek ustawić 
na skwerkach przy stacjach 
metra, między jezdniami uli-
cy Kasprowicza, między al. 
Zjednoczenia a Lisowską, Li-
sowską a Podczaszyńskiego 
oraz przy Makuszyńskiego. 
Ten ostatni, w sąsiedztwie 
stacji metra Słodowiec, został 
już zarezerwowany dla Anny 
Jantar. 

Nie wiem, czy to dobry po-
mysł, by z braku nowych ulic 
do nazwania (stare nazwy 
zostawmy w spokoju!) posta-
ci zasłużone dla polskiej kul-
tury i rozrywki upamiętniać 
trawniczkami. Właściwie to 
nikt nie powinien zostać tak 
potraktowany. Co innego, gdy 
„do dyspozycji” jest duży zie-
leniec – wtedy nazwa jest jak 
najbardziej trafi ona. 

Pozostaje jednak pytanie, 
czy ktoś tych nazw w ogóle 
używa? Czy – nie patrząc na 
plan miasta – wiecie, gdzie 
jest rondo Bohdana Pniew-

skiego, pasaż Zbigniewa 
Zapasiewicza czy skwer Ta-
deusza Kahla? Jeszcze w la-
tach 90. XX wieku mieliśmy 
w stolicy raptem kilka rond: 
Starzyńskiego, Babka (obec-
nie Zgrupowania AK „Ra-
dosław”), ONZ, Wiatraczna, 
Daszyńskiego, a dziś, kiedy 
skrzyżowania przebudowy-
wane są właśnie na ronda, 
nowych, niefunkcjonalnych 
nazw jest aż nadto. 

Radni zrobią jednak, co 
będą uważali za stosowne. Ja 
natomiast jestem zdania, że 
jest dużo przesady w upamięt-
nianiu kolejnych polskich bo-
haterów wojennych, artystów, 
działaczy lokalnych, polity-
ków itd. poprzez tłoczenie ich 
nazwisk na tablicach i usta-
wianie ich na trawniczkach 
pod blokami. Poza tym nazwa 
ulicy po prostu żyje: ma ad-
resy, domy, mieszkają przy 
niej ludzie. A trawnik między 
dwoma jezdniami ruchliwej 
arterii? To chyba zdecydo-
wanie nie miejsce na skwery 
Anny Jantar, Danuty Rinn 
i Ady Rusowicz.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Закінчується літо, настає осінь, а з нею 
багато цікавих безкоштовних заходів 
та атракціонів. Ви неодмінно оберете 
щось для себе та своїх близьких. Ласкаво 
просимо!

Кінотеатр під відкритим небом.
1/09 о 20:00 у парку Хоміча відбудеться 
показ фільму-катастрофи „Greenland”. 
2.09 – також о 20:00 біля станції метро 
Слодовець, у рамках „Кінофільмової 
столиці літа” відбудеться показ 
драматичного фільму „Cudowny chłopak” та 
9.09 – художнього фільму „Kingsajz”, також 
поруч зі станцією метро Слодовець.  

Виступи, пікніки та концерти.
3/09 о 18:00 у парку Герберта відбудеться 
вистава „П'ятьох невдалих” у рамках серії 
„Бєлянські зустрічі з Мистецтвом тіла”.
4/09 з 15:00 до 18:00 безпосередньо 
поруч зі станцією метро Слодовець, 
відбуватиметься пікнік та о 19:00 
розпочнуться концерти „Bielańskie Granie”. 
5/09 з 14:00 до 18:00 відбудеться сімейний 
пікнік „Witaj na Radiowie” на дитячому 
майданчику на перехресті вул. Arkuszo-
wa (Аркушова) та вул. Opalin (Опалін). 
Учасників чекають такі атракціони як: 
розповіді Лукаша Тулеї про безодні 
бєлянських лісів, трасa для електромобілів, 
виставa лялькового театру та творчі 
анімації місцевих митців.

Цього ж дня з 15:00 до 21:00 біля станції 
метро Слодовець відбудеться кулінарний 
фестиваль „Польща з кухні – Академія 
здорового харчування”. Програма 
включає: кулінарну зону, освітню панель, 
водну зону, LIVE COOKING - Паскаль 
Бродніцький та Катажина Босацька, клуби 
сільських домогосподарок та дискусійні 
панелі. 
11/09 з 12:30 до 21:00 за адресою вул. 
Goldoni 1 (Голдоні 1) відбудеться захід 
„Відкриваємо BOK – День відкритих 
дверей”, який включатиме виставу 
для дітей на свіжому повітрі „Циркова 
подорож” театру Кубіка, анімації ходуліста, 
малювання на великому мольберті, а також 
показ фільму-несподіванки.  
12/09 о 16:00 у рамках серії „Культурно 
в парку Герберта” відбудеться концерт 
Національного камерного ансамблю 
філармонії під назвою „Projekt Ennio Mor-
ricone” – очевидно в парку Герберта.
19/09 о 12:30 на літній сцені перед 
Бєлянським культурним центром за 
адресою вул. Goldoni 1 (Голдоні 1) 
виступить Театр Kultureska зі спектаклем 
„Букет талантів”.
А 26/09 з 11:00 до 14:00 у парку Ольшина 
відбудеться Бєлянський день птахів. 
Програма включає в себе майстер-класи 
та лекції про життя птахів, виставки 
соколісників та ярмарок природничих 
книг. Opr. i tłum. Emilia Wawryniuk

Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,

Wrzesień jest miesiącem, 
w którym wspominamy dwie 
tragiczne dla naszego Narodu 
rocznice, oddzielone od sie-
bie o kilkanaście dni. 82 lata 
temu hitlerowskie Niemcy 
napadły na Polskę, rozpoczy-
nając najkrwawszy w historii 
świata konfl ikt zbrojny. Kiedy 
od 1 września nasze Wojsko 
Polskie dzielnie broniło miast, 
wsi, portów i całej Ojczyzny, 
17 września Armia Czerwona 
zadała nam zdradziecko cios 
w plecy. Kiedy Adolf Hitler 
w swojej kancelarii szykował 
się do zwycięskiej defi lady 
w Warszawie, Józef Stalin 
podpisywał listy Polaków 
przeznaczonych do rozstrzela-
nia lub wywózki na Sybir czy 
do Kazachstanu. Ale mimo 
egzekucji, mordów, przesie-
dleń, łapanek, zsyłek do obo-
zów koncentracyjnych, mimo 
całego zła, które wyrządziły 
nam dwa obce mocarstwa, 
Polska powstała jak Feniks 
z popiołów i dziś jest wolnym, 
niepodległym krajem. Składa-
jąc wieńce na grobach boha-

terów, przy pomnikach, pod 
tablicami pamiątkowymi nie 
wolno nam o tym zapomnieć.

Wyciągamy rękę
Tymczasem świat znów po-
grążył się w chaosie. Talibo-
wie zajęli Kabul, a wojska USA 
ewakuowały się z Afganista-
nu. Nie będę jednak przepro-
wadzać analizy politologicznej 
tej sytuacji. W niebezpieczeń-
stwie znalazły się setki afgań-
skich współpracowników 
Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego. Dlatego zapropo-
nowałem udzielenie wszelkiej 
pomocy uciekinierom z tego 
piekła. Jesteśmy współpra-
cownikom naszej armii zaofe-
rować pięć mieszkań, pomoc 
fi nansową i prawną. Bardzo 
dziękuję za wszystkie głosy 
wsparcia, które od Was otrzy-
małem w tej sprawie. Tym 
nielicznym, którzy przesyła-
li komentarze pełne agresji 
i nienawiści chciałbym przy-
pomnieć pewną postać.

To Digvijaysinhji Ranjit-
sinhji Jadeja, zwany u nas po 
prostu Dobrym Maharadżą. 
Ten hinduski arystokrata 

w czasie II wojny światowej 
uratował setki polskich dzieci 
tułających się po mrocznych 
sierocińcach wszystkich za-
kątków dawnego ZSRR. Hin-
dus przygarnął je, dał im dom, 
naukę, jedzenie i opiekę me-
dyczną. Obok swojego pałacu 
zbudował specjalny ośrodek, 
który nazwał Polish Children 
Camp (ang. Obóz Polskich 
Dzieci). Codziennie odwiedzał 
swoich małych podopiecz-
nych, zapamiętując ich imio-
na, rozmawiając o troskach, 
radościach, marzeniach… 

Arystokrata, mimo różnic 
kulturowych, bez chwili wa-
hania zgodził się na katolickie 
modlitwy z udziałem księdza. 
Mało tego! Zachowało się 
zdjęcie Jama Saheba (to skrót 
od jego nazwiska) otoczonego 
wianuszkiem polskich dzieci 
przebranych za śnieżynki i św. 
Mikołajów w czasie… wigilij-
nej wieczerzy! 

Dobry Maharadża, pry-
watnie znajomy premiera 
Paderewskiego oraz genera-
ła Sikorskiego, rzekł kiedyś 
do polskiego ofi cera:  „Może 
tam w pięknych górach poło-

żonych nad brzegami morza 
dzieci będą mogły powrócić 
do zdrowia, uda im się zapo-
mnieć o wszystkim, co prze-
szły i nabrać sił do przyszłej 
pracy jako obywatele wolnego 
kraju”. 

Postać Jama Saheba przy-
wołuję , aby pokazać, że mimo 
przepaści kulturowej i religij-
nej, ten dobry człowiek bez 
chwili wahania ratował pol-
skie dzieci na krańcu świata. 
I nie żałował ani wysiłku, ani 
pieniędzy, by ocalić sieroty. 
Pragnę podkreślić, że to wła-
śnie samorządowcy powinni 
stać na straży przestrzegania 
naszych zobowiązań huma-
nitarnych szczególnie wobec 
tych, którzy pomagali Wojsku 
Polskiemu.

Stadion gotowy!
Na zakończenie niezwykle 
optymistyczna informacja. 
Udało się! Spełniły się ma-
rzenia sportowców, marzenia 
mieszkańców. Wielkie otwar-
cie zmodernizowanego ośrod-
ka Hutnik Aktywna Warszawa 
już za nami. Po wielu latach 
starań przy Marymonckiej 

42 powstała nowoczesna 
baza treningowa dla piłkarzy 
z możliwością organizowania 
meczów piłkarskich do III 
ligi włącznie. Powstało m.in. 
boisko główne i dwa treningo-
we oraz cztery korty do tenisa 
ziemnego. Niech dobrze słu-
żą całej bielańskiej sportowej 
społeczności. 

Chciałbym bardzo podzię-
kować wszystkich, którzy 
przyczynili się do powsta-
nia tego obiektu. Członkom 
tego i poprzednich zarządów 

Dzielnicy Bielany. Posłom, 
samorządowcom, działaczom 
organizacji pozarządowym 
i wszystkim mieszkańcom. 
Szczególne podziękowania dla 
Pana Prezydenta Rafała Trza-
skowskiego i Pani Wiceprezy-
dent Renaty Kaznowskiej. 

Wrzesień będzie miesią-
cem wielu wydarzeń plenero-
wych, o których przeczytacie 
Państwo w tym numerze. Na 
wszystkie serdecznie zapra-
szam i życzę dobrej i bezpiecz-
nej zabawy!.
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Tadeusz Chudecki: Zapraszam 
do teatru w bielańskim ratuszu

Prawdopodobnie już we wrześniu w gmachu naszego urzędu ruszy Scena 11  
– teatr prowadzony przez aktorskie małżeństwo Justynę i Tadeusza Chudeckich. 
Sala Widowiskowa, mająca wejście od strony ulicy Jarzębskiego, w weekendy 
zmieniać się będzie w placówkę kulturalną. Jak mówi w rozmowie z „Naszymi 
Bielanami” Tadeusz Chudecki, oferta skierowana będzie do dzieci, młodzieży 
i dorosłych, a co tydzień odbywać się będzie premiera. Przemysław Burkiewicz

Przemysław Burkie-
wicz: Panie Tadeuszu, 
w naszym Ratuszu uru-
chamia Pan teatr. Co to 
będzie za placówka?
Tadeusz Chudecki, ak-

tor: Wraz z moją małżonką 
Justyną otrzymaliśmy od 

my maluchy wraz ze starszym 
rodzeństwem i rodzicami,  
a także dziadkami. Widownią 
dziecięcą zajmie się pani Han-
na Kunowska. Mamy jeszcze 
jeden pomysł. Kiedy w soboty 

sztuki, ale także dyskusja nad 
jej treścią. A do tego w sam raz 
pasuje filiżanka kawy czy her-
baty i smakowity wypiek. 

Jaka będzie pierwsza 
premiera?
To będzie „Gąska”. Wspa-

niała tragifarsa rosyjska, któ-
ra śmieszy, ale również wy-
ciska łzy. Naszą ambicją jest 
stworzenie teatru ze szlachet-
nym repertuarem. Chcemy 
robić spektakle lekkie i dow-
cipne, ale nie durne i infantyl-
ne. Przedstawienia będą miały 
walor edukacyjny i rozwojowy 
– zarówno w ofercie dla doro-
słych, jak i dla dzieci. Tutaj,  
w foyer, będziemy  robić tak-
że wystawy malarstwa, rzeźby  
i innych dziedzin sztuki. 

Kiedy będziecie grać?
We wszystkie piątki, so-

boty i niedziele. Do południa 
poświęcimy się dzieciom  
i młodzieży, zaś popołudnia 
i wieczory rezerwujemy dla 
dorosłych. Co tydzień będzie-

W sierpniu w ramach cyklu 
„Bielany na Orbicie: Spotka-
nia” zorganizowaliśmy wraz  
z portalem naukowym WeNe-
edMore.Space dwie pogadan-
ki o kosmosie. 10 sierpnia Mi-
chał Zawadzki pokazał nam, 

Bielany na 
ORBICIE

FOT: Sylwester Korzeniewski

FOT: Małgorzata Sokół

jak zbudować rakietę, a Michał 
Ostaszewski opowiedział o fo-
tografowaniu Drogi Mlecznej. 
24 sierpnia Łukasz Wyrzy-
kowski zabrał słuchaczy na 
polowanie na czarne dziury, 
Mateusz Karpiński zapoznał  
z marsjańskim łazikiem, a Ra-
dek Grabarek przybliżył ko-
smos najmłodszym. MM

ODET
na dachu
ratusza
Takiego koncertu na Biela-
nach jeszcze nie graliśmy. 29 
sierpnia na dachu ratusza po-
jawiła się Odet, czyli Aleksan-
dara Dąbrowska, z zespołem, 
skąd zabrała zgromadzonych 
niżej mieszkańców w muzycz-
ną podróż, ubarwioną poka-
zem świateł. 
Odet to doświadczona pianist-
ka, wokalistka i autorka  wielu 
tekstów. Na swoim koncie ma 
liczne występy dla międzyna-
rodowej publiczności. Obec-
nie pracuje nad debiutancką 
płytą – efekty będzie można 
usłyszeć jesienią 2021 roku. 
MM 

my przygotowywać premiery. 
Pierwszą będzie właśnie „Gą-
ska”, kolejną recital piosenek 
z całego świata w moim wyko-
naniu. Towarzyszyć mi będzie 
zespół z akordeonem, kon-
trabasem, perkusją i tambu-
rynem. Współpracuje z nami 
także choreografka pracująca 
przy „Tańcu z gwiazdami”. 
Trzecią premierą będą za to 
bajki. 

Kiedy więc ruszy 
Scena 11?
Mam nadzieję, że ruszymy 

18 września. Zapraszam więc 
wszystkich mieszkańców Bie-
lan, ale i całej Warszawy, do 
naszego teatru. Przychodźcie, 
odwiedzajcie nas, rozmawiaj-
cie z nami. Mówcie, co Wam 
się podoba, a co chcielibyście 
zmienić. Teatr to sztuka, ale 
też pole do rozmów i wymiany 
myśli. Wierzę, że Scena 11 bę-
dzie miejscem, które na stałe 
wpisze się w serca bielańczy-
ków.

pana burmistrza Grzego-
rza Pietruczuka propozy-
cję, by z sali widowiskowej 
stworzyć miejsce kulturalne 
dla mieszkańców nie tylko 
Bielan, ale całej Warszawy. 
Inne dzielnice mają swoje 
teatry, a Bielany jeszcze nie.  

A przecież to dzielnica, z któ-
rą wielu artystów jest związa-
nych. Mało tego, Bielany są 
przecież opiewane w piosen-
kach. Chcemy więc wpompo-
wać jeszcze więcej życia kultu-
ralnego w to miejsce poprzez 
otwarcie tu lokalnego teatru.  
Będzie się on nazywać Scena 
11.

A skąd ta nazwa?
To szczęśliwa liczba i mamy 

nadzieję, że mimo trudnych 
czasów i wielkiego ryzyka, ta 
jedenastka przyniesie dużo 
dobrego tak temu miejscu, 
jak przede wszystkim miesz-
kańcom. Będzie to teatr wie-
lofunkcyjny, dedykowany ca-
łym rodzinom. Na tej scenie 
będziemy robić kameralne 
przedstawienia, spektakle 
dramatyczne, będziemy ścią-
gać tu artystów różnych dzie-
dzin. Nie zamykamy się bo-
wiem na spektakle teatralne 
– planujemy także koncerty  
i recitale. Specjalny repertuar 
dla dzieci, na które zaprasza-

Mam nadzieję, 
że ruszymy 18 
września. Za-
praszam więc 
wszystkich 
mieszkańców 
Bielan, ale i ca-
łej Warszawy, do 
naszego teatru. 

i niedziele na scenie odbywać 
się będą spektakle, jednocze-
śnie w foyer przygotowane 
zostaną warsztaty dla dzieci. 
Planujemy także uruchomie-
nie tu sympatycznej kawia-
renki z dobrymi ciastami. 
Pamiętajmy, że udanie się do 
teatru to nie tylko chłonięcie 
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Inwestycje

Wielkie otwarcie stadionu 
Hutnika po modernizacji

Wielkie święto na Marymonckiej 42! Ośrodek sportowy Hutnik Aktywna Warszawa po przebudowie 
został oddany do użytku. – Powstała tu nowoczesna baza treningowa dla piłkarzy z możliwością 
organizowania meczów piłkarskich do trzeciej ligi włącznie. Do dyspozycji sportowców są tu boisko 
główne, dwa treningowe oraz cztery korty tenisowe – cieszy się burmistrz Grzegorz Pietruczuk. 

REDAKCJA

Ośrodek sportowy przy Ma-
rymonckiej 42 został właści-
wie zbudowany od podstaw. 
Miasto stołeczne Warszawa 
wydało na tę inwestycję po-
nad 48 mln złotych. – Zawsze 
gdy mówię o warszawskim 
sporcie, to przypominam, że 
to nie tylko duże kluby, jak 
Legia czy Polonia, ale również 
te mniejsze ośrodki, z któ-
rych również jesteśmy bardzo 
dumni i które trzeba wspie-
rać. Dlatego bardzo się cie-
szę, że dzięki staraniom nas 
wszystkich jesteśmy dzisiaj na 
zrewitalizowanym stadionie 
Hutnik, który będzie służył 
rozwojowi następnych poko-
leń – powiedział prezydent 

stolicy Rafał Trzaskowski 
podczas otwarcia Hutnika. 

Rozgrywki do III ligi
Głównym obiektem ośrod-
ka przy Marymonckiej jest 
stadion z pełnowymiarowym 
boiskiem głównym do piłki 
nożnej o wymiarach 105 na 
68 m z naturalną nawierzch-
nią, systemem nawodnienia, 
drenażem i podgrzewaną 
płytą boiska. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami Pol-
skiego Związku Piłki Nożnej, 
na stadionie mogą odbywać 
się rozgrywki do III ligi, po-
nieważ został wyposażony  
w nowe oświetlenie, nagło-
śnienie, oraz szatnie i za-
plecze sanitarne. Natomiast 
kibice mają do dyspozycji 

"Bielany zyskały 
przepiękny, 

fantastyczny 
obiekt sportowy,  
z którego mogą 
korzystać teraz 

liczne kluby  
z naszej dzielnicy  

i okolic!

1390 miejsc siedzących na za-
daszonych trybunach. W ra-
mach inwestycji wybudowano 
także dwa boiska treningowe 
z syntetyczną nawierzchnią, 
które mogą zostać zadaszo-
ne. Dzięki temu będą służyć 
mieszkańcom niezależnie od 
pory roku. Co więcej – oba te 
boiska otrzymały już licencję 
Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej i zostały dopuszczo-
ne do rozgrywania meczów 
w A klasie, III lidze kobiet  
i wszystkich ligach młodzie-
żowych. Będą więc służyły nie 
tylko do treningów. 

Czynny cały rok
Nowy ośrodek to nie tyl-
ko stadion i boiska, to tak-
że cztery korty tenisowe  

z mączną nawierzchnią, któ-
re podobnie jak boiska tre-
ningowe przygotowane są do 
przykrycia specjalnymi po-
włokami pneumatycznymi, 
umożliwiającymi korzystanie 

z nich przez cały rok. – Bardzo 
dziękuję panu prezydentowi 
Rafałowi Trzaskowskiemu, 
wiceprezydent Renacie Ka-
znowskiej i wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego suk-
cesu, za ogromne wsparcie 
dla realizacji tej inwestycji. 
Bielany zyskały przepiękny, 
fantastyczny obiekt sportowy,  
z którego mogą korzystać 
teraz liczne kluby z naszej 
dzielnicy i okolic – mówi bur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk.  
– Tym bardziej jestem dum-
ny, że jedyny tak duży ośrodek 
w tej kadencji powstał właśnie 
u nas, na Bielanach – dodaje.

Od razu piłka w grze
Jeszcze w dniu otwarcia 
ośrodka odbyły się pierw-

sze rozgrywki. Rano roze-
grany został turniej dzieci 
z roczników 2011–2013,  
w tym Hutnik Warszawa, 
Unia Warszawa, Turbo Foot-
ball Academy, UKS Varsovia 
Warszawa i Akademia Piłkar-
ska EsKadra. 

Później na boisku odbył się 
mecz Drużyna Samorządowa 
kontra Drużyna Gwiazd Pił-
karskiej Warszawy. Spotkanie 
zakończyło się wynikiem 7:2 
dla byłych piłkarzy stołecz-
nych klubów. 

Ośrodek Hutnik istnieje 
przy Marymonckiej 42 od lat 
80. XX wieku. Wcześniej bie-
lańskie kluby korzystały z in-
nych obiektów na Bielanach, 
w tym zaplecza Akademii Wy-
chowania Fizycznego.

Prezydent Rafał Trzaskowski oficjalnie oddaje do użytku zmodernizowany stadion przy Marymonckiej | FOT: Tomasz Ozdoba
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ZDM buduje drogi rowerowe
Na Bielanach rozpoczyna 
się budowa dwóch  
nowych odcinków dróg 
dla rowerów, które 
zwiększą spójność sieci 
tras w okolicy.

Pierwszy odcinek powsta-
nie po północnej stronie ul. 
Wólczyńskiej między al. Rey-
monta a ul. Andersena. Tu 
roboty zaczęły się w miniony 
piątek. Od narożnika skrzy-
żowania ul. Wólczyńskiej  
z al. Reymonta w kierunku za-
chodnim rozpłytowany został 
już fragment chodnika pod 
przyszłą drogę, która będzie 
przebiegać za wiatą przystan-
ku „Andersena 02”. Nowy od-
cinek połączy istniejący ciąg 
pieszo-rowerowy w rejonie 
ul. Wolumen z przejazdami 

rowerowymi na skrzyżowaniu  
z ul. Reymonta.

Drugi fragment zostanie 
wybudowany po wschodniej 
stronie ul. Marymonckiej 
między ulicami Smoleńskiego 
a Podleśną. Tu prace rozpocz-
ną się niebawem. Ich efek-
tem będą biegnąca wzdłuż 
ogrodzenia IMiGW droga 
rowerowa oraz chodnik prze-
mianowany z obecnego ciągu 

pieszo-rowerowego. Nowa 
droga dla rowerów będzie 
odsunięta od szpaleru drzew 
rosnącego wzdłuż chodnika  
i poprowadzona tak, żeby 
ograniczyć ingerencję w zie-
leń do niezbędnego mini-
mum. Podkreślamy: nie jest 
zagrożony szpaler dorodnych 
starych drzew. Droga rowe-
rowa specjalnie będzie popro-
wadzona tak, aby go ominąć.

Remont szkoły przy ul. Arkuszowej
Trwa pierwszy etap mo-
dernizacji szkoły przy ul. 
Arkuszowej 202 będącej 
filią Szkoły Podstawowej 
nr 273 przy ul. J. Balce-
rzaka 1. 

Zakres prac obejmuje m.in. 
przebudowę wejścia do bu-
dynku od strony północnej, 
budowę pochylni dla nie-
pełnosprawnych do nowe-
go wejścia w skrzydle połu-
dniowym, remont ocieplenia 
ścian piwnicznych, drenaż 
wokół fundamentów, wyko-
nanie oświetlenia zewnętrz-
nego, przebudowa chodników  
i zagospodarowanie terenów 
zielni, budowa kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym.

– To bardzo wyczekiwa-
ny remont, o który zabiega-
ła szczególnie radna Iwona 
Walentynowicz. Cieszę się, że 
modernizacja staje się faktem 
– mówi Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz dzielnicy. Z kolei 
Marek Sitarski, wiceburmistrz 
odpowiedzialny za inwestycje 
dodał, że pozyskano środki 
finansowe na kolejny etap re-
montu budynku szkoły.

BARTŁOMIEJ FRYMUS

Rusza modernizacja placu 
zabaw na Wrzecionie
Pod koniec sierpnia 
Urząd Dzielnicy Bielany 
podpisał umowę z wyko-
nawcą modernizacji pla-
cu zabaw przy ul. Gajcego 
na osiedlu Wrzeciono. 
Inwestycja ma być goto-
wa do końca listopada. 

Na placu planujemy na-
wierzchnię bezpieczną pia-
skową oraz poliuretanową  
z motywem kwiatów, a w oko-
licy ławek i na wejściu kostkę 
brukową. W projekcie prze-
widziano również posadzenie 

pięciu dorodnych platanów, 
które zapewnią cień, podob-
nie jak zadaszenie piaskow-
nicy.

Co jeszcze znajdzie się na 
placu? Duży zestaw zabawo-
wy, linarium, zestaw huśta-
wek, karuzela, zestaw do za-
bawy dla najmłodszych dzieci, 
trampolina i bujak dwuosobo-
wy integracyjny. Nie zabrak-
nie małej architektury w po-
staci ławek z oparciem i koszy 
na śmieci. Przewidziano rów-
nież kilka rabat z roślinami.

Dodatkowo w toku są dwa 

przetargi – pierwszy na mo-
dernizację placu zabaw na te-
renie Przedszkola nr 49 przy 
ul. Skalbmierskiej 12, a drugie 
postępowanie na moderniza-
cję placów zabaw na osiedlu 
Chomiczówka przy ul. Bogu-
sławskiego 6a i ul. Kluczowej 
8. Ponadto trwają przygoto-
wania do zagospodarowania 
terenu przy ul. Frygijskiej  
w sąsiedztwie Ośrodka 
Wsparcia Seniora. Powstanie 
tam wielopokoleniowa strefa 
rekreacji.
BF

Burmistrz Pietruczuk i wiceburmistrz Sitarski wizytują plac 

budowy przy Arkuszowej| FOT: Tomasz Ozdoba

Budują CENTRUM DANYCH na Hucie

Drużyny Samorządowców i Gwiazd Piłkarskiej Warszawy po rozegranym meczu | FOT: Tomasz Ozdoba

Burmistrz Pietruczuk, wiceburmistrz Piątkowski i radny Tomasz Sybilski na murawie | FOT: Tomasz Ozdoba

Na terenie Huty, na 
obszarze wyłączo-
nym z produkcji, 
powstaje nowocze-
sne centrum da-
nych wraz z kom-
pleksem biurowym.

– To idealne miejsce do 
tworzenia nowoczesnych 
technologii i usług, co sta-
nowi ogromny potencjał dla 
stworzenia „Bielańskiej Doli-
ny Krzemowej”. Nowoczesne 
technologie są nam potrzeb-
ne i sprzyjamy ich rozwojowi  
– mówi Włodzimierz Piątkow-
ski, wiceburmistrz dzielnicy. 

O lokalizację inwestycji  

FOT: Sylwester Korzeniewski

z branży IT na terenie Bielan 
od wielu lat zabiegali burmi-
strzowie Grzegorz Pietruczuk 
oraz Włodzimierz Piątkowski. 

Polska jest jednym z pięciu 
rynków w Europie, gdzie ame-
rykański inwestor realizuje 
Data Center. BF
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Rockmani z Broniewskiego
Różnią się od siebie fryzurami,  
a poznali w internecie. Połączyła 
ich miłość do muzyki i fascynacja 
legendarnym zespołem The 
Doors. Czterech młodych ludzi 
założyło na Bielanach zespół 
Moris. Nagrali już dwa klipy, 
inspirowane m.in. klimatem lat 
dziewięćdziesiątych. Uwielbiamy 
tę epokę – uśmiechają się 
bielańscy rockmani.

ADAM MALINOWSKI

Z chłopakami spotykamy 
się na bielańskim bazarku 
przy skrzyżowaniu ulic Bro-
niewskiego i Romaszewskie-
go. – Najlepiej podjechać 
tramwajem i wysiąść na daw-
nym przystanku Duracza. 
Teraz to Romaszewskiego 
– podpowiada mi Jędrzej Ci-
chocki, lider zespołu. Miejsce 
spotkania muzycy zapropono-
wali sami. Ten rejon jest jakby 
zamknięty w kapsule czasu. 
Drewniane budy, tak charak-
terystyczne dla lat dziewięć-
dziesiątych, w których kupić 
można praktycznie wszystko 
– od świeżych warzyw po ele-
gancki garnitur – wciąż przy-
wołują wspomnienia. Nie-
długo jednak znikną, by stać 
się cywilizowanym miejscem 
handlu. – Zespół istnieje od 
2017 roku, a praktycznie w ta-
kim składzie gramy od 2020. 
Poznaliśmy się przez Face-
booka  –  opowiada Jędrzej. 
Najpierw było ich dwóch,  
a z czasem dołączyli kolejni 
muzycy. Wiąże się z tym nie-

samowita historia, pokazu-
jąca, że los jest przewrotny. 
– Dzień przed naszym kontak-
tem moja dziewczyna jechała 
tramwajem, którym jechał 
też Jędrzej. Myślała, że to ja  
i nawet chciała podejść, żeby 
się przywitać. A potem oka-
zało się, że przypadkiem bę-
dziemy razem grać w zespole 
– opowiada Antoni Martyno-
wicz. Jak się okazało, muzycy 
mieli taki same oprawki oku-
larów. – Nie ma przypadków, 
są tylko znaki. „Pingle” kupi-
liśmy u tego samego optyka 
przy pętli Piaski – dodaje Ję-
drzej. Te same oprawki oku-
larów odegrały ważną rolę  
w historii zespołu. Nazwa 
wzięła się od marki William 
Moris.

Trzeci z muzyków, Adrian 
Błaszczyk, dołączył do zespo-
łu w październiku 2020 roku. 
– Jędrzej wypatrzył mnie na 
koncercie w Prochowni na 
Starówce. Grałem wtedy z in-
nym zespołem. Tam się spo-
tkaliśmy, porozmawialiśmy 
i… trafiłem do składu – opo-
wiada Adrian. Czwarty czło-

nek zespołu, Mateusz Nogieć, 
dołączył do ekipy po uprzed-
niej korespondencji prowa-
dzonej przez portal społecz-
nościowy.  Antoni i Jędrzej to 
rodowici mieszkańcy Bielan, 
Adrian związany jest z sąsied-
nim Bemowem, a Mateusz 
„kręci się po Warszawie”.

Początki łatwe nie były. 
– Próby organizowaliśmy  
w prywatnych mieszkaniach. 
To u cioci, a to w domu któ-
regoś z nas – opowiada Ję-
drzej. – Graliśmy nawet  
w samochodzie Jędrzeja, ma-
lutkim golfie – wspomina An-
toni.  Teraz muzycy korzystają 
z profesjonalnej sali prób przy 
ulicy Broniewskiego. 

Pytani o to, jaką muzykę 
grają, odpowiadają, „że każ-
dy znajdzie tu coś dla sie-
bie”. – Można nazwać nasz 
styl warszawską alternatywą 
– dodają. Muzycy mają na 
swoim koncie dwa teledy-
ski do piosenek „Przecznice”  
i „Trójki”, które można zoba-
czyć w serwisie YouTube. Ten 
ostatni jest zmontowany z hi-
storycznych filmów Polskiej 

ARTEM FURMAN 
porwał całą 
Chomiczówkę
14 sierpnia w parku Chomicza 
wystąpił Artem Furman, któ-
ry zagrał tak dobrze, że nawet 
ci z pozoru najspokojniejsi 
goście koncertów – seniorzy 
– wstawali, klaskali, śpiewali  
oraz ruszali się w wygrywane 
rytmy. Artem wraz z zespo-
łem zaprezentowali autorskie 
covery wielu znanych, klima-
tycznych piosenek, w tym po 
angielsku, po polsku, a nawet  
po ukraińsku. 
Artema możecie znać z pro-
gramu „X-Factor”, gdzie wie-
lokrotnie wzruszał widzów  
i jurorów, ostatecznie wygry-
wając czwartą edycję progra-
mu. Poza tym występował 
jako support przed zespoła-
mi Zakopower i Oddział Za-
mknięty. MM

FOT: Sylwester Korzeniewski

Kroniki Filmowej i pokazuje 
życie warszawiaków w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. – Pomysł na teledysk 
wziął się chyba z mody na krę-
cenie teledysków w stylu re-

z olsztyńskich rozgłośni.
Jędrzej pisze teksty piose-

nek, śpiewa i gra na gitarze 
elektrycznej. Studiuje poloni-
stykę na Uniwersytecie War-
szawskim. Jest też początku-

Piosenki grupy 
Moris pojawiły 
się już na ante-
nach rozgłośni 
radiowych, m.in.  
w Radiu Dla 
Ciebie, Trójce, 
Radio Praga 
także w jednej  
z olsztyńskich 
rozgłośni.

tem kulturoznawstwa.  Adrian 
zaś to perkusista, który, jak 
mówi, talent odziedziczył po 
tacie, który też grał na perku-
sji m.in. w słynnym zespole 
Oddział Zamknięty. Czwar-

tro. Takich z kaset VHS, które 
są bezcenną dokumentacją ży-
cia codziennego sprzed trzech 
dekad  – tłumaczy Adrian.

Piosenki grupy Moris po-
jawiły się już na antenach 
rozgłośni radiowych, m.in.  
w Radiu Dla Ciebie, Trójce, 
Radio Praga, a także w jednej  

jącym pisarzem. – Napisałem 
opowiadanie science fiction  
o Bielanach i nawet dosta-
łem za nie nagrodę w jednym  
z konkursów – chwali się Ję-
drzej. 

Antoni gra z kolei na klawi-
szach i gitarze, a w planach ma 
także akordeon. Jest studen-

ty muzyk, Mateusz, śpie-
wa i gra na gitarze basowej.  
– Kiedyś stworzymy piosenkę 
o Bielanach. Chcielibyśmy też 
zagrać tutaj, w naszej dzielni-
cy. Bo przecież, jakby nie pa-
trzeć, jesteśmy stąd – mówią 
chłopaki z Morisa. 

Tego samego weekendu gości-
liśmy w parku Klub Komedio-
wy z improwizacją skupioną 
na rozmowie o pracę. Komicy 
we współpracy z publiczno-
ści odgrywali kolejno scenki 
rozmowy o pracę, zwolnienia 

członka rodziny czy rozmowy 
przełożonego z pracownika-
mi na temat niedopracowa-
nego raportu. Dzień później, 
w niedzielę, komediowy cykl 
imprez zamknął Teatr Pijana 
Sypialnia z intrygującym, za-
bawnym, a przy tym wzrusza-
jącym spektaklem „Klapsy”, 
który skupił się na rozważa-
niach o śmierci. MM

KOMEDIOWY 
weekend

Chłopaki z zespołu Moris: Antoni Marynowicz, Jędrzej Cichocki i Adrian Błaszczyk | FOT: Tomasz Ozdoba

Występ Klubu Komediowego | FOT: Sylwester Korzeniewski
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Wywiad numeru

Machnowska-Góra: Często 
O działalności kulturalnej magistratu podczas epidemii, potrzebach mieszkaniowych 
warszawiaków oraz o młodości spędzonej na Piaskach w rozmowie z „Naszymi Bielanami” 
mówi Aldona Machnowska–Góra, wiceprezydentka stolicy.
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Przemysław Burkie-
wicz: W drugiej poło-
wie listopada ubiegłego 
roku prezydent Rafał 
Trzaskowski powołał 
Panią na swoją za-
stępczynię. To wielkie 
wyzwanie, choć struk-
turę i funkcjonowanie 
Ratusza poznała Pani, 
pracując jako dyrek-
tor-koordynator. Jakie 
emocje towarzyszyły 
Pani w momencie obej-
mowania stanowiska?
Aldona Machnowska-Gó-

ra, Zastępczyni Prezydenta 
m.st. Warszawy: Pion, który 
objęłam, jest pionem spo-
łecznym. Wyzwania związane  
z pandemią były i są ogromne. 
Musimy walczyć o spójność 
społeczną – o to, by nikt nie 
został za burtą. Kontynu-
uję ważne projekty – rozwój 
żłobków, wsparcie seniorów 
i osób najsłabszych. Przyjęli-
śmy nową politykę kulturalną  
– kultura jest ważna i ma 
wpływ na zmianę społeczną. 
Ten kierunek, wraz ze spo-
łecznymi założeniami, będzie 
dla mnie najważniejszy.

Nadzoruje Pani m.in. 
Biuro Kultury. Jakie 
ma Pani plany na tę 
„działkę” pracy Ratu-
sza?  
Kultura w życiu każde-

go z nas odgrywa inną rolę, 
ale – jak już wcześniej po-
wiedziałam – jest niezwykle 
ważna. Rola kultury w życiu 
społecznym jest bezcenna. 
Ma ona zadanie do odegrania 
w kształtowaniu tożsamości, 
rozwoju kompetencji i kry-
tycznego myślenia. Kultura to 
nieodłączny element każdego 
społeczeństwa, jest spoiwem 
łączącym ludzi, ale także po 
prostu przyjemnością. 

Zadaniem miasta jest 
wspieranie instytucji kultury 
i organizacji pozarządowych, 
twórców i artystów. Stwa-
rzanie warunków do pracy  
i rozwoju z zachowaniem fun-
damentalnej zasady wolności 
i autonomii instytucji i arty-
sty. Promujemy także czytel-
nictwo. Ostatnio np. w pięciu 
miejscach w stolicy stworzy-
liśmy specjalne punkty do 
czytania 12 książek finalistek 
ostatniej edycji Nagrody Lite-
rackiej. 

Od dziś do końca wakacji 
warszawiacy i warszawianki 
mogą przy okazji codziennych 
działań poznać wyjątkową 
historię czy przeczytać kilka 
wierszy. A czytanie jest zaląż-
kiem apetytu na sztukę.

A czy epidemia korona-
wirusa jest teraz jedną 
ze składowych plano-
wania działań kultu-
ralnych? Czy w ogóle 
można coś w dziedzinie 
kultury zaplanować, 
nie bacząc na pande-
mię?
Z powodu epidemii CO-

VID-19 odwołaliśmy w 2020 
roku wiele wydarzeń: Święta 
Warszawy, obchody 30-lecia 
samorządu, Rocznicy Bitwy 
Warszawskiej, a także Eko-
piknik, pikniki dzielnicowe, 
Wianki nad Wisłą; uroczyste 
gale miejskich nagród, m.in.: 
Nagrody Literackiej m.st. 
Warszawy, Nagrody Archi-
tektonicznej, Nagrody im. 
Ryszarda Kapuścińskiego, 
Warszawianka Roku, Warsza-
wa w kwiatach i zieleni. Nie 
odbyły się także Festiwal Plac 
Defilad, Szalone Dni Muzyki, 
Chopin w Paryżu, Zaczytana 
Warszawa na Warszawskich 
Targach Książki. Jednak sta-
raliśmy się zachować ciągłość 
działań artystycznych i kultu-
ralnych. A wszystkie instytu-
cje – publiczne i niepubliczne 
– natychmiast zareagowały, 
przenosząc ofertę kultural-

ną do internetu. W teatrach,  
podczas ich zamknięcia, od-
bywały się próby, przygoto-
wywano premiery i gdy tylko 
zdjęto ograniczenia – kultura 
stanęła otworem przed spra-
gnionymi mieszkańcami sto-
licy. 

Mimo trudnego czasu trwa 
realizacja inwestycji kultu-
ralnych, m.in.: budowa Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej na 
placu Defilad. Otwarto nową 
scenę Teatru Ateneum, trwa 
budowa miejsca pamięci przy 
Cmentarzu Powstańców War-
szawy na Woli. Zakończo-
no modernizację teatru Baj  
i Pałacyku Konopackiego. 
Niektóre instytucje kulturalne 
były niestety zagrożone utratą 
płynności finansowej i musie-
liśmy wesprzeć  m.in. Teatr 
Roma, Teatr Kwadrat, Mu-
zeum Powstania Warszaw-
skiego i Muzeum Polin. 

Kultura online pozostanie 
z nami także po pandemii 
dzięki platformie VOD dla 
warszawskiej kultury. Już od 
nowego sezonu będziemy za-
praszać także do korzystania 
z warszawskiej oferty kultu-
ralnej tam dostępnej. W maju 
odbyła się Noc Muzeów – wy-

darzenie wzbudziło ogromne 
zainteresowanie. W czerwcu 
zrealizowano Plener Literacki 
i Big Book Festiwal oraz War-
szawskie Spotkania Teatralne. 
Wracają także koncerty w ple-
nerze. Mimo trudnego roku, 
warszawska kultura ma się 
dobrze.

Czym zajmuje się Biuro 
Pomocy i Projektów 
Społecznych? Nazwa tej 
komórki brzmi bardzo 
enigmatycznie. 
Biuro Pomocy i Projektów 

Społecznych planuje, reali-
zuje i koordynuje działania 
związane z polityką społeczną, 
pomocą społeczną i profilak-
tyką, ponadto wypracowuje 
standardy dostępności. Biuro 
prowadzi sprawy związane 
z tworzeniem, wdrażaniem  
i funkcjonowaniem gminnego 
systemu wspierania rodziny, 
pomocy osobom z  niepeł-
nosprawnościami, starszym, 
bezdomnym i uzależnionym 
oraz monitoruje system prze-
ciwdziałania przemocy w ro-
dzinie. 

BPiPS sprawuje także nad-
zór merytoryczny i koordy-
nuje działania wykonywane 

przez dzielnice, ośrodki po-
mocy społecznej oraz War-
szawskie Centrum Pomocy 
Rodzinie. Prowadzi ponadto 
sprawy związane z gospoda-
rowaniem nieruchomościami 
będącymi we władaniu jedno-
stek organizacyjnych pomocy 
społecznej o znaczeniu po-
naddzielnicowym. 

Pracownicy biura dokonu-
ją podziału dotacji celowych 
otrzymanych w związku z re-
alizacją zadań zleconych z za-
kresu administracji rządowej 
oraz podziału dofinansowania 
do zadań własnych m.st. War-
szawy na zadania zlecone z za-
kresu pomocy społecznej dla 
dzielnic i jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej,  
a także monitorują i nadzo-
rują prawidłowość przyzna-
wania i rozliczania dotacji.
Innymi przykładowymi za-
daniami Biura Pomocy i Pro-
jektów społecznych są: koor-
dynacja spraw związanych ze 
świadczeniem,  zasiłków dla 
opiekunów oraz przyznawa-
niem Karty Dużej Rodziny; 
organizacja i funkcjonowanie  
w Warszawie żłobków, klubów 
dziecięcych oraz dziennych 
opiekunów; wspieranie rodzi-

ny i systemu pieczy zastępczej 
oraz nadzór nad wdrażaniem 
świadczenia na rzecz rodziny 
„warszawski bon żłobkowy".

W Pani kompetencjach 
jest też kierowanie Biu-
rem Polityki Lokalowej. 
Ilu mieszkań obecnie 
potrzebują ci warsza-
wiacy, których nie stać 
na zakup własnego M? 
Mam na myśli osoby 
niepełnosprawne, 
starsze, ale także nieza-
możne rodziny wielo-
dzietne. 
Potrzeby mieszkaniowe są 

ogromne. Miasto dysponu-
je dużym zasobem mieszkań 
socjalnych i komunalnych. 
Rozwijamy też konsekwent-
nie budownictwo społeczne  
i program miejskich mieszkań 
na wynajem. Nasze spółki To-
warzystwa Budownictwa Spo-
łecznego oddały w 2019 r. 132 
mieszkania, a w 2020 r. 314 
mieszkań. W najbliższym cza-
sie oddane zostaną do użyt-
kowania kolejne mieszkania 
realizowane przez miejskie 
spółki TBS przy współpracy 
m.st. Warszawy. Dostępne 
będą gotowe do zamieszkania 

Wiceprezydent Machnowska-Góra z książką Olgi Tokarczuk | FOT: archiwum
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wracam na moje Bielany
lokale jedno-, dwu- i trzypo-
kojowe.

Czy jest możliwe roz-
wiązanie problemu 
braku takich mieszkań 
raz na zawsze? Ile lo-
kali musiałoby powstać 
na terenie miasta, by 
już nikt nie cierpiał  
z powodu braku dachu 
nad głową?
Przede wszystkim należy 

mieć na uwadze, że zaspoko-
jenie potrzeb mieszkaniowych 

ten zasób rozwijają. Nie moż-
na jednak powiedzieć, że jak 
wybudujemy np. 2000 loka-
li, to problem mieszkaniowy  
w Warszawie zostanie roz-
wiązany raz na zawsze. War-
szawiaków ciągle przybywa,  
a nawet dzisiaj jest nas więcej, 
niż wskazują oficjalne staty-
styki. 

Odpowiedź na pytanie, ile 
mieszkań potrzebują war-
szawiacy, nie jest prosta.  
W latach 2007–2019 w War-
szawie wybudowano ponad 
216 tysięcy lokali. Również 
m.st. Warszawa prowadziło 
inwestycje mieszkaniowego 
budownictwa komunalnego, 
łącznie w latach 2008–2020 
oddano do użytkowania 3242 
mieszkania komunalne w 61 
budynkach za kwotę około 
617 mln zł. Pomimo tych in-
westycji ciągle obserwujemy 
popyt na mieszkania, który 
coraz trudniej będzie zaspo-
koić, ponieważ maleje liczba 
nieruchomości gruntowych, 
na których można realizować 
budownictwo mieszkaniowe. 

Problemem Warszawy nie 
jest jednak tylko brak miesz-
kań, ale brak mieszkań o odpo-
wiednim standardzie i tu klu-
czowym aspektem (również 
w kwestii ochrony powietrza) 
jest brak centralnego ogrze-
wania, w 2006 r. jedna czwar-
ta mieszkań komunalnych 
była go pozbawiona. Coraz 
częstszym problemem, biorąc 
pod uwagę starzejące się spo-
łeczeństwo, jest brak wind.  
W ciągu ostatnich lat m.st. 
Warszawa realizowało pro-
gram doposażania budynków 
miasta w instalacje centralne-
go ogrzewania i centralnej cie-
płej wody, w związku z czym 
na koniec 2019 r. lokali bez 
centralnego ogrzewania było 
16% (z czego 3% w budynkach 
wyłączonych z użytkowania). 

Podkreślam, że zaspokaja-
nie potrzeb mieszkaniowych 
na rynku to nie tylko najem 
lokalu z mieszkaniowego za-
sobu lub zakup. Mamy prze-
cież spółdzielnie mieszkanio-
we czy najem mieszkań na 
rynku. 

Jedną z przyczyn bra-
ku mieszkań w Warszawie 
jest niewystarczająca licz-
ba przedsiębiorstw, których 
główną działalnością na dużą 
skalę byłby wynajem miesz-
kań. Tego typu działalność 
uzupełniłaby lukę na rynku 
mieszkaniowym. Mamy oczy-
wiście w Warszawie mieszka-
nia wynajmowane na rynku, 
ale z reguły są to pojedynczy 
inwestorzy (osoby fizyczne), 
którzy z najmu spłacają kredyt 
na zakup tego mieszkania. To 
powoduje, że jest duża różnica 
pomiędzy czynszem w zaso-
bie komunalnym a czynszem 
rynkowym, a więc osoby szu-
kające mieszkania mają ogra-
niczone możliwości – kupno 
na kredyt lub ubieganie się  

o najem z zasobu miasta. 
Tymczasem w wielu krajach 

zachodnich to właśnie najem 
jest popularną formą zaspo-
kajania potrzeb mieszkanio-
wych. Ostatnio można jednak 
zauważyć zainteresowanie 
funduszy zagranicznych, któ-
re kupują mieszkania wła-
śnie w celu ich wynajmu. To 
powinno wpłynąć na zmianę 
sytuacji.

Wiem, że przez wiele 
lat mieszkała Pani na 
Piaskach. Jakie ma 
pani wspomnienia 
związane z Bielanami? 
Lubi tu pani wracać? 
Bielany są piękne i pełne 

zieleni, oczywiście miejsce 
to budzi wspomnienia i sen-
tyment. Wciąż mieszka tu 
część rodziny i znajomi, więc 
jestem tu często. Jak odwie-
dzam „stare śmieci”, czasami 
nie mogę nadziwić, jak wiele 
się zmieniło. A czasami dziwię 
się, że niektóre rzeczy wciąż 
trwają! Jak np. „bazarek” przy 
ul. Broniewskiego. Miejsca te 
zmieniają nazwy: zieleń, gór-
ka i boisko przy mojej podsta-
wówce to było Wembley. Dziś 
to Park Herberta. A na skwer-
ku przy liceum, gdzie spędza-
łam czas na przerwach (i nie 
tylko) stoi… Urząd Dzielnicy.

A jak wolny czas spędza 
nie wiceprezydent, ale 
warszawianka Aldona 
Machnowska-Góra? 
Czasu wolnego niestety 

nie mam niewiele. Spędzam 
go z rodziną, często na łonie 
natury, aktywnie albo czyta-
jąc ciekawą książkę. W miarę 
możliwości staram się śledzić 
wszystkie wydarzenia kultu-
ralne – premiery, wernisaże  
i te cudowne miejsca, gdzie 
tętni życie miasta. 

Gdyby mogła Pani  
teraz chwilę pomarzyć,  
i zastanowić się, jaka 
jest Warszawa Pani 
marzeń – to jak w pię-
ciu zdaniach opisałaby 
pani taką stolicę?
Jestem bezgranicznie zako-

chana w Warszawie. Uwiel-
biam to miasto i bardzo mi za-
leży, żeby dobrze się rozwijało 
i było domem szczęśliwych lu-
dzi. 

W Warszawie moich ma-
rzeń każdy z jej mieszkańców 
znajduje swoje miejsce, jest 
dumny ze swojego miasta, 
ludzie są równi, bezpieczni  
i otwarci. 

Miasto przyjazne, takie 
dobre do życia, nie tylko 
do odwiedzin. Oczywiście 
– to oznacza dużo zieleni,  
a mniej aut, dostęp do instytu-
cji i najpotrzebniejszych usług 
blisko domu – niekoniecznie 
tyko w centrum, szacunek do 
każdego stylu życia, wieku  
i możliwości. Może stolica już 
właśnie taka jest?.

to nie tylko zakup własnego 
mieszkania, ale także jego 
najem. Część rynku najmu, 
dla osób w najgorszej sytu-
acji życiowej, zapewniają 
tzw. lokale komunalne – czy-
li lokale z mieszkaniowego 
zasobu miasta. Na te loka-
le – według stanu na koniec 
2020 roku – oczekiwało oko-
ło 1300 gospodarstw domo-
wych zamieszkujących poza 
zasobem miasta. Dodatkowo 
1500 gospodarstw domowych 
oczekiwało na najem socjalny 
lokalu w ramach orzeczonych 
eksmisji. Nie wszyscy oczeku-
jący to osoby starsze, niepeł-
nosprawne czy wielodzietne. 
Są też osoby z pieczy zastęp-
czej, czy tzw. rodziny, któ-
rych sytuacja materialna nie 
pozwala na realizację potrzeb 
mieszkaniowych we własnym 
zakresie. Miasto dysponuje 
łącznie około 81 000 lokala-
mi mieszkalnych o różnym 
standardzie i powierzchni 
użytkowej. Należy pamię-
tać o tym, że pomoc miesz-
kaniowa to nie tylko lokale  
z zasobu miasta, ale tworzenie 
warunków mieszkaniowych 
dla osób o nieco wyższych 
dochodach, w postaci zasobu 
mieszkaniowego TBS. Obie 
spółki miejskie mają około 
2,8 tys. lokali mieszkalnych  
i dzięki wsparciu miasta ciągle 

"Bielany są piękne 
i pełne zieleni, 

oczywiście 
miejsce to budzi 

wspomnienia  
i sentyment. Wciąż 

mieszka tu część 
rodziny i znajomi, 

więc jestem 
tu często. Jak 
odwiedzam  

„stare śmieci”,  
czasami nie mogę 

nadziwić, jak wiele 
się zmieniło.  

A czasami dziwię 
się, że niektóre 

rzeczy wciąż 
trwają! 

UM

Artystki i artyści, do dzieła!
Twórczynie i twórcy 
działający w Warszawie 
jak co roku mają szansę 
na finansowe wsparcie od 
miasta. Już 15 sierpnia 
rozpocznie się nabór do 
stypendiów artystycznych 
na 2022 rok.

Warszawa funduje sty-
pendia artystyczne dla osób, 
które zajmują się twórczością 
artystyczną, upowszechnia-
niem kultury i opieką nad 
zabytkami.  Wsparcie przy-
znawane jest w ośmiu dziedzi-
nach: film, literatura, muzyka, 
opieka nad zabytkami, taniec, 
teatr, sztuki wizualne i upo-

wszechnianie kultury.   
Stypendia pozwalają re-

alizować pomysły artystycz-
ne najbardziej obiecującym  
i oryginalnym twórcom i twór-
czyniom, zarówno tym z do-
robkiem, jak i debiutującym. 
Projekty z różnych dziedzin 
współtworzą bogatą ofertę 
kulturalną stolicy – podkreśla 
Aldona Machnowska-Góra, 
zastępczyni prezydenta War-
szawy.

Stypendia pobudzają 
kreatywność

Warszawa przyznaje sty-
pendia artystyczne od 2009 
roku. Do tej pory miasto 
przeznaczyło na ten cel po-
nad 12 milionów złotych (na 

rok 2021 przyznano 52 sty-
pendia o łącznej wysokości 
prawie 1,9 mln). Twórcy, któ-
rzy otrzymali takie wsparcie 
podkreślają, że  „daje to dużą 
wolność, pomaga skupić się 
na pracy twórczej, pobudza 
kreatywność, mobilizuje do 
działania”.

Zasady obecnego naboru 
są podobne jak przed rokiem: 
zgłoszenia przyjmowane będą 
od 15 sierpnia do 30 września, 
za pośrednictwem specjalne-
go formularza w Elektronicz-
nym Systemie do Obsługi Sty-
pendiów. Szczegóły na stronie 
poświęconej stypendiom sty-
pendia.um.warszawa.pl/pro-
gramy-stypendialne/2.

UM

Ulubiona księgarnia 2021
Rusza druga edycja 
miejskiego plebiscytu dla 
niezależnych księgarń. 
Warszawianki i war-
szawiacy wybiorą swoje 
ulubione miejsca, a dla 
zwycięzców przewidziano 
nagrody pieniężne i tytuł 
„Ulubiona Księgarnia 
Warszawy 2021”.   

„Ulubiona Księgarnia War-
szawy” to kolejna miejska ini-
cjatywa mająca na celu pro-
mocję czytelnictwa i wsparcie 
dla ludzi kultury w trudnym 
dla nich czasie. Władze stoli-
cy zachęcają do głosowania, 
ale także do odwiedzania lo-

Każdy może oddać tylko jeden 
głos.

Organizatorzy zachęcają też 
do pisania uzasadnień wyboru 
– autorki i autorzy najciekaw-
szych opinii dostaną upomin-
ki książkowe. Placówki, które 
uzyskają najwięcej głosów, 
będą mogły przez rok posłu-
giwać się tytułem „Ulubiona 
Księgarnia Warszawy 2021”. 
Pula nagród pieniężnych wy-
nosi 70 000 zł (I nagroda – 25 
000 zł, II nagroda – 15 000 zł 
oraz trzy wyróżnienia po 10 
000 zł).

Głosowanie potrwa od 9 
sierpnia do 12 września. Wy-
niki tegorocznego plebiscytu 
poznamy podczas Warszaw-
skiego Tygodnia Księgarń.

kalnych księgarń i kupowania  
w nich książek. Miasto stołecz-
ne Warszawa jest fundatorem  
i organizatorem nagrody, re-
alizowanej we współpracy  
ze Stowarzyszeniem Księgarzy 
Polskich Okręg w Warszawie, 
Biblioteką Analiz oraz Polską 
Izbą Książki.

Nagrody otrzyma pięć 
warszawskich księgarń pro-
wadzonych z pasją, z dobrą 
ofertą księgarską, a także 
dodatkowym programem 
wspierającym rozwój czytel-
nictwa. Wskażą je mieszkańcy  
i mieszkanki stolicy w głoso-
waniu online za pośrednic-
twem elektronicznego formu-
larza dostępnego na stronie 
ulubionaksiegarnia.waw.pl. 
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Ekologia i środowisko

Pamiętają burzliwe lata wybijania się Polski na niepodległość. Kiedyś prowadziły do pałacyków, dziś cieszą wszystkich 
odpoczywających w Lasie Młocińskim. Niestety, popularność tego miejsca stanowi coraz większe zagrożenie dla ponad 100-letnich 
drzew. Mieszkańcy apelują więc: ocalmy Aleję Lip w Lesie Młocińskim. 

Uratujmy młocińską aleję lip!

Choć lipy, których wiek 
szacuje się na 100–120 lat, 
przetrwały do naszych czasów  
w dobrej kondycji, ich stan 
zaczyna się pogarszać. Usy-
chają, bo tuż przy nich parku-
ją samochody i przejeżdżają 
rowerzyści. To niszczy korze-
nie i osłabia całe drzewo. Nie-
stety, już kilka lip trzeba było 
wyciąć. Czy ich los podzielą 
pozostałe drzewa? Miejmy 
nadzieję, że nie.

Agnieszka Gola, radna Sto-
warzyszenia „Razem dla Bie-
lan” kilkakrotnie zgłaszała 
projekty ochrony alei lipowej 
do budżetu obywatelskiego.  
W tym roku nie udało się ze-
brać wystarczającej liczby 
głosów, za to akceptację zy-
skał projekt zgłoszony w 2020 
roku.

Dzięki temu kilka miesięcy 
temu ruszyły prace, by ura-
tować lipy wzdłuż ul. Papiru-
sów. Co ważne, projekt zmian 
uwzględnia zarówno dobro 
drzew, jak i wygodę miesz-
kańców.

Przy ul. Papirusów powsta-
nie ponad 70 zmodernizowa-
nych miejsc parkingowych 
(będzie jednak mniej niż jest 
obecnie), oraz dodatkowy 
stojak do przypinania rowe-
rów. Jednak co najważniejsze, 
inwestycja zostanie wykona-
na z uwzględnieniem metod 
uznanych za najbardziej bez-
pieczne i najkorzystniejsze 
dla systemu korzeniowego.  
– W przypadku drzew trze-
ba chronić nie tylko to, co 
znajduje się nad ziemią, czy-
li pnie i korony, ale także to, 
co pod ziemią, a więc system 

korzeniowy i środowisko mi-
koryzowe – zauważa Andże-
lika Gackowska, zastępca dy-
rektora ds. gospodarki leśnej 
Lasy Miejskie – Warszawa. 
Zwiększona świadomość den-
drologiczna i dbałość o to, by 
przedłużyć żywotność miej-
skich drzew sprawiają, że pla-
nując inwestycje, pod uwagę 
bierze się najlepsze sposoby 
ochrony zieleni. – Inwesty-
cje takie jak parkingi czy si-
łownie publiczne staramy się 
realizować tak, by ingerencja  
w system korzeniowy rosną-
cych nieopodal drzew była 
jak najmniejsza. Nie stosuje-
my na przykład betonowych 
mocowań w gruncie ale bar-
dziej bezpieczne długie pale  
– mówi Andżelika Gackow-
ska. 

W przypadku alei lip na 
Młocinach, prace objęły m.in. 
ocenę stanu drzew, badanie 
gleby pod kątem obecności 
mikroelementów i oczywiście 
zabiegi pielęgnacyjne uzależ-
nione od kondycji poszczegól-
nych lip. Pomóc ma m.in. po-
większenie mis wokół drzew 
i osłonięcie ich barierkami, 
zastosowanie w niektórych 
miejscach podwieszanych 
chodników o nawierzchni  
z drewna, czy wykonanie stu-
dzienek napowietrzających 
(przy drzewach szczególnie 
osłabionych). Z kolei moder-
nizując miejsca parkingowe, 
m.in. zostanie użyta bardziej 
korzystna dla systemu korze-
niowego drzew geokrata. 

Prace obejmą jednak tyl-
ko drzewa rosnące w jednej 
części alei – tej, która jest 

pod opieką Lasów Miejskich  
– Warszawa. Zgłoszony w tym 
roku przez radną Golę pro-
jekt obejmował lipy rosnące  
w części zarządzanej przez 
dzielnicę Bielany. Niestety, 
tym razem nie udało się ze-
brać wystarczającego poparcia  
w głosowaniu w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.

Ale radna nie składa broni.  
– Aleja starych lip jest cha-
rakterystycznym elementem 
Lasu Młocińskiego, nada-
jącym mu niepowtarzalny 
urok miejsca z historią. Na-
prawdę jest o co walczyć  
– zapewnia Agnieszka Gola.

Podziel się zniczami
Bielany są coraz 
bardziej less waste! 

Przy wejściach na teren 
Cmentarza Północnego usta-
wiliśmy cztery zniczodzielnie. 
Są to regały, na których miesz-
kańcy mogą zostawić nieusz-
kodzone znicze bez wkładów. 
Kto potrzebuje, dokupi wkład 
i znicz będzie gotowy do wy-
korzystania.

Zniczodzielnie to tylko 
jeden z wielu elementów 
projektu z budżetu obywa-
telskiego pn. „Rozwiązania 
#ZEROWASTE dla Bielan – 
jadłodzielnia, zniczodzielnia, 
bank czasu, program „zło-
ta rączka dla seniora" oraz 
warsztaty dla mieszkańców".

– Gratuluję autorom tego 
świetnego pomysłu, czyli rad-
nemu Krystianowi Lisiakowi, 

Beacie Niedomagale i Agacie 
Mikołajczyk – komentuje bur-
mistrz Pietruczuk. 

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

ALEKSANDRA ZBOROWSKA

FOT: Tomasz Ozdoba

Ruszył remont Rudawki
Rozpoczęły się prace 
przy przebudowie koryta 
rzeczki Rudawki na Ma-
rymoncie. Ekipa budow-
lańców już rozpoczęła 
demontaż starych płyt 
chodnikowych, który-
mi wyłożony był brzeg 
strumienia. Docelowo 
Rudawka będzie pogłę-
biona i oczyszczona, by 
móc cieszyć oczy miesz-
kańców. 

Chodzi o jedyny znajdujący 
się na powierzchni fragment 
potoku, płynący wzdłuż uli-
cy Klaudyny między Kiwer-
ską a Podleśną. To kawałek 
prastarego strumienia, który 
można zobaczyć. Na prze-

łomie lat siedemdziesiątych  
i osiemdziesiątych historycz-
na rzeka została bowiem ska-
nalizowana, choć pierwotnie 
miała przepływać przez nowe 
osiedle Ruda i stanowić jego 
atrakcję. Tym bardziej szko-
da, że tak się nie stało.

Bogata historia Rudawki
Rudawka od czasów średnio-
wiecznych stanowiła centrum 
życia ówczesnych miejsco-
wości: Powązek, Piasków, 
Słodowca, Kaskady i właśnie 
Rudy. Jej wody zasilały ogród 
i sztuczne stawy w rezydencji 
księżnej Izabeli Czartoryskiej 
na Powązkach, wzdłuż Ru-
dawki stały też liczne młyny 
i następnie fabryki – w tym 
farbiarnia Emila Kellera, od 
którego nazwiska wziął swoją 
nazwę park na Kaskadzie. Ru-

dawka, która płynie w kanale, 
dała o sobie znać wiosną. 

Rudawka kontratakuje
Pracownicy miejskich wodo-
ciągów uszkodzili rurę, która 
skrywa jej nurty. Wody Ru-
dawki zalały skrzyżowanie ul. 
Broniewskiego i alei Armii 
Krajowej, a także liczne po-
dwórka, piwnice i garaże na 
Powązkach. 

Wtedy też przypomnieliśmy 
w „Naszych Bielanach”, że na 
całym świecie popularny jest 
trend odkopywania „schowa-
nych” pod ziemię dawnych 
rzek i strumieni – na przy-
wrócenie Rudawki będziemy 
jednak jeszcze musieli pocze-
kać, a przypominać o niej bę-
dzie fragment przy Klaudyny. 
Remont potoku zakończy się 2 
listopada.

Ulica Papirusów wraz sąsiednim parkingiem słyną z pięknych, wiekowych lip | FOT: Przemysław Burkiewicz

Prace w korycie Rudawki | FOT: Przemysław Burkiewicz

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ
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Woda z basenu Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego 
Bielany przy ul. Lindego 
posłuży nam jeszcze poza 
pływalnią. 

Na początku sierpnia służby 
oczyszczania miasta przy po-
mocy strażaków wypompowa-
ły z basenu wodę, która zasili 
pojazdy do mycia jezdni.

Czemu opróżniamy basen? 
Zgodnie z wytycznymi GIS-u 
bez względu na wyniki ba-
dań wody opróżnianie niecki 
basenowej na pływalni, do-
kładne jej mycie i dezynfekcja 
muszą nastąpić minimum raz  
w roku.

Czy basenowa woda jest 
niebezpieczna dla środowi-
ska? Nie. Stosowanie środ-

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Myjemy ulice wodą z basenu
ków uzdatniających wodę 
jest obwarowane przepisami, 
ze względu na bezpieczeń-
stwo użytkowników pływalni. 
Woda do sprzątania ulic była 
natomiast pobierana z basenu 
już zamkniętego dla użytkow-

ników, po ulotnieniu się pre-
paratu używanego do dezyn-
fekcji wody.

U nas nic się nie marnuje 
– podsumowuje radny Rado-
sław Sroczyński, który składał 
w tej sprawie interpelację.

FOT: Tomasz Ozdoba

O ochronie Lasu Bielańskiego
bez przemilczeń
W „Naszych Bielanach” 
(nr 2/2021) ukazał się 
artykuł „Kto chroni 
rezerwat przyrody Las 
Bielański”. Można go 
podsumować jako repry-
mendę udzieloną odwie-
dzającym las, w których 
pani Agata Antonowicz 
widzi jedynych sprawców 
jego degradacji. Jednak 
fakty i przepisy prawne 
przeczą temu – pisze  
w polemice szef Zielone-
go Mazowsza. 

Zobaczywszy w „Naszych 
Bielanach” wspomniany arty-
kuł, ucieszyłem się, że tak waż-
ny temat po długiej przerwie 
pojawił się na łamach gazety. 
Dalsza lektura jednak mocno 
mnie rozczarowała. Odmalo-
wany przez autorkę obraz sy-
tuacji okazał się jednostronny 
i niepełny.  Przeciwstawiając 
zachowania niesfornych użyt-
kowników staraniom Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, autorka nie zdradza, 
że pracuje w tej instytucji, 
choć uczciwość wobec czytel-
ników nakazywałyby występo-
wać z otwartą przyłbicą. 

Artykuł domaga się uzupeł-
nień i polemiki. Dobro Lasu 
Bielańskiego leży na sercu 
wielu mieszkańcom miasta. 
Mamy prawo publicznie o tym 
dyskutować, a zwłaszcza ode-
przeć zarzuty stawiane społe-
czeństwu przez urzędniczkę 
RDOŚ. Dziękuję redakcji NB 
za otwartość na dyskusję. 
Mam nadzieję na kontynuację 
tematu z pożytkiem zarówno 
dla naszego bezcennego dzie-
dzictwa, jak i dla jakości pu-
blicznej debaty. Na stan Lasu 
wpływa od lat znacznie więcej 
czynników, niż wspomniane 
przez Agatę Antonowicz. Bez 
ich całościowej i dokładnej 
analizy trudno oczekiwać po-
prawy. Poniżej przedstawiam 
kilka uzupełnień i obserwacji 
poczynionych w ciągu prawie 
20 lat aktywnej działalności 
na rzecz ochrony Lasu.

Zapomniane wartości 
społeczne

Zacznijmy od korzeni, czy-
li od zarządzenia ministra 
leśnictwa, którym w 1973 r. 
utworzono rezerwat. Co cie-
kawe, nie precyzuje ono kon-
kretnych walorów przyrodni-
czych, lecz uzasadnia decyzję 
koniecznością „zachowania 
wartości społecznych i krajo-
brazowych Lasu Bielańskiego, 
będącego cennym składni-
kiem środowiska naturalne-
go, zachowanym na obszarze 
aglomeracji Warszawy”. Pod-
kreśliłem walory społeczne, 
bo ich obecność w ostatnich 
zarządzeniach decydentów 
trudno zauważyć. A przecież 
doniosłości funkcji społecz-
nych nie zaprzeczy nikt, kto 
miał szczęście wychować się w 

MARCIN JACKOWSKI

bliskim sąsiedztwie tego uni-
kalnego przyrodniczo i krajo-
brazowo obszaru.

Las ma wartość społeczną 
tylko wtedy, gdy jest dostęp-
ny. Choć stopniowo przywra-
cano rezerwat naturze, np.  
w latach 80. XX w. skasowa-
no słynny plac zabaw ze sło-
niem, dostępność pozostała 
na wystarczającym poziomie. 
Niestety, zamiast skupić się 
na utrzymaniu tych rozsąd-
nych proporcji jako kompro-
misu, autorzy zarządzenia nr 
13 RDOŚ z 24 sierpnia 2016 
r. zdecydowali, że pozostawią 
w całym rezerwacie raptem 
trzy (!) ścieżki równolegle do 
Wisły i dłuższej osi rezerwatu 
oraz niecałych pięć (!) wio-
dących poprzecznie do tych 
pierwszych. Mapę załączo-
ną do tego zarządzenia mało 
kto zna i chyba tylko dlatego 
nie wywołała powszechnego 
społecznego sprzeciwu wobec 
likwidacji tak wielu znanych 
większości z nas „od zawsze” 
duktów leśnych. Ktoś wyraził 
ten sprzeciw dość drastycznie 
– wycinając kawałki ogrodze-
nia, czym Agata Antonowicz 
zilustrowała swój tekst. Może 
zamiast potępiać sprawcę, na-
leżałoby wreszcie zapytać, czy 
w ograniczeniach nie posunię-
to się za daleko? I na co liczyli 
autorzy wizji tak oderwanych 
od rzeczywistości i potrzeb 
społeczeństwa? Czy to nie 
im należałoby wytknąć brak 
wyobraźni (który rzeczniczka 
RDOŚ tak łatwo zarzuca użyt-
kownikom rezerwatu), skoro 
nie potrafili przewidzieć skut-
ków przesadnych ograniczeń, 
wprowadzonych uznaniowo 
i bez uzasadnienia przeko-
nującego społeczeństwo?? 
Przypomnę też, że podczas 
konsultacji planu ochrony 
strona społeczna bezskutecz-
nie zwracała uwagę, czym 
grozi jego nadmierna restryk-
cyjność.

Przyjrzyjmy się docelowej 
mapie lasu z punktu widze-
nia dostępności do jego walo-
rów – kluczowej dla wartości 
społecznych. Pozbawiono nas 
szlaku wzdłuż Potoku Bielań-
skiego, czyli jednej z głównych 
atrakcji krajobrazowych. Za-
mknięto pobliski mały wąwóz 
(wrócimy do niego za chwilę). 
Uniemożliwiono dojście do 
zabytkowej wieżycy wentyla-
tora kolektora – czy ktoś na-
prawdę sądzi, że ludzie prze-
staną się nią interesować? Że 
porzucą przyjemność spaceru 
jarem Potoku Bielańskiego? 
Nie przewidziano żadnego 
połączenia z AWF, mimo że 
zarządzenie ministra z 1973 
r. daje uczelni prawo korzy-
stania z lasu „w celach dydak-
tycznych i ćwiczebnych”.

Narzucając odgórnie szo-
kujące ograniczenia ilości 
ścieżek, RDOŚ nie uwzględ-
nił wspomnianych na wstę-
pie wartości społecznych. 
Zapomniał też chyba o tym, 
że nie wystarczy zakazów za-
dekretować. Trzeba je też eg-

zekwować. Najroztropniej zaś 
jest tak kształtować wzajem-
ne relacje, by zakazy nie były 
potrzebne. Pamiętając też, że 
przykład idzie z góry. A jaki 
przykład poszanowania re-
zerwatu i troski o jego walory 
ze strony władz obserwowało 
dotąd społeczeństwo? Przej-
dziemy teraz do tego tematu.

Jaki przykład  
idzie z góry?

Niewłaściwe zachowania od-
wiedzających las są faktem. 
Po części wynikają z niewie-
dzy. Gdy jednak reprymendy 
udziela im rzeczniczka RDOŚ, 
trudno nie przypomnieć zgody 
tego organu na masowy bieg 
survivalowy 17 września 2017 
r. Zakładając optymistycznie, 
że plan trasy biegu pokrywa 
się ze szlakami rezerwatu, 
RDOŚ uznał, że impreza nie 
wpłynie negatywnie na przy-
rodę. Założenie w rzeczywi-
stości okazało się nieprawdą, 
bieg odbywał się także poza 
ścieżkami, a nawet przez osto-
ję dzikiej zwierzyny! Spokoju 
i komfortu spacerowiczów 
RDOŚ nie wziął w ogóle pod 
uwagę. Decyzję w tej sprawie, 
nadzwyczaj ryzykowną mimo 
braku jakiejkolwiek wyższej 
konieczności, można porów-
nać do użyczenia komnat Wa-
welu na imprezę taneczną, bez 
nadzoru, w zamian za obiet-
nicę, że wnętrzom nic się nie 
stanie. RDOŚ potrafi jednak 
również odmawiać. Wniosek 
o zezwolenie grupie studen-
tów wraz z opiekunem na ba-
dania naukowe poza ścieżka-
mi rozpatrzył negatywnie.

Wspomniany przed chwilą 
urokliwy parów w skarpie ta-
rasu bielańskiego przez długi 
czas dewastowali wandale na 
rowerach, co widać na zdję-
ciu obok. Zjawisko nasilało 
się stopniowo. W reakcji na 
jego pierwsze symptomy Lasy 
Miejskie – Warszawa ustawiły 
na obu grzbietach wzniesień 
ogrodzenia, które jednak (jak 
pokazuje zdjęcie) nie odniosły 
skutku, gdyż pozwalały nadal 
jeździć w poprzek wąwozu  
i po jego koronach. Zjazd prze-
chodzący od razu w podjazd 
pozostał bardzo atrakcyjny. 
Zamiast, widząc tę nieskutecz-
ność, przestawić ogrodzenia w 
dół, dyrektor LMW odrzucił 
tę sugestię, twierdząc, że „jest 
odpowiednio zamontowane, 
co przyczynia się do kanaliza-
cji ruchu pieszego i zapobiega 
rozprzestrzenianiu się nisz-
czenia runa leśnego”. Po 10 la-
tach dalszej dewastacji wąwóz 
zamknięto całkowicie...

Nasuwa się też pytanie, czy 
w miejscu tak dobrze znanym 
z nagminnych wykroczeń in-
terweniowały kiedykolwiek 
służby mundurowe? Nie są-
dzę, ale chętnie zmienię zda-
nie lub poznam opinie licz-
nych organów administracji 
w kwestii obecności straży 
miejskiej i policji w Lesie Bie-
lańskim.

Okna przyjazne dla ptaków
Ptaki mają się coraz 
bezpieczniej w naszej 
dzielnicy. Dyrekcja 
bielańskiego Centrum 
Rekreacyjno-Sportowe-
go zdecydowała się na 
obklejenie okien pływal-
ni przy ulicy Conrada 
specjalnymi naklejkami 
w reakcji na zgłoszenia 
mieszkańców o kolizjach 
z udziałem zwierząt. 
Ich obecność poprawi 
widoczność szyb dla 
ptaków, zapobiegając 
kolejnym zderzeniom. 

Jeszcze kilka lat temu nikt 
nie zajmował się tematem 
martwych i skołowanych 
ptaków leżących pod szkla-
nymi wiatami przystanków, 
ekranami dźwiękochłonnymi 
oraz innymi przezroczysty-
mi przeszkodami. Do czasu 
aż ornitolodzy i aktywiści na 
rzecz ptaków dostrzegli, że nie 
są to odosobnione przypadki,  
a sytuacje powtarzające się  
w każdego dnia. Skalę pro-
blemu uwidaczniają dane ze-
brane przez Fundację Szklane 

Pułapki, której pracownicy 
oraz wolontariusze od 2017 
roku prowadzą regularne 
obserwacje ptasich kolizji ze 
szklanymi i przezroczystymi 
powierzchniami w zróżnico-
wanym miejskim środowisku.

18 sierpnia ruszyło pokry-
wanie okien pływalni naklej-
kami. Część nanieśli pracow-
nicy obiektu, a jedno z okien 
oddano do wykropkowania 
miejscowym ptasim akty-
wistom, m.in. Agnieszce Gołę-
biowskiej z Fundacji Szklane 
Pułapki i Beacie Niedomaga-
le, założycielce grupy społecz-
nościowej Bielany Less Waste. 

Obklejanie przezroczystych 
powierzchni zostało wcześniej 

skonsultowane ze specjalista-
mi ze wspomnianej Fundacji,  
a skąd również pochodziły 
same naklejki. Warto wie-
dzieć, że powszechnie sto-
sowane naklejki czarnych 
ptaków drapieżnych nie chro-
nią ptaków przed kolizjami. 
Znaczniki muszą być umiesz-
czane maksymalnie co 10 cm 
w układzie pionowym i 5 cm  
w poziomym.

Nie jest to pierwsza, ani 
tym bardziej ostatnia inicja-
tywa pracowników centrum 
przy Conrada na rzecz dzikich 
zwierząt. Dyrekcja rozważa  
m.in. zawieszenie domków 
dla ptaków na ścianie kom-
pleksu.

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

POLEMIKA

FOT: Michał Michałowski
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Wraz z upływem czasu nietrudno jest 
zaobserwować, że niektóre, kiedyś 
bardzo popularne zawody rzemieślnicze 
odchodzą do lamusa. Jednym z nich jest 
fach zegarmistrza, bo dziś zdecydowanie 
łatwiej kupić zegarek niż go naprawić. 
Mieszkańcy Bielan natomiast nadal 
mogą to uczynić, odwiedzając 
pracownię pana Ludomira 
Mitrowskiego, zegarmistrza, który od 
ponad pięćdziesięciu lat w naszej 
dzielnicy naprawia zegarki. I to zawsze 
z uśmiechem na ustach.

Zegary to cały mój świat
Przedsiębiorcy

Pracownia pana Ludomira 
mieści się przy ulicy Doryckiej 
6, w małym pomieszczeniu, do 
którego wchodzi się po schod-
kach. Na drzwiach wisi kartka 
z prośbą o wchodzenie do lo-
kalu pojedynczo i koniecznie 
w maseczce ochronnej na twa-
rzy. Z tego też powodu, dość 
szybko można zaobserwować 
tworzącą się kolejkę przed 
drzwiami zegarmistrza. Pan 
Ludomir precyzyjnie przy-
gląda się mechanizmowi ze-
garka, który akurat naprawia  
i zapewnia, że jego zawód nie 
jest aż tak skomplikowany, na 
jaki wygląda.

Marzenie o byciu  
zegarmistrzem

Zegarkami interesowałem się 
prawie od dziecka. Pamię-
tam jednak ten przełomowy 
moment w moim życiu, gdy 
miałem piętnaście lat. Wte-
dy to przyglądałem się pra-
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cy znajomego zegarmistrza  
i bardzo mi się to spodobało  
– wspomina z uśmiechem pan 
Ludomir Mitrowski. 

– Zawsze lubiłem majster-
kować, a obserwując zegar-
mistrza, naprawa zegarków 
wydała mi się pasjonująca. 
Dopytywałem go więc o wiele 
szczegółów tej pracy i wkrótce 
zdecydowałem, że sam pójdę 
do szkoły zegarmistrzowskiej 
– dodaje.

Pan Ludomir rozpoczął na-
ukę zawodową w Zasadniczej 
Szkole Rzemiosł Artystycz-
nych na wydziale zegarmi-
strzowskim. Edukacja w dużej 
mierze nie odbiegała od tej w 
innych szkołach o ogólnym 
profilu. Uczniowie, podob-
nie jak ich koledzy z innych 
placówek, uczyli się podsta-
wowych przedmiotów – czyli 
języka polskiego, matematyki, 
czy fizyki itp. Lecz oprócz tego 
w programie, przyszli zegar-

mistrzowie poznawali tajniki 
m.in. materiałoznawstwa czy 
metaloznawstwa. Pan Ludo-
mir bardzo dobrze wspomina 
tę szkołę oraz fach, jaki zdo-
był, ucząc się w niej. Ubolewa 
jednak, że takich szkół jak ta, 
do której uczęszczał, już zwy-
czajnie nie ma. – To piękny 
zawód, więc oczywiście, że 
szkoda, ale z drugiej strony… 
jest też coraz mniej pracy dla 
zegarmistrzów – tłumaczy. 

Coraz trudniej 
naprawić zegarek

Niedługo będzie tak, że zegar-
ka nie będzie już sensu napra-
wić, bo zwyczajnie łatwiej jest 
pójść i kupić nowy. Zresztą, 
tak jak wszystko wokół nas, 
zegarki również się zmieniły. 
Są nowocześniejsze, lepsze,  
a naprawa ich jest coraz trud-
niejsza. Spotykam się z tym, 
że często brakuje już wielu 
części zamiennych na rynku – 

wyjaśnia pan Ludomir. – Te-
raz mechanizmy zegarków są 
coraz bardziej skomplikowa-
ne i być może ręka też już nie 
ta, co była, ale zasady się nie 
zmieniły, dlatego staram się 
naprawić każdy zegarek, któ-
ry przynoszą do mnie klienci. 
Bez różnicy, czy jest to duży 
zegar ścienny, czy zegarek na 
rękę. Jeśli ktoś posiada fach 
w ręku, będzie umiał poradzić 
sobie z każdym wyzwaniem  
– uśmiecha się zegarmistrz.

Pół wieku w zawodzie
21 października minie do-
kładnie pięćdziesiąt jeden lat, 
odkąd pan Ludomir naprawił 
pierwszy zegarek w swoim 
zakładzie na Bielanach. Choć 
przez lata kilkakrotnie zmie-
niał lokalizację swojego punk-
tu, stali klienci zawsze wie-
dzieli, pod jaki adres należy 
się udać, by odnaleźć swojego 
ulubionego zegarmistrza. Pan 

Ludomir nie narzekał również 
na brak pracy podczas pande-
mii. Dostosował swój zakład 
do wymogów sanitarnych  
i nadal pomaga tchnąć nowe 
życie w zegarki mieszkańców 
Bielan. 

– Nieco ponad siedem lat 
temu, miałem swój zakład 
przy ulicy Przy Agorze 24,  
w pawilonie, który został 
przeznaczony do rozbiórki. 
Gdy zdecydowano o jego li-
kwidacji, musiałem także 
zamknąć i mój lokal. Byłem 
już co prawda w wieku eme-
rytalnym, ale nie miałem 
ochoty jeszcze kończyć pracy. 
Chciałem jeszcze popracować, 
więc otworzyłem pracownię 
tutaj, przy ulicy Doryckiej 6  
– mówi.

Niezwykła precyzja
Choć zawód zegarmistrza 
panu Ludomirowi wydaje się 
zwyczajny, z pewnością taki 

nie jest. Aby naprawić zega-
rek, zwłaszcza ten na rękę, po-
trzeba precyzji i dokładności. 
– Przez jakiś czas, dość dawno 
temu, pracowałem, jako kon-
serwator aparatury chemicz-
nej przy skomplikowanych 
mechanizmach w pewnej in-
stytucji, bo ja zwyczajnie lubię 
majsterkować i cenię skom-
plikowane mechanizmy – tłu-
maczy zegarmistrz i dodaje, 
że trzeba jednak pamiętać, 
że gdy posiadamy zabytkowy 
zegarek, np. pamiątkę ro-
dzinną ze ślubu rodziców lub 
prezent od dziadka i chcemy 
go naprawić, to na ogół trze-
ba wymienić cały mechanizm. 
Zewnętrzne części zegarka 
pozostają takie same, ale ze-
garek dostaje nowe serce, któ-
re z sentymentem będzie biło, 
aż do kolejnej usterki. A gdy 
taka się zdarzy, pan Ludomir 
pomoże ją usunąć.

Zdrowa żywność z Żeromskiego
Produkty spożywcze, 
które wytwarzane są ma-
sowo i w konwencjonalny 
sposób bardzo często są 
zanieczyszczone m.in. 
środkami ochrony roślin, 
co może powodować nie 
tylko problemy  
z trawieniem, ale rów-
nież różnego rodzaju 
alergie i choroby. Dlatego 
żywność ekologiczna, 
produkowana bez che-
mii, to obecnie najlepszy 
kapitał w zdrowie. Aby 
mieć pewność, że kupuje-
my to, co zdrowe, warto 
wybrać się do sklepu 
Rolnik Ekologiczny Biela-
ny przy ul. Żeromskiego 
64, w którym znajdziemy 

wyłącznie certyfikowaną 
żywność ekologiczną. 

Ekosklep, który pojawił 
się dokładnie rok temu na 
Bielanach, szybko zyskał sta-
łych klientów, którzy przy-
jeżdżają tu po zakupy nawet 
z odległych dzielnic Warsza-
wy.  Powód jest prosty. Wła-
ściciel, pan Michał Zarzycki,  
o ekożywności wie wszystko 
– wychował się w ekogospo-
darstwie, a z wykształcenia 
jest technologiem żywienia  
i żywności, podobnie jak jego 
żona. – Na produkcji ekolo-
gicznego żywienia znam się 
praktycznie od każdej strony. 

W ten sposób odżywiam się 
od dziecka. Gdy wraz z żoną 
i synem zamieszkaliśmy na 
Bielanach, brakowało nam 
sklepu z certyfikowaną żyw-
nością ekologiczną od rolni-
ków, więc postanowiliśmy 
sami go otworzyć – tłumaczy 
właściciel.  

W asortymencie sklepu 
znajdziemy świeże owoce 
sezonowe z rodzinnego go-
spodarstwa właściciela „Eko -
owoc”, a także produkty bez-
glutenowe oraz wegańskie, 
wyjątkowo pyszny nabiał,  
a także mięso, produkty zbo-
żowe, zioła, kiszonki, kawy 
oraz zdrowe słodycze. – Choć 
początki działalności w trak-
cie pandemii nie były łatwe, 

okazało się, że wielu miesz-
kańców potrzebowało takiego 
sklepu, jak nasz. Od momentu 
otwarcia, nieustannie pytamy 
naszych klientów, jakiego ro-
dzaju produktów brakuje im 
w naszej ofercie i wzbogacamy 
ją o nie. Sprowadzamy rów-
nież produkty na specjalne 
zamówienie i cieszymy się, że 
zdrowy styl życia na Bielanach 
cieszy się aż taką popularno-
ścią. Zapraszamy do naszego 
sklepu wszystkich, dla których 
zdrowie jest na pierwszym 
miejscu, tak samo jak u nas  
– dodaje Michał Zarzycki.

Sklep Rolnik Ekologiczny 
Bielany mieści się przy ul. Że-
romskiego 64 i czynny jest od 
poniedziałku do piątku w go-

dzinach 11–19 oraz w soboty 
w godzinach 10–14. Zamówie-
nia można składać również 

pod nr. tel: 505 028 953 lub 
pisząc na adres rolnikekolo-
giczny.mz@gmail.com. 

  Michał Zarzycki prezentuje swoje towary  | FOT: Tomasz Ozdoba

Ludomir Mitrowski pracuje nad zegarem | FOT: Tomasz Ozdoba

IWONA SOBCZAK
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Partycypacja społeczna

Warsztat Warszawski na 
pl. Konstytucji 4 zaprasza na 
nowy cykl spotkań sieciują-
cych „Stołeczne Sojusze”.

Cykl spotkań sieciujących 
to odpowiedź na brak skutecz-
nej platformy komunikacji  
i łączenia organizacji pozarzą-

UM/WARSZTAT

Stołeczne Sojusze – ruszył nowy cykl spotkań sieciujących 
Jeśli czujesz potrze-
bę spotkania się z 
innymi warszawski-
mi działacz(k)ami, 
chcesz się zainspiro-
wać, sprawdzić, kto 
jeszcze myśli i działa 
podobnie, jeśli 
chodzi Ci po głowie 
dołączenie do więk-
szej grupy chętnych 
i aktywnych miesz-
kańców - te spotka-
nia są dla Ciebie!

mi warszawskimi działacza-
mi, chcesz się zainspirować, 
sprawdzić, kto jeszcze myśli 
i działa podobnie, jeśli cho-
dzi Ci po głowie dołączenie 
do większej grupy chętnych  
i aktywnych mieszkańców 
– to tak! Te spotkania są dla 
Ciebie! 

Kiedy i gdzie? Czwartki  
co dwa tygodnie:

• 2, 16 i 30 września, 14  
i 28 października, 11 i 25 
listopada 

• godz. 18:00–19:30 
• Warsztat Warszawski  

przy Placu Konstytucji 4, 
sala na parterze

Po co powstał 
ten cykl?

Warszawa jest na tyle dużym 
miastem, że wiele inicjatyw 
się mija, nie trafia do poten-
cjalnych odbiorców, niełatwo 
jest podjąć i zrealizować sku-
teczną współpracę, brakuje 
też wiedzy i często możliwo-
ści, by ją zorganizować. 

Warsztat Warszawski jest 
idealnym miejscem, które 

dowych, grup nieformalnych 
i aktywnych mieszkańców 
Warszawy. 

Chcąc promować współ-
pracę i zachęcić do budowa-
nia partnerstw i tworzenia 
wspólnych jakościowych pro-
jektów, chcemy realizować 
regularne spotkania, sku-
pione wokół wspólnych dla 
kilku podmiotów tematów, 
aby pomóc Wam, mieszkań-
cy, w poznaniu się, integracji  
i współdziałaniu.

Podejmiemy między inny-
mi takie tematy jak: zieleń  
w mieście, ekologia, seniorzy, 
praca z młodzieżą, partner-
stwa lokalne i wiele innych 
w zależności od Waszych po-
trzeb i głosów. 

Mamy nadzieję na wymia-
nę doświadczeń, pomysłów  
i problemów, jakie spotykamy 
w drodze do realizacji projek-
tów wokół zaproponowanych 
tematów.

Czy te spotkania są  
dla Ciebie? 

Jeśli tak, jak my, czujesz po-
trzebę spotkania się z inny-

może pomóc zsieciować śro-
dowisko lokalne, inicjatywy 
oddolne i zacieśnić współpra-
cę, powodując tym samym, że 
zamiast wielu małych podob-
nych działań powstanie więcej 
partnerstw, a lokalna współ-
praca przyniesie większe i lep-
sze jakościowo, długofalowe 
projekty. 

Co zyskasz dzięki  
spotkaniom? 

Wierzymy, że w grupie siła,  
a nasze wspólne doświadcze-

nia i pomysły mogą stworzyć 
coś dobrego. Poprzez ten 
cykl chcemy Was zachęcić do 
wspólnego działania, burzy 
mózgów, stworzenia projek-
tu, a później do jego wspólnej 
realizacji. Sprawdźmy, czy 
współpraca jest możliwa i czy 
warto ją podejmować! 

Jak się zapisać na 
spotkania?

Wydarzenia są bezpłatne, 
jednak ze względu na ogra-
niczenia związane z sytuacją 

epidemiologiczną, a co za tym 
idzie obowiązującym limitem 
miejsc na spotkaniu, prosimy 
o zgłoszenie chęci uczestnic-
twa w wydarzeniu, wypełnia-
jąc formularz: bit.ly/3AvfKke 
lub pisząc na adres: warsz-
tat@grupawdzialaniu.pl.

Projekt jest finansowany 
ze środków m.st. Warszawy. 
Organizatorem wydarzenia 
oraz nowym administratorem 
Warsztatu Warszawskiego 
jest Fundacja kulturotwórcza 
„Grupa w Działaniu”.

FOT. Warsztat Warszawski

Jaka Młoda Warszawa? Konsultacje społeczne

UM

Przygotowaliśmy projekt 
polityki młodzieżowej 
m.st. Warszawy. W do-
kumencie określiliśmy 
priorytety, wartości i 
postawy, które są kluczo-
we w pracy z młodzieżą. 
Będą one wytycznymi dla 
władz miasta, miejskich 
instytucji i wszystkich 
podmiotów współpracu-
jących z młodzieżą lub  na 
jej rzecz. Teraz chcemy 
poznać opinie szerszego 
grona mieszkańców na 
temat tego, co dotychczas 
wypracowaliśmy.

 

Czy wyczerpująco wskaza-
liśmy wartości polityki mło-
dzieżowej? Jak ich wdrażanie 
wpłynie na sytuację młodych 
w Warszawie? Czy właściwie 
wyznaczyliśmy priorytety 
działań i potrzeby młodzieży? 
Porozmawiajmy o tym pod-
czas konsultacji społecznych.

O polityce młodzieżowej
Rozpoczęliśmy prace nad 
polityką młodzieżową po za-
kończeniu programu „Młoda 
Warszawa. Miasto z klimatem 

dla młodych 2016-2020”. Jest 
to kontynuacja idei programu, 
jednak w formie polityki. Poli-
tyka to dokument strategiczny 
o ogólnym charakterze, nie 
znajdziemy tu konkretnych 
projektów czy działań. Znaj-
dziemy natomiast kierunki, 
w których miasto powinno się 
rozwijać, by młodzi czuli się tu 
dobrze.

Prace nad polityką poprze-
dził proces badawczy, dzięki 
któremu w tekście dokumen-
tu uwzględniliśmy perspek-
tywę młodych osób, które 
mieszkają w Warszawie oraz 
dorosłych, którzy pracują  
z młodzieżą lub na jej rzecz. 
Efektem prac są założenia po-
lityki młodzieżowej – priory-
tety i wartości.

Priorytety i wartości wska-
zują zagadnienia i postawy, 
które wyróżniają potrzeby 
młodych spośród potrzeb 
wszystkich mieszkańców.

Priorytety
Priorytety wskazują cztery 
kluczowe obszary, w których 
musimy podjąć działania, by 
Warszawa stała się miastem 
przyjaznym młodym i odpo-
wiadającym na ich potrzeby.

Są to:
1. Bezpieczna przyszłość 

młodych
2. Warszawa miejscem dla 

młodych
3. Uczestnictwo młodych  

w życiu miasta
4. Troska o dorosłych 

pracujących z młodzieżą i na 
jej rzecz

Wartości
Wartości to rodzaj deklara-
cji miasta. Reprezentują one 
pożądane postawy w myśle-
niu o warszawskiej młodzieży  
i realizacji działań na jej rzecz.

1. Otwartość. Miasto jest 
otwarte na młodych – ich 
potrzeby, inicjatywy i świat,  
w którym żyją.

2. Równość. Każdy jest 
równy i ważny – niezależnie 
od wieku.

3. Wiarygodność. Dbamy  
o wiarygodność i autentycz-
ność w kontaktach z mło-
dzieżą.

4. Elastyczność. Realizując 
działania z młodzieżą lub na 
jej rzecz, uwzględniamy spe-
cyficzny charakter tej grupy.

Do wdrożenia priorytetów 

i wartości niezbędne będzie 
utworzenie narzędzi i stop-
niowa ich realizacja. Ich opra-
cowaniem zajmiemy się po 
przyjęciu polityki.

Jak można wziąć udział  
w konsultacjach: 

Zaplanowaliśmy różnorodne 
formy – zarówno otwarte dla 
wszystkich, jak i takie dla kon-
kretnych grup czy podmiotów.

Spotkania i warsztaty
1. Otwarte spotkanie on-li-

ne 4 października (poniedzia-
łek), 17:30–19:30: na YouTu-
be – możesz oglądać spotkanie  
i dyskutować na czacie, na 
platformie ZOOM – możesz 
zabrać głos w dyskusji z wizją  
i fonią. Jeśli chcesz skorzystać 
z tej opcji, napisz na polity-
kamlodziezowa@um.warsza-
wa.pl. Link do spotkania oraz 
instrukcję prześlemy Ci w ma-
ilu zwrotnym.

2. Warsztaty z organizacja-
mi pozarządowymi działający-
mi z młodzieżą i na jej rzecz 27 
września (poniedziałek), 14–
17: jeśli chcesz wziąć udział  
w spotkaniu, napisz na polity-
kamlodziezowa@um.warsza-
wa.pl.

3. Spotkanie z instytucja-
mi miejskimi działającymi 
z młodzieżą i na jej rzecz  28 
września (wtorek), 10–13  
w Centrum Edukacji Histo-
rycznej przy Wolskiej 46/48: 
jeśli chcesz wziąć udział  
w spotkaniu, napisz na polity-
kamlodziezowa@um.warsza-
wa.pl.

4. Warsztaty z młodzieżo-
wymi radnymi 29 września 
(środa), 17–20 jeśli chcesz 
wziąć udział w spotkaniu, 
napisz na politykamlodzie-
zowa@um.warszawa.pl

 
Spotkania w przestrzeni 

miasta
• 24 sierpnia (wtorek), 15–19, 

ogród Wolskiego Centrum 
Kultury przy Działdowskiej 
6,

• 25 sierpnia (środa), 11–15, 
bulwary nad Wisłą przy 
Muzeum Sztuki Nowocze-
snej,

• 26 sierpnia (czwartek), 11–
15, plaża Poniatówka,

• 6 września (poniedziałek), 
16–20, Nowy Teatr przy 

Madalińskiego 10/16,
• 7 września (wtorek), 16–20, 

bulwary nad Wisłą koło Sy-
renki.
 

Ankieta on-line
Możesz ją wypełnić na stronie 
internetowej www.mlodawar-
szawa.surveysparrow.com/s/
jaka-mloda-warszawa/tt-
-154aee?.

 
Gra miejska

Od 23 sierpnia do 3 paź-
dziernika w kilku dziel-
nicach Warszawy. Więcej  
o grze przeczytasz na www. 
konsultacje.um.warszawa.pl/
gra_mloda_warszawa.

Mejl
Możesz przesłać swoją opinię 
na temat polityki na adres po-
litykamlodziezowa@um.war-
szawa.pl.

Więcej na temat polityki 
młodzieżowej oraz konsul-
tacji przeczytasz na stronie 
www.konsultacje.um.warsza-
wa.pl/mloda_warszawa.
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Głos seniora

Ogród daje nam drugie życie

Choć nie ma jeszcze połu-
dnia, słupek rtęci na termo-
metrze szybko przesuwa się 
w górę. Choć lato się kończy, 
wciąż jest bardzo ciepło. Mimo 
to w ogródku przy Ośrodku 
Wsparcia dla Seniorów nr 1 
w Alei Zjednoczenia 13, poja-
wiają się podopieczni bielań-
skiej placówki. Ci, którzy nie 
mają większych problemów 
z chodzeniem, przychodzą 
sami. Po tych, którzy poru-
szają się z trudem, ośrodek 
wysyła samochód z kierowcą.  
W ogródku, w przyjemnym 
chłodzie, jaki daje cień drzew, 
z zachowaniem dystansu wy-
nikającego z reżimu sanitar-
nego, rozstawione są krze-
sła. Na stoliku stoją dzbanki  
z lemoniadą i aromatyczny-
mi listkami mięty. O godzinie 
11.00 zaczynają się tu zajęcia, 
które są częścią dzielnicowego 
programu aktywizacji senio-
rów. 

Uprawiać ogród, to 
uwierzyć w przyszłość

Ogród powstał niespełna 3 
lata temu. – Podczas wizyty 
burmistrza Grzegorza Pie-
truczuka  i wiceburmistrza 
Włodzimierza Piątkowskiego 
zapytaliśmy, czy jest możli-
wość, by przylegający do bu-
dynku teren przeznaczyć na 
ogród. Chcieliśmy, aby nasi 
podopieczni mogli tam spę-
dzać czas – opowiada Grażyna 
Parkot, kierowniczka placów-
ki. Pomysł się spodobał. 

Urząd Dzielnicy dał zielone 
światło, wsparł administracyj-
nie i prace nad projektowa-
niem ogrodu ruszyły. Mimo 
że placyk był niewielki, sta-
nowił wyzwanie, bo jak na tak 
małym obszarze zrealizować 
wszystkie ambitne zamierze-
nia? 

Pracownicy ośrodka chcie-
li, aby znalazły się tu ra-
baty z kwiatami, ziołami  
i warzywami, jednocześnie, by 
pozostało miejsce na organi-
zowanie tu np. gimnastyki czy 
grupowych zajęć przy stole.  
Z założenia miał to być ogród 
polisensoryczny, oddziału-
jący na wszystkie zmysły,  
w którym można nasycić oczy 
kolorami, usłyszeć szum liści, 
śpiew ptaków, ale też wszyst-
kiego dotknąć, powąchać, 
a nawet skosztować. Aga-
ta Cudak, starszy terapeuta,  
o radę, jak zorganizować taki 
miejski azyl, poprosiła Funda-
cję Alter Eko oraz aktywistów 
programu „Bujna Warszawa”, 
którzy wspierają mieszkań-
ców stolicy przy zakładaniu 
społecznych ogrodów.

Ogród to nasze okno na życie – mówią bielańscy seniorzy, którzy spotykają się w ogródku w alei Zjednoczenia. Tu, 
wśród kwitnących kwiatów, prowadzone są zajęcia dla podopiecznych Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1. Działalność 
tej placówki to przykład bogatej oferty, z jakiej mogą korzystać najstarsi mieszkańcy Bielan. Ogrodowa terapia, w której 
część z nich bierze udział, to światowy trend, który szczęśliwie zawitał i do nas.  ANNA URBAŃSKA

Nie ma jak 
własne warzywa

Trud się opłacił. Dziś to uro-
cza zielona wysepka na ma-
pie Bielan, która doskonale 
wpisuje się we współczesne 
miejskie trendy. Ogród jest 
w pełni ekologiczny i przy-
jazny zwierzętom. Są tu po-
idełka dla ptaków i owadów, 
domki dla pszczół murarek  
i motyli. Jest też zbiornik na 
deszczówkę i kompostow-
nik. Wyprodukowany przez 
seniorów kompost i ziemia 
liściowa kilkakrotnie zasiliły 
już założone rabaty. Powstaje 
tu także słynna wśród ogrod-
ników gnojówka z pokrzyw. 
Nic dziwnego, że udało się 
wyhodować własne warzywa 
– fasolkę szparagową i ogórki. 
Smak tego ogrodniczego suk-
cesu poznali wszyscy. – Oczy-
wiście nie były to duże plony, 
ale podzieliliśmy je tak, aby 
każdy mógł skosztować upraw 
z naszego ogródka – zapewnia 
Grażyna Parkot. 

Dzierganie… sweterków 
dla drzew!

Hortiterapia, czyli terapia 
ogrodem, na zachodzie Eu-
ropy cieszy się ogromną po-
pularnością. Zdaniem psy-
chologów i lekarzy to jedna 
z najskuteczniejszych metod 
zapobiegania i leczenia tzw. 
depresji senioralnej. Ułatwia 
przełamywanie barier spo-
łecznych i aktywizację osób, 
które mają poczucie wyklu-
czenia. Hortiterapia przynosi 
efekty zarówno, gdy jest pro-
wadzona w formie czynnej, 
jak i biernej. W bielańskim 
ogródku seniorzy pielą, prze-
rzucają kompost, podlewają 
i sieją, ale też mogą po pro-
stu posiedzieć sobie w cieniu 
drzew i napawać się wido-
kiem kwiatów. Ogród stał się 
również miejscem, w którym 
odbywają się zajęcia, któ-
re kiedyś były prowadzone  
w pomieszczeniach. Pracow-
nicy ośrodka dbają, aby udział 
w nich był przyjemnością,  
a tematy były tak dobrane, 
żeby trafiały w potrzeby se-
niorów. Stąd np. treningi 
pamięci czy technik relaksa-
cyjnych, „potańcówki na sie-
dząco”, rywalizacja sportowa 
(m.in. zawody w bule). W ra-
mach zajęć terapeutycznych  
i integracyjnych odbywają się 
pogadanki. Do seniorów przy-
chodzi również niezwykła wo-
lontariuszka – pani Ewa, któ-
ra mimo ponad 80 lat, energią 
mogłaby obdzielić niejednego 
czterdziestolatka. – Pani Ewa 
robi dla nas przegląd prasy, 

wycina z gazet najciekawsze 
artykuły i przynosi je na nasze 
spotkania – tłumaczy Grażyna 
Parkot. Seniorzy mają też za-
jęcia plastyczne – chociażby 
decoupage czy haft matema-
tyczny. Wykonane przez nich 
prace trafiają na aukcje chary-
tatywne. Mało kto by się spo-
dziewał, ale seniorzy śledzą 
światowe nowinki i podążają 
za nimi. Teraz dziergają swe-
try dla… drzew. Moda na wy-
konywanie kolorowych wdzia-
nek, którymi otula się drzewa, 
kamienie, a nawet elementy 
architektury miejskiej (z ang. 
yarnbombing, czyli bombar-
dowanie włóczką), przywę-
drowała do Europy z USA. 
W bielańskiej grupie senio-
rów liderką włóczkowej akcji 
jest pani Janeczka. Niedługo 
wszyscy mieszkańcy Bielan 
będą mieli okazję podziwiać 
jej prace na pniach miejskich 
drzew. 

Nie ma nudy!
Czym dla seniorów jest możli-

wość spotkania się w ogródku, 
który należy do senioralnej 
wspólnoty? – To nasze okno 
na życie. Nas, seniorów, bez 
tego ogródka już by chyba 
nie było. On nadaje cel i sens 
naszym dniom – podkreśla 
pani Ela, która do Ośrod-
ka zgłosiła się ponad 10 lat 
temu po śmierci męża. – Za-
wsze chciałam wybrać się na 
takie spotkanie, ale mąż nie 
bardzo chciał. Gdy zostałam 
sama, od razu zgłosiłam się do 
bielańskiego ośrodka – opo-
wiada. Rozmowy i nawiązane 
przyjaźnie pomogły przeżyć 
żałobę i pokonać poczucie 
samotności. To schemat, któ-
ry powtarza się najczęściej  
w opowieściach podopiecz-
nych ośrodka. 

Pustki, jaką po sobie pozo-
stawia zmarły współmałżo-
nek, nie są w stanie zapełnić 
ani dorosłe już dzieci, ani 
wnukowie. By na tym eta-
pie życia nadać mu smak i 
cel, trzeba „wyjść do ludzi”. 
Najlepiej, gdy są to oso-

by, które mają zbliżone do-
świadczenia i borykają się  
z podobnymi przeciwnościa-
mi. 

– Rozmawiamy o naszym 
życiu, odkrywamy, że nasze 
losy często układały się po-
dobnie, rozmawiamy o tym, 
co obecnie sprawia nam kło-
pot. Wspieramy się dobrym 
słowem. Ale, wie pani, choć 
nieraz to smutne opowieści, są 
też budujące, bo pokazują, że 
mimo wszystko z problemami 
można sobie poradzić. Nie-
kiedy nawet myślę: „nie mam 
tak źle, inni mają trudniej”  
i jest to dla mnie pokrzepiają-
ce – zauważa jedna z seniorek. 
– Gdyby nie ten ogród i moż-
liwość spotykania się z inny-
mi, chyba popadłabym w de-
presję. Pozostałoby mi tylko 
siedzieć w czterech ścianach 
i patrzeć w sufit – dodaje.  
– Siedzimy tu sobie i patrzy-
my, jak rosną i kwitną kwiaty, 
które posadziliśmy. Nas już 
zabraknie, a one pozostaną  
– mówią seniorzy.

Imieniny też w ogrodzie
Poruszam się na wózku, i pod-
czas epidemii, przez pół roku, 
byłam zamknięta w domu. 
Brakowało mi kontaktu z in-
nymi. Było ciężko. A teraz, 
przyjeżdża samochód i wiezie 
mnie do ogrodu, po obiedzie 
odwozi. Normalnie Ameryka! 
– śmieje się pani Janeczka. 
Jej imienniczka, pani Janka, 
z oferty dla seniorów korzysta 
często – była już na wczasach 
na AWF, chodzi na wycieczki 
po mieście i do teatrów, ale 
nic nie przebija możliwości 
spędzenia czasu w ogrodzie. 
– Nam tu tak dobrze! Na 
powietrzu urządzamy sobie 
imieniny czy inne uroczy-
stości. Nie sposób się nudzić  
– mówi pani Janka. – To, co 
się dzieje na Bielanach dla 
seniorów to chyba nigdzie  
w Warszawie tak nie ma. Oby 
się to nie skończyło! – dodaje. 

W ramach dziennego po-
bytu ośrodek zajmuje się 35 
podopiecznymi.

Żegnaj, Pani Dyrektor
13 lipca odeszła od nas 
niespodziewanie Wiesła-
wa Majorkiewicz. 

Zmarła w wieku 80 lat, po-
zostawiając w smutku swą ro-
dzinę oraz liczne grono przy-
jaciół, w tym emerytowanych 

URSZULA PRZYBYLSKA-ZIOŁO

nauczycieli szkół bielańskich 
i byłych pracowników Szkoły 
Podstawowej nr 133 im. Stefa-
na Czarnieckiego.

Wiesława Majorkiewicz 
była rodowitą warszawian-
ką. Jej dzieciństwo i młodość 
przypadły na trudny czas oku-
pacji, Powstania Warszaw-
skiego oraz pełne niedostat-

ków i trudu lata powojenne.
Pracę zawodową rozpoczęła 

jako kierowniczka świetlicy  
w szkole na Młocinach i do 
końca swej aktywności zwią-
zana była z różnymi placów-
kami na Bielanach. Ukończyła  
AWF i podjęła pracę  peda-
gogiczną  w SP 133 przy ulicy 
Fontany, a od roku 1979 do 

1991 była jej dyrektorem. De-
kada lat 80. była trudnym cza-
sem, naznaczonym  stanem 
wojennym, biedą i niepokoja-
mi społecznymi. 

Pani Wiesławie wielkim 
wysiłkiem udało się spo-
kojnie i z wieloma sukcesa-
mi  przeprowadzić szkołę 
przez tamten trudny okres. 
Dzięki jej staraniom szko-
ła organizowała koncerty  
i wieczory poezji dla środowi-
ska bielańskiego. Będziemy  
o Niej pamiętać.

Sąsiedzkie spotkania seniorów w ogrodzie | FOT.  Tomasz Ozdoba
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Rocznicowy sierpień

77. ROCZNICA POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO

FOT.  Tomasz Ozdoba

1 sierpnia oddajemy hołd tym, któ-
rzy walczyli, ginęli, którzy poświęcili 
wszystko dla wolności! – mówił por. Jó-
zef Kassyk, przewodniczący Bielańskie-
go Klubu Kombatanta, podczas uroczy-
stości powstańczych na Bielanach. 

Jeszcze przed Godziną W bielańczycy 
uczestniczyli w mszy świętej w kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Polski na Młocinach. 
Po nabożeństwie kombatanci, poczty sztan-
darowe, mieszkańcy i samorządowcy udali się 
na ul. Michaliny, gdzie złożone zostały kwiaty 
pod pomnikiem upamiętniającym szturm żoł-
nierzy AK na opanowane przez Niemców daw-

ne lotnisko bielańskie. 
– Wyciągnęliśmy lekcję z Powstania War-

szawskiego, gdyż właśnie nauka dała nam 
olbrzymie doświadczenie i siłę na przyszłość. 
Stało się to dzięki wspaniałym nauczycielom, 
uczestnikom zrywu, którzy pokazali własnymi 
czynami, że wbrew przeciwnościom polskiego 

ducha złamać jednak nie sposób, a Warszawa 
była, jest i będzie Miastem Nieujarzmionym  
– powiedział burmistrz Grzegorz Pietruczuk. 

Kwiaty złożone zostały także w innych miej-
scach pamięci, m.in. przy pomniku Ofiar Rzezi 
Marymontu, przy Naszym Domu oraz na cm. 
Wawrzyszewskim. Komendant, naczelnik, marszałek

Każdy o Józefie Klemen-
sie Piłsudskim ma swoją 
opinię. Każdy zna chociaż 
jedno jego niewybredne 
powiedzonko. Niemniej 
jednak kim był sam 
Piłsudski? Możemy tego 
dowiedzieć się z książki 
Macieja Gablanowskiego 
„Piłsudski. Portret prze-
wrotny”. 

Gablanowski w książce po-
stanowił zmierzyć się z najczę-
ściej powtarzanymi mitami na 
temat Piłsudskiego i prezentu-
je inne spojrzenie na tego rów-

nocześnie pełnego szarości, 
jak i skrajności człowieka. Pa-
triota zawiedziony Polską, ge-
nialny strateg przeświadczony  
o własnej nieomylności czy po-
lityk, który zawdzięczał wiele 
swoich sukcesów niezależnej 
od siebie sytuacji geopolitycz-
nej. Ziuk marzący od dziecka  
o wyrzucaniu Moskali z Pod-
brodzia. 

„Portret przewrotny”  liczy 
niewiele ponad 300 stron, 
co nie wystarcza, aby w pełni 
opowiedzieć historię Marszał-
ka. Warto jednak po książkę 
sięgnąć! Jest ona świetnym 
wstępem do tematu, pełnym 
ciekawych informacji i zachę-
ca do bliższego przyjrzenia się 
osobie Piłsudskiego.

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

RECENZJA

„Piłsudski. Portret  
przewrotny”
Maciej Gablankowski
Data wydania: 10.05.2020
Liczba stron: 336

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Wernisaż powstańczej wystawy | FOT: Tomasz Ozdoba

Wystawa  „Dzieci ' 44” 
Dzieci są niewinne i czy-
ste. Nigdy nie powinny 
doświadczać przemocy  
i wojny. Jednak dzie-
ci były uczestnikami 
Powstania Warszawskie-
go i to im dedykuję tę 
wystawę – mówi Justyna 
Eberle, autorka wystawy 
fotografii „Dzieci ' 44”, 
którą do 30 września 
można oglądać w Biblio-
tece Publicznej im. Stani-
sława Staszica przy ulicy 
Romaszewskiego. 

Wystawa przedstawia za-
równo znane, jak i mniej 
popularne fotografie z Po-
wstania Warszawskiego, któ-
rych głównymi bohaterami 

są dzieci – zarówno maluchy  
w otoczeniu rodziców, jak  
i łącznicy czy listonosze Har-
cerskiej Poczty Polowej. 
Wśród wizerunków małych 
warszawiaków najbardziej 
znanym jest chyba obraz po-
kazujący Różyczkę Goździew-
ską (1936–1989), najmłodszą 
sanitariuszkę Powstania po-
magającą w szpitalu polo-
wym przy ulicy Moniuszki.  
O udziale najmłodszych war-
szawiaków w zrywie z 1944 
roku przypomina zresztą po-
mnik Małego Powstańca oraz 
– znajdujący się na bielańskiej 
Rudzie – skwer Harcerskiej 
Poczty Polowej Powstania 
Warszawskiego. – Byliśmy 
wtedy dziećmi, i wcale nie 
będzie przesady w tym okre-
śleniu, że jesteśmy Dziećmi 

Wojny. Powstanie i okupacja 
dotyczyły nie tylko żołnierzy 
i oficerów wszystkich kon-
spiracyjnych jednostek, ale 
także cywilów, w tym malu-
chów. One też ginęły, one też 
walczyły, one też pomagały, 
razem ze swoimi rodzicami 
były potem wygnane z War-
szawy i trafiały do niemiec-
kich obozów koncentracyj-
nych. Ileż to niewinnych istot 
ze stołecznych sierocińców 
hitlerowcy zamordowali i na-
stępnie spalili… Należy im się 
wieczna pamięć! – powiedział 
podczas wernisażu porucznik 
Józef Kassyk, przewodniczący 
Bielańskiego Koła Kombatan-
tów. Wystawę Justyny Eberle 
w bibliotece przy Romaszew-
skiego można oglądać do 30 
września.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ
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Wielu miesz-
kańców miło 
wspomina wiel-
kiego, blaszane-
go słonia (i jego 
drewnianego 
poprzednika). 
Dzieci uwielbia-
ły wdrapywać 
się na trąbę i 
grzbiet zwierza-
ka, każdy chciał 
mieć z nim 
zdjęcie. Słonio-
wi towarzyszyły 
metalowe figury 
żyrafy i dwóch 
koników. 

Historia

Las pełen kultury

W 1949 r. stołeczne władze 
zadecydowały o urządzeniu 
w Lesie Bielańskim – wtedy 
jeszcze tylko częściowo znaj-
dującym się w granicach War-
szawy – przestrzeni dla zorga-
nizowanej, masowej rekreacji, 
wzorowanej na miejskich 
parkach kultury w Związku 
Radzieckim. Las ten był po-
wszechnie znany i lubiany, 
bowiem szczycił się histo-
ryczną tradycją wiosennych  
i letnich imprez ludowych, na 
czele z hucznym odpustem w 
Zielone Świątki (gorąco po-
lecam cudowną książkę W. 
L. Karwackiego „Zabawy na 
Bielanach”!). „Życie War-
szawy” w lutym 1950 r. tak 
pisało o projekcie: „Potrzeba 
budowy tak wielkiego parku 
kultury i odpoczynku dała 
się poczuć latem ubiegłego 
roku. Zaobserwowano wte-
dy, że żaden z parków, czy 
ogrodów warszawskich nie 
jest dostosowany do tego, by  
w nim urządzać niedzielne 
koncerty rozrywkowe”. Bu-
dowa obiektów bielańskiego 
Parku Kultury – pierwszej 
tego typu realizacji w kraju – 
ruszyła wiosną 1950 r., a jego 
uroczysta inauguracja mia-
ła miejsce już 22 lipca tegoż 
roku, w czasie obchodów Na-
rodowego Święta Odrodzenia 
Polski. Z roku na rok rozbudo-
wywano parkową infrastruk-
turę, prowizorkę zastępowały 
porządniejsze konstrukcje.

Dla każdego coś miłego
Wydarzenia kulturalne od-
bywały się od 1 maja do 30 
września w niedziele i święta, 
a później również w wolne so-
boty. Poruszanie się w gąszczu 
atrakcji ułatwiały liczne tabli-
ce informacyjne i drogowska-
zy. Centrum parku znajdowa-
ło się między ul. Dewajtis, ul. 
Marymoncką a starym fortem. 
Stała tam główna estrada wi-
dowiskowa o pięciobocznym, 
wachlarzowym kształcie. Na 
scenie występowały orkiestry, 
chóry, zespoły pieśni i tańca 
z całej Polski, a także soliści; 
stołeczne teatry prezentowały 
lekki repertuar, publikę zaba-
wiali kabareciarze. Instrukto-
rzy uczyli śpiewu chóralnego 
i podstawowych kroków tań-
ców ludowych. Na gościnne 
występy przyjeżdżały zespoły 
z Rumunii i Bułgarii w ra-
mach corocznych dni kultur 
tych narodów. Imprezę z oka-
zji dwudziestolecia istnienia 
parku uświetnił koncert war-
szawskich szlagierów w wy-
konaniu wybitnych artystów, 
m.in. Barbary Krafftówny, 
Mieczysława Wojnickiego, 
Wieńczysława Glińskiego, 

Koncerty, spektakle, tańce na dechach, kultowy słoń i wiele, wiele innych atrakcji. Park Kultury na Bielanach, 
letni salon miasta, przyciągał tłumy warszawiaków.
MATEUSZ NAPIERALSKI

Joanny Rawik i Stefana „Wie-
cha” Wiecheckiego.

Na drugiej estradzie, po-
tocznie zwanej „dechami”, 
tańczono przy dźwiękach mu-
zyki na żywo. Przez wiele se-
zonów walczyki i tanga grały 
orkiestry panów Stecia i Czar-
niawskiego. Podobno parkiet 
mógł pomieścić aż dwa tysią-
ce osób. W latach 50. i bodaj 
jeszcze w następnej dekadzie 
w parku kręciła się słynna 
karuzela. Maria Koterbska 
śpiewała o niej w komedii pt. 
„Irena do domu” (w reżyserii 
Jana Fethkego). Bohaterowie 
filmu udają się w niedzielę do 
Lasu Bielańskiego, przyjemne 
popołudnie przerywają pewne 
wypadki...

Dużym zainteresowaniem 
cieszył się cykl spotkań „Przy 
mapie świata” (obok estra-
dy koncertowej umieszczo-
no duże plansze z mapami), 
gdzie prelegenci przedsta-
wiali najważniejsze bieżące 
wydarzenia z kraju i zagrani-
cy. W czytelni „Pod Dębami”, 
w cieniu wielkich parasoli, 
można było wygodnie zasiąść 
na leżaku i oddać się lekturze 
książek i bieżących czasopism, 
rozegrać partyjkę szachów lub 
warcabów. Urządzano tam 
wieczory poezji, spotkania  
z literatami i innymi ciekawy-
mi ludźmi, dyskusje, prelekcje 
popularnonaukowe, tudzież 
kameralne występy muzycz-
ne. Pasjonaci sztuk pięknych 
uczęszczali do parkowych 
ognisk plastycznych i fotogra-
ficznych, prezentowali swoje 
prace na plenerowych wysta-
wach.

Bielany upowszechniały 
także kulturę fizyczną. Wy-
pożyczalnia udostępniała 
wszelkie akcesoria sporto-

we. Organizowano ćwiczenia  
i amatorskie zawody, a ponad-
to sprawdziany na odznakę 
„Sprawny do Pracy i Obrony”. 
W parku działała strzelni-
ca wiatrówkowa i łucznicza. 
Szermierze, gimnastycy, bok-
serzy, ciężarowcy czy lek-
koatleci, nierzadko sąsiedzi  
z AWF, popisywali się umie-
jętnościami na pokazach.  
W śnieżne zimy „kulturalny” 
las ogarniało białe szaleństwo. 
Po malowniczych ścieżkach  
i skarpach szusowali narcia-
rze, amatorzy skoków narciar-
skich próbowali swoich sił na 
dwóch skoczniach – o punk-
tach K 10 i 15 m – usytuowa-
nych na stoku wąwozu Potoku 
Bielańskiego. Nieopodal AWF 
rozciągał się kilkusetmetrowy 
tor saneczkowy. Od 11.00 do 
zmroku czynne było lodowi-
sko. Kto nie czuł się pewnie 
z nartami czy łyżwami na no-
gach, mógł skorzystać z po-
mocy instruktora.

Park był wyposażony w za-
plecze gastronomiczne: ka-
wiarenkę i kilka stoisk z prze-
kąskami, lodami, oranżadą 
i piwem. Z powodu nieprzy-
jemnych incydentów latem 
1972 r. cały teren objęto pro-
hibicją.

Kraina bielańskiego 
słonia

Integralną częścią parku była 

strefa dla dzieci, zlokalizo-
wana po drugiej stronie lasu, 
w pobliżu ul. Podleśnej. Plac 
zabaw posiadał mnóstwo ba-
jerów: różnego rodzaju huś-
tawki, bujane gondole, po-
trójną zjeżdżalnię, kręgielnię, 
kołowroty i sporą piaskowni-
cę. Wielu mieszkańców miło 
wspomina wielkiego, blasza-
nego słonia (i jego drewnia-
nego poprzednika). Dzieci 
uwielbiały wdrapywać się na 
trąbę i grzbiet zwierzaka, każ-
dy chciał mieć z nim zdjęcie. 
Słoniowi towarzyszyły meta-
lowe figury żyrafy i dwóch ko-
ników. Przy placyku stał drew-
niany pawilon świetlicowy  
z werandą oraz wypożyczalnią 
zabawek i gier, w sąsiednim 
budynku była pracownia mo-
delarska. Tuż obok w letnim 
kinie „Poziomka” wyświetlano 
filmy rysunkowe. Mali kolarze 
zasuwali na miniwelodromie, 
ogrodzonym eleganckim płot-
kiem ze sztachetek. Dzieciaki 
również miały swój parkiet 
do tańcowania. Nieco dalej 
znajdowała się niewielka es-
trada, na której występowały 
warszawskie teatry dziecięce. 
Scena była połączona most-
kiem z pawilonem przebieral-
ni, przypominającym grzybek. 
Animatorzy kulturalni prowa-
dzili konkursy z nagrodami, 
zabawy taneczne, korowody, 
zajęcia teatralne, sportowe  

i plastyczne; organizowali 
spotkania z autorami książek 
dla dzieci. Z lekkim zdumie-
niem przeczytałem w „Stolicy” 
z czerwca 1954 r., że bywalcy 
placu zabaw mieli nawet swój 
dziecięcy „samorząd”, który 
dbał o czystość i pilnował, by 
nikt nie psuł zabawek.

Zmierzch kultury
1 marca 1980 r. przy ul. Gol-
doniego 1 otwarto całoroczne 
Dzielnicowe Centrum Kultury 
Robotniczej, a leśny Park Kul-
tury stał się jego letnią filią.  
Z tej instytucji wyrósł po la-
tach Bielański Ośrodek Kul-
tury. Przyszłość parkowych 
wydarzeń kulturalnych stanę-
ła jednak pod znakiem zapy-
tania. Od 1973 r. spora część 
lasu (130 hektarów) stanowiła 
wszakże rezerwat przyrody. 
Na początku lat 80. na ła-
mach stołecznej prasy trwała 
dyskusja na temat negatyw-
nego wpływu masowej rekre-
acji na bielański ekosystem 
(w imprezach uczestniczyło 
średnio kilkanaście tysięcy 
osób). Względy ekologiczne 
ostatecznie wzięły górę nad 
kulturalnymi. Stopniowa li-
kwidacja parkowych urządzeń 
rozpoczęła się w 1983 r. Puste 
miejsca obsadzono drzewa-
mi. Natura zatarła większość 
śladów, ale wśród bujnej ro-
ślinności zachowało się do 

dziś kilka „archeologicznych” 
reliktów z okresu „kultury bie-
lańskiej”. Przy jednej z głów-
nych ścieżek natkniemy się 
na długie, betonowe murki ze 
schodkami – to pozostałości 
estrady koncertowej. W oko-
licy spod liści wyzierają gdzie-
niegdzie fragmenty podmuró-
wek pawilonów. Na dawnym 
terenie zabaw dziecięcych 
sterczą resztki umywalni.

W maju 2005 r. bielańska 
Biblioteka Publiczna im. Sta-
nisława Staszica zaprezento-
wała wystawę archiwalnych 
fotografii, będącą sentymen-
talną wycieczką po parku.  
W tym samym roku (dopiero!) 
przystanek komunikacji miej-
skiej o poniekąd mylącej na-
zwie „Park Kultury” przemia-
nowano na „Las Bielański”.  
A dalecy krewniacy bielań-
skiego słonia kilka lat temu 
zagościli ma placach zabaw 
przy Stawach Brustmana i na 
Kępie Potockiej. 

Korzystałem z licznych arty-
kułów i ogłoszeń z „Expres-
su Wieczornego”, „Życia 
Warszawy”, „Trybuny Ludu”, 
sprawozdania mgr Röhri-
chowej „Z prac i doświad-
czeń Warszawskich Parków 
Kultury” oraz wspomnień 
mieszkańców.

Brama bielańskiego Parku Kultury w latach 50. XX wieku.  | FOT.  Wikipedia Commons
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Tramwajem przez Bielany (cz. 2.)

O tramwajach na Biela-
nach dużo napisać się nie 
da. Wydawałoby się, że 
tak rozległa, jaką mamy 
dziś, dzielnica powinna 
posiadać gęściejszą siatkę 
połączeń, a jednak tak 
nie jest. Złożyło się na to 
szereg przyczyn mających 
swoje źródło w prze-
szłości, a także rezultat 
procesu rozwoju całej 
infrastruktury komuni-
kacyjnej dla tej dzielnicy 
– pisze nasz Czytelnik, 
varsavianista i znawca 
komunikacji miejskiej 
stolicy. Pierwszą część 
tekstu opublikowaliśmy 
na łamach sierpniowe-
go numeru „Naszych 
Bielan”.

Jedyną nową inwestycją  
w tamtym czasie było wybudo-
wanie trasy do Młocin wzdłuż 
ul. Marymonckiej, oddanej 
do użytku dnia 7 listopada 
1983 roku. Oczywiście musia-
ła to być jakaś znacząca data  
i zgodnie z ówczesnymi naka-
zami władz wybrano rocznicę 
Rewolucji Październikowej. 
Chociaż trwały jeszcze pra-
ce na pętli, linia otrzymała 
kolejny numer 28 i w dniu 
otwarcia obsługiwały ją nowo 
otrzymane wagony z fabryki 
w Chorzowie, ale już później 
jeździły tylko dwa pojedyn-
cze wagony typu „K” (tzw. 
berlinki). Te dwa wagony za-
pewniały częstotliwość co 16 
minut, co dla mieszkańców 
Młocin było i tak wielkim uła-
twieniem przy podróżach do 
centrum. Warto zaznaczyć, 
że celowo rozbudowana pętla 

JULIAN DĄBROWSKI

Młociny przygotowana była 
do przyjmowania większej 
liczby wagonów. Tak jak daw-
niej, Bielany pełniły funkcję 
rekreacyjną. Przez szereg lat 
docierała tu linia 15BIS z pl. 
Zbawiciela, przywożąc chęt-
nych do wypoczynku i zabawy  
w Lesie Młocińskim. W związ-
ku z budową Wisłostrady 
zlikwidowano w 1973 roku 
końcowy odcinek, a do dziś 
widoczne są ślady pętli tuż 
przed lokalem McDonald’s, 
po prawej stronie. Na kolejne 
inwestycje trzeba było cze-
kać przez wiele następnych 
lat. Huta Warszawa otwarta  
w 1957 roku zatrudniała już 
tysiące pracowników i dziw-
ne się wydaje, że obsługa 
komunikacyjna oparta była 
na jednej, a później dwóch 
liniach autobusowych. Tram-
waj doprowadzono przed 
samo główne wejście w 1961 
r. z ciekawym rozwiązaniem 
inżynieryjnym, istniejącym 
do dziś. Od ul. Marymonc-
kiej, dla uniknięcia skrętu  
w lewo na jednym poziomie, 
wybudowano wiadukt dla 
tramwajów. Był to jedyny  
w Warszawie rozjazd dwupo-
ziomowy, bowiem tramwaj 
28 jechał prosto, a przedłu-
żona do huty linia 17 jechała 
dołem w lewo. Dekady lat 60.  
i 70. charakteryzowały się 
większymi nakładami na 
transport miejski, z czego sko-
rzystały także Bielany, może 
nawet więcej niż inne dzielni-
ce Warszawy. Przede wszyst-
kim zbudowano tak potrzeb-
ną zajezdnię tramwajową przy 
obecnej ulicy Zgrupowania 
AK „Kampinos” (dawna Win-
centego Pstrowskiego). Był to 
duży obiekt usytuowany na 

dziesięciohektarowym tere-
nie i przewidzianym dla 270 
wagonów. Zarazem był to 
zakład pracy dla blisko 800 
osób. Ciekawostką był fakt, 
że jego lokalizacja była w pla-
nach wielokrotnie zmieniana, 
a pierwotnie zajezdnia miała 
być usytuowana na skarpie  
w pobliżu lasu. Inna cieka-
wostka: w dniu otwarcia za-
jezdni, dnia 30 czerwca 1963 
roku doprowadzono linię noc-
ną, też 15, ale z przekreśloną 
ukośnie tarczą numerową, 
lecz tylko na pół roku, bowiem 
już w grudniu większość linii 
nocnych zastąpiono autobu-
sami. Tymczasem postępowa-
ła dalsza rozbudowa Bielan, 
powiększonych o kolejne osie-
dla: Bielany III i Bielany IV od 
strony południowej wraz z po-
wstającą ulicą Broniewskiego. 
Od tej też strony zaczęto ukła-
dać tory dla nowej dwuipół-
kilometrowej trasy biegnącej 
od placu Grunwaldzkiego 
do nowej pętli Jarzębskiego 
(dziś Piaski). A więc kolejna 
data ważna dla bielańskich 
tramwajów: 30 czerwca 1968 
roku i kolejne linie: 11 i 33. 
Niecałe 10 lat później tram-
waje, przez ul. Wólczyńską  
i Nocznickiego dotarły do 
huty. Powstała nowa, wspól-
na, bardzo rozbudowana do 
sześciu stanowisk pętla, gdzie 
w pewnym okresie kończyło 
bieg aż dziewięć linii. Przez 
prawie trzy następne dekady 
miało miejsce maksymalne 
wykorzystanie potencjału 
tramwajowego i dopiero wów-
czas Bielany zostały należycie 
obsłużone komunikacyjnie. 
Inna sprawa, to jakość tych 
usług. Czas oczekiwania na 
pojazdy i standard przewozów 

bywały różne, a to decydowa-
ło o cenie komunikacji. Pro-
blemy z taborem i brakiem 
pracowników powodowały, że 
oczekiwanie na przystankach 
mogło trwać 10 albo 20 mi-
nut i więcej, gdy miały miejsce 
awarie. Ta jakość przewozów 
znacznie poprawiła się w la-
tach 90. Tak jak uruchomienie 
15 w 1933 roku, tak otwarcie 
linii metra w 2008 roku było 
przełomowym momentem dla 
mieszkańców Bielan. 

Od 25 października tamte-
go roku trzeba było zmienić 
swoje nawyki komunikacyjne 
i zacząć uczyć się podróżować 
inaczej. Szybka i sprawna ko-
munikacja szynowa, to linia 
metra biegnąca przez środek 
dzielnicy objętej jakby ramio-
nami od południa i północy 
trasami tramwajowymi. Po-

nownie przebudowana pętla 
Huta stała się przykładem 
doskonałej organizacji ruchu 
jako wygodny węzeł prze-
siadkowy metro–tramwaj–
autobus, w dodatku całkowi-
cie zadaszony, z poczekalnią 
dla autobusów międzymia-
stowych. Zarazem jest to naj-
większy obiekt tego rodzaju 
w Polsce, z czego oczywiście 
mieszkańcy Bielan mogą być 
dumni. 

W ten sposób doszedłem do 
czasów współczesnych. Dzi-
siejsze tramwaje na Bielanach 
to osiem linii biegnących dwo-
ma trasami, obsługiwanych 
coraz bardziej nowoczesnym 
taborem niskopodłogowym 
z miejscowej zajezdni. Sto-
sunkowo niedawno byliśmy 
świadkami otwarcia dwóch 
nowych tras tramwajowych: w 

2006 roku przez al. Reymonta 
jeszcze w granicach Bielan na 
Bemowo i Wolę oraz w 2013 
roku przez nowy most do No-
wodworów. 

Wbrew temu, co zaznaczy-
łem na początku, było jednak 
o czym pisać, a historia tram-
wajów na Bielanach obfitowa-
ła w wydarzenia. A linia 15? 
Oczywiście istnieje nadal, lecz 
z powodów organizacyjnych 
została skierowana do pętli 
na końcu ulicy Mickiewicza. 
Numer tej linii wart jest zapa-
miętania, bowiem „piętnast-
ka” była przez dziesięciolecia 
ikoną Bielan. Jak w przedwo-
jennej piosence: „dziewiątką 
pojechać w Aleje”, tak każdy 
wiedział, że „piętnastką” doje-
dzie się do Bielan.

Tramwaj linii „22” na dawnej pętli Huta w listopadzie 1982 r. | FOT: Julian Dąbrowski

Grzegorz Pietruczuk i Ryszard Brzozowski w Muzeum Geodezji | FOT: Tomasz Ozdoba

Muzeum na Młocinach
Od niedawna na Młociny 
z rogu Nowego Światu  
i Książęcej przeprowa-
dziło się Warszawskie 
Przedsiębiorstwo Geo-
dezyjne Spółka Akcyj-
na. Firma ma 70-letnią 
tradycję i jest bardzo za-
służona dla stolicy. WPG 
obsługiwała bowiem 
budowę Pałacu Kultury  
i Nauki, Trasy Łazien-
kowskiej, Trasy Toruń-
skiej czy Dworca Cen-
tralnego. – Bardzo nam 
się na Młocinach podoba 
– mówi Ryszard Brzo-
zowski, prezes przedsię-
biorstwa. – I mamy dla 
mieszkańców niespo-
dziankę – dodaje.

Tą niespodzianką jest Mu-
zeum Geodezji. Placówka 
mieszcząca się w biurowcu 
WPG przy ulicy Biograficz-
nej 2 posiada zbiór ponad 
dwóch tysięcy eksponatów: 
instrumentów pomiarowych, 
map, książek i wielu innych 
ciekawostek związanych  
z historią warszawskiej geo-
dezji. 

– Szczególnie zachwyciła 
mnie wielka, bardzo dokładna 
mapa z czasów carskich, która 
pokazuje teren zajęty obec-
nie przez Muzeum Narodowe  
i dawny Dom Partii. Trudno 
dziś uwierzyć, że Aleje Jerozo-
limskie, nazywane wtedy Ale-
ją Jerozolimską, były kiedyś 
wąską uliczką obsadzoną kil-

koma rzędami drzew. I nie tyl-
ko nie prowadziły do mostu, 
ale zaczynały się na nadbrzeżu 
i niejako wspinały się po stro-
mej skarpie – mówi Grzegorz 
Pietruczuk. – Tak, to jest na-
sza historia. Postęp w rozwo-
ju geodezji istniał od zawsze 
i będzie trwał. Kiedyś trzeba 
było konstruować niwelatory, 
a dziś do pracy używamy spe-
cjalistycznych komputerów  
– mówi prezes Brzozowski. 

A my zapraszamy wszyst-
kich do odwiedzenia Muzeum 
Geodezji przy ulicy Biogra-
ficznej 2 (tel. 22 621 44 61) lub 
wirtualnej wycieczki po pla-
cówce na stronie www.wpg.
com.pl/muzeum.
PB
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Sport

Koszykarze na podium
Koszykarze Hutnika 
Warszawa 3×3 stanęli 
na podium odbywają-
cych się w Katowicach 
Mistrzostw Polski w 
nowej, olimpijskiej od-
mianie basketu. Drugi 
zespół „Dumy Bielan" 
uplasował się na 5. 
pozycji. Wygrał Team 
Poland (reprezentacja 
Polski), który jeszcze 
niedawno rywalizował 
na igrzyskach w Tokio. 

Po trzech latach przerwy 
najlepsze drużyny w koszy-
kówce 3x3 ponownie zagości-
ły na katowickim rynku, gdzie 
odbywały się tegoroczne Mi-
strzostwa Polski w tej świeżo 
upieczonej dyscyplinie olim-
pijskiej. Tegoroczny cykl MP 
składał się z dziesięciu tur-
niejów kwalifikacyjnych oraz 

INFORMACJA PRASOWA

KOSZYKÓWKA

turnieju finałowego, w którym 
wzięło udział łącznie 16 dru-
żyn. Główną stawką wydarze-
nia, oprócz tytułu najlepszej 
drużyny w kraju, był bilet 
na turniej kwalifikacyjny do 
FIBA 3x3 World Tour Masters 
(Debreczyn, 28–29 sierpnia).

Faworytem rywalizacji był 
Team Poland, czyli reprezen-
tacja Polski, która kilka dni 
temu wróciła z Igrzysk Olim-
pijskich w Tokio. W skład 
ekipy Hutnika Warszawa, dla 
której był to trzeci występ na 
MP, wchodzili: Przemysław 
Słoniewski, Kuba Orłowski, 
Alex Shcherbatiuk i Rafał 
Pstrokoński.    

W piątek w południe roz-
począł się ostatni turniej 
kwalifikacyjny, który wyło-
nił wszystkich tegorocznych 
finalistów, natomiast dzień 
później wystartowała faza 
grupowa turnieju głównego. 
Zwycięzca każdej z grup uzy-
skiwał bezpośredni awans do 
ćwierćfinałów, natomiast dru-
żyny z pozycji 2–3 o miejsce 
w ćwiartce musiały powal-
czyć poprzez mecz barażowy. 
W premierowym spotkaniu 
„Duma Bielan” wygrała róż-

nicą 7 punktów z Team Cra-
cow. W kolejnych spotkaniach 
przyszły jednak dwie poraż-
ki – 1 punktem  po dogrywce 
z NFZ, natomiast w meczu 
o pierwsze miejsce w grupie 
po emocjonującej końcówce 
Hutnicy musieli uznać wyż-
szość Stolicy V2.

Bilans 1–2 dał jednak 
awans do rundy barażowej, 
którego stawką był ćwierćfinał 
MP 3x3. W walce o ¼ rywa-
lem warszawskiego teamu był 
zespół z Zamościa – Camaro, 
z doświadczonym ligowcem 
z parkietów 5x5 Michałem 
Jankowskim. Hutnik rozegrał 
świetne spotkanie, wygry-
wając różnicą aż 10 oczek!  
W ćwierćfinale bielański klub 
trafił na zespół Studio Burdza 
– Mistrza Polski z poprzed-
nich mistrzostw ze znanym  
z ekstraklasy Darrellem Harri-
sem oraz byłym królem strzel-
ców tych rozgrywek Jakubem 
Dłoniakiem. Hutnicy przez 
cały mecz prowadzili różnicą 
blisko 5 pkt, którą roztrwonili 
pod koniec spotkania. Rzutem 
na taśmę doprowadzili jednak 
do dogrywki, a w niej zapew-
nili sobie awans do najlepszej 

czwórki turnieju.    
W walce o finał rywalem 

Hutników był Team Poland 
– nasza reprezentacja na-
rodowa, którą jeszcze kilka 
dni temu dopingowaliśmy 
podczas rywalizacji na Igrzy-
skach w Tokio. Mimo ambit-
nej postawy górą byli bardziej 
utytułowani gracze (18:14). 
W meczu o brąz „Duma Bie-
lan” zmierzyła się ze swoim 
grupowym rywalem – Stolicą 
V2. Był to typowy mecz wal-
ki naznaczony zmęczeniem 
turniejowym oraz niską sku-
tecznością gry. Zwycięzcę tej 
rywalizacji wyłoniła dopiero 
dogrywka, w której dwoma 
akcjami za jeden punkt Hut-
nicy wyszarpali brązowy me-
dal Mistrzostw Polski!    

W turnieju wystąpiła rów-
nież drużyna Hutnik II War-
szawa w składzie: Michał 
Wojtyński, Krystian Koźluk, 
Bartosz Grudziński i Da-
niel Nieporęcki. Druga eki-
pa pomarańczowo-czarnych 
przegrała tylko jeden mecz  
w turnieju i uplasowała się na 
dobrym 5. miejscu.

FOT.  yukaphoto.com.pl

KLIMEK I DUKIELSKI NAJLEPSI W KRAJU!

Za nami Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów w pięciobo-
ju nowoczesnym.  
W Drzonkowie tradycyj-
nie nie zabrakło silnych, 
bielańskich akcentów. 
Zwyciężył uczeń 59 LO 
Maciej Klimek, reprezen-
tujący barwy klubu  
z Radomia. Maciej Du-

MATEUSZ GOTZ

PIĘCIOBÓJ kielski z UKS G-8 Bielany 
wywalczył srebrny medal, 
przegrywając o zaledwie 
dwie sekundy.

Walka o medale w rywa-
lizacji seniorów była bardzo 
interesująca. Świetnie w kon-
kurencji pływania wypadł Ja-
rosław Świderski z UKS G-8 
Bielany, który uzyskał dru-
gi wynik w tej konkurencji, 
gorzej radząc sobie jednak  
w szermierce. W tej konku-

rencji swoją moc pokazał 
późniejszy wicemistrz kraju  
– Maciej Dukielski, wygrywa-
jąc w 21 z 28 walk i wchodząc 
na pozycję lidera. Po jeździe 
konnej na prowadzenie wysu-
nął się przyszły mistrz – Ma-
ciej Klimek z Radomia i nie 
oddał już prowadzenia w bie-
ganiu i strzelaniu z pistoletu 
laserowego, choć walka trwała 
do ostatnich metrów. Na metę 
Maciej Dukielski dotarł zaled-
wie dwie sekundy za imienni-

kiem.
Warto dodać, że walka  

o złoto odbyła się w kręgu 
bielańskim, ponieważ Maciej 
Klimek, reprezentujący barwy 
radomskiej Victorii to uczeń 
59 LOMS z Lindego i jedno-
cześnie najmłodszy medalista 
MP seniorów w historii!

Wśród kobiet żadna repre-
zentantka UKS G-8 Bielany 
nie startowała w konkurencji 
jazdy konnej, biegu i strze-
lania. Wiktoria Pruszyńska 

została sklasyfikowana na 
siedemnastym miejscu, Ad-
rianna Kapala oczko niżej.  
Jednocześnie punktacja z za-
wodów seniorów liczyła się do 
zmagań młodzieżowych (do 
24. roku życia). Piąte miejsce 
zajął Jakub Rogowicz. Zwy-
ciężył, co logiczne, Maciej 
Klimek. W rywalizacji U-21 
Rogowicz wywalczył brązowy 
medal.

W zmaganiach sztafet  
w rywalizacji seniorów duet 
Dukielski/Kapala zajął niezłe, 
czwarte miejsce. Po drugie 
złoto sięgnął Maciej Klimek  

w parze z Darią Niedziałkow-
ską.
Miejsca zawodników 
UKS G-8 Bielany 
podczas MP seniorów:
2. Maciej Dukielski
7. Jakub Rogowicz
12. Jarosław Świderski
17. Wiktoria Pruszyńska
18. Adrianna Kapala
20. Olaf Paradowski
23. Łukasz Zawada
26. Przemysław Marek
29. Bartosz Michalczyk

Olimpiada  
i po Olimpiadzie  
– oceniamy wy-
stęp bielańskich 
sportowców
W dniach 23 lipca  
– 8 sierpnia ekscyto-
waliśmy się występami 
11326 sportowców  
w 33 dyscyplinach (339 
konkurencjach), 
w tym 13 reprezentan-
tów Bielan (początko-
wo miało być ich nawet 
14, ale z uwagi na błędy 
proceduralne Bartosz 
Piszczorowicz osta-
tecznie nie wystąpił na 
igrzyskach).

Największy sukces z na-
szych sportowców odniósł 
Dariusz Kowaluk, który był 
częścią złotej sztafety mie-
szanej 4x400 m (pobiegł  
w półfinale). Wspólnie z Wik-
torem Suwarą zajął on również  
5. miejsce w sztafecie 4x400 
m mężczyzn.

Jeszcze w poprzednim nu-
merze pisaliśmy o Agnieszce 
Kobus-Zawojskiej, która zdo-
była srebrny medal w czwór-
ce podwójnej. Bardzo blisko 
medalu byli z kolei Dominik 
Czaja i Szymon Pośnik, którzy 
zajęli czwarte miejsce w olim-
pijskim finale wioślarskich 
czwórek podwójnych. Warto 
podkreślić, że uzyskali oni 
czas lepszy niż dotychczasowy 
rekord olimpijski, a brązowy 
medal przegrali o zaledwie 0,3 
sekundy.

Przy okazji rekordów nie 
sposób nie odnotować fanta-
stycznego rekordu we wspina-
niu na czas i 4. miejsca w ogól-
nej klasyfikacji wspinaczkowej 
Aleksandry Mirosław, która 

jest zawodniczką Centrum 
Wspinaczkowego Kotłownia 
Lublin, ale jest również stu-
dentką AWF Warszawa.

Z kolei rekord kraju pobiła 
sztafeta pływacka 4x100 m 
stylem zmiennym, w skład 
której wchodził m.in. Kacper 
Stokowski. Niestety nie wy-
starczyło to, aby zakwalifiko-
wać się do finału. Kacper miał 
podwójnego pecha, ponieważ 
oprócz startu w sztafecie, brał 
również udział w elimina-
cjach pływania 100 m stylem 
grzbietowym, ale mimo że 
był w swojej turze najlepszy, 
to niestety nie wystarczyło 
to, aby dostać się do turnie-
ju finałowego. Eliminacji nie 
przebrnęły również nasze 
lekkoatletki – Angelika Sarna  
i Pia Skrzyszowska, a także 
byli zawodnicy AZS–AWF  
– Paweł Korzeniowski i Piotr 
Małachowski.

Wielkie nadzieje wiązaliśmy 
również z udziałem Magda-
leny Piekarskiej-Twardochel 
wraz z drużyną szpadzistek, 
która jest druga w rankingu 
światowym. Niestety panie 
zajęły dopiero 6. miejsce.

Sukcesy małe i duże
Zawsze dokonując oceny tego 
typu występów, należy pa-
miętać, że już sama kwalifi-
kacja na igrzyska jest wielkim 
sukcesem okupionym ciężką 
pracą i wyrzeczeniami, a ki-
bice widzą tylko efekt końco-
wy, który jest wypadkową 
nie tylko umiejętności, ale 
również szczęścia czy dyspo-
zycji dnia. Dobrze napisała 
o tym na swoim fanpage’u 
Patrycja Adamkiewicz, nasza 
reprezentantka w Taekwodno 
Olimpijskim,  która niestety 
odpadła po pierwszej wal-
ce – w końcu nie każdy może  
o sobie powiedzieć, że jest 
olimpijczykiem.

PATRYK BERNARDELLI

OLIMPIADA
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Informacje

Zaszczep się na piknikach
Bielańskie Granie  
i Festiwal kulinarny, 
to nie tylko dobra 
zabawa, ale też  
możliwość zadbania  
o swoje zdrowie!

Wszystkich dorosłych oraz 
dzieci powyżej 12. roku życia 
zapraszamy do Punktu Szcze-
pień podczas plenerowych 
wydarzeń na Bielanach (4–5 
września 2021 r.), gdzie bez 

konieczności zapisu i wcze-
śniejszej rejestracji, jedynie 
po kwalifikacji przez lekarza, 
można będzie otrzymać do 
wyboru bezpłatne preparaty:
• jednodawkowy preparat 

firmy Johnson & Johnson
• dwudawkowy Pfizer

WYMAGANIA:
• okazanie przed rejestracją 

dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość (również  
w wersji online)

• dla obcokrajowców: okaza-
nie pozwolenia pobytu  
/ pozwolenia na pracę oraz 
paszportu / numer PESEL

• UWAGA! Nie szczepimy 

obcokrajowców przebywa-
jących turystycznie

Organizatorem punktu 
szczepień jest: 

SPZZLO Warszawa-Żoliborz.

Data: 4–5 września 2021 r.
Godz.: 14:00–19:00.
Miejsce: Punkt Szczepień 
SPZZLO Warszawa-Żoliborz 
podczas wydarzeń:
„Bielańskie Granie 2021”  
– 4.09.2021 r.
„Festiwal kulinarny”  
– 5.09.2021 r.
teren zieleni przy stacji metra 
Słodowiec.

REDAKCJA

UD-III-WAB.6740.85.2015.KHO    

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
735) 

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

że Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 371/OPON/2021 z dnia 21.05.2021 r. uchylił decyzję 
Prezydenta m.st. Warszawy nr 8/2021 z dnia 26.01.2021 r. i przekazał sprawę do ponow-
nego rozpatrzenia. W dniu 02.08.2021 r. Wojewoda Mazowiecki zwrócił akta sprawy, w 
związku z czym w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne odnośnie ponownego rozpatrzenia wniosku in-
westora – Pana Wojciecha Byśkiniewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod fir-
mą „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz o wydanie pozwolenia na „rozbudowę kompleksowego 
zakładu odzysku odpadów etap I zgodnie z decyzją nr 18/2013 o warunkach zabudowy” 
zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie (dz. 
nr ewid. 25, 29, 172 z obrębu 7-11-10). 

Informujemy, że z dokumentacją sprawy można się zapoznać, po wcześniejszym umó-
wieniu telefonicznym pod numerem: (22) 443-46-79 lub mailowo: bielany.wab@
um.warszawa.pl, w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu 
m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa. 

Wystawa kotów na AWF-ie 
Stowarzyszenie Miłośników Kotów 
Jedynka zaprasza na Międzynarodo-
wą Wystawę Kotów Rasowych, która 
odbędzie się w dniach 11 i 12 września 
2021 r. w Hali Gier Akademii Wy-

chowania Fizycznego przy ul. Mary-
monckiej 34. Kocie piękności można 
podziwiać w godz. 10.00–17.00, oraz 
dokonać zakupu w licznych stoiskach 
zoologicznych. 

Porozmawiaj z psychologiem
Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy (Przy-
byszewskiego 80/82) 
zapewnia mieszkańcom 
dzielnicy bezpłatny do-
stęp do wsparcia psycho-
logicznego. 

Pomoc skierowana jest do 
osób doświadczających kry-
zysu życiowego, rodzinnego, 
osobistego, zawodowego, po 
stracie bliskiej osoby, z powo-
du osamotnienia, niepełno-
sprawności własnej lub człon-
ków rodziny, pandemii. 

Umożliwiamy także bez-
płatny dostęp do nowocze-
snego i innowacyjnego narzę-

dzia rozwoju personalnego 
i zawodowego jakim są spo-
tkania (sesje) coachingowe. 
Na aktualnej mapie usług 
społecznych nie ma możliwo-
ści bezpłatnego skorzystania  
z tego typu nowoczesnego na-
rzędzia rozwoju. 

Coaching nie jest te-
rapią, ani też formą do-
radztwa – to forma roz-
woju personalnego. Jeśli 

chcielibyście Państwo skorzystać  
z wsparcia psychologa coacha 
w naszym Ośrodku lub dowie-
dzieć się czegoś więcej na ten 
temat, prosimy o uprzedni 
kontakt telefoniczny z psy-
chologiem i coachem Renatą 
Lenard pod numerem tel. 22 
56 89 195, od poniedziałku 
do piątku w godzinach 08:00-
15:00.
OPS Bielany



24 | wrzesień 2021 NASZE BIELANY

Varsaviana

Gołębniki z Chomiczówki 
Dawniej wszystko było 
proste. Gospodarz z 
przedmieścia musiał 
mieć gołębie, względnie 
króliki. Na Chomiczówce 
też nie brakowało takich 
miejsc. Choć trudno so-
bie to wyobrazić, jeszcze 
dwie dekady temu był 
tu inny świat, w którym 
wieś mieszała się z mia-
stem. Jak mówi przysło-
wie, z czasem przyszedł 
walec i wyrównał, 
a dawna Chomiczówka 
przeszła do historii. Z wy-
jątkiem ulicy Esej, która 
jeszcze jakoś przy swoich 
tradycjach trwa, jeszcze 
opiera się nowej zabudo-
wie. Ale i tak już nie jest 
tym samym Esejem, co 
w końcu lat dziewięćdzie-
siątych. 

Tablica 
ogłoszeń

Angielski - egzamin 8-klasisty, matury, certyfikat 
FCE, konkursy, korepetycje, konwersacje, studenci, 
tłumaczenia. Wieloletnie doświadczenie, międzynaro-
dowy certyfikat CAE Uniwersytetu Cambridge w Wlk.
Brytanii (poziom zaawansowany), efektywnie, dojazd. 
Tel. 609-979-485

Kupię znaczki pocztowe polskie i zagraniczne, monety 
polskie i zagraniczne oraz widokówki przedwojenne. 
Tel. 799 121 775 

Firma kosmetyczna szuka osoby do telefonicznej 
obsługi klienta, miejsce pracy: Łomianki, zgłoszenia: 
biuro@chantarelle.pl

Angielski online udziela nauczycielka języka angiel-
skiego: przygotowanie do egzaminu 8-klasisty, pomoc 
w materiale szkolnym, powtórka w czasie wakacji,  
konwersacje dla młodzieży i dorosłych  itd. Skutecz-
nie, w miłej atmosferze, wystawiam faktury. 
Tel. 889 764 340

Malowanie, tapetowanie, osobiście, solidnie. 
Tel. 694 065 757

Oddam kaktusy, pelargonie, begonie miłośnikom przy-
rody. Tel. 22 835 72 04, dzwonić po godz. 20

Malarz z 20-letnim doświadczeniem oferuje usługi 
remontowe ścian, gładź gipsowa, wysoka jakość, 
umiarkowane ceny. Tel. 22 835-66-18, 502-255-424

Apteka od Serca na ul. Aspekt 79 w E.LECLERC 
Bielany czynna 24 h

Angielski online udziela nauczycielka języka angiel-

oddam kaktusy!

Zamów bezpłatne ogłoszenie w „Naszych Bielanach": 
Zadzwoń pod nr tel. 22 443 47 60 (pon.–pt. w godz. 9–15) 

lub napisz na pburkiewicz@um.warszawa.pl

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

FOTOTEKA

ne, drewniaki jeszcze sprzed 
wojny, a na rogach ulic stały 
uliczne zdroje. Zresztą poje-
dyncze przykłady dawnej ar-
chitektury tego osiedla można 
znaleźć jeszcze w rejonie ulic 
Żółwiej, Mistrzowskiej, Sło-
necznikowej. Jeszcze w latach 
70. XX wieku jedyne połącze-
nie z miastem stanowił auto-
bus linii 121, który miał pętlę 
u zbiegu ulic Kwitnącej i Brą-

zowniczej. O szerokiej arterii 
imienia Josepha Conrada ni-
komu się nawet nie śniło, za 
to ze starych tabliczek war-
szawskiego kroju można było 
odczytać zapomniane dziś 
nazwy ulic: Śremska, Pogo-
rzelska, Lasocińska, Drzyma-
ły, Bazi. Dziś nie ma po nich 
śladu, a z dawnego zestawu 
nazewniczego pozostały tylko 
w tej części osiedla Maszew-
ska, Rodziny Połanieckich 
i właśnie Esej. 

A my zachęcamy Państwa 
do przeglądania rodzinnych 
albumów i wysyłania zdjęć 
związanych z dzielnicą do 
naszej Bielańskiej Fototeki 
na adres bielany.fototeka@
um.warszawa.pl lub umówie-
nia się na zeskanowanie foto-
grafi i pod nr tel. 22 4434762.

Ulica Esej na Chomiczówce | FOT: Przemysław Burkiewicz

O szerokiej 
arterii imienia 
Josepha 
Conrada 
nikomu się 
nie śniło...

samochodowych i gołębni-
ków. Zresztą taki bałagan 
podwórkowy widać na moim 
zdjęciu. Gdyby nie stara, 
emaliowana tabliczka z na-
zwą ulicy, to miejsce można 
by ulokować na Siekierkach, 
Grochowie, Targówku Fa-
brycznym czy Pelcowiźnie. 
Zardzewiała siatka przytwier-
dzona do betonowych słupów, 
walające się po podwórku 
deski, beczki, kawałki blachy 
i do tego drewniana chałupka 
– taki był kiedyś świat przed-
mieść. Do pełnego obrazu 
brakuje tylko wylegującego 
się na słońcu psa. 

Trudno sobie dziś wyobrazić 
dawną Chomiczówkę. Zanim 
powstały bloki, teren pokryty 
był siatką ulic, wzdłuż któ-
rych stały domki jednorodzin-

Rudawka lepsza niż Mazury

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

BIELAŃSKIE GADKI

– I gdzie pan na tem wywcza-
sie byłeś?
– W Święcajnach czy Świę-
tajnach, detalycznie sam nie 
wiem, jak to się nazywa, bo 
ludzie mówią raz tak, raz tak. 
– I jak było? 
– No wiesz pan… Taki Grójec, 
tylko że w lesie zielonem i nad 
wodą.
– Co pan tam robiłeś? 
– To, co się, proszę szanowne-
go pana na urlopie za miastem 
robi. Za Bielanami tęskniłem. 
No i po lasach chodziłem, 
grzybów zbierałem. 
– I jakich pan grzybów na-
zbierałeś? 
– A różne, panie, różne. Kwa-
dratowe i podłużne. Dużo 
kurek było, co ich naukowce 
pieprznikiem jadalnem na-
zywają. Maślaków troszkie 
zebralim, to w occie Mańka 
na zimę w słoikach zrobiła. 
Koźlaków nasuszylim, będą 
do zupy czy jakiegoś dobrego 
sosa, względnie pierogów na 
świnta.

– A łódeczką szanowny pan 
pływał? 
– No masz! Mowa! Nawet 
mnie się to podobało, bo czu-
łem sie jakby na statku do 
Młocin, co to przed wojną 
odchodził spod mostu Kierbe-
dzia do knajpy pana Bochen-
ka. I taka jedna rzeka jeszcze 
była, Krutyń ją nazwali. Taka 
jak nasza Rudawka, tylko 
większa, dłuszsza i szersiejsza. 
Ryby w niej pływali, na wycią-
gnięcie ręki pod burte pod-
chodzili, żeby im jakiej kaszy 
dać czy inszego chleba. Trzeba 
jednak przyznać, że najgorsze 
są jednak chuligany, które 
psują cały urok wywczasu. 
– Chuligany? Co to za jedne? 
– Element, oprychy. No 
chamstwo po prostu. 
– I co one robią?
– Nie wiesz pan? Raban to-
czą, drą morde, że sarny 
i dziki dają drapaka, a grzyby 
za co większem drzewem się 
chowają i trzęsą ze strachu 
jak królik w klatce. Piwsko od 

rana żłopią , muzykie ustawia-
ją na cały legulator i cisze psu-
ją. To sa chuligany! Na łódkie 
wsiądzie albo do lasu idzie, 
ledwo na nogach sie trzymie, 
przez telefon ryczy, i zaczepki 
szuka. Mówie szanownemu 
panu, cholery można dostać. 
Trzeba by tam paru żandar-
mów postawić, kilku stójko-
wych, i zaprowadzić porządek 
jak za cara to było. 
– Ale mimo tego odpocząłeś 
pan? 
– Troszkie tak. Choć nie ma 
co farmazonów wciskać, naj-
lepiej wypoczywa mnie sie na 
działce na Rudzie. Pomido-
ra pan prosto z krzaka zjesz, 
na Kiempe Potockie na wode 
popatrzeć pan pójdziesz, do 
Bielańskiego Lasu łyczek albo 
dwa świeżego powietrza pan 
zaczerpniesz. Bo choć Mazu-
ry to cud natury, a Jurand ze 
Spychowa wielkim patriotą 
był, to wszędzie dobrze, ale 
w domu, nad Rudawką, naj-
lepiej.

To zdjęcie zrobiłem po-
nad dwadzieścia lat temu na 
ulicy Esej. Osiedle „Rodziny 
Połanieckich” dopiero zosta-
ło zasiedlone, ale i tak tere-
ny między Bogusławskiego 
a Wólczyńską wciąż były dzi-
kie. Ulica Esej, zaczynająca się 
od niepozornego wjazdu na 
parking, nie miała nawierzch-
ni utwardzonej. Stało tu kilka 
domów, które istnieją do dziś, 
ale nie brakowało też alta-
nek ogrodowych, warsztatów 

Pan Poldek wraz 
z panią Marią wybrali 
się na krótki wypoczy-
nek. Po urlopie spę-
dzonym na Mazurach 
spotkałem go na przy-
stanku autobusowym 
przy ulicy Żeromskie-
go, obok naszego Ratu-
sza. Akurat przyjechał 
transport ze świeżymi 
„Naszymi Bielanami”, 
więc po chwili objawił 
się także Stach Jajecz-
nik, który ciekaw był 
wrażeń z wakacyjnego 
wyjazdu.
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Jedno ze zdjęć nadesłanych w ramach konkursu NB | FOT: Natalia Kaszubska


