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Nie pozwolimy zabudować Parku Chomicza
Niepokojąca sytuacja związana z Parkiem Chomicza. W wyniku złożonego wnio-
sku, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego wydał decyzję o zwrocie te-
renu położonego nad Potokiem Bielańskim między budynkami ul. Conrada 10 
i Aspekt 63. Urząd Dzielnicy Bielany oraz Warszawska Spółdzielnia Budowlano 
Mieszkaniowa Chomiczówka złożyli odwołanie od decyzji starosty.

Park Chomicza od wielu 
lat jest dzierżawiony przez 
WSBM Chomiczówka. W mię-
dzy czasie spadkobiercy po-
przedniej właścicielki złożyli 
wniosek o zwrot nieruchomo-
ści, który został uwzględniony 
przez Starostę Powiatu War-
szawskiego Zachodniego.

– Argumenty użyte w decy-
zji przez starostę są niepoko-
jące. W naszej ocenie starosta 
nienależycie rozpatrzył zebra-

ny materiał dowodowy i błęd-
nie przyjął, że zostały spełnio-
ne warunki do zwrotu spornej 
nieruchomości, dlatego zło-
żyłem obszerne odwołanie do 
Wojewody Mazowieckiego 
– tłumaczy Włodzimierz Piąt-
kowski, wiceburmistrz Bie-
lan. Drugie odwołanie złożyła 
WSBM Chomiczówka.

– Dalszy los parku w jest 
w rękach Wojewody Mazo-
wieckiego. Mam nadzieję, 

że wojewoda wyda decyzję 
korzystną dla mieszkańców 
i obronimy przed zabudową 
przepiękny teren, który od 
dziesiątek lat służy jako miej-
sce do wypoczynku i rekreacji 
– dodaje wiceburmistrz Piąt-
kowski.

Do akcji włączyli się rów-
nież radni dzielnicy ze Stowa-
rzyszenia „Razem Dla Bielan”. 
Jednym z nich jest Krystian 
Lisiak, który działa również 

w Samorządzie Mieszkańców 
osiedla Chomiczówka. Jakiś 
czas temu wspólnie z miesz-
kańcami zaczął gromadzić 
archiwalne zdjęcia z Parku 
Chomicza. – W postępowaniu 
przed wojewodą musimy udo-
wodnić, że teren Parku Cho-
micza nie był planowany pod 
zabudowę, i że od zawsze słu-
żył mieszkańcom jako teren 
rekreacyjny i wypoczynko-
wy. Materiałem dowodowym 

w sprawie mogą być właściwie 
jedynie zdjęcia archiwalne 
z lat 1970–1985 – precyzuje 
radny Krystian Lisiak.

Istnieje realne ryzyko za-
budowy parku. Warto pod-
kreślić, że do tej pory Rada 
m.st. Warszawy nie uchwaliła 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
dla tego terenu. Plan, jako akt 
prawa miejscowego chroniłby 
Park Chomicza przed nowy-
mi budynkami, a uprawo-
mocnienie powyższej decyzji, 
może grozić zabudową terenu, 
a co za tym idzie utratą jego 
walorów środowiskowych 
i krajobrazowych oraz de fac-
to bezpowrotną utratą miej-
sca wypoczynku. – Wspólnie 
z burmistrzem Grzegorzem 
Pietruczukiem czynimy stara-

nia, aby przyspieszyć uchwa-
lenie planu. Dokument trwa-
le określiłby miejsce parku 
Chomicza i ochronił go przed 
realną zabudową mieszkanio-
wą – tłumaczy wiceburmistrz 
Piątkowski.
redakcja

Park Chomicza z lat 80. | Zdjęcie nadesłane przez Pana Mariusza

Pietrusiński: Nie 
ma wolności bez 
samorządów!

STR. 4



2 | grudzień 2021 NASZE BIELANY

Na początek

NASZE BIELANY
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
ul. S. Żeromskiego 29, pburkiewicz@um.warszawa.pl 
Redaktor naczelny: Przemysław Burkiewicz, tel. 22 44 347 60
Redakcja: Magdalena Borek, Bartłomiej Frymus, Michał Michałowski
Korekta: Agata Błaszczyk-Stefaniak | Skład: Michał Michałowski

Грудневі події на 
Бєлянах

Burmistrz słowem wstępu
GRZEGORZ PIETRUCZUK

FOT. Małgorzata Sokół

Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,

Za nami jedno z najważniej-
szych świąt w polskim kalen-
darzu – Święto Niepodległo-
ści. Jak co roku 11 listopada 
celebrujemy kolejną rocznicę 
odzyskania niepodległości. 
Ale co to właściwie znaczy? 
To znaczy ni mniej, ni wię-
cej, że Polska po 123 latach 
zaborów znów pojawiła się 
na mapie świata. Znów była 
Rzecząpospolitą, a nie jakąś 
gubernią czy „prywislanskim 
krajem”. Język polski przestał 
być nielegalny, nieofi cjalny 
czy „dodatkowy”. Jak zaborcy 
traktowali Polaków? Wszyscy 
o tym wiemy. Cytadela, Pa-
wiak, zsyłki, branki… Mało 
mówi się także o tym, że życie 
codzienne w Warszawie było 
zdominowane przez Rosjan. 
Cyrylica była wszędzie. Po 
rosyjsku zapisane były nazwy 
ulic, trasy tramwajów, szyldy 
sklepów. Językiem rosyjskim 
zapisywane były także ko-
ścielne księgi chrztów, mał-
żeństw i zgonów. A walutą był 
rubel. Na chwilę zmieniło się 
to podczas pierwszej wojny 
światowej, gdy Rosjan zastą-

Bardzo dużo czytamy 
o chamstwie kierowców. 
Czy „chamstwo” w tym 
przypadku to dobre sło-
wo? Oczywiście, że tak. 
Niejeden szofer ma 
w poważaniu przepisy, 
znaki, a także kulturę 
jazdy. Jazda zderzak 
w zderzak, popędzanie, 
rozjeżdżanie trawników, 
blokowanie dróg ppoż., 
parkowanie na miejscu 
dla niepełnosprawnych 
– to niestety nasz chleb 
powszedni. 

Ale warto zwrócić też uwagę 
na to, jak nieodpowiedzialnie 
zachowują się inni uczestnicy 
ruchu drogowego. Całkiem 
niedawno, na Kępie Potoc-

Piesi też muszą uważać!
kiej, potrącił mnie rowerzysta. 
Szedłem sobie chodnikiem 
– nie ścieżką rowerową i nie 
ciągiem pieszo-jezdnym, ale 
właśnie chodnikiem – gdy na-
gle cyklista uderzył we mnie, 
aż mnie obróciło. Czy zatrzy-
mał się i spytał, czy wszystko 
ze mną w porządku? A skąd! 
Odwrócił tylko głowę i posłał 
w moim kierunku kilka „cie-
płych słów”. 

Bardzo niepokoi mnie też 
zachowanie wielu pieszych. 
Oczywiście, że piesi mają 
pierwszeństwo, a obowiąz-
kiem kierowcy jest zatrzymać 
się przed pasami. Kilka dni 
temu widziałem, jak młody 
chłopak, zapatrzony w tele-
fon, na czerwonym świetle 
wtargnął na pasy. Na szczę-
ście kierowca autobusu za-
chował refl eks i pieszemu nic 

się nie stało. Mnie od dziecka 
uczono, by zawsze, nawet ma-
jąc zielone światło, spojrzeć 
w lewo, w prawo, jeszcze raz 
w lewo, i dopiero, gdy będę 
pewien, że nie ma aut na jezd-
ni, mogę wejść na pasy. Czy 
ktoś w ogóle jeszcze taką zasa-
dę pamięta…?

Zwracam więc uwagę 
wszystkim: kierowcom, pie-
szym, rowerzystom. Uwa-
żajcie na siebie, ale przede 
wszystkim uważajcie na in-
nych. Nikt nie jest pępkiem 
świata i nikt nie jest nieśmier-
telny. Ja, wchodząc na pasy, 
wolę się upewnić, że nic nie 
jedzie. Argument za tym, że ja 
mam pierwszeństwo, będzie 
miał się bowiem nijak do tego, 
że ulicą pędzi cham nieprzej-
mujący się przepisami, znaka-
mi i sygnalizatorami.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Podczas sesji 16 listopada 
2021 roku zaprzysiężona 
została nowa radna. To 
Aleksandra Szymańczyk 
z Koalicji Obywatelskiej. 
Zastąpiła w radzie Sylwię 
Lacek, która w paździer-
niku została wiceburmi-
strzynią Bielan.

Aleksandra Szymańczyk 
to absolwentka Wydziału Za-
rządzania Uniwersytetu War-
szawskiego. Jest księgową 
specjalizującą się w branży 

Nowa radna dzielnicy

FOT: archiwum redakcji

usług prawniczych, nierucho-
mościowych oraz kryptowa-
lut. Należy do Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce. W 2021 
roku uzyskała IV stopień cer-
tyfi kacji zawodowej oraz tytuł 
zawodowy dyplomowanego 
księgowego. 

W wyborach samorządo-
wych, dzięki poparciu miesz-
kańców Wrzeciona i Młocin 
uzyskała trzeci wynik na liście 
Koalicji Obywatelskiej. 
redakcja

Зима поволі наближається, але навіть 
у прохолодні, сірі та короткі дні не 
бракуватиме на Бєлянах безкоштовних 
культурних заходів для дорослих та дітей. 
Ласкаво просимо!
3/12 о 18:00 у Бєлянському культурному 
центрі за адресою вул. Goldoniego 1 
(Гольдоні 1) відбудеться слайд-шоу 
та зустріч з Монікою Вітковською 
– мандрівницею, журналісткою, 
письменницею, альпіністкою та моряком, 
яка цього разу розповідатиме про 
Швейцарію. Безкоштовні квитки можна 
придбати у Бєлянському культурному 
центрі та на сайті evenea.pl.  
5/12 о 11:00 у концертному залі 
Бєлянського районного управління, за 
адресою вул. Żeromskiego 29 (Жеромського 
29) відбудеться музично-просвітницький 
захід для дітей „Розспівані малюки у світі 
музики”. Реєстрація: smykinabielanach@
gmail.com. Зустріч транслюватиметься на: 
https://www.facebook.com/bielanyonline.  
З 10/12 по 9/01 у Бєлянському 
культурному центрі за адресою вул. 
Goldoniego 1 (Гольдоні 1) буде працювати 
виставка художниці Еви Лятковської-
-Жихської під назвою „Паперове 
мистецтво”. Ви зможете побачити 
великоформатні малярні композиції 
художниці, з паперу ручної роботи, 
створені у власних та японських техніках. 

Художниця заснувала Паперову студію 
при Академії образотворчих мистецтв 
у Лодзі, представляла свої роботи на 
багатьох виставках як у Польщі, так і за 
кордоном: в т.ч. в США, Китаї, Японії, 
Уругваї та Мексиці.
18/12 о 18:00 також у Бєлянському 
культурному центрі за адресою вул. 
Goldoniego 1 (Гольдоні 1) відбудеться 
концерт „Це вже 20 років” Фонду для 
тебе. У програмі будуть відомі та улюблені 
польські популярні пісні. Безкоштовні 
квитки будуть доступні з 13/12 у 
Бєлянському культурному центрі та на 
evenea.pl. 
19/12 о 14:00 у церкві на вул. Conrada 
7 (Конрада 7), відбудеться різдвяний 
концерт Камерного оркестру національної 
філармонії. В програмі передбачені 
різдвяні пісні та колядки.
Натомість 20/12 о 18:00 у 
Камальдульському підземеллі за адресою 
вул. Dewajtis 3 (Девайтіс 3) відбудеться 
концерт колядок гуральського гурту 
„Trebunie Tutki”, який створює музику 
в жанрі world music. Це концерт для 
всіх – поціновувачів гуральської музики 
та любителів Татр, а також для тих, 
хто вперше зіткнеться з гуральською 
культурою.
Opr. i tłum. Emilia Wawryniuk

pili Niemcy. Co prawda dzięki 
gubernatorowi Hansowi von 
Beselerowi część Bielan – Ma-
rymont i Słodowiec zostały 
włączone do Warszawy, ale to 
Prusacy z pikielhaubami na 
głowach patrolowali polskie 
ulice. Wszystko zmieniło się 
11 listopada 1918 roku. Nie 
będę prowadzić tu lekcji hi-
storii, ale dzięki ojcom naszej 
niepodległości – Józefowi Pił-
sudskiemu, Ignacemu Janowi 
Paderewskiemu, Romanowi 
Dmowskiemu – Polska na-
rodziła się od nowa. I w dniu 
jej urodzin, przy pomniku 
Piłsudskiego na Akademii 
Wychowania Fizycznego, no-
szącej zresztą imię Marszałka, 
złożyliśmy kwiaty. Na Mary-
moncką przybyli kombatan-
ci, rodziny z dziećmi… Był to 
dzień pełen zadumy i patrio-
tyzmu. 

Nowe inwestycje
Nie zwalniamy z inwesty-

cjami. Kilka dni temu podpi-
sałem umowę na moderniza-
cję placu zabaw przedszkola 
nr 341 przy ulicy Wergiliusza 
na Wawrzyszewie. Ruszył 
też przetarg na modernizację 

przedszkola nr 409 przy są-
siedniej ulicy Tołstoja 2. Na 
placu zabaw przy ulicy Gaj-
cego pojawia się coraz więcej 
zabawek i sprzętów – będzie 
to na pewno jedno z najpięk-
niejszych tego typu miejsc 
w naszej dzielnicy. Zakoń-
czyliśmy m.in. remont boisk 
przy Szkole Podstawowej nr 
289 przy ulicy Broniewskie-
go, Liceum im. José Marti 
oraz Zespole Szkół nr 10 przy 
ulicy Perzyńskiego 10, a tak-
że placów zabaw przy ulicach 
Kluczowej i Bogusławskiego 
na Chomiczówce. Mimo trud-
nych czasów, ale także trud-
nych warunków pogodowych, 
nie hamujemy rozbudowy 
i rozwoju naszej dzielnicy. 

Pandemia nie minęła
Na koniec mniej optymi-

stycznie, ale po prostu realnie 
i bez lukrowania. Sytuacja 
związana z epidemią jest co-
raz gorsza. Kiedy piszę ten 
felieton, przekroczyliśmy 25 
tysięcy zakażeń dziennie! Na 
Bielanach liczba zachorowań 
i osób w kwarantannie ro-
śnie z dnia na dzień. Jeszcze 
w październiku bywały dni, 

że w izolacji mieliśmy ok. 50 
mieszkańców, a w kwaran-
tannie niewiele ponad 100 
mieszkańców. Dzisiaj w izo-
lacji mamy blisko 700 osób, 
a w kwarantannie 1000 osób. 
W szkołach i przedszkolach 
zajęcia zawieszone są w 182 
oddziałach. Przerażają mnie 
dwa fakty: po pierwsze, że 
chorują ludzie zaszczepieni. 
Po drugie, jak wielka rzesza 
naszych rodaków szczepić się 
nie chce. Słyszę argumenty 
antyszczepionkowców co-
dziennie: Nie, bo nie dam so-
bie wstrzyknąć trucizny. Nie, 
bo mam prawo nie chcieć. 
Nie, bo to, bo tamto, bo siam-
to. A ludzie umierają. I to ca-
łymi rodzinami, niezależnie 
od wieku, płci i statusu spo-
łecznego.

Przy okazji przypominam, 
że do Waszej dyspozycji jest 
powołany w zeszłym roku 

Dzielnicowy Zespół Wsparcia 
Mieszkańców. Zapewnia on 
pomoc osobom zdrowym, nie-
objętym kwarantanną, które 
pozostały w domu ze wzglę-
du na wiek czy inne czynniki 
ryzyka. Jak skontaktować się 
z zespołem? Infolinia: 22 443 

47 03 (pon.-pt. od 8:00 do 
16:00) lub e-mail: bielany.
wsparcie@um.warszawa.pl. 

Jeszcze raz proszę: szczep-
cie się, noście maski, dezynfe-
kujcie dłonie. Jeśli nie chcecie 
tego zrobić dla siebie, zróbcie 
to dla innych.
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Inwestycje

W pierwszej kolejności wy-
łoniony wykonawca wykona 
projekt budowlany, a w dru-
giej kolejności rozpocznie 
prace budowlane. Planowany 
termin zakończenia inwestycji 
to połowa grudnia przyszłego 
roku.

Więcej sal
W ramach inwestycji prze-

prowadzimy gruntowną prze-
budowę budynku i otoczenia 
przedszkola. Na parterze pla-
cówki wydzielimy szatnię, salę 
do zajęć ruchowych oraz po-
mieszczenia administracyjne, 
a także przebudujemy strefę 

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

Przetarg na rozbudowę 
przedszkola przy Tołstoja

wejściową. Powiększymy ist-
niejące sale dydaktyczne. 

Budynek zostanie rozudo-
wany o dodatkową kondygna-
cję (o powierzchni 190 m2), co 
pozwoli na wydzielenie no-
wych pomieszczeń. 

Przedszkole przejdzie rów-
nież kompleksową termo-mo-
dernizację, wymianę instalacji 
wewnętrznych, posadzek, pa-
rapetów, osłon grzejnikowych, 
balustrad, stolarki okiennej  
i drzwiowej, naprawę tynków 
oraz roboty malarskie. Na 
terenie wokół budynku prze-
budujemy istniejący zjazd do 
placówki i ciągi piesze, a także 
wybudujemy drogę przeciw-
pożarową. 

Przedszkole nr 409 przy ul. Tołstoja 2 doczeka się potrzebnej prze-
budowy! Ruszyliśmy właśnie z przetargiem na wybór wykonawcy 
inwestycji. 

To bardzo wyczekiwana in-
westycja przez mieszkańców 
Wawrzyszewa, których pocie-
chy uczęszczają do placówki 
przy ul. Tołstoja. Aktualnie 
dzieci mają do dyspozycji nie-
wielkie i mało funkcjonalne 
sale. Nie są to warunki odpo-
wiednie dla ich dobrego roz-
woju. Dlatego to zmieniamy! 
– komentuje burmistrz Grze-
gorz Pietruczuk. 

Po rozbudowie pracownicy 
przedszkola i dzieci zyskają 
więcej miejsca. W sumie po-
wstanie sześć pełnowymia-
rowych sal, sala do zajęć ru-
chowych, pomieszczenia dla 
personelu oraz wydzielona 
szatnia dla dzieci. Wizualizacja przebudowanego Przedszkola nr 409 | ZK ARCHITEKCI

Wielka, obejmująca 
wymianę wszystkich 
opraw oświetleniowych 
w stolicy operacja już 
się zaczęła. Drogowcy 
demontują stare, ener-
gochłonne lampy i w ich 
miejsce montują oprawy 
ledowe. Pierwsze efekty 
już widać na mieście.  
Nowinka dotarła także  
do nas, na Bielany. 

Operacja ma na celu de-
montaż wszystkich sodowych  
i rtęciowych opraw wzdłuż 
ulic, placów i mostów będą-

cych w administracji Zarządu 
Dróg Miejskich. To ponad 40 
tysięcy źródeł światła. Część 
latarń pamięta jeszcze cza-
sy PRL i jest najzwyczajniej  
w świecie niewydolna. 

Co więcej, stare oprawy 
zużywają bardzo dużo prą-
du. Zastąpienie ich nowymi, 
energooszczędnymi lampami 
ledowymi, to jeden z prioryte-
tów stołecznych drogowców. 

Oświetleniowa rewolu-
cja będzie kosztować 32 mln 
zł, ale koszt ten zwróci się  
w mniejszych rachunkach za 
prąd już w ciągu dwóch lat. 

Pierwsze latarnie ledowe 
już rozbłysły w stolicy. Moż-

na je zobaczyć m.in. na ulicy 
Starzyńskiego, Modlińskiej,  
a także na rondzie Żaba. No-
woczesne ledy rozświetliły 
także rondo Haliny Szwarc  
u zbiegu ulic Żeromskiego, 
Sacharowa i Romaszewskiego 
na Słodowcu. Zamiast sześciu 
sodówek wiszą tu już tylko 
cztery ledowe światła, zapew-
niając o wiele większą widocz-
ność. 

Z kolei w przyszłym roku 
rozpocznie się modernizacja 
lamp wzdłuż ulic: Wybrzeże 
Gdyńskie (507 opraw), Ma-
rymonckiej (379 opraw), Tra-
sy Mostu Północnego (304 
oprawy) i Kasprowicza (227 

opraw), Arkuszowej (77), Bro-
niewskiego (100), Conrada 
(110), Estrady (52), Farysa 
(28), Gwiaździstej (60), Kam-
pinoskiej (19), Nocznickiego 
(33), Oczapowskiego (14), 
Opłotek (18), Perzyńskiego 
(26), Maczka (103), Powstań-
ców Śląskich (28), Prozy 
(10), Przybyszewskiego (20), 
Pułkowej (22), al. Reymonta 
(133), Romaszewskiego (51), 
Rudnickiego (26), Rudzika 
(10), Rudzkiej (7), Wólczyń-
skiej (148), Wóycickiego (98), 
Zgrupowania AK Kampinos 
(38) oraz Żeromskiego (111).  

Jaki będzie harmonogram 
prac elektryków na Biela-

nach? – O tym będą decydo-
wać konserwatorzy oświetle-
nia – mówi Jakub Dybalski, 

rzecznik Zarządu Dróg Miej-
skich.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Oświetleniowa rewolucja na bielańskich drogach

Podpisaliśmy umowę 
na modernizację placu 
zabaw Przedszkola nr 341 
przy ul. Wergiliusza 15. 

Po zakończonej na wiosnę 
rozbudowie przedszkola do 
remontu pozostał jedynie plac 
zabaw. Prace powinny zakoń-
czyć się do marca przyszłego 
roku. 

Przypomnijmy, że w dobu-
dowanym do budynku skrzy-
dle powstały pomieszczenia 
dla pracowników, gabinety 
psychologa i logopedy oraz 
łazienki. 

W istniejącej części pla-
cówki całkowicie przebudo-
wano sale, łazienki, szatnię  
i kuchnię. Prace objęły rów-
nież wymianę okien, drzwi, 
ocieplenie budynku oraz na-
prawę dachu.
BF

Plac zabaw do modernizacji

FOT: Tomasz Ozdoba

FOT: Sylwester Korzeniewski

Na Chomiczówce trwają 
prace przy modernizacji 
dwóch placów zabaw. 
Inwestycja realizowana 
przy udziale finansowym 
Spółdzielni WSBM Cho-
miczówka.

Na placu zabaw przy ul. 
Bogusławskiego 6a będzie 12 
urządzeń zabawowych m.in. 
zestaw ze zjeżdżalnią, tune-
lem, liną, zjazdem i domem 
zabaw; zestaw trzech huśta-
wek; dwie trampoliny; dwie 
piaskownice. Do tego ławki, 
kosze na śmieci, zacienienie 
piaskownicy, stojaki na ro-
wery oraz nasadzenia drzew  
i krzewów. Nawierzchnia mie-
szana: przewaga naturalnej 
(trawa z rolki), później piasz-
czystej, pod niektórymi urzą-
dzeniami poliuretanowej. 

Modernizacja placów na Chomiczówce

FOT: Tomasz Ozdoba

Przy Kluczowej 8 dzieci 
będą miały do dyspozycji m.in. 
zjazd linowy (tyrolka), zestaw 
ze zjeżdżalniami rurowymi  
i wejściami wspinaczkowymi; 
piaskownicę z zacienieniem, 
domki, karuzelę, huśtawki, 
linarium obrotowe i hamaki. 
Do tego elementy małej archi-
tektury: ławki i kosze na śmie-

ci. Projekt przewiduje również 
wytyczenie półkolistej ścieżki 
obsadzonej drzewami (łącznie 
na placu pojawi się sześć szt. 
dębu szypułkowego, 16 sztuk 
brzozy pożytecznej, dwie sztu-
ki kasztanowca czerwonego) 
oraz krzewami.

Prace zakończą się w dru-
giej połowie grudnia.

BARTŁOMIEJ FRYMUS
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Wywiad numeru

Pietrusiński: Nie ma wolności bez 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Jest pan radnym miej-
skim, ale wybranym  
z naszego, bielańsko-
-żoliborskiego okrę-
gu. Na czym polega 
sprawowanie takiego 
mandatu?
Kacper Pietrusiński, 

radny m.st. Warszawy: 
Najprościej byłoby powie-
dzieć, że na reprezentowaniu 
mieszkańców i rozwiązywaniu 
ich problemów. Wydaje mi 
się, że lepiej jednak pokazać 
codzienną, praktyczną stro-
nę działań radnego. To setki 
spotkań i tysiące stron doku-
mentów. 

Od początku kadencji 
komisje, w których pracu-
ję, odbyły ponad 150 po-
siedzeń. Sesji rady było 56,  
a numeracja druków zbliża się 
do dwóch tysięcy. Do tego do-
chodzą oczywiście spotkania 
z mieszkańcami i rozmowy  
z urzędnikami w sprawie zgło-

Samorząd terytorialny, jego niezależność od władz centralnych i bycie blisko mieszkańców to jedno z największych osiągnięć 
po 1989 roku. Nie można tego zaniedbać – mówi Kacper Pietrusiński, bielańczyk, były wiceburmistrz dzielnicy a obecnie 
radny miejski z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W wywiadzie „Naszych Bielan” mówi także o swojej samorządowej ścieżce 
zawodowej, wpływie „Polskiego ładu” na finanse stolicy, a także o problemach mieszkańców Bielan. 

szonych problemów. Proszę 
też pamiętać, że radny to nie 
etat – większość aktywności,  
o których wspomniałem wy-
konujemy poza godzinami 
pracy zawodowej. 

Jaka była pana  
dotychczasowa ścieżka  
zawodowa związana  
z samorządem? 
Zawodowo byłem związa-

ny z samorządem przez 8 lat. 
Natomiast radnym pierwszy 
raz zostałem w 1998 roku. 
Mandat zdobyłem też w ko-
lejnych wyborach. W życie 
weszła wówczas obowiązująca 
do dziś ustawa warszawska. 
Bielany stały się dzielnicą, 
radnych zostało 25. 

Cztery lata później, pod 
koniec 2006 roku, zosta-
łem zastępcą burmistrza. 
To był okres wielkich zmian  
i szybkiego rozwoju dzielnicy. 
Do dziś cieszę się z wielu rze-
czy, które wtedy udało się zre-
alizować. W lutym 2012 roku 

zostałem wybrany na burmi-
strza dzielnicy Rembertów  
i pełniłem tę funkcję do koń-
ca kadencji w grudniu 2014. 
Po 16 latach w samorządzie,  
w tym ośmiu w zarządach 
dzielnic uznałem, że czas na 
zmianę. 

Po czterech latach przerwy 
w działalności samorządowej, 
w 2018 roku wystartowa-
łem do Rady Warszawy. To 
były szczególne wybory. Cały 
czas i energię poświęciłem 
na wspieranie Rafała Trza-
skowskiego. Swoją kampanię 
całkowicie zaniedbałem, nie 
zrobiłem dosłownie nic. Tym 
milej mi było, gdy okazało 
się, że oddano na mnie ponad 
2,7 tys. głosów. Jestem za nie 
wdzięczny i od trzech lat sta-
ram się nie zawieść zaufania, 
którym zostałem obdarzony. 

Jest pan wiceprzewod-
niczącym Komisji Bu-
dżetu i Finansów Rady 
m.st. Warszawy. Jak 

epidemia koronawiru-
sa wpłynęła na budżet 
stolicy?
Epidemia uderza w budżet 

po obu stronach – dochodów 
i wydatków. W 2020 roku (za 
ten rok mamy pełne dane), 
bezpośrednie wydatki miasta 
na walkę z Covid wyniosły 
144,9 miliona złotych. Niemal 
w całości, bo aż 144,4 miliona, 
zostały one zrekompensowa-
ne dodatkowymi dochodami, 
przeznaczonymi na ten cel. 
Jednak po stronie dochodów 
ubytek był ogromny – ponad 1 
miliard 160 milionów złotych. 
Tu już żadnej rekompensaty 
nie było. 

Pandemia, choć dotkliwa 
dla budżetu, w końcu jednak 
minie. Nie miną natomiast 
zmiany fatalnie legislacyj-
ne wprowadzane przez rząd 
PiS, które w trwały sposób 
uderzają w finanse samorzą-
dów. Skutki tzw. „Polskiego 
ładu” dla budżetu miasta to 
ubytek niemal półtora mi-

liarda złotych w 2022 roku! 
W przyszłym roku otrzyma-
my jednorazową „rekom-
pensatę” w wysokości 470 
milionów, ale w latach kolej-
nych do Warszawy trafi jedy-
nie „subwencja rozwojowa”  
w wysokości ok. 40 milionów. 
Trudno to określić inaczej, niż 
jako ponury żart. Do tego do-
chodzi słynne „Janosikowe”. 
Tu nastąpiła zmiana sposobu 
jego naliczania, niekorzystana 
dla Warszawy. W tym roku 
zapłaciliśmy 1,36 miliarda,  
w przyszłym kwota wzrośnie 
o kolejne 70 milionów. Od 
2003 roku to już w sumie nie-
mal 16,5 miliarda złotych! To 
cztery razy więcej, niż koszto-
wał centralny odcinek II linii 
Metra. 

Jak ocenia pan funkcjo-
nowanie Urzędu Mia-
sta, a w szczególności 
Urzędu Dzielnicy Biela-
ny w czasie epidemii?
Ogólnie – dobrze. Na po-

czątku pandemii wszyscy 
byliśmy w szoku i nie bardzo 
wiedzieliśmy, czego należy się 
spodziewać. Lockdown był dla 
wszystkich trudnym doświad-
czeniem. 

Urzędy mają jednak obo-
wiązki, które muszą wykony-
wać, niezależnie od okolicz-
ności. Mam wrażenie, że dość 
szybko udało się stworzyć me-
chanizmy, które łączą zacho-
wanie wymogów sanitarnych 
i bezpieczeństwa, zarówno 
odwiedzających urząd, jak  
i jego pracowników, z efek-
tywnym działaniem. 

A jak układa się panu 
współpraca z Zarządem 
Dzielnicy Bielany?
Członków obecnego Zarzą-

du znam długo i dobrze – Ka-
tarzynę Potapowicz od 1997 
roku, Grzegorza Pietruczuka 
od 1998. Andrzeja Malinę  
i Włodzimierza Piątkowskie-
go o zaledwie kilka lat krócej. 
To sprawia, że łatwo i dobrze 

FOT: Rafał Latoszek
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Na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskie-
go w Warszawie ruszają 
szczepienia przeciwko 
COVID-19. Osoby zainte-
resowane mogą zaszcze-
pić się od 6 do 11 grudnia 
na kampusie przy ul. 
Wóycickiego 1/3.

Chętni mogą zaszczepić się 
pierwszą, drugą lub trzecią 
dawką preparatu Comirnaty 
firmy Pfizer/BioNTech. Szcze-
pienie odbędzie się w dniach 
6–11 grudnia w budynku 23 
na kampusie UKSW na Bie-
lanach przy ul. Wóycickiego. 
Zapisy na szczepienie odby-
wają się poprzez formularz: 
https://bit.ly/3Dkobje. Szcze-
pienia odbywają się w godzi-
nach 9:00–15:00.

Trzecią dawkę może przy-
jąć każdy w wieku 18-49 lat 
po sześciu miesiącach od daty 
pełnego zaszczepienia, a także 
ci, którzy wymagają przyjęcia 
trzeciej dawki ze względu na 
niski poziom przeciwciał. Mu-
szą mieć jednak wystawione 
ważne e-skierowanie. Osoby 
w wieku powyżej 50 lat mogą 
zaszczepić się trzecią dawką 
po 5 miesiącach.

W punkcie szczepień moż-
liwy będzie także pomiar ci-
śnienia oraz poziom glikemii. 
W holu budynku 23 znajdzie 
się również punkt Fundacji 
DKMS, w którym odbędzie się 
rejestracja w bazie potencjal-
nych dawców szpiku. 

Szczepimy się
Akcję szczepień na UKSW 

przygotowali, w ramach 
programu Ostatnia Prosta 

#Szczepimysię, prof. dr hab. 
n. med. Dariusz Kosior, pro-
rektor ds. medycznych UKSW, 
dr n. farm. Piotr Merks z Wy-
działu Medyczneg. Collegium 
Medicum, Ogólnopolski Pro-
gram Zwalczania Grypy oraz 
Samorząd Studentów UKSW. 
Akcję wspierają także: Kance-
laria Prezesa Rady Ministrów, 
Mazowiecki Oddział Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, ZOZ 
Białołęka i Cosmedica.

Samorząd Studentów or-
ganizuje również wykład dr 
Joanny Bogusz z Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakła-
du Higieny, która opowie  
o bezpieczeństwie i skutecz-
ności szczepień. Spotkanie 
odbędzie się 7 grudnia o godz. 
19.30 w trybie online, na fan-
page’u Samorządu Studentów 
UKSW na Facebooku.

Informacje

Szczepienia przeciw 
COVID-19 na UKSW 

UKSW

samorządów!
nam się rozmawia. Szczegól-
nie jednak cieszę się, że do 
tego doświadczonego zespo-
łu dołączyła ostatnio Sylwia 
Lacek. Dała się wcześniej po-
znać jako sprawny i pracowity 
urzędnik oraz bardzo aktywna 
i zaangażowana radna. Je-
stem pewien, że mieszkańcy 
Bielan będą z niej również 
bardzo zadowoleni. 

Jakie są najczęstsze 
problemy, z którymi 
zwracają się do Pana 
mieszkańcy Bielan? Ko-
munikacja? Oświata? 
Służba zdrowia?
Trudno wskazać te poja-

wiające się najczęściej, bo 
mieszkańcy zwracają się do 
nas z najróżniejszymi proble-
mami. Co ważne, powinniśmy 
reagować nie tylko na indywi-
dualne zgłoszenia, ale śledzić 
informacje pojawiające się  
w przestrzeni publicznej. 

Przykładem z ostatnich dni 
jest sprawa węzła „Janickie-
go” na planowanej trasie S-7. 
Informacje o jego możliwym 
wykreśleniu z projektu poja-
wiły się niemal jednocześnie 
od Zarządu Dzielnicy, dziel-
nicowych radnych i w Inter-
necie. Bielański odcinek trasy 
S-7 ma stanowić część nowej 
drogi wylotowej na Gdańsk. 
Węzeł „Janickiego” ma klu-
czowe znaczenie dla odciąże-
nia Bielan od ruchu tranzy-

towego. Bez niego trasa S-7 
wiązałaby się dla mieszkań-
ców naszej dzielnicy głównie 
w uciążliwościami. Powodem, 
dla którego Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Auto-
strad wpadła na taki pomysł, 

wstanie. 

Jak długo mieszka pan 
na Bielanach? Jakie są 
pańskie ulubione miej-
sca w tej dzielnicy?
Na Rudę sprowadziliśmy 

się jesienią 1980 roku. Moją 
podstawówkę – nr 53 – mia-
łem pod oknem. Potem cho-
dziłem do LO im. Lelewela, 
kilka minut spacerem od 
domu. Dlatego najbliższe są 
mi rejony Marymontu, Las 
Bielański i kanałek na Kępie 
Potockiej. 

Bielany to piękna i różno-
rodna dzielnica. Tym, któ-
rzy chcieliby lepiej ją poznać 
polecam książkę „Bielany. 
Przewodnik historyczny” au-
torstwa naszego nieodżałowa-
nego sąsiada, śp. Jarosława 
Zielińskiego. W wersji elek-
tronicznej można ją bezpłat-
nie pobrać ze strony Urzędu 
Dzielnicy. 

Czego życzy pan  
mieszkańcom Bielan, 
ale i samej dzielnicy,  
w nowym, 2022 roku?
Mieszkańcom – przede 

wszystkim zdrowia. Dzielnicy 
i całemu miastu życzę nato-
miast władzy, która zrozumie 
i doceni rolę samorządu tery-
torialnego, którego działanie 
jest jednym z największych 
sukcesów Polski w ostatnich 
trzydziestu latach. 

"Pandemia, choć 
dotkliwa dla 

budżetu, w końcu 
jednak minie. Nie 
miną natomiast 
zmiany fatalnie 

legislacyjne 
wprowadzane 
przez rząd PiS.  

– Kacper Pietrusiński

był rzekomy brak woli ze stro-
ny miasta budowy połączenia 
wspomnianego węzła z trasą 
Mostu Marii Skłodowskiej-
-Curie. Złożyłem w tej sprawie 
interpelację, a także zadałem 
pytanie wiceprezydentowi 
Michałowi Olszewskiemu na 
posiedzeniu Komisji Budże-
tu. Dostałem zapewnienie, że 
środki będą zabezpieczone  
w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej miasta, a węzeł po-

Porządkowanie hulajnóg
Warszawa wprowadza 
nowe zasady korzystania 
z elektrycznych hulajnóg. 
Pięciu operatorów wypo-
życzających pojazdy pod-
pisało z miastem porozu-
mienie regulujące zasady 
poruszania się i parkowa-
nia w przestrzeni publicz-
nej. Pozwoli to uporząd-
kować chaos i poprawić 
bezpieczeństwo.

Pierwsze elektryczne hulaj-
nogi pojawiły się na ulicach 
Warszawy w 2018 r. Szybko 
zdobyły popularność, ale też 
stały się źródłem licznych pro-
blemów, głownie ze względu 
na niebezpieczną jazdę i cha-
os związany z porzucaniem 
sprzętu na ulicach. Źródłem 
tych problemów był brak od-

powiednich przepisów, okre-
ślających czym jest e-hulaj-
noga, gdzie może się poruszać  
i parkować.

Po licznych apelach samo-
rządów, udało się tę kwestię 
uregulować – od 20 maja 
2021 r. obowiązuje usta-
wa regulująca podstawowe 
zasady i definicje związane  
z e-hulajnogami, a od począt-
ku listopada – rozporządzenie 
regulujące warunki technicz-
ne i wyposażenie dla tych po-
jazdów.

Dzięki nowym przepisom 
możliwe stało się uporządko-
wanie zasad poruszania się 
e-hulajnóg po mieście i tego, 
gdzie są parkowane. Od kilku 
miesięcy wspólnie z operato-
rami oferującymi e-hulajnogi 
do wypożyczenia pracowano 
nad szczegółowymi zasadami. 
Porozumienie z pięcioma fir-

mami działającymi w Warsza-
wie (Bolt, Dott, Lime, Blinkee 
i TIER) zostało właśnie podpi-
sane. Co zostanie uporządko-
wane?

Parkowanie
Zgodnie z przepisami par-

kowanie elektrycznych hulaj-
nóg jest dozwolone tylko w 
miejscach do tego przeznaczo-
nych, a jeśli ich nie ma – na 
chodniku, równolegle do jego 
zewnętrznej krawędzi.

Dla zapewnienia porządku, 
konieczne jest wyznaczenie 
możliwie gęstej sieć miejsc 
postojowych, aby uniknąć 
zostawiania sharingowych 
hulajnóg w miejscach utrud-
niających ruch pieszych. Dla-
tego ZDM oznakowuje kilka 
tysięcy miejskich stojaków 
dla rowerów odpowiednią na-
klejką, wskazującą że jest to 

wyznaczone miejsce postoju 
rowerów i e-hulajnóg. W ten 
sposób szybko miasto zyska 
gęstą sieć kilku tysięcy par-
kingów, dostępnych niemal 
na każdym rogu, ograniczając 
tym samym liczbę urządzeń 
zaparkowanych w miejscach 
przypadkowych. Stojak gwa-
rantuje też, że hulajnoga nie 
będzie się przewracać, co było 
dotąd zmorą wielu części mia-
sta.

Oprócz tego, przygotowy-
wana jest sieć „stref postoju” 
dla e-hulajnóg z wypożyczal-
ni. Mają one być widoczne w 
aplikacjach mobilnych służą-
cych do wypożyczania i odpo-
wiednio oznaczone w terenie. 
Operatorzy zobowiązali się za-
płacić za wyznaczenie takich 
stref i ich użytkowanie.

Dzięki tak przygotowanej 
sieci parkingów, operatorzy 
będą rozwozić e-hulajnogi tyl-
ko do wyznaczonych miejsc. 
Również użytkownicy będą 
zachęcani do tego, by ko-
rzystać z takich miejsc i nie 
zostawiać pojazdu na chod-
niku. E-hulajnogi nie będą 
już porzucane byle gdzie, w 
sposób niebezpieczny dla in-
nych. Osobom, które mimo 
wszystko postawią e-hulajno-
gę w nieprawidłowym miej-
scu, grozi mandat od straży 
miejskiej. Przez ostatnie pół 
roku dzięki działaniom Straży 
Miejskich i ZDM z ulic cen-
trum wywieziono ok. 2 tys. źle 

zaparkowanych e-hulajnóg. 
Opłata naliczana za usunięcie 
wynosi 123 zł.

 
Prędkość
Zgodnie z ustawą, e-hulaj-

nogi nie mogą poruszać się 
z prędkością większą niż 20 
km/h. Operatorzy zablokują 
możliwość przekroczenia tej 
prędkości w swoich pojaz-
dach. W wybranych miejscach 
prędkość będzie dodatkowo 
ograniczona do 12 km/h, aby 
zapewnić bezpieczeństwo pie-
szym:
• Na Krakowskim Przed-

mieściu i Nowym Świecie, 
w czasie gdy ulice te są 
deptakiem;

• Na Chmielnej na odcinku, 
który jest deptakiem;

• Na Bulwarach Wiślanych, 
na odcinku na którym nie 
ma wydzielonej drogi dla 
rowerów.

Strefy wyłączone
E-hulajnóg dotyczą podob-

ne przepisy, co rowery. Zatem 
podobnie jak w przypadku ro-
werów wjazd taką hulajnogą 
w niektóre miejsca jest zabro-
niony. Dotyczy to choćby Sta-
rego Miasta, gdzie ruch po-
jazdów na tak małych kołach 
jest niebezpieczny nie tylko 
dla pieszych, ale także dla sa-
mych hulajnogistów. Nie ma 
też miejsca, żeby pozostawić 
sprzęt na wąskich uliczkach 
nie blokując przejścia. Zakaz 

wjazdu dotyczy również Ła-
zienek Królewskich i Ogrodu 
Krasińskich. Operatorzy zo-
bowiązali się do maksymal-
nego ograniczenia dostępu do 
tych obszarów.

Kampania informacyj-
na i edukacja
Potrzebę kampanii infor-

macyjnej skierowanej do użyt-
kowników dotyczącej zasad 
poruszania się i parkowania 
e-hulajnóg podkreślał wielo-
krotnie i ZDM, i operatorzy. 
Użytkowników urządzeń na-
leży przecież poinformować  
o tym, jak powinni się za-
chowywać po wejściu w życie 
przepisów. ZDM chce wspól-
nie z operatorami przygoto-
wać taką kampanię i wykorzy-
stać kanały kontaktu dostępne 
dla operatorów, aby dotrzeć 
do hulajnogistów – np. po-
przez aplikację mobilną czy 
zawieszki na kierownicach.

 
Otwarte dane
Podpisane właśnie poro-

zumienie jest pewnym pilo-
tażem. Aby móc obserwować  
i analizować skuteczność po-
szczególnych zasad, niezbęd-
ne są dane. Operatorzy udo-
stępnią miastu część danych  
o przejazdach i wypożycze-
niach oraz innych statystyk, 
mogących ułatwić planowa-
nie sieci parkingów czy infra-
struktury dla e-hulajnóg. 

UM
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Trzeci sektor

Gdy pod koniec lat 80. 
powstawało pierwsze  
w Polsce hospicjum 
stacjonarne, okoliczni 
mieszkańcy usiłowali za-
blokować lub spowolnić 
jego budowę. Niektórzy 
krzyczeli: „Nie chcemy 
umieralni!”, byli i tacy, 
którzy nocą podpalali 
materiały budowlane. 
Dziś wszyscy mamy o wie-
le większą świadomość 
tego, czym jest hospicjum 
i jak ważną, pomocną  
i pożyteczną rolę odgry-
wa. Tego rodzaju placów-
ki nie tylko oferują opiekę 
nad chorym, ale pokazu-
ją także, jak w możliwie 
najlepszy sposób przeżyć 
ostatni etap życia i jak 
przygotować się do tego, 
co nieuniknione.

Pracownicy i wolontariu-
sze hospicjum wkraczają do 
akcji, gdy medycy dochodzą 
do wniosku, że dalsze lecze-
nie pacjenta nie daje żadnych 
szans na wyleczenie. Szpital 
wypisuje wtedy chorego do 
domu. Zazwyczaj to osoba 
leżąca, która wymaga specy-
ficznej opieki. – Pierwsze, co 
czuje rodzina, to przytłacza-
jąca bezradność i przerażenie 
– mówi ks. Władysław Duda, 
szef Archidiecezjalnego Ze-
społu Domowej Opieki Palia-
tywnej, hospicjum domowe-
go, które w tym roku obchodzi 
25. rocznicę powstania. Bliscy 
chorego muszą zmierzyć się 
nie tylko z emocjami, jakie 
towarzyszą odchodzeniu ko-
goś kochanego, ale także po-
czuciem bezsilności wobec 
jego cierpienia. Zwykle nie 
wiedzą nawet, jak prawidło-
wo opiekować się chorym, tak 
by np. nie sprawiać mu bólu.  

– W wielu przypadkach, 
zwłaszcza, gdy dotyczy to star-
szego małżeństwa, zwyczajnie 
też brakuje siły, by wykonać 
niezbędne zabiegi pielęgna-
cyjne – zauważa ksiądz Duda. 
Pierwszy problem – jak pod-
nieść bezwładnego pacjenta, 
nawet jeśli jest drobnej posta-
wy, dla jednej osoby to zada-
nie ponad siły. Ksiądz Duda 
ma w pamięci wiele wzrusza-
jących przejawów miłości, ja-
kie starsze osoby okazują swo-
jej drugiej połówce.  – Bardzo 
często schorowana żona czy 
mąż, mobilizują się, by pomóc 
umierającemu małżonkowi. 
To niesłychane, ile jest w nich 
miłości, zaangażowania i po-
święcenia. Gdy jedno z nich 
umiera, drugie nie jest w sta-
nie psychicznie znieść poczu-
cia samotności i opuszczenia 
– mówi ksiądz Duda. Rów-
nie trudną sytuacją jest, gdy 
rodzice w podeszłym wieku 
muszą zająć się odchodzącym, 
dorosłym już, dzieckiem.

Pomocna dłoń
W tych dramatycznych 

chwilach nieocenioną rolę od-
grywają pracownicy i wolon-
tariusze hospicjów. Wpraw-
dzie głównym zadaniem tych 
placówek jest leczenie palia-
tywne, tak by uwolnić chore-
go od bólu i by zapewnić mu 
możliwie największym kom-
fort w ostatnim rozdziale ży-
cia. Jednak dzięki hospicjom 
rodziny dostają to, co wów-
czas bardzo ważne – poczucie, 
że nie są pozostawione same 
sobie. – Gdy otrzymują od 
nas pomoc, wraca im chęć do 
działania – przyznaje ksiądz 
Duda. Świadomie przeżyty 
czas może stać się swoistymi 
rekolekcjami, okazją do prze-
wartościowania i zrozumienia 
tego, co tak naprawdę liczy 
się w naszym życiu. – Bywa, 
że członkowie rodziny, którzy 
wcześniej byli skłóceni, wo-

bec dramatu, jaki ich dotyka, 
godzą się ze sobą – tłumaczy. 
Bo paradoksalnie, nic tak nie 
uczy życia i jego prawdziwej 
wartości, jak bliskość śmierci.  

Odchodzą u siebie
W Archidiecezjalnym Ze-

spole Domowej Opieki Pa-
liatywnej takie wsparcie du-
chowe zapewniają ksiądz, 
psycholog, ale również pielę-
gniarki i przeszkoleni ochot-
nicy. – Pielęgniarki odgrywają 
bardzo istotną rolę. Nie tylko 
zajmują się zmianą opatrun-
ków czy robieniem zastrzy-
ków. To one właśnie najczę-
ściej rozmawiają z chorym  
i z jego opiekunami i to dzięki 
nim w dużej mierze rodzina 
odzyskuje wiarę w swoje siły 
– zauważa ksiądz Władysław 
Duda. 

Hospicjum kierowane przez 
księdza Dudę, ma tę przewagę 
nad placówkami stacjonarny-
mi, że umierający otrzymuje 
pomoc w domu. – Dla cho-
rego to niesłychanie istotne, 
że otacza go rodzina, że może 
być na przykład ze swoimi 
zwierzętami, wśród własnych 
przedmiotów, we własnym 
łóżku. W szpitalach opieka 
jest bezosobowa, co negatyw-
nie odbija się na kondycji psy-
chicznej pacjenta – wyjaśnia 
ksiądz Duda. I podkreśla, że 
wbrew pokutującym mitom, 
hospicjum to nie umieralnia. 
– Bywa, że zajmujemy się pa-
cjentami miesiącami, a nawet 
przez kilka lat – dodaje. 

Dla kogo?
Przez ćwierć wieku dzia-

łalności Archidiecezjalnego 
Zespołu Domowej Opieki 
Paliatywnej, jego pracowni-
cy i wolontariusze wsparli  
w najtrudniejszym okresie 
życia setki, jeśli nie tysiące, 
chorych i ich bliskich. Kto 
może skorzystać z opieki ho-
spicjum? – W 99 proc. to oso-

Hospicjum uczy, jak żyć

ANNA URBAŃSKA

REPORTAŻ

by z chorobą nowotworową,  
u których zakończono leczenie 
przyczynowe ze względu na 
brak możliwości wyleczenia 
– mówi ks. Władysław Duda. 
Chory musi mieć skierowanie 
do hospicjum domowego, do-
kumentację medyczną, która 
jest dla lekarzy hospicjum 
wskazówką, jak ustawić lecze-
nie, ubezpieczenie i dokument 
z numerem PESEL. – Lekarze 
odwiedzają pacjenta nie rza-
dziej niż dwa razy w miesiącu, 
natomiast pielęgniarki co naj-
mniej dwa razy w tygodniu, 
ale jeśli jest taka potrzeba, to 
częściej. Hospicjum organizu-
je też wizyty rehabilitanta czy 
psychologa – wymienia szef 
Archidiecezjalnego Zespołu 
Domowej Opieki Paliatywnej. 
Warto zaznaczyć, że pracow-
nicy hospicjum nie zajmują się 
pracami związanymi z utrzy-
maniem higieny pacjenta, np. 
zmianą pieluch czy myciem. 
Umowa bielańskiego hospi-
cjum z NFZ pozwala na opie-
kę nad 120 chorymi. Jednak 
dzięki wsparciu sponsorów ta 
liczba może być zwiększona 
do 130 osób. Zajmuje się nimi 
60 pracowników etatowych 
oraz około 15 przeszkolonych 
wolontariuszy (ta forma zaan-
gażowania się i pomocy tym, 
którzy są w potrzebie jest bar-
dzo mile widziana). Archidie-
cezjalne hospicjum przyjmuje 
pacjentów z Bielan, Żoliborza, 
Woli, Śródmieścia i Bemowa. 

W bielańskim hospicjum 
można też wypożyczyć za 
darmo sprzęt przydatny przy 
opiece nad chorymi i niepeł-
nosprawnymi, np. łóżka re-
habilitacyjne, materace odle-
żynowe, wózki, itp. Siedziba 
Archidiecezjalnego Zespołu 
Domowej Opieki Paliatywnej 
znajduje się na Starych Biela-
nach, przy pl. Konfederacji 55 
(tel. 22 663 55 93).

Tegoroczna Warszawska 
Nagroda Edukacji Kultu-
ralnej w kategorii szkół 
ponadpodstawowych tra-
fiła w ręce uczniów XCIV 
LO im. gen. Stanisława  
Maczka. Autorkami 
zwycięskiego projektu są 
pani Katarzyna Szczu-
dlińska oraz uczennice: 
Marianna Miłkowska  
i Oliwia Guziołek.

Nagrodzony w tym roku 
projekt nosi tytuł „Jestem”. 
Został zrealizowany w trud-
nym czasie pandemii przez 
uczennice i uczniów XCIV LO 
i nie tylko, ponieważ w działa-
nia projektowe zaangażowali  
się także rodzice, instytucje 
takie jak Teatr Powszechny 
oraz młodzież z innych bielań-
skich liceów. Swoim zakresem 
działania projektowe obejmo-
wały literaturę, kulturę, teatr  
i film. Do jego realizacji wyko-
rzystaliśmy wszystkie dostęp-
ne w czasie lockdownu środ-

ki. Głównym celem projektu, 
oprócz ukazania w pionierski 
sposób sylwetki i twórczości 
Olgi Tokarczuk, była dysku-
sja o sposobach ukazywania 
sztuki w mediach. Podsumo-
waniem działań projektowych 
(ankiet, działań performatyw-
nych, paneli dyskusyjnych) 
było stworzenie filmowo-te-
atralnego portretu noblistki, 
dla którego kanwą stały się 
ogólnodostępne informacje, 
komentarze i opinie na temat 
pisarki zaś treścią, wyselek-
cjonowane i zinterpretowane 
przez uczestników projektu, 
fragmenty jej  tekstów. Stwo-
rzony przez młodych ludzi 
portret to efekt wnikliwego  
i bardzo osobistego spojrzenia 
na twórczość Olgi Tokarczuk, 
ukazujący, nie noblistkę, nie 
wroga, ale pisarkę żywą, mó-
wiącą o człowieku i do czło-
wieka o otaczającej go rze-
czywistości. To także ich głos  
w sprawie, dla nich ważnej.
Anna Wojtal

Nagroda dla 
uczennic Maczka

Informacje

Biblioteka Publiczna im. 
St. Staszica w Dzielnicy 
Bielany otrzymała  
Nagrodę im. Kierbedziów  
w kategorii "Praca z Czy-
telnikiem 2020".

Kapituła konkursu doceniła 
bielańskich bibliotekarzy za 
stworzenie oferty zajęć online 
w trakcie pandemii.

„Wyjątkowo trafne i dosko-
nale przygotowane były cho-
ciażby cykle filmowe: "Biblio-
teczny Przegląd Literacki", 
"Gawędy o fotografii", "Fil-
mowe rekomendacje Łukasza 
Maciejewskiego", "Biblioteka 
od kuchni" (...). Zaangażo-
wanie bibliotekarzy i wysoka 
jakość prezentowanych treści 
uczyniła z biblioteki na Bie-
lanach wzór placówki wycho-
dzącej naprzeciw potrzebom 

czytelników w trudnych oko-
licznościach” – czytamy we 
fragmencie uzasadnienia.

Serdecznie gratuluję 
wszystkim pracownikom bie-
lańskiej biblioteki. Podzię-
kowania dla Pani Dyrektor 
Katarzyna Skarżyńska-Skiera. 
Jestem z Was dumny – ko-
mentuje burmistrz Pietru-
czuk.

Nagroda im. Kierbedziów 
została ustanowiona przez 
Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy w 2005 r., na cześć 
fundatorów jej zabytkowej 
siedziby. Laureaci Nagrody to 
współcześni "Kierbedziowie" 
– osoby i instytucje (bibliote-
ki) szczególnie zaangażowane  
w działalność na rzecz książki 
i czytelnictwa oraz zasłużone 
dla rozwoju bibliotekarstwa 
na Mazowszu. BF

Bibliotekarze  
z Bielan wyróżnieni

W Mikołajki rusza wspól-
na akcja Straży Miejskiej 
m.st. Warszawy i Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Warsza-
wie „Świeć blaskiem  
z odblaskiem”. Drzewka, 
wystrojone w nietypowe 
ozdoby, będą zachęcać do 
wzięcia odblasku. 

Akcja „Świeć blaskiem  
z odblaskiem” ma charakter 
edukacyjno – profilaktyczny. 
Jej celem jest zmniejszenie 

liczby wypadków z udziałem 
pieszych poprzez poprawę ich 
widoczności. Jest to już szósta 
edycja akcji.

Zaczynamy 6 grudnia tuż 
przy głównym wejściu do 
Urzędu Dzielnicy Bielany  
z nadzieją, że tegoroczny Mi-
kołaj dotrze do jak najwięk-
szej liczby warszawiaków  
z bezcennym prezentem, ja-
kim jest bezpieczeństwo na 
drodze. Akcja z odblaskami 
potrwa do 10 grudnia. 
UM

Świeć blaskiem z odblaskiem

FOT: Tomasz Ozdoba
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Ekologia i środowisko

Niech moc roślin będzie z nami!
Współczesny człowiek jest często narażony na stres, zmęczenie i silne emocje. Aby wspomóc naszą psy-
chikę i organizm, warto spędzać wolny czas blisko natury.  Intuicyjnie czujemy, ale potwierdzają to również 
badania naukowe, że bliski kontakt z przyrodą pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie i zdrowie. 

BEATA NIEDOMAGAŁA

Już półgodzinny spacer 
po lesie czy parku redukuje 
poziom stresu, pozwala nam 
się wyciszyć i usłyszeć swoje 
myśli. Wraz z redukcją stresu, 
obniża się poziom hormonu 
– kortyzolu. Gdy hormon ten 
przez dłuższy czas utrzymu-
je się na wysokim poziomie, 
osłabia nasz układ odporno-
ściowy. Dodatkowo drzewa 
mają zdolność  wydziela-
nia fitoncydów – substancji  
o działaniu antybakteryjnym 
i przeciwgrzybicznym.  Spę-
dzając wolny czas na łonie 
natury, wzmacniamy więc siły 
obronne naszego organizmu. 
Również osoby uprawiające 
sport, np. bieganie czy nordic 
walking, preferują  tereny zie-
lone, gdzie mogą swobodniej 
oddychać, a naturalne ścieżki 
pozwalają na lepszą amor-
tyzację, chroniąc ich układ 
ruchu przed nadmiernym ob-
ciążeniem. Mieszkańcy Bielan 
mają to szczęście, że prawie 
jedną trzecią powierzchni 
dzielnicy stanowią obszary 
zielone, dlatego  nietrudno 
jest im  w swojej okolicy zna-
leźć miejsca, gdzie odpoczną  
w bliskim kontakcie z przy-
rodą. Z pewnością należy do 
nich rezerwat Las Bielański 
oraz dwa zespoły przyrodni-
czo-krajobrazowe: Park Ol-
szyna, a także ogólnodostępny 
dla społeczności dzięki stara-
niom władz naszej dzielnicy 
rezerwat Dęby Młocińskie. 
Ponadto mieszkańcy mają do 
dyspozycji Park Młociński, 
Las Lindego, Stawy Brust-
mana oraz parki: Stawy Kel-
lera, Kępa Potocka, Herberta  
i Skwer im. Jerzego  Jarnusz-
kiewicza. 

Park w domu
Coraz krótsze dni i niż-

sze temperatury sprawiają, 
że  więcej czasu będziemy 
spędzać w pomieszczeniach. 
Warto więc także  zadbać  
o nasze najbliższe otoczenie, 
w którym możemy stworzyć 
namiastkę bliskości z natu-
rą. Dobierając odpowiednie 
gatunki roślin pokojowych, 
możemy sprawić, że nasze 
cztery ściany będą znacznie 
bardziej przyjazne zarów-
no dla naszego zdrowia, jak  
i psychiki. Okazuje się, że ro-
śliny doniczkowe działają jak 
naturalne filtry, poprawiając 
jakość powietrza w naszych 
domach i biurach. Do zwięk-
szenia ilości zanieczyszczeń  
w pomieszczeniach, przyczy-
nia się nie tylko zła jakość 

powietrza na zewnątrz,  ale 
również substancje zawarte 
w stosowanych  podczas re-
montów  farbach,  klejach, 
materiałach izolacyjnych czy 
rozpuszczalnikach.  Podobnie 
wiele szkodliwych substancji 
uwalniają  środki czystości, 
do których do najbardziej 
szkodliwych zaliczamy rozpy-
lacze aerozolowe do usuwania 
kurzu, wybielacze czy pasty 
do mycia podłóg. Oczywiście 
najlepiej zrezygnować ze 
szkodliwej chemii, ale właści-
wy dobór roślin pokojowych, 
również może pomóc w ob-
niżeniu niekorzystnych dla 
naszego zdrowia substancji  
w powietrzu. Przykładem 
może być paprotka – nefrole-
pis, która skutecznie absorbu-
je  niebezpieczny formaldehyd 
czy ksylen. Doskonałą umie-
jętność filtrowania powietrza 
ma również skrzydłokwiat, 
który pochłania toksyczne, 
lotne związki zawarte w kle-
jach, farbach i lakierach sto-
sowanych podczas remontów. 

Kwiaty dla zabieganych
Jeśli nie mamy doświad-

czenia w uprawie roślin po-
kojowych, warto zacząć od za-
opatrzenia się w gatunki mało 
wymagające. Według pani 
Ilony Piotrowskiej z otwartej 
w czerwcu kwiaciarni na  ulicy 
Conrada 11 na Chomiczów-
ce  idealne kwiaty dla zabie-
ganych, którym zaszkodzić 
może jedynie nadmierne pod-
lewanie, to np.  wystepująca  
w wielu odmianach sansewie-
ria. Roślina ta po latach wróci-
ła do łask i naszych mieszkań. 
Nazywana jest też  żelazną 
damą, ponieważ ma mini-
malne wymagania i wybaczy 
nam wszystko, oprócz długo-
trwałego przelania. Spraw-
dzi się na jasnym i ciemnym 
stanowisku, podlewamy 
ją rzadko niewielką ilością 
wody. Kolejnemu gatunkowi 
o nieco dziwnej nazwie – za-
miokulkas – zaszkodzić mogą 
jedynie przesadna pielęgnacja 
i przelanie. Bardzo dobrze 
znosi przesuszenie, a także 
suche powietrze, jest odpor-
ny na szkodniki i choroby. 
Najlepsze stanowisko dla tej 
rośliny to półcień lub cień. Do  
niewymagających zbyt wiele 
naszej uwagi gatunków nale-
ży również popularny aloes 
oraz mniej znana peperomia 
– efektowna roślina o wie-
lu odmianach, półsukulent. 
Roślinę tę podlewamy, kiedy 
ziemia w doniczce całkowicie 
przeschnie, jednak należy pa-
miętać, aby wlać wodę w pod-
stawkę/osłonkę, po czym usu-
nąć jej nadmiar. Najlepszym 

stanowiskiem dla peperomii 
będzie to z rozproszonym 
światłem. Dobrym rozwiąza-
niem będzie większość suku-
lentów, nie wymagają opieki, 
a są niezwykle dekoracyjne  
i sprawdzą się do podwiesza-
nych donic jak np. patyczak 
zwisający czy sznur pereł. Te 
i wiele innych ciekawych ga-
tunków nabędziemy w kwia-
ciarni o takiej samej nazwie 
jak tytuł artykułu „Moc Ro-
ślin”, gdzie możemy również 
liczyć na fachowe porady pani 

Ilony i Marty. W sklepie może-
my również kupić wykonywa-
ne własnoręcznie przez obie 
panie kwietniki makramowe, 
które pozwalają  zaoszczędzić 
miejsce, oraz pięknie ekspo-
nują rośliny. Jako właściciel-
ka dwóch kotów bardzo cenię 
sobie to rozwiązanie, ponie-
waż moje pupile  rozgrzebując 
ziemię w doniczkach, skutecz-
nie uniemożliwiły mi umiesz-
czanie kwiatów na parape-
tach. Jeśli chcemy zaopatrzyć 
się w nowe rośliny, to warto 
też odwiedzić bielańską ro-
ślinodzielnię, mieszczącą się  
w Klubie Mieszkańców WSBM 
Chomiczówka przy ul. Pabla 
Nerudy 1. Miejscu założone-
mu z  inicjatywy  grupy  spo-
łecznościowej Bielany Less 
Waste i Krystyny Żebrowskiej, 
wiceprezeski Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej 
– przyświeca hasło: zostaw, 
jeśli nie potrzebujesz, weź, 

BIELANY LESS WASTE

jeśli ci się przyda. Przyniesio-
nymi przez mieszkańców ro-
ślinami opiekują się seniorzy, 
a także podopieczni z miesz-
czącego się w  Klubie, Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci Bie-
lany. Warto też wspomnieć, że 
niedaleko od roślinodzielni, 
w kwiaciarni „Kwitnąca. Pra-
cownia Florystyczna” przy 
Nerudy 3a, znajduje się do-
niczkodzielnia, gdzie każdy  
z nas może oddać lub wziąć 
sobie doniczki. 

Zostaw torf w spokoju!
Urządzając swój kącik ro-

ślinny, pamiętajmy, aby chcąc 
być bliżej natury, jednocze-
śnie jej nie szkodzić. Niestety 
zdecydowana większość zie-
mi do kwiatów sprzedawanej 
w sklepach pochodzi z tor-
fowisk. Są to bardzo cenne 
przyrodniczo obszary, które 
na skutek eksploatacji nie są 
w stanie się odnowić. Torfo-

wiska to nie tylko środowiska 
życia wielu gatunków roślin 
i zwierząt, często rzadkich  
i zagrożonych wyginięciem. To 
również obszary, które chłoną 
nadmiar wód podczas inten-
sywnych opadów oraz wio-
sennych roztopów, z których 
jednocześnie jako naturalne 
filtry zatrzymują zanieczysz-
czenia. Wiążąc dwutlenek 
węgla z powietrza, są żywym 
magazynem węgla absor-
bowanego przez tysiące lat  
z atmosfery.  Degradacja tor-
fowisk na skutek ich eksplo-
atacji równa się uwalnianiu 
tego pierwiastka do atmosfe-
ry, a w konsekwencji wzmoc-
nieniu efektu cieplarnianego. 
Jakie mamy rozwiązanie? Za-
miast ziemi z torfem  stosujmy 
ziemię kompostową, możemy 
ją zrobić sami w przydomo-
wych ogródkach lub domo-
wych kompostownikach.

Jeśli chcemy 
zaopatrzyć się  
w nowe rośli-
ny, to warto też 
odwiedzić bie-
lańską roślino-
dzielnię!

Zielony zakątek w CRS na Conrada | FOT: Tomasz Ozdoba

W połowie listopada ja-
dłodzielnia, która od mar-
ca tego roku stoi przy sie-
dzibie Ośrodek Pomocy 
Społecznej Dzielnicy Bie-
lany trafiła do docelowego 
miejsca przy ul. Conrada 
6 na terenie CRS Bielany.  
W jej miejsce ustawili-
śmy nową jadłodzielnię, 
która jest częścią pro-
jektu „Rozwiązania #ZE-
ROWASTE dla Bielan” 
realizowanego w ramach 
budżetu obywatelskiego. 

Bardzo się cieszę, że na Bie-
lanach rozrasta się sieć miejsc 
do bezpłatnego dzielenia się 
żywnością lub przedmiotami 
– komentuje burmistrz Pie-
truczuk. 

Pamiętajmy o kilku za-
sadach korzystania z jadło-
dzelni: zostawiamy produkty 
spożywcze, które nie przekro-
czyły daty przydatności do 
spożycia; pakujemy wszystko 
szczelnie i w czyste opakowa-
nia; wyroby domowe powinny 
zawierać informacje o skła-

dzie i dacie przygotowania. 
Nie zostawiamy surowego 
mięsa, dań z surowymi jaja-
mi czy niepasteryzowanym 
mlekiem, produktów rozpo-
czętych w puszkach i słoikach 
oraz produktów z oznakami 
popsucia.

Oprócz dwóch jadłodziel-
ni, mieszkańcy mają do dys-
pozycji cztery zniczodzielnie 
zlokalizowane przy wejściach 
na Cmentarz Północny, gdzie 
można zostawić nieuszko-
dzone znicze bez wkładów. 

Kto potrzebuje, dokupi wkład  
i znicz będzie gotowy do wy-
korzystania.

Projekt „Rozwiązania #Ze-
rowaste dla Bielan” to nie 
tylko zniczodzelnia i jadło-
dzielnia, to również bank 
czasu, program "złota rączka 
dla seniora" oraz warsztaty 
dla mieszkańców. Autorami 
projektu są radny Krystian Li-
siak  oraz Beata Niedomagała 
i Agata Mikołajczyk z grupy 
Bielany Less Waste.
BF

Druga jadłodzielnia na Bielanach!
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Czy ja byłam z pieskiem, 
czy bez pieska? Oczywiście, 
że z pieskiem! Maks, do nogi!  
– śmiała się pani Elżbieta, 
która ze swoim jamnikiem 
przyjechała z Chomiczówki. 
A okazja była nie byle jaka, bo 
w Dniu św. Franciszka i Lasu 
Bielańskiego ksiądz Wojtek 
jak co roku pobłogosławił na-
szych braci mniejszych. 

– Święty Franciszek był 
człowiekiem, który dostrzegł, 
że zwierzę jest przyjacielem 
człowieka. Zwierząt krzyw-
dzić nie można! Trzeba o nie 
dbać i troszczyć się, by ra-
zem z nami, w szczęściu, ale  
i trudnych chwilach, szły przez 
życie razem ze swoimi opie-
kunami – powiedział ksiądz 

Dzień św. Franciszka i Lasu Bielańskiego to stały punkt naszego dzielnicowego kalendarza! Dlaczego? To wszystko dzięki nie-
zwykłej osobowości proboszcza Wojtka Drozdowicza. Bielańczycy, ale także mieszkańcy innych dzielnic przybyli do pokame-
dulskiego kościoła przy ulicy Dewajtis, by uzyskać błogosławieństwo dla swoich pupili – piesków, kotków, królików czy żółwi.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Niech się święcą nasi bracia mniejsi! 

Wojtek i chlusnął święconą 
wodą na zebranych ze swoimi 
pupilami ludzi. 

Nowe elementy 
bielańskiej szopki
Tegoroczne święto uroz-

maiciło uroczyste otwarcie 
rampy ze zwierzętami i figur-
kami do szopki wykonanymi 
przez mistrza Józefa Wilko-
nia. Urozmaicą one  bożo-
narodzeniową scenkę, która 
jest istną perłą kulturalnego 
dziedzictwa naszej dzielnicy. 
Przy okazji mieszkańcy wraz  
z ekipą Stowarzyszenia „Ra-
zem dla Bielan”   posprzątali las.  
– Z dumą mogę stwierdzić, że 
z roku na rok sytuacja w lesie 
jest coraz lepsza, a nasze dzia-
łania uświadamiające przyno-
szą efekty – mówi burmistrz 
Grzegorz Pietruczuk.

WYDARZENIA
Koncert z okazji Dnia Franciszka| FOT: Sylwester Korzeniewski

Ulica Wólczyńska na 
warszawskich Bielanach 
zyskała 9 nowych drzew. 
Wraz z przedstawiciela-
mi Młodzieżowej Rady 
Bielan i radnym dzielnicy 
Krystianem Lisiakiem 
nasadziliśmy dekoracyj-
ne jabłonie w odmianie 
‘Professor Sprenger’  
o obwodach pni 16–18  
cm, realizując projekty  
z budżetu obywatelskie-
go. Szpaler można podzi-
wiać na wysokości bloku 
przy ul. Wolumen 22.

Mimo że pogoda nie była 
idealna, wszyscy zaintereso-
wani z entuzjazmem stawili 
się na miejscu, a prace prze-
biegały bardzo sprawnie. We 
wspólnym sadzeniu drzew 
brała udział nasza ekspertka 
− Magdalena Banach, kie-
rownik żoliborskiego i bielań-
skiego regionu ogrodniczego. 
Opowiedziała o parametrach 
materiału szkółkarskiego, 

ZZW

technologii sadzenia drzew 
oraz pielęgnacji gwarancyjnej. 

Technologia sadzenia drzew 
wydaje się prosta, jednak  
w rzeczywistości trzeba zwró-
cić uwagę na wiele aspektów 
na każdym etapie sadzenia, 
aby zapewnić drzewu odpo-
wiedni rozwój. Ważne jest 
zarówno sprawdzenie para-
metrów materiału roślinnego, 
skontrolowanie potencjalnych 
uszkodzeń lub wad budowy 
drzewa, jak i odpowiednie 
przygotowanie dołu oraz sta-
bilizacja rośliny. W każdej 
misie wykonywane są studnie 
chłonne, które służą napowie-
trzaniu korzeni i zwiększe-
niu powierzchni wchłaniania 
wody podczas podlewania.

JABŁONIE 'PROFES-
SOR SPRENGER'
Jabłonie ozdobne 'Pro-

fessor Sprenger' to drze-
wa, które mogą osiągnąć do 
sześciu metrów wysokości.  
W maju obficie pokrywają się 
najpierw ciemnoróżowymi 
pąkami, a następnie miodo-

dajnymi białymi kwiatami, 
które malowniczo wyglądają 
na nieregularnych koronach 
i pięknie pachną. Późnym la-
tem i jesienią ozdobą jabłoni 
są owoce, które mają soczysty 
pomarańczowo-czerwony ko-
lor oraz liście przebarwiające 
się na żółto i czerwono. Owoce 
utrzymują się na drzewach do 
późnej jesieni i stanowią po-
karm dla ptaków.

NASADZANIE DRZEW 
NA BIELANACH
W listopadzie na Bielanach 

nasadzamy aż 213 drzew, 
m.in. w pasie drogowym ulicy 
Wólczyńskiej, ul. gen. Macz-
ka, ul. Wóycickiego oraz ul. 
Kasprowicza. Jesienne zazie-
lenianie obejmuje również 
wprowadzenie nowych ga-
tunków drzew, których do tej 
pory nie było na Bielanach,  
a są to m.in. roztrzeplin wie-
chowaty, sofora japońska  
i głóg Lavallego ‘Carrierei’.

Nasadzenie ozdobnych 
drzew na Bielanach to reali-
zowane przez Zarząd Zieleni 

m.st. Warszawy dwa projek-
ty z budżetu obywatelskiego: 
nr 1064 pn. „Zielony projekt 
dla Bielan − nowe nasadze-
nia drzew, krzewów, bylin  

i kwiatów cebulowych oraz 
wykonanie ekspertyz sta-
nu zdrowotnego dorosłych 
drzew”, na który zagłosowało 
1648 mieszkańców i nr 1979 

pn. „Park kieszonkowy na ty-
łach przystanku Aspekt”, na 
który zagłosowało 1221 miesz-
kańców.

Radny Krystian Lisiak i przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany | FOT: ZZW

Nowe drzewa przy ul. Wólczyńskiej
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Partycypacja społeczna

Realizujemy budżet obywatelski na rok 2021

«Podwórko przy ul. Mary-
monckiej 93/97 nabrało no-
wego blasku i znowu tętni 
sąsiedzkim życiem! Zanie-
dbana przestrzeń przy nie-
wielkim bloku graniczącym  
z jednostką strażacką prze-
szła gruntowną rewitalizację,  
w ramach której wykonane 
zostały nowe nasadzenia, do-
konano przebudowy chod-
nika, ustawiono elementy 

małej archiektury jak ławki, 
kosze na śmieci i stojaki na 
rowery. Na podwórku utwo-
rzono także strefę do ćwiczeń 
z kompletnym zestawem do 
kalisteniki, równoważniami  
i podestami na sprężynach 
oraz urządzeniami jak biegacz 
i orbitrek. Podwórko przy Ma-
rymonckiej stało się bardziej 
zielone, wygodniejsze i przy-
jaźniejsze dla mieszkańców. 

PODWÓRKO OTWARTE NA ŚWIAT - PRZYWRÓCENIE DAWNEJ  
ŚWIETNOŚCI TERENU PRZY UL. MARYMONCKIEJ 93/97

OBSERWATORIUM NIEBA NA BIELANACH

«Na terenie Lasu Młocińskie-
go ustawione zostało poidełko 
parkowe, które posiada trzy 
krany: dla dorosłych (dosto-
sowany do wlewania wody do 
bidonu), dla dzieci i dla zwie-
rząt. Poidełko zacznie działać 
od wiosny 2022 r.
»Przy ul. Opalin w rejonie 
placu zabaw stanęły trzy ze-
stawy lunet obserwacyjnych. 
Dzięki nim mieszkańcy mogą 
podziwiać nocne niebo. Obok 
lunet znajdują się gabloty,  
w których znajdziecie wizu-
alizację Układu Słonecznego, 
mapę gwiazdozbiorów i mapę 
powierzchni Księżyca.

POIDEŁKO PARKOWE DLA WSZYSTKICH Z DODATKOWĄ 
MISKĄ DLA ZWIERZĄT W LESIE MŁOCINY

ZIELONY PROJEKT DLA BIELAN

»W ramach realizacji na Bie-
lanach ogólnomiejskiego pro-
jektu Zarząd Dróg Miejskich 
wykonał drogę dla rowerów 
na odcinku od skrzyżowania 
al. Reymonta z ul. Wólczyńską 
do ciągu pieszo-rowerowego 
przy ul. Wólczyńskiej. Dru-
gim bielańskim elementem 
projektu było wybudowanie 
nowej ścieżki rowerowej po 
wschodniej stronie ul. Ma-
rymonckiej między ulicami 
Smoleńskiego a Podleśną. 
«W pasach drogowych bielań-
skich ulic wykonane zostały 
nasadzenia drzew (213 szt.), 
krzewów i bylin. 

BUDOWA ZALEGŁEJ INFRASTRUKTURY DLA ROWERÓW

»Jednym z elementów pro-
jektu było ustawienie na tere-
nie Cmentarza Północnego 4 
zniczodzielni, które pozwalają 
na dzielenie się zniczami. 
«W ramach projektu przepro-
wadzono remont nawierzchni 
parkingu przy Lesie Młociń-
skim. Na parkingu ustawiono 
stojaki na rowery. Prace obję-
ły również ocenę stanu ponad-
stuletnich lip, badanie gleby 
pod kątem obecności mikro-
elementów oraz zabiegi pie-
lęgnacyjne i zabezpieczające 
drzewa. W miejscach zejść na 
plac zabaw wykonano drew-
niane podwieszane chodniki.

ROZWIĄZANIA #ZEROWASTE 
DLA BIELANOCALMY ALEJĘ LIP W PARKU MŁOCIŃSKIM

 FOT: Sylwester Korzeniewski

 FOT: Sylwester Korzeniewski

 FOT: Sylwester Korzeniewski

 FOT: Tomasz Ozdoba

 FOT: Tomasz Ozdoba

 FOT: Michał Michałowski

 FOT: Tomasz Ozdoba

Opracowanie Michał Michałowski



Twój pomysł może
zmienić Warszawę
Zgłoś swój projekt
do 25 stycznia

bo.um.warszawa.pl
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Bielański Ośrodek Kultury

ul. Goldoniego 1

01-913 Warszawa

22 834 65 47

facebook.com/BielanskiOsrodekKultury

 

Bielański Ośrodek Kultury FIlia

ul. Estrady 112a

01-913 Warszawa

22 835 54 44

facebook.com/filiabok

Miejsce Aktywności Lokalnej

Samogłoska

ul. Samogłoska 9a, lok. 3, piętro 1

01-980 Warszawa

511 993 587

facebook.com/malsamogloska

 

3.12 (piątek), 18:00

Spotkanie z Podróżnikiem

Monika Witkowska „Szwajcaria”

wejściówki od 29.11 w BOK i na evenea.pl

10.12 (piątek), 18:00

Otwarcie wystawy „Sztuka papieru” 

Ewa Latkowska-Żychska

Wystawa czynna do 9.01.2021

wstęp wolny

12.12 (niedziela), 12:30 | od 4 lat

Mikołajki z Podróżniczkiem

Spektakl „Jakiż to święty rozdaje

prezenty?”  oraz warsztaty świąteczne

10 zł, od 7.12 w BOK i na eventim.pl

19.12 (niedziela),  12:30 | od 3 lat

Świąteczne Dwie Godziny dla Rodziny, 

 spektakl „Teoś i Boże Narodzenie”

(Teatr Dobrego Serca) oraz warsztaty

plastyczne

10 zł, od 14.12 w BOK i na eventim.pl

GOLDONIEGO ESTRADY SAMOGŁOSKA

18.12 (sobota),  18:00

Koncert  „To już 20 lat " Fundacji „Dla

Ciebie”

wejściówki od 13.12 w BOK i na evenea.pl

19.12 (niedziela),  godz.14:00

Koncert świąteczny  w wykonaniu

Orkiestry Kameralnej Filharmonii

Narodowej, wstęp wolny

Miejsce: Parafia Matki Bożej

Wspomożycielki Wiernych w Warszawie 

2.12 (czwartek),  18:00

Przytul Łosia - szyjemy poduszki.

Prowadzenie: Ola Gralik

20 zł/osoba, zapisy: www.strefazajec.pl

4, 8.12 (sobota),  11:00-13:00

Lepimy domki - rodzinne warsztaty

ceramiczne tłumaczone na PJM

Prowadzenie: Anna Kamińska-Woś

20 zł/osoba, zapisy: www.strefazajec.pl

9.12 (czwartek),  18:00

Festiwal ciasteczek - sąsiedzkie spotkanie

ze słodkościami domowej roboty. 

Prowadzenie: Monika Gołębiowska

wstęp wolny, MAL Studnia, 

zapisy: www.strefazajec.pl

11.12 (sobota),  11:00

Czuła botanika 

– naturalny balsam do ciała.

Prowadzenie: Anna Sielczak

20 zł/osoba, zapisy: www.strefazajec.pl

12.12 (niedziela),  16:00

Coraz bliżej święta – sąsiedzkie 

kolędowanie z zespołem The Mleko 

wstęp wolny

17.12 (piątek),  19:00

Piątek z Offem. Pokaz filmów

niezależnych z Hiszpanii, Włoch, Tajwanu

i Niemiec połączony z dyskusją. 

wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl

1, 8.12 (środa), 18:30-20:00

Wieczorny relaks 

- łagodna joga i relaksacja

wstęp płatny, zapisy: www.strefazajec.pl

4.12 (sobota),  11:00-13:00

Świąteczne ozdoby z wikliny

 - warsztat plecionkarski

wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl

7, 14.12 (wtorek), 18:00-20:00

Śpiewajmy razem! 

Warsztaty śpiewu białym głosem

wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl

9.12 (czwartek), 17:00-19:00

Pierniczki na święta - spotkanie kulinarne

wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl

9, 16.12 (czwartek),  10:30-11:30

Brykanki - muzyczne poranki 

dla rodziców i dzieci

wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl

16.12 (czwartek), 17:30-20:00

Świece sojowe - warsztaty sąsiedzkie

wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl
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W Polsce lat 90., kiedy rzeczywistość wreszcie zaczęła nabierać kolorów po szaroburych odcieniach PRL, na stołach 
rodaków pojawił się on – kurczak z rożna. W charakterystycznym pomarańczowo-brązowym kolorze przypieczonej 
skórki i aromacie, który każdy z nas czuje do dziś. 

Jeśli po kurczaka z rożna, to tylko na Chomiczówkę!

I choć obecnie barów z kur-
czakami jest coraz mniej, na 
Bielanach wciąż istnieje jeden 
– kultowy już dziś – pawilon 
przy ul. Brązowniczej 6B. Bo 
nigdzie nie zjemy tak dobrego 
kurczaka jak w barze „Kur-
czaki z Rożna Chomiczówka”.  
I wie o tym każdy, kto choć raz 
odwiedził to miejsce. 

Historia tego dania jest 
nam bardzo dobrze znana. 
Kiedy u schyłku ubiegłe-
go wieku Amerykanie mieli 
hamburgery, w Polsce triumf 
święciły kurczaki – te z roż-
na. Bo chociaż pieczony drób 
uwielbiany jest na całym 
świecie, to dzięki czasom po-
st-peerelowskim, kurczak stał 
się nieodzowną częścią menu 

niemal każdego Polaka. Po-
pularności ptactwa z rożna 
nie zagroziły nawet coraz to 
nowsze sieciowe restaura-
cje serwujące dania typu fast 
food. Nic bowiem nie smako-
wało tak, jak świeże, soczyste, 
białe mięso drobiowe, które 
gościło na naszym talerzu 
nawet kilka razy w tygodniu. 
Nic dziwnego więc, że budki  
z kurczakami z rożna jesz-
cze do niedawna można było 
spotkać dosłownie wszędzie. 
Dla wielu przedsiębiorców 
przyczepa z aromatycznymi 
kurczakami, apetycznie obra-
cającymi się na rożnie, była 
przepisem na murowany suk-
ces. Nie inaczej było na Bie-
lanach, gdzie swój punkt do 
dziś prowadzą pani Katarzyna 
i pan Jarosław, czyli twórcy 

bielańskiego baru „Kurczaki  
z Rożna Chomiczówka”.

Znaleźliśmy lukę
Słynne „kurczaki” zaczę-

liśmy prowadzić w 2016 r. 
Oboje nie mieliśmy wtedy 
stałego zajęcia i podczas ba-
dania rynku, znaleźliśmy lukę 
w handlu – gastronomii. Do-
strzegliśmy ogłoszenie o moż-
liwości wynajęcia przyczepy 
gastronomicznej z rożnem 
na wyposażeniu. A ponieważ 
na Bielanach nie było punk-
tu, gdzie można było kupić 
dobrego kurczaka, pomyśle-
liśmy, że może sami go stwo-
rzymy – mówi pan Jarosław. 
– Mieliśmy akurat możliwość 
ulokowania przyczepy na pry-
watnej działce, w okolicy lot-
niska na Chomiczówce, więc 

Jarosław i Katarzyna, twórcy bielańskiego baru „Kurczaki z Rożna Chomiczówka" | FOT: Tomasz Ozdoba

skorzystaliśmy z tej okazji  
i ruszyliśmy z tematem – do-
daje pani Katarzyna. 

Właściciele swój punkt na-
zwali po prostu – „Kurczaki 
z Rożna Chomiczówka”, po-
nieważ mieści się on na ich 
osiedlu. – To tu się wycho-
wywaliśmy, chodziliśmy do 
przedszkoli, szkół. Na ścianie 
w lokalu wiszą tarcze naszych 
starych szkół nr 80 oraz 106  
– dodają zgodnie.

Receptura prababci
Początki „kurczaków” nie 

były jednak łatwe, gdyż lo-
kalnej konkurencji gastro-
nomicznej nie brakowało  
w okolicy. Aby odnieść sukces 
i na stałe wpisać się w bie-
lański krajobraz, właściciele 
musieli się czymś wyróżnić. 

Z pomocą przyszła Pani Kle-
mentyna, prababcia pani Ka-
tarzyny, która podzieliła się 
swoim tajnym przepisem na 
doprawienie kurczaka. I to za-
działało, ponieważ z tygodnia 
na tydzień do punktu przyby-
wało coraz więcej klientów. 
Dziś kurczaki z Chomiczówki 
są tak popularne, że śmia-
ło można określić je nawet 
mianem kultowych. – Klienci 
przyjeżdżają po naszego au-
torskiego kurczaka ze wszyst-
kich dzielnic Warszawy,  
a niektórzy nawet i spoza jej 
obrębu. Chwalą sobie wyjąt-
kowy smak i jakość, często 
podkreślając, że warto jest 
przejechać nawet pół miasta 
po najlepszego kurczaka, ja-
kiego w życiu jedli – opowiada 
z uśmiechem pan Jarosław, 
dodając, że lokal odwiedzają 
również popularne osoby jak 
Andrzej Strejlau czy raper 
Ero JWP, również mieszkańcy 
Chomiczówki. 

W czym tkwi sekret? 
Właściciele podkreślają, 

że przede wszystkim w do-
brej atmosferze, ale z pew-
nością nie tylko. Pani Kata-
rzyna zaznacza, że jeszcze 
dwadzieścia lat temu takiego 
kurczaka można było kupić 
dosłownie wszędzie. Teraz 
niewiele jest miejsc z napraw-
dę jakościowym daniem z roż-
na. – Ogromną rolę odgrywają 
tu same kurczaki, które kupu-
jemy od lat u sprawdzonego 
dostawcy. Mieszanina ziół zaś 
jest sednem wyjątkowości na-
szego produktu, a właściwie 
ich odpowiednie proporcje. 
Ponadto nasze kurczaki przy-

prawiane są tylko ziołami, nie 
dodajemy żadnych emulgato-
rów, wzmacniaczy smaku ani 
konserwantów – podkreśla 
pani Katarzyna. Właścicie-
le wiedzą, jak ważny jest to 
czynnik, gdyż swoje doświad-
czenie gastronomiczne roz-
wijają nieustannie od lat 90., 
czyli od czasów, gdy restaura-
cje w kraju przechodziły naj-
większą transformację. Mimo 
zmiany oczekiwań klientów, 
nadal okazuje się jednak, że 
najprostsze rozwiązania są 
najlepsze i w menu stawiają 
na tradycję swojego lokalu, 
delikatnie poszerzając je je-
dynie o grillowane kanapki 
z kurczakiem i z warzywami 
oraz pasujące do kurczaków 
sałatki. Na tym jednak nie ko-
niec. – Po sukcesie bielańskie-
go baru, chcielibyśmy ruszyć  
z foodtruckiem, dzięki niemu 
będziemy mogli pojawiać się 
na różnych imprezach, m.in. 
tych organizowanych przez 
dzielnicę Bielany – mówi pan 
Jarosław. – Niedawno minął 
nam rok w nowej lokalizacji 
przy ulicy Brązowniczej 6B  
i mamy nadzieję, że ewentu-
alne obostrzenia nie osłabią 
naszej pozycji. Niezależnie od 
tego, co nas czeka, nieustan-
nie będziemy serwować także 
posiłki na wynos, jak również  
i w bezpiecznej dostawie – do-
dają właściciele.
Bar „Kurczaki z Rożna  
Chomiczówka” 
ul. Brązownicza 6B (obok 
pętli MZA)
Zamówienia można dokonać, 
dzwoniąc pod nr 515 777 761.

Przedsiębiorcy

IWONA SOBCZAK

Ruszajcie na Wolumen po mandarynki!
Święta coraz bliżej! Choć 
do Bożego Narodzenia 
mamy jeszcze kilka ty-
godni, to na targowisku 
Wolumen już można po-
czuć się jak na przedświą-
tecznych sprawunkach. 
Wszystko to za sprawą 
asortymentu, który ofe-
rują tutejsi kupcy. 

Już przed wejściem na ba-
zar zapasy mogą zrobić ci, 
którzy nie zdążyli we wrześniu 
wybrać się na grzybobranie. 
Sprzedawcy oferują mary-
nowane w occie podgrzybki 

i maślaki (słoik, w zależności 
od objętości, to koszt 15–25 
zł). Dalej jest już tylko le-
piej! Zapach kiszonej kapusty  
i ogórków miesza się z aroma-
tem kwiatów. Ale przejdźmy 
do tego, co tygrysy lubią naj-
bardziej, czyli warzyw i owo-
ców. Niech nikogo nie zdziwi 
seler za 1,50–2 zł. Takie ceny 
tu obowiązują, i jest to norma. 
Pomidory nabędziemy w ce-
nie 2–3 zł, ale nie będę czaro-
wać, że smakują tak samo wy-
śmienicie jak latem (a jestem 
wielkim miłośnikiem tych 
warzyw, co roku uprawiam 

je na działce, znajomi zresztą 
nazywają mnie Pomidorowym 
Joe), więc niestety po smaku 
tego warzywa jestem w sta-
nie rozpoznać zbliżającą się 
zimę… 

Mandarynki 
Zima już u bram stolicy, 

a świadczą o tym… manda-
rynki! Smakowite cytrusy już 
objawiły się na Wolumenie. 
Za kilogram klementynek za-
płacimy od 5 do 10 złotych, ale 
najczęstsza cena to właśnie 
pięć złociszy. Kupiłem dwa 
kilogramy tych owoców. Są 

wspaniałe! Choć małe, to bar-
dzo aromatyczne, soczyste, 
no i nie mają pestek. Skórka 
bardzo łatwo z nich odchodzi 
– zamiast ją wyrzucać, warto 
schować ją do szafy, by roz-
siała zapach mandarynki na 
ubrania. 

Orzechy
Są też orzechy. Za la-

skowe i włoskie zapłacimy  
w granicach 35 zł za kilogram. 
Są także suszone śliwki (pol-
skie, zagraniczne, z pestką, 
bez pestki), a także suszone  
i kandyzowane owoce. O dzi-

wo, wciąż można kupić świeżo 
zebrane na działkach owoce 
pigwy (są duże) i pigwowca 
(są mniejsze). Za kilogram 
zapłacimy około 20 zł, ale te 
żółte piłeczki są tego warte. To 

prawdziwa bomba z witaminą 
C. Warto więc się zaopatrzyć 
w pigwę, by zrobić idealny do 
herbaty sok czy nalewkę na 
długie zimowe wieczory.
PB 

Redaktor Burkiewicz dogląda asortymentu | FOT: Tomasz Ozdoba
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Olszewski: Trzeba promować 
KAROLINA RUDZIK

Jesteśmy u szczytu 
czwartej fali pandemii 
koronawirusa. Jak się 
trenuje w takich wa-
runkach?
Dr Henryk Olszewski, 

prezes Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki: W zasa-
dzie trenuje się tak jak zawsze, 
biorąc pod uwagę wszystkie 
obostrzenia. Zawodnicy po-
winni być zdrowi i zaszcze-
pieni. Nasi sportowcy trenu-
ją zazwyczaj w centralnych 
ośrodkach sportu, które nie są 
ośrodkami Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, ale podlega-
ją pod Ministerstwo Sportu.  
W każdym z tych miejsc jest 
regulamin, którego należy 
przestrzegać.

A sportowcy chętnie  
się szczepią?
Mamy bardzo mało przy-

padków niezaszczepionych 
osób. Ale dla mnie sprawa 
jest jasna: jeśli chce się treno-
wać, to trzeba się zaszczepić.  
W przyszłym roku mistrzo-
stwa świata w lekkiej atletyce 
odbędą się w Stanach Zjed-
noczonych i aby tam pojechać  
i udanie wystartować, trzeba 
przejść nie tylko aklimatyza-
cję, ale też trzeba się wcześniej 
zaszczepić. Takie są wymogi. 

Ci, co nie chcą się zaszcze-
pić, uniemożliwiają sobie tym 
samym udział w tych mistrzo-
stwach.

Zachorowanie na ko-
ronawirusa zmniejsza 
wydolność organizmu 
i wpływa na kondycję. 
Jak sportowcy sobie  
z tym radzą?
Niektórzy sportowcy prze-

szli koronawirusa i startowali 
na olimpiadzie z sukcesem. 
Ale zapłacili za to pewną 
cenę – cenę obniżenia wy-
dolności. Poza tym stresowali 
się tym, czy dojdą szybko do 
kondycji i wyników sprzed 
choroby. Pandemia wpływa 
na stan psychiczny również  
u sportowców, ale mamy psy-
chologów, którzy ich wspie-
rają. Poza tym uważam, że 
najlepszym psychologiem jest 
sam zawodnik. 

Sportowiec z „wysokiej pół-
ki” zazwyczaj nie potrzebuje 
psychologicznego wsparcia  
i sam potrafi dojść do dobrych 
wyników. Za moich czasów 
nie było psychologów sporto-
wych i reprezentacja zdoby-
wała dużo medali. Każdy mo-
tywował się sam. 

Gdy trenowałem mistrza 
olimpijskiego Tomasza Ma-
jewskiego, nie korzystaliśmy 
z porad psychologów. Zresztą 
każdy trener powinien być po 
trochu psychologiem, fizjolo-
giem, pedagogiem…

We wrześniu został 
pan ponownie wybrany 

na prezesa Polskiego 
Związku Lekkiej Atle-
tyki. A od 27 paździer-
nika tego roku jest 
pan członkiem Rady 
Europejskiej Federacji 
Lekkiej Atletyki. Jakie 
ma pan cele i plany 
dotyczące polskiej  
i europejskiej lekko-
atletyki? Co chciałby 
pan poprawić?
Tak się niestety składa, że 

sport jest powiązany z finan-
sami. Jest wiele rzeczy, któ-
re można poprawić poprzez 
działania… Ten rok pomimo 
pandemii był rokiem bardzo 
udanym w polskiej lekkoatle-
tyce, zdobyliśmy 10 medali na 
Halowych Mistrzostwach Eu-
ropy, wygraliśmy mistrzostwa 
świata w sztafetach drużyno-
wych w punktacji, wygrali-
śmy drużynowo Mistrzostwa 
Europy, zdobyliśmy 9 medali 
na Igrzyskach Olimpijskich, 
zajmując 4. miejsce w klasy-
fikacji medalowej. Przy na-
kładach, jakie są na lekkoatle-

tykę, to jest naprawdę spore 
osiągnięcie. Maksymalnie 
wykorzystaliśmy warunki, ja-
kie mieliśmy. A nie wszystkie 
związki potrafią to wykorzy-
stać.

Ma pan marzenie doty-
czące polskiej lekkoatle-
tyki?

Marzyłbym sobie, abyśmy 
kiedyś powalczyli ze Stanami 
Zjednoczonymi. Ale to mrzon-
ki, bo nigdy nie będzie nas 
stać na zaangażowanie takiej 
liczby ludzi w lekkiej atletyce. 
Aby myśleć o dalszych postę-
pach albo chociażby utrzymać 
się na tym szczycie, co obec-
nie, coraz więcej młodych lu-
dzi musi uprawiać tę dyscypli-
nę. Musimy mieć też finanse, 
ponieważ sport wysoko kwa-
lifikowany kosztuje. Trzeba 
więc powiązać sport amator-
ski z wyczynowym. Około 30 
tysięcy licencjonowanych za-
wodników uprawia w Polsce 
lekką atletykę. Jest to dość 
niski wynik w porównaniu 

z innymi krajami europejski-
mi. Lekkoatletyka to konglo-
merat różnych konkurencji. 
Nasza kadra narodowa jest 
olbrzymia. A środki finansowe 
w przeliczeniu na jednego za-
wodnika nie są zbyt wysokie.

Jak promujecie lekko-
atletykę?
Realizujemy wspólnie  

z Ministerstwem Sportu pro-
gram Lekkoatletyka dla Każ-
dego, program zaadresowany 
do młodzieży od 1 do 8 klasy 
szkoły podstawowej. Prowa-
dzi go ponad 600 trenerów  
w całej Polsce. W tym progra-
mie bierze udział parę tysięcy 
dzieci, które regularnie biorą 
udział w zajęciach sportowych 
2–3 razy w tygodniu i są ukie-
runkowane na lekkoatletykę. 
Działają też z nami „Czwart-
ki lekkoatletyczne”. Ale to za 
mało. Nie wszyscy wiedzą, że 
lekkoatletyka – obok gimna-
styki i pływania – daje napęd 
do rozwoju wszystkim pozo-
stałym sportom.

Marzę o tym, aby kiedyś polscy lekkoatleci stanęli w szranki z zawodnikami z USA. Martwi mnie też, że 
rodzice dają dzieciom zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego. Robią im tym samym krzywdę, bo bez 
sportu serce dwudziestolatka jest jak serce siedemdziesięciolatka – mówi w wywiadzie „Naszych Bielan” 
dr Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Trener i naukowiec zwraca także uwagę, 
że należy się szczepić przeciwko COVID-19. – Sportowcy niezaszczepieni nie mają nawet co myśleć o starcie 
w przyszłorocznych mistrzostwach świata w USA – zaznacza.

Która konkurencja  
lekkiej atletyki  
cieszy się popularno-
ścią wśród młodych?
Najwięcej jest biegaczy. 

Bieg to najprostsza i naj-
zdrowsza forma ruchu. Ale 
trzeba uprawiać bieganie na 
prawidłowym podłożu, najle-
piej po lesie, a nie po ulicy, na 
bardzo twardym podłożu.

Czy za pana czasów 
młodzież trzeba było 
namawiać do sportu? 
W dzisiejszych czasach 
niestety zauważamy 
„wysyp” zwolnień le-
karskich z lekcji wycho-
wania fizycznego…
Rodzice robią dużą krzywdę 

dzieciom, promując to i przy-
mykając oko na zwolnienia  
z wychowania fizycznego. Do-
piero po latach się okazuje, że 
taki dwudziestoletni człowiek 
ma serce słabsze od siedem-
dziesięciolatka, który przez 
całe życie dbał o swój ruch! 

Za moich czasów nadwaga 
przychodziła z wiekiem, a te-
raz jest dużo młodych ludzi 

"Aby myśleć 
o dalszych 
postępach 

albo chociażby 
utrzymać się na 

tym szczycie, 
co obecnie, 

coraz więcej 
młodych ludzi 

musi uprawiać tę 
dyscyplinę.  

– dr Henryk Olszewski

ze złymi nawykami żywienio-
wymi, którzy nie mają siły 
nawet podbiec do autobusu. 

FOT: Tomasz Ozdoba
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KOMUNIKAT
W związku  
z inwentaryzacją 
31 grudnia kasy 
Urzędu będą 
nieczynne. 29–30 
grudnia kasy 
będą przyjmo-
wały płatność 
tylko gotówką. 
Ponadto 24 grud-
nia Urząd będzie 
nieczynny.

lekkoatletykę
Oni będą mieli nie tylko pro-
blem z cukrzycą, ale także  
z układem krążenia. Za moich 
czasów miałem WF dwa razy 
w tygodniu, a do tego jeszcze 
chodziłem na SKS, czyli mia-
łem 6 godzin więcej ruchu! 
Jacek Słupek,  mój nauczyciel 
WF-u, późniejszy kurator na 
Woli, wpoił mi wiele ważnych 
zasad, które miały wpływ na 
moją sportową przyszłość, za 
co jestem mu wdzięczny.

Studiował pan na Bie-
lanach, na AWF. Jakie 
ma pan wspomnienia  
z tego okresu?
Przyszedłem na studia, ma-

jąc dyplom instruktora lekkiej 
atletyki. Pamiętam, że kadra 
dydaktyczna to byli fachowcy, 
którzy pracowali z kadrą na-

rodową. Był bezpośredni kon-
takt z praktykami, trenerami 
z najwyższej półki.  To było 
duże przeżycie. Pamiętam na 
przykład Zygmunta Szelesta 
czy Ryszarda Żukowskiego, 
którzy pracowali z kadrą na-
rodową i przekazywali nam 
najlepsze doświadczenia. We-
szliśmy wtedy na inny poziom 
myślenia. Zygmunt Szelest 
miał wtedy zawodników na 
wysokim poziomie, medali-
stów mistrzów Europy i me-
dalistów olimpijskich. Żałuję, 
że tego teraz nie ma… Bo spo-
tkania z doświadczonymi tre-
nerami mogą być inspiracją 
dla studenta i przyszłego tre-
nera. Gdy ja byłem wybitnym 
trenerem, to nikt na AWF-ie 
nie chciał mnie zatrudnić. 
Pewnie byłem konkurencją 

dla ówczesnych pracowników 
Zakładu Lekkiej Atletyki. Tak 
to odbieram. 

Jakie Bielany były 
kiedyś?
Przyjeżdżałem na Bielany, 

na studia, z Woli. Cała War-
szawa była kiedyś szara, Bie-
lany też. Rany wojenne po-
woli się zabliźniały… A same 
Bielany znam od dziecka.  
W Lasku Bielańskim były kie-
dyś tzw. dechy, czyli zadaszo-
ny parkiet z desek, gdzie grała 
orkiestra. Moi rodzice płynęli 
statkiem do Młocin i szli na 
potańcówki. To były majówki. 
Pamiętam to, jak przez mgłę, 
miałem wtedy pięć czy sześć 
lat.

Siedziba PZLA przy ul. Barcickiej | FOT: Tomasz Ozdoba

Informacje

W związku ze wzrostem 
liczby zachorowań na 
COVID-19 w Warszawie, 
mając na względzie bez-
pieczeństwo mieszkań-
ców i osób świadczących 
pomoc prawną, informu-
jemy, że od 25 listopada 
2021 r. przywrócone 
zostają telefoniczne i ma-
ilowe porady w  punktach 
nieodpłatnej pomocy 
prawnej i poradnictwa 
obywatelskiego, w tym 
nieodpłatnej mediacji.

Porady prawne, bezpośred-
nio w punkcie udzielane są tyl-
ko w uzasadnionych przypad-
kach – beneficjentom, którzy 
chcą złożyć dokumentację w 
sprawie, a nie posiadają lub 
nie obsługują urządzeń do ko-
munikowania się na odległość 
(komputer z dostępem do In-
ternetu lub skaner). W trosce 
o bezpieczeństwo przyjmowa-
ne będą tylko osoby, u których 
nie stwierdzi się objawów gry-
powych lub grypopodobnych, 
przy zachowaniu ścisłego reżi-
mu sanitarnego.

Nieodpłatne porady są ad-
resowane do osób, które nie 
są w stanie z własnych środ-
ków ponieść kosztów pomocy 
prawnej i obywatelskiej.

W celu uzyskania nieod-
płatnej pomocy prawnej lub 
porady obywatelskiej za po-
średnictwem środków komu-
nikacji na odległość, należy 
umówić się na telefoniczną 
lub mailową poradę, dzwo-
niąc pod numer: 19115  lub 
przesłać prośbę o udzielenie 
porady na odległość ze wska-
zaniem preferowanej formy 
kontaktu (telefon, mail) na 
adres mailowy wybranego 
punktu:
• Nieodpłatna pomoc  

prawna, pon.–pt.  
w godz. 8:00–12:00, 
mail: nppar5bielany@
um.warszawa.pl

• Nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie, pon.–pt.  
w godz. 12:00–16:00,                                
mail: nppar5bielany@
um.warszawa.pl

Po uzyskaniu pomocy 
prawnej lub obywatelskiej 
istnieje możliwość wyrażenia 
anonimowej opinii na temat 
udzielonej porady. Należy 
wskazać imię i nazwisko oso-
by udzielającej porady, adres 
pocztowy lub mailowy punktu 
oraz datę udzielenia porady.

Opinię należy przesłać ma-
ilowo na adres: pomocpraw-
na@um.warszawa.pl lub li-
stownie na jeden z poniższych 
adresów:

Jeżeli pomoc prawna była 
świadczona przez punkt pro-

Nowe zasady funkcjonowania  
punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej w Urzędzie Dzielnicy

wadzony przez adwokata lub 
radcę prawnego:

Biuro Prawne  
m.st Warszawy
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa
Jeżeli pomoc prawna lub 

poradnictwo obywatelskie 
były świadczone przez punkt 
prowadzony przez organizację 
pozarządową (NGO):

Biuro Pomocy  
i Projektów Społecz-
nych m.st. Warszawy
ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Pomoc DE MINIMIS
Nieodpłatna pomoc prawna 

dla osób fizycznych prowa-
dzących jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowa-
niu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 708) od dnia 26 
sierpnia 2020 r. nieodpłatna 
pomoc prawna udzielana oso-
bom fizycznym prowadzącym 
jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniającą 
w ciągu ostatniego roku osób 
jest pomocą de minimis.

Osoba fizyczna prowadzą-
ca jednoosobową działalność 
gospodarczą, ubiegająca się  
o pomoc de minimis zgodnie  
z treścią art. 37 ust. 1 ww. 
ustawy, przed udzieleniem 
nieodpłatnej pomocy praw-
nej lub nieodpłatnego po-
radnictwa obywatelskiego 
jest zobowiązana przestawić 
podmiotowi udzielającemu tj. 
m.st. Warszawa następujące 
dokumenty:
• wszystkie zaświadczenia  

o pomocy de minimis  
i zaświadczenia o pomocy 
de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie, jakie 
otrzymał w roku, w którym 
ubiega się o pomoc oraz  
w ciągu dwóch poprzedza-
jących go lat podatkowych,

• oświadczenia o wielko-
ści otrzymanej pomocy/
nieotrzymaniu pomocy de 
minimis we wskazanym 
w pkt. 1 okresie. Wzór 
oświadczenia stanowi za-
łącznik nr 1 do niniejszego 
komunikatu i zamieszczo-
ne jest na stronie inter-
netowej m.st. Warszawa.  
W oświadczeniu należy 
wskazać dane kontaktowe.

• informacji niezbędnych do 
udzielenia pomocy, okre-
ślonych w rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 29 
marca 2010 r. w sprawie 
zakresu informacji przed-
stawionych przez podmiot 
ubiegających się o pomoc 
inną niż pomoc de mini-

mis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołów-
stwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 
53, poz. 311) dotyczących 
w szczególności wniosko-
dawcy i prowadzonej przez 
niego działalności gospo-
darczej oraz wielkości  
i przeznaczenia pomo-
cy publicznej otrzymanej  
w odniesieniu do tych sa-
mych kosztów kwalifikują-
cych się do objęcia pomo-
cą, na pokrycie których ma 
być przeznaczona pomoc 
de minimis

*Pomoc prawna nie zostanie 
udzielona podmiotowi ubie-
gającemu się o skorzystanie  
z takiej formy pomocy pu-
blicznej do momentu prze-
kazania dokumentów (za-
świadczenia, oświadczenia  
i informacje) bezpośrednio  
w punkcie nieodpłatnej po-
mocy prawnej bądź nieod-
płatnego poradnictwa obywa-
telskiego.

*W przypadku udzielania 
pomocy prawnej w trybie 
zdalnej, pomoc prawna nie 
zostanie udzielona podmio-
towi ubiegającemu się o sko-
rzystanie z takiej formy po-
mocy publicznej do momentu 
przekazania dokumentów 
(zaświadczenia, oświadczenia  
i informacje) bezpośrednio do 
Urzędu m.st. Warszawy (na 
adres Biuro Pomocy i Projek-
tów Społecznych 00-412 War-
szawa ul. L. Kruczkowskiego 
2 lub Biuro Prawne 00-095 
Warszawa Pl. Bankowy 2) lub 
za pośrednictwem drogi elek-
tronicznej pomocprawna@
um.warszawa.pl .

Po dostarczeniu wymaga-
nych dokumentów skontak-
tuje się z Państwem urzędnik 
w celu ustalenia terminu kon-
sultacji.

UM

Wnętrza siedziby PZLA | FOT: Tomasz Ozdoba
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Historia

Pan Brustman i jego stawy
Kim właściwie był tajemniczy patron stawów na Wawrzyszewie? Próbując rozwiązać tę zagadkę, prześledziłem 
sądowe dokumenty, akta stanu cywilnego i prasowe doniesienia. Z archiwalnych źródeł niewyraźnie wyłania się 
sylwetka zapomnianej postaci.
MATEUSZ NAPIERALSKI

Stawy były niegdyś czę-
ścią folwarku wawrzy-
szewskiego, należącego  
w latach 1816–1861 do ma-
rymonckiego Instytutu Agro-
nomicznego, szacownego 
przodka Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego. Fol-
warczne zabudowania stały 
tam, gdzie dziś znajdują się 
bloki o adresach Petőfiego 
1A, 2, 2A oraz 4. W internecie  
i przewodnikach możemy 
spotkać informację, że sta-
wy wykopano ok. 1819 r.  
w ramach prac meliora-
cyjnych na instytutowych 
gruntach. Tymczasem dwa 
połączone ze sobą akweny  
o charakterystycznych kształ-
tach widnieją już na pruskiej 
mapie z ok. 1796 r., której au-
torstwo przypisuje się Gusta-
vowi Johannowi von Rauch. 
Przypuszczam, że pierwotnie 
stanowiły element krajobrazu 
pobliskiej rezydencji, założo-
nej przez prymasa Gabriela 
Podoskiego. Posiadłość tę 
pokrótce opisał architekt Szy-
mon Bogumił Zug w swoim 
fascynującym dziele „Ogrody 
w Warszawie” z 1784 r. Śla-
dem dawnego zespołu parko-
wo-dworskiego jest tzw. łącz-
ka wawrzyszewska z kanałem, 
niewielką sadzawką i pozosta-
łością wysepki.

W marcu 1868 r. car Alek-
sander II ofiarował gene-
rałowi Aleksandrowi Wła-
dimirowiczowi Patkulowi 
– Rosjaninowi niemieckiego 
pochodzenia – majorat „Car-
ski Dar”, w skład którego 
wchodził m.in. folwark Waw-
rzyszew. Majoratami nazywa-
no dobra ziemskie, którymi 
władcy Rosji nagradzali za-
służonych oficerów i wysokich 
urzędników. Patkul umarł 
w 1877 r. i majątek zapewne 
odziedziczył któryś z jego sy-
nów. Natomiast na początku 
XX w. właścicielem majoratu 
został wnuk i imiennik gene-
rała, Aleksander Władimi-
rowicz Patkul (żył w latach 
1881–1920), sztabsrotmistrz 
2. Pawłogradzkiego Pułku 
Lejb-Huzarskiego Imperato-
ra Aleksandra III. Oficer ten 
w maju 1910 r. wystosował 
do carskich władz podanie 
o zgodę na parcelację ziem 
wawrzyszewskiego folwarku. 
Niedługo później nawiązał 
współpracę z jegomościem  
o nazwisku Brustman.

Posesjonat z gminy 
Młociny
Adam Edward Brustman 

urodził się 3 października 

1872 r. w Kadzicach, niewiel-
kiej wsi oddalonej o około 
30 km na północny wschód 
od Krakowa. Był potomkiem 
Leona i Józefy z Rogowskich, 
miał liczne rodzeństwo. Pra-
cował w gubernialnym urzę-
dzie w Radomiu. W 1910 r. 
ożenił się z Eugenią Jadwigą 
Garnis, młodszą od niego o 16 
lat mieszkanką podwarszaw-
skiej wsi Czosnów. Panieńskie 
nazwisko wybranki nie było 
„tamtejsze”, jej ojciec pocho-
dził z Litwy, z okolic miasta 
Szawle. Państwo Brustmano-
wie jesienią 1912 r. sprowadzi-
li się do Wawrzyszewa i tym-
czasowo mieszkali na plebanii 
kościoła św. Marii Magdaleny. 
Adam został pełnomocnikiem 
sztabsrotmistrza Patkula i ko-
ordynował przebieg parcelacji 
gruntów. Małżonków wkrót-
ce spotkało nieszczęście, ich 
syn – prawdopodobnie jedyne 
dziecko – zmarł tuż po naro-
dzinach.

10 stycznia 1914 r. (czyli 28 
grudnia 1913 r. według ka-
lendarza juliańskiego) Brust-
manowie zawarli z Patkulem 
umowę, na mocy której nabyli 
od niego główną część folwar-
ku za sumę ponad 17 tysię-
cy rubli. Były to trzy działki  
o łącznej powierzchni 35 mórg 
142 prętów (ok. 20 hektarów),  
z zabudowaniami mieszkal-
nymi i gospodarczymi oraz 
stawami.

Podczas pierwszej wojny 

światowej Brustman, świeżo 
upieczony właściciel ziem-
ski, zaangażował się w służbę 
publiczną. Działał w radzie 
gminy Młociny. Stał na czele 
gminnej komisji szacunko-
wo-rolnej, która rejestrowała 
straty materialne poniesione 
przez gospodarzy wskutek 
rekwizycji wojennych. Pełnił 
funkcję komisarza miejsco-
wych struktur Straży Obywa-
telskiej, ochotniczej formacji 
pilnującej porządku. Z miano-
wania prezydenta Warszawy 
był dzielnicowym opiekunem 
sanitarnym w okręgu powąz-
kowskim – wraz z lekarzami 
odpowiadał za bezpieczeń-
stwo zdrowotne mieszkań-
ców tego rejonu. Będąc tzw. 
kuratorem gmachu, sprawo-
wał pieczę nad opuszczonym 
przez Rosjan domem inwali-
dów wojennych w klasztorze 
pokamedulskim na Bielanach. 
W 1918 r. reprezentował gmi-
nę Młociny w warszawskim 
komitecie powiatowym Zjed-
noczenia Ludowego, agrarne-
go stronnictwa politycznego. 
W dokumentach niekiedy ty-
tułował się „obywatelem” lub 
„urodzonym”, co wskazywało-
by na jego szlacheckie pocho-
dzenie.

Po śmierci Eugenii w stycz-
niu 1920 r. Adam Brustman 
został jedynym posiadaczem 
wspomnianych trzech działek, 
ale już kilka miesięcy później 
ruszył proces sądowy o pra-

wo własności. Prokuratoria 
Generalna RP uznała umowę 
między Brustmanami a Pat-
kulem za nieważną, powołu-
jąc się na fakt, że nabywcy nie 
uzyskali od rosyjskiego Urzę-
du Gubernialnego do Spraw 
Włościańskich oficjalnego 
pozwolenia na zakup ziemi 
majorackiej. Oskarżyciele po-
nadto próbowali podważyć 
autentyczność samej ugody – 
ich zdaniem Brustman po wy-
jeździe Patkula w głąb Rosji 
latem 1915 r. miał wykorzystać 
urzędowy druk sygnowany in 
blanco przez sztabsrotmistrza  
i zapisać na nim treść fikcyj-
nej umowy. W myśl ustawy z 
lipca 1919 r. dawne rosyjskie 
majoraty przechodziły na wła-
sność Skarbu Państwa, więc 
pozwanemu groziły konfiska-
ta wawrzyszewskiego majątku 
i eksmisja. Proces ciągnął się 
do połowy lat 30. Ostatecznie 
Brustman wygrał i zatrzymał 
posiadłość. Musiał jednak po-
dzielić się nią z siostrą swojej 
małżonki, Janiną Gable, któ-
rej jako spadkobierczyni po 
zmarłej przyznano trzy ósme 
folwarku.

W protokole z sierpnia 1923 
r. przeczytałem, że zabudo-
wania Brustmana składały 
się z domu mieszkalnego, 
czworaków, domu rządcy, 
dużej stodoły (o wymiarach 
82 na 11 m), spichlerza, kuch-
ni, stajni i obory. Większość 
budynków była mocno nad-

gryziona zębem czasu. Dom 
pana Adama lokalizował-
bym w miejscu dzisiejszego 
bloku przy ul. Petőfiego 2A.  
W gazecie „Echo Warszaw-
skie” z 27 stycznia 1924 r. 
pisano o rumaku wyposażo-
nym w funkcję autopilota: 
„Ze stajni Adama Brustmana  
w folwarku Wawrzyszew 
uciekł koń i mimo pościgu 
zdołał zabiec aż do wsi Po-
wązki. Przechodzący wówczas 
posterunkowy Ziółkowski 
[…] widząc konia bez właści-
ciela, dogonił go i zatrzymał. 
Gdy posterunkowy wsiadł na 
konia, mądry koń zawrócił 
najspokojniej i powrócił z po-
licjantem do swej stajni […], 
oszczędzając w ten sposób 
koniecznych poszukiwań wła-
ściciela”.

U schyłku listopada 1927 
r. na posesji Brustmana wy-
buchł pożar. Miejscowa ochot-
nicza straż pożarna nie mogła 
poradzić sobie z ogniem, toteż 
z Warszawy przybyły posił-
ki pod kierunkiem kapitana 
Janowskiego. Strażacy przy-
jechali z opóźnieniem, po-
nieważ wozy grzęzły w błocie 
na wiejskiej drodze. Spłonął 
jeden z budynków gospodar-
czych, resztę udało się ura-
tować. Janowski przypłacił 
akcję zwichniętą kostką. Oka-
zało się, że przyczyną pożaru 
było zaprószenie ognia. Stra-
ty wyniosły 5329 ówczesnych 
złotych.

Prasowa wzmianka o Brust-
manie z końca 1935 r. jest 
najpóźniejszym śladem jego 
bytowania w Wawrzyszewie, 
jaki dotychczas znalazłem.

 
Stawy... Czyje?
Bohater niniejszego tekstu 

zmarł 6 stycznia 1945 r. w wie-
ku 73 lat. Spoczął obok swoich 
dalszych krewnych na cmen-
tarzu w Chodowie nieopodal 
Miechowa.

Po wojnie stopniowo zacie-
rała się lokalna pamięć o wła-
ścicielu folwarku ze stawami. 
Mieszkańcy, którzy go znali 
lub kojarzyli, stopniowo od-
chodzili – zarówno z tych oko-
lic, jak i z tego świata. Wiejskie 
chaty Wawrzyszewa i sąsied-
nich Brzezin uległy rozbiórce. 
Ustąpiły miejsca gigantom  
z wielkiej płyty, wzniesionym 
w latach 70. Stawy pomysło-
wo wkomponowano w prze-
strzeń osiedla, urządzając ład-
ny park rekreacyjny. Od 2019 
r. figurują w gminnej ewiden-
cji zabytków.

Pobliskie ulice noszą imio-
na wybitnych twórców lite-
ratury. Krótkie biogramy pa-
tronów widnieją na tablicach 
Miejskiego Systemu Informa-
cji. A czemu by nie zawiesić 
gdzieś podobnej notki o Ada-
mie Brustmanie?. 

Korzystałem m.in. z akt 
sprawy A. Brustmana (Archi-
wum Akt Nowych), stołecznej 
prasy i serwisu Geneteka.

FOT: Zygmunt Morawski/Bielańska Fototeka
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Dawno temu na Słodowcu
Po dawnym Słodowcu  
nie ma śladu. Nie zacho-
wał się ani jeden stary 
dom,  a prastara nazwa 
osiedla kojarzy się dziś 
właściwie tylko ze stacją 
metra. Słodowiec ma 
jednak fascynujące dzie-
je. Mało kto wie, że tutaj 
właśnie dość nieprzyjem-
ne chwile spędził… Stani-
sław August Poniatowski, 
ostatni król Polski. 

A było tak. Roku Pańskiego 
1771, w nocy z 3 na 4 sierpnia, 
konfederaci barscy zaatako-
wali przetaczającą się ulicą 
Miodową na Starym Mie-
ście królewską karocę. Jeden 
z dworzan padł martwy na 
bruk, a miłościwy pan zaczął 
uciekać. Został jednak ranny 
w głowę i porwany. Porywacze 
– Stanisław Strawiński (pra-
pradziadek przyszłego kom-
pozytora), Walenty Łukawski 
i Jan Kuźma uprowadzili Sta-
nisława Augusta przez Długą, 
Nalewki, Pokorną, Mary-
moncką (kiedyś Marymoncka 
zaczynała się na Muranowie) 
i Szosę Zakroczymską na Sło-
dowiec. Konfederaci wpadli 
jednak w panikę i pogubili 
się w mrocznym, bagnistym, 
i mocno zalesionym terenie.  
Z królem Stasiem został jeden 
z nich – Jan Kuźma – któ-
ry zdał sobie sprawę z wagi 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

swojego występku i zaczął 
błagać monarchę o litość. 
Najjaśniejszy pan okazał mu 
serce i darował winę. Za po-
średnictwem przesłanego do 
stolicy listu wezwał dowód-
cę gwardzistów, gen. Karola 
Fryderyka de Coccei, który 
to przewiózł Poniatowskiego 
z powrotem na Zamek Kró-
lewski. Kuźma został wysłany 
na banicję, Strawiński uciekł, 
a Łukawski został ścięty na 
Rynku Starego Miasta. 

Słodowiec prawie 
miejski
W tym czasie Słodowiec był 

położoną nad rzeczką Rudaw-
ką wsią, nad którą dominowa-
ły młyny. Z czasem powstała 
tu także cegielnia. Jednak do-
piero na przełomie XIX i XX 
wieku zaczęła kształtować się 
tu sieć uliczna. Plan miasta  
z 1918 roku ukazuje bardzo 
wyraźny układ ulic z własnymi 
nazwami. Mamy więc Szosę 
Zakroczymską (dzisiejszy ciąg 
Słowackiego – Marymoncka), 
Włościańską, Małą (później-
szą Iłowską), Ziemkiewicza 
(Ciechanowską), Obozową 
(Tuszyńską), Fortową (zli-
kwidowaną niedawno Libaw-
ską), Niecałą (Gombińską 
– od 1935 roku Gąbińską), 
Piaseczną (Żelazowską), Gór-
ną (Rochulewską) i Południo-
wą (Giżycką). Z mapy wynika, 
że niemal każda ulica należała 
do innej osady: Słodowca, Wsi 

Młociny oraz Wsi Buraków  
– a wszystkie one podlega-
ły pod administrację gminy 
Młociny.  Z czasem część ulic 
otrzymała nawierzchnię bru-
kowaną, a nawet oświetlenie. 
Do dziś nie zachowało się ze 
starego porządku właściwie 
nic. 

Smutny koniec  
starego świata
A jeszcze pół wieku temu 

był tu inny świat. Wąskie 
uliczki zabudowane były luź-
no. Piętrowe domki, drewnia-
ki, kurniki, gołębniki, ogrody  
i sady zostały skazane na 
zagładę wraz z rozbudową 
Warszawy. Znaczną część 
dawnego Słodowca – wraz  
z Rudawką – pochłonęła bu-
dowa alei Armii Krajowej. 
Okolica słynęła także z usług 
lokalnych rzemieślników. Je-
rzy Kasprzycki tak wspomi-
nał ich w książce „Pożegna-
nia warszawskie”: „Znacznie 
trwalszy (od słodowieckich 
młynów – przyp. red.) okazał 
się warsztat ślusarski braci 
Ostaszewskich. Branża ślu-
sarska – zwłaszcza ślusarstwo 
samochodowe – upodobała 
sobie ten zakątek przy ważnej 
trasie wylotowej. Na szcze-
gólne względy mogli liczyć 
właściciele leciwych dekawek, 
które ściągali tu z całej War-
szawy – często na holu! – by 
wydobyć resztki tchu z wy-
robionych silników i resztki 

równowagi z wypracowanych 
zawieszeń. Na Słodowcu nie 
dziwiono się niczemu, rze-
mieślnicy traktowali każdy 
gruchot jak chorą żywą istotę, 
ze wszystkimi jej kaprysami  
i słabościami”. Z czasem eki-
py rozbiórkowe dotarły nawet 
tutaj, rozbierając, cegła po ce-
gle, deska po desce, każdy na-
potkany dom, każdy gołębnik 
i warsztat samochodowy. Po-
noć podczas niejednego wy-
burzania robotnicy znajdowali  
w piwnicach czy na strychach 
kamienie młyńskie, pamiąt-
ki po czasach, gdy młynów  
i wiatraków było w okolicy co 
niemiara. Rdzenni, mieszka-
jący tu od wieków, mieszkań-
cy, tacy jak Balcerzakowie, 
Furmańczykowie, Urbańscy, 
Boguccy, zostali przeniesieni 
do nowych bloków. 

Jerzy Kasprzycki zanoto-
wał w 1977 roku: „Zatarły 
się natomiast, w miarę roz-
woju okolicznych osiedli, 
nazwy niektórych ulic. Nie 
ma już Giżyckiej, Rochulew-
skiej, Żelazowskiej. Pozostała 
Ogólna – może dlatego, że 
jej brzmienie jest takie obo-
jętne…”. Kilkadziesiąt lat po 
napisaniu tych słów ulica 
Żelazowska wróciła. Nie ma 
przy niej żadnego adresu, ale 
z punktu widzenia kierowców 
jest bardzo istotna: dziś jest 
to łącznik ulicy Włościańskiej  
z aleją Armii Krajowej.

Słodowiec, Buraków i Młociny na planie miasta z 1918 roku wydanym przez Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej

Marki Wedel nie trzeba 
chyba nikomu przedsta-
wiać. Jest to jeden  
z najbardziej rozpozna-
walnych producentów 
czekolady w Polsce.  
A wszystko to zaczęło  
się 170 lat temu od nie-
wielkiej cukierni przy 
ulicy Miodowej, założo-
nej przez niemieckiego 
migranta Carla Wedla. 

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

RECENZJA

Historia czekoladowego imperium
Warszawiacy po raz pierw-

szy skosztowali wyrobów cu-
kierniczych Wedla w listopa-
dzie 1851 r. Miesiąc był nad 
wyraz wilgotny, jak donosiła 
lokalna prasa, a na ewentu-
alne schorzenia tą wilgocią 
wywołane na pewno pomoże 
syrop słodowy C. Wedla, cu-
kiernika z ul. Miodowej. Jak 
marka powstała tak dawno 
temu przetrwała burzliwe 
czasy zaborów, obie wojny 
światowe, świt i upadek ko-
munizmu, i z jednej małej 
cukierni – niemającej wtedy 

nawet czekolady w ofercie  
– rozrosła się do rozmiarów 
imperium?

O tym opowiada nam Łu-
kasz Garbal na łamach książ-
ki „Wedlowie. Czekoladowe 
imperium”, wydanej przez 
wydawnictwo Czarne z okazji 
okrągłej rocznicy powstania 
marki. Towarzyszymy w niej 
pokoleniom Wedlów i obser-
wujemy, jak każdy kolejny 
Wedel daje rodzinnej firmie 
coś od siebie.  Poznajemy za-
razem różne twarze Wedlów: 
przedsiębiorców, społeczni-

ków czy mecenasów Warsza-
wy. Dowiadujemy się też, jak 
Wedlowie coraz bardziej czuli 
się związani ze sprawą Polską.

Dużą zaletą książki jest 
przedstawienie klimatu oma-
wianych czasów. Poznajemy 
społeczne nastroje, sytuację 
polityczną, jak żyli ówcześni 
ludzie i kto mógł sobie pozwo-
lić na łakocie od Wedla.  

Książkę czyta się szybko  
i przyjemnie. Podzielona jest 
na wiele krótkich rozdziałów. 
Najpierw mnie to irytowało, 
ale po pewnym czasie prze-

staje się na to zwracać uwagę. 
Nie wpływa to w żaden sposób 
na jakość książki, której treść 
wciąga od samego początku  
i wypuszcza dopiero po dotar-
ciu do ostatniej strony.

Mówi się, że nie szata zdobi 
człowieka. Jednak nie można 
nie wyrazić zachwytu wobec 
wysoce estetycznej okładki 
„Wedlowie”. Kiedy powszech-
nością są materiały graficzne 
pochodzące ze stocków (red. 
baza grafik i zdjęć), ceni się 
okładki autorskie i tak gu-
stowne jak ta tutaj.

Urodziny 
Polski 
Święto Niepodległości 
uczciliśmy uroczysto-
ściami pod pomnikiem 
marszałka Józefa Piłsud-
skiego na terenie Akade-
mii Wychowania Fizycz-
nego. – To 103. urodziny 
naszej ojczyzny. Oddaje-
my dziś hołd nie tylko jej 
twórcom, ale wszystkim, 
którzy o wolną Polskę 
walczyli – powiedział 
podczas uroczystości por. 
Józef Kassyk, przewodni-
czący Bielańskiego Klubu 
Kombatanta. 

Po 123 latach Polska wróci-
ła na mapę świata. Z ulic sto-
licy zniknęły rosyjskie szyldy  
i nazwy ulic, a w Wielkopolsce 
i Małopolsce zniknęły pomniki 

pruskiego i habsburskiego pa-
nowania. Dzisiaj, sto trzy lata 
po odrodzeniu się Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej, wciąż 
musimy o tym pamiętać. Nasz 
kraj zmaga się z gospodarczy-
mi skutkami niszczycielskiej 
epidemii, za którą swoim do-
brobytem, bezpieczeństwem  
i zdrowiem zapłaciły dzie-
siątki tysięcy Polaków. Mamy 
również bardzo trudną sytu-
ację na granicy. Mimo tego 
przynależne każdemu poczu-
cie bezpieczeństwa i prawo 
do godnego życia są podstawą 
wolnej Polski. Musimy o tym 
pamiętać, szczególnie w tak 
uroczystym dniu jak dzisiejszy 
– powiedział burmistrz Grze-
gorz Pietruczuk. 
AM

FOT: Sylwester Korzeniewski
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Głos seniora

„Miłość, czas i krokodyl” w Bielańskim 
Środowiskowym Domu Samopomocy 
Rok 2021 dla uczestników i pracowników Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, podobnie jak i dla wszyst-
kich, był kolejnym trudnym rokiem. Przedłużający się czas pandemii w dużym stopniu przyczynił się do poczucia osa-
motnienia i izolacji. W szczególny sposób dotknął uczestników i ich rodziny, którzy z racji swojej niepełnosprawności  
i ograniczeń z nią związanych mieli duże problemy ze zrozumieniem i akceptacją sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

OPRAC. BŚDŚ

Każdy dzień toczył się  
w cieniu epidemii i związa-
nych z nią ludzkich tragedii. 
Nasz ośrodek działał czasami 
w systemie interwencyjnym 
organizując opiekę dla uczest-
ników w niewygodnym rygo-
rze sanitarnym, czasami po-
przez rozmowy telefoniczne, 
czasami poprzez dowożenie 
obiadów i robienie zakupów. 
Od samego początku czuliśmy 
jednak, że realizując kolejne 
zadania, wychodzimy naprze-
ciw światu i dobrym rzeczom, 
które z pewnością będą miały 
miejsce, jeśli będziemy w sta-
nie w nie uwierzyć. I uwierzy-
liśmy. Zmęczeni maseczka-
mi, kolejnymi lockdownami, 
brakiem obecności człowieka 
i pełni nadziei jednocześnie, 
zaprosiliśmy do projektu Jo-
annę Grabowiecką. Wybór był 
nieprzypadkowy. Z Joanną 
z dużym sukcesem zrealizo-
waliśmy spektakl „Wszyscy 
jesteśmy bohaterami” w jej 
reżyserii, który zobaczyło 
kilkaset osób na Bielanach  
i w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich. Pandemia 
zostawiła wielką wyrwę na 
mapie działań społecznych  
i integracyjnych. Dlaczego za-
tem nie stworzyć większego 
projektu? Do Joanny Grabo-
wieckiej dołączyły więc dwie 
niezwykłe artystki: Monika 
Grzybowska – twórczyni fil-
mów z wrażliwością i niezwy-
kłą delikatnością w spojrzeniu 
na świat oraz Beata Muchow-
ska – specjalistka od ciepła  
i miłości na fotografii, autorka 
projektu „Nauczyciele miło-
ści”. Tak powstał zarys pro-
jektu, który z czasem zyskał 

nazwę „Miłość, czas… i kro-
kodyl”. Stowarzyszeniu Twór-
ców „Cztery Wymiary to dla 
nas za mało” powierzyliśmy 
jego realizację.

Idea projektu od początku 
spotkała się z dużą akceptacją 
i zaufaniem ze strony burmi-
strza Grzegorza Pietruczuka. 
Jesteśmy mu bardzo wdzięcz-
ni za wspieranie naszych dzia-
łań na rzecz osób niepełno-
sprawnych i ich rodzin. Takie 
władze to skarb. Zazdroszczą 
nam tego inne warszawskie 
dzielnice. 

Projekt realizowaliśmy  
w okresie od kwietnia do 
października 2021 roku, i na-
dal trudno nam uwierzyć, że  
w tak krótkim i trudnym czasie  
(z kolejnymi lockdownami  
w tle) udało nam się wspól-
nymi siłami połączyć tyle 
nowatorskich metod i form. 
Na projekt bowiem złożyły 
się: warsztaty teatralne ze 
spektaklem „Miłość, czas…  
i krokodyl” jako finałem pod 
okiem Joanny Grabowieckiej, 
warsztaty fotograficzne i wy-
stawa pod kierunkiem Beaty 
Muchowskiej oraz film  „Za-
trzymać czas” w reżyserii Mo-
niki Grzybowskiej. W spekta-
klu wystąpili uczestnicy BŚDS  
– osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną i scho-
rzeniami współistniejącymi 
(autyzm, mózgowe poraże-
nie dziecięce), w warsztatach 
fotograficznych uczestnicy 
BŚDS – osoby z doświadcze-
niem choroby psychicznej. 
Czujnym, mądrym i wrażli-
wym okiem Monika Grzybow-
ska rejestrowała codzienne 
zmagania aktorów samych ze 
sobą, jak również efekt prac 
fotografów, tworząc film do-

kumentalny. 

Premiera spektaklu
Mimo wielu obaw i lęków 

towarzyszących nam każdego 
dnia, 17 września br. na sce-
nie Urzędu Dzielnicy Bielany 
odbyły się premiera spekta-
klu teatralnego oraz wernisaż 
prac fotograficznych, a 26 paź-
dziernika – premiera filmu. 
Oba wydarzenia spotkały się  
z ogromnym zainteresowa-
niem i na długo przed pre-
mierami wszystkie miejsca 
zostały zarezerwowane. Pu-

bliczność ze spektaklu, wy-
stawy i premiery filmu wy-
chodziła bardzo poruszona  
i zainspirowana.

Jesteśmy wzruszeni i dumni 
z naszych uczestników, gdyż 
tworząc projekt, pokazali, że 
niemożliwe nie istnieje. Pozo-
stajemy wdzięczni Zarządowi 
Dzielnicy Bielany i pracow-
nikom Urzędu, w szczególno-
ści Wydziału Spraw Społecz-
nych i Zdrowia, za nieustanne 
wsparcie organizacyjne oraz 
merytoryczne i za sfinanso-
wanie tego „niemożliwego” 

projektu, przede wszystkim 
za zaufanie, jakim zostaliśmy 
obdarzeni. Joasi Grabowiec-
kiej dziękujemy za wspaniałą 
koordynację artystyczną i nie-
zwykle poruszający spektakl, 
Beacie za piękną fotograficzną 
podróż, a Monice za niezwy-
kły reportaż.

Aktualnie pracujemy nad 
kalendarzem na 2022 rok, 
który będzie swoistym pod-
sumowaniem projektu, pro-
mocją naszych działań, ale 
również mamy nadzieję, że 
inspiracją dla innych dzielnic 

i dowodem na to, że najpięk-
niejsza podróż zaczyna się od 
pierwszego kroku i, że tam, 
gdzie gromadzą się ludzie peł-
ni pasji, pomysłów i dobrych 
chęci, wszystko jest możliwe. 

Fotografie powstałe na 
warsztatach z uczestnikami 
BŚDS pod kierunkiem Beaty 
Muchowskiej będzie można 
oglądać na wystawach, o któ-
rych będziemy informować na 
Facebooku oraz w Bielańskim 
Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy.  

Wystawa fotografii w ratuszu | FOT: Beata Muchowska

NIE ŻYJE 
ZBIGNIEW 
DOLECKI

To bardzo smutna wiado-
mość, szczególnie przed 
Świętami. Pod koniec 
listopada zmarł Zbi-
gniew Dolecki, od ponad 
dwudziestu lat działacz 
społeczny i dusza Bielan. 
– Będzie nam go bardzo 
brakować – mówi bur-
mistrz Grzegorz Pietru-
czuk. 

paczki świąteczne dla potrze-
bujących. Prowadził również 
akcję „Posiłek dla medyka”. 

Był przyjacielem bielań-
skich seniorów, którzy „Pod 
podłogą z jadłem" uhonoro-
wali statuetką miejsce przyja-
zne seniorom. Będzie nam go 
bardzo brakować, a Bielany 
bez niego nie będą już takie 
same.

Zbigniew Dolecki był za-
wsze uśmiechnięty i gotowy 
do pomocy. Serdeczny. Od 
20 lat zaangażowany w dzia-
łania społeczne i charytatyw-
ne. Od wielu lat związany był  
z naszą dzielnicą. Mieszkańcy 
znają go głównie jako twórcę  
restauracji „Pod podłogą z ja-
dłem” w domu Krystyny Sien-
kiewicz przy ulicy Płatniczej. 

Stworzył Klub Seniora „Bra-
tek”. Restauracja od lat służy 
jako miejsce klubowych spo-
tkań, a personel społecznie 
przygotowuje na nie poczę-
stunek. Odbywają się imprezy 
okolicznościowe nie tylko dla 
członków klubu, ale i dla osób 
samotnych. 

W czasie pandemii Pan Zbi-
gniew przygotowywał posiłki i PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

WSPOMNIENIE
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Sport

Kryscina to utytułowana 
była reprezentantka Białorusi. 
Do jej największych sukcesów 
należą: zwycięstwo w biegu na 
200 m podczas Uniwersjady 
w 2019 r., drużynowe wice-
mistrzostwo Europy w biegu 
na 200 m z 2019 r., srebrny 
medal młodzieżowych mi-
strzostw Europy w biegu na 
100 m z 2017 r., a także złoty 
medal mistrzostw Białorusi  
w biegu na 200 m z 2016 r.

Niestety najwięcej pisano  
o niej w sierpniu, gdy podczas 
igrzysk olimpijskich w Tokio 
publicznie skrytykowała tre-
nera reprezentacji Białorusi 
za wystawienie jej w sztafecie 
na dystansie, na którym ni-
gdy nie biegała. Została za to 
pilnie wezwana do ojczyzny, 
a białoruscy funkcjonariusze 
próbowali zmusić ją do wylotu 
na Białoruś. Na szczęście uda-
ło jej się zgłosić na policję na 

PATRYK BERNARDELLI

SPORTOWCY

Była olimpijska reprezentantka Białorusi, zmuszona do ucieczki z własnego kraju, będzie teraz reprezentować war-
szawski klub z Marymonckiej. W mediach społecznościowych klubu ukazał się oficjalny komunikat o dołączeniu 
Cimanouskiej do zespołu i wywiad z nią przeprowadzony przez Damiana Bąbla.

lotnisku, dzięki czemu została 
w Japonii. Jak mówi – gdyby 
wróciła, zapewne szybko tra-
fiłaby do więzienia lub kliniki 
psychiatrycznej (warto pa-
miętać, że Kryscina, podobnie 
jak inni białoruscy sportowcy, 
potępiła brutalne tłumienie 
protestów przeciwko Łuka-
szence). Nic zatem dziwnego, 
że w obawie przed represja-
mi ze strony władz poprosiła  
o udzielenie jej azylu politycz-
nego w Polsce, choć jak wska-
zuje, miała też propozycje  
z innych krajów. Niestety jej 
rodzina została na Białorusi.

Teraz Kryscina jest już na 
stałe w Warszawie, jednak nie 
zdążyła jeszcze za dużo zwie-
dzić, ponieważ do tej pory 
musi poruszać się z ochroną. 
W klubie przyjęto ją bardzo 
dobrze, ma już wybranego 
trenera i marzy tylko o powro-
cie do normalnego treningu. 
Zawodniczka złożyła wnio-
sek o polskie obywatelstwo  
i chciałaby reprezentować 
nasz kraj na zawodach mię-

dzynarodowych. Niewyklu-
czone jednak, że przedtem 
będzie musiała odbyć okres 
karencji. Podobna sytuacja 
miała miejsce w przypadku 
siatkarza Wilfredo Leona, 
który musiał czekać dwa lata, 
aby oficjalnie reprezentować 
Polskę. Na szczęście Kryscina 
ma dopiero 25 lat, więc jesz-
cze wiele lat kariery przed nią. 
Biegaczka dołączyła też do 
Grupy Sportowej ORLEN.

Naszej nowej zawodniczce 
życzymy samych sukcesów  
i przede wszystkim spokoju, 

żeby mogła skupić się na tym, 
co najbardziej lubi, czyli na 
treningu i bieganiu, a także, 
aby jak najszybciej dołączyła 

KRYSCINA CIMANOUSKA nową 
zawodniczką AZS-AWF Warszawa!

Michał Obukowicz, dyrektor Klubu Sportowego AZS AWF Warszawa, Arseń Zdaniewicz (mąż Krysciny),  

Kryscina Cimanouska i  Bartosz Molik, rektor AWF | FOT: FB/AWF WARSZAWA

do niej jej rodzina. 

Artykuł napisany na podsta-
wie rozmowy Damiana Bąbla 

z Krysciną. Wideo dostępne 
jest na fanpage’u oraz kanale 
YouTube AZS AWF Warsza-
wa. 

Zawodniczka 
złożyła wniosek 
o polskie oby-
watelstwo  
i chciałaby 
reprezentować 
nasz kraj na za-
wodach między-
narodowych.

Sukces bielańskich karateków na Mistrzostwach Europy
Trzy złote medale i jeden 
brązowy zdobyli juniorzy 
Bielańskiego Klubu Ky-
okushin Karate podczas 
Mistrzostw Europy w 
Rumunii. – To historycz-
ny sukces naszego klubu 
w kategoriach junior-
skich – komentuje trener 
Mariusz Mazur.

Zawody w rumuńskiej Ora-
dei odbyły się w połowie listo-
pada. Wzięło w nich udział 
444 zawodników z 22 krajów. 
Polskę reprezentowało 67 za-
wodników, w tym czterech 
z bielańskiego klubu. Każdy 
z reprezentantów BKKK od-
niósł sukces.

Wielki sukces
Pierwszego dnia zawodów 

złoty medal zdobył Kamil 
Wróblewski, który został mi-
strzem Europy U16 w katego-
rii +75 kg. Miejsce na podium 
zapewniło mu pokonanie 
kolejno zawodników: Ostapa 
Palii z Ukrainy, następnie re-
prezentanta Litwy Dovydasa 
Bielinskasa. W finałowej wal-
ce starł się z Aronasem Vala-
sinasem, również reprezen-
tantem Litwy. Drugi medal, 
brązowy za trzecie miejsce 

BARTŁOMIEJ FRYMUS

U16 w kategorii -65 kg, zdo-
był Maciej Sitnik. W pierwszej 
walce pokonał Yehora Nau-
menko z Ukrainy, a następnie 
reprezentanta Rumunii Lau-
rentiu Cipciri. Miejsce trze-
cie zajął po walce z Danielem 
Goncarovem, reprezentantem 
Litwy.

Kolejne medale trafiły do 

bielańskiego klubu drugie-
go dnia zawodów. Mateusz 
Dyniewicz zdobył złoto U18 
w kategorii 60 kg, pokonu-
jąc na macie reprezentanta 
Ukrainy Mykhailo Naum-
chika oraz reprezentanta 
Węgier Dominika Jerko. W 
walce finałowej zmierzył się 
z gruzińskim zawodnikiem 

Garikiem Aslanyanem. Suk-
ces odniosła również Róża 
Stańko, która wywalczyła 
medal U20 w kategorii 65 kg.  
W jej przypadku rywalkami 
były kolejno: Halyna Tkhoro-
vska z Ukrainy, Ugne Pelikyte 
z Litwy, a w walce finałowej 
rodaczka Martyna Wlazłow-
ska.

FOT: BKKK

Integracyjny 11 listo-
pada u szermierzy
Już po raz osiemnasty na 
Bielanach odbyły się dru-
żynowe zawody szermier-
cze z okazji Święta Nie-
podległości. Na terenie 
Akademii Wychowania 
Fizycznego nie zabrakło 
emocji I czołowych pol-
skich szermierzy.

Pierwsze miejsce wywalczy-
ła „Pierwsza Brygada” (w skła-
dzie: Michał Nalewajek, Beata 
Wasilczuk, Jakub Kochan, 
Viera Voevodina), która poko-
nała w finale „Batalion Zośka” 
(w składzie: Zbigniew Rybak, 
Patryk Banach, Wanda Wa-
lecka). W celu wyrównania 
szans wszyscy uczestnicy ry-
walizowali na wózkach.

W tym roku w zawodach 
oprócz stołecznych szermie-
rzy, m.in. z AZS-AWF, KS 
Warszawianka i IKS-AWF 
udział w zawodach wzięli 
także zawodnicy z klubów KS 
Cracovia, Fenix Nowy Dwór 

Mazowiecki, Victoria Ja-
worzno, KKS Karpaty Krosno  
i Szermierka Wołomin.

Zgodnie z tradycją turnieju 
składy drużyn były losowa-
ne, a podczas pojedynków 
zachowywana została za-
sada „równości szans” tzn. 
pojedynki pomiędzy szer-
mierzami pełnosprawnymi  
i z niepełnosprawnością to-
czyły się na wózkach. Zawody 
miały otwartą formułę, a tym 
samym mógł wystartować  
w nich każdy, komu bliska 
była idea integracji w sporcie 
i poprzez sport.

Na koniec najlepsze dru-
żyny otrzymały medale  
i nagrody rzeczowe od 
władz dzielnicy, od lat nie-
przerwanie zaangażowanej  
w zmagania. Nagrody wręcza-
li burmistrz dzielnicy Biela-
ny Grzegorz Pietruczuk oraz 
jego zastępcy – Sylwia Lacek  
i Włodzimierz Piątkowski.
MG
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Młodzieżowa Rada Bielan

Aktywny początek w nowej kadencji
5 października oficjalnie rozpoczęliśmy VII kadencję Młodzieżowej Rady Bielan, w nowym licznym składzie. 
W ubiegłym miesiącu wybraliśmy również nowe prezydium i ruszyliśmy z szeregiem różnorodnych aktywności, 
od sadzenia drzew po nasz nowy flagowy projekt „Młodzieżowy Budżet Obywatelski".   

Do prezydium nowej rady 
weszli: przewodniczący Ma-
teusz Kaczmarczyk (XLIII 
LO im. Lotników Amerykań-
skich), wiceprzewodniczący 
Kacper Wardziński (XXII LO 
im. José Martí), wiceprzewod-
nicząca Marta Gartkiewicz 
(XLI LO im. Joachima Lele-
wela), sekretarz Sophia Neu-
mann (Liceum w Chmurze)  
i skarbnik Anna Ćwik (XXII 
LO im. José Martí). Prezydium 
wyznaczyło już kierunek, w ja-
kim nasza Rada będzie podą-
żać przez najbliższą kadencję, 

KACPER WARDZIŃSKI czyli dzielnica bardziej zie-
lona, przyjazna dla młodych  
i solidarna. 

Aktywny początek
Chociaż nowa kadencja do-

piero się rozpoczęła, możemy 
już teraz pochwalić się kilko-
ma akcjami, które zainicjowa-
liśmy bądź wzięliśmy w nich 
udział. Nasze działania rozpo-
częliśmy od wsparcia Fundacji 
Malwa, gdzie wraz z wolonta-
riuszami ze Szkoły Podstawo-
wej nr 223 popracowaliśmy  
w ogrodzie społecznościowym 
przy siedzibie fundacji. Nie 
był to ostatni ogród, jaki od-

wiedziliśmy w październiku, 
bo niedługo później sadzili-
śmy wrzosy z przedszkolaka-
mi przy Przedszkolu nr 421. 
Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej uporządkowaliśmy 
grób Stanisława Staszica, za-
służonego dla polskiej oświa-
ty. Nie zapomnieliśmy także 
o bohaterach, którzy polegli 
za Polskę. Na Powązkach po-
sprzątaliśmy groby poległych 
żołnierzy.

Kontynuujemy jednocze-
śnie rozpoczętą w poprzedniej 
kadencji akcję „Różowa Skrzy-
neczka”. Do szkół dostarczy-
liśmy kolejne skrzyneczki  

Kontynuujemy 
jednocześnie 
rozpoczętą  
w poprzedniej 
kadencji akcję 
„Różowa Skrzy-
neczka”.

z artykułami higieny osobistej 
dla dziewcząt. Wraz z rad-
nym Krystianem Lisiakiem 
zasadziliśmy 9 jabłoni przy 
ul. Wólczyńskiej w ramach 
realizacji projektu z budżetu 
obywatelskiego. W ostatnim 
czasie intensywnie pracowa-
liśmy nad naszym flagowym 
projektem o nazwie „Młodzie-

żowy Budżet Obywatelski”,  
a o którym piszemy w tekście 
poniżej.

Pod koniec listopada spo-
tkaliśmy się z burmistrzem 
Grzegorzem Pietruczukiem, 
z którym rozmawialiśmy  
o naszych dalszych działa-
niach i o tym, jak dzielnica 
może je wspierać.

Prezydium rady na spotkaniu z burmistrzem Pietruczukiem | FOT: Tomasz Ozdoba

Ruszyliśmy z Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim
Na początku listopada 
ruszyliśmy z pierwszą 
edycją Młodzieżowego 
Budżetu Obywatelskiego, 
czyli naszego flagowego 
projektu w tej kadencji. 
Na czym on polega? Szko-
ły działające na Bielanach 
mogą otrzymać aż 10 000 
zł na realizację pomysłów 
zgłoszonych przez swoich 
uczniów. Celem całej ini-
cjatywy jest zachęcanie 
naszych kolegów i kole-
żanek do jeszcze więk-
szej aktywności na rzecz 
szkolnej wspólnoty.

Jak to działa? Uczniowie 
przedstawiają swoje pomysły 
w szkole, a następnie wybra-
ny zostaje jeden, który zostaje 
zgłoszony do młodzieżowego 
budżetu. Kolejnym etapem 
jest głosowanie w formule 
online, na profilu Młodzie-
żowej Rady Dzielnicy Biela-
ny na platformie Facebook. 
Każdy zainteresowany może 
wziąć w nim udział. Zwycię-
skie projekty wybierane są do 
wyczerpania środków z tego-
rocznej puli, czyli 10 tys. zł. 
Do realizacji może więc trafić 
jeden duży projekt, albo kilka 

mniejszych. 
W ramach pierwszej edycji 

młodzieżowego budżetu zgło-
szono 17 projektów, m.in.: 
„Kącik ciszy i relaksu” przez 
SP 77, „Inwestycja w rozwój 
infrastruktury użytkowej  
i rozrywkowej” przez XXII 
LO, „Kącik relaksacyjno-roz-
rywkowy” przez SP 273, „Na 
Basenie w Lelewelu” przez 
XLI LO, „Cicha przerwa  
– magiczna przerwa” przez 
SP 223, „Zabawa z kulturą” 
przez LIX LO MS, „Nauka 
przez doświadczenie” przez 
SP 352, „Sprzęt dla Ignaś ME-

DIA” przez CXXII LO, „Pod 
Lipą” przez SP 293, „Macz-
kowski Kącik Uczniowski” 
przez XCIV LO, „Uczniowski 
Olimp” przez ZS 18, „Sporto-
wo to zdrowo” przez SP 133, 
„Strefa relaksu, wyciszenia  
i kreatywnej zabawy w szkol-
nej czytelni” przez SP 369, 
„Strefa Sokoła” przez SP 273, 
„Kreatywna strefa relaksu 
dla małych i dużych” SP 187, 
„Ogród marzeń” przez SP 209 
i „Kącik relaksu” przez SP 
263. Opisy projektów można 
przeczytać na profilu Młodzie-
żowej Rady na Facebooku. 

Cieszy nas tak duże zainte-
resowanie młodzieżowym bu-
dżetem. Zgłoszono wiele fanta-
stycznych projektów, a każdy  
z nich dowodzi zaangażowa-
nia uczniów w życie szkoły – 
komentuje Mateusz Kaczmar-
czyk, przewodniczący rady. 

Zwycięski projekt
Pod koniec listopada prze-

prowadziliśmy głosowanie  
i pomysłem, który zebrał naj-
większe poparcie (5390 gło-
sów), był projekt „Na Basenie 
w Lelewelu” w LO im. Joachi-
ma Lelewela za kwotę 9594 

zł. W ramach projektu do 
szkoły zakupione zostaną ław-
ki, pufy i leżaki, stoły do pił-
karzyków i tenisa stołowego, 
planszówki, zestawy do gry  
w szachy i piłki. Celem pro-
jektu jest urozmaicenie spę-
dzania wolnego czasu przez 
uczniów na przerwach, inte-
gracja społeczności uczniow-
skiej i zachęcenie młodych do 
sportu. Wystąpiliśmy ponad-
to do burmistrza z pomysłem 
przyznanie nagrody specjal-
nej dla drugiego projektu  
z największą liczbą głosów. 
KW
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Fabisiak: Sedno sprawy

Przed kilkoma dniami do-
stałam od p. Jarka Kaniew-
skiego naszą bielańską ga-
zetę „Sedno”, wychodzącą 
pod koniec lat 90. XX w. To 
była ciekawa gazeta. Na stro-
nach miesięcznika można 
znaleźć pogłębione rozważa-
nia poświęcone urbanistyce 
europejskiej w kontekście 
zapewnienia mieszkańcom 
maksymalnej wygody życia. 
W innych artykułach znajdu-
jemy mapy fragmentów Bie-
lan wraz z propozycją dyskusji 
nad planami miejscowymi. 
Dyskusję prowadzono z czyn-
nym udziałem mieszkańców, 
którzy włączali się w tę de-
batę z przekonaniem, że ich 
głos będzie znaczący.  Sed-
nem sprawy były naturalne 
w gazecie treści merytorycz-
ne, ale obok nich znajdujemy 
atrakcyjne reklamy lokalnych 
przedsiębiorców, oferujących 
różne usługi. Szkoła tenisowa 
Klukowskiego zapraszała na 
atrakcje sportowe, a piekarnia 
Krzysztofa Lubaszki z ul. Du-
racza oferowała 40 gatunków 
pieczywa. Reklamę ozdabiał 
rysunek ubranego na biało 
piekarza. No i można powie-
dzieć niewiele się zmieniło, 
bo piekarnia przy ul. Duracza 
nadal zaprasza klientów, pro-
ponując smaczne pieczywo, 
a rodzinna firma Lubaszka 
przeżywa boom. W cieka-
wie prowadzonych Galeriach 
Wypieków po wyśmienite 
pieczywo od wczesnego rana 
ustawiają się kolejki, by wie-
czorem półki świeciły pustka-
mi. No i proszę, jak to reklama 
w „Sednie” się opłaciła.  

Nad przygotowaniem  
i wydawaniem kolejnych nu-
merów gazety czuwała p. Ela 
Balcerzak – osoba niezwykła 
i niezwykle pracowita. Nim 
napiszę o samej autorce wielu 
tekstów „Sedna”, przedstawię 
pokrótce jej widzenie samo-
rządu. Sednem jej życia była 
troska o małą ojczyznę. Choć 
minęło blisko dwadzieścia 
lat od napisania niżej cyto-
wanych słów, nic nie straciły 
one na ważności i aktualno-
ści. „Pierwszym warunkiem 
dobrego rządzenia jest wy-
słuchanie opinii mieszkań-
ców – jak widzą swoje osie-
dle. Drugim – konsultowanie  
z nimi ważniejszych decyzji 
inwestycyjnych i wyjaśnianie, 
jakie korzyści one przyniosą. 
Po trzecie – podejmowanie 
takich decyzji, które poprawią 
warunki bytu w małych, za-
niedbanych osiedlach. Trudne 
zadanie. Bardzo trudne, ale 
od trudnych problemów się 
nie ucieka. Trzeba je podej-
mować. A przede wszystkim 
mądrze i uczciwie gospoda-
rować publicznym groszem. 
Wtedy będą prawdziwe suk-
cesy, dostrzegane przez całą 
społeczność Bielan”. (Sedno 

JOANNA 
FABISIAK
POSEŁ NA SEJM RP

KOALICJA OBYWATELSKA

FELIETON nr 9/1998). Do tej recepty, 
idealnie zgodnej z duchem i fi-
lozofią samorządności, można 
by dorzucić pewnie kilka rad, 
ale i bez nich wiemy, że dla 
autorki samorząd to służba,  
a nie władza. Wszyscy, którzy 
ją znali, podkreślają, że każ-
dego człowieka i każdą ludzką 
sprawę traktowała indywi-
dualnie. Z uporem, którego 
jej nie brakowało, dążyła do 
rozwiązania ludzkiego proble-
mu. Ksiądz Henryk Małecki, 
ówczesny proboszcz parafii 
młocińskiej powiedział mi: 
„Ona miała ogromną, kreso-
wą wrażliwość na sprawy spo-
łeczne”. Nic więc dziwnego, że 
pogrzeb Eli zgromadził tłumy 
ludzi, nieukrywających łez  
i ogromnego smutku. 

Zginęła, rzec by można, wy-
pełniając mandat radnej 13 
grudnia 2003 roku, na drodze 
wylotowej „7” z Warszawy. 
Wcześniej kilkukrotnie skła-
dałam, na prośbę Eli, inter-
pelacje poselskie, by w tym 
miejscu, łączącym dwie części 
Młocin usytuować sygnaliza-
cję świetlną. Rozpędzone sa-
mochody jadące w kierunku 
Gdańska zwykle nawet nie 
hamowały przed przejściem. 
Odpowiedź otrzymywałam 
podobną. To nie jest miej-
sce niebezpieczne. Tam nikt 
nie zginął.  Tego grudniowe-
go dnia warunek został więc 
spełniony. Sygnalizacja po 
niedługim czasie została zain-
stalowana, a ówczesna wice-
przewodnicząca Rady Bielany 
Elżbieta Balcerzak uśmiecha 
się pewnie do nas z nieba, bo 
osiągnęła cel – Pułkowa ma 
bezpieczne przejście. 

Napisałam, że była osobą 
niezwykłą. To prawda. Dokto-
rem nauk humanistycznych, 
pracownikiem naukowym 
PAN. Dysertacja doktorska 
dała jej dobry fundament 
do rozumienia samorządu  
i zasad jego funkcjonowania. 
Liczne publikacje poświęciła 
gospodarce komunalnej miast 
polskich w XVIII w. Samorząd 

terytorialny i mała ojczyzna 
Młociny były jej prawdziwą 
pasją, której pozostała wierna 
do końca życia. W tragicznym 
dniu, przypominającym wy-
buch stanu wojennego, pla-
nowała najpierw spotkanie  
z przyjaciółką Anią Kaniew-
ską, żeby „nadgonić zaległe 
sprawy”, a gdy dowiedziała 
się, że Ania ma obowiązki 
rodzinne, postanowiła pójść 
na wieczorne roraty, a potem 
załatwić jeszcze coś z probosz-
czem ks. Henrykiem Małec-
kim. Tej wizyty już nie zło-
żyła. Żegnały ją całe Bielany, 
bo chyba nie było człowieka, 
który by jej nie lubił, zawsze 
uśmiechniętej i konsyliacyj-
nej. Burmistrz Karol Szadur-
ski, z którym współpracowała, 
mówił mi, że powinna być me-
diatorem, bo trudne sprawy 
rozwiązywała łatwo.  

Listopad to miesiąc modli-
twy i zadumy nad tymi, którzy 
odeszli przed wiekami, przed 
laty i dopiero co. Wspomi-
namy bohaterów na uroczy-
stościach patriotycznych, 
składamy kwiaty w miejscach 
pamięci. W czasie pokoju wal-
ka o Polskę to starania o małe 
ojczyzny, to nasz   patriotyzm 
tu i teraz. Ela na kilka dni 
przed śmiercią występowała 
na Radzie Bielan, domagając 
się zamontowania sygnaliza-
cji świetlnej na skrzyżowaniu 
Pułkowej i Papirusów, „żeby 
nikt tam nie zginął”. 

Elżbieta Balcerzak pocho-
wana jest w grobie rodzin-
nym na cmentarzu przy Wól-
czyńskiej. Nietrudno znaleźć 
tabliczkę z jej nazwiskiem.  
A może tablica, przypomina-
jąca radną myślącą o innych, 
nigdy o sobie, powinna zawi-
snąć w naszym urzędzie, bo to 
w przyszłym roku minie dwa-
dzieścia lat od śmierci radnej, 
która zginęła na posterunku.  

REDAKCJA NIE  
ODPOWIADA ZA TREŚCI 

FELIETONÓW

Elżbieta Balcerzak | FOT: archiwum redakcji
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Pani Zofi i Gajewicz,
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania 

dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składają

dyrektorzy bielańskich przedszkoli, 
szkół podstawowych, szkół ponadpodstawo-

wych, domów kultury i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.

Varsaviana

Tablica 
ogłoszeń

Wszystkiego najlepszego z okazji czwartego, Pty-
siu! Coś się ewidentnie kroi... Widzimy się na Piechot-
kowie :) - Twój Miś (żaden Ryś!)

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, mone-
ty polskie i zagraniczne, oraz widokówki przedwojen-
ne. Tel.799121775 

Kupię mieszkanie do 40 metrów w Warszawie. Tel. 
720915050

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

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.

Sprzedam aparat masujący firmy Vitberg 
(komplet), tel. 573 537 992

korepetycje!

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

Pani 
Naczelnik Zofi i Gajewicz

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia w trudnych chwilach 

po śmierci

Taty

przekazują
pracownicy Wydziału Oświaty 

i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy

Właśnie, co 
to za zima bez 
śniegu. Jak ten 
biedny Świę-
ty Mikołaj ma 
prezenty dzie-
ciom rozwozić?

Pomarańcze zamiast pomidorów

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

BIELAŃSKIE GADKI

– No i co, panie Poldek, 
zima wielkiemi krokami sie 
do stolicy zbliża, jak pragnę 
zakwitnąć! 
– Takie są odwieczne prawa 
natury, panie szanowny! Nie 
zmienisz pan tego żadnem 
dekretem ani rozporządze-
niem. Lato mieliśmy gorące, 

jesieni właściwie pare dni, 
a teraz zimno sie jak pod 
Stalingradem zrobiło. Tyle 
że śniegu nie ma!
– Właśnie, co to za zima 
bez śniegu. Jak ten biedny 
Święty Mikołaj ma prezenty 
dzieciom rozwozić? Przecież 
nie będzie zaiwaniał saniami 
po asfalcie! 
– Autobusem może, proszę 
pana! Kiedyś to były z kolei 
takie zimy, że nie dało sie 
przedostać z jednego krańca 
Warszawy na drugi. Pamię-
tam, jak białem puchem 
wszystko pokryte zostało, to 
człowiek nie wiedział, czy się 
podczas snu nocą na Białe 
Niedźwiedzie nie wyeksmi-
tował. Teraz śnieg to możesz 
pan sobie w kronice fi lmowej 
obejrzeć!
– Nie no, aż tak to nie! 
W zeszłem roku, jak sypnęło, 
to się wszystkie kopytamy na-
kryly: i te w autach, i te, co na 

piechote zaiwaniają, a także, 
w szczególności, gospodarze 
domów, względnie dozorca-
my zwane. 
– Osobiście nic do zimy nie 
mam. Matka Natura ją w 
takiem, a nie inszem charak-
terze zatrudniła i zdaje sie 
umowę na czas nieokreślony 

Pan Poldek spotkał na 
bazarze przy Wolume-
nie swojego wiernego 
druha Stacha Jajeczni-
ka. Ponieważ zaczęły 
się chłody, panowie 
stanęli dosłownie na 
chwilę, by wymienić 
najświeższe wiadomo-
ści i przemyślenia. 

uskuteczniła. Ale widzisz pan, 
klymat sie zmienia, i to jest 
fakt. Latem spiekota, wiosny 
i jesieni prawie nie ma, 
zima jakaś dziwna. Jeszcze 

Do huty linią autobusową „E”
Gdzie te czasy, gdy po sto-
łecznych ulicach mknęły 
pospieszne autobusy linii 
M, K, F czy… E? Jelcz 
należący do ówczesnych 
Miejskich Zakładów Ko-
munikacyjnych z przy-
twierdzoną na przodzie 
tablicą z literą „E” widać 
właśnie na archiwalnym 
zdjęciu z lat 60.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

FOTOTEKA

Autobus podjeżdża właśnie 
na przystanek na pętli „Huta”, 
przebudowanej w pierwszej 
dekadzie XXI wieku w węzeł 
komunikacyjny „Młociny”. 
Pod pustym szkieletem wiaty 
przystankowej nikt nie czeka 
na swój pojazd, za to młode 
drzewa oddzielają jezdnię od 
torów tramwajowych. Słupy 
trakcyjne zwieńczone są la-
tarniami, a w tle widać bloki 
osiedla Wrzeciono. 

Linia autobusowa „E” ist-
niała już przed wojną i łączy-
ła Śródmieście z Czerniako-
wem. W latach 60. dojeżdżała 
z Zajezdni Woronicza na róg 
Kasprowicza i alei Zjednocze-
nia. W roku 1968 jej trasa wy-

glądała następująco: HUTA 
– Wincentego Pstrowskiego 
(od 2006 roku jest to ul. Zgru-
powania AK „Kampinos”) 
– Marymoncka – Słowackiego 
– Stołeczna  (dziś Popiełuszki) 
– Marchlewskiego (aleja Jana 
Pawła II) – Chałubińskiego 

– aleja Niepodległości – Mal-
czewskiego – Joliot-Curie 
– Woronicza – Bełska – Mią-
czyńska – Spartańska – ZA-
JEZDNIA WORONICZA.

Następnie „E” skierowano 
pod Szpital Bielański i wresz-
cie do Huty, gdzie dojeżdżała 

aż do 1991 roku. Jej miejsce 
zajęła linia 511, która łączyła 
Hutę z pętlą Spartańska na 
Mokotowie.

Wesprzyj Fototekę
A my zachęcamy Państwa 

do przeglądania rodzinnych 

FOT. Bielańska Fototeka

troszkie, i będziesz pan na 
Młocinach zamiast gruszków, 
to cytrynów i pomarańczów 
hodował!
– A pan szanowny zamiast 
pomidorów i rzadkieweczki, 
ananasy i insze egzotyczne 
frykasy! Tylko że wtedy Wisła 
będzie cienka jak Rudawka, 
a pługosolarki będą tylko 
w muzeum. 
– Pan się śmiejesz, a to nie 
jest śmieszne. Oby do tego 
nie doszło, ale widzisz pan, 
ludzkość na siłe sie o takie 
rewolucje prosi… Metoda 
jest prosta: nie używaj pan 
plastiku, nie pal pan w piecu 
kopciuchu, i dbaj pan o szkło! 
– powiedział pan Poldek, 
a w torbie zabrzęczały mu 
dwie fl aszki… kupionego na 
Wolumenie soku z żurawiny, 
rzecz jasna!.

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

 śp. Urszuli Przybylskiej-Zioło

 wieloletniego dyrektora naszej szkoły (w latach 
1991– 2006), nauczycielki historii, wychowaw-

czyni wielu pokoleń dzieci i młodzieży, 
a nade wszystko wspaniałego człowieka.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy, 
rodzice i absolwenci

Szkoły Podstawowej nr 133
w Warszawie

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. 

PS Na naszych Czytelni-
ków zawsze można liczyć! 

W poprzednim numerze opu-
blikowaliśmy zdjęcie zrobione 
na Piaskach, zanim powstało 
osiedle mieszkaniowe. Do re-
dakcji dotarła informacja, że 
autorem fotografi i jest pan 
Stanisław Choroś, mieszka-
niec Chomiczówki. Dziękuje-
my za czujność!.


