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Ruszyła budowa ośrodka 
dla bielańskich seniorów

Przy ul. Broniewskiego 56 w dawnym pawilonie handlowo-usłu-
gowym powstaje Centrum Wsparcia Seniora. Placówka ma być 
gotowa do połowy przyszłego roku.Przygotowania do inwesty-

cji trwały rok – od pozyskania 
finansowania po przygoto-
wanie projektu. Na parterze 
zaplanowano jadalnię wraz  
z zapleczem kuchennym, por-
tiernię, salę do zajęć, szatnię 
oraz toalety. Na piętrze senio-
rzy skorzystają z dwóch sal do 
zajęć, pomieszczenia do wy-
poczynku, sali do rehabilitacji 
ruchowej oraz toalet. Porusza-
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nie po budynku ułatwi winda. 
Inwestycja prowadzona pod 
nadzorem Zakładu Gospoda-
rowania Nieruchomościami 
dla dzielnicy Bielany mają 
zakończyć się w połowie przy-
szłego roku. – Dla naszej dziel-
nicy, którą zamieszkuje ponad 
40 tysięcy seniorów to bardzo 
ważna inwestycja. Ośrodek 
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przy ul. Broniewskiego będzie 
trzecią tego typu placówką 
na Bielanach, a jego funkcjo-
nowanie będzie wzorowane 
na świetnie prowadzonych 
ośrodkach przy ul. Wrzecio-
no 5a i w al. Zjednoczenia 13 
– mówi Grzegorz Pietruczuk, 
Burmistrz Dzielnicy Biela-
ny. W ośrodkach potrzeby 

osób starszych traktowane są  
z szacunkiem i życzliwością. 
Seniorom zapewniane są za-
jęcia i wyżywienie. W struktu-
rach OWDS działają również 
kluby seniora, a także grupy 
wsparcia np. dla osób chorych 
na Alzheimera oraz dla ich 
opiekunów.

Krystyna Sienkiewicz z muralem
Ze ściany szczytowej budynku 
przy ulicy Żeromskiego 44/50 
od strony ulicy Płatniczej na 
przechodniów spogląda oto-
czona różami pogodna twarz 
Krystyny Sienkiewicz. 

– Moja ciocia Krystyna to 
wyjątkowa postać, a do tego 
mieszkanka  Bielan. Mieszka-

ła przecież tutaj, przy słynącej 
z ozdobnych latarń gazowych 
ulicy Płatniczej. Teraz, choć 
nie ma jej wśród nas, na za-
wsze będzie spoglądać z góry 
na swoje Bielany – powiedział 
podczas odsłonięcia muralu 
Kuba Sienkiewicz, muzyk roc-
kowy i jednocześnie bratanek 
słynnej aktorki. 

czytaj więcej na STR. 7

NASI W TOKIO
Wielki sukces na igrzy-
skach olimpijskich  
w Tokio! Drużyna pol-
skich wioślarek: Agniesz-
ka Kobus-Zawojska, 
Marta Wieliczko, Maria 
Sajdak i Katarzyna Zill-
mann zdobyły srebrny 
medal! To pierwszy krą-
żek zdobyty przez naszą 
reprezentację podczas 
tegorocznej olimpiady.

Radość ze srebra zdobyte-
go przez naszą reprezentację 
jest tym większa, że jedna  
z zawodniczek, gnieszka Ko-
bus-Zawojska, związana jest 

PATRYK BERNARDELLI z Bielanami – cieszy się bur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk. 

23 lipca oficjalnie rozpo-
częły się XXXII letnie igrzy-
ska olimpijskie w Tokio. Ich 
organizacja do samego końca 
stała pod znakiem zapyta-
nia z powodu przelewającej 
się przez Japonię kolejnej 
fali pandemii. Olimpiada po-
trwa do niedzieli 8 sierpnia 
a Bielany reprezentuje re-
kordowa liczba sportowców 
bowiem kwalifikację wywal-
czyło aż dwunastu zawodni-
ków klubu sportowego AZ-
S-AWF Warszawa i dwóch  
z UKS G-8 Bielany Warszawa.

czytaj więcej na STR. 22

Kilka tygodni temu  
w parterze przedwojen-
nej kamienicy przy alei 
Zjednoczenia 46  
otworzyło swoje podwoje 
niezwykłe miejsce  
– Ministerstwo Kawy. 

Kto żyw, powinien czym 
prędzej udać się tam, by spró-

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

RECENZJA LOKALU bować wykwintnego ciemnego 
napoju. – Zapraszamy najser-
deczniej. Chcemy poznać się  
z mieszkańcami Bielan i stać 
się ich przyjaciółmi. Tym bar-
dziej, że dzielnica jest prze-
piękna i już, choć działamy od 
niedawna, odczuwamy sym-
patię bielańczyków – mówią 
zgodnie Katarzyna Rogace-
wicz i Piotr Jagielski, właści-
ciele Ministerstwa.

czytaj więcej na STR. 13

Ministerstwo Kawy
zaprasza na kawę
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Opinie i komentarze

Burmistrz słowem wstępu
GRZEGORZ PIETRUCZUK

FOT. Małgorzata Sokół

Серпневі події на Бєлянах
Щиро запрошуємо вас на безкоштовні заходи в нашому 
районі. У серпні чекає на вас багато культурних, 
розважальних та тематичних заходів. Ви напевно знайдете 
щось для себе, своїх дітей та друзів і добре проведете час.
У рамках серії „Бєлянські зустрічі з Мистецтвом тіла” 
відбудуться 3 театрально-танцювальні вистави у парку 
Герберта: 
01/08 о 16:00 – „ П'ятьох невдалих” –- вистава, адаптована 
за книгою Беатріс Алеманья. Це легка, поетична історія 
про те, що вам не потрібно бути ідеальними, щоб жити 
щасливо. 
07/08 о 20:30 – „Образ жінки” – подорож світом жіночої 
психіки та сну, вистава з елементами сучасного танцю та 
імпровізаційних структур з мультимедійною проекцією та 
живою музикою.
28/08 о 20:30 – „Світлотіні” – танцювальний дует із 
живою музикою та намальованою стоп-моушн анімацією, 
хореографія Тьєррі Вергер.

Безпосередньо поруч зі станцією метро Слодовець, 
щочетверга о 21:00 відбуватимуться покази 
"Кінофільмової столиці літа". У репертуарі будуть фільми:
05/08 – „Kingsajz”
12/08 – „Kiler”
19/08 – „Rodzinne Rewolucje”
26/08 – „Poszukiwany, poszukiwana”
У парку Хоміча о 20:00 у кінотеатрі під відкритим небом 

будуть показані фільми:
04/08 – „Dżentelmeni”
18/08 – „Wymarzony”

Також у парку Хоміча:
14/08 о 19:00 – в рамках „Музичних канікул” відбудеться 
концерт Артема Фурмана з України – переможця 
четвертого та останнього сезону польського „Х Фактор”.
15/08 о 19:00 – в рамках „Літніх зустрічей з культурою” 
виступить театр „П'яна спальня”. 

У рамках серії „Канікули з природою та пригодою” 
відбудуться заходи на природі для сімей з дітьми старше 5 
років:
18/08 – „Сімейна польова гра” в лісі Лінде – лісове 
навчання у формі забави. На підготовлених лісових 
станціях учасники намагатимуться розгадати головоломки 
та вирішити чекаючі на них завдання. У кожному пункті 
буде багато цікавих фактів про життя мурах. 
25/08 – „Дика експедиція до Вісли” у Млоцінському 
лісі – польові майстер-класи у формі прогулянки будуть 
присвячені природі Вісли. Їх метою є популяризація знань 
про фауну та флору, а також про менш відомі місця на 
Бєлянах уздовж цієї ріки.
Реєстрація на обидвa вищезазначені заходи 
відбуватиметься щоп’ятниці о 10:00 за 5 днів до вибраної 
зустрічі, за адресою: www.tworczosc.org.pl/wydarzenia 

У серпні також відбудуться вистави із серії „Граючі 
подвір'я”:
21/08 о 18:00 гратиме та співатиме гурт „Ciepłe Popołu-
dnie”, поєднуючи традиції та сучасність – такі як looper або 
синтетичні звуки. Локалізація: Osiedle Ruda, площа перед 
будівлею за адресою вул. Klaudyny 32. 
28/08 о 18:00 гратиме варшавський гурт „CzessBand”, 
який представлятиме акустичну музику, натхненну 
міським фольклором з усього світу. Локалізація: площа на 
баскетбольному майданчику з тильної сторони будівлі за 
адресою вул. Bogusławskiego 20

Зміни в безпосередньому 
обслуговуванні мешканців 
у Бєлянському районному 
управлінні. Управління забезпечує 
обслуговування клієнтів:
у понеділок з 8:00 до 18:00, з вівторка по п’ятницю з 8:00 
до 16:00.
Паспортний пункт забезпечує обслуговування клієнтів: 
у понеділок з 10:00 до 17:30, з вівторка по п’ятницю з 8:00 
до 15:30.
Opr. i tłum. Emilia Wawryniuk

Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,

Mamy pełnię lata. Przełom 
lipca i sierpnia to czas wakacji 
i urlopów, choć nad uczniami 
coraz bardziej rozpościera się 
widmo końca laby i początku 
roku szkolnego. Mam nadzie-
ję, że wypoczywacie w pełni 
tego słowa znaczeniu. Góry, 
morze, Mazury, a może Biela-
ny? Najważniejsze, by w pełni 
zregenerować się podczas let-
niego wypoczynku i nabrać sił 
do ciężkiej pracy po urlopie. 
Niestety, nad całym światem 
wisi również kolejna fala epi-
demii. Wariant delta jest już  
w Polsce. Musimy pamiętać, 
by nadal dbać o siebie i o in-
nych. Nie, to nie jest czcze ga-
danie i przynudzanie. Miejmy 
z sobą zawsze maseczki i za-
kładajmy je wchodząc między 
innych. Jestem zaszczepiony, 

ale mimo to mam ze sobą 
zawsze zapasową maseczkę  
i płyn do dezynfekcji rąk. Hi-
giena, a także zdrowy rozsą-
dek muszą wziąć górę nad roz-
prężeniem, którego wszyscy 
potrzebujemy. Nie dajmy się 
jednak podejść podstępnemu 
koronawirusowi. Nie możemy 
sobie na to pozwolić. 

A co się dzieje na Biela-
nach? Jeżeli chodzi o letnie 
rozrywki, mamy ich mnóstwo. 
Sam staram się odwiedzać 
każdą imprezę, każdy koncert, 
każde wydarzenie. I cieszę się, 
że przyciągają one was i wasze 
rodziny. Mamy tyle wspania-
łych miejsc do wypoczynku, 
jak park Herberta, skwer Jar-
nuszkiewicza, Kępę Potocką, 
że naprawdę nikt nie ma pra-
wa się nudzić – bo przecież 
odpoczynek to nie tylko udział 
w koncercie, ale także czytanie 
książki w zacisznym parku. 

Stadion na horyzoncie
Zbliża się termin oddania do 
użytku ośrodka sportowego 
przy ulicy Marymonckiej 42. 
Obiekt jest własnością Aktyw-
nej Warszawy, czyli jednostki 
pomocniczej miasta. Bezpo-
średnio podlega Ratuszowi. 
Uważam, że to najlepsze roz-
wiązanie. Jestem przeciwny 
przekazaniu w zarząd jakiej-
kolwiek prywatnej spółce 
obiektu wartego kilkadziesiąt 
milionów złotych. Wynika  
to z tego, że  ostatnich latach 
mieliśmy wiele negatywnych 
przypadków zarządzania 
przez podmioty prywatne 
ogromnym majątkiem. Tak 
było w przypadku doprowa-
dzonej do ruiny Skry, która 
została przekazana prywat-
nemu podmiotowi. Prowadzę 
starania, żeby wszystkie bie-
lańskie kluby:  Hutnik War-
szawa, Unia Warszawa, Tur-

bo Football Academy, UKS 
Varsovia Warszawa i AKS Zły, 
czy planująca bliższą współ-
pracę z Dzielnicą Akademia 
Piłkarska EsKadra mogły 
korzystać z tego obiektu na 
preferencyjnych stawkach. 
Ponieważ Bielany bardzo  
intensywnie wspierają sport  
i rekreację osób z niepełno-
sprawnościami, bardzo zależy 
mi także na tym, aby ośro-
dek przy ul. Marymonckiej  
42 stał się istotnym elemen-
tem przygotowań, zgrupowań  
i spotkań reprezentacji Polski 
seniorów w AMP Footbal-
lu, z którą współpracujemy 
od lat, i która jest istotnym  
i godnym zaufania partnerem 
w organizowaniu rozmaitych 
spotkań, konferencji, czy tur-
niejów.

Inwestujemy w dzielnicę
Z zakresu inwestycji mam do-

bre wiadomości dla mieszkań-
ców Wrzeciona. Ogłosiliśmy 
bowiem przetarg na przebu-
dowę placu zabaw przy ulicy 
Tadeusza Gajcego. Planujemy 
wymianę nawierzchni na bez-
pieczną, piaskową, oraz poliu-
retanową z kwiatowymi mo-
tywami. Posadzone zostaną 
także drzewa. Dla dzieciaków 
zaplanowaliśmy linarium, 
zestaw huśtawek, karuzelę, 
trampolinę i inne atrakcje. To 
będzie plac zabaw na miarę 
XXI stulecia!

Ogłosiliśmy też przetarg na 
modernizację wielofunkcyj-
nego boiska do koszykówki, 
siatkówki i badmintona przy 
szkole podstawowej nr 80 im. 
Marii Kownackiej przy ulicy 
Aspekt 48. Za wielkie wspar-
cie w tej sprawie dziękuję rad-
nym Krystianowi Lisiakowi  
i Marcinowi Włodarczykowi. 

Nasi na igrzyskach
Na koniec chciałbym wy-
razić dumę z naszych bie-
lańskich olimpijczyków. Na 
igrzyska do Tokio polecia-
ło bowiem 14 sportowców  
z naszych klubów. Dwanaście 

osób reprezentuje Klub Spor-
towy AZS-AWF Warszawa,  
a dwie – Uczniowski Klub 
Sportowy G-8 Bielany. Przez 
lata udało się bowiem stwo-
rzyć system współpracy 
między naszym urzędem, 
Centrum Rekreacyjno-Spor-
towym, bielańskimi szkoła-
mi, klubami i Akademią Wy-
chowania Fizycznego Józefa 
Piłsudskiego. Nie jestem już 
najmłodszy, więc nie bez ko-
kieterii powiem, że przez lata 
obserwowałem przeobrażanie 
się młodziutkich zawodników 
w sportowców najwyższej 
klasy. I z tego tytułu rozpiera 
mnie duma.

Chcę Was zachęcić do wzię-
cia udziału w letnim konkur-
sie „Naszych Bielan”. Gdzie-
kolwiek jesteście: na działce 
na Młocinach, na Mazurach, 
nad morzem, albo po prostu 
na spacerze w Lesie Bielań-
skim – zróbcie sobie zdjęcie 
z naszym miesięcznikiem  
i przyślijcie do redakcji. Kon-
kurs trwa do 30 września i na 
jego uczestników czekają na-
grody niespodzianki. Zapra-
szam do wspólnej zabawy!.

W tym roku obchodzimy 77. 
rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Powiedzia-
no o nim i napisano prawie 
wszystko,  choć co rusz odkry-
wane są nieznane dotąd histo-
rie, relacje, a nawet pamiątki 
związane ze zrywem. Bohate-
rowie i świadkowie tamtych 
walk powoli odchodzą, ale zo-
stawiają nam najważniejsze: 
pamięć. Pamięć po radości, 
kiedy zrywano flagi ze swa-
styką, tablice z niemieckimi 
nazwami ulic, szyldy i znaki. 
Gdy nasze miasto przestało 
być jakimś tam hitlerowskim 
„Warschau”, a po latach oku-

Miasto nieujarzmione
pacji, śmierci, łapanek, eg-
zekucji o grozy znów stało 
się wolną Warszawą. Radość 
jednak nie trwała długo. Hi-
tler wydał nakaz zamordowa-
nia wszystkich warszawiaków  
i zburzenia miasta. Rzeźnicy 
w mundurach feldgrau wyko-
nali ten rozkaz. Zginęło nas, 
warszawiaków, ponad 180 
tysięcy, a piękne miasto le-
gło w gruzach. Moja rodzina 
także doświadczyła tej nie-
mieckiej precyzji. Moja bab-
cia w powstaniu straciła ojca 
Mieczysława Wdowiarskie-
go, oboje dziadków: Stefanię  
i Jana Choroszów i nawet pra-
babcię, Antoninę Badełek. Ze 
strony mojego taty mój pra-

dziadek ze swoim ojcem zo-
stali już w pierwszych dniach 
zrywu wywiezieni do obozu 
koncentracyjnego we Flos-
senbürgu. Pradziadek Marian 
Burkiewicz wrócił z tego pie-
kła ledwo żywy. Jego ojciec  
– Stanisław Korneli Burkie-
wicz – zmarł w kamienioło-
mie z wycieńczenia. 

Czy decyzja o wybuchu po-
wstania była zasadna? Można 

się o to spierać, ale przede 
wszystkim trzeba pamiętać  
o bohaterstwie młodych żoł-
nierzy i żołnierek, sanita-
riuszek, łączników, harcerzy  
z Poczty Polowej. O męczeń-
stwie cywilów: mężczyzn, ko-
biet, dzieci, starców. 

W sierpniu, gdy pochy-
lamy głowy nad groba-
mi bohaterów i składamy 
wieńce przed tablicami pamiąt-
kowymi, nie wolno zapomnieć  
o nikim, kto wtedy walczył, 
kto zginął. Pamiętajmy o cy-
wilach, o żołnierzach Armii 
Krajowej, Armii Ludowej, 
1. Armii Wojska Polskiego, 
Korpusu Bezpieczeństwa, 
Narodowych Sił Zbrojnych  
i wszystkich tych, którzy od-
dali swoje życie za Warszawę. 
Bo Warszawa to miasto nie-
ujarzmione.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Nie wolno zapo-
mnieć o nikim, 
kto wtedy wal-
czył, kto zginął.
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Inwestycje

Kiedyś, jak wspominają starsi 
mieszkańcy, było to miejsce 
spotkań, integracji i rekre-
acji lokalnej społeczności, 
ale przez lata infrastruktura 
coraz bardziej podupada-
ła aż do momentu, gdy nie 
było chętnych do korzystania  
z niej. Rozwiązaniem tej sytu-
acji okazał się budżet partycy-
pacyjny. Lokalni społecznicy 
w 2017 roku zgłosili projekt 
pn. „Podwórko otwarte na 
świat — przywrócenie daw-
nej świetności terenu przy ul. 
Marymonckiej 93/97”, który 
został wybrany do realiza-
cji głosami ponad czterystu 
mieszkańców. Niestety, prace 
nad podwórkiem wydłużyły 
się z powodu długiej przebu-
dowy sieci ciepłowniczej przez 
firmę Veolia i dobiegły końca 
w 2021 roku. Jednak patrząc 
na efekty końcowe, warto było MICHAŁ MICHAŁOWSKI

BUDŻET OBYWATELSKI

na nowe podwórko czekać.
Na podwórku pojawiły się 

nowe miejskie ławki, na któ-
rych mieszkańcy mogą przy-
siąść, porozmawiać ze swoimi 
sąsiadami, a seniorzy zyska-
ją odrobinę wytchnienia po 
przechadzce. Dla tych prefe-
rujących aktywną rekreację 
utworzona została strefa do 
ćwiczeń z kompletnym zesta-
wem do kalisteniki, równo-
ważniami i podestami na sprę-
żynach oraz urządzeniami jak 
biegacz i orbitrek. Chętnych 
do spotkań i uprawiania spor-
tu nie brakuje, a odpowiada 
za to także odnowiona zielona 
szata podwórka. Nasadzono 
m.in. dwie jabłonie dekora-
cyjne, różne gatunki krzewów, 
m.in. hortensji, różaneczni-
ka i pióropusznika strusiego, 
setki bylin, a nie można zapo-
mnieć też o gęstym bluszczu, 

Podwórko przy ul. 
Marymonckiej 93/97 
nabrało nowego 
blasku i znowu tętni 
sąsiedzkim życiem! 
Zaniedbana 
przestrzeń przy 
niewielkim bloku 
graniczącym z 
jednostką strażacką 
przeszła gruntowną 
rewitalizację  
w ramach budżetu 
obywatelskiego.

Nowy blask podwórka przy Marymonckiej

FOT: Tomasz Ozdoba

który pnie się po ogrodzeniu. 
Na podwórku zamontowano 
ponadto stojaki na rowery  
i dodatkowe kosze na śmie-

ci. Stary chodnik był w fatal-
nym stanie i został zerwany,  
a w jego miejsce położono 
nowy. 

Podwórko przy Marymonc-
kiej stało się bardziej zielone, 
wygodniejsze i przyjaźniejsze 
dla mieszkańców.

Drobna, ale bardzo po-
trzebna metamorfoza na 
terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 53 im. Mariusza 
Zaruskiego. Jakiś czas 
temu wyremontowano 
niewielki wolnostojący 
budynek. Szkoła zyska-
ła kilka dodatkowych 
pomieszczeń, w których 
uczniom będzie udzie-
lane wsparcie psycholo-
giczno-pedagogiczne.

Teraz przyszedł czas na za-
gospodarowanie zieleni. Te-

Więcej zieleni przy Zaruskim
BARTŁOMIEJ FRYMUS

ren wokół budynku bardzo 
zarósł. Zakres prac był duży 
– od porządkowania terenu, 
przygotowania podłoża, po 
wydzielenie rabat i alejek oraz 

wykonanie nasadzeń. Wyszło 
super. Dodatkowo w roku 
szkolnym uczniowie będą 
dbali o jedną z kwietnych ra-
bat.

FOT: Tomasz Ozdoba

Budujemy na osiedlu Ruda

BARTŁOMIEJ FRYMUS

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Prace na budowie 
Przedszkola nr 346 
i modernizacji żłobka 
nr 16 posuwają się 
nieprzerwanie do 
przodu. 

W żłobku ułożyliśmy m.in. 
nową instalację elektryczną, 
wykonaliśmy ścianki działowe 
i wiele innych prac. Przed-
szkole rozbudowujemy o ko-
lejne fragmenty budynku. 

Cieszy mnie, że te ważne 
dla naszego osiedla inwestycje 

posuwają się do przodu. Na 
zakończenie prac czeka wielu 
mieszkańców, a szczególnie Ci 
najmłodsi – komentuje postę-
py radna Ewa Turek.

Modernizacja Żłobka nr 

16 jest współfinansowana ze 
środków budżetu państwa  
w ramach Resortowego Pro-
gramu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 Maluch+ 2021.

Góra: Przedszkole nr 346, dół: Żłobek nr 16 | FOT: Tomasz Ozdoba
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Ekologia i środowisko

Otworzyliśmy ogród społecznościowy Fundacji Malwa

7 lipca, w słoneczną środę, 
spotkaliśmy się na terenie 
ośrodka przy ul. Balcerzaka  
z zarządem oraz podopiecz-
nymi Fundacji, dyrekcją Ga-
lerii Młociny oraz innymi 
osobami zaangażowanymi  
w projekt, aby dokonać ofi-
cjalnego otwarcia ogrodu. 
Podczas wydarzenia doszło do 
przekazania roślin ozdobnych 
i dwóch drzew ufundowanych 
przez Galerię, które następnie 
zebrani zasadzili w już przy-
gotowanych miejscach. 

W ogrodzie zostały zasa-
dzone m.in. drzewa (platan  
i klon), krzewy (hortensja bu-
kietowa, dereń biały, miskant 
chiński), trawy rabatowe oraz 
kilka gatunków pięknie kwit-
nących liliowców.

Nowe, zielone otoczenie 
ośrodka wywołało szerokie 
uśmiechy na twarzach pod-
opiecznych Malwy. W przy-
szłości na terenie ogrodu 
planujemy przeprowadzić we 
współpracy z Fundacją warsz-
taty oraz działania edukacyjne 
z zakresu ekologii.

Wsparcie od Galerii
– Społeczność to ludzie, 
otoczenie naszego centrum 
handlowego. Nie przechodzi-
my obojętnie wobec potrzeb 
sąsiadów i z ogromną rado-
ścią wspieramy ich na tyle, 
na ile możemy. Bardzo się 
cieszę, że mogliśmy dołożyć 
swoją cegiełkę i wspólnymi 
siłami stworzyć przestrzeń,  
w której podopieczni Fundacji 
będą wypoczywać i miło spę-
dzać czas. Mam nadzieję, że 
to nie koniec naszej wspólnej 
przygody i że Fundacja Malwa 
będzie się nieustannie rozwi-
jać. To miejsce niewątpliwie 
tworzą wspaniali ludzie, z ser-
cem na dłoni – mówi Kamila 
Kiersikowska, dyrektor Gale-
rii Młociny.

Dodatkowo Galeria Młoci-
ny przekazała środki finanso-
we na zakup roślin i sadzonek 
dla Szkoły Podstawowej nr 
369 przy ul. S. Przybyszew-
skiego 45. O nową, zazielenio-
ną przestrzeń wokół swojego 
miejsca edukacji będą dbać 
uczniowie pod czujnym okiem 
nauczycieli.

– Bardzo się cieszę, że 
wspólnymi siłami, przy dużym 
wsparciu ze strony Galerii 
Młociny, stworzyliśmy przyja-
zną przestrzeń dla podopiecz-
nych Fundacji Malwa. Dla 
nich ten ogród jest dopiero 
zalążkiem kolejnych projek-
tów społecznych. W ogrodzie 
społecznościowym planujemy 
jako urząd dzielnicy zorgani-

Ogród powstał przy ośrodku Fundacji Malwa na Wrzecionie. Podopieczni zyskali nową przestrzeń do rekreacji 
i zajęć, ale przede wszystkim do integracji z lokalną społecznością. – Mam nadzieję, że ogród stanie się miejscem 
do spotkań, współpracy i wymiany doświadczeń między wszystkimi mieszkańcami naszej dzielnicy – mówi 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.

MICHAŁ MICHAŁOWSKI zować warsztaty i zajęcia edu-
kacyjne skierowane nie tylko 
do podopiecznych Fundacji, 
ale również do całej lokalnej 
społeczności. Mam nadzieję, 
że ogród stanie się przestrze-
nią do spotkań, współpracy  
i wymiany doświadczeń mię-
dzy wszystkimi mieszkańcami 
naszej dzielnicy – komentuje 
Grzegorz Pietruczuk, bur-
mistrz dzielnicy Bielany.

Zajęcia przy pielęgnacji ro-
ślin mają pozytywny wpływ 
na podopiecznych Fundacji, 
zarówno fizyczny, jak i psy-
chiczny. Proste prace z na-
rzędziami rozwijają motorykę 
małą oraz koordynację rucho-
wą, uczą odpowiedzialności  
i sumienności. Uczestnicy 
mają kontakt z roślinami  
o różnych kształtach, tekstu-
rach, kolorach i zapachach. 
Grupowe zajęcia pomagają 
uczestnikom się lepiej zinte-
grować – są formą aktywizacji 
społecznej osób z niepełno-
sprawnością.

Malwa, czyli troska
Fundacja powstała w 1992 r. 
w wyniku działań grupy ro-
dziców dzieci z niepełno-
sprawnością intelektualną. 
Głównym celem Fundacji była 
budowa, a następnie prowa-
dzenie domu – całodobowego  
ośrodka rehabilitacyjno-opie-
kuńczego dla osób niepełno-
sprawnych. 

Bardzo cieszę się 
z pomocy, którą 
uzyskała Fundacja 
Malwa i mam na-
dzieję, że niedłu-
go będzie mogła 
rozpocząć przyj-
mowanie swoich 
podopiecznych  
na cały dzień.
Tomasz Herbich, radny miasta

Przy ogromnym trudzie 
i zaangażowaniu rodzi-
ców oraz ludzi dobrej woli 
dom został wybudowany  
i ma zapewnić potrzeby by-
towe mieszkańców, opiekę 
medyczną, terapię zajęciową, 
ewentualnie pracę oraz do-
stęp do kultury, oświaty i re-
kreacji, jak również integrację  
z mieszkańcami dzielnicy. 
Niestety wciąż jeszcze nie 
można w nim zamieszkać… 
Aby dom był bezpieczny dla 
przyszłych mieszkańców oraz 
spełniał wymagane obecnie 
normy, Fundacja potrzebuje 
wsparcia – również finanso-

wego. Jest otwarta także na 
wszelką pomoc wolontariu-
szy.

– Chcemy, aby Bielany dla 
naszych podopiecznych stały 
się nowym domem, żeby tu-
taj czuli się dobrze i wiedzieli, 
że to jest ich miejsce – mówi 
Kalina Mamont-Cieśla, prezes 
Malwy.

Pomóż Malwie!
Jeśli chcesz wesprzeć dzia-
łania Fundacji, aby do domu 
jak najszybciej mogli wprowa-
dzić się podopieczni Fundacji, 
udostępniamy link do zbiórki:  
www.zrzutka.pl/t6rpz2.

Wspólne sadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych z udziałem burmistrza Grzegorza Pietruczuka, zastępcy burmistrza Włodzimierza Piątkowskiego,  

dyrektor Galerii Młociny Kamili Kiersikowskiej,  współpracowników Galerii i podopiecznych Fundacji Malwa | FOT: Tomasz Ozdoba

Ile osób potrzeba do zasadzenia drze-

wa?  Na zdjęciu Grzegorz Pietruczuk,  

Kamila Kiersikowska i podopieczni 

Fundacji Malwa | FOT: Tomasz Ozdoba
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Beata Niedomagała: 
Jak powstały Dzikie 
Bielany?
Agnieszka Gołębiow-

ska, Dzikie Bielany: Kie-
dy zaczęłam podglądać dziką 
przyrodę pod okiem fachow-
ców, zafascynowało mnie, że 
żyje ona nie tylko w lasach czy 
na mokradłach, ale dosłownie 
obok, za naszymi ścianami. 
Jest organiczną częścią mia-
sta, a w miarę postępu urba-
nizacji będzie jej przybywać. 
Codziennie odkrywam, jak 
zwierzęta świetnie przysto-
sowują się do życia w miej-
skiej dżungli, jak potrafią się 
ukryć i jak łatwo można je 
skrzywdzić, także nieświado-
mie. Wcześniej nie zdawałam 
sobie sprawy również z tego, 
jak wiele niekorzystnych dla 
przyrody zjawisk niesie mia-
sto. Nie chciałam być bierna. 
Wśród licznych grup społecz-
nościowych związanych z ży-
ciem Bielan brakowało takiej, 
która brałaby te problemy pod 
lupę. Nieustannie uczę się od 
specjalistów i specjalistek, by 
dzielić się wiedzą i robić to 
rzetelnie. 

Jakich tematów może-
my spodziewać się na 
Dzikich Bielanach?
Wszelkich związanych  

z ochroną dzikiej flory i fau-
ny oraz ze stylem życia ogra-
niczającym nasz wpływ na 
środowisko, a tu inspiruję 
się twoją grupą Bielany Less 
Waste. Szczególnie interesuje 
mnie problem zagrożeń dla 
zwierząt związanych z miej-
ską infrastrukturą. Na swoje 
siedliska wybiera ją m.in. kil-
kanaście gatunków ptaków 
i nietoperzy. Najpospolitsze 
to wróble, jerzyki, sikory, 
szpaki, gołębie miejskie (też 
chronione!), pustułki, kawki 
i jaskółki. Zwierzęta są – czę-
sto niezauważenie dla nas  
– w niemal każdym budyn-
ku, bez względu na jego wy-
sokość, wiek, stan techniczny  
i materiał budowlany: od ga-
raży przez bloki mieszkalne, 
biurowce i kościoły po Pałac 
Kultury; równie chętnie zaj-
mują szczeliny w latarniach, 
przy bilbordach i klimatyzato-
rach... W bielańskim ratuszu 
mamy wróble.

 
Jesteś wolontariuszką 
ptasich organizacji.
Działam w Ptasim Patrolu 

Fundacji Noga w Łapę. In-
terweniujemy podczas prac 
budowlanych, które niemal 
zawsze wiążą się z ryzykiem 

dla życia i siedlisk zwierząt. 
Komplikacje rodzą się wte-
dy, kiedy osoby prowadzące 
remonty nie znają przepisów 
lub próbują je ominąć, nie 
współpracują z ornitologiem 
czy chiropterologiem, specja-
listą od nietoperzy, albo nie 
czytają warunków ekspertyz 
i zezwoleń Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowiska. 
Zapomina się też, że przepisy 
chronią zwierzęta, ich gniaz-
da i siedliska przez cały rok.  
W Warszawie decyzją wice-
prezydenta opinie przyrodni-
cze wykonywane przez spe-
cjalistów są obowiązkowe. Na 
Bielanach w tym sezonie kil-
ka remontów musiało zostać 
przerwanych, bo nie pomy-
ślano na czas o zwierzętach. 
Czyli obraca się to przeciwko 
mieszkańcom. Współpracuję 
również z Fundacją Szklane 
Pułapki, która chroni ptaki 
przed kolizjami ze szkłem, 
przyczyną miliardów ofiar  

my czymś przysłonić albo na-
kleić znaczniki w dowolnych 
kształtach i kolorach. Ważne 
jest, by zachować odpowied-
nie odległości: maksimum 
10 cm w układzie pionowym,  
5 cm w poziomym. Dużą po-
pularnością cieszą się dys-
kretne kropki „Szklanych Pu-
łapek”. 

Co jeszcze zagraża flo-
rze i faunie w mieście?
Oprócz powyższych to nie-

zrównoważona urbanizacja. 
Rozlewanie się miast m.in. 
narusza ważne struktury 
przyrodnicze i ciągłość ko-
rytarzy ekologicznych. Dużo 
złego robią tzw. rewitalizacje 
zieleni. Równanie z ziemią 
drzew, krzewów i skupisk 
rodzimej roślinności, inwa-
zyjne prace przy zbiornikach 
wodnych, betonowanie oraz 
wprowadzanie obcych ele-
mentów drastycznie zubażają 
środowisko, i z rewitalizacją 

przeliczanych już dzisiaj na 
pieniądze. Wrogiem drzew 
jest złe prawo, które m.in. 
obciąża urzędników odpo-
wiedzialnością za uszczer-
bek na zdrowiu i mieniu. Do 
przedwczesnego obumiera-
nia drzew doprowadzamy też 
sami: korzenie zalewamy as-
faltem, rozjeżdżamy, solimy, 
rozkopujemy… Susza i kryzys 
ekologiczny wymusiły na mia-
stach zmianę kursu. Również 
bielański Wydział Ochrony 
Środowiska od kilku już lat 
uwalnia przestrzeń dla dzikiej 
przyrody. Nie udawałoby się 
to bez Anny Piaseckiej-Bul-
wan, która ma uważność na 
dzikie życie i umie ją pogodzić 
z potrzebami ludzi. Tablice 
edukacyjne w naszych par-
kach uwrażliwiają mieszkanki 
i mieszkańców, dla których 
bliskość przyrody jest co-
raz ważniejsza. Równowagę  
w ekosystemie mogą zakłó-
cać inwazyjne gatunki roślin 
i zwierząt. Uważajmy, by nie 
porywać dzieci zwierząt. Do 
ośrodków rehabilitacji trafia 
dużo młodych i zdrowych, np. 
podlotów, w dobrej wierze 
odebranych przez ludzi rodzi-
com. Sterylizujmy bezdomne 
koty, nie wypuszczajmy bez 
nadzoru swoich domowych 
czworonogów, zwłaszcza  
w lasach i nad Wisłą, bo kon-
takt psa z dzikim zwierzęciem 
dla obu może źle się skończyć. 
I wreszcie szkodliwe dokar-
mianie. Pokarm dla ptaków 
powinien urosnąć sam, i na 
naszych terenach zieleni wi-
dać go coraz więcej. Sprzątaj-
my swoje śmieci, bo one mogą 
zabić. To apel także do węd-
karzy. Pułapką dla ptaków są 
też ostre kolce na budynkach. 
Zamieńmy je na druciane spi-
rale, jakie od lat sprawdzają 
się na gmachu bielańskiego 
Urzędu Skarbowego. Zwie-
rzęta przez cały rok mają pro-
blem z dostępem do wody. Nie 
sposób wymienić wszystkiego.

Co chciałabyś przeka-
zać mieszkańcom?
Nie bójmy się dzikiego ży-

cia. Oddając mu więcej prze-
strzeni, możemy tylko zyskać. 
Naturę mamy we krwi, ale 
gdzieś to zgubiliśmy. Doceń-
my wartość zieleni „nieplano-
wanej”, sprawdźmy, co można 
dla dzikiego życia zrobić na 
własnym podwórku. A przyro-
dzie najczęściej wystarczy nie 
przeszkadzać.

Nie bójmy się dzikiego życia
Nadmierne koszenie, usuwanie martwej materii, używanie środków chemicznych 
czy niewłaściwe przycinanie krzewów powoduje wielkie zagrożenie dla zwierząt 
żyjących w mieście. To nie tylko ptaki, ale też jaszczurki, żaby czy jeże – mówi 
Agnieszka Gołębiowska, autorka profilu Dzikie Bielany na Facebooku.

w skali roku, choć przecież na 
co dzień tego nie widać. 

Czy znana jest skala 
tego zjawiska w Polsce?
Fundacja prowadzi ogólno-

polski rejestr, który za jakiś 
czas pomoże uzyskać szacun-
kowe dane. Każdy może wpi-
sać zaobserwowaną kolizję. 
Lepiej rozpoznana jest skala 
zderzeń ze szklanymi wiata-
mi przystanków: rocznie po-
chłaniają one około miliona 
ofiar. W Warszawie Fundacja 
stara się o oznakowanie wiat  
i mamy nadzieję, że już nie-
bawem pojawią się one na 
ulicach. 

Co zrobić, by ptaki nie 
uderzały w szyby?
Po pierwsze zapomnieć  

o „czarnych ptakach” i innych 
formach odstraszania, bo za-
bezpieczanie szyb przed koli-
zjami polega na zmniejszaniu 
przezroczystości i niwelowa-
niu efektu lustra. Okna może-

– przywracaniem życia – nie 
mają nic wspólnego. Szkodzą 
też zbyt intensywne prace 
utrzymaniowe. Nadmierne 
koszenie, usuwanie martwej 
materii, środki chemiczne, 
niefachowe przycinanie drzew 
i krzewów niszczą bazę pokar-
mową i schronienia, a wyko-
nywane nieostrożnie nawet 
zabijają, np. ptasie podloty, 
jeże, czy ukryte w zieleni lęgi. 
Znikanie starych drzew to 
strata, której w skali naszego 
życia nie odrobimy. Możemy 
ją tylko nieco złagodzić, na 
przykład zostawiając kawałek 
pnia. Drzewa to trudne do 
zastąpienia siedliska bogatej 
i bardzo zróżnicowanej grupy 
organizmów. Niosą też wie-
le korzyści środowiskowych, 

Nie bójmy się dzikiego ży-
cia. Oddając mu więcej prze-
strzeni, możemy tylko zyskać. 
Naturę mamy we krwi, ale 
gdzieś to zgubiliśmy. Doceń-
my wartość zieleni „nieplano-
wanej”, sprawdźmy, co można 
dla dzikiego życia zrobić na 

własnym podwórku.

Aby zobaczyć piękny 
ogród, nie trzeba jechać 
do ogrodu botanicznego. 
Bo u nas, na Bielanach, 
prawdziwy raj na ziemi 
stworzyli państwo Geno-
wefa Gruszka i Aleksan-
der Cieślik, nasi czytel-
nicy. – Wkładamy w to 
miejsce mnóstwo serca 
 i pracy. Najbardziej 
cieszy nas zachwyt prze-
chodniów i sąsiadów. 
Choć nie wszystkim  
nasz ogród jest w smak  
– mówi małżeństwo  
z Marymonckiej 37. 

Pani Genowefa i pan Alek-
sander to wyjątkowo sympa-
tyczni ludzie. Zaprosili „Na-
sze Bielany” do małego raju, 
który stworzyli dosłownie 
pod oknami swojego miesz-
kania. Już z daleka widać ich 
bujny ogród, otoczony siatką. 
– Od razu zastrzegam, że ta 
siatka jest bezpieczna. Wy-
starczy kilka sprytnych ru-
chów i ogrodzenie jest zdjęte. 
Dzięki temu, gdyby doszło do 
awarii czy konieczności wje-
chania tu wozu strażackiego, 
nikt nie zmarnuje czasu na 
demontaż siatki – uśmiecha 
się pan Aleksander. Ogród 
kipi roślinnością. Rosną tu 
piękne róże, floksy, lilie. Ca-
łości dopełniają wewnętrzne 
chodniki, a nawet latarnie.  
– Zapalają się po zmroku. 
Rzucają dyskretne świa-
tło – mówi pani Genowefa.  
W ogródku możemy też wy-
patrzeć wykonane z drewna 
ptaszki i inne zwierzątka, 
które urozmaicają ten i tak 
przepiękny ogród. – Nie ma 
co się oszukiwać. Naprawdę 
wkładamy w to miejsce mnó-
stwo pracy. To nasz oddech, 
choć na co dzień korzystamy 
z basenu w Centrum Rekre-
acyjno-Sportowym przy ul. 

BEATA NIEDOMAGAŁA

LUDZIE

Lindego. Lubimy nasz ogró-
dek. Spędzamy mnóstwo 
czasu przy troszczeniu się o 
rośliny. Zresztą moi znajomi 
ciągle dają mi nowe okazy, 
które sadzę w bielańskiej zie-
mi – mówi pan Aleksander 
Cieślik. – Naszą największą 
bolączką jest jednak brak zgo-
dy zarządu naszej wspólnoty 
mieszkaniowej, abyśmy mogli 
podlewać ogród ze wspólnego 
węża. Musimy przez to dźwi-
gać konewki z wodą z miesz-
kania. Na szczęście mieszka-
my na parterze – mówi pani 
Genowefa Gruszka.  

Pani Genowefa i pan Alek-
sander dają też przykład in-
nym sąsiadom, którzy również 
zaczęli ozdabiać inne trawniki 
roślinkami. – Oczywiście ktoś 
ma na to więcej czasu, siły 
oraz pieniędzy, a kto inny 
mniej. Ale wystarczy spojrzeć 
na trawniki wzdłuż biegnącej 
obok ulicy Pruszyńskiego, że 
kilka osób stara się nadać oto-
czeniu miły wygląd. Bo czyż 
kwiaty są brzydkie? Nie, na-
dają okolicy piękno – mówią 
ogrodnicy z Marymonckiej. 

Jak mówi Włodzimierz 
Piętkowski, zastępca bur-
mistrza odpowiedzialny za 
nieruchomości, ogródek  
z Marymonckiej 37 zachwycił 
go. – Od kilku lat przepro-
wadzamy Bielańskie Rewo-
lucje Podwórkowe. Chcemy, 
by spomiędzy bloków zniknął 
popękany asfalt i zniszczone 
krawężniki. W ich miejscu sa-
dzimy drzewa i krzewy, by po 
prostu stworzyć miejsce dla 
ludzi, którzy wyjdą z domu  
i zaczną spędzać czas na świe-
żym powietrzu. Ogródek, 
jaki stworzyli pani Genowefa  
i pan Aleksander, jest napraw-
dę cudowny. Chciałbym, żeby 
bielańska społeczność m.in. 
przez takie działania jesz-
cze bardziej się integrowała  
– mówi burmistrz Piątkow-
ski.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Raj pod oknami
Ogródek i jego opiekunowie przy Marymonckiej 37| FOT: Tomasz Ozdoba

AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA 
założycielka profilu Dzikie Bielany na Facebooku,  

wolontariuszka Ptasiego Patrolu, współpracuje  

z Fundacją Szklane Pułapki | FOT: własne
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Krystyna 
Sienkiewicz 
z muralem
Ze ściany szczytowej budynku przy ulicy Żeromskiego 44/50 od 
strony ulicy Płatniczej na przechodniów spogląda otoczona 
różami pogodna twarz Krystyny Sienkiewicz. – Moja ciocia 
Krystyna to wyjątkowa postać, a do tego mieszkanka  Bielan. 
Mieszkała przecież tutaj, przy słynącej z ozdobnych latarń 
gazowych ulicy Płatniczej. Teraz, choć nie ma jej wśród nas, na 
zawsze będzie spoglądać z góry na swoje Bielany – powiedział 
podczas odsłonięcia muralu Kuba Sienkiewicz, muzyk rockowy 
i jednocześnie bratanek słynnej aktorki. 
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Mural przedstawiający ak-
torkę wykonał zespół Good 
Looking Studio zgodnie  
z projektem artysty grafika 
Tomasza Majewskiego. Zresz-
tą ta sama ekipa przygotowała 
i wykonała mural na drugiej 
ścianie szczytowej tego same-
go budynku od strony ulicy 
Kleczewskiej, który przedsta-
wia piosenkarkę Korę. 

– Jako mieszkaniec Bielan  
i jednocześnie bratanek Kry-
styny jestem bardzo zadowo-
lony z tego muralu – powie-
dział podczas uroczystości 
odsłonięcia Kuba Sienkiewicz, 
syn brata pani Krystyny,   
a także słynny muzyk Elek-
trycznych Gitar. – Rozważa-
liśmy różne sposoby upamięt-
nienia Krystyny. Ławeczka, 
platan, tablica… Jednak mu-
ral, i to w tak wspaniałym wy-
konaniu, jest po prostu mi-
strzostwem świata – dodał 
Kuba i zaznaczył, że aktorstwo 
nie było jedyną dziedziną,  
w której spełniała się Sienkie-
wicz. Plastyka, piosenka arty-
styczna i aktorska, pisarstwo 
– pani Krystyna spełniała się 
na wielu polach. – Pisała też 
książki, które są nietypowe. 

Abstrakcyjne i autobiogra-
ficzne jednocześnie. Tak samo 
zresztą jak wiersze – wspomi-
nał Kuba Sienkiewicz. 

Wielką damę polskiego 
teatru i kina wspominał tak-
że aktor Tadeusz Chudec-
ki (znany z "Miasto’44" czy 
"C.K. Dezerterzy"). – Miałem  
w swoim życiu ogromną ra-
dość i zaszczyt pracować  
z Krystyną Sienkiewicz, któ-
ra zostawiła w moim sercu 
wielce wartościowy ślad. Choć 
była bardzo sławna i rozpo-
znawalna, to zachowała nie-
prawdopodobną skromność. 
W jej ostatnim spektaklu, 
„Harold i Matylda”, podzi-
wiałem nie tylko jej grę, ale 
także przygotowania do wy-
stępu. Miała swoje krzesełko, 
na którym przez dwadzieścia 
minut medytowała. „Tadek, 
ja się muszę wyciszyć. My-
ślę o moich rodzicach, któ-
rzy zginęli w czasie wojny  
i których słabo pamiętam. Ale 
wiesz, myślę też o tym, żeby 
publiczność czerpała z mojego 
występu radość, by się świet-
nie bawiła, by zapomniała na 
chwilę o swoich problemach 
i troskach”, tak mi mówiła  
– wspominał Tadeusz Chu-
decki i przytoczył jedną jej 

myśl. – Krysia wiele razy 
powtarzała, że jest jak ścię-
te drzewo, które odradza się 
z małych gałązek. Gdy już 
szwankowała jej pamięć, ćwi-
czyła swoje monologi, słucha-
jąc nagrań na kasetach. Miała 
nawet takie powiedzonko: 
„Ksiądz gzi skrzynię, a chrzą-
szcz brzmi w trzcinie. Jak 
zapomnę tę rymowankę, to 
znaczy, że czas kończyć ka-
rierę” – wspomniał Tadeusz 
Chudecki. 

Burmistrz Grzegorz Pie-
truczuk dodał, że mural jest 
nie tylko oddaniem hołdu 
aktorce, ale też ozdobą Bie-
lan. – Dzięki temu miejscu 
przechodnie, ale i pasażero-
wie autobusów, będą mogli 
spoglądać na pogodną twarz 
ich ulubionej aktorki.

Krystyna Sienkiewicz (1935 
–2017) była aktorką teatralną 
i filmową. Największą sławę 
przyniosła jej rola szeregowej 
Anieli w filmie „Rzeczpospo-
lita babska”, ale wystąpiła 
także m.in. w „Inspekcji pana 
Anatola”, „Rodzinie Leśniew-
skich” czy „Milionie za Laurę”. 
Jej ostatnią rolą była postać 
Zofii Grzelak w serialu „Leka-
rze”. Trzy lata później Krysty-
na Sienkiewicz zmarła. 

Pijana Sypialnia 
w Parku Olszyna

W niedzielę, 18 lipca na scenie 
w Parku Olszyna zagościł Te-
atr Pijana Sypialnia z przed-
stawieniem „Wodewil War-
szawski”.
Spektakl wypełniają piosenki 
i muzyka na żywo oraz wy-
tańczone przez aktorów polki  
czy walczyki. Widzowie prze-
nieśli się do przedwojennych 
czasów, po których pozostały 
już tylko piękne melodie i po-
żółkłe fotografie. 
MM

PAULA I KAROL  
zagrali w BOK-u

3 lipca w sali widowiskowej 
Bielańskiego Ośrodka Kul-
tury wystąpili Paula i Karol z 
zespołem, pionierzy rozrasta-
jącej się w Polsce sceny indie 
folkowej, którzy dziesięć lat 
temu szturmem wzięli war-
szawskie salony muzyczne.
Mimo przenosin wydarzenia 
z Parku Kellera na ostatnią 
chwilę sala w ośrodku wypeł-
niła się po brzegi fanami twór-
czości duetu. 
MM

FOT: Sylwester KorzeniewskiFOT: Sylwester Korzeniewski

MURAL, I TO W TAK WSPANIAŁYM WYKONANIU, 
JEST PO PROSTU MISTRZOSTWEM ŚWIATA! 

– mówi Kuba Sienkiewicz
FOT: Michał Dziurkowski

FOT: Michał Dziurkowski
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Partycypacja społeczna

15 lipca na oficjalnej gali w Pałacu Kultury i Nauki ogłoszone zostały wyniki głosowania na pomysły do budżetu obywatelskiego na rok 
2022. W tej edycji mieszkańcy wybrali do realizacji 15 projektów na Bielanach! Największą popularnością, podobnie jak w ostatnich latach, 
cieszyły się propozycje dotyczące zieleni miejskiej. Poniżej prezentujemy listę zwycięskich projektów. 

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 na Bielanach

Nowy las na Bielanach – posadzenie 500 drzew  
ozdobnych na serku Bielańskim przy metrze Słodowiec
Koszt: 973 179 zł
Oddanych głosów: 2291
Skrócony opis projektu: Dzięki posadzeniu 500 drzew ozdob-
nych powstanie nowy, piękny las na Bielanach. Ozdobne 
drzewa będą cieszyły oczy mieszkańców, a przede wszystkim 
będą dawały cień w letnie, upalne dni.

Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, 
Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żerom-
skiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, 
Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa
Koszt: 690 tys. zł
Oddanych głosów: 2005
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada zwiększenie bezpie-
czeństwa pieszych uczestników ruchu poprzez doświetlenie 
przejść dla pieszych (lampami LED) na ulicach: Aspekt, Brą-
zownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twar-
dowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, 
Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa.

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej  
(od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chod-
nika ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)
Koszt: 650 tys. zł
Oddanych głosów: 1719
Skrócony opis projektu: Budowa drogi dla rowerów po 
wschodniej stronie ul. Wólczyńskiej (od ul. Sokratesa do ul. 
Nocznickiego) oraz remont chodnika po południowej stronie 
ul. Nocznickiego (od ul. Wólczyńskiej do ul. Cienkiej).

Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanach
Koszt: 247 500 zł
Oddanych głosów: 1543
Skrócony opis projektu: Na terenie dzielnicy Bielany posadzi-
my kwitnące drzewa i krzewy, które na wiosnę będą zachwy-
cały zjawiskowym rozkwitem kwiatów, a latem będą dawały 
schronienie przed upałem. Dodatkowo planujemy usunąć 
asfalt i odtworzyć teren biologicznie czynny.

Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanach
Koszt: 739 200 zł
Oddanych głosów: 1505
Skrócony opis projektu: Zakup 12 elektrośmieciomatów 
umożliwiających łatwe i regularne pozbywanie się najczęściej 
wytwarzanych drobnych elektrośmieci takich jak zużyte bate-
rie, akumulatorki, telefony komórkowe itp. Zlokalizowane przy 
ruchliwych, często uczęszczanych ciągach komunikacyjnych.

Aleje parkowe i zielone skwery Bielan - nowe chodniki 
zamiast przedeptów wraz z obsadzeniem ich szpalerami 
dużych drzew
Koszt: 450 tys. zł
Oddanych głosów: 1430
Skrócony opis projektu: Wydeptane ścieżki i rozjeżdżone klepi-
ska zamienimy w alejki gliniasto-żwirowe oraz chodniki z płyt 
betonowych. Obsadzone będą one bujną zielenią i wysokimi 
drzewami. Przy dłuższych chodnikach i alejkach pojawią się 
również ławki, kosze na śmieci oraz dodatkowe oświetlenie. 

Kino plenerowe na Bielanach
Koszt: 40 tys. zł
Oddanych głosów: 1429
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada utworzenie kina 
plenerowego w Parku Olszyna, przy stacji metra Słodowiec 
oraz na Kępie Potockiej. Projekcje odbywać się będą w każdy 
sobotni wieczór wakacji w trzech ww. lokalizacjach w systemie 
naprzemiennym. Mieszkańcy spędzą miło czas na wolnym 
powietrzu, siedząc na leżakach i oglądając filmy.

100 drzew dla Chomiczówki
Koszt: 110 tys. zł
Oddanych głosów: 1307
Skrócony opis projektu: Zielona Chomiczówka – nie pozwól-
my, aby była taka tylko z nazwy. W ramach projektu posa-
dzonych zostanie 100 dużych i rozłożystych drzew (platanów, 
jesionów, lip, wierzb płaczących i klonów) na terenie całego 
osiedla Chomiczówka. Uzupełniając drzewostan nowymi nasa-
dzeniami zapewnimy jego wymianę pokoleniową.

Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach  
tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela
Koszt: 600 tys. zł
Oddanych głosów: 1291
Skrócony opis projektu: Zaniedbane rejony przystanków mogą 
odmienić swoje oblicze. Przystanek Piaski, rejon przystanków 
al. Reymonta (przy skrzyżowaniu Reymonta z Broniewskiego), 
przystanek tramwajowy Popiela – urządźmy tu parki kieszon-
kowe z drzewami, krzewami, kwiatami i małą architekturą. 
Zmieńmy oblicze tych niezagospodarowanych klepisk.

Przejazdy przyjazne dla rowerzystów na Bielanach  
– podpórki rowerowe
Koszt: 25 tys. zł
Oddanych głosów: 859
Skrócony opis projektu: Montaż 25 podpórek przy wybranych 
przejazdach z sygnalizacją, które ułatwią rowerzystom postój 
podczas oczekiwania na zmianę świateł.

Ratujemy wiewiórki
Koszt: 2500 zł
Oddanych głosów: 1262
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada zakupienie oraz mon-
taż 20 budek dla wiewiórek.

Niedzielne targi śniadaniowe
Koszt: 198 952 zł
Oddanych głosów: 1233
Skrócony opis projektu: Organizacja niedzielnych targów 
śniadaniowych obok Urzędu Dzielnicy Bielany, które pozwolą 
mieszkańcom na skosztowanie różnorodnego jedzenia oraz 
relaks w piknikowej atmosferze z rodziną i sąsiadami. Łącznie 
zostanie zorganizowanych 8 targów na przestrzeni od kwietnia 
do października.

Bielany dbają o zwierzęta – budki dla ptaków, ptasia 
stołówka na Kępie Potockiej, poidełko przy eko-skwerze 
przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kam-
pania edukacyjna
Koszt: 100 tys. zł
Oddanych głosów: 1118
Skrócony opis projektu: W ramach projektu zrealizowany 
zostanie pakiet propozycji, w tym: montaż budek dla ptaków, 
utworzenie naturalnych ptasich stołówek, montaż hoteli dla 
owadów oraz przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyj-
nej jak wspierać zwierzęta.

Chronimy ptaki bielańskich lasów – utrzymanie i konser-
wacja skrzynek lęgowych
Koszt: 28 tys. zł
Oddanych głosów: 970
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada dwukrotną jesienno-
-zimową (I–II oraz poł. X–XII 2022 r.) kontrolę około 400 
sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków w bielańskich lasach 
administrowanych przez jednostkę Lasy Miejskie Warszawa. 
Celem tej kontroli będzie usunięcie starych, niepotrzebnych 
ptakom gniazd, które pozostawione blokowałyby skrzynkę jej 
ptasim lokatorom w następnym sezonie lęgowym oraz wyko-
nanie niezbędnej konserwacji tych budek.

Kurs samoobrony dla kobiet
Koszt: 8500 zł
Oddanych głosów: 780
Skrócony opis projektu: Specjalistyczny trening dla kobiet, 
który pozwala w prosty i naturalny sposób opanować strach  
w sytuacji zagrożenia i wykształcić podstawowe nawyki  
obronne.

Sąsiedzie, uzyskaj wsparcie z Inicjatywy Sąsiedzkiej! 

Masz pomysł na działanie 
na rzecz społeczności lo-
kalnej? Piknik sąsiedzki, 
wspólne malowanie mu-
ralu, wysianie łąki kwiet-
nej, a może organizacja 
turnieju w bule? Zgłoś go 
w ramach Inicjatywy Są-
siedzkiej! 

Inicjatywy Sąsiedzkie to 
nowy miejski program na lata 
2021–2023, którego celem 
jest wsparcie rozwoju społecz-
ności lokalnych w Warszawie.  
W ramach programu miesz-
kańcy mogą otrzymać dota-

MICHAŁ MICHAŁOWSKI cję w wysokości 500 zł lub 
2000 zł na przeprowadzenie 
sąsiedzkich działań. Pierwszy 
nabór wniosków do programu 
Inicjatywy Sąsiedzkie trwa do 
31 sierpnia. Procedura jest 
bardzo łatwa, a dodatkowo 
na każdym etapie inicjaty-
wy autorzy są kompleksowo 
wspierani przez realizatora 
programu, Fundację Stocznia. 
Do uzyskania jest 20 dużych 
dotacji i 30 małych.

Do kogo skierowane jest 
wsparcie z programu?

Do udziału w Inicjatywach 
Sąsiedzkich zaproszeni są 
przedstawiciele społeczności 

lokalnych z Warszawy. Chodzi 
tu przede wszystkim o ludzi, 
których łączy miejsce. Sąsia-
dów spod jednego adresu. 
Uczniów uczęszczających do 
jednej szkoły. Seniorów spo-
tykających się w osiedlowym 
klubie seniora. Sportowców 
z dzielnicowego boiska i in-
nych. Ważne, by wywodzić się 
z grupy mieszkańców War-
szawy, którzy chcą wspólnie 
spędzać ze sobą czas. Odbior-
cami wsparcia nie mogą być 
organizacje pozarządowe ani 
prywatne firmy.

Cele programu
Działania muszą realizować 

cele takie jak: 
• zwiększenie zaangażowania 

mieszkańców w sprawy lo-
kalne w swoich dzielnicach;

• zwiększenie integracji  
i aktywizacji społeczności 
sąsiedzkich,

• wspieranie działań pomo-
cowych oraz samopomo-
cowych,

• wymiana doświadczeń, 
wzajemne uczenie się, bu-
dowanie więzi sąsiedzkiej

• wspólne działania na rzecz 
klimatu, ochrony środowi-
ska i terenów zielonych  
w swojej dzielnicy;

• wspólne działania na rzecz 
poprawy estetyki otoczenia;

• wspólne działania na rzecz 
odkrywania lokalnej histo-
rii i pogłębiania patrioty-
zmu lokalnego.

Kto może wnioskować  
o wsparcie?

By złożyć wniosek w Progra-
mie, należy uformować ze-
spół składający się z trzech 
przedstawicieli społeczności 
lokalnej. Zespół jest strukturą 
całkowicie nieformalną i za-
wiązuje się poprzez wspólne 
przygotowanie wniosku do 
programu. Członkami zespołu 
mogą być osoby niepełnolet-
nie, o ile dostarczą zgodę na 
uczestnictwo w programie, 

podpisaną przez swoich opie-
kunów prawnych.

Kontakt
Szczegółowe informacje na 
temat programu Inicjatywy 
Sąsiedzkie, jak i wnioski na 
pozyskanie dotacji dostępne 
są na stronie www.inicjaty-
wysasiedzkie.org. Jeżeli masz 
dodatkowe pytania na temat 
programu – napisz na kon-
takt@inicjatywysasiedzkie.
org lub zadzwoń pod nr. tel. 
22 827 01 05. Koordynatorem 
programu na Bielanach jest 
Magdalena Gawin, magdale-
na@inicjatywysasiedzkie.org, 
tel. 603 340 635.
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Informacje

UD-III-WAB.6740.35.2020.KHO

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) , w związku z art. 61 § 1, § 3 i § 4 w związku z art. 10 
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 29.06.2021 r. wydano postanowienie nr 189/2021 prostujące z urzędu oczywistą omyłkę występu-
jącą w treści decyzji nr 2/Z/2020 z dnia 30.09.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polega-
jącej na „budowie odcinków dróg publicznych gminnych oznaczonych symbolami 4 KD-L i 16 KD-L wg. miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła  
z Trasą N-S do ul. Marymonckiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”. 

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 
3/4, 4, 5, 6, 20, 29, 30, 31, 32, 33 z obrębu 7-11-08.

Do wniosku została załączona mapa z dnia 24.04.2018 r. zawierająca projekt podziału nieruchomości, która na dzień 
złożenia wniosku, zawierała już nieaktualny numer księgi wieczystej - odnośnie dz. ew. nr 3/4 z obrębu 7-11-08. Fakt ten 
został ujawniony dopiero po wydaniu decyzji. Decyzja podlega sprostowaniu jedynie w zakresie nieaktualnego numeru 
księgi wieczystej, co nie prowadzi do zmiany merytorycznej orzeczenia, ani do zmiany ustaleń faktycznych sprawy.

Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią przedmiotowego postanowienia można się zapoznać w Wydziale 
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, po 
wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr: (22) 443-46-47 lub mailowo na adres: bielany.wab@
um.warszawa.pl. 

Mazowiecka uchwała antysmogowa 
– WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH!

UM

Po 4 latach od wejścia  
w życie mazowiecka 
uchwała antysmogowa 
zostanie zmieniona. Do 
16 sierpnia br. mieszkań-
cy Mazowsza mogą wziąć 
udział w konsultacjach 
społecznych i zgłosić swo-
je uwagi do planowanych 
zmian.

Mazowiecka uchwała an-
tysmogowa została przyjęta 
przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego 24 paździer-
nika 2017 r. i weszła w życie 
11 listopada 2017 r. Dotyczy 
ona wszystkich użytkowników 
urządzeń o mocy do 1 MW, 
w których następuje spalanie 
paliw stałych, w szczególno-
ści użytkowników pieców, 
kominków i kotłów. Celem 
uchwały jest ograniczenie ne-
gatywnego wpływu instalacji 
grzewczych na zdrowie miesz-
kańców i środowisko.

Z perspektywy czasu zapisy 
uchwały przyjętej w 2017 r. 
są mało efektywne, ponieważ 

poprawa jakości powietrza 
zachodzi zbyt wolno. Dlate-
go Samorząd Województwa 
Mazowieckiego przystąpił do 
prac nad zmianą obowiązu-
jącej uchwały, uwzględniając 
dodatkowe zakazy:
• stosowania węgla kamien-

nego oraz paliw stałych 
produkowanych z wyko-
rzystaniem tego węgla na 
obszarze Miasta Stołecz-
nego Warszawy od 1 lipca 
2024 r.

• stosowania wszelkich paliw 
stałych na obszarze gmin  
z terenu powiatów: gro-
dziskiego, legionowskiego, 
mińskiego, nowodwor-
skiego, piaseczyńskiego, 
pruszkowskiego, otwockie-
go, warszawskiego zachod-
niego, wołomińskiego oraz 
Miasta Stołecznego War-
szawa od 1 lipca 2030 r.
W projekcie uchwały zmie-

niającej założono również wy-
dłużenie terminów wymiany 
urządzeń grzewczych, które 
nie spełniają wymogów obo-
wiązującej uchwały antysmo-
gowej, tak aby zmiany takie 

ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 
03-718 Warszawa (uwagi 
i wnioski należy zgłaszać 
na formularzu dostępnym 
do pobrania na stronie 
Samorządu Województwa 
Mazowieckiego);

• ustnie – do protokołu  
(w siedzibie Departamentu 
Gospodarki Odpadami, 
Emisji i Pozwoleń Zintegro-
wanych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warsza-
wie, ul. ks. I.Kłopotowskie-
go 5, 03-718 Warszawa, III 
piętro, pokój 308,310 i 311 
i 314; w przypadku wizyty 
w urzędzie należy wcześniej 
się na nią umówić);

Co dalej?
Wszystkie opinie, uwagi oraz 
wnioski wniesione w termi-
nie zostaną rozpatrzone przez 
Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego. W przypadku py-
tań lub wątpliwości zaprasza-
my do kontaktu z Wydziałem 
Emisji i Ochrony Powietrza: 
powietrze@mazovia.pl.

nie były wprowadzane w trak-
cie sezonu grzewczego.

Projekt uchwały można 
znaleźć na stronie Samorządu 
Województwa Mazowieckie-
go (bit.ly/3x9Z7Zg), na dole  
w sekcji „Pliki do pobrania”.

Twoje zdanie się liczy!
Uchwała antysmogowa jest 
aktem prawa miejscowego 
i dotyczy wszystkich miesz-
kańców województwa mazo-
wieckiego. W związku z tym 
Zarząd Województwa Mazo-
wieckiego prowadzi konsulta-
cje społeczne, które ruszyły 1 
lipca i będą trwać do 16 sierp-
nia 2021 r.

Uwagi do projektu uchwały 
zmiany obowiązującej uchwa-
ły antysmogowej można zgła-
szać na 3 sposoby:
• za pomocą formularza na 

stronie bit.ly/3zGZlJf;
• w formie pisemnej na 

adres: Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie, 
Departament Gospodarki 
Odpadami, Emisji i Po-
zwoleń Zintegrowanych, 

Warszawa tworzy mapę akustyczną miasta

UM

Warszawa ogłosiła 
przetarg na sporządze-
nie Mapy akustycznej 
Warszawy, która pozwoli 
sprawniej działać na 
rzecz ochrony mieszkań-
ców przed uciążliwym 
hałasem.

Mapa akustyczna obrazuje 
narażenie na różne rodza-
je hałasu na całym obszarze 
miasta. Jest jego czytelną  
i dostępną on-line wizuali-
zacją. Służy głównie do kom-

pleksowego informowania 
lokalnej społeczności o zagro-
żeniach hałasem. Ponadto jest 
ona podstawą do opracowania 
danych dla państwowego mo-
nitoringu środowiska. Na jej 
podstawie tworzone są i aktu-
alizowane programy ochrony 
środowiska przed hałasem, 
czyli dokumenty kształtujące 
politykę miasta na kolejne 5 
lat.

Na potrzeby wykona-
nia najnowszej edycji mapy 
przeprowadzane zostaną 
m.in. pomiary natężenia ru-
chu drogowego w minimum 

600 punktach pomiarowych.  
W celu weryfikacji modelu 
obliczeniowego dokonane zo-
staną pomiary obejmujące: 
60 punktów pomiarowych 
uwzględniających porę dnia  
i nocy; minimum 10 punktów 
pomiarowych mierzących me-
todą ciągłych, 24-godzinnych, 
pomiarów hałasu drogowe-
go; pomiary hałasu tramwa-

jowego w 30 punktach oraz 
pomiary hałasu kolejowego  
w 20 punktach. 

Dodatkowo, dla hałasu 
drogowego związanego z eks-
ploatacją Południowej Ob-
wodnicy Warszawy, zostaną 
wykonane dodatkowo pomia-
ry w minimum 4 punktach 
(metodą ciągłych 24-godzin-
nych pomiarów hałasu).

Ruszyła prze-
budowa ulicy 
Sokratesa

W pierwszej połowie 
lipca drogowcy z Zarządu 
Dróg Miejskich rozpoczę-
li gruntowną przebudowę 
ulicy. Roboty ruszyły od 
strony ulicy Wólczyń-
skiej. Wpierw do rozbiór-
ki poszły wysepki położo-
ne na środku jezdni  
i azyle na przejściach dla 
pieszych. Był to dopiero 
przedsmak szeroko za-
krojonych prac budowla-
nych, które doprowadzą 
do powstania spokojnej, 
wygodnej i bezpiecznej 
Sokratesa.

Nowa organizacja ruchu
Od 19 lipca rozpoczęto robo-
ty po południowo-wschod-
niej stronie ulicy. Jezdnia 
prowadząca w kierunku ul. 
Kasprowicza na odcinku od 
przystanku autobusowego Bo-
gusławskiego do ul. Szekspira 
została w całości zamknięta. 
Ruch w obu kierunkach prze-
niesiono na drugą jezdnię, po 
jednym pasie w każdą stronę.

Na ul. Conrada na skrzy-
żowaniu z ul. Wólczyńską, 
na jezdni w kierunku ul. So-
kratesa, skrajny lewy pas zo-
stał oznakowany jako pas do 
skrętu w lewo w ul. Wólczyń-
ską. Analogicznie na ul. Przy 
Agorze na jezdni w kierunku 
ul. Sokratesa, lewy pas został 

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

DROGI oznakowany jako lewoskręt  
w ul. Kasprowicza.

Wyjazdy z ulic Petöfiego 
i Tołstoja na ul. Sokratesa 
zostały zamknięte. Zalecany 
jest objazd do ul. Wolumen  
i ul. Wólczyńskiej. Wjazdy na 
parking w rejonie ul. Balza-
ka i vis-à-vis ul. Kaliszówka 
zostały zawężone do 5m sze-
rokości i będą funkcjonowa-
ły zarówno jako wjazd, jak  
i wyjazd. Wyjazd z ul. Szek-
spira w ul. Sokratesa jest 
od lipca możliwy wyłącznie  
w prawo. 

Organizacja ruchu na ciągu 
pieszo-rowerowym po stronie 
nieparzystej ul. Sokratesa po-
zostanie bez zmian. Po drugiej 
stronie ulicy, chodnik zosta-
nie zawężony do ok. 2 m.

Na ul. Sokratesa będzie 
obowiązywał zakaz parko-
wania podczas całego czasu 
trwania prac. Taka organiza-
cja będzie obowiązywać do 
końca sierpnia, po czym ruch 
zostanie przełożony na prze-
budowaną jezdnię. Przebu-
dowa Sokratesa potrwa około  
5 miesięcy. 

Szczegółowe informacje  
o zmianach w organizacji ru-
chu spowodowanych remon-
tami i inwestycjami można 
znaleźć na stronie www.info-
ulice.um.warszawa.pl, nato-
miast komunikaty dotyczące 
tras pojazdów Warszawskie-
go Transportu Publiczne-
go znajdują się na stronie:  
www.wtp.waw.pl.

Wjazd na ulicę Sokratesa od strony Kasprowicza| FOT: Tomasz Ozdoba
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Wywiad numeru

Rzyszard Zakrzewski, 
radny PiS: Od ponad 43 lat 
mieszkam na Bielanach.  Pa-
miętam czasy,  gdy w  miejscu 
osiedla Piaski po horyzont 
ciągnęły się pola. Mam bo-
wiem 64 lata…

A nie wygląda Pan!
To efekt sportu. Od mło-

dości uprawiam sport. Dużo 
pływam na basenie. Mają 
największą pasją od ponad 
40 lat jest nurkowanie. Nie 
stosuję jakiejś specjalnej die-
ty, bowiem jestem łasuchem, 
ale prowadzę bardzo aktywny 
tryb życia. Nie ma przesady  
w tym, że sport to zdrowie. Na 
marginesie dodam, że na Bie-
lanach mamy wspaniałe sek-
cje pływackie, dlatego ważną 
inwestycją byłoby wybudo-
wanie basenu o rozmiarach 
olimpijskich.

Ma pan jakąś ulubioną 
część Bielan? 
Kocham całe Bielany i je-

stem z nimi bardzo związany. 
W kościele pokamedulskim 
w 1979 roku brałem ślub.  
W Lesie Bielańskim spędza-
łem mnóstwo czasu ze swoim 
małym synkiem, który dziś 
jest już dorosłym mężczyzną. 
Od lat mieszkam na Słodowcu  
i tu jest mój okręg wyborczy. 
Znam tu wielu ludzi, z który-
mi często rozmawiam, znam 
każdy sklep i każdy zakama-
rek. 

Jest pan politykiem? 
Mam swoje poglądy  

i preferencje polityczne, ale  
w samorządzie nie zajmuje 
się polityką. Tu zajmujemy 
się bolączkami i problemami 
mieszkańców. Choć muszę 
przyznać, że jestem rozgory-
czony tym, że mój klub nie ma 
wiceprzewodniczącego Rady 
Dzielnicy, żadnego przewod-
niczącego komisji ani wice-
przewodniczącego. Tak być 
nie powinno. Wszyscy razem 
działamy dla Bielan, ale moja 
partia Prawo i Sprawiedliwość 
została bardzo źle potrakto-
wana w naszej radzie. Wszyst-
kie nasze wnioski, stanowiska 
i projekty uchwał są odrzuca-
ne w głosowaniu przez rzą-
dzącą część rady!  Brakuje mi 
także sesji rady na żywo. Mam 
jednak nadzieję, że niedługo 
wrócimy do tradycyjnego try-
bu posiedzeń. 

O ile nie przyjdzie 
kolejna fala koronawi-
rusa…
Dlatego powtarzałem, po-

wtarzam, i będę powtarzać: 
szczepmy się. Tylko szczepie-
nie może zapobiec kolejnej 
pandemii. Ja sam przyjąłem 
dwie dawki szczepionki i uwa-
żam, że każdy powinien to 
zrobić.

Nie wolał pan zostać 
radnym miejskim?
Miałem taką propozycję, 

ale odmówiłem. Wolę działać 

Zakrzewski: Bielany to nasza wspólna dzielnica
Bielany są piękne, ale to dzielnica, w której jeszcze wiele spraw i inwestycji 
wymaga realizacji – mówi w wywiadzie „Naszych Bielan” Ryszard Zakrzewski, 
radny Prawa i Sprawiedliwości. PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

na rzecz naszej lokalnej spo-
łeczności. Wie pan, nie ma nic 
przyjemniejszego, niż rozmo-
wa z mieszkańcami, sąsiada-
mi. Bardzo cenię sobie nawet 
krótką pogawędkę podczas 
spaceru. Jest mi bardzo miło, 
kiedy ktoś do mnie macha  
z pozdrowieniami. Pandemia 
spowodowała, że nie mam 
również spotkań z wetera-
nami walk o niepodległość 
ze Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, w których  
z przyjemnością uczestniczy-
łem co miesiąc.

Jak pan ocenia rozwój 
dzielnicy? 
Uważam, że powstaje za 

dużo nowych budynków.  
W każdym wolnym miejscu 
budowane są nowe bloki. Tak 
być nie powinno. Bielany od 
zawsze słynęły z tego, że są 
zielone. A teraz? Teraz są co-
raz bardziej zabetonowane. 
Cała nieparzysta pierzeja ulicy 
Sokratesa powstała w miejscu 
dawnych zakładów. Dewe-
loperzy robią co chcą, bo nie 
ma planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Dzielnica 
planów nie tworzy, ale Za-
rząd Dzielnicy powinien robić 
wszystko, aby ich uchwalanie 
przyspieszać. Dopóki jest po-
pyt na wynajmy, Dewelope-
rzy dostają zgodę i budują, 
myślą tylko o swoim zarob-
ku, nie przejmując się, że w 
okolicy nie ma przedszkola, 

szkoły, czy nawet parkingu. 
Tak więc mamy do czynie-
nia po prostu z patologią na 
rynku dewelopersko-miesz-
kaniowym. Przykładowo na 
osiedlu Olszyna przybyło nam  
w ostatnich latach około 4 tys. 
mieszkańców. 

ka na remont kapitalny. Na ul. 
Romaszewskiego przy ul. Ma-
giera od wielu lat po opadach 
deszczu powstaje niebezpiecz-
ne rozlewisko, mimo wielu 
apeli mieszkańców i moich nic 
z tym się nie robi. Ulica Ro-
maszewskiego, Jarzębskiego, 
Rudnickiego, Perzyńskiego 
to kolejne, które wołają o re-
mont. Przy niektórych bielań-
skich ulicach stoją wiekowe, 
betonowe, zniszczone, niebez-
pieczne latarnie, które czekają 
na pilną wymianę. Na remont 
czeka przedszkole przy ul. 
Brązowniczej, na które są już 
zabezpieczone środki finan-
sowe. Miło mi poinformować 
i zarazem podziękować za 
wkład w ich pozyskaniu panu 
Dariuszowi Figurze, radnemu 
Warszawy.

 Po wielu latach i inter-
wencjach znalazły się rów-
nież środki na remont boiska 
przy Zespole Szkół Nr 10 im. 
St. Staszica. Na odmłodzenie 
czeka bazarek przy ul. Bro-
niewskiego. Nie ukrywam, 
że można by osiągnąć więcej, 
ale odpowiedzi na moje  in-
terpelacje i moich kolegów  
z klubu są zawsze takie same 
– niemożliwe do wykonania 
lub brak pieniędzy. 

Inwestowane są  
ogromne środki  
w parki i zieleńce. 
Pamiętajmy, że zieleń wy-

maga ciągłej pielęgnacji. Las 

Bielański, w którym jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu spotkać 
można było sarny, dziki czy 
borsuki, dziś umiera. Potęż-
ne ponad dwustuletnie dęby  
w większości poumierały, 
przykro patrzeć na dziesiąt-
ki powalonych drzew. Jeżeli 
chodzi o parki – Park Her-
berta, kosztował nas bar-
dzo dużo, niedawno otwarty  
a już brakuje  w nim  działa-
jących kurtyn wodnych, które 
powinny w tak tropikalnych 
dniach jakie mamy teraz być 
włączone. Uważam też, że 
powinien zostać otwarty wy-
bieg dla psów. Dlaczego jest 
zamknięty? Tego nie wiem. 
Należałoby również  usunąć 
uschnięte drzewka, naprawić 
zamek w furtce przy boisku do 
koszykówki. 

Ścieżka rowerowa biegną-
ca do parku, na której nie ma 
znaków  poziomych, łączą-
ca się z Parkiem Olszyna, to 
według mnie wielkie niepo-
rozumienie. Ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci i osób 
spacerujących alejkami nie  
powinno być zgody na wjazd 
rowerów do tak małych, ka-
meralnych parków. Są ścieżki 
rowerowe, które  z powodze-
niem omijają wymienione 
parki.

Jakie są pańskie suk-
cesy w działalności 
samorządowej?
Udało mi się, dzięki wspar-

ciu pani poseł Małgorzaty 
Gosiewskiej doprowadzić do 
uruchomienia punktu pasz-
portowego w naszym urzę-
dzie. 

Wywalczyłem też montaż 
sygnalizacji świetlnej na le-
woskręcie z ulicy Broniew-
skiego w Rudnickiego. Po 
moich interwencjach udało 
się wymienić schody, instala-
cję elektryczną i oświetlenie 
w przedszkolu nr 307 przy 
Księgarzy, wyremontować 
boisko oraz toalety w szkole 
nr 293 przy Kochanowskie-
go, wymienić kraty okienne 
na rolety antywłamaniowe  
w przedszkolu nr 236 przy 
Fontany, zamontować próg 
zwalniający na drodze do 
Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi Nr 214, 
wymienić okna w sali gimna-
stycznej w Szkole Podstawo-
wej nr 187. 

Moim konikiem od lat jest 
oświata i jako jedno z naj-
ważniejszych zadań, którymi 
się zająłem już w 2015 roku, 
było doprowadzenie do wy-
burzenia pięciu starych bu-
dynków przedszkolnych, by 
w ich miejsce powstały nowe 
z większą ilością oddziałów 
oraz salami do ćwiczeń. I to 
uważam za wielki sukces, pa-
miętając przy tym, że każdy 
sukces ma wielu ojców.

Uważam, że po-
wstaje za dużo 
nowych budyn-
ków. W każdym 
wolnym miejscu 
budowane są 
nowe bloki. Tak 
być nie powinno.

Jednocześnie nie powstało 
ani jedno miejsce parkingo-
we, no może na ul. Gąbińskiej 
kilkanaście, chociaż miało 
powstać 80, nie została wyre-
montowana w tym obrębie ani 
jedna ulica, nie wybudowano 
nowego przedszkola ani szko-
ły. Najwięcej powstaje placów 
zabaw, to chyba priorytet Za-
rządu Dzielnicy. Uważam, że 
są one potrzebne, ale w pierw-
szej kolejności powinny zo-
stać wyremontowane wszyst-
kie place zabaw oraz boiska  
w placówkach oświatowych. 

Przykładem braku realizacji 
może być plac zabaw w Przed-
szkolu przy ul. Staffa 7b oraz 
Przedszkolu przy ul. Kocha-
nowskiego 10. Wiele ulic cze-

FOT: Archiwum prywatne
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Przedsiębiorcy

Na Bielanach powstało ministerstwo… kawy

Kilka tygodni temu  
w parterze przedwo-
jennej kamienicy przy 
alei Zjednoczenia 46 
otworzyło swoje podwo-
je niezwykłe miejsce 
– Ministerstwo Kawy. 
Kto żyw, powinien czym 
prędzej udać się tam, by 
spróbować wykwintnego 
ciemnego napoju. – Za-
praszamy najserdeczniej. 
Chcemy poznać się  
z mieszkańcami Bielan  
i stać się ich przyjaciółmi. 
Tym bardziej, że dzielni-
ca jest przepiękna i już, 
choć działamy od niedaw-
na, odczuwamy sympatię 
bielańczyków – mówią 
zgodnie Katarzyna Roga-
cewicz i Piotr Jagielski, 
właściciele Ministerstwa.

Ministerstwo Kawy jest do-
brze znane warszawiakom. Od 
lat prężnie działa na Marszał-
kowskiej Dzielnicy Mieszka-
niowej. – Uznaliśmy, że warto 
znaleźć miejsce na drugi lokal. 
Bielany jednak wcale nie zo-
stały przez nas wybrane przy-
padkiem. Dzielnica jest cicha  
i zielona, a aleja Zjednocze-
nia wygląda jak z pocztówki 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

RECENZJA LOKALU – mówią właściciele. A dlacze-
go „Ministerstwo”? Skąd taka 
szumna nazwa? – Stawiamy 
na jakość. I szukając nazwy 
dla naszej kawiarni, chcieli-
śmy podkreślić to, że u nas 
nie ma tandety. Kawa, którą 
serwujemy, to kawa specialty 
– mówi Piotr Jagielski. – To 
ziarna najwyższej jakości. Mó-
wiąc krótko, ta kawa nie jest 
anonimowa, bo znamy nazwę 
plantacji, nazwisko planta-
tora, lokalizację plantacji  
i palarni – dodaje Katarzyna 
Rogacewicz. 

Jak zaznaczają właścicie-
le Ministerstwa Kawy, sama 
kultura picia czarnego na-
poju staje się coraz bardziej 
powszechna, ale jednocześnie 
klienci mają coraz wyższe 
wymagania. – Kupienie kawy  
z hipermarketu czy napicie 
się jej na stacji benzynowej to 
zupełnie co innego niż kawa, 
którą podajemy my. Przede 
wszystkim, kawy ogólnodo-
stępne są o wiele gorszej jako-
ści. A poza tym ludzie pragną 
nowych doznań smakowych 
– mówią. 

Ministerstwo Kawy to bar-
dzo przyjemny lokal. Poza 
kawą można się tu napić ory-
ginalnych napojów, jak choć-
by austriackiej lemoniady 
Almdudler. Jest także szeroki 
wybór ciast. Wprowadzone 

zostaną również śniadania,  
o które dopytują się przechod-
nie. Cennik jest bardzo przy-
stępny. Za espresso zapłacimy 
7 zł (lub 9 za podwójne), cap-
puccino – 12 zł, flat white 13 
zł, caffè latte 13 zł (15 zł duże), 
mocchę – 17 zł. Coraz popu-
larniejsze tonic espresso to 

wydatek rzędu 14 zł, zaś tonic 
cold brew – 14 zł. W Minister-
stwie Kawy możemy napić się 
również czekolady (12 zł) czy 
herbaty (12 zł), albo soku (13 
zł) i smoothie (15 zł).

Katarzyna Rogacewicz i Piotr Jagielski 

w Ministerstwie | FOT: Tomasz Ozdoba

Angelika Krzystanek po-
chodzi z rodziny optyków. 
– Mama, brat i ja prowadzi-
my działalności związane  
z tą branżą. Jestem dyplo-
mowanym mistrzem optyki 
i, jak cała rodzina, należę do 
warszawskiego cechu opty-

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ
by i kompleksowo doradzić 
osobom, które do mnie przy-
chodzą – podkreśla Angelika 
Krzystanek. 

A badania wzroku i koniecz-
ność noszenia okularów są 
czasami niezbędne. Pani An-
gelika przytacza historię mo-
torniczego tramwaju, który 

Oczy mamy tylko jedne i trzeba o nie bardzo dbać. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy narażone są na mnóstwo bodźców. – Dlatego 
nie tylko trzeba oszczędzać oczy, ale i o nie dbać. Regularne badania i właściwy dobór okularów są niezwykle istotne – mówi Angelika 
Krzystanek, właścicielka zakładu optycznego „Okularnik” przy ulicy Przy Agorze 26.

Optycy z Przy Agorze: jesteśmy rzemieślnikami 

nie chciał zbadać swoich oczu. 
– Uważał, że świetnie widzi. 
W końcu dał się przekonać.  
I gdy założył okulary, zoba-
czył, że widzi o wiele lepiej. 
On, jako osoba prowadząca 
tramwaj i będąca odpowie-
dzialna za bezpieczeństwo pa-
sażerów oraz pieszych, musi 
mieć wzrok sokoli. Dopiero po 
badaniach i doborze właści-
wych okularów zrozumiał, że 
to nie są żarty – dodaje. 

Angelika Krzystanek uwa-
ża, że wiele złego oczom czy-
ni współczesna technologia. 
– Jesteśmy atakowani bodź-
cami. Ogromne ekrany tele-
wizorów, smartfony, laptopy, 
tablety. Te wszystkie urządze-
nia emitują uciążliwe dla oka 
światła. Najgorzej jest wte-
dy, kiedy rodzice dają swoim 
dzieciom smartfony do zaba-
wy. Dziecięce oko jest jak gąb-
ka, która chłonie wszystko, co 
widzi. A niebieskie, sztuczne 
światło hamuje rozwój mela-
toniny – wyjaśnia i dodaje, że 
aby oczy odpoczęły po całym 
dniu, przynajmniej dwie go-
dziny przed snem nie powin-
niśmy patrzeć w telefon. 

Rodzice popełniają też 
ogromny błąd, kupując swo-

im dzieciom tanie okularki, 
czasem nawet na stacji benzy-
nowej. W ten sposób niszczą 
swoim pociechom wzrok! To 
samo tyczy się doboru oku-
larów przeciwsłonecznych.  
– Lepiej kupić maluchowi 
czapkę z daszkiem, niż tandet-
ne okulary, które tylko pogor-
szą wzrok – mówi Angelika 
Krzystanek. 

Będąc w zakładzie pani An-
geliki, przeszedłem badanie 
wzroku. Pierwszy raz zresztą 
miałem styczność z tak no-
woczesnym sprzętem. Ba-
danie było bezbolesne. Mało 
tego, nie było nieprzyjemnie, 
ale na odwrót – bardzo cie-
kawe i innowacyjne. Okazało 
się, że mój wzrok jest bardzo 
dobry. Polecam więc wizytę 
w „Okularniku” wszystkim: 
młodszym, starszym, noszą-
cym okulary, jak i tym, którzy 
są przekonani o tym, że mają 
wzrok sokoli – bo może oka-
zać się, że to tylko złudzenie…
optyczne. 

Optyk Okularnik
ul. Przy Agorze 26
Tel. 886 300 778
Czynny od poniedziałku do 
piątku w godz. 11–19

ków. Kończyłam zresztą 
szkołę przy legendarnych, 
nieistniejących już Pol-
skich Zakładach Optycznych  
– mówi. Jak zaznacza, jej za-
kład na Wrzecionie nie jest 
nastawiony na komercję.  
– Konsumpcyjność jest całko-
witym zaprzeczeniem istnie-

nia mojego zawodu. Nie mogę 
pozwolić sobie na wciskanie 
pacjentom czy też klientom 
drogich, ale szkodliwych to-
warów, bo to nie o to cho-
dzi. Jestem rzemieślnikiem.  
W sposób profesjonalny prze-
prowadzam badania oczu, by 
spełnić indywidualne potrze-

Angelika Krzystanek i Mariusz Głowacki prowadzą zakład optyczny „Okularnik" przy ul. Przy Agorze 26 | FOT: Tomasz Ozdoba

Katarzyna Rogacewicz i Piotr Jagielski, właściciele Ministerstwa Kawy | FOT: Tomasz Ozdoba
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Szkoły

Z życia bielańskiej podstawówki 

Szkoła, która na pierwszym 
miejscu stawia dobro dziec-
ka. Ceni jego indywidualność, 
kreatywność, zapewniając 
harmonijny rozwój na róż-
nych poziomach życia spo-
łecznego, jednocześnie przy-
gotowując młode pokolenie 
do życia w świecie, który jesz-
cze nie istnieje. Nowy rozdział 
nastanie wkrótce po tym, gdy 
uczniowie opuszczą nasze 
szkolne mury. W edukacji 
pandemia napisała zupełnie 
nieoczekiwany scenariusz, 
zmieniając dużo, a nawet bar-
dzo wiele. Puste korytarze, 
sale lekcyjne, boisko. Brak 
radosnych okrzyków i mło-
dzieńczych uśmiechów spo-
wodował ciszę w szkolnych 
murach, a nauczanie stacjo-
narne przeniosło się w świat 
przestrzeni cyfrowej. Za nami 
szczególny czas. Pod wieloma 
względami zarówno wyjątko-
wy, jak i trudny. Przystosowa-
nie się do nowych form pracy 
zmieniło nasze nastawienie 
oraz oczekiwania wobec życia 
i świata. Powrót do nauczania 
stacjonarnego to jedna z naj-
bardziej oczekiwanych chwil 
dla każdego z nas. Powrócili-
śmy do edukacji stacjonarnej 
z nowymi pomysłami, moż-
liwościami i cennymi inicja-
tywami. Chcieliśmy, aby czas 
po powrocie do szkół był cza-
sem poświęconym nie tylko 
zajęciom edukacyjnym, ale 
czasem kształtowania i budo-
wania właściwych relacji spo-
łecznych, czasem integracji 
społeczności szkolnej. Dzię-
kujemy naszym uczniom, że 
mogliśmy liczyć na ich zaan-
gażowanie i wsparcie, dzięki 
któremu wspólnie stworzyli-
śmy niepowtarzalną atmosfe-

Jest na Bielanach takie miejsce, które buduje niezwykły klimat. Miejsce, które każdego dnia otwiera nowe możliwości 
oraz stawia nowe wyzwania zarówno swoim wychowankom, jak i gronu pedagogicznemu. Miejsce wyjątkowe, magiczne, 
jednocześnie niepowtarzalne i odgrywające bardzo istotną rolę w życiu każdego człowieka. Miejsce, które wychodzi 
poza swoją strefę komfortu i zapewnia uczniom solidną, choć nie sztywną podstawę dla bezpiecznego startu w przyszłość. 
Tym wyjątkowym miejscem jest Szkoła Podstawowa nr 289 mieszcząca się przy ulicy Broniewskiego 99a. 
DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE SP 289

rę poprzez wspólną zabawę,  
a w murach szkoły rozbrzmie-
wały radosne głosy naszych 
Uczniów. Zapraszamy Pań-
stwa w niezwykłą podróż  
w czasie. Podróż, zapewnia-
jącą pozytywną energię i chęć 
powrotu do szkolnych lat. 
Przedstawiamy naszym Czy-
telnikom kalendarium wyda-
rzeń i inicjatyw, jakie miały 
miejsce w SP 289. Umberto 
Eco mawiał: „Kto czyta książ-
ki, żyje podwójnie”. Zatem 
przeżyjmy to jeszcze raz.

Akcja „Czytamy  
i wygrywamy” 

Zmieniona formuła inicjatywy 
„Jak nie czytam, jak czytam” 
realizowana w ramach pro-
jektu Warszawskich Inicjatyw 
Edukacyjnych pt. „Rewolu-
cje Literackie w SP 289". Do 
projektu zaprosiliśmy spo-
łeczność szkolną, pracowni-
ków, rodziny uczniów i sym-
patyków szkoły. Akcja trwała 
od 6 do 20 maja br. Wzięły 
w niej udział aż 323 osoby, 
w tym 203 uczniów i 40 na-
uczycieli. Po książkę sięgnęli 
również rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo. Czytano wszędzie  
– w domu, w szkole i na ło-
nie przyrody. Tym sposobem 
został pobity zeszłoroczny 
rekord wspólnego czytania, 
wynoszący 129. Kolejny już 
raz udowodniliśmy, że może-
my i chcemy działać wspólnie. 
7 czerwca zostały wręczone 
dyplomy zwycięskim klasom: 
I miejsce zajęła klasa 2b, II 
miejsce zajęła klasa 4b, III 
miejsce zajęła klasa 6d. 

Akcja „Aktywna przerwa”
Inicjatywa połączona z ob-
chodami Dnia Dziecka. Prze-

rwa śródlekcyjna to chwila 
odpoczynku między lekcjami. 
Natomiast zmieniając swoje 
nastawienie, przerwę można 
potraktować inaczej – z szer-
szej perspektywy – jako pre-
tekst do realizacji wspólnego 
działania, kształtując umie-
jętności współpracy. Obchody 
święta dzieci w naszej szkole 
wyglądały wspaniale. Dzień 
pełen wrażeń oraz wypełniony 
występami tanecznymi. Pogo-
da nam dopisywała i humory 
również. Sale klasowe zamie-
niliśmy na boisko. Wspólny 
taniec dostarczył nam po-
zytywnej energii i radości. 
Nauka nowych choreografii 
tanecznych nie miała końca,  
a pani Justyna w roli DJ-a 
oraz choreografa zmotywowa-
ła i zintergrowała społeczność 
szkolną, która oddała swo-
je umiejętności, entuzjazm  
i serce wspólnej zabawie. Ach, 
co to był za dzień. Janusz Kor-
czak mawiał: „Kiedy śmieje 
się dziecko, śmieje się cały 
świat”. Tak, to prawda, nie ma 
nic piękniejszego niż uśmiech 
dziecka. Zwieńczeniem dnia w 
szkole były kreatywne zabawy 
i wycieczka na lody. Najważ-
niejsze, że znów możemy być 
razem. 

Akcja „Off” 
W tym roku włączyliśmy się 
do akcji organizowanej przez 
Miasto Stołeczne Warszawa, 
która związana była z wyłą-
czeniem telefonów w dniu  
1 czerwca. Akcja  miała na celu 
uświadomienie niebezpie-
czeństwa, jakie niesie za sobą 
uzależnienie od telefonu i In-
ternetu. Dziękujemy klasom: 
4b, 8d, 7d oraz 4a, a także ich 
wychowawcom, za zaangażo-

wanie się w projekt i stworze-
nie plakatów zachęcających 
do bycia „off" . Tego dnia 
również oderwaliśmy się od 
telefonów oraz komputerów, 
spędzając czas na aktywnych 
lekcjach i przerwach, bawiąc 
się i tańcząc w rytm muzyki.

Inicjatywa „Jesteśmy  
z Wami niebieskimi mo-
tylami" #challangenie-

bieskiemotyle2021
Nasza szkoła włączyła się do 
akcji na rzecz osób ze spek-
trum autyzmu w ramach 

#challangeniebieskiemoty-
le2021. Celem inicjatywy jest 
poszerzenie świadomości na 
temat autyzmu i przekaza-
nie iskierki przyjaźni osobom  
z autyzmem i ich rodzinom. 
Dziękujemy za nominację 
Szkole Podstawowej nr 4  
w Otwocku, a szczególnie pani 
Ewie Grzybowskiej. Do wyko-
nania zadania nominujemy: 
panią Beatę Lajnert ze Szkoły 
Podstawowej nr 223, panią 
Monikę Szadkowską ze Szkoły 
Podstawowej nr 293 i panią 
Agnieszkę Kozerę ze Szkoły 

Podstawowej nr 214. 
Drodzy Czytelnicy, za nami 

czas wytężonej pracy, osią-
gania sukcesów i wyróżnień. 
Czasem czas porażek i smutku. 
Dziękujemy naszym uczniom 
za zaangażowanie, zdobycie 
nowych kompetencji oraz 
dbałość o dobre imię szkoły, 
jej sukcesy, projekty, akcje  
i wiele ważnych wydarzeń,  
z których należy być dum-
nym. Dziękujemy, że jesteście  
z nami!.

Dzieciaki z Przedszkola nr 340 zrobiły EKOINSTRUMENTY muzyczne!
„Co nam w duszy gra” to tytuł konkursu 
na ekologiczny instrument muzyczny, 
który na przełomie maja i czerwca zor-
ganizowały nauczycielki z  Przedszkola 
nr 340 „Kasztanowego Ludka” przy ul. 
Bogusławskiego, Katarzyna Barszczow-
ska i Magdalena Gałązka. 

Wraz z rodzicami przedszkolaki stanęły 
przed nie lada wyzwaniem plastyczno-tech-
nicznym, by stworzyć swój niepowtarzalny 
instrument muzyczny przy wykorzystaniu su-
rowców wtórnych. W ocenie prac brano pod 
uwagę pomysłowość, oryginalność, dobór  
i wykorzystanie materiałów jako tworzywa ar-
tystycznego. Zgodnie z przeznaczeniem – re-

cyclingowy instrument muzyczny miał wyda-
wać dźwięki – najlepiej przyjemne dla ucha. 
Wśród prac konkursowych znalazły się gitary, 
ukulele, bębenki, różnego rodzaju grzechotki, 
kije deszczowe, trąbka, a nawet perkusja. Każdy  
z instrumentów został przetestowany i grał 
swoim niepowtarzalnym dźwiękiem. Finał 
konkursu przerósł oczekiwania organizato-
rów. Dzieci i ich rodzice wykazali się niezwykłą 
wyobraźnią, tworząc wspaniałe instrumen-
ty. Jury konkursu nie było w stanie wyłonić 
zwycięzców, w związku z czym  nagrodziło 
wszystkich 42 uczestników. Za udział w kon-
kursie przedszkolaki otrzymały dyplomy oraz 
upominki. Wszystkie prace zostały wyekspo-
nowane na wystawie przed głównym wejściem 
przedszkola, ciesząc oko i ucho  wszystkich 
mających okazję je oglądać i testować.

KATARZYNA BARSZCZOWSKA

Willa Węgierka około 1908 r. | FOT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Willa Węgierka około 1908 r. | FOT: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Głos seniora

Na Bielanach nokautują Parkinsona 

– Waszym zadaniem jest 
jedną ręką bić, drugą się chro-
nić. To trudne, ale dacie radę! 
– zagrzewa kilkunastoosobo-
wą grupę Wojciech Wiertel, 
trener sportów walki. Więk-
szość z ćwiczących dobiega 
siedemdziesiątki, a nawet 
osiemdziesiątki, ale zapał,  
z jakim wykonują polecenia 
trenera, odmładza ich przy-
najmniej o dekadę. – Pamię-
tajcie, jedna ręka bije, druga 
kryje! – powtarza Wojciech 
Wiertel, zawodowy i ama-
torski mistrz Europy w Kick-
boxingu. – Nos złamany, uro-
da stracona. Lepiej wiedzieć, 
jak osłaniać się ręką – żartu-
je Lidka Wiśniewska, jedna  
z uczestniczek półtoragodzin-
nego treningu. Przebiega on 
według programu opraco-
wanego przez amerykańską 
organizację non-profit Rock 
Steady Boxing, która od lat  
z powodzeniem prowadzi za-
jęcia dla osób zmagających się 
z Parkinsonem. 

Akcja koordynacja
Według najnowszych badań 
trening siłowy może spowal-
niać rozwój choroby Par-
kinsona. To, czego na war-
szawskiej AWF doświad czają 
seniorzy boksujący pod czuj-
nym okiem trenera Woj ciecha 
Wiertla, sprawdzali w warun-
kach laboratoryjnych amery-
kańscy eksperci. Jak mówią, 
ich życie z Parkinsonem stało 
się łatwiejsze dzięki tym tre-
ningom. Nic dziwnego. Boks 
jest sportem, który angażuje 
mięśnie całego ciała, wyma-
ga koordynacji ruchów, uczy, 
jak zachować równowagę.  
W przypadku osób walczących 
z Parkinsonem nie chodzi  
o przygotowanie do sparin-
gów w ringu, ale o wyrobienie 
nawyków, które mogą okazać 
się im przydatne w codzien-
nym życiu. Dlatego uczestnicy 
zajęć m.in. powtarzają ruchy 
przypominające omijanie 
przeszkody na drodze czy po-
prawiające refleks. To niezwy-
kle ważne, bo przecież cierpią 
na zaburzenie neurodegene-
racyjne, któremu towarzy-
szą problemy z poruszaniem 
się i utrata równowagi. – Na 
treningach uczymy się np. 
padów, czyli ruchów, które 
pozwalają na bezpieczny upa-
dek. Dzięki temu potrafimy 
zminimalizować ich następ-
stwa – potwierdza Krystyna 
Orłowska, członkini Stowa-
rzyszenia Rock Steady Boxing 
Warsaw. – Przekonałam się  
o tym na własnej skórze – opo-
wiada. – Kiedyś, przechodząc 

Choć wiadomość o tym, że cierpią na nieuleczalną chorobę początkowo ścięła ich z nóg, podjęli rękawicę  
i wyzwali Parkinsona na pojedynek. A dokładnie – na pojedynek bokserski, bo, jak się okazuje, ten sport jest 
jednym z najlepszych sposobów opóźniania rozwoju choroby Parkinsona. „Nasze Bielany” towarzyszyły seniorom 
podczas jednego z treningów na AWF. 
ALEKSANDRA ZBOROWSKA

przez ulicę Tamka, potknęłam 
się. Ale gdy zorientowałam 
się, że tracę równowagę au-
tomatycznie wykonałam pad, 
jakiego nauczyłam się od tre-
nera. Szybko podniosłam się  
z ziemi i poszłam dalej. Dla 
obserwujących mnie kierow-
ców na pewno to był szok, że 
starsza pani potrafiła zrobić 
pad niczym rasowy zawodnik 
judo – mówi ze śmiechem 
pani Krystyna. Jej zdaniem 
taka umiejętność dodaje wia-
ry, że z opresji można wyjść 
bez szwanku. O tym, że boks 
to świetna recepta na po-
wstrzymanie choroby jest 
przekonana także Lidia Wi-
śniewska. – Nigdy nie przy-
puszczałam, że kiedyś założę 
rękawice bokserskie, ale ten 
sport jest wspaniały i napraw-
dę pomaga! – zapewnia.

Wstań i idź
O tym, jak można znokauto-
wać Parkinsona świadczy rów-
nież historia innego uczest-
nika zajęć. – Na pierwsze 
treningi Witka przywożono, 
był skazany na chodzik. Dziś 
podpiera się tylko laską i sam 
przyjeżdża na AWF – opo-
wiada pani Krysia i dodaje: 
– Leczymy się u najlepszych 

neurologów. I oni mówią, 
że to niemożliwe, by pacjent  
z taką chorobą jak nasza mógł 
np. skakać na skakance. A my 
to potrafimy! – podkreśla. Ale 
trening bokserski zapewnia 
nie tylko lepszą sprawność 
fizyczną. Zajęcia stają się 
również formą wsparcia emo-
cjonalnego. Dodają pewności 
siebie i ośmielają do wyjścia 
z domu. Możliwość spotka-
nia osób, które mają podob-
ne doświadczenia, a mimo 
to pokonują kolejne bariery, 
motywuje do podnoszenia 
sobie poprzeczki. Zresztą na 
spotkanie z trenerem Wojt-
kiem i jego teamem, który 
tworzą Izabela, Daniel, Seba-
stian i Piotr, po prostu chce 
się przychodzić. Dbają oni  
o bezpieczeństwo, pokazu-
ją, jak wykonywać ćwiczenia  
a przede wszystkim tworzą 
fantastyczną atmosferę. Dzię-
ki temu nikt nie wstydzi się tu 
swoich ograniczeń. 

– Wiele osób, których do-
tknęło to schorzenie zma-
ga się z depresją. Nie tylko 
muszą walczyć z fizycznymi 
skutkami choroby, ale często 
także z brakiem zrozumie-
nia i akceptacji społecznej  
– przyznaje Wojciech Wier-

tel. To powoduje, że chorzy 
na Parkinsona czują się na 
marginesie życia społecznego. 
– Każdego roku na Parkin-
sona zapada około 8 tysięcy 
Polaków. Dla nich siedzenie 
w domu jest jak wyrok. By 
przetrwać, muszą wychodzić 
do ludzi, muszą przełamywać 
bariery psychiczne i fizyczne. 
Aktywność jest ich przepust-
ką do życia – mówi jedna  
z uczestniczek zajęć.

Sport to naprawdę  
zdrowie

O tym, jak ważny jest sport  
w walce o zdrowie i to, by się 
nie poddawać, wie doskonale 
Izabela Barabasz, która asy-
stuje ćwiczącym seniorom. 
– Sama długo chorowałam, 
przez kilka lat brałam che-
mię, a lekarze odradzali mi 
uprawianie sportu. Nie po-
słuchałam ich. Dziś, mimo 
skończonych 40 lat, mam 
kondycję lepszą niż niejeden 
dwudziestolatek – mówi. Dla-
czego zaangażowała się w za-
jęcia? – Czuję się potrzebna  
i wiem, że moja pomoc ma 
sens, bo poprzez sport moż-
na pokonać wiele ograniczeń, 
wyjść z depresji, a nawet uza-
leżnień – tłumaczy. 

Duch walki nie ginie
Skąd pomysł na zorganizowa-
nie na Bielanach bezpłatnych 
zajęć dla osób dotkniętych 
chorobą Parkinsona? Wszyst-
ko zaczęło się za sprawą tre-
nera Wojciecha Wiertla, któ-
ry cztery lata temu pracował  
z dziećmi z zespołem Downa 
i zespołem Aspergera. – Je-
den z rodziców wspomniał, że 
treningi bokserskie pomagają 
także chorym na Parkinsona 
– wspomina. Wojciech Wier-
tel skontaktował się z Rock 
Steady Boxing, która prowa-
dzi szkolenia dla trenerów. 
Po zdobyciu w San Francisco 
uprawnień do prowadzenia 
zajęć z chorymi, rozpoczął 
treningi w Polsce. Pierwszy 
rok zajęć sfinansował Na-
rodowy Instytut Wolności, 
później pomocną dłoń wycią-
gnęła Warszawska Fundacja 
„Wspieraj Sport”. Dzięki temu 
osoby z Parkinsonem mają 
szansę poprawiać jakość swo-
jego życia. Niestety, umowa  
z Fundacją obowiązuje jedynie 
do końca sierpnia, ale miejmy 
nadzieję, że porozumienie zo-
stanie przedłużone i Fundacja 
nadal będzie wspierać organi-
zację tych pożytecznych zajęć. 
Tych, którzy zastanawiają się, 

jak na bokserskich treningach 
radzą sobie bielańscy senio-
rzy, zapewniamy: są świetni! 
Nawet jeśli nie wszystkie ćwi-
czenia wychodzą im idealnie, 
jest w nich to, co najważniej-
sze – duch walki.

Nowe pętle 
indukcyjne

Pracujemy nad tym, aby 
Urząd był bardziej przyjazny 
dla wszystkich mieszkańców, 
niezależnie od ich stopnia 
sprawności. Aby ułatwić im 
wizyty oraz załatwianie swo-
ich spraw, zainstalowaliśmy 
cztery nowe pętle indukcyjne,  
w tym trzy w budynku przy ul. 
Żeromskiego i jedną w Inte-
gratorze Przedsiębiorczych na 
alei Zjednoczenia. Stanowiska  
z pętlami oznaczone są dobrze 
widoczną naklejką. Łatwiej 
będzie uzyskać potrzebne in-
formacje w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców, wnieść opłaty 
w kasie i poczynić ustalenia 
w delegaturze Biura Admini-
stracji i Spraw Obywatelskich. 
Liczymy, że dzięki nim odwie-
dziny Urzędu dla wielu miesz-
kańców staną się łatwiejsze. 
MM

Seniorzy podczas treningu | FOT:  Tomasz Ozdoba
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Historia

Zapomniana ulica Jana III

Ach, stary Marymont! Dziś 
pozostał już tylko we wspo-
mnieniach dawnych jego 
mieszkańców. Tu i ówdzie 
zachowały się skromne dom-
ki, wąskie uliczki, ogrody. 
Jednak po dawnej Rudzie 
nie ma śladu. Wielki beto-
nowy nagrobek przykrył tę 
sielską osadę. Zniknął cały 
ten piękny świat. Pod koniec 
lat 70. XX wieku rozebrano 
drewniane domy pamiętające 
cara, piętrowe kamieniczki, 
komórki, gołębniki, szklar-
nie i szklarenki. Buldożery  
i koparki wyrwały z ziemi wie-
kowy bruk. Prastara rzeczka 
Rudawka została dosłownie 
zakopana w ziemi. Zniknęły 
krzewy i drzewka owocowe, 
a rabaty poszły precz. – Ma-
rymont pachniał wakacjami. 
Zapach bzu w ogrodzie moich 
dziadków będę pamiętała za-
wsze. Takich dżemów, jakie 
moja babcia Janina robiła  
z marymonckich porzeczek  
i agrestów nie zjem już nigdy 
– dodaje.

Zaginiony świat 
Osiedle Ruda formalnie za-
myka się w kwartale ulic 
Gwiaździsta – al. Armii Kra-
jowej – Klaudyny – Podleśna. 
Dziś jest to skupisko wielkich 
bloków zasiedlonych przez 
tysiące ludzi. A jak wyglądała 
okolica, zanim budowa osie-
dla zmiotła z powierzchni 
ziemi ten na poły wiejski, na 
poły przedmiejski świat? Nie 
było zresztą żadnych oficjal-
nych granic między osiedlami 
Potok, Ruda, Kaskada. Całość 
nazywana była po prostu Ma-
rymontem. Spójrzmy zresztą 
na mapy z lat siedemdziesią-
tych. Ruda pokryta jest gęstą 
siatką ulic. Oczywiście, na 
planie wszystkie są zaznaczo-
ne jako pełnoprawne arterie, 
ale każda była inna: szersza, 
węższa, brukowana polnym 
kamieniem, asfaltowa, albo 
nawet i niemająca nawierzch-
ni. Główny ciąg prowadzący 
przez osiedle stanowiły ulice 
Marii Kazimiery i Jana III. 
Zniknęły razem ze swoimi 
przecznicami, których prawie 
nikt już nie pamięta. 

Bruk i rynsztoki
Co wiemy o samej ulicy Jana 
III? Jej nazwę – razem z in-
nymi na Marymoncie, Rudzie, 
Kaskadzie – nadano w 1921 
roku. Była krótka. Prowadziła 
od Gwiaździstej do Marii Ka-
zimiery. Według niektórych 
planów była wąska i krzy-

W dawnej Warszawie taksówkarze musieli się dobrze zastanowić, o którą ulicę chodzi. Bo „z Bożej łaski król 
Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski”, 
pogromca wojsk wezyra pod Wiedniem, był w stołecznym nazewnictwie upamiętniony podwójnie. Istniejąca 
do dziś ulica Jana III Sobieskiego na Sadybie to jedno. A zapomniana uliczka Jana III na Rudzie to drugie. 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ żowała się z arterią imienia 
królowej pod kątem prostym. 
Jednak patrząc na zdjęcia lot-
nicze, wyraźnie widać, że Ma-
rii Kazimiery – Jana III to był 
jeden ciąg, istniejący w takim 
układzie od wieków jako trakt 
z Pólkowa do Bielan i Młocin. 
Pierwotnie ulica była bruko-
wana kamieniem polnym,  
a wzdłuż krawężników cią-
gnęły się głębokie rynsztoki 
zbierające deszczówkę, ale też 
nieczystości wylewane przez 
mieszkańców okolicznych 
domów. Jak ustalił nieżyją-
cy już varsavianista Jarosław 
Zieliński, ulica Jana III była 
oświetlona elektrycznymi la-
tarniami. Nie były to jednak 
gustowne pastorały. Na drew-
nianych słupach zainstalowa-
ne zostały po prostu kinkiety 
z mocnymi żarówkami, które 
po zmroku zapewniały jako 
taką widoczność – ówczesne 
oświetlenie ulic w porówna-

emaliowanych tabliczkach 
stołecznego, przedwojennego 
kroju odczytywałem nazwy, 
które nie pozwalały wątpić, 
dokąd trafiłem: Jana III, 
Leszczyńskiego, Heweliusza, 
Kołobrzeska, Warszawska, 
Szlachecka, Wiedeńska. To 
mógł być tylko Marymont So-
bieskich!” .

Ruda jak letnisko
Ulica była krótka, ale z przed-
wojennej księgi adresowej 
możemy wyczytać, że właści-
cielami posesji przy niej byli: 

Jan Duchnowski (nr 2), Ka-
rol Kowalski (nr 4), Elżbieta 
Broel-Platerowa (nr 6), Celina 
Kozłowska (nr 9), Wiktor Gry-
siński (nr 11), N. Zagórski (nr 
13) i Czesław Rogoziński (nr 
15). Najciekawszym domem 
przy ulicy Jana III była pose-
sja nr 6, która w księgach hi-
potecznych figuruje jako OSA-
DA RUDA WĘGIERKA. Jej 
nazwa zapewne pochodziła od 
narodowości żony właścicie-
la, warszawskiego cukierni-
ka Leopolda Briesemeistera. 
Jak pisze Jerzy S. Majewski 

Marymont 
pachniał waka-
cjami. Zapach 
bzu w ogrodzie 
moich dziadków 
będę pamiętała 
zawsze.

niu z dzisiejszym wypada po 
prostu… blado.

Na Heweliusza  
i Wiedeńskiej

Dziennikarz „Życia Warsza-
wy” Jerzy Kasprzycki przed 
ponad sześcioma dekadami 
wybrał się w te rejony i opi-
sał je w legendarnej rubryce 
„Warszawskie pożegnania”: 
„W żadnym innym mieście 
poza Warszawą nie można 
było znaleźć takiego zakątka, 
jaki tworzyły wśród wierzb  
i topoli resztki zardzewiałych 
szyn na dawnej końcówce 
tramwaju linii 14 u zbiegu 
Rudzkiej i Marii Kazimiery 
– z budką dyżurki konduk-
torskiej. To były warszawskie 
identyfikatory, jak magistrac-
kie, jedyne w swojej formie la-
tarnie, hydranty, krawężniki, 
płyty chodnikowe, jak nazwy 
ulic dziś nieistniejące: Horyń-
ska (dawna Braumanowa), 
Ryska (przed stu laty Krótka) 
i wiele innych”. Kasprzycki za-
pamiętał też inne ulice, w tym 
bohaterkę tego felietonu: „Już 
po wojnie, około 1960 roku, 
przechadzałem się tymi ulica-
mi o charakterze handlowym 
i rzemieślniczym z licznymi 
sklepikami i warsztatami. Na 

w książce „Korzenie miasta 
– niedaleko od Warszawy”  
z 2004 roku, znajdująca się tu 
drewniana willi, mimo że od-
dalona od miasta, była nawet 
wyposażona w telefon! Budy-
nek powstał zapewne na prze-
łomie XIX i XX stulecia jako 
dom letniskowy warszawskiej 
klasy średniej. Takich budyn-
ków w okolicy było więcej, 
ale ten przy Jana III 6 został 
utrwalony na kliszy. Próżno 
go szukać na mapie lotniczej  
z 1944 roku. Możemy tylko do-
myślać się, że spłonął w 1939 

lub 1944 roku. Niemniej ulica 
Jana III zachowała się – z cza-
sem otrzymała nawierzchnię 
asfaltową i rtęciowe latarnie. 
Kursował nią nawet autobus 
linii 157, co widać też na filmie 
Aleksandra Leszczyńskiego. 
Aż do końca istnienia tego 
miejsca – a formalnie nazwa 
ulicy Jana III została wykre-
ślona z rejestrów dopiero  
w 1981 roku – stały przy niej 
ostatnie zabudowania: parte-
rowe domki z cegły rozbiórko-
wej, gołębniki i komórki skry-
te w gąszczu ogrodów.

Willa Węgierka około 1908 r. | FOT: J. Kasprzycki, J. Majewski, "Korzenie miasta" tom VI

Ostatnie spojrzenie na Marymont
Ten kadr pochodzi ze zreali-
zowanego w latach 1972–1976 
filmu Aleksandra Leszczyń-
skiego i Andrzeja Kowalew-
skiego „Marymont – przemia-
ny krajobrazowe”. 

Dokument jest bardzo 
cenny, ponieważ autorzy na 
kolorowej taśmie uwiecznili 
przeznaczone pod zabudowę 
blokami dawną Rudę, Potok 
i Kaskadę. Film przedstawia 
nieistniejące już ulice, domy, 
ogrody, przydomowe gołęb-
niki, chlewiki czy kurniki,  
a nawet rzekę Rudawkę, 
która przecinała cały teren 
dzisiejszego osiedla Ruda.  
W roli przewodnika po tym 
skazanym na zagładę sielskim 
świecie wystąpił inżynier Ma-
ciejewski – wiekowy już rodo-
wity mieszkaniec Marymontu. 

Z tego też filmu pochodzi ten 
niewyraźny kadr przedstawia-
jący dom przy Jana III – na 
ceglanej elewacji sokole oko 

wypatrzy tablicę z nazwą uli-
cy. Film, który trwa ponad 20 
minut, pokazuje nie tylko sta-
ry świat, ale także rozbiórkę 

dawnych zabudowań, powsta-
wanie nowego osiedla i całko-
wite zatarcie marymonckości 
tego miejsca. PB

Kadr z filmu "Marymont przemiany krajobrazowe” | ŹRÓDŁO: Facebook Sąsiedzi z Marymontu
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Tramwajem przez Bielany (cz. 1.)
O tramwajach na Biela-
nach dużo napisać się nie 
da. Wydawałoby się, że 
tak rozległa, jaką mamy 
dziś, dzielnica powinna 
posiadać gęściejszą siatkę 
połączeń, a jednak tak 
nie jest. Złożyło się na to 
szereg przyczyn mających 
swoje źródło w prze-
szłości, a także rezultat 
procesu rozwoju całej 
infrastruktury komuni-
kacyjnej dla tej dzielnicy 
– pisze nasz Czytelnik, 
varsavianista i znawca 
komunikacji miejskiej 
stolicy.

Przypomnieć tutaj należy, 
że dawniej Bielany jako takie 
nie istniały: znany był oczywi-
ście kościół i klasztor kame-
dułów oraz las przy nim pod 
nazwą Bielański, podczas gdy 
cały teren dzisiejszych Bie-
lan był rzadko zabudowany 
i zaludniony. Istniały oczy-
wiście Marymont, Kaskada  
i Słodowiec, ale dalej były już 
tylko wsie i osady, do których 
nie docierał żaden zorgani-
zowany transport. O ile inne 
przedmieścia Warszawy na-
wet o charakterze wiejskim 
mogły rozwijać się w miarę 
swobodnie, to północna część 
miasta miała zaporę w posta-
ci Cytadeli, w pobliżu której 
zabudowa była niemożliwa. 
Kiedy Polska odzyskała nie-
podległość, tereny twierdzy  
i okolicznych fortów przeszły 
na własność Skarbu Państwa, 
co umożliwiło ich zburzenie 
i zagospodarowanie nieza-
mieszkałych dotąd terenów. 
Ważną decyzją było rozszerze-
nie granic Warszawy jeszcze 
w 1916 roku, przez co miasto 
wchłonęło duży obszar daleko 
poza obwodową linią kolejo-
wą i Dworcem Gdańskim, co 
uzasadniło uruchomienie ko-
munikacji miejskiej najpierw 
do Marymontu, już wówczas 
z gęstą zabudową i zakładami 
przemysłowymi. 

Pierwsza linia autobusowa 
to rok 1920, tramwaje poje-
chały natomiast nieco póź-
niej, bo w 1924 roku. Równo-
cześnie powstawał Żoliborz,  

JULIAN DĄBROWSKI

a wraz z nim także infrastruk-
tura komunikacyjna. O dale-
kich Bielanach nikt jeszcze nie 
myślał.

Powiększenie 
Warszawy

Owszem, Bielany, były zna-
ne i pełniły rolę rekreacyj-
ną: tu docierano w pogodne  
i świąteczne dni zapewne 
parostatkiem lub wozami 
konnymi. Spragnieni lasu, 
zieleni i swobody mieszkańcy 
różnych warstw społecznych 
przyjeżdżali tam na „pifko, 
trawkie i muzyczkie”, jak to 
dobrze zauważył Julian Tu-
wim w „Kwiatach polskich”. 
Tereny te znajdowały się jed-
nak już poza granicami ad-
ministracyjnymi Warszawy, 
które przebiegały mniej wię-
cej wzdłuż dzisiejszej trasy 
Armii Krajowej. Przy Szosie 
Zakroczymskiej (tak się wów-
czas nazywała dzisiejsza ulica 
Marymoncka) powstawało 
budownictwo podmiejskie,  
a nieco bardziej zabudowana 
była osada Młociny. Kto by 
tu budował tramwaj, z natury 
rzeczy przeznaczony do więk-
szych przewozów?

Rozwój miasta w kierun-
ku północnym postępował 
jednak dość szybko i po zre-
alizowaniu projektów zabu-
dowy Żoliborza sięgnięto po 
tereny leżące dalej na pół-
noc miasta, poza granicami,  
a wówczas były to pustkowia 
po wojskowym poligonie jesz-
cze z czasów carskich. Podjęto 
więc decyzję administracyjną  
w 1930 roku rozszerzającą 
granicę o fragment terenów 
dzisiejszych Bielan, a ich kra-
niec oparto o linię ulic: al. 
Reymonta – Lindego – De-
wajtis. 

Szybko zaczęła powstawać 
dzielnica z przewagą domów 
jednorodzinnych, którą na-
zwano Zdobycz Robotnicza po 
lewej stronie ul. Marymonc-
kiej, a po przeciwnej wykorzy-
stano tereny leśne dla stwo-
rzenia wielkiego kompleksu 
sportowego o nazwie Central-
ny Instytut Wychowania Fi-
zycznego, ale już przed wojną 
zwanego Akademią Wycho-
wania Fizycznego. Zaczęto też 
planować uruchomienie regu-

larnej komunikacji. 

15 na Bielany
Przedsiębiorstwo Tramwaje 
i Autobusy m.st. Warszawy, 
mimo kryzysu i wykorzystu-
jąc kredyty, zbudowało linię 
tramwajową będącą prze-
dłużeniem linii na ul. Sło-
wackiego. Ukoronowaniem 
tych działań było oddanie do 
użytku trasy w dniu 4 listo-
pada 1923 roku. Uroczystemu 
otwarciu linii "15" (normalna 
linia 15 dojeżdżała bowiem 
tylko do placu Wilsona) to-
warzyszyły znane osobisto-
ści jak prezydent miasta inż.  
Zygmunt Słomiński, wojewo-
da Ołpiński, dyrektor tram-
wajów inż. Fuks czy dyrektor 
CIWF płk Gikwicz. 

Linia była jednotorowa  
z dwiema mijankami i kończy-
ła się pętlą w tym samym miej-
scu co dzisiaj, na wysokości ul. 
Twardowskiej. 300 metrów 

przez Śródmieście z pl. Naru-
towicza i Ochotą. Skromnym 
uzupełnieniem komunikacji 
były autobusy, ale tylko jedna 
z linii "Z" dojeżdżająca z pl. 
Konfederacji do pl. Wilsona. 

No cóż, ówczesne Bielany 
były niedużą dzielnicą zawartą  
w trójkącie ulic Kasprowicza  
– Żeromskiego – al. Kon-
stytucji (dziś al. Reymonta). 
Projekt rozbudowy sieci tram-
wajowej opracowany przez 
zarząd miasta w roku 1938 nie 
przewidywał budowy tramwa-
jów w tej części miasta. 

Wojna i czas odbudowy
W czasie wojny do Bielan do-
cierała tylko linia 17, z której 
korzystali także żołnierze 
niemieccy stacjonujący na te-
renie AWF. Działania wojen-
ne i Powstanie Warszawskie 
nie spowodowały większych 
zniszczeń w sieci tramwajo-
wej, inaczej niż w innych dziel-
nicach miasta. Tak więc dość 
szybko można było wznowić 
ruch po uprzednim zwężeniu 
torów do normalnej szeroko-
ści, tzn. do 1435 mm. Kolejna 
wielka data w dziejach Bielan, 
by 15 marca 1946 r. i znów, 
jak przed wojną, ruszyła linia 
15 – ale tylko do prowizorycz-
nej pętli przy dworcu Gdań-
skim zbudowanej od strony 

ulicy Mickiewicza. Wyjechały 
wówczas cztery składy dwu-
wagonowe rewindykowane  
z Berlina i nieważny był długi 
czas oczekiwania, a następnie 
jazda w zatłoczonym wagonie 
lub nawet na stopniach. Liczył 
się ten moment powrotu do 
normalności po latach woj-
ny i okupacji. Kolejne etapy 
powrotu Warszawy do życia  
w naszym mieście to od-
budowa wiaduktu żolibor-
skiego, budowa nowej trasy 
przez teren getta i przejazdu 
przez Ogród Saski. W końcu 
1948 roku Bielany miały już 
bezpośrednie połączenie ze 
Śródmieściem. Sześcioletni 
plan odbudowy Warszawy na 
lata 1950–1955 przewidywał 
ogromne zmiany w strukturze 
miasta, także w komunika-
cji miejskiej. Granice miasta 
zostały daleko przesunięte  
i objęły dawne wsie i przed-
mieścia. Nie inaczej było na 
Bielanach, gdzie nowa grani-
ca administracyjna doszła aż 
do Puszczy Kampinoskiej i do 
Młocin. Nowym czynnikiem 
miastotwórczym była zapla-
nowana budowa kompleksu 
przemysłowego w postaci 
huty, a wraz z nim dużego 
osiedla mieszkaniowego dla 
pracowników. Długie i proste 
aleje biegnące przez nowe Bie-

lany powinny były więc stano-
wić idealne miejsce do budo-
wy linii tramwajowych, jak 
w krakowskiej Nowej Hucie. 
Niestety, stało się inaczej. Od 
razu bowiem zaprojektowano 
budowę linii metra biegnącej 
od Młocin aż do placu Kon-
stytucji, tyle że były to tylko 
ambitne plany. Wiele pilniej-
szych inwestycji i niewydol-
ność poprzedniego systemu 
powodowało odsunięcie tego 
projektu w czasie, aż w końcu 
przestano o metrze mówić i pi-
sać. W ten sposób mieszkańcy 
Bielan na wiele dziesięcioleci 
zostali pozbawieni spraw-
nego i szybkiego połączenia  
z miastem, będąc zdanymi na 
niezbyt sprawną komunikację 
autobusową. Tymczasem od 
1952 roku powstawały kolejne 
osiedla: Bielany I, Bielany II. 
Rzecz ciekawa, coraz bardziej 
oddalające się od linii tram-
wajowej na ul. Marymonckiej, 
przez co udział tramwajów  
w przewozach stawał się coraz 
mniejszy. Nowe linie dociera-
ły, ale tylko do pętli Bielany. 
Starsi mieszkańcy zapew-
ne pamiętają, jak na ciasnej 
przedwojennej pętli kończyły 
bieg linie 6, 15 i 17. 

Ciąg dalszy artykułu Julia-
na Dąbrowskiego w kolejnym 
wydaniu „Naszych Bielan”.

Seniorze! Wybierz przyjazne dla Ciebie miejsce!
Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców w wieku 
60+ do udziału w szóstej 
edycji plebiscytu Miejsce 
Przyjazne Bielańskim Se-
niorom. Swój głos można 
oddawać w ankiecie do 31 
sierpnia tego roku.

Głównym celem konkursu jest 
wyróżnienie i promowanie 
miejsc otwartych na potrzeby 
seniorów działających na te-
renie Dzielnicy Bielany  m.st. 

ANDRZEJ NEUMAN

Warszawy. Zgłoszeń do kon-
kursu dokonują mieszkańcy 
Dzielnicy Bielany, powyżej 60 
roku życia. Zgłaszający nomi-
nują miejsca, które powinny 
otrzymać certyfikat „Miejsce 
Przyjazne Bielańskim  Senio-
rom”. 

Certyfikat „Miejsce Przy-
jazne Bielańskim Senio-
rom” przyznawany będzie  
w następujących kategoriach: 
Uniwersytety Trzeciego Wie-
ku, kulturalne, edukacyjne, 
sportowo-rekreacyjne, tury-
styczne, ekologiczne, opie-

kuńcze, kluby seniora, in-
stytucje usługowe, placówki 
służby zdrowia. 

Ankietę należy złożyć oso-
biście poprzez dostarczenie 
jej do specjalnie przygoto-
wanych urn znajdujących 
się w klubach seniora oraz  
w Urzędzie Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, ul. S. Że-
romskiego 29, 01-882 War-
szawa lub za pośrednictwem 
operatora pocztowego na 
ww. adres korespondencyjny 
(przesyłkę należy zaadreso-
wać na Radę Seniorów Dziel-

nicy Bielany m.st. Warsza-
wy). Ankiety są do pobrania  
w naszym urzędzie na parte-
rze oraz w bielańskich klu-
bach seniora. 

Bardzo zależy nam, by 
bielańscy seniorzy czuli się 
dobrze w swojej dzielnicy. 
Miejsc, które są im przyja-
zne, jest i będzie coraz więcej. 
Mam nadzieję, że seniorzy 
wezmą licznie udział w tej 
ankiecie, do czego wszystkich 
gorąco zachęcam – mówi bur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk.

FOT.  Shutterstock

dalej była już granica miasta. 
Tramwaj z tablicą „BIELANY 
CIWF” zapewniał połączenie  
z Muranowem, pl. Bankowym  
i dalej poprzez Leszno i Żelazną  
z krańcami Wili. Warto tu  
zaznaczyć, że nieco wcześniej, 
bo w 1928 roku, oddano do 
użytku kolej parową do Mło-
cin i Łomianek, ale podróż 
wymagała przesiadki na dw. 
Gdańskim, a i cena biletu 
nie była korzystna, tak więc 
po uruchomieniu tramwaju 
nastąpił gwałtowny spadek 
przewozów, co przyczyniło się 
po kilku latach do zamknięcia 
przewozów pasażerskich. 

Wracając do tramwajów, 
trzy lata później, 20 lutego 
1938 roku, dobudowano drugi 
tor, co umożliwiło przedłu-
żenie linii 17 łączącej Bielany 

W czasie wojny 
do Bielan do-
cierała tylko 
linia 17, z której 
korzystali także 
żołnierze nie-
mieccy stacjo-
nujący na tere-
nie AWF. 

xxxxxxxx | ŹRÓDŁO: xxxxxxxxxxxx
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Sport

Dzieciaki, wstępujcie do Real Varsovia CF!

Bielański klub piłkarski 
dla dzieci i młodzieży 
Real Varsovia CF w dniu 
3 lipca wygrał ogólnopol-
ski turniej Jarocin Cup! 

Na początku lipca starszy 
rocznik zespołu Real Varso-
via CF wziął udział w czte-
rodniowym turnieju Jarocin 
Cup, rywalizując z zespołami  
z całej Polski. Aż do finału wy-
soko wygrał wszystkie mecze, 
pokonując w emocjonującym 
finale ostatecznie w rzutach 
karnych inny zespół z War-
szawy – KS Wilanów – 3:0.  

MICHAŁ WACH

Godny podkreślenia jest fakt, 
że zespoły bielańskiego Realu 
odnoszą nieprzerwanie sukce-
sy w różnych rocznikach: ze-
spół dzieci urodzonych w 2013 
r. zajął 2. miejsce w ostatnim 
sezonie w lidze Mazowieckie-
go Związku Piłki Nożnej oraz 
wygrał już niejeden turniej, 
zespół rocznika 2011–12 zajął 
2. miejsce w lidze prywatnej 
Friendly Football League na 
Targówku, a zespół rocznika 
2008 kolejny już raz wygrał 
ligę okręgową MZPN. Sukcesy 
tego działającego już ponad 
3 lata bielańskiego klubu są 
nieprzypadkowe: wyróżnia się 
indywidualnym podejściem 
trenerów do każdego dziecka, 
stałą opieką uznanej psycho-

PIŁKA NOŻNA log sportowej zatrudnionej  
w Polskim Komitecie Olimpij-
skim, regularnymi treningami 
prowadzonymi także przez 
trenera przygotowania moto-
rycznego i współpracą z klini-
ką fizjoterapeutyczną, dzięki 
czemu młodzi zawodnicy są 
maksymalnie zabezpieczeni 
przed kontuzjami. Klub na 
Bielanach trenuje dzieci już 
od 4. roku życia na boiskach 
przy ul. Rudzkiej i w Parku 
Olszyna, a prowadzi oddziały 
także na Mokotowie na War-
szawiance i na Ursynowie. 

Aktualności z życia klubu 
można znaleźć na stronie: fa-
cebook.com/realvarsoviacf, 
oficjalnej stronie klubu: re-
alvarsovia.pl oraz na stronie 

BIELAŃSCY SPORTOWCY NA OLIMPIADZIE W TOKIO

zespołu rocznika 2008: re-
alvarsovia2008.klubowo24.
pl . 

Wszystkich zainteresowa-
nych treningami piłkarskimi 

swoich dzieci na Bielanach za-
praszamy do kontaktu z klu-
bem na adres e-mail: klub@
realvarsovia.pl.

Wielki sukces na igrzy-
skach olimpijskich  
w Tokio! Drużyna 
polskich wioślarek: 
Agnieszka Kobus-Zawoj-
ska, Marta Wieliczko, 
Maria Sajdak i Katarzyna 
Zillmann zdobyły srebrny 
medal! To pierwszy krą-
żek zdobyty przez naszą 
reprezentację podczas 
tegorocznej olimpiady. 

Radość ze srebra zdobyte-
go przez naszą reprezentację 
jest tym większa, że jedna  
z zawodniczek związana jest 

PATRYK BERNARDELLI

OLIMPIADA

z Bielanami. – Agnieszka Ko-
bus-Zawojska to wioślarka  
z Klubu Sportowego AZS-
-AWF Warszawa i przy okazji 
absolwentka sportowej uczel-
ni z Marymonckiej 34 – cieszy 
się burmistrz Grzegorz Pietru-
czuk. 

Igrzyska w pandemii 
23 lipca oficjalnie rozpoczę-
ły się XXXII letnie igrzyska 
olimpijskie w Tokio. Ich orga-
nizacja do samego końca stała 
pod znakiem zapytania z po-
wodu przelewającej się przez 
Japonię kolejnej fali pande-
mii. Olimpiada potrwa do 
niedzieli 8 sierpnia a Bielany 
reprezentuje rekordowa licz-
ba sportowców bowiem kwa-
lifikację wywalczyło aż dwu-
nastu zawodników AZS-AWF 
Warszawa i dwóch z UKS G-8 
Bielany Warszawa. 

Nasi na igrzyskach
Już w dniu otwarcia swój 
udział w Igrzyskach rozpo-
częli Agnieszka Kobus-Zawoj-
ska – medalistka Olimpijska 
z Rio 2016, Mistrzyni Świata 
i Europy 2018 w wioślarskiej 
czwórce podwójnej kobiet, 
Dominik Czaja – srebrny me-
dalista Mistrzostw Europy  
z 2017, brązowy medalista Mi-
strzostw Europy w 2018 roku 
i medalista Pucharu Świata  
w 2019 r. oraz Szymon Po-
śnik – najlepszy w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata 
2019. Dwa dni później do gry 
weszła reprezentantka Polski 
w taekwondo do 57 kilogra-
mów Patrycja Adamkiewicz,  
a także Kacper Stokowski, pły-
wak z UKS G-8 Bielany. Warto 
podkreślić, że Kacper urodził 
się i wychował na Bielanach, 
był uczniem klasy sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 263 
przy ulicy Szegedyńskiej na 
Wrzecionie.  27 lipca (wto-
rek) kibicowaliśmy Magdale-
nie Piekarskiej-Twardochel, 
naszej szpadzistce, która trzy 
lata temu pokonała nowo-
twór krwi, a teraz należy do 
drużyny, która w 2019 r. była 
najlepsza w Europie. Dzień 
później na 200 metrów stylem 
grzbietowym popłynął nasz 
olimpijczyk z Londynu, mistrz 
świata i Europy Radosław 
Kawęcki, a 30 lipca wystąpili 
bielańscy lekkoatleci – Ange-
lika Sarna w biegu na 800m 
kobiet, a Dariusz Kowaluk  
w sztafecie mieszanej 4 x 400 
m. 31 lipca rozpoczęła swój 
start od biegu na 100 m przez 
płotki Pia Skrzyszowska, którą 
razem z Pauliną Paluch oraz 
Dominiką Baćmagą zobaczy-
my ponownie już 5 sierpnia 

(czwartek) w sztafecie kobiet 
4 x 100 m. Z kolei dzień póź-
niej w sztafecie mężczyzn 4x 
400 m wystąpił Wiktor Su-
wara oraz ponownie Dariusz 
Kowaluk. Trzymamy również 
kciuki za byłych reprezentan-
tów AZS AWF – Pawła Korze-
niowskiego, który po trzech 
latach przerwy wrócił do pły-

wania i ku zaskoczeniu niedo-
wiarków wywalczył kwalifika-
cję olimpijską oraz dyskobola 
Piotra Małachowskiego. 

G8 na paraolimpiadzie
Warto również wspomnieć, 
że 24 sierpnia ruszą Igrzyska 
Paraolimpijskie na których 
Bielany reprezentować bę-
dzie kolejny pływak z UKS 
G8 Bielany Warszawa, Jacek 
Czech. – Naszym sportow-
com życzę samych sukcesów 
na olimpiadzie! Kibicuję, aby 
wrócili na Bielany z licznymi 
medalami Jednocześnie gra-
tuluje trenerom z obu naszych 
klubów, którzy są ogromnym 
wsparciem dla zawodników. 
– mówił burmistrz Grzegorz 
Pietruczuk podczas spotkania 
z częścią olimpijczyków w ra-
tuszu niedługo przed ich wy-
jazdem. 

Radość ze srebra 
zdobytego przez 
naszą repre-
zentację jest 
tym większa, że 
jedna z zawod-
niczek związana 
jest z Bielanami 
– Agnieszka Ko-
bus-Zawojska.

Gromek drugi  
w City Trail

Za nami kolejna, letnia edycja 
rywalizacji w zmaganiach City 
Trail. W Parku Młocińskim 
tradycyjnie rywalizowano na 
dystansie pięciu kilometrów. 
Wysokie, drugie miejsce za-
jął Radosław Gromek z klubu 
sportowego AZS-AWF War-
szawa. Walka o złoto wśród 
mężczyzn była bardzo zażar-
ta. Na przestrzeni siedmiu 
sekund zmieścili się wszyscy 
medaliści, a najszybszy okazał 
się Kamil Młynarz, który wy-
przedził Radosława Gromka  
z Bielan i Piotra Mielewczyka, 
dobrze znanego ze startów  
w Biegu Chomiczówki. Wśród 
kobiet tryumfowała Dominika 
Stelmach.
MG

FOT.  Tomasz Ozdoba

FOT.  mat. organizatora
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Fabisiak: Komosa jest trendy

Dlaczego tak uważam? To 
nie mój pogląd, lecz kon-
kluzja artykułu Beaty Nie-
domagały pod wdzięcznym 
tytułem „Jedzmy chwasty… 
na zdrowie” opublikowane-
go w czerwcowym numerze 
„Naszych Bielan”. Nie mam 
zamiaru polemizować z au-
torką, a nawet powiem więcej, 
zgadzam się z nią, że różnego 
rodzaju chwasty i zioła powin-
ny zajmować więcej miejsca w 
naszej kuchni i domowej ap-
tece. Wspomniana w artykule 
lebioda, zwana też komosą, 
jest rośliną kosmopolitycz-
ną, bo występuje od wieków 
na wszystkich kontynentach 
i do dziś jest proponowana 
przez kucharzy uznanych 
restauracji francuskich. Po-
dobna w smaku do szpinaku, 
lecz delikatniejsza, wzbogaca 
potrawę o witaminy z grupy  
B i witaminę C oraz sporo mi-
kroelementów, a przy tym jej 
liście, część jadalna, są bardzo 
niskokaloryczne. Jest jednak 
też pewne „ale”, zniechęcają-
ce do zajadania się komosą. 
Roślina przejrzała, stara za-
wiera: saponiny, alkaloidy, 
kwas szczawiowy i może być 
szkodliwa, a nawet trująca, je-
śli nie podda się jej specjalnej 
obróbce termicznej. Zostaw-
my zatem ten smakołyk może 
Francuzom, tym bardziej, że 
nasi biedniejsi przodkowie, 
szczególnie na wsiach, zaczy-
nali dzień i kończyli zalewajką 
z lebiody i ziemniaków. Więc 
może warto zapomnieć o ko-
mosie i raczyć się zdrowymi 
warzywami. 

Zapragnęłam wcielić w czyn 
tę radę i udałam się na baza-
rek przy Wolumenie po ja-
rzyny, owoce, kwiaty, zapew-
niające, według psychologów, 
błogostan psychiczny. Warzy-
wa były dorodne i świeżutkie, 
tylko poziom cen tłumił nieco 
mój zachwyt. Rolnicy pytani 
o bajońskie ceny fasolki szpa-
ragowej, odpowiadali rozkła-
dając ręce, że paliwo drożeje, 
opryski też, nie mówiąc już 

JOANNA 
FABISIAK
POSEŁ NA SEJM RP

FELIETON
o nawozach i wielomiesięcz-
nej pracy. „To co? Za darmo 
mamy dawać? Inflacja nas 
zżera!” – dodawali. Po po-
wrocie do domu sięgnęłam 
do danych GUS. Z raportu za 
ostatni rok opublikowanego 
na stronach Głównego Urzę-
du Statystycznego wynika, że 
inflacja w Polsce wynosi 4,7% 
i jest niemal najwyższa w Unii 
Europejskiej, bo wyższą mają 
tylko Węgry. Chcąc nie chcąc, 
przyznałam rację rolnikom. 
Muszą zwiększać ceny, bo to 
racjonalne i ekonomicznie 
uzasadnione zachowanie. 

A co na to konsumenci? 
Jeść trzeba, a im więcej zielo-
nego, tym zdrowiej. Inna spra-
wa, że według opinii lekarzy  
i dietetyków czas pandemii nie 
służył nam i warto stracić te-
raz kilka kilo. No ale to nie wa-
rzywa trzeba ograniczać, tylko 
przede wszystkim słodycze,  
a te zdrożały stosunkowo naj-
mniej. Zawsze pozostaje nam 
jeszcze niskokaloryczna dieta 
lebiodowa.

Wróciłam wiec na Wolu-
men z gorącym postanowie-
niem, że obniżenie nastroju 
spowodowane wzrostem cen 
warzyw poprawię sobie, ku-
pując sadzonki kwiatów do 
donic i doniczek. Mój zachwyt 
zawsze budzą umajone balko-
ny ze zwieszającymi się gir-
landami kwiatów i powojów, 
a i domowe rośliny ozdobne 
są źródłem satysfakcji, ba, na-
wet dumy. Producenci sadzo-
nek na naszym bazarku mają 
naprawdę królewską ofertę 
rozmaitych roślin. Oczyma 
wyobraźni widziałam tę feerię 
barw i kształtów pod oknami, 
i nie tylko ja oddawałam się 
marzeniom, bo kolejka była 
długa i każdy klient odchodził 
z torbą pełną pachnących ko-
lorowych skarbów. Czekając, 
zaczęłam snuć filozoficzne 
rozważania, dlaczego ludzie 
nie kupią sobie więcej pysz-
nej, młodej fasolki szparago-
wej, zamiast wydawać krocie 
na tę lawendę, cynię czy flok-
sy. Ni z tego, ni z owego zaczę-
ło mnie prześladować słowo 
„hortiterapia”, czyli inaczej 
„ogrodoterapia” i wszystko 
stało się jasne.

Ogrodoterapia jest od lat 
znana w Stanach Zjedno-

czonych i rozpowszechniona  
w krajach Unii Europejskiej, 
gdzie urządza się ogrody dla 
osób z dysfunkcjami fizycz-
nymi i psychicznymi. Praca 
na świeżym powietrzu, na-
wet jeśli wymaga wysiłku  
i zmęczenia, przynosi do-
skonałe efekty. Osobom nie-
pełnosprawnym, ale także 
seniorom, zajęcia w ogrodzie 
dają satysfakcję równoważną  
z pracą zawodową. Ta ak-
tywność pozwala zapominać 
o codziennych problemach, 
daje poczucie spełnienia  
i bardzo poprawia ogólne sa-
mopoczucie. Samo obcowanie 
z naturą niweluje stres, sku-
tecznie koi nerwy i zwiększa 
poczucie spokoju. Potwier-
dzą te obserwacje właścicie-
le działek, a nawet małych 
działeczek. Bywa, że skrawek 
własnego ogrodu inspiruje do 
nadzwyczajnej pomysłowości 
i zaangażowania w tworze-
nie ogrodu – miniaturowego 
cudu świata. Angielski badacz 
Edward Wilson jest twórcą 
teorii, według której człowiek 
na poziomie genetycznym 
został przystosowany do har-
monijnego współistnienia  
z naturą zapewniającą mu 
równowagę psychiczną. 

A znów badania szwedzkich 
kardiologów wykazują, że  
u seniorów 60+ pracujących 
regularnie w ogrodzie ryzyko 
zawału serca i udaru mózgu 
zmniejsza się o 30%. Szczegól-
na w tej terapii ogrodowej jest 
rola kwiatów, stymulujących 
u człowieka odczuwanie ra-
dości i wpływających na dużo 
wyższą samoocenę. Kwiaty  
w domu, na balkonie czy  
w wazonie pozytywnie wpły-
wają na poczucie bezpieczeń-
stwa psychicznego każdego  
z nas. 

Komosa rosnąca w szparze 
chodnika, a jest to chwast wy-
jątkowo agresywny, nie cieszy 
specjalnie, ale nie wpływa 
niszcząco na nasz organizm 
jak asfaltowa pustynia lub 
betonowy krajobraz. Grajmy 
więc w zielone, jedzmy zie-
lone, kupujmy zielone i ho-
dujmy zielone w ogrodzie, na 
tarasie czy balkonie.  

REDAKCJA NIE  
ODPOWIADA ZA TREŚCI 

FELIETONÓW.

Seniorze, zapisz się na wycieczkę!
Szkoda marnować piękne 
lato, by siedzieć przed 
telewizorem. Zapraszamy 
na wyjazdy integracyjno 
– aktywizujące dla se-
niorów, które odbędą się 
w sierpniu. – Będziecie 
mogli zwiedzić Mazury, 
Ponidzie i Podlasie. Za-
chęcam do zapisywania 
się na sierpniowe wy-
cieczki – mówi burmistrz 
Grzegorz Pietruczuk. 

Wycieczki na Warmię i Ma-
zury odbędą się w dniach 6-7, 
9-10 oraz 23-24 września. 

Zapisy zaczną się 12 sierp-
nia pod numerem telefonu 
799075088. Wycieczka na 
Ponidzie (Busko Zdrój, Wi-
ślica) odbędzie się w dniach 
7-8 września. Zapisać na nią 
można się od 12 sierpnia pod 
nr tel. 506241142 lub osobi-
ście w Osiedlowym Klubie 
Seniora WSM Młociny „Pod 
Zdrówkiem” w poniedziałki  
i środy w godz. 16-16. Wypra-
wa do Korycin, Siemiatycz  
i Białej Podlaskiej odbędzie się 
w dniach 15-16 września, a do 
Ciechanowca, Hajnówki, Bia-
łowieży i Bielska Podlaskiego 
w dniach 18-19 września. Na 
obie ostatnie wycieczki moż-

na zapisywać się od 12 sierp-
nia pod nr tel. 609105448  
w godz. 8-16. Pierwszeństwo 
w zapisach mają osoby, które 
nie uczestniczyły w I edycji 
wyjazdów w ramach realizacji 
zadania publicznego w zakre-
sie działalności na rzecz osób  
w wieku emerytalnym w Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy  
w 2021 roku pod nazwą 
„Kompleksowa organizacja  
i realizacja wyjazdów integra-
cyjno - aktywizujących dla se-
niorów – mieszkańców Dziel-
nicy Bielany m.st. Warszawy” 
w miesiącu czerwcu i lipcu 
2021 roku.

ANDRZEJ NEUMAN
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Varsaviana

Tak wyglądał Ewaryst Backi 

W ostatnim czasie radna 
Agnieszka Gola wystąpiła 
z wnioskiem o nadanie 
skwerowi u zbiegu ulic 
Anny Jagiellonki i Mi-
chaliny imienia Rodziny 
Łempickich. Podczas roz-
poczęcia roku szkolnego, 
a także mszy świętych 
w młocińskim kościele 
wraz z grupą pomysło-
dawców upamiętnienia 
byłych właścicieli tych 
terenów, będzie zbierała 
podpisy pod inicjatywą. 
Następnie dokumenty 
trafią do Rady Miasta, 
która zdecyduje, czy 
będziemy mieli na Biela-
nach nową nazwę. 

Ale to nie jedyna nowa wiado-
mość z zakresu nazewnictwa 
miejskiego. Przez wiele lat 
na Młocinach istniała ulica 
Ewarysta Bronisława Bac-
kiego. Razem z sąsiednimi 
– Ilustracji i Rytmy – została 
w latach siedemdziesiątych 
zlikwidowana podczas budo-
wy Wisłostrady. Sam patron 
może jednak wrócić na Biela-
ny, bo radna Gola po naszym 
ostatnim artykule poświę-
conym tej ulicy postanowi-
ła poszukać zdjęć Backiego,  
o którym i tak wiemy niewie-
le – ten młody żołnierz Armii 
Krajowej został w brutalny 

Tablica 
ogłoszeń

Kupię znaczki pocztowe polskie i zagraniczne,  
monety polskie i zagraniczne, oraz widokówki  
przedwojenne. Tel.799121775 

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

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

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

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

Kupię mieszkanie na parterze, mile widziany ogródek. 
Bielany i Żoliborz, tel. 799 745 029

Mam do wynajęcia miejsce postojowe w garażu 
podziemnym przy ul. Wergiliusza 5 (obok bazaru 
Wolumen), tel. 799 745 029

Sprzedam M3, cena 500.000 złotych. Drugie piętro. 
Tel. 697 801 939

Antykwariat skupuje książki, płyty CD i winylowe, 
bibeloty i inne rzeczy w domu klienta oraz  
stacjonarnie - Conrada 11 paw. 2, tel. 22 663 39 19

oddam kaktusy!

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

lub napisz na pburkiewicz@um.warszawa.pl

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

FOTOTEKA sposób zamordowany przez 
Niemców 1 lub 2 stycznia 
1944 roku. Ranny, ale wciąż 
żywy bohater miał zostać 
żywcem zakopany obok Lasu 
Młocińskiego. Po wojnie jego 
zwłoki zostały ekshumowane 
i pochowane na cmentarzu 
Wawrzyszewskim. 

Bielany wróciła ulica Ewarysta 
Bronisława Backiego? – Będę 
o to walczyć – mówi radna 
Agnieszka Gola. – Nie chce-
my jednak zmieniać miesz-
kańcom adresów. Znajdzie-
my dobrą lokalizację, by nasz 
lokalny bohater został godnie 
upamiętniony. Na tę chwilę 
najlepszą lokalizacją wydaje 
mi się tzw. ulica Pułkowa-bis, 
wzdłuż której nie ma żadnego 
adresu i nadanie jej nazwy 

Backiego nie będzie stanowić 
problemów dla mieszkańców 
czy przedsiębiorców – zazna-
cza Agnieszka Gola. 

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

Ewaryst Bronisław Backi stoi po prawej stronie | FOT: Archiwum Piotra Jaszczuka

Ranny, ale 
wciąż żywy 
bohater miał 
zostać żywcem 
zakopany 
obok Lasu 
Młocińskiego.

Kiedy ulica Backiego zosta-
ła skasowana, tę zasłużoną po-
stać przypominał już tylko ka-
mień pamiątkowy ustawiony 
przy ulicy Farysa. Najwyższy 
czas to zmienić! Dzięki uprzej-
mości mieszkańców Młocin – 
panów Piotra Jaszczuka i Mi-
rosława Kaczyńskiego – udało 
się odnaleźć zdjęcia przed-
stawiające Ewarysta Backie-
go. Jest ich dosłownie kilka. 
Trzy legitymacyjne (jedno  
z pieczątką Gimnazjum Ojców 
Marianów), jedno w gronie 
rodzinnym, jedno zrobione na 
polanie w grupie rówieśników 
i jedno, zrobione zapewne w 
ogrodzie na Młocinach, gdzie 
Ewaryst pozuje z kolegą. 

Czy jest szansa na to, by na 

Plantacja eksperymentalna w parku Herberta
Pan Poldek spotkał 
się ze Stachem 
Jajecznikiem w 
sobotni poranek na 
Wolumenie. Gdy 
już zakupili wiśni na 
nalewkę, zieleninę 
dla królików, trochę 
kartofli i bób, stanęli 
przy skrzyżowaniu 
Kasprowicza  
i Lindego, by 
zapalić papierosa. 
– Musisz mnie pan 
oświecić w materii 
tych wszystkich 
nowoczesności, które 
mnie atakują jak 
komary wędkarza na 
Kiempie Potockiej 
– powiedział do 
swego druha stary 
warszawiak.

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

BIELAŃSKIE GADKI

Pan Poldek zaciągnął się kop-
ciuchem i tak pyta swojego 
kompana:
– Powiedz mnie pan, panie 
szanowny, co to jest ten 
internet?
– Cholera go wie, prosze 
miłego sąsiada. Ale chiba cuś 
dla dzieciarni, bo dzieciarnia 
w niem siedzi od rana do 
wieczora. 
– W niem? We środku? 
– Jak ament w pacierzu. Po-
wiem panu szanownemu 
więcej. Siedzą w niem młod-
sze i starsze, gapią sie w te 
telefuny, bo cały świat mają  
w tem małem ekraniku. 
– To jak za naszych cza-
sów byli gazety. Kupiłeś pan 
„Express Wieczorny” albo 
„Życie Warszawy” i wiedzia-
łeś pan, co sie dzieje w Polsce, 
Ameryce, a nawet na Chomi-
czówce. 
– Tak było. Teraz czasy się 
nowocześniejsze zrobili, jak 
pragne zakwinąć. W dawnem 
czasie jak sie pan umówiłeś  
z kimś, dajmy na to, róg Że-
romskiego i Słowackiego, 
znaczy siem przy dworcu PKS 
Marymont, to czy z nieba sie 
pioruny sypali, czy słońce da-
wało po oczach, to musiałeś 
sie pan stawić. Nie było jak 
odwołać, bo nie było telefo-
nów ani internetów.

- A teraz te wszystkie dzieciaki 
chodzą w ogóle i w szczególe 
na jakieś spacery? 
– Gdzie tam. Teraz to patrzą 
tylko w internet. Szkoła przez 
internet, panie, spotkania 
przez internet. Zdjęcie cyknie, 
to zaraz do internetu wrzu-
ca. Im sie nawet nie chce już 
teraz podnieść słuchawki te-
lefonu, żeby zamienić dwa 
słowa. Mają takie okienko  
w telefonie, i tam sobie piszą. 
Tak jak kiedyś pisałeś pan list, 
albo telegram, to oni piszą 
teraz w tym okienku. Tyle że 
wiadomość zaiwania w kilka 
sekund, a nie dni jak było kie-
dyś. 
– Tośmy dożyli czasów. Panie, 
a byłeś pan ostatnio w parku 
Herberta?
– Byłem. 
– I co, nadal jest na swojem 
miejscu? 
– No masz. Figuruje niczem 
kolumna króla Zegmonta. 
– Zieleń jest?
– No masz! Wiadomo.
– A ludzie byli?
– Byli. A co pan mnie tak 
przesłuchujesz, jak te smutne 
z Cyryla i Metodego?
– Bo ja tak sobie myśle, że to 
kawał dobrej roboty zosta-
ło zrobione. Ale mam jedne 
uwagie. 
– Jakie?

– Detalycznie rozchodzi mnie 
się o to, że zabrakło tu miejsca 
na edukacje dla dzieciarni. 
– No pan chiba żartujesz!
– A skarz mnie Bóg! Poważ-
ny jestem jak derektor Huty. 
Powinna zostać wydzielona 
działeczka, dajmy na to metr 
na dwa, pod eksperymentalne 
hodowle pomidorów. Niech 
się dziatwa uczy, że pomidor 
to nie ze sklepu czy nawet  
z bazaru, ale czerwone wa-
rzywo samemu można so-
bie wyhodować. Tam jedne 
grządkie, tam drugie, jeden 
karłowaty, drugi mazowiecki, 
a trzeci bawole serce czy insze 
koktajlowe, i masz pan ośro-
dek naukowy!
– Mam innego pomysła, pa-
nie Poldku. Odczep sie pan 
od parku Herbertoszczaka, 
a swoje hodowle z działki na 
Rudzie przerób na plantacje 
eksperymentalno. I zapraszaj 
wycieczki, co by najmłod-
sze warszawiaki widzieli, jak 
mistrz pomidornictwa usku-
tecznia wielkie produkcje. 
Pan Poldek jednak wcale nie 
był zachwycony udostępnia-
niem swojej działki zwiedza-
jącym. Ze spuszczonym na 
kwintę nosem zgasił papiero-
sa, pożegnał się ze Stachem 
Jajecznikiem i powolnym kro-
kiem poczłapał do domu.


