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Szanowni czytelnicy,
Rok 2021 kończy się smut-
no. Rosnąca liczba chorych 
na koronawirusa, a co gorsza 
– zgonów – zdaje się przytła-
czać świąteczną atmosferę. 
A może jestem w błędzie? 
Mimo atakujących nas 
z każdej strony komunikatów 
grozy o kolejnych tysiącach 
wykrytych przypadków za-
każenia, o kolejnych setkach 
zmarłych, o niewydolności 
służb ratunkowych, nadal 
nic sobie z tego nie robimy? 
Ja zaszczepiłem się trze-
cią dawką Pfi zera kilka dni 
temu. Bezpieczeństwo moje, 
ale także moich najbliższych 
– rodziny, przyjaciół czy 
współpracowników – jest dla 
mnie najważniejsze. 

A argument o tym, że 
szczepienia ograniczają wol-
ność? Co za bzdura! Równie 
dobrze można powiedzieć, że 
wolność ogranicza obowiązek 
posiadania numeru PESEL, 
kierowania pojazdami tylko 
z uprawnieniami zwanymi 
prawem jazdy, albo kupowa-
nia biletu w tramwaju. Ale 
zostawmy antyszczepion-
kowców na bok. Nie chcą się 
szczepić – to nie. Tylko niech 
nie blokują później miejsc 
w szpitalach dla ludzi, którzy 

są zaszczepieni, ale potrzebu-
ją natychmiastowej pomocy 
lekarskiej po udarze, zawale 
czy wypadku. 

***
Warszawskie Boże Naro-

dzenie od lat nie jest takie, 
jak dawniej – mroźne, ze 
skrzącym śniegiem, bałwan-
kami ulepionymi na podwór-
kach i bitwami na śnieżki. 
Jeszcze dwie dekady temu 
śnieżyce paraliżowały kraj, 
a żeby zrobić lodowisko 
wystarczyło polać chodnik 
wodą. A teraz? Teraz najlep-
szym dowodem na zmiany 
w klimacie są właśnie czarne 
jezdnie, temperatura w oko-
licach zera i może gdzieś tam 
prószący śnieg. Nie udawaj-
my więc, że nie ma globalne-
go ocieplenia. Niedowiarków 
zachęcam, żeby spojrzeli na 
zdjęcia sprzed dwudziestu lat 
i następnie wyjrzeli za okno. 
Jest różnica?

***
„Nasze Bielany” są nie 

tylko pełnoletnie, ale stają 
się dojrzałym młodzieńcem. 
Lata moment wejdziemy 
w dwudziesty trzeci rok 
ukazywania się naszego 
miesięcznika. Czy to dużo? 
Jedni powiedzą, że mało, 
ale warto pamiętać, że ry-

Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,

Przed nami najpiękniejszy 
czas w roku – święta Bożego 
Narodzenia. Dla wielu ma on 
wymiar religijny, dla innych 
jest czasem długo wyczekiwa-
nych spotkań z rodziną i bli-
skimi, jeszcze inni celebrują 
przedświąteczną krzątaninę. 
Jedno jest pewne – to kolejne 
Święta, kiedy naszą rzeczywi-
stość determinuje nabierająca 
rozpędu czwarta już fala epi-
demii COVID-19. Mimo po-
wszechnej wiedzy, jak bardzo 
bezwzględny i okrutny jest to 
wirus, wciąż wiele osób w nie-
go nie wierzy i nie chce ani 
się szczepić, ani nosić mase-
czek. To bardzo nierozsądne. 
Tym bardziej że statystyki nie 
kłamią. Nie kłamią także prze-
kazy donoszące o kolejnych 
zgonach, zapełnionych oddzia-
łach szpitalnych, paraliżu służb 
ratowniczych i tym, co najgor-
sze – rosnącej liczbie zgonów. 
Proszę Was więc, dbajcie o bez-
pieczeństwo swoje i innych. De-

zynfekujcie dłonie, zasłaniajcie 
usta i nos, stosujcie dystans. 
I szczepcie się.

Na Bielanach spadł pierw-
szy śnieg, a dzielnica zosta-
ła ozdobiona świątecznymi 
lampkami. Zapraszam Was 
na wieczorny spacer aleją 
Zjednoczenia, która po zmro-
ku rozbłyska świątecznymi 
lampionami. Zachęcam także 
do odwiedzenia skrzyżowania 
ulic Przybyszewskiego i Fu-
kierów na Piechotkowie. Nasz 
sąsiad, pan Filip Jurkowski, 
jak co roku stworzył magiczny 
świat pełen świetlnych ozdób 
rodem z amerykańskich fi l-
mów. O panu Filipie przeczy-
tacie zresztą w tym specjal-
nym, świątecznym wydaniu 
„Naszych Bielan”. 

W tym numerze naszej ga-
zety mamy dla Was mnóstwo 
niezwykłych materiałów. 
Szczególnie polecam wywiad 
z księdzem Wojtkiem Drozdo-
wiczem. To nie jest byle jaka 
rozmowa o Świętach, ale po-
ważne rozważania związane 

zarówno z Bożym Narodze-
niem, jak i sytuacją w naszym 
kraju, a także w Kościele. 
Zresztą księdza Wojciecha 
przedstawiać nikomu nie 
trzeba – to niezwykły kapłan, 
który swoją charyzmą i mą-
drością przyciąga do poka-
medulskiego kościoła w Lesie 
Bielańskim nie tylko miesz-
kańców naszej dzielnicy. 

Zachęcam także do prze-
czytania rozmów z Samim 
Harbem, który opowiada 
o różnicach w celebrowaniu 
Bożego Narodzenia mię-
dzy Polską a USA. Samiego 
też dobrze znacie – to nasz 
sąsiad, który w ubiegłym 
roku, podczas pierwszego 
lockdownu, zasłynął śpie-
waniem z balkonu ku po-
krzepieniu serc mieszkań-
ców Bielan. 

Dalej wspieramy 
mieszkańców
W dalszym ciągu działa 

nasz Dzielnicowy Zespół 
Wsparcia Mieszkańców. 

Urzędnicy, radni oraz wo-
lontariusze są do Waszej 
dyspozycji. Kiedy w związ-
ku z kwarantanną lub cho-
robą nie możecie wyjść 
z domu, ci dobrzy ludzie 
zrobią Wam zakupy, wynio-
są śmieci, wyprowadzą psa 
na spacer czy wyjmą pocztę 
ze skrzynki na listy. To tyl-
ko i wyłącznie odruch ich 
serca i dobra wola – nikt nie 
robi tego za pieniądze. Aby 
skontaktować się z Dzielni-
cowym Zespołem Wsparcia 
Mieszkańców, należy te-
lefonować pod numer: 22 
443 47 03 (od poniedział-
ku do piątku w godz. 8–16) 
lub wysłać maila na adres 
bielany.wsparcie@um.war-
szawa.pl. Żadne zgłoszenie 
nie zostanie zignorowane, 
nie zostanie pominięte. Tak 
zresztą jest od blisko dwóch 
lat, odkąd Zespół został po-
wołany. Nie wstydźcie się 
więc i zgłaszajcie. Najważ-
niejsze jest bowiem Wasze 
zdrowie, a w trudnych cza-

sach solidarność nie jest ni-
czym niezwykłym. 

Wesołych Świąt!
Na koniec przyjmijcie 

ode mnie, moich współpra-
cowników i wszystkich pra-
cowników Urzędu Dzielnicy 
Bielany oraz jednostek mu 
podległych najserdeczniejsze 
życzenia świąteczne. Bądźcie 
zdrowi, dbajcie o innych. Ży-

czę Wam  spełnienia marzeń, 
wspaniałych spotkań w gro-
nie rodzinnym, pięknych 
prezentów i przede wszyst-
kim spokoju. Przez te kilka 
dni nie myślmy o troskach, 
o problemach. Nie kłóćmy 
się o politykę, niech zaszłości 
i spory odejdą w niepamięć. 
Bądźmy razem. Wesołych 
Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku!.

nek prasy lokalnej zmienił 
się diametralnie. Nie ma 
już „Expressu Wieczorne-
go”, „Kuriera Polskiego”, 
„Sztandaru Młodych”, „Ży-
cia Warszawy”… Swoje sto-
łeczne dodatki zlikwidowały 
„Rzeczpospolita”, „Polska 
The Times” a nawet „Try-
buna”. My jednak trwamy, 
choć nie jesteśmy medialną 
potęgą. 

Po tegorocznej zmianie 
formatu i szaty graficznej 
odbieram wiele sygnałów, 
że „Nasze Bielany” są wresz-
cie ciekawe i czytelne. Nie 
jesteśmy bowiem jedynie 
biuletynem informującym 
o tym, co zrobił urząd, ale 
pokazujemy też Bielany od 
strony lokalnej gastronomii, 
lokalnych usług, lokalnej hi-
storii. Nasi autorzy opisują, 
jak żyć ekologicznie. Roz-
mawiamy także z ciekawymi 
bielańczykami. Jest nieco 
polityki, ale wyłącznie sa-
morządowej. 

Mam nadzieję, że w No-
wym Roku „Nasze Bielany” 
będą jeszcze chętniej czytane. 
Wraz z całym zespołem zro-
bimy wszystko, by być blisko 
wszystkiego tego, co dzieje się 
na Bielanach, i co jest ważne 
dla ich mieszkańców.
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Święta coraz bliżej.  
A grudzień to doskona-
ły czas na obdarowanie 
prezentami. Na mniejsze 
i większe podarunki cze-
kają również podopieczni 
Warszawskiego ZOO.

Od 6 grudnia Warszaw-
skie ZOO rozpoczyna zbiór-
kę prezentów dla zwierząt. 
Może podczas świątecznych 
przygotowań uda się znaleźć 

Wydarzenia

Koncertowe bielańskie Mikołajki
Był świąteczny jarmark, przepyszna zimowa herbata, warsztaty tworzenia ozdób choinkowych, wizyta św. Mikołaja  
i oczywiście wspaniały koncert Mateusza Ziółko. Bielańskie Mikołajki przyciągnęły tłumy mieszkańców, w tym ro-
dzin z dziećmi. – Zabawa była przednia. Cieszę się również, że Mikołajki były doskonałą okazją do wymiany elek-
trośmieci na choinki – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

Bielańskie mikołajki przyciągnęły tłumy dzieci, a także dorosłych chcących poczuć magię świąt | FOT. Sylwester Korzeniewski

INFORMACJE

Mikołajki to dzień, w któ-
rym nikt nie może być smut-
ny. Zazwyczaj o poranku 
w bucie, przy łóżku lub w spe-
cjalnie przygotowanej skar-
pecie znajdujemy drobne po-
darki. Na ten dzień czekają 
szczególnie najmłodsi. W tym 
roku Bielańskie Mikołajki 
spowodowały, że teren przy 
naszym urzędzie zmienił się 
w prawdziwą świąteczną kra-
inę. Mikołaj, oczywiście ze 
swoimi pomocnikami, przy-
gotował mnóstwo atrakcji za-
równo dla dzieci, jak i dla do-
rosłych. W bożonarodzeniowy 
nastrój wprowadziło nas uru-
chomienie świątecznej ilumi-
nacji. Ozdoby mieniące się 
kolorami stanęły przy gmachu 
Ratusza, ale też na klima-
tycznym placu Konfederacji. 
Magiczne, dodające okolicy 
uroku świąteczne lampki roz-
błysły też w alei Zjednoczenia 
między ulicami Żeromskiego 
a Kasprowicza. – W ramach 
Bielańskich Mikołajek przy-
gotowaliśmy warsztaty z two-
rzenia ekologicznych ozdób 
choinkowych z wykorzysta-
niem drewnianych zawieszek, 
szyszek i kokardek. – mówi 
Katarzyna Potapowicz, za-
stępca burmistrza dzielnicy 
Bielany. – Poza tym odbyła 
się wymiana elektroodpadów 
na choinki – dodaje.

Aby się rozgrzać, każdy 
mógł posilić się świątecznym 
barszczem czerwonym oraz 
aromatyczną zimową herba-
tą. Wieczór uświetnił występ 
dziecięcego i młodzieżowe-
go zespołu Viva La Musica, 
a następnie koncert znanego 
i lubionego piosenkarza Ma-
teusza Ziółko, który zaprezen-
tował świąteczny repertuar.

ADAM MALINOWSKI

Podaruj zwierzętom magię świąt – zbiórka prezentów dla ZOO

UM

coś, z czego będą zadowolone 
niedźwiedzie polarne Gregor 
i Aleut, goryle Azizi, Bwana, 
Viking, szympansy Lucy, Szy-
mon, Frodo, lwy Sofia i Zulus, 
lemury katta, surykatki oraz 
pozostałe zwierzaki? W War-
szawskim ZOO jest ich aż po-
nad 13 tysięcy – wliczając ryby 
i bezkręgowce.

Prezenty można zostawiać 
codziennie od 6 do 31 grud-
nia w godzinach 7:00-19:00 
u pracowników ochrony przy 
dwóch czynnych obecnie wej-
ściach: od ul. Ratuszowej oraz 
od strony Mostu Gdańskiego. 

Opiekunowie zwierząt apelu-
ją, żeby przynoszone rzeczy 
były czyste oraz zapakowane 
w foliową torbę lub worek.

Jakie prezenty są naj-
lepsze dla zwierząt?
To zależy od gatunku zwie-

rzęcia, a nawet konkretnego 
osobnika i pomysłów opie-
kunów. Niektóre z zebranych 
darów zostaną użyte wprost 
jako zabawki, inne posłużą 
do stworzenia konstrukcji, 
po których można chodzić 
lub ukrywać tam przysmaki. 
Podarunki, na które czekają 

podopieczni ZOO to:
• nowe koce
• duże, nieuszkodzone kosze 

wiklinowe
• sztuczne kwiaty do ozdoby 

wolier
• nowe beczki plastikowe 

lub beczki po produktach 
spożywczych

• niezniszczone i czyste 
kastry oraz wiadra plasti-
kowe

• smakołyki dla słoni: 
galaretki, wiórki kokoso-
we, chrupki kukurydzia-
ne, miody, dżemy, soki 
malinowe, płatki owsiane, 

przyprawy, fistaszki, agar.

Po co zwierzętom 
zabawki i inne przed-
mioty?
Odpowiedzią jest termin 

enviromental enrichment, 
czyli dosłownie: wzbogaca-
nie środowiska, które jest 
niezbędne dla dobrostanu 
zwierząt będących pod opieką 
ludzi. W praktyce oznacza to 
dość szeroki wachlarz działań 
polegających na: organizowa-
niu przestrzeni wybiegów tak, 
aby zapewnić zwierzętom bez-
pieczeństwo, wygodę, miejsca 

kryjówek; urozmaicenie wy-
stroju; zorganizowanie czasu, 
a także dostarczenie bodźców 
niezbędnych do zachowania 
dobrej formy fizycznej i psy-
chicznej. Podstawą właściwe-
go zastosowania przedmiotów 
jest znajomość biologii dane-
go gatunku, a także dostoso-
wanie działań do konkretnego 
osobnika – jego wieku, płci, 
stanu zdrowia, a także innych 
czynników np. indywidual-
nych upodobań, wystąpienia 
rui lub sezonu lęgowego, a na-
wet pory roku. Czytaj więcej 
na bielany.um.warszawa.pl.

Mateusz Ziółko zachwycił publiczność | FOT. Sylwester Korzeniewski



4 | wydanie świąteczne NASZE BIELANY

Wywiad numeru

Piątkowski: dotrzymujemy słowa i dbamy 

Nie możemy pozwolić na zabudowanie każdego wolnego skrawka zieleni, dlatego cieszę się z uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łączki Wawrzyszewskiej oraz Słodowca. 
Musimy zachować jak najwięcej zieleni! – mówi zastępca burmistrza Włodzimierz Piątkowski. „Nasze 
Bielany” dopytują go też o budowę przychodni na Wrzecionie, mieszkania komunalne oraz budowę 
trasy S7.

Na łamach „Naszych 
Bielan” z czerwca 2019 
roku wyraził pan wy-
zwania i priorytety ja-
kie postawił pan sobie 
na początku kadencji. 
Mijają trzy lata kaden-
cji. Co w tym względzie 
zostało osiągnięte?

Włodzimierz Piątkow-
ski, zastępca burmistrza 
Dzielnicy Bielany: W wy-
wiadzie tym wskazałem, iż jed-
nym z priorytetów działań sto-
warzyszenia Razem dla Bielan 
jest zrównoważona polityka 
przestrzenna. Postępująca 
zabudowa w niektórych dziel-
nicach Warszawy i innych 
dużych miast w Polsce nastę-
puje w oderwaniu od podsta-
wy funkcjonowania tkanki 
miejskiej, czyli komfortu za-
mieszkiwania danego terenu 
przez mieszkańców. Chodzi 
w tym względzie o możliwość 
korzystania ze wspólnej prze-
strzeni, o to, żeby ta prze-
strzeń w ogóle istniała, aby 
mieć zieleń dookoła domu, 
a nie mieszkać okno w okno 
z sąsiadem.  Pozostawienie 
chronionych przed zabudową 
oaz zieleni jest niezmiernie 
ważne. Miasto nie może skła-
dać się wyłącznie z wysokich, 
ogrodzonych od siebie płota-
mi budynków, z których de-
weloper chce wycisnąć każdy 
metr kwadratowy. Te budynki 
oczywiście są często bardzo 
ładnie przedstawione w folde-
rach reklamowych, ale potem 
wielkim problemem okazuje 
się, że dzieci nie mają gdzie 
się bawić, albo nie ma gdzie 
wyjść na spacer z psem. Ten 
kierunek myślenia jest na-
dal aktualny. Czas ostatnich 
trzech lat jest już wystarcza-
jący do wskazania, co w tym 
względzie zostało wykonane. 
Aby nie być gołosłownym, 
chciałbym wspomnieć przy tej 
okazji o dotrzymaniu obietnic 
składanych przed wyborami 
w roku 2018. 

W tym roku zakończona 
została procedura uchwalenia 
Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego 
tzw. Łączki Wawrzyszewskiej, 
nad którą od lat krążyło wid-
mo zabudowy mieszkaniowej. 
Jako stowarzyszenie Razem 
dla Bielan przy ogromnym 
wsparciu pana prezydenta 
Rafała Trzaskowskiego osią-
gnęliśmy cel: przyjęta została  
uchwała określa funkcję tego 
terenu jako zieleni parkowej. 
Pierwszy, bardzo trudny etap 
walki o zachowanie tej oazy 
zieleni jest już za nami. Mam 
nadzieję na szybkie uregulo-
wanie kwestii własnościowych 
i oddanie tego terenu w spo-
sób nieograniczony wszystkim 
mieszkańcom Bielan. Drugim 
bardzo istotnym osiągnię-
ciem w tym roku – wręcz hi-
storycznym – jest uchwalenie 

w dniu 9 grudnia, czyli kilka 
dni temu, MPZP dla Słodow-
ca. Nie byłoby to możliwe 
bez pracy zespołowej tj.: po-
parcia sprawy przez radnych, 
m.in. Kacpra Pietrusińskiego, 
Tomasza Herbicha, Piotra 
Mazurka, Dariusza Figury, 
Sławomira Potapowicza czy 
Marka Szolca – co pokazuje, 
że sprawy te nie mają barw 
partyjnych, a wspólne dzia-
łanie dla Bielan przynosi wy-
mierne efekty. 

Przy tej okazji chciałbym 
podziękować za pomoc moim 
współpracownikom z Wydzia-
łu Architektury i Budownic-
twa Urzędu Dzielnicy Bielany 
oraz dyrekcji Biura Architek-
tury i Planowania Przestrzen-
nego m.st. Warszawy. Uchwa-
lenie tych dwóch ważnych dla 
mieszkańców planów miej-
scowych to niebywały sukces, 
tym bardziej, że nastąpiło 
to w ciągu zaledwie jednego 
roku! 

Nie spoczywamy na laurach 
– przed nami kolejne duże 
wyzwania, m.in. uchwalenie 
Miejscowego Planu Zagospo-

darowania Przestrzennego 
dla Chomiczówki oraz pro-
jektowanie i budowa połącze-
nia Trasy Mostu Północnego 
z trasą S7.

Czy to oznacza, że i na 
Łączce Wawrzyszew-
skiej, i na Słodowcu 
nie powstaną kolejne 
wielkie osiedla? 
Dokładnie tak. Zamiast blo-

ków, mieszkańcy będą mogli 
korzystać ze wspólnych tere-
nów zielonych – gwarantują 
to przyjęte plany miejscowe. 
Rozwój powinien bowiem 
być zrównoważony. Nie mo-
żemy pozwolić na to, aby te 
oazy zieleni znikły, zwłaszcza 
w czasach, kiedy każde drze-
wo i krzew jest na wagę złota! 
Te oazy zieleni zostały nam po 
poprzednich pokoleniach. 

Zieleń w mieście jest bez-
cenna i musimy o nią dbać, 
by kolejne pokolenia mogły 
z jej dobrodziejstwa korzystać 
tak, jak my teraz. Tworzenie 
terenów wolnych od zabudo-
wy i zrównoważony rozwój to 
nasza odpowiedzialność. 

Wiele osób boryka się 
z problemami mieszka-
niowymi. Co udało się 
w tej kwestii zrealizo-
wać w ciągu ostatnich 
trzech lat? 
Choć każdy oczekuje pro-

stej odpowiedzi na pytanie jak 
uzyskać mieszkanie komunal-
ne, to odpowiedź na nie jest 
bardziej złożona. Zależy ona 
bowiem od wielu czynników 
składających się na sytuację 
konkretnej osoby. Pomoc 
mieszkaniowa, której udzie-
lamy jako dzielnica, jest tylko 
jednym z elementów wsparcia 
i poszukiwania metod rozwią-
zywania trudności z jakimi bo-
rykają się mieszkańcy. Pomoc 
ta jest adresowana do tych, 
którzy znaleźli się w szczegól-
nie trudnej sytuacji życiowej. 
Podkreślam, że w takiej sy-
tuacji może znaleźć się każdy 
z nas. Dlatego też korzystanie 
z tego przywileju nie może 
być nadużywane. Przypomnę, 
że cały zasób mieszkaniowy 
lokali komunalnych na Bie-
lanach liczy 5700 mieszkań, 
w których zamieszkuje kilka-

naście tysięcy mieszkańców 
Bielan. Dzięki wytężonej pra-
cy mojego zespołu z Wydziału 
Zasobów Lokalowych Urzędu 
Dzielnicy Bielany  oraz Za-
kładu Gospodarowania Nie-
ruchomościami pierwszy raz 
w historii dzielnicy wszyst-
kie osoby zakwalifikowane 
i umieszczone na liście osób 
oczekujących do udziele-
nia pomocy mieszkaniowej 
na przełomie października 
i listopada otrzymały wska-
zania do lokali. Oznacza to, 
że ponad czterdzieści rodzin 
otrzymało wsparcie w postaci 
polepszenia warunków miesz-
kaniowych. 

Wdrożyliśmy również roz-
wiązanie polegające na moż-
liwości przeprowadzenia we 
własnym zakresie remontu 
przydzielonego mieszkania  
– rzecz jasna dotyczy to osób, 
które zostały uprzednio za-
kwalifikowane do udzielenia 
tej pomocy. Niebywałym suk-
cesem jest również pomoc dla 
osób, które borykają się z za-
dłużeniem w lokalach komu-
nalnych. Jesteśmy w czołówce 

dzielnic, jeśli chodzi o ilość 
zawartych porozumień re-
strukturyzacji zadłużenia oraz 
realizacji programu umożli-
wiającego odpracowanie za-
dłużenia poprzez wykonanie 
prac na rzecz dzielnicy. 

Wiele emocji towa-
rzyszy procesowi 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczyste-
go w prawo własności. 
W wielu dzielnicach ten 
proces nadal trwa. Jak 
to wygląda na Biela-
nach? 
Spieszę z kolejną dobrą in-

formacją. Dzięki zrozumieniu 
i współpracy z mieszkańca-
mi ten proces na Bielanach 
jest kończony. Zaświadczenie 
o przekształceniu otrzymały 
33.003 osoby, co stanowi 99% 
podmiotów. Teraz każda oso-
ba, która otrzymała zaświad-
czenie o wniesieniu opłaty 
w całości, może udać się z nim 
do Sądu Wieczystoksięgowe-
go celem złożenia wniosku 
o wpis do księgi wieczystej 
i zamknięcia sprawy. 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ
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o przestrzeń na Bielanach
Niedawno spotkałem 
pana na targowisku 
przy Wolumenie. Jaką 
przyszłość dla tego 
miejsca pan widzi?
Uwielbiam to miejsce! Bar-

dzo cenię sobie zawsze świeże 
warzywa i owoce, które tu ku-
puję. Mam tu swoją ulubioną 
piekarnię, w której zawsze 
kupuję pieczywo dla rodzi-
ny. Wolumen pełni bardzo 
ważną funkcję w codziennym 
życiu Bielan. Na stałe wpisał 
się w krajobraz naszej małej 
ojczyzny. Jako władze dziel-
nicy jesteśmy za tym, aby ba-
zar pozostał. Jestem zdania, 
że tradycyjne bazary są czę-
ścią tożsamości, którą musi-
my pielęgnować, szczególnie 
w erze supermarketów i dys-
kontów. Nie dopuszczę do li-
kwidacji tego targowiska. Nie 
wyobrażam sobie Bielan bez 
Wolumenu! 

Budowa trasy S7, 
zgodnie z zapowiedzia-
mi rządowymi, zbliża 
się do nas wielkimi 
krokami. Czy w końcu 
powstanie Węzeł Janic-
kiego, dzięki czemu ar-
teria połączy się z Trasą 
Mostu Północnego?
Od lat jako stowarzyszenie 

Razem dla Bielan zabiega-
my o to, aby realizacja  pla-
nowanej trasy S7 odbyła się 
z korzyścią dla mieszkańców. 
Niebywałym sukcesem sto-
warzyszenia z radnym Kry-
stianem Lisiakiem na czele 
było uzgodnienie z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad przebiegu trasy 
w tunelu na wysokości Cho-
miczówki. W ostatnim roku 
GDDKiA opracowała stu-
dium wykonalności dla prze-
biegu tej trasy a na początku 
listopada br. wydana została 
tzw. decyzja środowiskowa 
jej przebiegu. Wypracowany 
kompromis zakłada budo-
wę na Bielanach dwóch wę-
złów drogowych: na Wólce 
Węglowej oraz tzw. Węzeł 
Janickiego, dzięki któremu 

trasa S7 powinna połączyć 
się z planowanym przedłu-
żeniem ulicy Nocznickiego, 
a ta z kolei utworzyć Trasę 
Mostu Północnego łączącą 
Bielany z Białołęką. 

Wobec niepokojących in-
formacji o rezygnacji przez 
GDDKiA z budowy Węzła 
Janickiego, który naszym 
zdaniem jest kluczowy dla 
ograniczenia ruchu tranzy-
towego przez Bielany i tym 
samym służącego poprawie 
bezpieczeństwa na naszych 
ulicach, podjęliśmy wspólnie 
z burmistrzem Grzegorzem 
Pietruczukiem działania 
w celu obronienia tej inwe-

Rada m.st. Warszawy 
zdecydowała o urucho-
mieniu pomocy osłono-
wej dla zamieszkujących 
samotnie mieszkańców 
stolicy w trudnej sytuacji 
materialnej. O zasiłek 
celowy będzie można 
ubiegać się od stycznia 
2022 r.

Pomoc osłonowa skierowa-
na będzie do warszawiaków 
w trudnej sytuacji material-
nej, dla których nowy sys-
tem opłat za odbiór odpadów 
może być dużym obciążeniem. 
O wsparcie będą mogły ubie-
gać się osoby, które prowadzą 
jednoosobowe gospodarstwo 
domowe, a ich dochód nie 
przekracza 1940 zł netto mie-
sięcznie.

Pomoc dla samotnie gospo-
darujących mieszkańców sto-
licy będzie wynosić minimum 
50% ponoszonych miesięcz-
nych kosztów opłat za odpady 
komunalne. Finalna wysokość 
wsparcia zostanie ustalona 
przez pracownika socjalnego 
po przeprowadzeniu wywiadu 
środowiskowego w miejscu 
zamieszkania oraz ustaleniu 
sytuacji osobistej, rodzinnej  
i dochodowej.

Podwyższone kryteria do-
chodowe do ubiegania się  
o pomoc osłonową obowiązy-
wać będą od 1 stycznia 2022 r.

Jak ubiegać się  
o wsparcie?
W celu otrzymania pomocy 

trzeba będzie zwrócić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w dzielnicy zamieszkania. 
Wsparcie będzie udzielane 
w formie zasiłku celowego  
z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów bieżących utrzyma-
nia budynku/lokalu miesz-
kalnego. W przypadku sa-
motnych osób mieszkających  
w budynkach wielorodzin-
nych, przyznana kwota może 
być przekazywana bezpośred-
nio na konto administrato-
ra budynku na poczet opłat 
czynszowych – z uwagi na to, 
że opłata za odpady wliczana 
jest do czynszu. W przypadku 
osób samotnych z budynków 
jednorodzinnych, pomoc trafi 
bezpośrednio do mieszkańca 
i to on będzie odpowiedzial-
ny za samodzielne regulowa-
nie należności związanych  
z utrzymaniem lokalu miesz-
kalnego.

Mieszkańcy z gospodarstw 
wieloosobowych nie będą ob-
jęci pomocą osłonową, jed-
nak nadal mogą ubiegać się 
o wsparcie finansowe, jeżeli 
znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej. Kryterium dochodo-
we uprawniające ich do uzy-
skania świadczeń z pomocy 
społecznej będzie od stycznia 
2022 r. wynosiło 600 zł netto 
miesięcznie na osobę w rodzi-
nie.

Świadczenia w ramach pro-
gramu osłonowego będą przy-
znawane na konkretny okres, 
wynikający z decyzji admi-
nistracyjnej danego Ośrodka 
Pomocy Społecznego. Aby 
nadal pobierać zasiłek celowy, 
uprawnione do niego osoby 
będą musiały uaktualniać 
składane wnioski.

Warszawska  
pomoc osłonowa

Informacje

We współpracy z Polskim 
Towarzystwem Pielę-
gniarskim uruchamiamy 
czasowy punkt szczepień 
w Urzędzie Dzielnicy Bie-
lany (wejście od ul.  
A. Jarzębskiego), w któ-
rym można się zaszczepić 
bez konieczności wcze-
śniejszej rejestracji.

Zapraszamy już od 9 grud-
nia w godz. 13.00 – 16.00 

(wejście boczne do urzędu od 
ul. A. Jarzębskiego).

Od 10 grudnia punkt będzie 
czynny w godzinach od 09.00 
do 17.00 (poniedziałek – pią-
tek).

Szczegółowe informacje:
tel. (+48) 22 290 39 04.
tel. (+48) 530 553 324
Szczepienie to najlepsza 

odchrona przed koronawiru-
sem!. 
UD

Zaszczep się przeciw 
COVID-19 w Urzędzie 
Dzielnicy

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

FOT:  shutterstock

stycji. Na nasz apel bierny 
nie pozostał prezydent Rafał 
Trzaskowski oraz radni miej-
scy, którzy zaangażowali się 
w działania zmierzające do 
przywrócenia planu budowy 
tego węzła. Mamy nadzieję, 
że tak zdecydowanie działa-
nia zarówno Dzielnicy Biela-
ny, jak i Miasta Stołecznego 
Warszawy skłonią GDDKiA 
do zmiany niekorzystnej dla 
Bielan decyzji. 

Wielokrotnie wspomi-
nał pan o potrzebie bu-
dowy nowej przychodni 
dla Wrzeciona i Młocin. 
Jak wygląda sytuacja?
Podkreślałem wielokrotnie 

i podkreślam dzisiaj, że Wrze-
ciono i Młociny zdecydowa-
nie potrzebują nowoczesnej 
przychodni. Nie kryję satys-
fakcji rozwojem wypadków, 
gdyż dotychczasowe działa-
nia uważam za wielki sukces. 
Zarządzeniem nr 648/2019 
Prezydenta Miasta Stołeczne-
go Warszawy nieruchomość 
gruntowa przy ul. Przy Ago-
rze 16B o powierzchni 2695 
m2 zabudowana parterowym 

budynkiem hydroforni zosta-
ła protokolarnie przekazana 
na rzecz Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołowi Zakła-
dów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa – Żoliborz. Proszę 
pamiętać, że istniało ryzyko, 
że jeśli nie uda się wybudować 
przychodni, to działka mo-
gła zostać sprzedana i mógł 
wyrosnąć tam kolejny blok. 
Blisko dwuletnie opóźnienie 
wynika z ograniczeń finan-

sowych związanych z epide-
mią COVID-19. Trzeba mieć 
również na uwadze, że roz-
poczęcie procesu budowy po-
przedza żmudne załatwianie 
formalności. W tym względzie 
została wydana Decyzja nr 
24/L/2019 o ustaleniu loka-
lizacji celu publicznego, usta-
lająca warunki i szczegółowe 
zasady zagospodarowania te-
renu oraz jego zabudowy dla 
inwestycji usług zdrowia po-
legającej na budowie budynku 
przychodni zdrowia z parkin-
giem podziemnym i parkin-
giem naziemnym dla SPLZOZ 
Warszawa-Żoliborz. W chwili 
obecnej trwa faza projekto-

wania nowej lecznicy. Mam 
nadzieję, że nic nie stanie już 
na przeszkodzie, aby wbić na 
placu budowy pierwszą łopatę 
w najbliższym czasie. Na ko-
niec, z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Nowego Roku 2022 ży-
czę Państwu pomyślności, ale 
przede wszystkim dużo, dużo 
zdrowia, dziękując przy tym 
za wsparcie jakie Państwo wy-
rażają dla rozwoju Bielan!.

Pomoc w zapewnieniu 
jak najlepszych wa-
runków do tworzenia, 
testowania i rozwijania 
nowatorskich pomysłów 
biznesowych, nauko-
wych, artystycznych oraz 
społecznych w Warsza-
wie – to najważniejsze 
zadanie „Programu 
generujemy innowa-
cje” opracowanego w 
ramach Strategii #War-
szawa2030”. Prezydent 
m.st. Warszawy Rafał 
Trzaskowski podpisał za-
rządzenie w tej sprawie.

Warszawa stawia na innowacje

UM

„Program generujemy in-
nowacje” skierowany jest 
przede wszystkim do war-
szawskich twórców i inno-
watorów – przedstawicieli 
startupów, firm kreatywnych 
i innowacyjnych, naukowców, 
artystów i twórców kultury. 
Wśród jego adresatów są rów-
nież pracownicy administracji 
samorządowej m.st. Warsza-
wy oraz korporacje, uczelnie  
i instytuty badawcze, insty-
tucje kultury oraz instytucje 
otoczenia biznesu.

Cel programu to mocniej-
sze wsparcie twórców i inno-
wacyjnych przedsiębiorstw 
– mówi prezydent m.st. War-

szawy Rafał Trzaskowski. – 
W ramach całego warszaw-
skiego ekosystemu innowacji 
tworzymy lepsze warunki do 
testowania nowatorskich roz-
wiązań. Nasze wspólne dzia-
łania z sektorem naukowym  
i innowacyjnym biznesem 
prowadzone są tak, żeby  
z tego potencjału mogli korzy-
stać mieszkańcy – dodaje pre-
zydent Trzaskowski.

Prace nad „Programem ge-
nerujemy innowacje” miały 
charakter partycypacyjny. 
Uczestniczyli w nich zarów-
no przedstawiciele warszaw-
skiego samorządu, jak i sto-
łecznych instytucji otoczenia 

biznesu, uczelni, firm oraz 
środowiska startupowego.

Już w tej chwili oferujemy 
twórcom i innowatorom moż-
liwość udziału w programach 
akceleracyjnych i konkur-
sach oraz udostępniamy in-
frastrukturę do prowadzenia 
działalności. Będziemy kon-
tynuować te działania i wzbo-
gacimy je o kolejne – dodaje 
dyrektorka koordynatorka ds. 
przedsiębiorczości i dialogu 
społecznego Karolina Zdro-
dowska.

Program będzie realizowa-
ny do 2025 roku.

Łączka Wawrzyszewska | FOT: Sylwester Korzeniewski



6 | wydanie świąteczne NASZE BIELANY

Trzeci sektor

PODARUJ PSOM DOM NA ŚWIĘTA
Pies nie jest prezentem. 
Trzeba to zaznaczyć już 
na samym początku. 
Przygarnięcie psa do 
swojego domu wiąże się  
z odpowiedzialnością  
i obowiązkami. Nie może 
to być decyzja pochopna, 
ani decyzja z której mo-
żemy się szybko wycofać, 
kiedy pojawią się pierw-
sze problemy. Pies nie 
jest zabawką, którą jeśli 
możemy zwrócić do skle-
pu jeśli nie odpowiada 
naszej pociesze. Przygar-
nięcie psa musi być prze-
myślanym działaniem.  
I jeśli już to zrobimy,  
i dalej jesteśmy gotowi na 
adopcję, możemy poda-
rować dom dla potrzebu-
jącej psiny w te święta.

Fundacja Kudłaty Kumpel 
poleca do adopcji kilka naj-
bardziej potrzebujących psów, 
czyli Inkę, Dyzia, Bąbelka, 
Freję i Benia. Poniżej przybli-
żymy Wam każdego z tej psiej 
paczki. Niektóre z nich czekają 
na swój dom już bardzo długo, 
ale ich opiekunki – Paulina  
i Sylwia o których pisaliśmy  
w listopadowym wydaniu ga-
zety – nie tracą nadziei na to, 
że uda im się go znaleźć. 

Niewielka Inka trafiła do 
Fundacji po odebraniu jest 
z łańcucha, który kurczył jej 
świat do niewiele ponad metra 
na jaki mogła się oddalić. Kie-
dy trafiła do dziewczyn była 
stale trzęsącym się pieskiem. 
Bała się wszystkiego. Od tego 
czasu poczyniła znaczne po-
stępy, chociaż trauma daw-
nego życia u niej pozostała 
i nowe sytuacje są dla niej 
dalej wyzwaniem. Suczka ma 
około 7 lat, waży 8 kg, jest 
wykastrowana, zaszczepiona, 
zachipowana oraz odrobaczo-
na. Nie przejawia zachowań 
agresywnych, zarówno wobec 
innych zwierząt, ludzi małych 
i dużych, jak i mebli, może 
więc spokojnie sama zostawać 
w domu. Jej siostra już dawno 
została adoptowana, a Inka 
nadal czeka na swój dom z ko-
chającymi opiekunami.  

Bąbelek, piesek razy shih 
tzu, został zabrany od patolo-
gicznej rodziny. Do Fundacji 
trafił zapchlony i rozchoro-
wany, a walka o jego uratowa-
nie trwała ponad tydzień. Ma 
około 3 lata, waży 7 kg, ładnie 
utrzymuje czystość w domu, 
pozostawiony sam nie nisz-
czy mebli. Klatka kennelowa 
nie jest dla niego problemem. 
Bąbel nie jest jednak psem dla 
wszystkich. Na jego zaufanie 
trzeba sobie zasłużyć. Jeśli 
trzeba, umie pokazać swoje 
uzębienie i z niego skorzystać. 
Akceptuje tylko niektóre oso-
by, ale jak już komuś zaufa 
to jest wspaniałym i miłym 
psiakiem, który uwielbia się 
przytulać. 

Benio przez wiele dni błąkał 

Sylwia Czerwoniec, Bąbel, Paulina Kaszczuk i Dyzio gotowi na święta| FOT: Małgorzata Pędzimąż
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Bąbel

Freja

Dyzio

Nie kupuj!  Adoptuj

się po wiejskich polach. Śnieg, 
błoto, chłód i brak jedzenia 
nie miały na niego dobrego 
wpływu. Jest młodym psia-
kiem, ma około 6 miesięcy. 
Obecnie waży mniej niż 20 kg, 
ale docelowo może osiągnąć 
wagę nawet 50 kg. Poszukuje 
świadomego opiekuna, potra-
fiących pracować z psami stró-
żującymi, najlepiej z domem  
z ogrodem. Benio dobrze do-
gaduje się z innymi psami, 
jest także otwarty na kontakty 
z człowiekiem. Obecnie prze-
chodzi leczenie, ale po jego 
zakończeniu będzie gotowy na 
adopcję. 

Freja, suczka w typie 
owczarka, trafiła do Funda-

cji z gminnej przechowalni,  
w ostatniej chwili przed wy-
daniem jej do schroniska bez 
wolontariatu. Zazwyczaj są 
to placówki, które kwestię 
zarabiania przedkładają nad 
dobrostan zwierząt im powie-
rzonych. Pies ma około półto-
ra roku i waży 17 kg. Nie ma 
problemu z chodzeniem na 
smyczy, w domu zachowuje 
czystość, nie ma problemu  
z mieszkaniem z innymi psa-
mi. Nie ma lęku separacyjne-
go. Jest nad wyraz aktywna, 
uwielbia się bawić, chodzić 
może godzinami. Idealna 
partnerka na spacer po lesie. 
Preferowany dom bez małych 
dzieci. 

Dyzio to niewielki piesek  
z Bielan. Do Fundacji trafił 
niedawno, pod koniec paź-
dziernika. Ma dopiero 10 
miesięcy. Jest pozytywnie na-
stawiony do innych psów i ko-
tów. Dzieci również nie stano-
wią dla niego problemu. Jest 
odrobaczony, zaszczepiony  
i zachipowany. Uwielbia kon-
takt z człowiekiem tak bar-
dzo, że boi się sam zostawiać  
w domu. Preferowani opieku-
nowie, którzy mogą poświęcić 
mu czas nie tylko po pracy, ale 
i w ciągu dnia. 

Inka, Freja, Bąbel, Benio  
i Dyzio szukają domu. Może to 
Ty podarujesz im go w te świę-
ta?. MM

Fundacja Kudłaty Kumpel
Fundacja Kudłaty 
Kumpel nieformalnie 
rozpoczęła działalność 
na Bielanach w styczniu 
2020 roku. Prowadzona 
jest przez dwie dziew-
czyny: Sylwię Czerwo-
niec i Paulinę Kaszczuk, 
które działają na rzecz 
bezdomnych psów  
i kotów już od wielu lat. 

Pod opiekę dziewczyn tra-
fiają psy z różnych miejsc: 
ze schronisk, w których nie 
miały żadnych szans na zna-
lezienie nowego domu; ze 
wsi, gdzie pozostały po zmar-
łych właścicielach; zabrane ze 
złych warunków bytowania; 
porzucone. Dotychczas uda-
ło im się uratować ponad 60 
psów oraz 6 kotów. 

Dziewczyny poza pomaga-
niem konkretnym zwierzętom 
prowadzą też działania eduka-
cyjne i szkolenia dla domów 

tymczasowych, z którymi 
współpracuje Fundacja. Orga-
nizują także zbiórki pieniędzy, 
na których zbierają środki na 
rzecz swoich podopiecznych. 

Pomóż. Adoptuj. 
Chcesz adoptować psa, kota 

lub pomóc Fundacji? A może 
mógłbyś zostać domem tym-
czasowym dla potrzebujących 
zwierząt? Wszystkie potrzeb-
ne w tym celu informacje 
znajdziesz na stronie www.fa-
cebook.com/kudlatykumpel.

FOT: Małgorzata Pędzimąż

FOT: Małgorzata Pędzimąż

FOT: Małgorzata Pędzimąż
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Wywiad

Harb: Święta łączą rodziny
Sami Harb (32 l.) to muzyk, piosenkarz i uczestnik wielu telewizyjnych programów muzycznych. Mieszkańcy Bielan 
poznali go dobrze podczas pierwszej fali epidemii koronawirusa, kiedy dla pokrzepienia serc śpiewał dla mieszkańców 
z balkonu swojego mieszkania legendarne „Bohemian Rhapsody” kultowej grupy Queen. Dziś w specjalnym, świątecz-
nym wywiadzie opowiada „Naszym Bielanom” o Bożym Narodzeniu w USA, w Polsce i o tym, które potrawy świątecz-
ne najbardziej sobie ceni.

KAROLINA RUDZIK

Pochodzisz z New 
Jersey w Stanach 
Zjednoczonych. Jak wy-
gląda Boże Narodzenie 
w Twoim rodzinnym 
domu?

Sami Harb: Święta Bo-
żego Narodzenia to magicz-
ny czas dla mojej rodziny. 
Zazwyczaj spotykamy się 
razem, aby wymienić się 
prezentami przy choince 
i podzielić się naszą wza-
jemną miłością. Poza tym 
gramy w gry planszowe lub 
gry wideo i śmiejemy się 
przy tym przez cały dzień. 
Na koniec przygotowuje-
my ogromną i pyszną kola-
cję. Ten czas jest po prostu 
wspaniałym doświadcze-
niem z ludźmi, których ko-
cham.

Jakich zwyczajów świą-
tecznych ze Stanów 
Zjednoczonych brakuje 
Ci najbardziej tutaj, 
w Polsce?
Myślę, że zwyczaje świą-

teczne tutaj w Polsce są bar-
dzo podobne do tych w Sta-
nach Zjednoczonych. Tak 
więc jedyną rzeczą, za którą 
tęsknię, jeśli nie mogę wrócić 
do domu na Święta, jest moja 
rodzina. To ona jest dla mnie 
esencją świątecznego ducha.

Czy Święta w tym roku 
spędzisz w domu, 
w Stanach? 
Tak! Jadę w te Święta do 

New Jersey, by być z moją ro-
dziną. Nie przegapiłbym tego 
za nic w świecie!

Jakie prezenty przy-
gotowujesz dla swojej 
rodziny? Czy będzie to 
coś typowo polskiego?
Cóż, mam kilka specjalnych 

prezentów zaplanowanych dla 
mojej rodziny. Niestety, mu-
szę zachować je w tajemnicy, 
bo przeczytają ten artykuł! Ale 
mogę ci zdradzić, że ulubio-
nym prezentem z Polski jest 
wódka z nazwą odnoszącą się 
do nazwiska jednej z postaci 
słynnego utworu Adama Mic-
kiewicza traktującego o kon-
flikcie między dwoma rodami 
szlacheckimi na Litwie.

A gdybyś na Święta zo-
stał w Polsce, to …?
… to spędziłbym je z moimi 

przyjaciółmi. Oni są dla mnie 
drugą rodziną.

Jakie polskie tradycje 
świąteczne lubisz naj-
bardziej? 
Najlepszą tradycją zawsze bę-

dzie to, że święta Bożego Naro-
dzenia łączą rodziny. Bez wzglę-
du na to, gdzie jesteś na świecie.

Które świąteczne 
potrawy lubisz najbar-
dziej – amerykańskie 
czy polskie?

Moje ulubione amery-
kańskie danie świąteczne 
to słynna zupa soczewico-
wa mojej mamy. Jeśli cho-
dzi o polskie, to absolutnie 
uwielbiam zupę grzybową, 
barszcz czerwony i pierogi. 
Nie przepadam niestety za 
karpiem, który jest w Polsce 
symbolem bożonarodzenio-
wej kuchni i świątecznym 

przysmakiem… A najbar-
dziej ze wszystkich dań pol-
skich lubię żurek.

Czy widzisz jakąś róż-
nicę między atmosferą 
świąt Bożego Narodze-
nia w Polsce i w USA?
Tak, w Stanach Zjedno-

czonych mam bardziej no-
stalgiczne odczucia związa-

ne z Bożym Narodzeniem. 
Amerykanie mają tendencję 
do spotykania się, oglądania 
klasycznych filmów świątecz-
nych i ciągłego uśmiechu na 
twarzy. Myślę, że w Polsce nie 
uśmiechamy się tak często…

A jakie anglojęzyczne 
piosenki świąteczne 
śpiewasz najczęściej?

Moje ulubione klasyczne 
piosenki świąteczne to „Mary 
Did You Know?”, „O Holy 
Night” i „Silent Night”. Jeśli 
chodzi o bardziej aktualne, to 

"Najlepszą tradycją 
zawsze będzie to, 
że Święta Bożego 
Narodzenia łączą 

rodziny. Bez 
względu na to, 
gdzie jesteś na 

świecie.

– Sami Harb

uwielbiam naszą nową pio-
senkę „Almost Home”.

Czy śpiewasz też pol-
skie kolędy? 
To nie jest takie proste! 

Wciąż uczę się polskich ko-
lęd… 

Rok temu nagraliście 
świąteczną piosenkę 
„Dwa kroki stąd”. Czy 
w tym roku zaśpiewacie 
ją przed Świętami? 

Tak! To było wspaniałe do-
świadczenie pracować z tak 
niesamowitymi artystami. 
Planuję zorganizować świą-
teczne wydarzenie na żywo na 
Instagramie, tuż przed Bożym 
Narodzeniem i wtedy będzie 
mi miło ponownie ją zaśpie-
wać.

Jak obchodzisz Święto 
Dziękczynienia tutaj 
w Polsce?
Cóż, przez ostatnie 4 lata 

utrzymuję tradycję „Friends-
giving”. Spotykam się z moimi 
przyjaciółmi i z moim bratem. 
Spędzamy czas na wspaniałej 
uczcie i dzielimy się wdzięcz-
nością za siebie nawzajem.

Jak minął ci ten rok? 
Jakie masz plany i ma-
rzenia na nadchodzący 
2022 rok?
Ten rok był relaksujący 

w porównaniu z moimi po-
przednimi latami tutaj w Pol-
sce. W czasie pandemii kon-
certy drastycznie zwolniły, 
ale jestem gotowy, by tworzyć 
więcej muzyki i znów zacząć 
występować z pasją.

Sami Harb podczas kręcenia teledysku do piosenki świątecznej | FOT. Małgosia Sokół
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Reportaż

Jest takie miejsce na Bielanach, gdzie atmosfera świąteczna jest szczególnie widoczna. Podwórko przy ul. 
Przybyszewskiego 51 raz w roku, właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, zmienia się nie do poznania. 
Kolorowa i ruchoma szopka przystrojona w świąteczne ozdoby stała się już nie tylko lokalną atrakcją. Żeby 
ją obejrzeć, przybywają wycieczki z całej Warszawy i okolic.

Pan Filip robi niezłą szopkę!
Jak mówi pan Filip Jur-

kowski, autor niesamowitych 
instalacji, inspiracją do po-
wstania, a przede wszystkim 
wyglądu szopki, były amery-
kańskie filmy, których akcja 
dzieje się w czasie Bożego 
Narodzenia. – Lubię oglądać 
świąteczne filmy i stąd czerpa-
łem inspirację. Tam wszystkie 
domy i ogródki przystrojone 
są tysiącami lampek i żaró-
wek. A sąsiedzi prześcigają się 
w nowych pomysłach na to, 
jak upiększyć swój dom, po-
dwórko, a nawet ogrodzenia 
czy garaże – mówi pan Filip 
Jurkowski.  

Po raz pierwszy szopka po-
jawiła się na trawniku przy 
ul. Przybyszewskiego w 2001 
roku. – Na początku to była 
taka zwykła szopka. Święta 
Rodzina i Trzej Królowie, bez 
jakichś „fajerwerków” – opo-
wiada pan Filip.  Dopiero po-
tem zaczęły się pojawiać inne 
elementy. Sama szopka stop-
niowo rozrastała się, przyby-
wały też elementy iluminacji 
świątecznej. Jak mówi pan Fi-
lip, co roku stara się dodawać 
jakiś element.  

Na specjalnej platformie 
pan Filip własnoręcznie za-
montował ruszające się figury. 
W tej chwili jest ich już 10. 
Do tego dochodzą świecące 
bałwanki, renifery i oczywi-
ście Mikołaje. Pandemia rów-
nież odcisnęła swoje piętno 
na iluminacji świątecznej.  
– Wszystkie figury w szopce 
są w biało-czerwonych ma-
seczkach – mówi pan Filip.

Iluminacja świąteczna 
cieszy się bardzo dużym za-
interesowaniem. Niektórzy 
zniecierpliwieni mieszkańcy 
Bielan jeszcze jesienią dopy-
tują twórcę, kiedy rozbłyśnie. 
Od kilku lat pan Filip zawie-
sza więc na ogrodzeniu kartkę  
z informacją o pierwszym 

odpaleniu instalacji. – To 
atrakcja przede wszystkim 
dla dzieci, ale sprawia radość 
wszystkim, niezależnie od 
wieku – mówi pan Filip. 

Przygotowania do monta-
żu instalacji rozpoczynają się 
kilka tygodni przed Wigilią. – 
Samych lampek jest około 10 

tys. Wszystkie muszę spraw-
dzić, skontrolować, po prostu 
dobrze przygotować – śmieje 
się pan Filip. 

A co z kosztami instalacji? 
Pan Filip nie pobiera żad-
nych opłat, nie dostaje od 
urzędu dotacji. Za prąd płaci 
sam. Chociaż, jak opowiada, 

miał taką sytuację, że pode-
szła do niego starsza pani, 
jak się okazało sąsiadka,  
i chciała mu dać 50 złotych. 
– Mówiła, że bardzo jej się 
podoba to oświetlenie i jest 
dla niej bardzo ważne. Chciała  
w ten sposób chociaż w jakimś 
stopniu dorzucić się do opłat  

– wspomina pan Filip. Czy 
pan Jurkowski jest z zawodu 
elektrykiem, specjalistą od la-
tarń albo pracownikiem hur-
towni elektrycznej? Nic z tych 
rzeczy! – Jestem logistykiem, 
a pracuję w prosektorium  
– mówi bielańczyk.

Włączenie całej iluminacji 

przy ul. Przybyszewskiego od-
będzie się 24 grudnia, w Wigi-
lię, a podziwiać będzie ją moż-
na aż do 2 lutego. Iluminacja 
będzie świecić codziennie  
w godzinach 16–21. .

ADAM MALINOWSKI

Świątecznie w alei Zjednoczenia

FOT: Tomasz Ozdoba

FOT: Tomasz OzdobaFOT: Tomasz Ozdoba
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Bielański Ośrodek Kultury

ul. Goldoniego 1

01-913 Warszawa

22 834 65 47

ww.bielanski.waw.pl

facebook.com/BielanskiOsrodekKultury

 

Bielański Ośrodek Kultury FIlia
ul. Estrady 112a

01-913 Warszawa
22 835 54 44

ww.bielanski-estrady.waw.pl
facebook.com/filiabok

Miejsce Aktywności Lokalnej
Samogłoska

ul. Samogłoska 9a, lok. 3, piętro 1
01-980 Warszawa

511 993 587
ww.samogloska.waw.pl

facebook.com/malsamogloska
 

15.01 (sobota), 18:00
Koncert zespołu Balkanscream

Bilety 30 zł, od 4.01 w kasie BOK i na

eventim.pl

16.01 (niedziela), 18:00
Wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu 

Trio Jerzego Filara

Wejściówki od 10.01 w BOK i na evenea.pl

22.01 (sobota), 18:00 
Wieczór Międzynarodowy „Japonia”

Bilety 25 zł, od 18.01 w kasie BOK i na

eventim.pl

23.01 (niedziela), 18:00
Koncert „Arcydzieła Muzyki

Kameralnej” w wykonaniu Kwartetu

Camerata z towarzyszeniem Roberta

Morawskiego - fortepian

Wejściówki od 17.01 w BOK i na

evenea.pl

GOLDONIEGO ESTRADY SAMOGŁOSKA

23.01 (niedziela), 12:30 / od 4 lat
Podróżniczek w Chinach

Spektakl „Słowik” w wykonaniu Teatru

Wariacja oraz animacje plastyczne

Bilety 15 zł, od 18.01 w kasie BOK i na

eventim.pl

26.01 (środa), 19:00
„Marek Majewski przedstawia...” -

Czerwony Tulipan

Bilety 40 zł, od 18.01 w kasie BOK i na

eventim.pl

9.01 (niedziela), 11:00
196 stopni poniżej zera-zimowy piknik 

survivalowo - naukowy. Prowadzenie: 

Łukasz Bach i Łukasz Tulej

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

11.01 (wtorek), 18:00
Mydło z warzyw – sąsiedzkie warsztaty

mydlarskie. Prowadzenie: Anna Sielczak

Wstęp wolny, MAL Studnia, zapisy:

www.strefazajec.pl

13, 27.01 (czwartek), 18:00
Lepię bo chcę - sąsiedzkie warsztaty 

ceramiczne 

Prowadzenie: animatorki Iwona i Kasia

wstęp wolny, MAL Studnia, 

zapisy: www.strefazajec.pl

16.01 (niedziela), 15:00
Stolarka dla kobiet

Prowadzenie: Dama z wiertarką

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

20.01 (czwartek), 18:00
Spełniaj Siebie. Mniej napięcia więcej 

szczęścia 

Prowadzenie: Sylwia Buczak Sztuka 

Dobrostanu

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

29.01 (sobota), 16:00
Sowia wyprawa w Kampinoskim Parku

Narodowym

Prowadzenie: Anna Sielczak

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

5, 12, 19, 26 (środa), 18:30-20:00
Wieczorny relaks 

- łagodna joga i relaksacja

wstęp płatny, zapisy: www.strefazajec.pl

8.01 (sobota),  11:00-14:00
Łapacze snów - sąsiedzkie warsztaty

makramy, wstęp wolny, zapisy:

www.strefazajec.pl

11, 25.01 (wtorek), 18:00-20:00
Śpiewajmy razem! 

Warsztaty śpiewu białym głosem

wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl

13, 27.01 (czwartek), 10:00-11:30
Brykanki - muzyczne poranki dla rodziców

i dzieci, wstęp wolny, 

zapisy: www.strefazajec.pl

22.01 (sobota),  16:00-18:30
Balet dla każdego! Spotkanie dla dzieci z

Olgą i Vladimirem Yaroshenko -

tancerzami Polskiego Baletu Narodowego,

wstęp wolny, zapisy: www.strefazajec.pl
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Wywiad

Drozdowicz: Zamiast się kłócić śpiewajmy kolędy!
KAROLINA RUDZIK

Karolina Rudzik:
Ludzie mówią o księ-
dzu: duchowny od 
normalności w nienor-
malnych czasach.  
Zgadza się ksiądz  
z tym określeniem?
Ks. Wojciech Drozdo-

wicz:  Jeśli tak o mnie mó-
wią, to nie mam nic do gada-
nia. Nie wybrzydzam. A sam 
określam się jako proboszcz 
Lasu Bielańskiego.

Od początku pandemii 
na COVID-19 zmarło 
ponad 5 mln osób na 
całym świecie. Czy Pan 
Bóg nie przesadza?
Poproszę o łatwiejsze py-

tanie… Bo nie mam pojęcia, 
czy Bóg nam zesłał covida, czy 
dopuścił go i czy go toleruje. 
Wiem, że trzeba się szczepić. 
Sam się zaszczepiłem już trze-
ma dawkami i dodatkowo na 
grypę. Zresztą wszystkich go-
rąco zachęcam do szczepień. 
W tym miesiącu pochowali-
śmy naszego wybitnego muzy-
ka, śpiewaka i znawcę liturgii, 
Roberta Pożarskiego. Niestety 
nie zaszczepił się i koronawi-
rus uruchomił całą machinę 
jego chorób, co doprowadziło 
go w ostateczności do śmierci.

Jesteśmy u szczytu 
cztwarej fali pandemii. 
Jak możemy cieszyć się 
nadchodzącym Bożym 
Narodzeniem?
Nic nie stoi na przeszko-

dzie, by cieszyć się najbliższy-
mi świętami. Wszystko zależy 
od nas. Boże Narodzenie jest 
chyba najpopularniejszym 
świętem, bo to domowe i ro-
dzinne święto. Wigilia jest 
świętym wieczorem. Niestety 
ten nasz świat jest już „po-
chrześcijański”. Po Halloween 
na ulicę wychodzą amerykań-
scy mikołajowie z czerwonymi 
czapkami… Chciałem kupić 
strój prawdziwego świętego 
Mikołaja, biskupa z Turcji, ale 
ciężko było go znaleźć. Trudno 
w tych czasach przygotować 
się prawdziwie do Świąt Bo-
żego Narodzenia. Ale trzeba 
być wiernym naszej tradycji, 
pielęgnować ją i powracać do 
korzeni. Teraz mamy adwent  
i warto wywiesić fioletową fla-
gę – radosnego i pełnego sku-
pienia oczekiwania. To jest 
tak, jak się czeka na narodziny 
dziecka. Nie bawimy się wtedy 
na imprezach, wszyscy chodzą 
na paluszkach, bo niedługo na 
świat przyjdzie dziecko. War-
to też zachować taki styl przed 
Bożym Narodzeniem. W ocze-
kiwaniu na Święta warto też 
chodzić na roraty. A na same 
Święta zrobić sobie i rodzinie 
wyjątkowy prezent: spędzić 
ze sobą czas, na spacerze, na 
wspólnej rozmowie lub kolę-
dowaniu. 

U nas, w Lesie Bielańskim 
mamy pokusę, aby Święta 
zacząć trochę wcześniej, ze 

względu na piękną szopkę Jó-
zefa Wilkonia, który ją zrobił 
specjalnie dla naszego przyja-
ciela, osiołka. Dzięki Urzędo-
wi Dzielnicy Bielany szopka  
i karuzela zostały teraz odno-
wione. Dzielnica też dobudo-
wała drugą część szopki, tak, 
aby wyeksponować dobrze 
figurki. Oprócz ośliczki Klary, 
mamy również kucyka, Fran-
ciszka II, którego otrzymali-
śmy również od Dzielnicy Bie-
lany. Dzieci je uwielbiają. 

Przy okazji podpowiem 
dzieciom, że nasze zwierząt-
ka uwielbiają marchewkę, 
jabłuszko i zielone warzy-
wa. Nie powinny jeść chleba  
i słodyczy. Z okazji Mikołajek 
po głównej mszy niedziel-
nej schodzi po drabinie św. 
Mikołaj i zapalamy lamp-
ki w szopce i widać bardzo 
wyraźnie wszystkie figurki 
w szopce. Brakuje tylko jed-
nej, Pana Jezusa w żłobku. 
Ale On pokazuje się dopiero  
w noc pasterską. I wtedy nikt 
nie ma wątpliwości, że jest 
Boże Narodzenie.

Jaki będzie temat  
przewodni kazania  

w czasie pasterki?
Jeszcze nie wiem. Zawsze 

staram się w dany dzień wstać 
jak najwcześniej, wyglądam 
przez okno, macham rękami, 
żeby wyczuć chwilę i wtedy 
dopiero układam kazanie… 
Ale bardzo martwię się o te 
nasze „rozejścia się”. Nigdy w 
historii Polski nie było takich 
rozdźwięków i rozstań – we-
wnętrznych i ideowych, ale też 
zwyczajnych i ludzkich, tak 
jak teraz są. Myślę, że Świę-
ta są doskonałą okazją, żeby 
próbować zapomnieć o niepo-
rozumieniach i nie poruszać 
bolesnych spraw, np. naszych 
poglądów politycznych. Ciesz-
my się obecnością innych 
osób. Patrzmy z tolerancją 
na poglądy innych ludzi, roz-
mawiajmy ze sobą przyjaźnie.  
A jak nie potrafimy rozma-
wiać, to śpiewajmy razem ko-
lędy. Jak nie potrafimy śpie-
wać, to mruczmy. A jak nie 
potrafimy mruczeć, to wyjdź-
my na dwór i popatrzmy, jak 
wygląda pięknie świat. 

A jak ksiądz spędza 
zazwyczaj wigilię?
Dopóki żyła moja mama, to 

odwiedzaliśmy ją w jej miesz-
kaniu przy placu Wilsona.  
W tym roku wpadnę do mo-
jej siostry, Hanusi. Ale będę 
tam niedługo, bo jeszcze trze-
ba odwiedzić fundację Ewy 
Błaszczyk „Akogo?”. Później 
wrócę do mojego domku ka-
medulskiego i będę czekać. Bo 
bez czekania nie ma Bożego 
Narodzenia.

Ma ksiądz ulubioną 
kolędę?
Nie mam. Ale co roku od-

nawiam moja umiejętność 
grania na harmonijce ustnej.  
I gram wtedy te najprostsze 
kolędy. Na mszy dziękczyn-
nej, o godz. 11:00, gram razem 
z dziećmi. One przynoszą wła-
sne instrumenty, gramy, śpie-
wamy i wszyscy się cieszymy.

Wraz z aktorką  
Ewą Błaszczyk założył 
ksiądz Fundację „Ako-
go?”. Jak można przed 
Świętami wspomóc 
fundację? 
W zasadzie to Ewa wymyśli-

ła fundację, a ja ją wspieram 
od samego początku. Stara-
łem się jej nigdy nie opuścić 

Boże Narodzenie to najpopularniejsze święto. Jest bardzo rodzinne. Mimo komercji i „mikołajów” na 
każdym rogu, warto wyczekiwać tego niezwykłego czasu. Po cichutku, na paluszkach, jakby na świat miał 
przyjść nowy domownik – bo tak przychodzi Pan Jezus. Bądźmy razem, nie kłóćmy się, a zamiast awanturować 
się o politykę śpiewajmy kolędy – mówi w specjalnym, świątecznym wywiadzie „Naszych Bielan” ksiądz 
Wojciech Drozdowicz. 

i dodać jej siły. A fundację 
można wesprzeć robiąc odpis 
procentowy przy rozliczeniu. 
Można również kupić kartki 
świąteczne oraz kalendarze. 
Nasza Fundacja wznosi teraz 
„Budzik” dla dorosłych. Jest 
wielka potrzeba powstania 
takiego miejsca. Bo kolejki  
w innych miastach do bu-
dzików wynoszą ok. 600 
osób. „Budziki” są dostępne 
dla każdego potrzebującego,  
w ramach NFZ, ale jest ich 
zdecydowanie za mało. 

W przyszłym roku 
fundacja będzie obcho-
dzić 20-lecie istnienia. 
Planujecie jakieś jubile-
uszowe akcje?
Brakuje nam 16 mln, żeby 

dokończyć „Budzik”. Chcemy 
by był gotowy na 20-lecie. To 
nasza największa akcja. 

Czego ksiądz chciałby 
życzyć nam wszystkim 
na nadchodzący przy-
szły rok 2022?
Najbardziej życzę, aby Boże 

Narodzenie i wieczór wigilijny 
nas zbliżyły. Żeby osoby, któ-
re siadają przy stole lub te na 

odległość, bo czasem się zda-
rza, że są w szpitalu, ale dzięki 
technice mogą połączyć się  
z bliskimi podczas świąt, zbli-
żyły się do siebie. Bo Polska 
jest teraz bardzo podzielona. 

Po drugie życzę zdrowia. 
Żeby nie narażać innych na 
choroby, żeby dbać o zasady, 
które świat przyjmuje, by wi-
rus się nie rozprzestrzeniał. 

Po trzecie życzę tego, by 
trzymać się Pana Boga. Bo 
kościół obecnie przeżywa 
największy upadek i rozłam 
od czasów reformacji ko-
ścioła. Tę tragedię przeżywa 
najbardziej kościół katolicki 
w Polsce. Rozumiem gorycz  
i krytykę, która się na nas wy-
lewa, i przyjmuję ją w poko-
rze. 

Mimo wszystko chciałbym, 
abyśmy trzymali się Pana 
Boga, Syna Bożego Jezusa 
Chrystusa, który się narodził 
z Maryi, który przyszedł na 
świat, stał się jednym z nas  
i pozwala nam nasze człowie-
czeństwo lepiej i głębiej od-
krywać. Trzymajmy się tego 
jak deski na środku morza.

Ksiądz Wojciech Drozdowicz | FOT. Sylwester Korzeniewski
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Przedsiębiorcy

Magiczny świat niebanalnych zabawek
W samym sercu Starych Bielan, nieopodal Lasu Bielańskiego, tuż przy stacji metra Stare Bielany, 
znajduje się magiczne miejsce. To sklep, w którym od progu wkracza się do świata mieszkańców ul. 
Czereśniowej, Kici Koci i jej przyjaciół, baletnic, smoków, żyraf i bąków. Brzmi niebanalnie? Do-
kładnie tak, bo staranny dobór najwyższej jakości zabawek to specjalność niezwykłego sklepu 
„Zabawki Niebanalne” przy ul. Kasprowicza 50.

Prawie 15 lat temu, kiedy 
moje córki były małe, szuka-
łam dla nich nietuzinkowych 
zabawek. Nie bardzo pasował 
mi plastik czy lalki Barbie. 
Więc zaczęłam poszukiwać 
innych alternatyw. Szybko 
jednak okazało się, że to, cze-
go szukam, zwyczajnie nie 
istnieje bądź nie jest dostępne 
na polskim rynku. Wtedy po-
wstał pomysł, żeby stworzyć 
sklep, który pomoże takim ro-
dzicom jak ja – mówi Paulina 
Balcerzak. 

Od słów do czynów pani 
Paulina wraz ze swoją mamą 
otworzyły swój wymarzony lo-
kal na Chomiczówce, przy ul. 
Josepha Conrada. Właściciel-
ki bardzo uważnie przyglądały 
się dystrybutorom i produ-
centom zabawek, a nawet jeź-
dziły na targi do Norymbergii. 
Wszystko po to, aby znaleźć 
zabawki, które gdy znajdą się 
w ich sklepie, będą nie tylko 
bawiły, lecz także uczyły i roz-
wijały dzieci. Pomysł okazał 
się strzałem w dziesiątkę, po-
nieważ okazało się, że wielu 
rodziców szukało tego typu 
wyrobów dla swoich pociech. 
Trzy lata temu pani Paulina 
przeniosła sklep do nowego 
lokalu przy ul. Kasprowicza 
50. – Urodziłam się na Bie-
lanach i nie wyobrażam sobie 
lepszego miejsca dla mojego 
sklepu. Któregoś dnia prze-
chodziłam koło pustego lo-
kalu po sklepie spożywczym, 
właśnie tu, na Kasprowicza 
i pomyślałam wówczas, że cu-
downie byłoby przenieść „Za-
bawki Niebanalne” właśnie 
tu. Dla pracującej mamy trój-
ki dzieci to niezwykle ważne, 

aby nie poświęcać zbyt dużo 
czasu na dojazdy i być zawsze 
blisko rodziny, a lokal znaj-
duje się jedynie 350 metrów 
od mojego domu – dodaje 
Paulina Balcerzak. Jak pod-
kreśla właścicielka, zmienił 
się jedynie adres, bo sklep na-
dal posiada tę samą wyjątko-
wą atmosferę i można w nim 
poczuć życzliwość oraz serce 
włożone w każdy szczegół czy 
zabawkę. – W zeszłym roku 
zrobiłyśmy wystawę świą-
teczną, która dosłownie była 
lasem brzóz, poskładanym 
z gałęzi leśnych. Było magicz-
nie i pięknie. W tym roku też 
będziemy mieć dla naszych 
klientów piękną ekspozycję  
– podkreśla właścicielka.

Klienci jak członkowie 
rodziny
Rodzinna atmosfera sklepu 

sprawia, że każdy, kto tu przy-
chodzi, zazwyczaj wraca po 
kolejne zakupy. – Od kilkuna-
stu lat mamy to szczęście, że 
nasi klienci, którzy kupują za-
bawki dla swoich dzieci, z cza-
sem stają się naszymi przy-
jaciółmi. Niektórzy najpierw 
kupowali nasze niebanalne 
zabawki dla swoich dzieci, 
a teraz kupują je dla swoich 
wnuków – śmieje się pani 

przez jeszcze inne odcienie 
niebieskiego czy wręcz obo-
wiązkowo różowego. 

Bezpieczne zabawki 
z atestem
Sklep stara się sprostać 

nawet najbardziej wyrafino-
wanym wymaganiom, co za-
zwyczaj się udaje, ponieważ 
nie znajdziemy tu zabawek 
masowego wyrobu kiepskiej 
jakości. Na półkach domi-
nują zabawki od lokalnych, 
polskich producentów, które 
nie tylko zostały pięknie za-
projektowane, ale i posiadają 
konieczne atesty. Właścicielka 
podkreśla, że jest to kluczowy 
argument przy wyborze asor-
tymentu. Jako mama wie, że 
bezpieczeństwo zabawy jest 
podstawą. Pomimo wysokich 
standardów, jakimi kieruje 
się sklep, ceny wcale nie są 
tu zaporowe. – Chcemy, aby 
dostępne u nas zabawki były 
na „każdą kieszeń”. Zdajemy 
sobie sprawę, że dziś nie każ-
dego stać na coś jakościowe-
go, dlatego przedział cenowy 
w naszym sklepie zaczyna się 
już od kilku lub kilkunastu 
złotych – zaznacza Paulina 
Balcerzak. Choć bielański 
sklep cieszy się dużą popular-
nością, to „Zabawki Niebanal-

ne” nie staną się sieciówką. 
– Lubię być blisko klientów, 
znaleźć dla każdego czas na 
rozmowę i potraktować go 
wyjątkowo, a nie „hurtowo”, 
dlatego nie mamy w planach 
otwarcia kolejnych lokali. Aby 
jednak wszyscy mogli kupić 
niebanalne zabawki, będzie-
my rozbudowywać ofertę na-
szego sklepu internetowego, 
dlatego serdecznie zapraszam 
do odwiedzania naszej strony 
– podsumowuje właścicielka.

Nie jest to jednak jedyne 
miejsce na Bielanach, gdzie 
możecie kupić świąteczne 
prezenty. Na targu Wolumen, 
od strony ulicy Wolumen, 
znajduje się sklep „Petros”. 
Prowadzący go pan Piotr 
Jaszczuk sprzedaje drewnia-
ne zabawki – dokładnie takie, 
jakimi bawiły się dzieci sie-
demdziesiąt i więcej lat temu. 
Mamy więc ręcznie wystruga-
ne samoloty, samochody oso-
bowe czy ciężarówki. W skle-

pie charytatywnym Sue Ryder 
(al. Zjednoczenia 1) w niewy-
sokich cenach nabędziemy 
ubrania, bransoletki, biżute-
rię czy książki – idealne jako 
podarki pod choinkę. Przy 
ulicy Kasprowicza 56 sklep 
„Stasio” prowadzi pani Gra-
żyna Lipka. Można tu nabyć 
nietypowy prezent – ręcznie 
produkowane szczotki robio-
ne z naturalnego włosia. Kie-
dyś takich zakładów w War-
szawie było wiele. Dziś jest ich 
kilka, a produkty – jak szczot-
ki do zębów, do glansowania 
butów, czyszczenia zamszu 
czy oczywiście do szorowania 
ciała – to prawdziwy rarytas, 
i to w rozsądnej cenie. Taki 
prezent dla niejednego będzie 
pamiątką na wiele lat – i to 
pamiątką bielańską.
Zabawki Niebanalne 
ul. Kasprowicza 50
(obok sklepu Empik)
zabawkiniebanalne.pl

Paulina. Ale nie tylko miesz-
kańcy Bielan przychodzą tu 
na zakupy. Sława „Zabawek 
Niebanalnych” sięgnęła całe-
go miasta, a nawet i dalszych 
zakątków. Z myślą o tych, któ-
ry nie mogą dojechać, powstał 
sklep internetowy pod adre-
sem zabawkiniebanalne.pl. 

W czym zatem tkwi sekret? 
– Staramy się mieć w naszym 
asortymencie zabawki senso-
ryczne, które pobudzają róż-
ne zmysły dziecka, wpływając 
pozytywnie na jego rozwój. 
Pobudzają też wyobraźnię 
i pomysły do zabawy – mówi 
Paulina Balcerzak i dodaje, że 
każdy z pewnością znajdzie tu 
coś, co idealnie nada się dla 
pociechy. Od lalek, szkatu-
łek – pozytywek po zabawki 
plastyczne. W przeróżnych 
kolorach, a nawet w brokacie. 
Bo estetyka jest równie ważna 
jak ich funkcja. – Uważam, 
że kreowanie gustu dziecka 
jest szalenie istotne od naj-
młodszych lat. Jeśli otaczamy 
dziecko zabawkami, które są 
ładne i estetyczne, to dziecko 
polubi takie rzeczy – dodaje 
właścicielka. A do wyboru jest 
tu naprawdę sporo produk-
tów, które mienią się w nie-
malże każdej barwie – od 
brązów, szarości, turkusów 

IWONA SOBCZAK

Witryna sklepu Zabawki niebanalne jest wyjęta wprost ze świątecznej pocztówki | FOT. Tomasz Ozdoba
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Kawiarnia jakich dzisiaj mało
Klimatyczne miejsce położone z dala od ruchliwych ulic, za to w sąsiedztwie osiedlowej zieleni. Choć istnieje 
od półtora roku, stało się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Dziś bez niej nie byłoby codziennych space-
rów z postojem na kawę czy sobotniego wyjścia na lody i ciastko. Ale nie są to jedyne zalety tego miejsca. Po-
znajcie Kawiarnię Chomiczówka, która mieści się w sercu osiedla, przy ulicy Bogusławskiego 6A. 

Na pomysł założenia ka-
wiarni wpadło młode mał-
żeństwo z Chomiczówki. Ma-
rzena i Roman stwierdzili, że 
brakuje tu miejsca dla rodzin 
z dziećmi. Sami posiadają ich 
troje, więc pomysł powstał 
również z ich własnych obser-
wacji i potrzeb. W kawiarni 
jest bowiem kącik dla dzieci 
ze ścianą pomalowaną farbą 
kredową, dwie wieże zabaw-
kowe z tabletami edukacyjny-
mi oraz wiele zabawek. Dzięki 
tak rozbudowanemu kącikowi 
rodzice mogą w spokoju napić 
się pysznej kawy, podczas gdy 
ich pociechy zajęte są wciąga-
jącą zabawą. Organizowane 
są tu także zajęcia sensorycz-
ne oraz gordonowskie, na 
których dzieci mogą rozwijać 
zdolności manualne oraz słu-
chowe. 

Coś na słodko…
W jesienne i zimowe chłody 

– a te dadzą nam się we zna-
ki jeszcze przez co najmniej 
kilka miesięcy – kawiarnia 
zaprasza na rozgrzewającą, 
pachnącą goździkami i cyna-
monem herbatę oraz gorącą 
czekoladę w kilku smakach do 
wyboru. Królują tu oczywiście 
kawy: z mlekiem – caffè lat-
te, cappuccino lub flat white 
oraz smakowe, jak mokka, 
karmelowa, pistacjowa, ama-
retto, waniliowa. Do kawy, na 
osłodę, możemy zamówić ti-
ramisu, sernik, brownie, gofry  
i rurki z bitą śmietaną. Hitem 
kawiarni są beza oraz szarlot-
ka z przepisu mamy właści-
cielki kawiarni. Są też crois-
santy, donuty i eklery. Można 
zamówić również tort na spe-
cjalną okazję, jak i wszystkie 
ciasta z oferty. 

…i wytrawnie
Zwolennicy dań wytraw-

nych znajdą także coś dla sie-
bie w menu. Oprócz słodkości 
kawiarnia oferuje zapiekanki, 
tosty czy jajecznicę na śnia-
danie, jak również pierogi le-
pione przez chomiczówkową 
mamę Martę. W stałej ofer-
cie znajdują się oryginalne  

BEATA NIEDOMAGAŁA,
AGATA MIKOŁAJCZYK

RECENZJA LOKALU

w smaku pielmieni, czyli ro-
dzaj pierożków wywodzących 
się z kuchni rosyjskiej. Można 
je zjeść na ciepło na miejscu 
lub kupić w postaci mrożo-
nej na wynos. Potrawa ta jest 
przygotowana przez mieszka-
jące na Bielanach małżeństwo 
z Ukrainy. Wyjątkowości do-
daje im specjalny przepis au-
torstwa ich wykonawców. Ka-
wiarnia oferuje także imprezy 
okolicznościowe, takie jak 
urodziny dla dzieci, w których 
pomaga im Michał Chmie-
lewski, młody przedsiębiorca 
prowadzący firmę animator-
ską Fun O’clock. Na ścianach 
kawiarni wiszą pełne ekspresji 
i intensywnych barw obrazy 
bielańskiej artystki Izabeli 
Aduckiewicz. Można również 
umówić się na świąteczną 
sesję z bielańską fotografką 
Anną Sekułą. 

Wszystko, co bielańskie
Kawiarnia współpracuje z 

lokalnymi rękodzielnikami, 
którzy mogą wystawić w niej 
swoje prace. Pomimo wie-
lu obowiązków właściciele 

znajdują czas, aby wspierać 
lokalne akcje charytatywne, 
w tym comiesięczną licytację 
na rzecz Klary Kolenkiewicz 
– dziewczynki wymagającej 
kosztownej rehabilitacji – czy 
obecną zbiórkę gier planszo-
wych na licytację charytatyw-
ną dla pozostającego od wielu 
lat w śpiączce Igora Kaczyń-
skiego. 

Odwiedzając Kawiarnię 
Chomiczówka, możecie za-
brać ze sobą swoich czwo-
ronożnych przyjaciół, znaj-
dzie się dla nich miseczka  
z wodą i psie przysmaki. Roz-
koszując się pyszną kawą  
i ciastami, rozejrzyjcie się po 
wnętrzu kawiarni – zauwa-
życie plakaty informujące  
o podopiecznych Fundacji Ku-
dłaty Kumpel, którzy czekają 
na nowe domy. Przy każdym 
zdjęciu psiaków znajdziecie 
opis ich charakterów i infor-
macje o tym, jakich domów 
szukają. Może przy okazji 
wizyty w kawiarni to właśnie 
Ty znajdziesz swojego czwo-
ronożnego przyjaciela?

Kawiarnia less waste
Właścicielce kawiarni, pani 

Marzenie, od początku dzia-
łalności bliska stała się idea 
less waste, czyli m. in. ogra-
niczenie generowania odpa-
dów oraz dbanie o zasoby, 
które już mamy. W kawiarni 
możemy znaleźć półkę book-
crossingową. Co to znaczy? 
Spośród dostępnych książek 
wybieramy interesującą nas 
pozycję, ale jednocześnie za-
silamy biblioteczkę książka-
mi już przeczytanymi. Dzięki 
współpracy pani Marzeny  
z naszą grupą „Bielany Less 
Waste” na Facebooku od po-
łowy listopada w klimatycz-

nym wnętrzu kawiarni stoi 
wieszak wymiankowy. Ideą 
wieszaka jest dzielenie się 
odzieżą: każdy, kto ma do od-
dania ciuchy w dobrym sta-
nie, może je zawiesić na wie-
szaku, a osoby, które znajdą 
dla siebie coś interesującego, 
mogą je zabrać ze sobą. Ha-
słem promującym wieszak 
wymiankowy jest: „Nie cho-
mikuj – podziel się!”. Dzięki 
takim inicjatywom ogranicza 
się konsumpcjonizm i znajdu-
je nowe domy rzeczom, które 
dla nas są zbyteczne, a kogoś 
mogą ucieszyć. 

Kawiarnię Chomiczówka 
warto odwiedzić o każdej po-

rze roku. Wiosną malownicza 
zieleń, która wlewa się do ka-
wiarni z każdej strony przez 
wielkie witryny okienne, 
powoduje, że czas spędzony  
w tym miejscu jest wyjątko-
wy. Atmosferę buduje także 
załoga, która jest od początku 
niezmienna i zaprzyjaźniona  
z klientami.
Kawiarnia Chomiczówka 
ul. Bogusławskiego 6A
Tel. 532 877 707 
Czynna:  
piątek, wtorek,  
czwartek w godz. 11–19,  
poniedziałek, środa, sobota, 
niedziela w godz. 10–19

FOT: Przemysław Burkiewicz

Kupuj i sprzedawaj na jarmarku!
Zapraszamy na  
wirtualny Bielański Jar-
mark Świąteczny! 

Na grupie „Bielański Jar-
mark Sąsiedzki” na Facebo-
oku-u znajdziecie specjalną 
ofertę na święta oraz propo-

zycje oryginalnych prezentów 
prosto od lokalnych restaura-
cji, sklepików oraz zakładów 
rzemieślniczych i usługowych 
z Bielan.

Udostępniajcie, niech jak 
najwięcej osób dowie się o 
naszym jarmarku i skorzysta 

z oferty bielańskich przedsię-
biorców.

Przedsiębiorco, masz świą-
teczną ofertę? Wstaw ją na gru-
pę jarmarkową lub napisz na  
bielany.gazeta@um.warsza-
wa.pl – pomożemy. 
red
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Ekologia i środowisko

Jednakże czy musimy robić 
to, korzystając ze sklepowych 
detergentów nafaszerowa-
nych drażliwymi substancja-
mi? Środki chemiczne zawarte 
w sklepowych detergentach, 
szczególnie podczas dłuższej 
ekspozycji, mogą podrażniać 
m.in. nasz układ oddecho-
wy oraz skórę. Ponadto, czy 
wszystko, czego chcemy się 
pozbyć musi trafić na śmiet-
nik? Zdecydowanie nie! Za-
pewne w kuchennych zaka-
markach znajdą się kwasek 
cytrynowy, soda oczyszczona 
i ocet spirytusowy. Zatem 
mamy już świetną bazę do 
stworzenia domowych środ-
ków czystości. Jeśli jeszcze 
dodamy do tego wodę utlenio-
ną i trochę czystego alkoholu, 
to mamy już wszystko, co po-
trzebne.

Zacznijmy od kuchni…
Wszystkie przepisy zo-

stały przetestowane prze-
ze mnie i używam ich na co 
dzień, a szczególnie metoda 
na brudny piekarnik czy pły-
tę indukcyjną nie jest takim 
oczywistym rozwiązaniem. 
Zacznijmy od sprzątania 
kuchni. Ja swoje kuchenne 
blaty oraz zlew czyszczę pastą 
sodową. Taką pastę szykuję, 
mieszając składniki w nastę-
pujących proporcjach (moż-
na je oczywiście zmniejszyć, 
jeśli nie mamy tak dużo sody 

Świąteczne porządki w stylu eko
Przedświąteczny czas z pewnością 
wielu z nas kojarzy się z wielkim 
sprzątaniem. Robimy generalne po-
rządki i pozbywamy się niepotrzeb-
nych rzeczy, tak żeby nowy rok powi-
tać z „przewietrzonym” mieszkaniem 
czy domem.

oczyszczonej): 1 szklanka sody 
oczyszczonej, 2 łyżki mydła 
w płynie, 1–2 łyżki wody (lub 
więcej, do uzyskania pożąda-
nej przez nas konsystencji) 
oraz, jeśli mamy, kilka kropli 
olejków eterycznych. Przy-
palone resztki w piekarniku 
czyszczę, zasypując je sodą 
oczyszczoną i polewając ten 
proszek wodą utlenioną – na-
leży trochę odczekać, a potem 
zetrzeć i podziwiać efekty. Tak 
samo postępuję w przypadku 
płyty indukcyjnej – tu jednak 
należy uważać, żeby potem 
nie porysować sobie płyty 
sodą oczyszczoną (zależy to od 
twardości szkła naszej płyty).

…przez łazienkę…
Pasty sodowej, którą przy-

gotowaliśmy do czyszczenia 
kuchennych powierzchni, 
można także z powodzeniem 
użyć w łazience, np. do czysz-
czenia umywalki czy wanny. 
Do mycia luster polecam płyn 
powstały w wyniku zmiesza-
nia w równych proporcjach 
(np. po pół szklanki) wody, 
octu spirytusowego oraz alko-
holu. Ponownie, jeśli mamy, 
to możemy dodać kilka kro-
pli olejku eterycznego. Jeśli 
bardzo drażni nas zapach 
octu, to możemy przygoto-
wać sobie uprzednio ocet ze 
skórkami pomarańczy – taki 
aromatyzowany ocet nie tyl-
ko ładnie pachnie, lecz także 
dzięki zawartym w skórce na-
turalnym olejkom eterycznym 
ma dodatkowe właściwości 
czyszczące i odkażające. Aby 

przygotować taki ocet, należy 
po prostu zalać skórki poma-
rańczy octem i poczekać (naj-
lepiej kilka dni). Skórki należy 
obierać bardzo cienko (bez 
białego albedo) i najlepiej, 
żeby zostały użyte do tego celu 
niewoskowane pomarańcze.

…po graciarnię
Mieszkanie mamy już od-

świeżone, ale co zrobić z rze-
czami, których chcemy się 
pozbyć? Nadmiar kubków, 
ciuchy w dobrym stanie, któ-
re już nam się „opatrzyły” 
czy książeczki, których dzie-
ci już nie czytają? Ciuchom 
możemy dać nowe życie na 
wiele sposobów. W połowie 
listopada w Kawiarni Chomi-

czówka  (ul. Bogusławskiego 
6A) ruszył wieszak wymian-
kowy – kto ma za dużo ubrań, 
to może je tam przynieść, kto 
upatrzy sobie coś dla siebie, 
to może sobie zabrać. Przy 
okazji można się napić pysz-
nej zimowej herbaty czy zjeść 
smakowite ciasta. Z kolei do 

sklepu charytatywnego Sue 
Ryder (al. Zjednoczenia 1) czy 
do Polskiego Komitetu Pomo-
cy Społecznej (ul. Perzyńskie-
go 14) możemy przekazać nie 
tylko ciuchy, ale i inne rzeczy 
potrzebne do gospodarstwa 
domowego. PKPS przyjmu-
je rzeczy dla potrzebujących 
w poniedziałki, środy i czwart-
ki w godzinach 9–13.

Wymieniaj się  
w internecie 
W dodatku dla rzeczy róż-

nego rodzaju i wielkości moż-
na szukać nowych domów 
poprzez facebookowe grupy. 
Na Bielanach mamy m.in. 
grupę „Bielany Less Waste – 
oddam/szukam/wymienię/

sprzedam”, a na terenie całej 
Warszawy działa bardzo duża 
grupa „Uwaga, śmieciarka je-
dzie – Warszawa”. Wystarczy 
zamieścić post ze zdjęciem, 
opisać, co i skąd chce się od-
dać… i czekać na komentarze. 
Na grupach tego typu można 
spróbować oddać naprawdę 
różne rzeczy – puste opako-
wania po kosmetykach, słoiki, 
kawałki tkanin czy stare gaze-
ty. Oczywiście rzeczy wielko-
gabarytowe, jak fotele, szafy 
czy lodówki także znajdują 
swoje nowe domy. Starajmy 
się oszczędzać zasoby plane-
ty Ziemi i przekazywać dalej 
rzeczy, które nie są nam już 
potrzebne.

Zacznijmy  
od sprzątania 
kuchni. Ja swoje 
kuchenne blaty 
oraz zlew czysz-
czę pastą sodo-
wą.

AGATA MIKOŁAJCZYK

BIELANY LESS WASTE

Znajdź najbliższy Ekopunkt dzięki interaktywnej mapie

Gdzie oddać elektrośmie-
ci, puszki po farbach albo 
wciąż zdatną do spożycia 
żywność? Każdy miesz-
kaniec Warszawy może 
to sprawdzić w aplikacji 
Warszawa 19115 na inte-
raktywnej mapie.

Mapa wskazuje lokalizację 
tak zwanych „Ekopunktów” 
na terenie stolicy, czyli miejsc, 
w których warszawiacy mogą 
oddać konkretne rodzaje od-
padów. Od niedawna mogą 
tam także sprawdzić adresy 
warszawskich jadłodzielni. 
Ta dodatkowa funkcja może 
okazać się pomocna zwłaszcza  

w okresie świątecznym.

Co umieszczono  
na mapie?
Na mapie można sprawdzić, 

gdzie dokładnie znajdują się:
• Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK-i)  
i Mobilne Punkty Selek-
tywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (MP-
SZOK-i), w których można 
zostawić m.in. stare kleje, 
tusze czy elektrośmieci;

• jadłodzielnie, czyli miejsca 
ze specjalnie oznaczoną 
szafką lub lodówką, w 
których można podzielić 

się lub poczęstować jedze-
niem;

• apteki, które przyjmują 
przeterminowane leki  
i termometry rtęciowe

Wystarczy wpisać lub zna-
leźć na mapie konkretny 
adres, aby odnaleźć najbli-
żej znajdujący się Ekopunkt  
i upewnić się w kwestii godzin 

otwarcia.
Mapa wskazująca war-

szawskie Ekopunkty powstała  
w ramach projektu z budżetu 
obywatelskiego. Mapa będzie 
uzupełniana wraz z pojawia-
niem się na terenie miasta 
nowych rodzajów punktów 
zbiórki.
UM

Inwentaryzują zieleń
Zarząd Zieleni konty-
nuuje analizę stołecznej 
zieleni. W tym roku zin-
wentaryzowano kolejne 
parki, skwery i zieleńce 
oraz pasy zieleni wzdłuż 
kilkudziesięciu stołecz-
nych ulic. W sumie od 
2019 r. zbadano niemal 
20 tysięcy drzew par-
kowych i ponad 16 tys. 
drzew przyulicznych.

Zebranie tak szczegółowych 
informacji pozwala skutecz-
nie chronić drzewostan War-
szawy, który wynosi około 9 
milionów drzew.

– Miejscy ogrodnicy i ogro- 

dniczki muszą znać dokład-
ną charakterystykę oraz stan 
miejskiej roślinności, aby 
sprawnie nią zarządzać i pla-
nować odpowiednią pielę-
gnację. Szczegółowe inwen-
taryzacje terenowe zieleni 
uzupełniają dane Mapy Koron 
Drzew i Mapy Lokalizacji Pni 
Drzew, tworząc pierwsze tak 
kompleksowe źródło infor-
macji o stołecznej zieleni. To 
wszystko ułatwia racjonalne 
zarządzanie warszawskim 
drzewostanem i planowanie 
dalszego zazieleniania miasta 
– mówi Magdalena Młochow-
ska, p.o. dyrektora koordyna-
tora ds. zielonej Warszawy.

Ocet ze skórkami pomarańczy | FOT. Agata Mikołajczyk
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Co zrobić z zepsutą lub zużytą elektroniką?
Zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi zasadami 
segregacji odpadów 
powinniśmy dzielić 
wyrzucane przez nas 
śmieci na pięć frakcji: 
odpady zmieszane, pa-
pier, metale i tworzywa 
sztuczne, odpady bio oraz 
szkło. Jednakże czasem 
musimy pozbyć się także 
zepsutych czy zużytych 
urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych. Sprzęt 
może być większy (jak 
pralka czy lodówka) lub 
mniejszy (jak zepsu-
ty telefon komórkowy 
czy zużyta bateria), ale 
zdecydowanie nie wolno 
wyrzucać takich rzeczy 
do odpadów zmieszanych 
czy też do żadnego z in-
nych kontenerów, które 
znajdują się w altankach 
śmietnikowych.

Tak samo nie należy wy-
nosić dużego elektrosprzętu 
w dniu, kiedy odbierane są 
z danej nieruchomości odpady 
wielkogabarytowe. Elektro-
odpady zawierają substancje 
niebezpieczne dla środowi-
ska, które łatwo mogą przedo-
stać się do gleby, wód grunto-
wych czy powietrza (to m.in.: 
rtęć, ołów, nikiel, chrom czy 
związki bromu). Tym samym, 
aby nie stanowić zagrożenia 
dla zdrowia ludzi i zwierząt, 

wymagają one specjalnego 
traktowania. Ponadto selek-
tywna zbiórka elektroodpa-
dów oprócz unieszkodliwiania 
niebezpiecznych substancji 
umożliwia także odzysk cen-
nych surowców, tj.: miedź, 
srebro, złoto czy aluminium, 
co z kolei zmniejsza stopień 
wykorzystania zasobów natu-
ralnych.

Umów się na odbiór
Zatem co zrobić z elektro-

odpadami? Czy pozbycie się 
ich w sposób odpowiedzialny 
stanowi duży problem? Na 
szczęście nie! Przede wszyst-
kim możemy zamówić bez-
płatny odbiór elektroodpa-
dów bezpośrednio z naszego 
domu. Dzięki współpracy 
Warszawy z firmą ElektroEko 
można zamówić odbiór m.in. 
pralki, lodówki, zmywarki, 
zamrażarki, kuchenki elek-
trycznej czy telewizora o prze-
kątnej ekranu powyżej 21 
cali. Przy okazji oddawania 
dużych sprzętów można bez-
płatnie przekazać także drob-
ne elektrośmieci (w tym małe 
sprzęty AGD, RTV/IT, zużyte 
świetlówki czy baterie). Aby 
umówić się na odbiór, należy 
zadzwonić pod numer infoli-
nii: 22 22 333 00 lub wypełnić 
formularz dostępny na stronie 
elektrosmieci.pl. W dodatku 
należy pamiętać, że kupując 
nowy sprzęt, stary tego sa-

i niebezpieczne. W Warsza-
wie znajdują się dwa PSZOK-i  
– przy ul. Zawodzie 1 (Wila-
nów) i przy ul. Płytowej 1 (Że-
rań). Znacznie bardziej „pod 
ręką” możemy mieć MPSZOK, 
czyli samochód przystosowa-
ny do odbioru odpadów se-
lektywnie zebranych. Na Bie-
lanach MPSZOK przyjmuje 
odpady dwa razy w tygodniu: 
w środę 11.00–12.30 przy pę-
tli autobusowej Chomiczówka 
(ul. Conrada, naprzeciwko 
bloków nr 10B i 12), a w sobo-
tę 10.00–11.30 przy ul. Wóy-
cickiego 14 (brama północna 
cmentarza komunalnego). 
Przy okazji wizyty w PSZOK 
lub MPSZOK można oddać 
inne odpady niebezpieczne, 

Baterie można wrzucić przy 
okazji zakupów do pojemni-
ków zlokalizowanych w wielu 
sklepach (m.in. w sklepach 
budowlanych czy dyskontach 
spożywczych). Polecam także 
dołączenie do naszej lokalnej 
grupy Bielany Less Waste na 
Facebooku, gdzie można zna-
leźć dużo wiedzy i ciekawostek 
z zakresu właściwej segregacji 
odpadów oraz aktualne infor-
macje o działaniach proeko-
logicznych dotyczących na-
szej dzielnicy. Razem z Beatą 
Niedomagałą z grupy Bielany 
Less Waste stworzyłyśmy 
także mapkę Less Waste na 
Bielanach, gdzie możecie zna-
leźć m.in. punkty selektywnej 
zbiórki odpadów. AM

FOT: shutterstock

Przed wyjściem na przed-
świąteczne zakupy dobrze 
jest przemyśleć sobie świą-
teczne menu, a następnie na 
tej podstawie przygotować 
listę zakupów. Wiadomo, że 
przed Świętami sklepy peł-
ne są świątecznych promocji  
i ozdób, co może nas zdezo-
rientować. Oczywiście każdy 
chce przyjąć swoich gości jak 
najlepiej potrafi, ale miej-
my z tyłu głowy, że jeśli ku-
pimy sporą ilość świeżych 
produktów i nie zdążymy ich 
zjeść lub przerobić, to mogą 
się one po prostu zmarno-
wać. Jeśli zorientujemy się  
w porę, że mamy za dużo 
jedzenia (przed Świętami 
czy po nich), to warto po-
dzielić się nim z innymi  
– na Bielanach działają już 
dwie jadłodzielnie, gdzie moż-
na zostawić produkty – jedna 
koło Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Przybyszew-
skiego – czynna całodobowo, 

druga na terenie Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego 
przy ul. Conrada 6 – czynna  
w godzinach 6.00–23.30. 
Zanosząc jedzenie do ja-
dłodzielni, należy pamię-
tać, aby produkty opakować  
i opisać. Ze względów sa-
nitarnych nie można tam 
zostawiać surowego mięsa  
i potraw zawierających suro-
we jaja. Na Facebooku działa 
też grupa „Dzielimy się je-
dzeniem, food sharing – Bie-
lany” – można wstawić tam 
post i poszukać chętnego na 
odbiór produktów z naszego 
domu. Ponadto zachęcam do 
robienia zakupów jak najbar-
dziej lokalnie, bezpośrednio 
od wytwórców, np. na ba-
zarze Wolumen. Idąc na za-
kupy, starajmy się pamiętać  
o zabraniu własnych toreb 
oraz woreczków wielorazo-
wych na warzywa, owoce  
i produkty sypkie. 

Sami robimy ozdoby
Większość z nas co roku 

przystraja dom czy mieszka-
nie świątecznymi ozdobami, 

w tym świąteczną choin-
ką. Czy chcąc zmienić nieco 
aranżację, musimy udać się 
najpierw do sklepu i wydać 
pieniądze na gotowe bombki 
czy stroiki? Niekoniecznie! 
Moją ulubioną świąteczną 
ozdobą są suszone pomarań-
cze – można je wysuszyć na 
kaloryferze, w piekarniku lub 
w suszarce do grzybów (są 
też wspaniałym upominkiem 
dla najbliższych). Podczas 
suszenia w całym domu uno-
si się niepowtarzalny zapach. 
Z dobrze ususzonymi poma-
rańczami nic się nie dzieje  
i można je ponownie wyko-
rzystywać w kolejnych latach, 
wieszając na choince, robiąc 
girlandy czy robiąc własno-
ręcznie stroiki. Kolejnymi 
pachnącymi rzeczami, które 
możemy wykorzystać do stro-
ików czy do przyozdobienia 
choinki są laski cynamonu 
oraz gwiazdki anyżu. Możemy 
komponować je z suszonymi 
pomarańczami np. za pomocą 
naturalnego sznurka czy nitki. 
Oczywiście w uzyskaniu świą-
tecznego nastroju mogą nam 

pomóc też szyszki przyniesio-
ne ze spaceru czy zeszłoroczne 
orzechy włoskie oraz laskowe. 
Podczas spaceru możemy ze-
brać też kilka patyków różnej 
długości i po powiązaniu ich 
jutowym czy lnianym sznur-
kiem uzyskać piękną choinkę 
do zawieszenia na ścianie. Do 
wykonania domowych stro-
ików polecam wykorzystać 
gałązki, które odpadły sprze-
dawcom choinek. Jest to roz-
wiązanie nie tylko ekonomicz-
ne (najczęściej dostaję je za 
„uśmiech”), ale i ekologiczne. 
Takie gałązki pięknie wyglą-
dają też na świątecznym stole.

Zarówno otrzymywanie 
prezentów, jak i ich dawanie 
to bardzo przyjemne chwile, 
dlatego ciężko odmawiać so-
bie takich przyjemności. Jed-
nakże może zamiast kupować 
coś, czego nie jesteśmy pewni 
i nie wiemy, czy przypadnie do 
gustu obdarowanemu, warto 
przygotować prezent samo-
dzielnie? Nasz bliski na pew-
no doceni poświęcony czas  
i włożone serce – ja uwiel-
biam dostawać takie podarki! 

Pomysłów na własnoręcznie 
wykonane upominki jest bar-
dzo dużo, postaram się podać 
tu kilka z nich. Bardzo prosto 
i z wykorzystaniem łatwo do-
stępnych składników można 
wykonać efektowne domowe 
kosmetyki, takie jak np. ba-
beczki kąpielowe czy peelingi. 
Można tu pokusić się o wyko-
rzystanie olejków eterycznych 
czy dodatków kojarzących się 
ze Świętami, takich jak cy-
namon czy pomarańcze. Dla 
smakoszy i wielbicieli herbat 
można przygotować zimowe 

Spróbujmy w tym roku świąt bez plastiku
Czy przygotowania przedświąteczne zawsze muszą kojarzyć się z toną plastiku i generowaniem dużej ilości odpadów? Czy mo-
żemy zamiast drażniącego zapachu tworzyw sztucznych poczuć naturalne, świąteczne aromaty bez większego wysiłku? Zdecy-
dowanie tak! W poniższym artykule przybliżę sposoby na zakupy bez marnowania oraz podsunę pomysły na naturalne ozdoby 
choinkowe oraz na własnoręcznie robione prezenty dla najbliższych.

przetwory – cytryny z im-
birem i miodem czy pomarań-
cze z cynamonem, goździkami 
i anyżem. Sprawdzonym po-
mysłem są też domowe likie-
ry, takie jak likier kawowy, 
kukułkówka czy kajmakówka. 

Jeśli nie chcemy lub nie 
mamy czasu wykonywać 
prezentów samodzielnie, to 
można pomyśleć o zakupie 
prezentów, wspierając przy 
tym potrzebujących. Na Bie-
lanach, przy al. Zjednoczenia 
1, znajduje się sklep chary-
tatywny Sue Ryder. Można 
nabyć tam naprawdę pięk-
ne i niepowtarzalne rzeczy  
w idealnym stanie lub wręcz 
zupełnie nowe. 

Ponadto na bielańskich 
grupach na Facebooku moż-
na znaleźć wiele postów in-
formujących o bazarkach  
i licytacjach charytatywnych 
– w tym przypadku również 
można sprawić bliskim radość 
ciekawym prezentem, jedno-
cześnie pomagając osobom  
w potrzebie.

AGATA MIKOŁAJCZYK

BIELANY LESS WASTE Może zamiast 
kupować coś, 
czego nie jeste-
śmy pewni i nie 
wiemy, czy przy-
padnie do gustu 
obdarowanemu, 
warto przygo-
tować prezent 
samodzielnie?

mego typu możemy zostawić 
w sklepie. Ponadto większość 
sklepów wielkopowierzchnio-
wych przyjmuje elektrośmieci 
bez konieczności zakupu no-
wego sprzętu. Elektrośmieci 
można oddawać bezpłatnie 
także na cotygodniowej zbiór-
ce na Bielanach: w każdą so-
botę w godzinach 10–14 na 
tyłach Urzędu Dzielnicy Bie-
lany, od strony ulicy Leopolda 
Staffa. 25 grudnia br. zbiórka 
elektrośmieci została odwoła-
na, ale można oddawać nasze 
elektroodpady we wszystkie 
pozostałe soboty grudnia oraz 
później, już w roku 2022. Ak-
tualne komunikaty dotyczące 
zbiórek elektrośmieci można 
znaleźć na stronie warsza-
wa19115.pl.

Jedziemy do PSZOK
Nasze zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 
można także przekazać oso-
biście do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych lub Mobilnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Duże elek-
troodpady trzeba zawieźć do 
PSZOK, podczas gdy do MP-
SZOK tylko małe elektroodpa-
dy (których żaden z wymiarów 
zewnętrznych nie przekracza 
25 cm) oraz akumulatory i ba-
terie. PSZOK to stacjonarny 
punkt, gdzie możemy oddać 
odpady wielkogabarytowe 

które absolutnie nie mogą tra-
fić do odpadów zmieszanych 
(np. farby czy kleje) – pełen 
wykaz tego, co można przeka-
zać do każdego z tych punk-
tów, można znaleźć na stronie 
warszawa19115.pl.

Elektromaty na  
Bielanach
Na Bielanach znajdują się 

także trzy elektromaty, czy-
li wolnostojące urządzenia, 
do których można wrzucić 
drobne elektrośmieci: zużyte 
płyty CD, DVD, tonery, tele-
fony, ładowarki, baterie i ża-
rówki. Elektromaty znajdują 
się: przy metrze Słodowiec, 
przy metrze Młociny i przy 
Urzędzie Dzielnicy Bielany. 
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Reportaż

Taneczni mistrzowie Polski  
z Bielan jadą podbijać świat

Formacja Costa Latina Warszawa Bielany to powód do dumy nie tylko dla naszej dzielnicy, ale 
i całego kraju. Tańczą w niej obecni mistrzowie Polski w kategorii dorosłych, którzy wkrótce 
powalczą o mistrzostwo świata. O sobie mówią, że są jak rodzina. Nic w tym dziwnego, gdyż 
formacja istnieje od dwunastu lat, a niektórzy tancerze związani są z nią… od przedszkola! 

Za pomysłem założenia 
Costa Latina stoi Łukasz Pro-
chacki, pedagog, animator 
kultury, choreograf, nauczy-
ciel tańca oraz bielańczyk w 
trzecim pokoleniu, który całe 
swoje życie związał z tańcem. 
Razem ze swoją partnerką 
taneczną, Magdaleną Olczak, 
dawniej również zdobyli mi-
strzostwo Polski tańca w kate-
gorii dorosłych. Obecnie szko-
lą swoich następców. 

– Taniec to moja wielka 
życiowa pasja, więc po zakoń-
czeniu profesjonalnej kariery 
tanecznej, naturalnie stałem 
się nauczycielem i choreo-
grafem. Początkowo uczyłem 
dzieci z bielańskich przed-
szkoli, ponieważ sam się tutaj 
wychowałem. Widząc poten-
cjał maluchów oraz wiedząc, 
że wczesne rozpoczęcie nauki 
tańca to idealna droga do 
sukcesu, wpadłem na pomysł 
utworzenia profesjonalnej 
formacji – mówi Łukasz Pro-
chacki. –  Zarówno dzieci, jak 
i ich rodzice chętnie przystali 
na propozycję i momentalnie 
udało stworzyć się dziesięć 
par – dodaje choreograf.

Tancerze, którzy po-
znali się w bielańskich 
przedszkolach
Choć na przestrzeni lat 

skład formacji zmieniał się, 
obecnie nadal tańczą w niej 
osoby z oryginalnego składu 
bielańskich przedszkolaków, 
co w świecie tańca – jak pod-
kreśla Łukasz Prochacki - jest 
ewenementem. Aktualnie for-
macja taneczna Costa Latina 
Warszawa Bielany to zespół 
sportowego tańca towarzy-
skiego, który tworzy aż osiem 
par tanecznych i pary rezer-
wowej, razem 18 tancerzy. Są 
to uczniowie warszawskich 
liceów oraz studenci uczel-
ni. Większość to mieszkańcy 
Bielan, choć zdarza się, że do 
grupy dołączają tancerze z in-
nych regionów Polski, którzy 
pragną szkolić swoje umiejęt-
ności pod okiem najlepszych.  
A poprzeczka jest tu ustawiona 
wysoko. Trenerzy podkreślają 
z uśmiechem, że ich ucznio-
wie zdobyli mistrzostwo Pol-
ski w każdej grupie wiekowej. 
Od 2013 roku zespół repre-
zentuje też Warszawę na za-
wodach w całym kraju (m.in: 
w Elblągu, Białymstoku, Byd-
goszczy, Koninie, Kraśniku) 
oraz poza granicą Polski np.  
w Austrii, Czechach. 

– Dla nas najważniejszym 
sukcesem jest to, że tance-
rze z formacji poszli w nasze 
ślady nie tylko osiągając mi-
strzostwo Polski w kategorii 

IWONA SOBCZAK

dorosłych, ale przechodząc 
zwycięsko przez wszystkie 
kategorie wiekowe. To ich 
ogromny talent i ciężka praca, 
którą udało nam się utorować, 
przekazując wszystko, czego 
sami z Magdą nauczyliśmy się 
podczas naszej drogi na szczyt 
– podkreśla tancerz. 

Mistrzowskie  
choreografie
Umiejętności tancerzy są 

imponujące. Podczas typo-
wego pokazu prezentują sze-
ściominutową choreografię, 
równocześnie zmieniając 
swoje ustawienia na parkiecie  
i tworząc charakterystyczną 
dla danej formy tańca syn-
chronizację. Formacja pre-
zentuje się wyłącznie w tań-
cach latynoskich jak m.in: 
cha cha, rumba, jive, paso 
doble i samba. Takie pokazy 
turniejowe pozwalają tan-
cerzom na przedstawienie 
swojej choreografii, techniki 
tanecznej oraz na sporto-
wą rywalizację. Oprócz par 
mieszanych, w zawodach  
z ramienia szkoły Costa La-

tina startują także dwie gru-
py kobiet jako Costa Latina 
Ladies, które tańczą solo  
w formacji i – co ciekawe  
– też są mistrzyniami Europy  
w tańcu. 

– Cieszymy się z każde-
go zwycięstwa, jednak tym 
największym jest tu zdecy-
dowanie czynnik ludzki i to, 
że nasi tancerze traktują się 
wzajemnie jak członków wła-
snej rodziny. Bardzo dużo 
czasu poświęcają na tę pasję, 
ale też wyjeżdżają ze sobą 
na wakacje i są bardzo zżyci  
– dodaje z uśmiechem Łukasz 
Prochacki.

Plany na przyszłość 
18 grudnia formacja Co-

sta Latina Warszawa Bie-
lany udała się spełniać ko-
lejne marzenia. Tym razem  
w Niemczech, a dokładniej w 
Bremen, gdzie odbywają się 
Mistrzostwa Świata Formacji 
Latynoamerykańskich WDSF. 
Choreograf zaznacza, że dla 
formacji będzie to debiut  
w takim miejscu. – Mistrzo-
stwa, na które się wybieramy, 

to największa taka impreza 
na świecie. Jesteśmy zespo-
łem, który po raz pierwszy 
zaprezentuje się w tej katego-
rii. Konkurencja jest bardzo 
mocna. Czołówkę stanowią 
reprezentacje Niemiec, Rosji, 
Austrii, Chin, gdzie ta kate-
goria jest bardzo popularną 
formą sportowej rywalizacji. 
Jednakże z pewnością damy  
z siebie wszystko i tym razem 
– mówi z dumą choreograf.  
– Mamy nadzieję, że miesz-
kańcy Bielan będą za nas trzy-
mać kciuki, a my nie zawie-
dziemy! – śmieje się Łukasz 
Prochacki.

Gdzie będzie można zoba-
czyć kolejne występy forma-
cji? Twórcy zespołu zgodnie 
przyznają, że z nadzieją wy-
czekują powrotu do czasów 
sprzed pandemii, gdy chęt-
nie grupowo brali udział  
w piknikach bielańskich i lo-
kalnych imprezach. Bo wszę-
dzie tańczy się dobrze, ale na 
Bielanach najlepiej. Czego 
właśnie dowodzą sukcesy 
naszych lokalnych mistrzów  
w tańcu.

Mamy dla Was poezję  
Hanny Marczewskiej

W tym konkursie mamy 
dla Was dziesięć egzemplarzy 
wydanej w tym roku poezji 
Hanny Marczewskiej „W dro-
dze”. To zbiór wierszy, w któ-
rych autorka emocjonalnie 
opisuje czasy przedwojenne, 
ale przede wszystkim mrok 
okupacji hitlerowskiej, pie-
kło Powstania Warszawskie-
go (Hanna Marczewska była 
sanitariuszką o pseudonimie 
„Czarna”) oraz szarzyznę Pol-
ski Ludowej. To obowiązkowa 
pozycja dla każdego miłośnika 
poezji. 

Aby wygrać jeden egzem-
plarz wystarczy wysłać na 
adres mailowy pburkiewicz@
um.warszawa.pl maila z tytu-
łem „W drodze” oraz wska-
zać trzy miejsca na Bielanach 
związane z Powstaniem War-

KONKURS

szawskim. Prosimy również 
o podanie adresu korespon-
dencyjnego – nagrody wy-
ślemy pocztą. Uwaga! Nasza 
zabawa ma starą zasadę: kto 
pierwszy, ten lepszy.



wydanie świąteczne 2021 | 17 NASZE BIELANY

Warszawscy geodeci  
zapraszają na Młociny
Kiedyś pomagali w odbudowie Starego Miasta i Zamku Królewskiego, dziś angażują się w prace związane z bu-
dową nowoczesnego oblicza stolicy. Ale Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne zdobyło również prestiż na 
świecie, wykonując takie zadania, jak inwentaryzacja pałacu namiestnika rzymskiego na Cyprze czy pomiar Ope-
ry Berlińskiej. WPG od niedawna ma siedzibę na Bielanach. Tu też geodeci przenieśli ze Śródmieścia swoje mu-
zeum z unikatowymi eksponatami. 

Profesjonalizm i niesza-
blonowe pomysły stały się 
orężem warszawskich geode-
tów zaangażowanych w od-
budowę stolicy. Nie inaczej 
było w przypadku pracowni-
ków Warszawskiego Przed-
siębiorstwa Geodezyjnego, 
które powstało w 1950 roku. 
Stolica właśnie powstawała 
z ruin. Geodeci, można po-
wiedzieć, byli na wagę złota, 
ponieważ bez ich wkładu nie 
mogło być mowy o odbudowie 
warszawskich kamienic czy 
infrastruktury drogowej. Co 
było wówczas największym 
wyzwaniem? – Najtrudniej 
było o wykwalifikowaną ka-
drę – ocenia prezes mgr inż. 
Ryszard Brzozowski. – Uda-
ło się jednak zorganizować 
zespół świetnych ekspertów 
– dodaje. Dzięki temu geo-
deci z WPG podejmowali się 
najbardziej wymagających 
zadań. Na liście ich osiągnięć 
są prace na rzecz rekonstruk-
cji m.in. Starówki oraz Zamku 
Królewskiego. Przy tym ostat-
nim specjaliści WPG wykonali 
fotogrametryczną rekonstruk-
cję Wieży Władysławowskiej 
– najbardziej charaktery-
stycznego fragmentu Zamku. 
Co ciekawe, zastosowano pio-
nierskie wówczas rozwiąza-
nie, które dziś określa się ter-
minem crowdsourcing. – Na 
podstawie nadesłanych zdjęć 
amatorskich robionych przed 
wojną wykonaliśmy wraz 
z pracownikami naukowymi 
Politechniki Warszawskiej 
model wieży, tak by możliwe 
było odtworzenie przedwojen-
nych elementów tej budow-
li – wyjaśnia prezes Ryszard 
Brzozowski.  

Od Wilna po Trypolis
Profesjonalizm i innowacyj-

ność rozwiązań stosowanych 
przy inwentaryzacji zabytków 
stały się jednym z najwięk-
szych atutów WPG. Umiejęt-
ności warszawskich geodetów 
wykorzystywano więc chętnie 
przy odbudowie najcenniej-
szych stołecznych budynków 
– Łazienek Królewskich, Pa-
łacu w Wilanowie i Kościoła 
Wizytek. Ale nie tylko. WPG 
prowadziło też prace inwen-
taryzacyjne na Litwie (Pałac 
Paca w Wilnie), w Niemczech 

ALEKSANDRA ZBOROWSKA (Opera Berlińska), Austrii 
(kościoły diecezji Linz w Au-
strii). Niezwykłym wyzwa-
niem było przeprowadzenie  
– na zlecenie archeologów 
z PAN – inwentaryzacji pa-
łacu namiestnika rzymskiego 
w cypryjskim Pafos. Jednak 
najbardziej egzotycznym 
miejscem pracy geodetów 
z WPG była Libia, gdzie m.in. 
wykonano metodą fotograme-
tryczną mapy dla Trypolisu. 
Ale do Libii pracownicy wra-
cali kilkukrotnie, za każdym 
razem wykonując coraz po-
ważniejsze zlecenia.

dowie którego także byliśmy 
zaangażowani – mówi szef 
WPG.

Skarby na Młocinach
Barwną historię pracy geo-

detów przedstawia muzeum, 
które WPG utworzyło w la-
tach 90. XX wieku. – W sumie 
mamy aż 3 tysiące ekspona-
tów – mówi prezes Brzozow-
ski. Początki muzeum sięgają 
czasów sprzed trzech dekad, 
gdy geodeci przechodzili na 
bardziej nowoczesne tech-
nologie i pozbywali się urzą-
dzeń dotychczas używanych.  
– Prawdę mówiąc, było nam 
żal patrzeć jak wyrzucany 
jest ten sprzęt. Była to prze-
cież spuścizna naszego fachu 
– podkreśla Ryszard Brzo-
zowski. WPG zaczęło więc 
gromadzić geodezyjne pereł-
ki. Samo muzeum otworzyło 
podwoje w 2007 roku i do dziś 
jest chętnie odwiedzane m.in. 
przez studentów politechnik. 
Jakie rarytasy mogą obej-
rzeć zwiedzający? – Bardzo 
ciekawym eksponatem jest 
Autograf A5. To urządzenie, 
które było wykorzystywane na 
przykład przez CIA do opra-
cowania zdjęć szpiegowskich. 
Przewieźliśmy je do Warsza-
wy aż z Torunia. Nie była to 
łatwa operacja logistyczna, bo 
A5 waży aż tonę – mówi szef 
WPG. 

Zabytkiem z niezwykłą hi-
storią jest sprzęt firmy Ger-
lach, znanej przede wszyst-
kim z produkcji sztućców.  
– Sprzęt ten został wyprodu-
kowany w Warszawie, ale tra-
fił do Szwajcarii. Jego właści-
ciel miał córkę, która wydała 
się za niemieckiego wiceprze-
wodniczącego stowarzyszenia 
geodetów niemieckich. Mó-
wiąc nieco żartobliwie, wraz 
z ręką córki przekazał zięciowi 
także sprzęt geodezyjny. Po 
wielu latach Niemiec przeka-
zał go z powrotem do Warsza-
wy. W ten sposób sprzęt ten 
zatoczył koło historii – zauwa-
ża prezes Ryszard Brzozow-
ski.
MUZEUM GEODEZJI 
mieści się przy ulicy Biogra-
ficznej 2 na Młocinach. Aby 
umówić się na zwiedzanie, 
należy zatelefonować pod 
numer: 22 621 44 61.

I Smyk, i Złote Tarasy
Geodeci z WPG współtwo-

rzą także nowoczesne oblicze 
stolicy. Ich doświadczenie 
przydało się przy budowie 
wszystkich warszawskich 
mostów, ale także Trasy To-
ruńskiej, metra, Świątyni 
Opatrzności Bożej czy Złotych 
Tarasów, galerii handlowej 
w samym sercu miasta. – 
Technicznie to były bardzo 
trudne prace – przyznaje 
prezes Brzozowski. – Złote 
Tarasy powstały przecież nad 
podziemną częścią trasy kole-
jowej. Zresztą podobna sytu-
acja była w przypadku Domu 
Towarowego Smyk, przy bu-

Początki mu-
zeum sięgają 
czasów sprzed 
trzech dekad, 
gdy geodeci 
przechodzili na 
bardziej nowo-
czesne techno-
logie i pozbywali 
się urządzeń 
dotychczas uży-
wanych.  
– Prawdę mó-
wiąc, było nam 
żal patrzeć jak 
wyrzucany jest 
ten sprzęt. Była 
to przecież spu-
ścizna naszego 
fachu!

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

Ekspozycja sprzętu używanego przez warszawskich geodetów| FOT: Tomasz Ozdoba
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Recenzja

Bielańskie adresy państwa
Maria i Kazimierz Piechotkowie w swoich Wspomnieniach architektów opisują projektowane przez siebie 
w latach 50.-60. bielańskie osiedla, ale także przywołują miejsca, w których na Bielanach mieszkali, po-
cząwszy od 1954 roku aż do końca życia (pan Kazimierz odszedł w 2010, pani Maria w 2021 roku). Przed-
stawiamy fragmenty z obszernej i bogato ilustrowanej publikacji, przygotowanej przez Dom Spotkań 
z Historią, która ukaże się pod koniec tego roku.

  Maria Piechotkowa w swoim mieszkaniu, 1961. | FOT: Irena Jarosińska/Ośrodek KARTA

  Maria i Kazimierz Piechotkowie w swoim mieszkaniu przy ulicy Lisowskiej, lata 

50. 

Osiedle domków przy ulicy Kleczewskiej, lata 70. | FOT: Michał Piechotka

Lisowska
Nasze dotychczasowe 

mieszkanko na ulicy Niepo-
ręckiej, gdzie tłoczyliśmy się 
w piątkę (z dwoma synami 
i ich opiekunką), nieznacz-
nie przekraczało obowiązu-
jące normy, według których 
przysługiwało nam 35 m2. 
Dopiero gdy zostaliśmy pro-
jektantami Bielan, najpierw 
przyznano nam prawo do 
przysługującej twórcom do-
datkowej powierzchni, co 
w praktyce oznaczało o jeden 
pokój więcej, a wkrótce potem 
przydział większego mieszka-
nia, pod warunkiem że będzie 
się znajdowało na Bielanach, 
w pobliżu rejonu przez nas 
projektowanego. 

W końcu 1954 roku otrzy-
maliśmy klucze do trzypoko-
jowego mieszkania w zapro-
jektowanym przez Wiktora 
Espenhana nowo ukończo-
nym, czterokondygnacyjnym 
budynku przy Lisowskiej. 
Miało 64 m2, które obejmo-
wały: jeden większy pokój 
i dwa malutkie, niewielką 
kuchnię z piecem na wę-
giel, dwupalnikową kuchen-
ką gazową na osadzonych 
w ścianie wspornikach, z tzw. 
zimną szafką pod oknem, 
z osłoniętym kratką otwo-
rem wentylacyjnym w ścia-
nie zewnętrznej. Na lodówkę 
miejsca nie przewidziano, bo 
i lodówek w sprzedaży nie 
było. W łazience mieściła się 
tylko wanna z piecykiem ga-
zowym i umywalka. O pralce 
nikt jeszcze wtedy nie myślał 
(słynna „Frania” pojawiła się 
dopiero później), ale za to 
WC był wydzielony, co było 
stosowane tylko w mieszka-
niach dla rodzin pięcio-, sze-
ścioosobowych. No i mieliśmy 
centralne ogrzewanie z lokal-
nej kotłowni. W stosunku do 
Nieporęckiej był to już duży 
postęp. W końcu mogła do 
nas na dłużej przyjechać moja 
matka, która po śmierci taty 
została w Tarnowie bardzo 
osamotniona, a przy okazji 
mogła pomóc nam w wycho-
wywaniu dzieci. Nareszcie 
też – co było dla nas bar-
dzo ważne – mieliśmy gdzie 
umieścić książki. Zebrało się 
ich już wtedy kilka tysięcy. Do 
tych przedwojennych, których 
sporo się na Nieporęckiej za-
chowało, wciąż przybywały 
nowe. Wkrótce książki za-
pełniły wszystkie możliwe 
miejsca – półki, pawlacze, 

nawet skrzynie tapczanów. 
Przybywało też tzw. staroci, 
które trafiały do nas z różnych 
źródeł i w różny sposób. Zbie-
raliśmy je z wielkim zamiło-
waniem, które przekazaliśmy 
z czasem naszym chłopcom: 
Michałowi i Maćkowi.  

[…] Nasz dom znajdował się 

wtedy na skraju ówczesnych 
Bielan, tuż obok wybrukowa-
nej „kocimi łbami” ulicy Że-
romskiego, w bezpośrednim 
sąsiedztwie pierwszej, będącej 
wtedy w budowie według na-
szego projektu szkoły ogólno-
kształcącej, w której będą się 
potem uczyć nasi chłopcy. Po 

drugiej, południowej stronie 
ulicy Żeromskiego rozciągała 
się wówczas wielka, płaska, 
porośnięta trawą, niezabu-
dowana przestrzeń, będąca 
od carskich aż do ostatnich 
czasów terenem ćwiczeń woj-
skowych. Było to ulubione, 
choć surowo zakazane miej-

sce zabaw małolatów, którzy 
znajdowali tam resztki ekwi-
punku wojskowego: łuski po 
nabojach, a czasem nawet 
puszki z proszkiem łzawią-
cym, i przynosili je z dumą 
do domu! Jednak głównym 
miejscem zabaw chłopców 
w pogodne dni było znajdu-

jące się na tyłach domu spore 
podwórze, z piaskownicą dla 
maluchów, trzepakiem i bo-
iskiem, na którym można było 
grać w klasy, w piłkę i co jesz-
cze przyszło do głowy. Na tym 
podwórku bawiły się dzieci 
z całego domu. Pochodziły 
z różnych środowisk, ale zu-
pełnie im to nie przeszkadzało 
we wspólnych grach i kole-
żeństwie.

Kleczewska
Mniej więcej w połowie 

1957 roku zjawiła się u nas 
delegacja pracowników gene-
ralnego wykonawcy projekto-
wanych przez nas budynków, 
państwowego Przedsiębior-
stwa Budowy Mieszkań War-
szawa Północ, z następującą 
sprawą: są przedstawicielami 
powstałej w PBM-WP wspól-
noty, która uzyskała zgodę 
na wybudowanie na Biela-
nach czterdziestu domów 
jednorodzinnych dla pra-
cowników. Mają zapewniony 
na ten cel kredyt bankowy, 
do spłaty w ratach rocznych 
w ciągu dwudziestu pięciu 
lat, a także przydział materia-
łów budowlanych po cenach 
urzędowych, trudnych do 
uzyskania na wolnym rynku. 
Przede wszystkim jednak do-
stali przydział (na wieczystą 
dzierżawę) terenu objętego 
ulicami: Kleczewską, Rydla, 
Szepietowską i Daniłowskie-
go, tam, gdzie ze względu na 
ścieżkę podejścia pobliskiego 
lotniska wojskowego na Be-
mowie nie można było stawiać 
budynków wyższych niż dwu-
kondygnacyjne. W statucie 

Było to ulubio-
ne, choć surowo 
zakazane miej-
sce zabaw ma-
łolatów, którzy 
znajdowali tam 
resztki ekwipun-
ku wojskowego: 
łuski po nabo-
jach, a czasem 
nawet puszki 
z proszkiem łza-
wiącym, i przy-
nosili je z dumą 
do domu!



wydanie świąteczne 2021 | 19NASZE BIELANY

Piechotków

Kazimierz Maciej Piechotka w ogrodzie domu przy Kleczewskiej, lata 70 | FOT: Michał Piechotka

Magazyn „Ty i Ja”; nr  „Moje hobby to mieszkanie” | tekst: Felicja Uniechowska, 

zdjęcia: Piotr Barącz.

Projekt wnętrza domu przy Kleczewskiej.  | Rys. Kazimierz Piechotka.

wspólnoty zawarty był waru-
nek wzniesienia budynków, 
poczynając od projektu aż do 
ukończenia budowy, wyłącz-
nie rękami jej członków. Byli 
wśród nich przedstawiciele 
wszystkich zawodów budow-
lanych. Nam zaproponowano 
przystąpienie w charakterze 
członków, a zarazem projek-
tantów. Każda rodzina bu-
dująca musiała na wstępie 
wpłacić pięć tysięcy złotych – 
co nie było wtedy sumą szcze-
gólnie dużą, a następnie zobo-
wiązać się do stu godzin pracy 
miesięcznie dla całej wspólno-
ty – każdy w swojej specjalno-
ści. Z tym że godzina będzie 
się liczyć każdemu jednakowo 
po pięć złotych, bez względu 
na kwalifi kacje i rodzaj wyko-
nywanej pracy, a więc nam za 
projekt i nadzór autorski nad 
budową tyle samo co temu, 
który będzie robił wykopy pod 
fundamenty, murował ściany 
czy zakładał instalacje. 

Nie myśleliśmy wprawdzie 
dotąd o budowie własnego 
domu, ale ta inicjatywa nam 
się spodobała i postanowi-
liśmy do niej przystąpić.  
Zgodnie z obowiązującymi 
wtedy przepisami domy nie 
mogły przekraczać 110 m2 po-
wierzchni użytkowej. Zapro-
jektowaliśmy trzy typy dom-
ków, dostosowane do różnego 
usytuowania w stosunku do 
stron świata, położenia na 
działce i życzeń użytkowni-
ków: dwa rodzaje bliźniaków 
z garażami i jeden typ dla za-

budowy szeregowej, bez gara-
ży. Staraliśmy się umożliwić 
różny podział powierzchni 
na pomieszczenia zależnie od 

Magazyn „Ty i Ja”; nr  „Moje hobby to mieszkanie” | tekst: Felicja Uniechowska, 

zdjęcia: Piotr Barącz.

niem na Lisowskiej była to 
ogromna zmiana na korzyść. 
Jeden duży pokój użytku 
ogólnego z wyjściem na taras, 
kuchnia w pełni wyposażona, 
z miejscem do spożywania 
małych posiłków, trzy pokoje 
sypialne, stosunkowo duża ła-
zienka z oknem, loggia, drugi 
wydzielony WC, pracownia 
w podziemiu i przyległy garaż. 
No i ogród, wówczas jeszcze 
goły, porośnięty chwastami, 
piaszczysty teren, na który na-
wieźliśmy ziemię ogrodniczą. 
Znajomy zawodowy ogrodnik 
posadził nam kilka drzewek 
owocowych, krzaków forsycji 
i róż, cebulki tulipanów i kro-
kusów, które kwitną do dziś. 
W głębi założyliśmy parę grzą-
dek, żeby mieć własne, trudne 
wówczas do kupienia, niepry-
skane rzodkiewki, pomidory, 
cebulę, ogórki, sałatę.  

Drzewa przez te kilkadzie-
siąt lat ogromnie się rozrosły 
i – jak my – postarzały. Więk-
szości z nich już nie ma. Po-
został jeszcze orzech włoski, 
dwie pięknie kwitnące wio-
sną, ale stare i schorowane 
grusze, jabłonka landsberska, 
na wpół zdziczała, ale plenna, 
morela i brzoskwinia, ale ich 
żywot też zapewne nie będzie 
długi. Za to rozrósł się ogrom-
nie kasztanowiec, który Ma-
ciej posadził chyba sześćdzie-
siąt lat temu jako kasztanka 
z kiełkującym listkiem, dwa 
krzewy dereni i przepięknie, 
białoróżowo kwitnąca na wio-
snę, rozpościerająca się jak 

potrzeb danej rodziny, ewen-
tualnie nawet przestawienie 
ścianek działowych w przy-
szłości. Budowę rozpoczę-
to w 1958 roku. W ramach 
wspólnoty zostały wykonane 
stany surowe zamknięte, to 
znaczy ściany przykryte da-
chem, wstawiona stolarka 
drzwiowa, oszklone okna, 
podprowadzone przyłącza dla 
instalacji. Roboty wykończe-
niowe wykonywała każda ro-
dzina indywidualnie, zgodnie 
z własnymi umiejętnościami, 
możliwościami fi nansowymi, 
potrzebami i upodobaniami; 
my na przykład już przy po-
mocy wynajętych odpowied-
nich fachowców. Nasi chłopcy 
też z zapałem asystowali przy 
budowie „własnego domu”, 
w miarę swoich sił i możliwo-
ści. 

Na Kleczewską przepro-
wadziliśmy się latem 1962. 
W porównaniu z mieszka-
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Drzewa przez 
te kilkadziesiąt 
lat ogromnie się 
rozrosły i – jak 
my – postarza-
ły. Większości 
z nich już nie ma.

ogromny parasol, ozdobna ja-
błonka przed domem.
wybrała
Katarzyna Madoń-Mitzner
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Bielany z czasów… przed naszą erą

Na obszarze dzisiejszej dzielnicy Bielany odkryto dotąd kilkanaście pradziejowych sta-
nowisk archeologicznych. Co wiemy o prehistorii tych okolic?

Znaleziska z epoki kamienia (L. Kozłowski, „Narzędzia krzemienne okolic Warszawy”, „Światowit”, 1911 r.) 

Najstarsza pisana wzmian-
ka o terenach naszej dzielnicy 
pochodzi z dokumentu wysta-
wionego w Rzymie przez pa-
pieża Urbana V dnia 29 paź-
dziernika 1367 r. W łacińskim 
tekście występują znajomo 
brzmiące nazwy „Mloczini” 
i „Waurisew”. Echem śre-
dniowiecznego osadnictwa 
są kawałki glinianych naczyń 
z XIV w. znalezione przez 
archeologów na Wólce Wę-
glowej i Wawrzyszewie. Pro-
fesor Aleksander Gieysztor 
przypuszczał, że wieś Młociny 
mogła istnieć już na przełomie 
XI i XII w. Co jednak działo 
się w tych stronach wcześniej, 
dużo wcześniej? Podpowiedzi 
dostarczają artefakty arche-
ologiczne z czasów przedhi-
storycznych.

Według kryterium podsta-
wowego materiału, z jakiego 
w pradawnych czasach ludzie 
wykonywali narzędzia, arche-
olodzy podzielili prehistorię 
na trzy główne, następują-
ce po sobie epoki: kamienia 
(dzielącą się na paleolit, me-
zolit i neolit), brązu i żelaza. 
Na Bielanach odnaleziono 
zabytki z każdej z tych epok. 
Pokrótce przybliżę najważ-
niejsze odkrycia. 

 Krzemienne narzędzia
Józef Przyborowski  

w „Wiadomościach Archeolo-
gicznych” z 1874 r. wspominał 
o znalezisku pochodzącym 
z epoki kamienia, które mogło 
wskazywać na funkcjonowa-
nie pradawnej wymiany towa-
rowej: „Znalezionych w r. 1872 
kilkanaście wielkich kawałów 
krzemienia kopalnego, które 
były zachowane jako mate-
ryał w piasku w Wawrzysze-
wie pod Warszawą, może pod 
pewnym względem poprzeć 
przypuszczenie o nabywaniu 
krzemienia z dalszych stron 
i kupczeniu nim” (pisownia 
oryginalna). Naukowiec miał 
na myśli konkrecje krzemien-
ne, czyli bryły surowca, z któ-
rych nasi przodkowie wytwa-
rzali noże, groty strzał i inne 
niezbędne akcesoria. 

W 1909 r. Leon Kozłowski, 
siedemnastoletni pasjonat 
pradziejów, prowadził ama-
torskie badania powierzch-
niowe na wydmach wokół 
Warszawy. Uważnie patrzył 
pod nogi i zbierał kamienie 
noszące ślady obróbki ludzką 
ręką. Wędrując po młociń-
skich pagórkach, znalazł kilka 
egzemplarzy „głazików krze-
miennych”, będących paleoli-
tycznymi narzędziami. Rezul-
taty poszukiwań opublikował 
dwa lata później w swoim 
pierwszym artykule nauko-
wym, zamieszczonym na ła-
mach periodyku „Światowit”. 
W przyszłości młodzieniec 
został wybitnym profesorem 
archeologii, przez rok piasto-

wał nawet urząd premiera II 
Rzeczypospolitej.

Kolejne archeologiczne 
„powierzchniówki” w Młoci-
nach przeprowadził w 1925 
r. Stefan Krukowski, badacz 
prehistorycznej kopalni krze-
mienia w Krzemionkach Opa-
towskich. Zebrał 76 wyrobów 
krzemiennych: narzędzi, pół-
surowców przeznaczonych 
do dalszej obróbki oraz od-
padów produkcyjnych. Tego 
typu przedmioty odkrył także 
krajoznawca Stefan Kotaniec 
w Lesie Bielańskim w 1921 r. 
Na wiślanej skarpie nieopodal 
wałów fortu znalazł kilkadzie-
siąt krzemiennych zabytków 
kultury świderskiej (nazwa-
nej tak od stanowiska arche-
ologicznego w Świdrze koło 
Otwocka) sprzed ok. 12 tys. 
lat. Spora ilość krzemieni mo-
gła świadczyć o istnieniu obo-
zowisk paleolitycznych my-
śliwych. Pojedyncze odłupki 
krzemienne ze starszej epoki 
kamienia archeolodzy odna-
leźli w latach 90. na Wólce 
Węglowej.

W „Expressie Wieczornym” 
z 15 maja 1968 r. przeczytałem 
komunikat: „Niecodziennego 
odkrycia archeologicznego 
dokonano przy pracach nad 
budową pętli tramwajowej 
przy ulicy Broniewskiego. Od-
rzucający ziemię spychacz od-
słonił osobliwego kształtu ka-
myki, na które zwrócił uwagę 
jeden z pracowników węzła K. 
Cieślicki. Po zawiadomieniu 
Pogotowia Archeologicznego 
na miejsce przybył dr Jerzy 
Głosik, który w znaleziskach 
rozpoznał bardzo ciekawe 

okazy narzędzi myśliwskich 
sprzed wielu tysięcy lat. Dwa 
z nich z młodszej epoki ka-
miennej (ok. 4 tys. lat p.n.e.) 
są trochę większe. Jeden ma 9 
cm długości i pochodzi z pięk-
nego krzemienia, występują-
cego na Wołyniu; drugi liczy 
około 7 cm. Cztery wcześniej-
sze, z tzw. paleolitu niżowego 
(około 10 tys. lat p.n.e.) są 
malutkie – zaledwie o kilku 
cm kw. powierzchni”. Wyglą-
da na to, że pętlę na Piaskach 
zbudowano na wielokulturo-
wym stanowisku.

Pan Cieślicki miał zacięcie 
do archeologii. Doktor Gło-
sik w czasopiśmie „Z otchła-
ni wieków” (nr 1 z 1966 r.) 
pisał o innym jego odkryciu: 
„W dniu 18 lipca 1965 r. ob. 
K. Cieślicki, zapalony zbieracz 
znalezisk archeologicznych, 
znalazł u zbiegu ulic Żerom-
skiego i Fontany, na pustej 
przestrzeni piaszczystej, na-
przeciwko szkoły nr 22, czwo-
rościenną siekierkę krzemien-

ną. Należy przypuszczać, że 
mamy tu do czynienia z zabyt-
kiem tzw. kultury amfor kuli-
stych z młodszej epoki kamie-
nia”. Starannie wygładzone 
narzędzie sprzed ok. 5 tys. lat 
zostało wykonane z krzemie-
nia pasiastego, pochodzącego 
z kopalni w Krzemionkach 
Opatowskich.

Huta sprzed 20  
wieków
W Młocinach przed wojną 

odnaleziono 26 fragmentów 
naczyń ceramicznych kul-
tury trzcinieckiej (nazwa od 
stanowiska w miejscowości 
Trzciniec na Lubelszczyź-
nie) z wczesnej epoki brązu, 
sprzed ok. 3,5 tys. lat. Znale-
ziska sugerują obecność nie-
wielkiej osady. Naczynia były 
wykonywane bez użycia koła 
garncarskiego – tego wyna-
lazku jeszcze wtedy „u nas” 
nie znano. 

Interesującym zabytkiem 
z przełomu epok brązu i że-
laza jest młotek z poroża 
jelenia, znaleziony na bielań-
skim brzegu Wisły podczas 
pogłębiania rzeki w 1983 r. 
Narzędzie, o długości 13,5 cm 
i grubości ok. 6 cm, wykonano 
z nasady tyki poroża – w tym 
miejscu tkanka kostna jest 
najtwardsza. W środkowej 
części młotka prehistoryczny 
rzemieślnik przewiercił pro-
stokątny otwór do osadzania 
trzonka. Podobny artefakt ar-
cheolodzy odkryli w słynnym 
grodzie kultury łużyckiej koło 
Biskupina.

Początek naszej ery to okres 
intensywnego rozwoju hut-

nictwa żelaza na ziemiach 
polskich. Metal ten otrzymy-
wano w wyniku wytopu rudy 
darniowej w dymarkach – gli-
nianych piecach jednorazowe-
go użytku, opalanych węglem 
drzewnym. Wiosną 1976 r. 
w ogródkach działkowych, 
likwidowanych w związku 
z nadchodzącą budową Trasy 
Armii Krajowej, specjaliści 
z Pogotowia Archeologicz-
nego pod kierunkiem dr. Je-
rzego Głosika zidentyfikowali 
pozostałości dwóch takich 
pieców i kawałek kloca żuż-
lowego, będącego ubocznym 
produktem wytopu. Ratowni-
cze wykopaliska potwierdziły 
wcześniejsze przypuszczenia. 
„Express Wieczorny” z 12/13 
czerwca 1976 r. pisał, że „już 
kilka lat temu na terenie 
ogrodów działkowych od-
najdywano zagadkowe bryły 
żużla. Mogły one pochodzić 
z odpadów energetycznych. 
Dopiero gdy właściciel jed-
nego z ogródków, p. Bogdan 
Mazurek, obejrzał w Muzeum 
Archeologicznym dymarko-
wą ekspozycję, stwierdził, że 
identyczne bryły znajdują się 
na jego działce”. Surowiec 
prawdopodobnie pochodził 
z miejscowych pokładów rudy 
darniowej – osiedle Ruda bie-
rze wszak swą nazwę od rdza-
wych złóż. Hutnicze tradycje 
dzielnicy są zatem bardzo 
wiekowe!

Bielański archeolog
Wspomniany dr Jerzy Gło-

sik (1931–2017) był miesz-
kańcem Bielan. Przez pierw-
sze lata życia mieszkał przy 

ul. Ogólnej, później przepro-
wadził się z rodzicami na ul. 
Chełmżyńską (dziś Płatniczą) 
na Zdobyczy Robotniczej. 
Ukończył studia archeolo-
giczne na Uniwersytecie War-
szawskim, a doktorat obronił 
na Uniwersytecie Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie. Od 
końca lat 50. pracował w Pań-
stwowym Muzeum Archeolo-
gicznym, gdzie znajduje się 
zresztą większość opisanych 
wyżej znalezisk. Specjalizował 
się w neolicie i epoce brązu. 
Przez ponad 30 lat kierował 
Pogotowiem Archeologicz-
nym, czyli założoną w 1963 r. 
grupą badaczy z PMA, która  
– niczym pogotowie ratun-
kowe – wyjeżdżała na inter-
wencje i zabezpieczała zabyt-
ki, znajdowane przypadkowo 
w czasie prac budowlanych 
czy rolnych. Oprócz działalno-
ści naukowej zajmował się po-
pularyzacją archeologii. Na-
pisał poczytne książki, m.in. 
„Zanim nastali Słowianie”, 
„Skąd nasz ród”, „W kręgu 
Światowida” oraz „Przygodę 
z archeologią”. 

Doktor Głosik przez kilka 
lat współpracował z „Naszy-
mi Bielanami”. W rubryce 
„Wspomnienia starego bie-
lańczyka” fascynująco opo-
wiadał o przeszłości swoich 
okolic. Zbiór felietonów wyda-
no w 2011 r. nakładem Urzędu 
Dzielnicy Bielany w książce 
o tym samym tytule. Arche-
olog spoczywa na Cmentarzu 
Wawrzyszewskim.

MATEUSZ NAPIERALSKI

Interesują-
cym zabytkiem 
z przełomu epok 
brązu i żela-
za jest młotek 
z poroża jelenia, 
znaleziony na 
bielańskim brze-
gu Wisły pod-
czas pogłębiania 
rzeki w 1983 r. 
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Sport

Bieganie to zdrowie
W dobie koronawirusa 
wzmacnianie odporno-
ści naszego organizmu 
powinno być dla każdego 
z nas priorytetowe. Oczy-
wiście najskuteczniejszą 
bronią, która pomoże 
nam uchronić się przed 
zakażeniem COVID-19 są 
szczepienia i stosowanie 
się do obowiązujących 
obostrzeń sanitarnych. 
Możemy dodatkowo za-
dbać o naszą odporność 
na kilka sposobów. 

Pamiętajmy, że za stan 
naszego układu immunolo-
gicznego odpowiada cały or-
ganizm – zarówno jego stan 
fizyczny, jak i psychiczny. 
Jednym z kluczowych czyn-
ników, mających znaczący 
wpływ na wzmocnienie zdol-
ności naszego organizmu do 
obrony przed czynnikami 
chorobotwórczymi, jest regu-
larny wysiłek fizyczny. 

W listopadzie 2020 roku 
opublikowane zostały nowe 
rekomendacje Światowej 
Organizacji Zdrowia doty-
czące aktywności fizycznej. 
Zgodnie z tymi wytycznymi 
dorośli (18–64 lata) powin-
ni wykonywać aktywność 
fizyczną o umiarkowanej in-
tensywności przez 150–300 
minut tygodniowo lub o dużej 
intensywności przez 75–150 
minut. Dzieci i młodzież po-
trzebują przynajmniej 60 mi-
nut ruchu dziennie. Osoby po 
65. roku życia, a także osoby 
z niepełnosprawnościami czy 
chorobami przewlekłymi, po-
winny zachować szczególną 
ostrożność i przed podjęciem 
ćwiczeń skonsultować się 
z lekarzem. Szczególnie zale-
cane są ćwiczenia aerobowe 
i wzmacniające mięśnie. 

Do biegu!
Jedną z coraz bardziej po-

pularnych i łatwo dostępnych 
form aktywności fizycznej 
jest bieganie. Z własnego do-
świadczenia i z rozmów ze 
znajomymi biegaczami wiem, 
że regularne uprawianie tej 
formy ruchu wyraźnie popra-

wia samopoczucie i jednocze-
śnie zmniejsza podatność or-
ganizmu na choroby. Ponadto 
sport ten wzmacnia nie tylko 
nasz układ ruchu, lecz także 
układ sercowo-naczyniowy. 
Regularne bieganie popra-
wia naszą kondycję, obniża 
ciśnienie krwi i poziom złego 
cholesterolu, a tym samym 
obniża ryzyko chorób serca 
i usprawnia przepływ krwi 
w naczyniach krwionośnych. 
Jest to sport relatywnie tani, 
jeśli biegamy rekreacyjnie. 
Jedyny wydatek, który pono-
simy związany jest z odpo-
wiednim ubiorem. Nie potrze-
bujemy dużej ilości sprzętu 
i nie musimy długo się przy-
gotowywać, aby iść pobiegać. 
Jedyną niezbędną rzeczą są 
buty, zaprojektowane specjal-
nie z myślą o bieganiu, oraz 
odpowiedni, wygodny strój, 
który chroni organizm przed 
przegrzaniem lub wychło-
dzeniem. Niektóre akcesoria 
mogą nam się przydać, jeśli 
chcemy zwiększyć swój kom-
fort i poprawić wyniki, ale 
nie są one niezbędne. Biega-
my wtedy, kiedy mamy na to 
czas i w miejscach ogólnodo-
stępnych. Aktywność może-
my dostosować do naszych 
preferencji. Możemy biegać 
o odpowiednich dla nas po-
rach dnia. Zarówno poran-
ne, jak i wieczorne bieganie 
ma swoje korzyści. Poranny 
trening jest dobry dla osób 
chcących pozbyć się zbędnych 
kilogramów, ponieważ przy-
spiesza przemianę materii 
i sprawia, że szybciej spala-
my kalorie przez cały dzień. 
Jednocześnie pomaga nam 
się rozbudzić i zmobilizować 
do działania. Wieczorny tre-
ning również ma swoje plusy. 
Przede wszystkim pomaga 
w redukcji hormonu stresu  
– kortyzolu, który groma-
dzi się w naszym organizmie 
w ciągu dnia. Dodatkowo 
świetnie dotlenia organizm, 
a przez to ułatwia zasypia-
nie. Każdy z nas sam może 
zdecydować, czy będzie bie-
gać w samotności, ciesząc się 
ciszą i spokojem, czy jednak 
wybierze się na bieg ze zna-
jomym lub w większej grupie. 

Ja od ponad pięciu lat cenię 
sobie bieganie w towarzy-
stwie mojej dobrej znajomej 
Małgosi, z którą ucinamy 
sobie w czasie treningu miłe 
pogawędki. Dzięki temu trasa 
nam się nie dłuży, a my przy 
okazji możemy przegadać 
ważne dla nas sprawy. W to-
warzystwie jest zawsze milej 
i raźniej, a my wzajemnie mo-
tywujemy się na trasie, jeśli 
którejś z nas danego dnia go-
rzej się biega.

Do lasu lub parku
Najlepiej biegać w lasach 

lub parkach, po naturalnych 
ścieżkach, które pozwala-
jąc na lepszą amortyzację, 
chronią układ ruchu przed 
nadmiernym obciążeniem. 
Mieszkańcy Bielan mają to 
szczęście, że prawie jedną 
trzecią powierzchni dzielni-
cy stanowią obszary zielone, 
dlatego nie brakuje tu ście-
żek do uprawiania biegania, 
nordic walkingu czy jazdy 
na rowerze. Jedną z charak-
terystycznych tras dla biega-
czy jest tzw. Pętla Młocińska 
w Lesie Młocińskim. Wzdłuż 
ścieżek znajdują się słupki in-
formacyjne pokazujące poko-
naną odległość i jednocześnie 
pozwalające na dostosowanie 
dystansu do naszych możli-
wości. Równolegle do drogi 
rekreacyjnej w Parku Młociń-
skim biegnie ścieżka rowe-
rowa, znajdująca się na wale 
przeciwpowodziowym.

Zaczynając przygodę z bie-
ganiem, gdy mamy wątpliwo-
ści, czy stan naszego zdrowia 
pozwala nam na jego upra-
wianie, zapytajmy o radę 
lekarza. Dla osób, które 
z różnych przyczyn nie mogą 
uprawiać tego sportu, dobrą 
alternatywą jest nordic wal 
king, czyli forma rekreacji 
polegająca na marszu ze spe-
cjalnymi kijkami. Ten rodzaj 
aktywności może przynieść 
tak samo wiele korzyści dla 
naszego zdrowia jak bieganie, 
ale jego dużą zaletą jest od-
ciążenie stawów, szczególnie 
ważne dla osób starszych. Na 
Bielanach początkujący bie-
gacze mogą dołączyć do jed-
nej z kilku samozwańczych 

grup biegowych, które zaczęły 
działać z potrzeby ludzi spo-
tykających się spontanicznie 
na wspólnym bieganiu czy 
morsowaniu. Prężnie działa 
grupa Naprzód Młociny. 

– Grupa zwana przez nas 
„szajką biegową” działa na te-
renie naszej dzielnicy od maja 
2014 r. Obecnie liczy prze-
szło 500 członków chcących 
zmienić coś w swoim życiu. 
Zrzesza w swoich szeregach 
różnych ludzi, z różnym na-
stawieniem do zdrowego try-
bu życia. Jedni chcą truchtać 
powoli, inni oczekują dłuż-
szych, czterdziestokilometro-
wych wycieczek biegowych, 
a jeszcze inni chcą tylko mor-
sować w okresie zimowym. 
Czyli każdy u nas znajdzie coś 
dla siebie – mówi aktywna 
sportowo dyrektor przed-
szkola 421 Anna Szymanek, 
która jest jednocześnie człon-
kiem tej grupy od początku jej 
powstania. 

We wcześniejszym czasie 
grupa biegowa spotykała się 
systematycznie na samo-
dzielnie organizowanych, 
wspólnych treningach biego-
wych kilka razy w tygodniu. 
Przez ostatnie dwa lata grupa 
spotyka się na zorganizowa-
nych treningach biegowych 
w Lesie Bielańskim. Treningi, 
które odbywają się w okresie 
jesienno-zimowym, prowa-
dzone są w poniedziałki przez 
pana Dariusza Wieczorka, 
a w środy przez panią Wero-
nikę Zielińską. 

Dodatkowo od listopada, 
w środy, pani Weronika pro-
wadzi zajęcia ogólnorozwojo-
we w sali gimnastycznej. Od 
trenerów i doświadczonych 
członków grupy można uzy-
skać cenne wskazówki, jak 
w rozsądny i bezpieczny spo-
sób zacząć treningi biegowe. 

Grupa biegowa Naprzód 
Młociny to nie tylko bieganie, 
lecz także morsowanie, które 
w znakomity sposób hartuje 
nasz organizm. Już od listo-
pada zwolennicy zimnych ką-
pieli spotykają się co tydzień, 
w każdą niedzielę o godz. 
8:30 w Dziekanowie Polskim 
nad Jeziorem Dziekanow-
skim.

BEATA NIEDOMAGAŁA

UDANY POCZĄTEK 
ZMP W PŁYWANIU
Rozpoczęły się zimowe 
mistrzostwa Polski w pły-
waniu. W Bydgoszczy już 
od pierwszego dnia nie 
brakuje bielańskich ak-
centów. Już pierwszego 
dnia kibice z Bielan mogli 
cieszyć się z medali,  
w tym złotego Bartłomie-
ja Koziejko na 1500 me-
trów stylem dowolnym.

Swoje liczne reprezenta-
cje na zawodach mają dwa 
największe kluby sportowe  
z Bielan – AZS AWF War-
szawa i UKS G-8 Bielany.  
W pierwszym dniu rywalizacji 
najwięcej powodów do rado-
ści miał Bartłomiej Koziejko 
z AZS AWF Warszawa – zło-
ty medalista na 1500 metrów 
stylem dowolnym.

Srebro dla Bielan i UKS G-8 
Bielany wywalczył Ksawery 

Masiuk  na 100 metrów sty-
lem motylkowym. Na cztero-
krotnie dłuższym dystansie, 
ale stylem zmiennym trzeci 
był Przemysław Suchański, 
reprezentujący barwy bielań-
skich Akademików. Dobrze 
spisały się sztafety – UKS 
G-8 Bielany wywalczyło dwa 
brązowe krążki na 50 metrów 
stylem zmiennym. W zmaga-
niach kobiet walkę o medal 
stoczyły dwie bielańskie dru-
żyny. Ostatecznie minimal-
nie lepszy okazał się zespół 
G-8 o kilkadadziesiąt setnych 
sekundy wyprzedzając AZS 
AWF Warszawa.

Medale wywalczyli w szta-
fecie także związani przez lata 
z UKS G-8 Bielany Kacper 
Stokowski i Bartosz Piszczo-
rowicz, obecnie pływający dla 
klubu z Lublina.

Pełne wyniki na portalu 
bielanynastart.pl.
MG

Warsaw Basketball zwycięża w Lelewelu
Już po raz kolejny na 
Bielanach rozegrano mi-
kołajkowy turniej koszy-
kówki dziewcząt. W rywa-
lizacji, jaka miała miejsce 
w Liceum im. J. Lelewela, 
najlepsza okazała się dru-
żyna Warsaw Basketball, 
która dość pewnie po-
konała szkolne drużyny  
– w tym gospodarzy i Ze-
spół Szkół nr 18.

Warsaw Basketball nie 

miało większych problemów  
z wygraniem wszystkich spo-
tkań, kończąc turniej z kom-
pletem punków i bilansem 
156 zdobytych i zaledwie 
23 straconych punków. Za 
zwyciężczyniami uplasował 
się zespól gospodarzy. Na 
najniższym stopniu podium 
stanęła „Reymontówka” Me-
cze rozegrane zostały sys-
temem  „każdy z każdym”. 
Zawody finansował Urząd 
Dzielnicy Bielany. MG

FOT: Bielanynastart.pl

Szkoły niepubliczne 
dominują w tenisie 
stołowym
Poznaliśmy najlepsze 
drużyny w rywalizacji 
szkolnej tenisa stołowego 
na Bielanach. W rywali-
zacji rozgrywanej na te-
renie Liceum im. Gen. S. 
Maczka z bardzo dobrej 
strony zaprezentowały 
się szkoły niepubliczne. 
Po raz pierwszy walczyli 
również licealiści.

W najmłodszej katego-
rii wiekowej po złoty medal 
sięgnęły zawodniczki Szkoły 
Podstawowej nr 209. Wśród 
chłopców złoto powędrowało 
do Szkoły Podstawowej Nie-
publicznej nr 74.

Właśnie uczniowie tej szko-
ły zgarnęli w tenisie stołowym 
najwięcej, dokładając wy-
graną w kategorii dziewcząt  
w turnieju młodzieży i srebrny 
medal w turnieju chłopców. 

Tutaj lepsza okazała się SSPI 
numer 100 STO.

Licealiści, którzy rywali-
zowali w tenisie stołowym  
w mistrzostwach Bielan po raz 
pierwszy w historii zaimpono-
wali frekwencją. Zwyciężyło 
Liceum im. Ks. Archutowskie-
go u dziewcząt. U chłopaków 
najlepsze było 41 LO im. J. 
Lelewela. Zawody otworzył 
uroczyście odpowiedzialny 
za sport w Dzielnicy zastępca 
Burmistrza – Andrzej Malina, 
który wcześniej udekorował 
najlepszych tenisistów stoło-
wych w turnieju dzieci.

Wszyscy zwycięzcy będą re-
prezentowali naszą dzielnicę  
w zbliżających się zmaganiach 
WOM. Zawody finansował 
Urząd Dzielnicy Bielany.

Pełne wyniki na portalu 
bielanynastart.pl.
MG

PŁYWANIE

TENIS STOŁOWY

FOT:  FB/UKS G-8 Bielany
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Świąteczny kalejdoskop 

W dzieciństwie, jak większość 
dzieci, miałam mały kalejdo-
skop, który zachwycał mnie 
wirującymi figurami. Ta popu-
larna i prosta konstrukcyjnie 
zabawka, dzięki odpowiednio 
ustawionym lusterkom odbi-
jającym różnobarwne szkiełka, 
pozwala patrzącemu podziwiać 
tańczące wokół centrycznie usy-
tuowanej złotej gwiazdy bajecz-
nie kolorowe obrazy. Zadawa-
łam sobie pytanie: gdzie i po co 
tak pędzą? 

To samo pytanie nurtuje 
mnie od kilku dni. Szarobury 
listopad skończył się wresz-
cie i ludzie odetchnęli z ulgą, 
czekając na zamianę szarości 
w biel, no i żyjąc perspekty-
wą zbliżającego się Bożego 
Narodzenia. Grudniowe dni 
są krótkie, a zadania przed-
świąteczne liczne: prezenty, 
choinka, zakupy, sprzątanie, 
gotowanie, należy więc się 
spieszyć. Ludzi wciąga przed-
świąteczny wir i znalezienie 
umiaru w tym zabieganiu 
wcale nie jest łatwe.  

Planuję więc, co się da 
i ruszam najpierw do naszej 
świątyni handlu, czyli Lec-
lerca przy ulicy Wólczyńskiej. 
Piątkowy wieczór zawiódł 
moje oczekiwania. Miało być 
pusto, a jest niemożliwy tłok. 
Rezygnuję z poszukiwania 
zabawek, na które wnuczęta 
złożyły listowne zamówienia 
u Św. Mikołaja, bo nie jestem 
w stanie wbić się między re-
gały. Znacznie lepiej wyglą-
dają półki z książkami. Tu 
jest prawie pusto. Niestety, 
nie znajduję interesujących 
mnie pozycji, więc postana-
wiam przemieścić się do czę-
ści spożywczej, też bardziej 
zatłoczonej niż zwykle. Przed 

JOANNA 
FABISIAK
POSEŁ NA SEJM RP

KOALICJA OBYWATELSKA

FELIETON samymi Świętami będzie 
jeszcze większy tłok, więc po-
stanawiam kupić produkty 
o dłuższym terminie ważno-
ści. Z pełnym wózkiem jadę 
jeszcze po niezbędne skład-
niki, by przygotować nóżki 
w galarecie. Postanowiłam 
uczynić zadość rodzinnym 
upodobaniom i zrobić nóżki 
wedle staropolskiego przepi-
su. Wydrukowałam w domu 
przepis z jakiejś archaicznej 
książki kucharskiej z przeko-
naniem, że to będzie hit śnia-
dania świątecznego. Czekało 
mnie jednak przykre rozcza-
rowanie. Przepis głosił „Weź 
łapy niedźwiedzia i sparz je 
ukropem”. Nie kontynuowa-
łam lektury. Postanowiłam, 
że tak zwyczajnie zrobię nóż-
ki wieprzowe, też będą dobre. 
Opuszczam zatłoczony sklep 
i czuję się trochę jak figurka 
w kalejdoskopie, która musi 
pędzić dalej. Przede mną 
kolejne zadanie – choinka. 
Bielański urząd zorganizował 
doskonałą akcję „Choinka za 
elektrośmieci”. Pomysł oka-
zał się strzałem w dziesiąt-
kę. Zebrano dwa kontenery. 
Prym wiodły telewizory, nie-
które pamiętały chyba wcze-
sne czasy powojenne. Były 
lodówki, telefony i stare kom-
putery. Kolejka po choinki 
ciągnęła się na długość ulicy. 
Po godzinie choinki skończy-
ły się, ale dla zawiedzionych 
były nagrody pocieszenia, no 
i gorąca herbata. 

To prawda, że nie dostałam 
ślicznego świerczka, ale prze-
chodząc między namiotami 
ustawionymi wokół sceny, na-
patrzyłam się na te wykonywa-
ne przez dzieci w ramach zajęć 
plastycznych, by na zakończenie 
Bielańskich Mikołajek uczestni-
czyć w wyśmienitym koncercie 
Mateusza Ziółko. Profesjona-
lizm artysty i piękno kolęd re-
kompensowały dotkliwe zimno.

Kolędowanie to piękna tra-
dycja, a śpiewać każdy może, 

chociaż jeden lepiej, a drugi 
gorzej. Tu kolejny obraz na-
szego świątecznego, bielań-
skiego kalejdoskopu, bo gdzie 
najpiękniej śpiewają kolędy? 
Naturalnie w kościele przy 
ul. Dewajtis u księdza Wojtka 
Drozdowicza. Czy może być 
inaczej u proboszcza artysty, 
organizującego od trzydzie-
stu lat wieczory jazzowe, re-
citale muzyczne, a na paster-
kę zapraszającego wybitnych 
muzyków? Toteż w tę wigi-
lijną noc można w kościele 
przy ul. Dewajtis usłyszeć 
wiele różnych instrumentów 
grających, jak ksiądz Wojtek 
mówi, na chwałę Bogu. Bę-
ben, saksofon, trąbki to cu-
downy akompaniament dla 
kolędujących ludzi. 

A w domach, gdy zapada 
wczesny grudniowy zmierzch 
i ustaje galop, patrzący w ka-
lejdoskop zobaczą rozświe-
tloną gwiazdę na czubku 
ustrojonej już choinki, a pod 
nią na gałązkach szopkę ze 
Świętą Rodziną. Kiedy cho-
inka zachwyca domowników, 
gotowe potrawy pachną upo-
jnie, wigilijny stół czeka na 
gości, a opłatek promienie-
je najlepszymi życzeniami, 
wtedy „gasną wszelkie spory” 
i zasiadamy do kolacji, pełni 
pokoju i dobrych myśli dla 
każdego człowieka.

Czy to tradycja mobilizu-
je tak mocno każdego z nas, 
że z radością podejmujemy 
przedświąteczny wysiłek i róż-
norodne starania? Pewnie 
tak, ale mocniejsze od niej jest 
pragnienie, a czasami nawet 
marzenie, by spotkać się w ro-
dzinnym gronie w atmosferze 
miłości, wzajemnego zrozu-
mienia i życzliwości.

Na nadchodzące święta 
Bożego Narodzenia życzę 
wszystkim mieszkańcom Bie-
lan, by słowa kolęd prowadzi-
ły nas wśród nocnej ciszy za 
gwiazdą betlejemską, gdzie 
Bóg się rodzi.

Seniorze, poznaj lepiej komputer
Zapraszamy wszyst-
kich seniorów na 
bezpłatne kursy  
z obsługi kompu-
tera, laptopa, czy 
telefonu.

Zajęcia prowadzone w for-
mule indywidualnej. Zapisy 
na kurs odbywają się pod 
numerem telefonu – 693 705 
884.

Kursy prowadzimy w ka-
wiarence internetowej przy 
ul. Romaszewskiego 19 w go-
dzinach pracy kawiarenki:

Pn: 11:00 – 19:00
Wt: 10:00 – 16:00
Śr: 11:00 – 19:00
Cz: 11:00 – 19:00
Pt: 10:00 – 16:00.
Zapraszamy do skorzysta-

nia z naszej oferty!. BP

FOT:  shutterstock
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Herody z Wólki Węglowej
W dawnych czasach nie było Bożego Narodzenia na Marymoncie, Słodowcu 
czy Młocinach, bez występów tak zwanych Herodów. Niewiele osób pamięta 
już takie przedstawienia, kiedy grupy przebranych za biblijne, ale też histo-
ryczne postaci krążyły między domami. – Ja pamiętam, i to całkiem nieźle! 
– mówi pan Poldek, który ma pamięć tak dobrą i ostrą, jak zalewa octowa  
w grzybkach marynowanych. A było tak…

Poznaj przygody dzika Mariana!

Podczas wybornej świątecznej 
zabawy, w domu państwa 
Ogonków przy ulicy Estrady 
na Wólce Węglowej, rozległo 
się pukanie do drzwi, a po 
chwili w izbie objawiła się 
postać w królewskich szatach, 
koronie, i do tego z czarną, 
doczepianą brodą. Za nim 
wchodzi facet przebrany za 
anioła, tylko skrzydło jedno ma 
w sadzy umorusane, i pyta:
– Przepraszam państwa 
szanownych, czy możem tu, 
w tem mieszkaniu, uskutecz-
nić króla Heroda? 
– Zasadniczo i owszem, o ile 
nic nie zginie z mieszkania, to 
zapraszamy najserdeczniej. 
– Pani kochana, mowy nie 
ma! My nie urwaliśmy sie 
z bazaru Różyckiego!
– Nie mów pan tak, bo w zeszłe 
Święta takie Herody jak pan 
szanowny u nas byli, a po-
tem sie sztućców srebrnech 
doliczyć nie mogłam, a i lampa 
naftowa z sieni przepadła jak 
kamień w wode, o młynku do 
kawy nie wspomne! 
– To musieli być te Herody 
z Radiowa, ale my z Młocin, 
porządna firma. 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

BIELAŃSKIE GADKI Do rozmowy wtrącił się facet 
w widzianku diabła:
– Tak, tak, pani Ogonkowa, ja 
ręcze. Jak ament w pacierzu!
– Rany Boskie, głos jakby 
znany, ino facjaty nie widze!
– Bo ja o wiele maskie z cy-
ferblatem diabelskiem mam 
na twarzy, a do tego kudły 
sztuczne z rogamy! Już zdej-
muje te maszkarade, to sama 
pani zobaczy, kto ja jestem!
– Pan Jajecznik! Koniec 
świata! 
– To ja! Moje uszanowanie, 
pani Ogonkowa! Kłaniam się 
nisko!
– To wiele zmienia postać 
rzeczy! Zatem odegrajcie nam 
tego Heroda, bo ciekawość 
zżera, a i substancja w bu-
telce zimność traci. A może 
panowie szanowne po jednem 
by sie napili? 
– Mowy nie ma, bo reli-
gijnego przedstawienia na 
podwójnem gazie nie wolno 
jest odstawiać. To bezeceń-
stwo, tfu, i grzech! W charak-
terze diabła zatrudniony dziś 
jestem, to wiem!
– No to zatem zaiwaniaj pan 
te opere, ciekawe tych He-
rodów jesteśmy, niech mnie 
drzwi ścisną! 
Diabeł stanął na środku pokoju, 
poprawił płaszcz, i mówi:  

– Ludzie, ludzie! O wielkie żąda-
nie do was wnosze, dla wielkiego 
króla o krzesło prosze! 
Po chwili dostojny monarcha 
usiadł na stołku i zadeklamo-
wał: – Jam jest Heród, król 
nad królamy! Niebo z chmu-
ramy! Łąki z kwiatamy! Lasy 
z grzybamy! Jamniki z uszamy! 
To wszystko omiatam swojemy 
oczamy, to wszystko leży pod 
memy butamy! Należy sie sto 
złotyk – zakończył, mniej te-
atralnym głosem, główny aktor 
spektaklu. 
Domownicy spojrzeli na 
siebie mocno zdziwieni, na co 
gospodarz, pan Ogonek wstał 
i sięgnął po kij od miotły. 
– Sto złotyk? Sto złotyk?! Ta-
kie tandete możesz pan sobie 
na Kercelaku odstawiać, a nie 
u nasz. Zabieraj pan, panie 
Heród, tych przebierańców 
i fora ze dwora, bo nie ręcze 
za siebie!
Aktorzy amatorzy, bez go-
tówki, i ze smutnymi mina-
mi opuścili więc domostwo 
państwa Ogonków. – Ale nie 
martwcie się, ferajna! Na 
Estrady dużo domów jest! 
Idziemy pod kolejny numer, 
tem razem nieparzysty! 
I tak oto zakończyło się „he-
rodowanie” na Estrady.

Dzik Marian to mieszkaniec 
naszego lasu. Chrumkający, 
sympatyczny zwierz pewne-
go dnia stwierdził, że zamiast 
nudzić się i drapać grzbietem 
o stary dąb, lepiej przeżyć ja-
kąś przygodę. Jaką? O tym 
dowiecie się z książki Katarzy-
ny Minasewicz „Ferajna z La-
sku Bielańskiego”. To książka 
dla dzieci. Mamy ich dla Was 

dziesięć. Aby wygrać „Feraj-
nę”, wystarczy wysłać na ad-
res mailowy pburkiewicz@
um.warszawa.pl maila z tytu-
łem „Dzik Marian” oraz po-
dać przykłady trzech innych 
gatunków żyjących w Lesie 
Bielańskim. Prosimy również  
o podanie adresu korespon-
dencyjnego – nagrody wy-
ślemy pocztą. Uwaga! Nasza 
zabawa ma starą zasadę: kto 
pierwszy, ten lepszy.

KONKURS

Ruszaj w kosmos z Bodziem!

Kosmici są wszędzie… Na 
szczęście czujni Bodzio i Pulpet 
rozpoczęli przygotowania! Nie 
do końca odpowiada to może ich 
nauczycielom, ale kto by się tym 
przejmował. Jest tyle spraw do 
załatwienia. Na przykład trzeba 
przećwiczyć loty w kapsule ko-
smicznej czy nauczyć się łapać 
kosmostop… O tym właśnie jest 
książka Grzegorza Kasdepke 

„Ale kosmos! To znowu Bodzio  
i Pulpet!”. Mamy do rozdania 
10 egzemplarzy tej niesamowi-
tej książki. Aby wygrać jedną  
z nich, wystarczy wysłać na adres 
mailowy pburkiewicz@um.war-
szawa.pl maila z tytułem „Bodzio  
i Pulpet” oraz podać nazwy 
trzech gwiazd widocznych z Bie-
lan na niebie. Prosimy również  
o podanie adresu korespon-
dencyjnego – nagrody wyślemy 
pocztą. Kto pierwszy, ten lepszy.

KONKURS


