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Codziennie niesiemy pomoc

Wspierajmy sąsiadów

Dzielnicowy Zespół Wsparcia działa od
marca. W czasie drugiej fali epidemii
nasi wolontariusze robią zakupy osobom starszym, które nie powinny wychodzić z domu.

Pandemia spowodowała zastój w gospodarce. Ale robiąc zakupy u lokalnych
przedsiębiorców, możemy pomóc przetrwać im gospodarczy kryzys. Bez nas
nie dadzą rady.
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NASZE BIELANY

Nie wolno się załamywać!
Pandemia koronawirusa sparaliżowała
też życie kulturalne. Jak finansowo
i psychicznie radzą sobie artyści? Znana
bielańska malarka Magdalena Kobierecka opowiada o tym naszemu reporterowi.

POWSTAJE BIELAŃSKA DŻUNGLA

Wydanie online
Numer w wersji elektronicznej dostępny jest
na stronie naszebielany.pl, gdzie znajdą
Państwo dodatkowo inne ciekawe treści na
temat Bielan.

To nie jest komputerowo wykonana wizualizacja. Tak naprawdę wygląd nowy plac zabaw
przy Stawach Brustmana na
Wawrzyszewie, którego budowa
jest na finiszu.
Czego tu nie ma? Są nowoczesne zjeżdżalnie, huśtawki i urządzenia do wspinania. Zamontowany zostanie również
monitoring oraz nowoczesne oświetlenie.
Wokół zabawek ułożona została na-

wierzchnie poliueretanowa, dzięki czemu
dzieciaki nie będą sobie ścierać kolan.
Reszta placu zabaw będzie miała dodatkowo nawierzchnię trawiastą i piaskową.
– Cała roślinność, która jest na placu
zostanie zachowana, a dodatkowo nasadzimy trawy ozdobne oraz 306 sztuk
pięknie kwitnącego liliowca – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Koszt inwestycji to 2,2 mln złotych
(300 tysięcy złotych dołożyła Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa)
Bartłomiej Frymus

.
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Mamy dużo do zrobienia
Moim zdaniem najważniejszy z problemów Chomiczówki to brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stawiałby
warunki dla nowej zabudowy. Jest to
istotne w odniesieniu do gruntów jeszcze nie zabudowanych takich jak park
Chomicza gdzie postępowanie o zwrot
nieruchomości właśnie się kończy
– mówi w wywiadzie „Naszych Bielan”
Marcin Włodarczyk, radny i przewodniczący komisji Budżetu i Inwestycji.
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INWESTYCJE NA SKRÓTY
Ruszył remont ul. Cegłowskiej
Na całej długość ulicy – od bramy
Szpitala Bielańskiego do ulicy Podczaszyńskiego układana jest nowa nawierzchnia jezdni, zjazdów oraz
chodników. Na realizację prac wykonawca ma czas do 22 grudnia. Koszt
remontu to 1,4 mln zł

.

fot. Małgorzata Sokół

Ekspresowe tempo na Żółwiej

Tak będzie wyglądać nowe
przedszkole na Rudzie

wizualizacja inż. arch. Krzysztof Zakrzewski

Również 22 grudnia zakończy się
budowa ulicy Żółwiej, która na odcinku
między Mistrzowską a Melioracyjną
staje się arterią z prawdziwego zdarzenia. Będzie tu gładki asfalt, równiutki
chodnik z płyt betonowych, kanalizacja
deszczowa a także nowe, ledowe
oświetlenie. Wyciętych zostanie osiem
drzew, ale w zamian wykonane zostaną
nasadzenia zastępcze

.

fot. Bartłomiej Frymus

Trwa opracowanie projektu budowlanego nowego budynku Przedszkola nr 346
na osiedlu Ruda. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku wykonawca
uzyska pozwolenie na rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę nowego.
Bartłomiej Frymus

Inwestycja to nie tylko stworzenie nowych i bardziej komfortowych warunków
dla przedszkolaków i pracowników. Do
nowego budynku zostaną przeniesione
trzy grupy przedszkolne zlokalizowane
dotychczas w pobliskim żłobku nr 16 przy
ul. Klaudyny 6. Zwolnione pomieszczenia zostaną wyremontowane, a żłobek
zaadaptuje jest na nowe sale dla maluchów.
Infrastruktura oświatowa na Bielanach
poprawia się z roku na rok. W ostatnich
latach powstało pięć zupełnie nowych
obiektów przedszkolnych w miejscu
drewnianych i wysłużonych konstrukcji
budynków tzw. ciechanowskich – mówi
burmistrz Grzegorz Pietruczuk. To
obiekty modułowe przy ul. Conrada 10A,

Przy Agorze 12 oraz Marii Dąbrowskiej
5A, a także zbudowane w technologii
tradycyjnej przy ul. Kochanowskiego 9A
i Bogusławskiego 8A.
Dzielnica na ten cel wydała 50 mln zł
co zapewniło w sumie 950 miejsc dla
najmłodszych mieszkańców Bielan.
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Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Redakcja: ul. S. Żeromskiego 29, pburkiewicz@um.warszawa.pl
Redaktor naczelny: Przemysław Burkiewicz
Zespół redakcyjny: Magdalena Borek, Bartłomiej Frymus, Michał Michałowski
Korekta: Joanna Smolińska | Skład: Michał Michałowski

Na ukończeniu jest również modernizacja Przedszkola nr 341. Przy ul. Wergiliusza 15 na Wawrzyszewie dobudowano
nowe skrzydło budynku, gruntownie
wyremontowano istniejącą część budynku oraz wymieniono ogrodzenie. Ostatnim etapem ma być remont placu zabaw.

Żłobek jeszcze w tym roku?
U zbiegu ulic Bogusławskiego z Rodziny Połanieckich powstaje pierwszy
publiczny żłobek na Chomiczówce.
Choć pierwsza łopata miała być na
placu budowy dopiero wiosną, wszystko
wskazuje na to, że jeszcze w tym roku
stanie tu budynek w stanie surowym.
Po Nowym Roku rozpoczną się prace
wykończeniowe. Placówka pomieści
150 dzieciaków

.

fot. Sylwester Korzeniewski

390 tys. zł przeznaczone na ten cel pochodzi z oszczędności przetargowych w
2020 roku.
– W planach jest również kapitalny
remont przedszkoli przy ul. Tołstoja,
Brązowniczej i Broniewskiego – mówi
wiceburmistrz Marek Sitarski

.
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Wy w i a d n u m e r u

Na Chomiczówce jest jeszcze sporo do zrobienia
Bardzo cieszymy się z budowy pierwszego publicznego
żłobka na Chomiczówce, bo, choć trudno w to uwierzyć,
do tej pory nie było tu takiej placówki. Ale mieszkańcy mają
wiele trosk, jak choćby przyszłość pawilonów przy Conrada,
w miejscu których spółdzielnia widzi bloki, czy brak planu
zagospodarowania przestrzennego – mówi radny Marcin
Włodarczyk ze Stowarzyszenia Razem dla Bielan.
rozmawiał Przemysław Burkiewicz

Komisja Budżetu i Inwestycji, której jest
pan przewodniczącym, brzmi bardzo
poważnie. Czym zajmuje się przewodniczący, jak i komisja?
Marcin Włodarczyk, radny, przewodniczący Komisji Budżetu i Inwestycji: Rzeczywiście brzmi bardzo poważnie. Przewodniczący przede wszystkim kieruje
pracami komisji, ustala jej terminy i porządek posiedzeń. Do komisji, którą kieruję, należą sprawy z zakresu gospodarki
finansowej i inwestycji Dzielnicy, współdziałanie w tym przedmiocie z innymi
komisjami, Zarządem Dzielnicy, instytucjami do tego powołanymi, a także
z jednostkami samorządowymi niższego
rzędu.
W jakim procencie wykonany został
budżet na ten, 2020 rok?
Trudno określić dokładnie, w jakim
procencie budżet zaplanowany na rok
2020 został zrealizowany. Wynika to
przede wszystkim z trudnego przebiegu
kończącego się roku 2020 r. Łączny budżet Dzielnicy na ten rok to kwota ponad
650 mln złotych. Mimo pandemii COVID-19 Zarząd Dzielnicy nie ustaje
w wysiłkach, by jak najwięcej prac remontowych i inwestycji zostało zrealizowanych jeszcze w tym roku. Świadczy o tym
wiele wprowadzonych zmian do tegorocznego budżetu. Jeśli chodzi o wykonanie
budżetu inwestycyjnego, chciałbym podkreślić, że za rok 2019 znaleźliśmy się
w gronie 3 najlepszych dzielnic Warszawy,
w tym roku celujemy w pierwsze miejsce
w tym zakresie.
Jaki budżet będziemy mieli w przyszłym roku i na co, na jakie inwestycje
należy położyć nacisk?
Praca nad budżetem to wiele analiz,
propozycji i możliwości. Przede wszystkim brane są pod uwagę korzyści, jakie
z tych planów wynikają dla mieszkańców
Bielan. Wszystkie zadania są ważne. Poprawiają one jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy. Zwiększają
dostęp do placówek oświatowych dla bielańskich dzieci. Są to duże inwestycje typowo infrastrukturalne, jak budowy dróg
czy gruntowne modernizacje i budowa
placówek oświatowych, są to również inwestycje w infrastrukturę i zieleń bielańskich parków. Wiele z realizowanych inwestycji jest wieloletnich, zatem będziemy się skupiać też na ich dokończeniu.
Jesteśmy również przygotowani do rozpoczęcia nowych, dla których trwają prace
przygotowawcze i proceduralne. Prace

nad nową perspektywą finansową jeszcze
trwają. Szykujemy listę inwestycji, które
chcemy realizować i przedstawimy ją
w najbliższym czasie. Tymczasem
oszczędności to ponad 2 mln złotych
powstałe z tegorocznych, wykonanych
zadań. Wprowadziliśmy dzięki temu
5 nowych zadań, które rozpoczynamy
w tym roku, a skończymy w przyszłym.
Jeszcze w tym roku rozpoczęte będą prace przy przebudowie drogi wewnętrznej
wzdłuż ulicy Broniewskiego na odcinku
od ulicy Galla Anonima do alei Reymonta.
Często widzę pana spacerującego po
Chomiczówce i rozmawiającego z mieszkańcami. Jakie są problemy Chomiczówki?
To prawda, często przechadzam się
ulicami Chomiczówki, spotykam mieszkańców, którzy dzielą się ze mną swoimi
spostrzeżeniami, pytają o różne sprawy
dotyczące osiedla. Problemów dotyczących Chomiczówki jest wiele. Moim zdaniem najważniejsze z nich to brak do
chwili obecnej uchwalonego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
który stawiałby warunki dla nowej zabudowy. Jest to istotne w odniesieniu do
gruntów jeszcze niezabudowanych, takich
jak choćby Park Chomicza, gdzie postępowanie o zwrot nieruchomości właśnie
się kończy i możliwa jest zmiana charakteru przestrzeni publicznej tylko na podstawie warunków zabudowy.
Drugim obserwowanym przeze mnie
problemem jest brak dobrego pomysłu ze
strony Spółdzielni Chomiczówka na przemianę miejscowego centrum handlowo
-usługowego przy ulicy Conrada. Dzisiejsza organizacja tego miejsca zdecydowanie wymaga ingerencji w jego unowocześnienie. Ponieważ jest ono konkurencją
dla sklepów wielkopowierzchniowych,
trzeba wykorzystać potencjał tego miejsca
i stworzyć przestrzeń publiczną otoczoną
zielenią i miejscami do wypoczynku
i rekreacji. Dzisiejsza Chomiczówka to
około 30 tysięcy mieszkańców. Nie jestem
przekonany do tego, że tworzenie w tym
miejscu zwartej, gęstej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową jest tym,
czego oczekuje większość spółdzielców
czy mieszkańców osiedla. Dzisiejsze pawilony tworzą swego rodzaju klimat osiedla i pozwalają na spędzenie czasu wolnego czy zrobienie zakupów blisko domu.
Ponadto należy zwrócić uwagę na problem z parkowaniem pojazdów, a tym

fot. Małgorzata Sokół

samym możliwościami wyjazdu z osiedla
w godzinach rannych czy powrotu do
domów. Jest jeszcze jedna sprawa, która
przy tej okazji nie jest brana pod uwagę.
To wzrost zapotrzebowania na miejsca
w placówkach oświatowych. Obecnie
funkcjonujące nie będą w stanie przyjąć
na siebie ciężaru zwiększonej liczby podopiecznych.
Na osiedlu zaczęła się budowa nowego
żłobka. A raczej pierwszego żłobka publicznego, bo wcześniej takiej placówki
tu nie było. Jaki będzie ten żłobek?
Czekałem na to pytanie, bo wiąże się
ono ściśle z tym, co powiedziałem wcześniej. Nie jest sztuką wybudować mieszkania i je zasiedlić. Trzeba jeszcze pomyśleć o tym co pozwoli swobodnie funkcjonować w oparciu o dostępność wielu
rzeczy wokół miejsca zamieszkania. Z tą
myślą, by rodziny z małymi dziećmi nie
szukały miejsc w żłobkach w innych dzielnicach, by mogły poświęcić więcej czasu
dla swoich dzieci powstał pomysł budowy
pierwszego publicznego żłobka na terenie
Chomiczówki. Choć potrzeba budowy
takiej placówki miała swoje uzasadnienie
od powstania osiedla, to uwcześni urbaniści nie zdecydowali się na jej zaprojektowanie aż do tej pory. Staraniem Samorządu Mieszkańców i burmistrza Grzegorza Pietruczuka powstał projekt placówki
dla 150 najmłodszych mieszkańców. Liczymy, że bez problemów realizacja zakończy się w przyszłym roku z korzyścią

dla dzieci i rodziców.
Mieszkańcy nie chcą, by pawilony handlowe przy Conrada zniknęły. Jednak
coraz częściej słyszymy o zamysłach
władz spółdzielni, które chcą tu postawić
bloki. Co dalej z tym miejscem?
Tak jak już powiedziałem wcześniej. To
jeden z problemów osiedla o dużej skali.
Większość terenów Chomiczówki jest we
władaniu spółdzielni i to spółdzielcy
w moim przekonaniu powinni zdecydować o tym, jak wyglądać będzie to miejsce.
Dostałem niedawno list od czytelnika,
który skarży się na awionetki startujące
z lotniska Babice. Czy ten mały port lotniczy powinien zniknąć, a może powinien
zostać?
Czytałem wiele informacji na ten temat.
Czasem jestem zaskoczony tym co jest
w nich napisane. Sam mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Słucham
z uwagą również tego, co mówią mieszkańcy na ten temat. Istotnie zwracają
uwagę na intensywność zarówno startów
i lądowań. Wielu moich sąsiadów zwraca
uwagę na to, że jest to właśnie klimat tego
miejsca i właśnie to sprawia, że ludzie
chcą tu mieszkać. Jest niezmiernie ważne
w tym względzie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie: jeśli nie lotnisko to co?
Sam w sobie, pozostawiony bez żadnej
funkcji, tak duży teren zostanie szybko
rozdrapany przez deweloperów. Mimo
wszystko jest to duży obszar zielony pozwalający na napowietrzenie miasta

.
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Konkurs „Bądź EKO
na Bielanach 2020”
rozstrzygnięty!
W sobotę 24 października br. w bielańskim ratuszu odbyło się uroczyste, choć
ze względu na pandemię dużo skromniejsze niż zazwyczaj, wręczenie nagród
w dzielnicowym konkursie plastycznym
„Bądź EKO na Bielanach”, organizowanym przez Dzielnicę Bielany i Fundację
Żyj z pasją.
Chcieliśmy, aby tegoroczna VII
edycja, przebiegająca pod hasłem
„Co w trawie piszczy? – życie miejskiej
łąki”, zwróciła szczególną uwagę na
ochronę bioróżnorodności w miastach
oraz istotę miejskich ekosystemów,
w szczególności łąk. Kwitnące wyspy
zieleni wzbogacają miejski ekosystem,
oczyszczają powietrze i glebę, magazynują wilgoć i upiększają miejski krajobraz.
Na konkurs wpłynęło ponad 100
niezwykle ciekawych i przemyślanych
prac.
Komisja Konkursowa wyłoniła
laureatów i wyróżnionych. W kategorii
wiekowej 6-9 lat laureatami są Aleksander Jedynasty, Livia Matuszczak, Bazyli
Seń, a wyróżnienia otrzymali Martyna
Szatkowska, Grzegorz Rosiński i Anna
Wąsik. W kategorii wiekowej 10-12 lat
laureatami zostali Karolina Bednarz,
Kacper Gołąbek i Aleksandra Czajka,
a wyróżnienia otrzymali Zuzanna
Lyubashenko, Zofia Karwacka oraz Pior
Galatowicz. Z kolei w kategorii wiekowej 13-16 lat laureaci to Rafał Płociński,
Weronika Jaguś, i Julia Zielińska,
a wyróżnieni zostali Kajetan Kaczmarczyk, Krystian Bogucki oraz Bartosz
Oleszkiewicz. W tym roku nagrodą dla
każdego laureata konkursu była oryginalna praca rzeźbiarska, wykonana
przez przewodniczącego jury, artystę-rzeźbiarza Krzysztofa Zielińskiego.
Tradycyjnie prace laureatów i wyróżnionych znalazły się również w okolicznościowym zestawie pocztówek wydanym
przez Dzielnicę Bielany
Paulina Szczuczko-Jędruszak

.
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Taras widokowy w parku Olszyna
W Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym
Olszyna powstała ścieżka z tarasami widokowymi. Z tego miejsca wywieziono
ponad 80 ton starego, spękanego i pofałdowanego asfaltu. Zastąpiliśmy go drewnianą ścieżką. To projekt zrealizowany
w ramach Budżetu Obywatelskiego.
160-metrowy chodnik z modrzewia
został wykonany w technologii podwieszanej, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego drew. W ten sposób inwestycja
minimalizuje wp ł y w na unikatowe
w skali miasta środowisko. – To dla nas
bardzo ważne, szczególnie w Parku Olszyna, aby umożliwić współistnienie
obok siebie roślin, owadów, ptaków i ludzi. Dlatego do wielu miesięcy zmieniamy otoczenie parku – mówi Grzegorz
Pietruczuk, burmistrz Bielan.
Niedawno od strony ulicy Gąbińskiej,
w miejscu przedeptu wykonano nowy
chodnik z bujną roślinnością. – Ustawionych zostało sześć ławek zatopionych
w zieleni. Posadzono również 28 drzew,
ponad 2000 krzewów i bylin oraz 400
tulipanów, co z pewnością zwiększy bioróżnorodność parku oraz stworzy bazę
pokarmową i siedliska do bytowania owadów, ptaków i drobnych ssaków – wylicza
radny Piotr Walas. Dodatkowo Centrum
Rekreacyjno-Sportowe Bielany zakończyło w tym rejonie modernizację kompleksu boisk Syrenka. Wcześniej właśnie od
strony boisk wykonano ciąg pieszo-rowerowy z nową nawierzchnią.
Park Olszyna wraz z Zespołem Krajobrazowo-Przyrodniczym to bogactwo

fot. Małgorzata Sokół
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fauny i flory. Potwierdziło to ubiegłoroczne badanie Bio Blitz. Podczas akcji zidentyfikowano łącznie 62 gatunki grzybów,
33 gatunki porostów, 132 gatunki roślin,
34 gatunki chrząszczy, 8 gatunków motyli dziennych, 28 gatunków motyli noc-

nych, 32 gatunki owadów zapylających,
63 gatunki pająków i kosarzy, 17 gatunków organizmów wodnych. Zanotowano
też 36 gatunków ptaków, 1 gatunek gada
i 4 gatunki ssaków
Bartłomiej Frymus

.

Mieszkańcy pytają o ścieżkę
1. Żwirowa ścieżka byłaby tańsza i ładniejsza. Szkoda drzewa na takie coś
Ze względu na podmokły, grząski teren
(w zasadzie jest to nawierzchnia torfowa
– torfowisko) oraz korzenie drzew znajdujących się przy ścieżce utworzenie
ciągu żwirowego byłoby złym rozwiązaniem. Sypki żwir mógłby powodować
zapadanie się ścieżki w wielu miejscach.
System korzeniowy zostałby uszkodzony
podczas prac związanych z przygotowaniem miejsca pod nawierzchnię żwirową
(np. korytowanie).
2. Czy drewno na tym terenie jest dobrym rozwiązaniem?
Chodnik podwieszany, tzw. „rampowy”, jest najlepszym rozwiązaniem, patrząc przez pryzmat miejsca, w którym
został utworzony, czyli Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Olszyna. Oprócz
estetyki oraz nawiązania do wszechobecnej roślinności jest materiałem naturalnym oraz bardzo wytrzymałym.
3. Przecież to zaraz spróchnieje i się
zepsuje!
Nie spróchnieje i nie zepsuje, a na pewno nie zaraz. Deski oraz legary wykonano
z drzew z gatunku modrzew syberyjski,
który jest jednym z najbardziej wytrzy-

małych produktów. Deski i legary mają
około 20 lat żywotności przy impregnowaniu raz w roku, a ławy fundamentowe
powinny zachować wytrzymałość przez
następnych 70 lat. Deski wykonane zostały z materiału o grubości 32 mm,
dzięki czemu bardzo trwały jest dodatkowo sam materiał. Chodnik został znacznie poszerzony w stosunku do pierwotnej
ścieżki asfaltowej, z 180 cm do 250 cm,
dodatkowo w trzech miejscach powstały
zupełnie nowe zatoki.
4. Co to znaczy, że on jest podwieszany?
Co w tym ma być ekologicznego?
Chodnik podwieszany jest bardzo ekologicznym rozwiązaniem. Wykonany
został z surowca naturalnego, a drewno
zostało pozyskane zostało w Polsce z lasu
gospodarczego w powiecie częstochowskim. Także uspokajamy – drewno do
budowy ścieżki nie trafiło tutaj z Syberii.
Co do samej konstrukcji – dzięki wyniesieniu chodnika na wysokość ok 40 cm
zostawiliśmy nietknięty system korzeniowy drzew, z warstwą geowłókniny i drobnego otoczaka. Całość pozwoli zachować
odpowiednie warunki do dalszego rozwoju systemu korzeniowego drzewa (dostęp powietrza, wodoprzepuszczalność).
Dzięki usytuowaniu fundamentów punk-

towych oraz legarów utworzono przejście
dla małych zwierząt np. jeży. Korzenie
żywicielskie (pobierające m.in. wodę)
drzew w zespole znajdują się na głębokości do 60 cm, także bardzo płytko, więc
ich ochrona jest kluczowa dla utrzymania
dobrej kondycji drzew.
5. Co to znaczy, że drewno użyte do
budowy ścieżki ma certyfikat?
Drewno posiada certyfikat wydany na
5 lat – od roku 2019 do 2024 (dla firmy
ZALESIONE). Certyfikat FSC (Forest
Stewardship Council) jest najbardziej
wartościowym dokumentem i zarazem
programem używanym na arenie międzynarodowej. Certyfikat FSC „Chain of
Custody” potwierdza, że kupowane
i sprzedawane materiał y i produkty
z drewna pochodzą wyłącznie z certyfikowanych lasów. Unia Europejska od
2002 roku za priorytetowe uznaje zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanym
drewnem.
6. Dlaczego tam nie ma ławek?
Obecność ławek pozwoliłaby na inne
„rozrywki” do których rezerwat nie jest
najlepszym miejscem
Magdalena Borek/redakcja

.
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Co zrobić z problematycznymi odpadami?
Według obecnie obowiązujących zasad
segregujemy odpady na 5 podstawowych
frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.
Dodatkowo zgodnie z harmonogramem
dla danej nieruchomości zabierane są
także odpady wielkogabarytowe jak stare
meble, dywany, foteliki samochodowe czy
wózki dziecięce. Elektroodpady można
oddawać m.in. na cotygodniowej sobotniej zbiórce w godzinach 10:00–14:00 na
tyłach Urzędu Dzielnicy przy ulicy Stefana Żeromskiego 29. Większe elektroodpady, jak lodówka czy zmywarka, mogą
zostać odebrane, bez ponoszenia kosztów
przez oddającego, bezpośrednio z domu
(umówienie odbioru: tel. 22 22 333 00 lub
na stronie www.elektrosmieci.pl). Przeterminowane leki należy wrzucić do specjalnych pojemników, które znajdziemy
w aptekach. Baterii możemy pozbyć się
w któreś z trzech stacji na odpady rozmieszczonych na terenie dzielnicy lub
w jednym z większych marketów, gdzie
znajdują się pojemniki przeznaczone na
niewielkie elektroodpady.
Jednak co zrobić z innymi problematycznymi i niebezpiecznymi dla środowiska odpadami? Gdzie oddać zużyty dezodorant w sprayu? Czy są jakieś pojemniki na farby lub puste puszki po farbach?
A co z klejem do tapet, który nam został
o remoncie? Zdecydowanie nie powinny
trafić do odpadów zmieszanych czy do
frakcji metale i tworzywa sztuczne. Tego
typu odpady powinno się zutylizować
w PSZOK-u lub MPSZOK-u. Przekazanie
ich do wyspecjalizowanych zakładów
pozwoli na bezpieczną i kontrolowaną
utylizację, która nie zanieczyści środowiska. Gdyby odpady jak baterie czy farby
trafiły na zwykłe składowisko śmieci,
zawarte w nich substancje niebezpieczne
spowodowałyby skażenie gleb i wód.
PSZOK to Punkt Selektywnej Zbiórki

Recenzja

Reportaż o odpadach
Czy tematyka odpadów może być
ciekawa? Jak najbardziej tak, co udowadnia Julia Wizowska w swojej książce
„Nie śmieci”.

MPSZOK na Bielanach | fot. Agata Mikołajczyk

Odpadów Komunalnych, a MPSZOK to
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zarówno PSZOK-i,
jak i MPSZOK-i przyjmują nieodpłatnie
selektywnie zebrane odpady pochodzące
z gospodarstw domowych (wykaz znajdziemy na stronie warszawa19115.pl).
PSZOK to stacjonarny punkt, gdzie możemy oddać odpady wielkogabarytowe
i niebezpieczne. W Warszawie znajdują
się dwa punkty: przy ul. Zawodzie 1 (Wilanów) i przy ul. Płytowej 1 (Białołęka).
Bardziej elastycznym rozwiązaniem jest
MPSZOK, czyli samochód przystosowany
do odbioru odpadów selektywnie zebranych. Na Bielanach przyjmuje on odpady
dwa razy w tygodniu: w środę 11:00
–12:30 przy pętli autobusowej Chomiczówka (ul. Conrada vis a vis nr 10B i 12)
a w sobotę 10:00–11:30 przy ul. Wóycickiego 14 (brama Północna Cmentarza
Komunalnego). MPSZOK ze względu na
ograniczenia przestrzenne nie przyjmu-

je odpadów wielkogabarytowych, dużego
sprzętu elektrycznego i odpadów remontowo-budowlanych. Jednak do MPSZOK-u możemy naprawdę dostarczyć bardzo
wiele rodzajów problematycznych odpadów m.in.: pojemniki po dezodorantach
i lakierach, świetlówki, tusze i tonery do
drukarek, kleje i opakowania po nich,
farby, akumulatory, baterie, małe elektroodpady czy detergenty.
Jeśli pojawią się wątpliwości, gdzie dany
odpad powinien trafić, najlepiej sprawdzić
to na stronie internetowej:
www.segregujna5.um.warszawa.pl
Polecam także dołączenie do naszej
lokalnej facebookowej grupy Bielany Less
Waste, gdzie znajdą Państwo dużo wiedzy
i ciekawostek z zakresu właściwej segregacji odpadów oraz aktualne informacje
o działaniach proekologicznych dotyczących naszej dzielnicy
Agata Mikołajczyk

.

.

Wandale zniszczyli małą kapliczkę

fot. Sylwester Korzeniewski

W książce znajdziemy podany
w bardzo przystępny sposób ogrom
wiedzy oraz ciekawostek na temat
odpadów. Nie jest to suchy zbiór informacji, ale reportaż, który naprawdę
wciąga. Autorka przez dwa lata jeździła
po Polsce, odwiedzając zakłady przetwarzania odpadów – była w sortowniach, spalarniach, składowiskach,
kompostowniach, a nawet w zakładzie
odzyskującym ubrania z kontenerów.
Wizowska dzięki niezwykle obrazowym
opisom i rozmowom z ekspertami
sprawia, że czujemy się jakbyśmy sami
tam byli i od podszewki poznawali
działalność zakładów. Z książki można
dowiedzieć się, jakie są losy odpadów
i co możemy zrobić jako konsumenci,
żeby trafiały tam, gdzie powinny. Co
niezwykle ważne, „Nie śmieci” zawierają także wiele przydatnych porad, jak
można ograniczyć powstawanie odpadów i jak być bardziej świadomym
konsumentem. Autorka rozprawia się
także z wieloma mitami, w tym dotyczącymi etykiet eko i bio, recyklingu
czy segregacji odpadów. Jeśli kogoś
nurtuje tematyka odpadów, to bardzo
możliwe, że wszystkie potrzebne
odpowiedzi znajdziecie w książce
Wizowskiej.
Julia Wizowska od 2015 r. prowadzi
bloga Na Nowo Śmieci, gdzie pisze o
segregacji odpadów, recyklingu oraz
pokazuje, jak można dać nowe życie
pozornie nieprzydatnym przedmiotom.
Prowadzi także warsztaty z zakresu
zero waste i upcycklingu. Jest współautorką książek reportażowych „Po
północy w Doniecku” oraz „Długi
taniec za kurtyną”
Agata Mikołajczyk

To się nie mieści w głowie. Wandale
zniszczyli skromną kapliczkę zawieszoną
na drzewie w parku Stawy Kellera. „Jeszcze kilka dni temu wokół tej kapliczki
ludzie palili znicze, chcąc uczcić pamięć
swoich bliskich kiedy były zamknięte
cmentarze. Niezależnie od poglądów religijnych czy politycznych, czy nie możemy szanować dziedzictwa kulturowego
naszej społeczności i naszej dzielnicy?”
– pisze do redakcji pani Maria Wieteska-Miłek. „Jestem zbulwersowana tym co
zobaczyłam, bo nie powinniśmy mieć
zgody na takie działania. Agresja rodzi
agresję i nie rozwiązuje problemów” –
dodaje. Jak mówi burmistrz Grzegorz
Pietruczuk, nasz urząd nie pozostaje
obojętny na ten akt wandalizmu. – Wydział Ochrony Środowiska zgłosił sprawę
na policję. Apeluję, by nie niszczyć takich
rzeczy. Z tego, co wiem, kapliczka została zawieszona przez rodzinę tragicznie
zmarłego młodego człowieka
Przemysław Burkiewicz

.

„Nie śmieci”

Autor: Julia Wizowska
Data wydania: 12 grudnia 2019
Liczba stron: 348
Średni czas lektury: 5 godz. 48 min.
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Jaka przyszłość Chomiczówki?
Felieton

Przed mieszkańcami osiedla Chomiczówka sądne czasy. Toczą się postępowania zwrotowe m.in. względem
terenów po dawnym bazarku przy Conrada, części Parku Chomicza oraz placu między ulicami Mistrzowską
i Brązowniczą. Niektóre z postępowań po kilkudziesięciu latach wkraczają właśnie w decydującą fazę. Przez lata
naszego osiedla nie przygotowano pod względem prawnym na liczne zwroty, a co za tym idzie potencjalną
zabudowę deweloperską.

Krystian Lisiak, radny dzielnicy Bielany

Tę prawną ochronę stanowiłby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Od wejścia w życie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym minęło już
25 lat, jednak pierwsza inicjatywa o przystąpieniu do sporządzenia takiego dokumentu pojawiła się dopiero w roku 2016.
Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę
o przystąpieniu do sporządzania planu
miejscowego dla Chomiczówki, która
jednak z niewiadomych przyczyn nie
została zrealizowana przez administrację
ówczesnej Pani Prezydent m.st. Warszawy. Zrodziło to konieczność podjęcia
tożsamej uchwały na kilka miesięcy
przed wyborami samorządowymi w roku
2018. Pod petycją w tej sprawie Samorząd
Mieszkańców Chomiczówki zebrał blisko
3 tysiące podpisów. Od podjęcia przez
Radę m.st. Warszawy drugiej uchwały,
administracja architektoniczna Urzędu
m.st. Warszawy, prowadzi procedurę,
która obecnie znajduje się na etapie wyłonienia projektanta planu. Proces
uchwalania planu miejscowego jest długotrwały (przykładowo – dla Wawrzyszewa trwa od ponad 10 lat, zaś dla Słodowca od lat 6), jednak Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego Urzędu
m.st. Warszawy na swojej stronie internetowej zapewnia, że plan dla Chomiczówki zostanie uchwalony w roku 2022.
Podobnie jak wielu mieszkańców, liczę
na dotrzymanie tego terminu. Brak planu
miejscowego, który może nakładać ograniczenia intensywności zabudowy oraz
ochronę terenów zieleni publicznej,
w niedalekiej przyszłości może zrodzić
olbrzymi chaos przestrzenny, narastającą
liczbę nowych budynków mieszkalnych,
a w konsekwencji niedostosowanie liczby
mieszkańców do istniejących miejsc
w żłobkach, przedszkolach i szkołach,
miejsc parkingowych i obsługi komunikacyjnej. Jeszcze przed epidemią koronawirusa, Urząd Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy wykonał analizę demograficzną osiedla, z której wynika wprost, że:
„przy rozwijającym się intensywnie budownictwie mieszkaniowym istniejąca baza
oświatowa jest niewystarczająca. Szkoły
Podstawowe nr 80 i nr 352 są przepełnione,
a w wyniku wprowadzonej dwuzmianowości nauki, zajęcia edukacyjne mogą wydłużyć się nawet do godziny 19”. W 2018 r.
wyszedłem z inicjatywą budowy pierwszego żłobka publicznego na Chomiczówce przy ul. Bogusławskiego. Dzięki dużemu zaangażowaniu burmistrza Grzegorza Pietruczuka, wiceburmistrza Włodzi-

mierza Piątkowskiego i kierownika referatu w bielańskim wydziale infrastruktury Jacka Szmidta, obiekt dla 150 najmłodszych mieszkańców naszego osiedla
zostanie wybudowany i oddany do użytku
w przyszłym roku. Planujemy również
m.in. rozbudowę Przedszkola nr 422 przy
ul. Brązowniczej 17 oraz Szkoły Podstawowej nr 352 przy ul. Conrada 6. Jednak
nawet tak zakrojone inwestycje w infrastrukturę publiczną mogą okazać się
niewystarczające, jeśli w licznie zagrożonych zwrotem lokalizacjach wyrosną jak
grzyby po deszczu nowe budynki mieszkalne. Będzie to dla nas podwójną stratą,
jeśli zabudowane zostaną tereny rekreacyjne, jak chociażby Park Chomicza.
W 2018 roku wyszedłem z inicjatywą
wykonania w parku nasadzeń szpalerów
drzew owocow ych (wiśni Kanzan),
a w roku ubiegłym została ona przez
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
zrealizowana. Dziś okazuje się, że zamiast szpaleru pięknych drzew, w niedalekiej przyszłości może czekać nas droga
dojazdowa do nowego budynku mieszkalnego. Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, który
zgodnie ze Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, przewidywałby w tym miejscu teren zieleni publicznej, skutecznie zapobiegnie takiemu
scenariuszowi. Brak zrozumienia dla
trudnej sytuacji, upatruję w spółdzielni
WSBM „Chomiczówka”, która to zarządzając zdecydowaną większością terenów
na Chomiczówce, powinna stać się part-

W 2018 roku wyszedłem
z inicjatywą wykonania
w parku nasadzeń szpalerów drzew owocowych
(wiśni Kanzan), a w roku
ubiegłym została ona
przez Urząd Dzielnicy
Bielany zrealizowana.
nerem w walce o zrównoważony rozwój
osiedla. Władze spółdzielni niestety, pomimo braku zgody Walnego Zgromadzenia na budowę kilkudziesięciu nowych
bloków w rejonie dzisiejszych pawilonów
handlowo-usługowych między ulicami
Conrada, Kwitnącą i Brązowniczą, wciąż
forsują realizację tego potężnego przedsięwzięcia. Nowa koncepcja zaprezento-

fot. Krystian Lisiak

wana przez władze spółdzielni to budowa
546 nowych mieszkań. Czy w świetle
powyższych argumentów, nasze osiedle
stać na przyjęcie aż tak wysokiej liczby
nowych mieszkańców? Takie działania
uważam za nieroztropne w perspektywie
długoterminowej. Chciałbym, aby ten
tekst stał się krótkim apelem – do Prezydenta i Rady m.st. Warszawy, do Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i w końcu do
władz spółdzielni WSBM „Chomiczówka” – Zarządu i Rady Nadzorczej. Chomiczówka to – pomimo pojawiających się na

horyzoncie nowych problemów – świetne
miejsce do życia. Zadbajmy o przygotowanie solidnej podstawy do dalszego
rozwoju tego osiedla. Budownictwo
mieszkaniowe musi być zrównoważone
inwestycjami celu publicznego. Nie
zniszczmy tego osiedla na pokolenia
nierozsądnymi decyzjami.
Gdyby ktoś z Czytelników był zainteresowany informacjami o postępowaniach
zwrotowych oraz procedurze uchwalania
planu miejscowego, zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail:
lisiak.km@gmail.com

.

Bielański Integrator Przedsiębiorczych
integrator.naszebielany.pl

TRANSFORMATOR LOKALNYCH BIZNESÓW
zapisz się na: integrator.naszebielany.pl

PRÓBUJESZ OCALIĆ SWOJĄ FIRMĘ
LUB/I DOPASOWAĆ JĄ DO NOWEJ RZECZYWISTOŚCI?
SZUKASZ NOWYCH POMYSŁÓW NA ROZWÓJ?
POTRZEBUJESZ WSPARCIA W CODZIENNEJ
BIZNESOWEJ WALCE?

Dla Ciebie

startujemy z programem bezpłatnych
konsultacji biznesowych, które nazwaliśmy

Transformator Lokalnych Biznesów
Możesz liczyć na wsparcie fachowców w:
- komunikacji i promocji,
- sprzedaży,
- opracowaniu modelu biznesowego,
- szukaniu funduszy na rozwój,

- księgowości i podatkach,
- sprawach kadrowych,
- sprawach prawnych,
- cyfryzacji usług i sprzedaży online.

Nasze Bielany

wydanie listopad 2020

7

Przedsiębiorcze Bielany

Nasi przedsiębiorcy

Historia zaklęta w literach
Fachu zaczął się uczyć jeszcze przed wojną, u najlepszych mistrzów. Wówczas w zakładzie grawerskim
wykonywało się nawet po tysiąc liter dziennie. Lech
Brzozowski, którego pracownia znajduje się na Bielanach przy ul. Broniewskiego, to legenda wśród warszawskich rzemieślników. Jest jednym z ostatnich
fachowców, którzy znają niezwykłą sztukę ręcznego
grawerstwa.
Aleksandra Zborowska

Pierwsze kroki w zawodzie Lech Brzozowski stawiał jeszcze przed wojną,
w czasach, gdy zdobycie miana grawera
wymagało solidnego przygotowania
i długiego terminowania. A Lech Brzozowski uczył się od najlepszych – sześć
lat pod okiem legendarnego Władysława
Miecznika, uczestnika Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 r., i utytułowanego
artysty-rzemieślnika, którego prace zdobywały nagrody na międzynarodowych
wystawach. Takie początki zobowiązują.
Później Lech Brzozowski szlifował umiejętności w USA. W Chicago pracował w
Muzeum Wojska Polskiego im. Józefa
Piłsudskiego, które stworzył Wincenty
Gawron, były żołnierz AK, więzień obozu
z Auschwitz, z którego udało mu się
uciec. – W Chicago poznawałem wielkie
osobowości wśród Polonii, na przykład
Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Pamiętam
też, jak przyjechał do nas Zbigniew Brzeziński, otoczony ochroniarzami. Od razu
było widać, że to VIP. Polski doradca
prezydenta USA nie był bowiem jakimś
tam szeregowym urzędniczyną, tylko

bardzo ważną personą! – wspomina Lech
Brzozowski. – Podczas jednej z podróży
do Polski przewiozłem kopię raportu
z Auschwitz, który napisał rotmistrz
Witold Pilecki – dodaje.
Lech Brzozowski do ojczyzny wrócił na
stałe w latach 80. W tym roku założona
przez niego Pracownia Grawerska przy
ul. Broniewskiego 37 obchodzi 40. rocznicę powstania. To jeden z zaledwie kilku
punktów w stolicy, gdzie można zamówić
wykonanie wyjątkowego, bo ręcznie wykonanego grawerunku. Mało kto podejmuje się tego zadania, bo wymaga ono
niezwykłego kunsztu, wyczucia artystycznego i staranności. Zwłaszcza, że
najczęściej perfekcyjnie wygrawerowane
litery trzeba umieścić na przedmiotach
niewielkich lub o obłych kształtach, takich jak obrączki, zegarki czy srebrne
łyżeczki, które wręcza się z okazji narodzin dziecka. – Nas, rzemieślników, którzy potrafią to zrobić, zostało w Warszawie może dwóch, trzech. Reszta posługuje się wyłącznie laserem – mówi Lech
Brzozowski, ale dodaje, że idąc z duchem
czasu, w latach 90. on także wprowadził
nowinki techniczne – sterowane cyfrowo

Lech Brzozowski w swojej pracowni | fot. Małgorzata Sokół

maszyny CNC, a kilkanaście lat później
zaczął korzystać z lasera. Klienci mają
więc do wyboru: mogą zamówić usługę
tańszą i z krótkim czasem realizacji oraz
unikatową ale wymagającą więcej uwagi
i kosztowniejszą. Nowoczesne metody
oczywiście mają zalety, ale – jak pyta retorycznie bielański artysta-rzemieślnik
– czy napis wykonany laserowo na starej,
rodzinnej pamiątce pasuje?
Do pana Lecha, członka Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów oraz
posiadacza prestiżowego dyplomu mistrzowskiego Cechu Grawerów, Zegarmistrzów i Brązowników, często zgłaszają
się przedstawiciele instytucji publicznych
i organizacji społecznych. Obecnie
w zakładzie trwają prace m.in. nad statuetkami Szarych Szeregów, jakie będą
wręczane sponsorom wspierającym byłych żołnierzy Armii Krajowej. Często
zamówienia dotyczą wykonania tabliczki

np. z okazji zaprzysiężenia rządu czy do
muzeów. Do dziś pamięta zlecenie, jakie
otrzymał tuż przed katastrofą smoleńską.
Prezydent Lech Kaczyński miał zawieść
na Monte Cassino wykonaną w bielańskiej pracowni tablicę upamiętniającą
bohaterstwo żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, którzy w maju 1944 r. po krwawych
walkach zdobyli wzgórze.
Do punktu przy Broniewskiego warto
zajrzeć także wtedy, gdy mamy do naprawy lub renowacji przedmiot wykonany ze
srebra lub innego szlachetnego materiału. To najlepszy adres, by zlecić wykonanie monogramów ze srebra, ryngrafów
czy herbu rodowego (na tarczach, sygnetach). Można również zamówić litery
z mosiądzu (15 wzorów) na drzwi, elewację czy nagrobki.
Pracownia Grawerska Lech Brzozowski
przy ul. Broniewskiego 37 jest czynna od
poniedziałku do piątku, od g. 12 do 18

Bo nie trzeba być wytrawnym żeglarzem,
aby poczuć się tu jak w domu. Miejsce
z założenia jednoczy nawet tych najbardziej podzielonych, więc każdy znajdzie
tu coś dla siebie. I choć chwilowo nie
można tu tańczyć na stołach z kuflem
w ręku, każdy nadal może liczyć na dobry
obiad. A do wyboru są dania z grilla,
pyszne tortille, pierogi, aromatyczny żurek czy kultowy smalec. Obiady domowe
zaś lokalni piraci przygotują zarówno
w wersji z mięsem lub wege. Dania można zamówić z dowozem do domu lub
odebrać osobiście.

Na tym jednak nie kończy się pomoc
Gniazda Piratów, gdyż właściciele oraz
cała załoga gotowi są do walki z pandemią, czyniąc przysłowiowe dobro. Jeśli
więc słyszeliście o seniorach potrzebujących pomocy w zakupach czy nakarmieniu kogoś, kogo spotkały trudne warunki,
Gniazdo Piratów deklaruje swoją pomoc.
My, mieszkańcy Bielan zaś, możemy
wesprzeć tawernę, zamawiając dania ze
strony www lub dzwoniąc pod numer 22
633 71 82, lub odwiedzając stronę
www.gniazdopiratow.com.pl
Iwona Sobczak

.

Recenzja lokalu

Znaj swe miejsce, młody żeglarzu! W nutę
szant warto nabrać wiatru w żagle i obrać
kurs na Gniazdo Piratów. Bo każdy, kto
tęskni za falami i żeglarskim klimatem,
nigdzie nie odnajdzie się tak dobrze jak
w bielańskiej tawernie.
I jak na piratów przystało – swoim
zginąć nie dadzą. Dlatego Gniazdo Piratów, mimo obostrzeń, jakie nakłada na
gastronomię pandemia, nadal serwuje
doskonałe dania i trunki, tym razem na
wynos. Każdy, kto był tu jednak choć raz,
wie, że warto wracać do kamratów z ulicy
Ogólnej.
Gniazdo Piratów to najstarsza tawerna
żeglarska w Warszawie. Jeszcze przed
pandemią koronawirusa codziennie odbywały się tu koncerty, przy których jednoczyli się pasjonaci morskich przygód.
Wystrój i klimat sprawiają zaś, że choć
będąc na Bielanach, znów można poczuć
się jak na żaglach. Wszystkiemu towarzy-

szy doskonała kuchnia i znakomite trunki, nieobce żadnemu żeglarzowi. Ograniczenie spowodowane pandemią sprawiło jednak, że tawerna musiała zamknąć
chwilowo swoje wejście na pokład. Wielbicieli zaś nadal przyciąga niezapomniany smak pokładowej kuchni. Chętnych
nie brakuje, a właściciele tawerny liczą,
że wspólnie uda się przeczekać przysłowiową burzę na morzu.
Gniazdo Piratów pierwotnie zostało
założone przez pasjonatów żeglarstwa
pod wodzą Tomasza Honkisza jako ogródek nad Wisłą. Po kilku bardzo udanych
sezonach powstał jednak pomysł utworzenia Tawerny całorocznej i tak Gniazdo
Piratów zacumowało na Bielanach, przy
ul. Ogólnej 5. Ta piękna żeglarska przygoda, choć na lądzie, trwa już osiemnaście lat. Jej styl i klimat, początkowo hermetyczny, szybko stał się popularnym
miejscem na kulinarnej i rozrywkowej
mapie Bielan, a nawet i całej Warszawy.

fot. Sylwester Korzeniewski

Bielany, a jak nad morzem

.
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Tak pomaga dzielnicowy
zespół wsparcia
Mamy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców, którzy
potrzebują naszej pomocy. Wiele z nich to osoby starsze, które nie mogą liczyć na nikogo. Dlatego naprawdę
cieszę się, że mogę przynieść im jedzenie czy wyprowadzić na spacer psa – mówi Robert Banasiuk, wolontariusz bielańskiego Dzielnicowego Zespołu Wsparcia.
Przemysław Burkiewicz

Jest godzina 9 rano. Bielański Zespół
Wsparcia przekazuje Robertowi prośbę
o zakupy od pani Cecylii, 90-letniej
mieszkanki bloku na Wrzecionie. – Lista
zakupów dla wielu młodych ludzi może
być prozaiczna. Ale wyobraź sobie, że nie
możesz wyjść z domu, a jeść przecież
musisz. Stąd nasza misja – mówi wolontariusz i zwraca uwagę, że osoby starsze,
które powinny unikać wychodzenia
z domu, często zdane są same na siebie.
Dzieci mieszkają w innym mieście albo
nawet kraju, a wyprawa po sprawunki jest
po prostu bardzo niebezpieczna. Łatwo
bowiem o zakażenie koronawirusem,
poza tym wielu seniorów nie miałoby siły
dźwigać kilku kilogramów żywności.
A tak, dzięki Bielańskiemu Zespołowi
Wsparcia, będą mieć zapasy na dłuższy
czas.
Robert Banasiuk, na co dzień kulturysta i pracownik Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Lindego telefonuje do pani Cecylii i mówi, że niedługo
będzie pod jej drzwiami. – Zawsze mam
na szyi bardzo duży identyfikator wolontariusza. Mamy potworne czasy, w których oszuści i złodzieje podszywają się

pod kogo mogą, by złupić nieświadomych
i ufnych emerytów – podkreśla. Wchodzimy na klatkę schodową bloku pani
Cecylii. Dzwonimy do drzwi. – Pani Cecylio, jestem. Proszę zostawić listę zakupów i 100 zł na wycieraczce, a ja się odsunę, żebyśmy nie mieli z sobą kontaktu
– mówi i odskakuje kilka kroków. Seniorka postępuje zgodnie z instrukcją. Po
chwili z listą zakupową ruszamy po sprawunki.
Wybieram polskie sklepy. Chodzi o to,
by przy okazji pomocy seniorom wspierać
również naszych przedsiębiorców i ich
pracowników – mówi Robert. I sprawdza,
co mamy do kupienia. Cały kurczak,
kilka udek, mięso mielone, olej, kilka kilo
cukru i mąki, do tego herbata owocowa.
Ruszamy więc do spółdzielczego sklepu
spożywczego przy ulicy Przy Agorze.
Kilka minut na „samie” i mamy pełen
koszyk żywności. Możemy wracać do
pani Cecylii. – Ze stu złotych zostało
kilka groszy reszty. Razem z paragonem
pakuję je zawsze do koperty i zostawiam
pod drzwiami seniora, razem z zakupami
– wyjaśnia Robert. Gdy meldujemy się
pod lokalem 90-latki, ta bardzo cieszy się
ze sprawunków. – A może wejdziecie
chociaż na herbatę? – pyta przez za-

Weterani nie zostali sami

Na początku listopada do bielańskich
kombatantów trafiło 120 paczek żywnościowych. W dystrybucji pomagali pracownicy bielańskiego Ośrodka Opieki
Społecznej oraz Wojska Obrony Terytorialnej.
Terytorialsi m.in. z 6 Mazowieckiej
Brygady Obrony Terytorialnej od wielu
miesięcy regularnie wspierają działania

pomocowe dla seniorów, kombatantów
oraz osób w kwarantannie. Żołnierze
spotykają się z ogromną życzliwością
mieszkańców, zwłaszcza że przynoszą
nie tylko prowiant, ale także pocieszenie.
Ich bezcenną pomoc nie tylko na Bielanach będzie można niebawem obejrzeć
w filmie dokumentalnym, który powstał
m.in. na terenie naszej dzielnicy
Bartłomiej Frymus

.

Naczelnik Anna Ołdakowska jest jedną z osób przyjmujących zgłoszenia mieszkańców | fot. Małgorzata Sokół

mknięte drzwi, ale Robert stanowczo
odmawia. – Pod żadnym pozorem nie
wchodzimy do mieszkań. To zbyt duże
ryzyko. Koronawirus jest przebiegły, a nie
chcę ani się zarazić, ani tym bardziej
zarazić kogoś – wyjaśnia wolontariusz.
Bielański Dzielnicowy Zespół Wsparcia
został powołany jeszcze wiosną, podczas
pierwszej fali epidemii. Składa się z 20
urzędników i 32 wolontariuszy. Jego szefem jest burmistrz Grzegorz Pietruczuk..
– Zgłoszenia są różne. Czasem są to za-

kupy spożywcze, a czasem wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci albo wyjęcie
listów ze skrzynki – mówi i zaznacza, że
choć zgłoszeń jest wiele, to żadne nie
pozostaje bez odzewu. – Pomagamy
wszystkim – podkreśla burmistrz.
Aby zgłosić swoją potrzebę, wystarczy
zatelefonować na infolinię zespołu pod
nr tel. 22 443 47 03 (pon-pt od 8:00 do
16:00) lub wysłać maila na adres bielany.
wsparcie@um.warszawa.pl

.

Wolontariusz Robert Banasiuk jest bardzo lubiany przez bielańskich seniorów | fot. Przemysław Burkiewicz
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Ratujmy naszych przedsiębiorców

Przemysław Burkiewicz

To nie są pracownicy zagranicznych
koncernów. Od lat prowadzą swoje punkty w różnych częściach Bielan. Wielu
z nich jest nie tylko przedsiębiorcami, ale
też po prostu przyjaciółmi mieszkańców.
– Gdybym wyszedł przed swoją firmę, to
nie miałbym czasu pracować. Znam tu
wiele osób, z każdym wymieniam „dzień
dobry” i kilka zdań. W końcu jestem tu
ponad 25 lat – mówi Andrzej Alchimowicz, właściciel zakładu szklarskiego przy
ulicy Kochanowskiego 1 na Piaskach.
A takich ludzi jak pan Andrzej jest wielu.
Zachęcamy do korzystania z ich usług.
Dzięki naszej pomocy nie tylko zachowają pracę, ale zostaną z nami na dłużej
– a to przecież oni są solą naszej ulicy,
podwórka, czy osiedla

Zakupy u nas są
bezpieczne!

Przyjdźcie do mnie
z butami

Nikogo nie
zwolniłem z pracy

Jolanta Kowalska, sprzedawca warzyw
i owoców: Ludzie bardzo boją się robić
zakupy. Dotyczy to głównie osób starszych, które starają się możliwie najrzadziej przychodzić po warzywa
i owoce. Słabe są nawet dni targowe,
czyli wtorek i piątek. A przecież zakupy u nas są bezpieczne. Nie pozwalamy klientom na dotykanie towaru,
który podaje tylko sprzedawca. Sierpień był trochę lepszy, bo były owoce
sezonowe. Ale tylko trochę, bo truskawki były wodniste, a maliny bardzo
drogie. Teraz pojawiły się mandarynki. Naprawdę nie ma się czego bać.
Zapraszam na zakupy!

Janusz Sitnik, szewc: Mój zakład istnieje od 1989 r. Przez koronawirusa
mam straty wynoszące nawet do 50%.
To bardzo dużo. Wciąż jednak prowadzę swoje usługi i chciałbym dalej
służyć swoją wiedzą i umiejętnościami. Kleję buty, fleki, zelówki – nie ma
dla mnie tajemnic w naprawie obuwia. Poza tym lepiej naprawić dobry,
lubiany but, niż wyrzucić go na śmietnik i wydawać pieniądze na nową
parę.

Andrzej Alchimowicz, właściciel zakładu szklarskiego na Piaskach: Nie
będę nikogo oszukiwać, spadki
w dochodach są bardzo duże. Sięgają
nawet 50%, ale staram się nie narzekać. Nie mogę myśleć tylko o kasie,
bo bym zwariował. Nikogo też nie
zwolniłem z pracy. Prawdę mówiąc,
najlepiej sprzedają się teraz lustra.
Większość osób je zmawiających to
kobiety, które, jak wiadomo, mają
lepszy zmysł estetyczny niż faceci.
Ostatnio zresztą montowałem lustra
w Klubie Piaski.

Maciej Rafalski, właściciel sklepu
z balonami: Imprezy się skończyły.
Nie ma imienin, nie ma hucznych
urodzin. Gdyby nie moja druga praca,
musiałbym zamknąć swój sklep, bo
dochód spadł mi o połowę. Jeszcze
niedawno takie artykuły jak balony na
imprezę, świeczki tortowe, kartki
okolicznościowe sprzedawały się bardzo dobrze. Prowadzę ten punkt od
roku. Po pierwszej fali pandemii zacząłem zarabiać we wrześniu, ale
przyszła druga fala. Teraz jeśli ktoś
kupuje balon, to tylko dla dziecka
w domu. Huczne jubileusze to póki
co niestety przeszłość.
Balony na prezent, ul. Conrada 13 (od strony parkingu), tel. 511-119-819
fot. Małgorzata Sokół

Peroflex Andrzej Alchimowicz i Mirosław Szelest,
ul. Kochanowskiego 1, tel. 22 633-43-00,
604-885-725, 604-942-946

Bazar Wolumen, ul. Kasprowicza róg Wolumen

fot. Małgorzata Sokół

.

Kinderball tylko
w domu

Szewc Jacek – Janusz Sitnik, ul. Perzyńskiego 14,
tel. 510-054-386

fot. Małgorzata Sokół

Druga fala epidemii koronawirusa trwa. W czasie,
gdy wszyscy objęci jesteśmy obostrzeniami, gdy
ludzie tracą pracę i każdy
liczy każdą złotówkę, cierpią też nasi lokalni przedsiębiorcy. Porozmawialiśmy z nimi.

Pomocne Bielany są jak anioły
Akcja wymyślona koordynowana przez radną Monikę Szadkowską (Razem dla Bielan)
przechodzi najśmielsze oczekiwania. Wolontariusze uwijają się jak w ukropie, przyjmując
dary, które następnie trafiają do Szpitala Bielańskiego. – Potrzebujemy artykułów higienicznych i spożywczych. Tak możemy pomóc wszystkim, którzy walczą z koronawirusem.
Zarówno pacjentom, jak i lekarzom, ratownikom, pielęgniarkom, kierowcom karetek
i innym, którzy ratują ludzkie życie – mówi Monika Szadkowska.
Przemysław Burkiewicz

Pomocne Bielany” ruszyły wiosną, gdy
do Warszawy dotarła pierwsza fala epidemii. Pierwotnie grupa wolontariuszy zajmowała się dostarczaniem żywności osobom przebywającym na kwarantannie.
Jednak gdy rozpoczęła się druga fala epidemii, Monika Szadkowska postanowiła
skierować falę pomocy do Szpitala Bielańskiego. – Wszyscy widzimy sznury karetek
na podjazdach przed lecznicą. Przecież
w środku są ludzie, którzy potrzebują coś
zjeść, napić się świeżej wody, odświeżyć
twarz wilgotnymi chusteczkami – mówi
radna Szadkowska i zaznacza, że paczki
są także wysyłane do Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej oraz do Meditransu. Na odzew mieszkańców naszej
dzielnicy nie trzeba było czekać. Co rusz
do sztabu „Pomocnych Bielan” ktoś coś
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Odwiedzimy groby
za ciebie!

Nikt już nie wyrabia Ratują mnie stali
paszportu...
klienci

Kawiarnia stała się
sklepem

Joanna Kołodziejczyk, sprzedawca
kwiatów i zniczy: Nasze obroty spadły
o 90%. Dobiło nas też zamknięcie
cmentarzy na Wszystkich Świętych,
choć to dzięki sprzedaży w tym dniu
zarabialiśmy na kilka miesięcy do
przodu. Niewiele osób przychodzi na
cmentarze. Odwiedzający bliskich nie
kupują już lampki dla każdego pochowanego w grobie, ale jedną dla wszystkich. O ponad połowę mniej jest też
osób starszych, które często odwiedzały bliskich. A przecież możemy zrealizować zamówienie na telefon – zapalić znicz czy położyć wiązankę
i wysłać zdjęcie.

Beata Malczewska, fotograf: Prowadzę
swój zakład od 20 lat. Jednak tak źle,
jak teraz, jeszcze nie było. Dochody
spadły mi o połowę. Ale jak mają nie
spaść, skoro nikt nie wyrabia zdjęć do
paszportów? Po co komu paszport,
skoro nie można wyjechać za granicę?
Nie ma też urodzin, więc zdjęcia pamiątkowe i okolicznościowe się ucięły. Podczas komunii każde dziecko
przyjmuje sakrament osobno, i każdy
rodzic ma swojego fotografa – albo
robi zdjęcie telefonem. Bardzo mało
par młodych decyduje się na fotografowanie ślubów. Jedyna nadzieja to
zdjęcia do dokumentów – w sierpniu
odkuliśmy się trochę dzięki robieniu
fotografii do legitymacji uczniowskich
i studenckich.

Tatiana Fremond, właścicielka kawiarni Café de la Poste: Epidemia spowodo-

Kamilex Joanna Kołodziejczyk, ul. Wóycickiego
14, tel. 503-559-419

Julian Sawicki, właściciel sklepu papierniczego: Ruch w moim sklepie jest
niemal zerowy. Moje obroty spadły
o około 70%. Ponieważ nauka i praca
przeniosła się do domu, nie ma zapotrzebowania na zeszyty, ołówki czy
gumki do ścierania. Czasem ktoś kupi
blok rysunkowy albo farby dla dzieci.
Ale tak naprawdę utrzymuję się dzięki stałym klientom, ponieważ mam
materiały specjalistyczne, które nie są
dostępne gdzie indziej. To artykuły
kreślarskie, ołówki techniczne, tusze,
kartony we wszystkich możliwych
formatach, pędzle, farby. Mam też 60
różnych wkładów do długopisów.

wała, że nie można przyjść na kawę
i ciastko. Musiałam więc przebranżowić
swoją kawiarnię w sklep. Oczywiście,
nadal zachowujemy klimat francuski.
Można u nas kupić na wynos ciasta, ale
też kanapki, sałatki, wędliny czy sery
sprowadzane z Francji. Prowadzimy też
sprzedaż wysyłkową. Mieszkańcy Bielan
są cudowni i dzięki nim mimo wyraźnego spadku dochodów utrzymujemy się na
powierzchni. Mamy duże wsparcie ze
strony bielańczyków, którzy nie mogą co
prawda przyjść do nas na ciastko, ale
kupując nasze smakołyki, sami robią
sobie kawiarnię w zaciszu domowym.

Sklep papierniczy Krater,
ul. Kochanowskiego 1, tel. 22 633-00-03

Café de la Poste, ul. Schroegera 72,
tel. 22 114-08-30

przynosi. To dary dla pacjentów, jak i całego personelu lecznicy przy ulicy Cegłowskiej.
– Każdy dzieli się tym, co ma. Skromny
emeryt przyniesie kilogram jabłek, ktoś
inny całe kosze żywności. Wspomagają
nas też duże sklepy Potrzebujemy makaronów, przetworów, cukru, łakoci, kawy,
herbaty, a także pampersów, żeli antybakteryjnych, chusteczek, podpasek, szczoteczek i past do zębów, mydła, szamponów,
papieru toaletowego, wody butelkowanej… – mówi Monika Szadkowska. Ludzie
przynoszą też gotowe jedzenie, np. domowe kanapki. Do akcji włączyli się tez restauratorzy i przedsiębiorcy: Panda Pizza,
piekarnia Oskroba, bar Akademicki, Poczta Tortowa…
Co rusz swoją cegiełkę dokładają kolejne osoby i instytucje. Ale nie robią tego
dla reklamy, tylko dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Wielu przedsiębiorców
pomaga zresztą regularnie. Jak zaznacza
burmistrz Grzegorz Pietruczuk, zarówno
Pomocne Bielany jak i Dzielnicowy Zespół Wsparcia powstały z potrzeby serca.
– Musimy sobie pomagać. Mamy tak
trudny czas, że nie możemy pozwolić
sobie na to, by bezczynnie patrzeć na
walkę medyków z chorobą. Oni potrzebują nie tylko naszego wsparcia dobrym
słowem, ale też materialnej pomocy. Podczas ich służby narażają swoje zdrowie
i życie, dlatego pomagajmy im z całych

sił. Każda kanapka, owoc, środki higieniczne są na wagę złota zarówno dla lekarzy i kierowców, jak i pacjentów zma-

fot. Małgorzata Sokół

fot. Małgorzata Sokół

fot. Małgorzata Sokół

Artifekt B. i M. Malczewscy, ul. Conrada 13, tel.
22 864-36-90 oraz ul. Przy Agorze 1,
tel. 22 864-43-83

gających się z tym strasznym wirusem
– zaznacza burmistrz Pietruczuk.
Produkty spożywcze i higieniczne moż-

na przynosić do sztabu Pomocnych Bielan
w szkole przy ul. Kochanowskiego od
poniedziałku do piątku w godz. 8-20

.
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Przy Szpitalu Bielańskim działają
już kontenery medyczne
Zakończyły się prace związane z instalacją
systemu kontenerów przy Szpitalu Bielańskim – przyjmowani są już pierwsi
pacjenci. Od początku pandemii Warszawa przeznaczyła na walkę z COVID-19
ponad 35 mln zł.

Na parkingu u zbiegu ulic K. Wóycickiego
i Wólczyńskiej SPZZLO Warszawa-Żoliborz uruchomił kolejny punkt pobrań
materiału biologicznego w kierunku zakażeń SARS-CoV-2.

fot. UM Warszawa

– We wrześniu przeznaczyliśmy z rezerwy kryzysowej miasta łącznie 1,6 mln
zł na kontenery medyczne, w tym 400 tys.
zł dotacji dla Szpitala Bielańskiego oraz
1,2 mln zł dla Szpitala Wolskiego. Kontenery medyczne pomogą uporządkować
ruch chorych, usprawnić izolację i obserwację potencjalnie zakażonych, a także
poprawią warunki higieniczno-sanitarne
podczas przyjęcia pacjentów do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR)
– mówi Renata Kaznowska, zastępca
prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna za miejską służbę zdrowia.
System kontenerowy zwiększa również
możliwość izolacji chorych na etapie
wstępnej diagnostyki i leczenia w ramach
SOR.
Przy Szpitalu Bielańskim, przed wejściem do SOR, zostały zamontowane trzy
kontenery łóżkowe wyposażone w łazienkę oraz cztery wózki leżące do transportu
chorych – łącznie powstało 12 dodatkowych miejsc leżących dla pacjentów SOR.
W ramach zadania przygotowano również

jeden kontener do oceny stanu zdrowia
pacjentów (triage), gdzie znajduje się
stanowisko lekarza, pomieszczenie porządkowe oraz oddzielne pomieszczenie
dla pacjenta z podejrzeniem COVID-19.
Do kontenerów są już kierowani pacjenci
z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
Kontenery medyczne, które stanęły przy

Szpitalu Bielańskim, zostały wyposażone
w wózki leżące do transportu chorych
z materacami (12 szt.), szafki przyłóżkowe
(3 szt.), taborety dla pacjentów (12 szt.),
leżankę do badania pacjenta (1 szt.), fotel
z regulowana pozycją dla pacjenta (1 szt.),
wózek na odpady (1szt.), meble (szafki,
biurko, fotel, krzesło, wieszaki)
UM Warszawa

.

Krew ozdrowieńców ratuje życie
chorym na COVID-19
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie apeluje
do wszystkich osób, które chorowały na
COVID-19 i zostały uznane za zdrowe, do
oddawania osocza krwi. Zdaniem naukowców przeciwciała z osocza ozdrowieńców to skuteczny i bezpieczny sposób
leczenia ciężko chorych na COVID-19.
Osocze krwi ozdrowieńców zawiera
przeciwciała, które – zdaniem naukowców – są skutecznym klinicznie oraz
bezpiecznym sposobem leczenia chorych
na COVID-19 z objawami zarażenia zagrażającymi życiu. Zawarte w osoczu
ozdrowieńca przeciwciała specyficzne dla
wirusa SARS-CoV-2, które reagują na
koronawirusa, neutralizują go w organizmie osoby z aktywnym zakażeniem.
Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której z pobranej krwi
żylnej oddzielane jest osocze, a pozostałe
elementy krwi (płytki krwi, czerwone
i białe krwinki) są zwrotnie przetaczane
do tej samej żyły w tzw. cyklach. Jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza.
Zabieg może być powtarzany nawet trzy
razy w tygodniowych odstępach – decydują o tym lekarz oraz dawca. Procedura
trwa zazwyczaj ok. 30-40 min.

Na Bielanach powstał
mobilny punkt
pobrań na obecność
koronawirusa

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów i dzielone na
dawki. Jedna porcja, czyli ok. 200 ml
– stanowi jedną jednostkę osocza, co daje
jedną dawkę leku dla chorych na COVID-19. To oznacza, że jeden ozdrowieniec, który trzykrotnie odda osocze
(3x600 ml), może przyczynić się do powstania aż dziewięciu dawek leku na
COVID-19 (9x200 ml). Chorzy na COVID-19 otrzymują w celu leczenia od 200
do 400 ml osocza ozdrowieńca.
Procedura pobrania osocza jest w pełni
bezpieczna, ponieważ zabieg odbywa się
w asyście fachowego personelu z wykorzystaniem wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Dodatkowo cała czynność
odby wa się zgodnie z procedurami
wzmożonego reżimu sanitarnego.
Osoby zakwalifikowane do oddania
osocza (metodą plazmaferezy) mogą również oddać krew – wówczas zostanie
uzyskana: jedna jednostka osocza dla
chorych na COVID-19 oraz jedna jednostka koncentratu czerwonych krwinek
przeznaczona do leczenia innych chorych.
Dawcami osocza mogą zostać wszystkie osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki: upłynęło co najmniej 28 dni

od ustąpienia objawów albo 18 dni od
zakończenia izolacji po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z COVID-19;
wiek 18-65 lat; nie chorują przewlekle.
Osoby, które otrzymały transfuzję składników krwi oraz osoby po ciąży wymagają dodatkowych czynności w ramach
kwalifikacji do oddania osocza. Uwaga
– dawcy nie mają obowiązku wykonywania żadnych badań we własnym zakresie.
Ozdrowieńcy, którzy spełniają powyższe kryteria i chcą oddać osocze, proszeni są o kontakt telefoniczny, co pozwoli
dokonać wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza oraz ustalić
termin i miejsce pobrania:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa przy ul. Saskiej 63/75 w
Warszawie, numer telefonu: 723 203 207
lub 691 060 504 (od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00–17.00 oraz w soboty
w godz. 7.00–14.00)
W celu usprawnienia kontaktu ze stacjami krwiodawstwa został również uruchomiony adres mailowy: koronawirus@
rckik-warszawa.com.pl, gdzie należy wysłać wiadomość z numerem telefonu, pod
który zadzwoni lekarz ze stacji
UM Warszawa

.

Mobilny punkt typu drive-thru działalność rozpoczyna 19 listopada o godzinie
12. Będzie codziennie, również w soboty,
niedzielę i święta w godzinach 12-17.
Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania punktu można uzyskać,
dzwoniąc pod numer telefonu 538 516
182.
P u n k t powst a ł prz y wspó ł prac y
z Urzędem Dzielnicy Bielany oraz Zarządem Cmentarzy Komunalnych. Urząd
pomógł od strony technicznej (m.in. organizacja ruchu, przygotowanie zaplecza), a Zarząd Cmentarzy udostępnił
część dużego parkingu zlokalizowanego
przy Cmentarzu Północnym.
– To bardzo duże ułatwienie dla mieszkańców. Te osoby, które są zmotoryzowane, będą mogły wykonać badania na dużym parkingu na kilkaset miejsc. Na
badanie oczekuje się w aucie, a kontakt
z pracownikami punktu będzie ograniczony do minimum, tak aby wszystkim
zapewnić jak najwięcej bezpieczeństwa.
Punkt udało się przygotować w ciągu
kilkunastu dni. Mam tutaj na myśli różne uzgodnienia, przyłącza, stworzenie
całego zaplecza logistycznego do obsługi
– mówi Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz
Dzielnicy Bielany.
Jest to już trzeci punkt pobrań zorganizowany przez SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Dotychczasowe funkcjonują na
terenie przychodni przy ul. Conrada 15
oraz Żeromskiego 13. Dyrekcja Zakładu
podjęła decyzję o organizacji punktu
w odpowiedzi na duże zapotrzebowanie
związane z diagnostyką COVID-19 oraz
koniecznością zwiększenia dostępności
do świadczeń.
– Możliwość w ykonania badania
w dogodnym dla siebie miejscu i czasie
zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne
mieszkańców nie tylko Bielan, ale również sąsiednich stołecznych dzielnic
– mówi Małgorzata Zaława-Dąbrowska,
dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz
Bartłomiej Frymus

.

fot. Sylwester Korzeniewski
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Malarka Magdalena Kobierecka:
Nie wolno się załamać!
Choć pandemia koronawirusa pustoszy gospodarkę, ona
się nie poddaje. Znana na
Bielanach artystka Magdalena Kobierecka prowadzi
swoją pracownię Format
przy Schroegera 72/8 i, choć
chętnych na kupno jej obrazów jest o wiele mniej niż
przed pandemią, to stara się
zachować pogodę ducha.
– Najbardziej brakuje mi
kontaktu z ludźmi – przyznaje artystka w rozmowie
z „Naszymi Bielanami”.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada wypadł w niedzielę, więc
Dzień Pracownika Socjalnego obchodziliśmy w poniedziałek. Z tej okazji
burmistrz Grzegorz Pietruczuk wraz
z Maciejem Sotomskim, dyrektorem
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielan odwiedzili pracowników dzielnicowych placówek. – Skromnym
podarkiem i listem od pana dyrektora
chcemy wam wszystkim podziękować
za ogrom sił i zaangażowania, który
wkładacie codziennie w swoją pracę
– powiedział burmistrz. – Mam nadzieję, że wszyscy będziecie zdrowi, bo nasi
mieszkańcy bardzo was potrzebują,
szczególnie podczas epidemii – dodał
dyrektor Sotomski. Spotkania z pracownikami OPS odbyły się z zachowaniem
reżimu sanitarnego
Bartłomiej Frymus

.

Szkoły

Przemysław Burkiewicz

Obiady zdrowe i kolorowe

fot. Małgorzata Sokół

Wchodzimy do jej atelier. Od razu czuć
zapach farby. Pod nogami łasi się kundelek Reksio. – Jego pan zmarł, więc go
adoptowałam – mówi Magdalena Kobierecka, która od razu wstawia wodę na
gorącą herbatę. W pracowni wiszą jej
liczne obrazy abstrakcyjne, w tym te namalowane na szkle. – Sztuka jest wolnością, a wolność jest sztuką. Oczywiście,
mam ogromny szacunek do warsztatu
sztuki dawnej i całe życie studiuję techniki klasyków, ale sztuka nowoczesna może
mieć inne zadanie, mówi Magdalena
Kobierecka. Artystka jest doskonale znana
mieszkańcom Bielan, dla których pracownia przy Schroegera jest od pięciu lat
źródłem unikatowego podarku dla innych
lub po prostu dla siebie. A jak jest teraz?
– Fatalnie – mówi bez ogródek Magdalena
Kobierecka. – Niezwykle silnie odczuwam
brak kontaktu z ludźmi. Wszyscy boją się
zarażenia koronawirusem, więc, oprócz
nielicznych uczestników warsztatów plastycznych (głównie z rodzin ozdrowieńców), rzadko ktoś odwiedza moje atelier.
Na dodatek nie mam osobistego kontaktu
z wieloma dziećmi, które tęsknią za naszymi plastycznymi szaleństwami. Ich
życie przeniosło się do internetu. Zdalna
jest praca, zdalna jest nauka. Nawet spotkania z rodziną czy znajomymi są zdalne
– kiwa głową malarka.
Zdecydowanie mniej jest też klientów
chcących kupić obraz. – Moje prace sprzedawały się nie tylko tutaj, na Schroegera,
ale także w domach aukcyjnych. Obecnie
moje obroty spadły o 90%. Jakoś przeżyję. Nigdy nie porzucę swojego zajęcia,
które kocham. Ale bardzo tęsknię za czasami, kiedy można było beztrosko wybrać
się na kawę do sąsiedniej Cafe de la Poste,
potem spotkać się z kimś w pracowni
i wieczorem znów być wśród ludzi – mówi
bielańska malarka. – Wraz z Reksiem

KRÓTKO O WSZYSTKIM

chodzę na bardzo długie spacery po Bielanach. Lubimy sobie zrobić długą marszrutę. Zresztą dziś spacer pozostaje chyba jedyną możliwością, by uprawiać sport.
Przecież siłownie i baseny są zamknięte,
a bieganie dookoła bloku w maseczce na
twarzy to żadna przyjemność – mówi.
A czy potrzebuje pomocy? – Są ludzie
w gorszej sytuacji. Proszę pamiętać o innych bielańskich twórcach i rzemieślnikach. Są wśród nas osoby starsze, mniej
otwarte na wykonywanie innych zawodów, szkoda by pandemia pozbawiła ich
możliwości szlifowania swoich talentów.
Wszyscy potrzebujemy odbiorcy naszego
rękodzieła. Dla mnie wspaniałą okazją do
wykorzystania swojego potencjału w cza-

sie pandemii była realizacja filmów edukacyjnych ze sztuki oraz bezpiecznych dla
uczestników plenerów. Oba projekty powstały dzięki współpracy z bielańskim
urzędem.
Aukcje, licytacje i znane sprzed epidemii wystawy to póki co przeszłość, ale
w pracowni można znaleźć wiele dizajnerskich kompozycji pani Magdaleny,
które nie tylko ozdobią nasze mieszkanie,
ale mogą tez być świetnym prezentem
pod choinkę. Warto więc wybrać się do
pracowni Format przy Schroegera 72/8
i kupić obraz.
Pracownia Format i galeria autorska
Magdaleny Kobiereckiej, ul. Schroegera
72/8, tel. 518-859-973

.

W przedszkolu nr 272 „Misia Uszatka”
wdrożyłyśmy innowację pedagogiczną
„Jem zdrowo, smacznie i kolorowo”,
wzbogacając nasze twórcze działania
o doświadczenia zmysłowe. Na zajęciach przedszkolaki odkrywają nowe
smaki, zapachy, struktury różnych
produktów i przypraw. Uczą się łączenia ze sobą składników oraz komponowania smaków. Tak poznaliśmy m.in.
kulturę i kuchnię Indii, która cieszy
opinią najbardziej aromatycznej kuchni
świata. Dzieci porównywały kolory,
wąchały, dotykały, smakowały, potęgując tym wrażenia zmysłowe. Podczas
dnia Indii magicznie pachniało
w naszym przedszkolu, mieszały się ze
sobą wszystkie zapachy. Oczywiście nie
zabrakło kadzidełek i egzotycznego
tańca. Kolejne zabawy w podróże przed
nami. Bogactwo kuchni świata
i kultury żywienia jest przepiękne
i fascynujące. A widzieć zainteresowanie, zapał i uśmiech na twarzy dziecka
jest bezcenne – piszą nauczycielki
Beata Słomczyńska i Anita Olszewska

.

Urząd miasta

Nowy zarząd miasta
Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski
zdymisjonował swojego zastępcę Pawła
Rabieja. Na jego miejsce powołana
została dotychczasowa dyrektor-koordynator do spraw kultury Aldona Machnowska-Góra. Jej miejsce z kolei zajęła
radna Ursynowa Karolina Zdrodowska.
Poza Aldoną Machnowską-Górą
wiceprezydentami stolicy są Renata
Kaznowska, Michał Olszewski i Robert
Soszyński
Przemysław Burkiewicz

.
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Senior sam w domu… ale nie samotny
W czasach sprzed epidemii bielańskie ośrodki wsparcia seniorów tętniły życiem. Zaczynało się
od śniadań serwowanych na miejscu, a kończyło wieczornymi spotkaniami organizowanymi dla
klubowiczów. COVID-19 zburzył ten ustalony porządek, zmuszając starsze osoby do pozostania
w domach. Jednak pracownicy socjalni na Bielanach robią wszystko, by ich podopiecznych nie
dopadła nuda, a przede wszystkim poczucie osamotnienia.
Anna Zborowska

W Ośrodku Wsparcia Dziennego dla
Seniorów przy al. Zjednoczenia 1 pracownicy sprawnie pakują pakiety – śniadanie,
obiad i słodkie co nieco. W myśl zasady
„coś dla ciała, coś dla ducha”, do każdego
zestawu dokładają jeszcze plik krzyżówek,
humorystycznych opowiadań, zadań do
treningu pamięci czy materiałów do prac
plastycznych. – Pod naszą opieką są osoby
w zróżnicowanym wieku, od 60 plus do
90 plus, dlatego każdy zestaw prac do
wykonania dostosowujemy do indywidualnych możliwości podopiecznych – wyjaśnia Grażyna Parkot z ośrodka przy al.
Zjednoczenia. Gotowe paczki pracownicy
roznoszą do domów seniorów. W tym
samym czasie drugi zespół, który w systemie rotacyjnym pracuje zdalnie, zaczyna obdzwaniać podopiecznych, by upewnić się, czy wszystko u nich w porządku.
Taki schemat działania przyjęła nie tylko
placówka przy al. Zjednoczenia, ale również Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr
2, przy ul. Wrzeciono 5A.
Posiłki oraz porcja rozrywki codziennie
dociera między innymi do Elżbiety Obłuskiej. – To naprawdę budujące, bo pokazuje, że ktoś o nas pamięta, że nie zostaliśmy zostawieni sami sobie. Często pracy domowej mam tyle, że nie zdążę
wszystkiego zrobić – mówi Elżbieta Obłuska, która z zajęć ośrodka przy al. Zjednoczenia korzysta od niemal 10 lat. – Najważniejsze, że to wszystko odciąga uwagę
od obecnej sytuacji – dodaje.
I to właśnie jest głównym celem, jaki
przyświeca pracownikom ośrodków pomocy społecznej – by dać osobom starszym chwilę oddechu od niepewności
i stresów związanych z pandemią. – Seniorzy szczególnie często borykają się
z poczuciem osamotnienia, niestety epidemia jeszcze to nasiliła – zauważa prof.
Maria Załuska, dyrektor Środowiskowego
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych na Bielanach. – Konieczność ograniczenia kontaktów towarzyskich, informacje o znajomych, którzy odeszli. Do
tego dochodzi niepewność i strach wynikające ze świadomości, że osoby w starszym wieku są grupą najbardziej zagrożoną w czasie epidemii. To wszystko
wpływa na nasilenie zaburzeń lękowych
– wyjaśnia profesor Załuska. Skomplikowały się także relacje rodzinne. Bywa, że
dzieci – w strachu przed zakażeniem
starszych rodziców – radykalnie ograniczają kontakty z nimi, izolują od wnuków.
Podrzucają zakupy i… znikają. Tymczasem najskuteczniejszą formą wsparcia
emocjonalnego jest rozmowa z bliskimi.
Jeśli spotkanie jest niemożliwe, dzwońmy
i jeszcze raz dzwońmy. Profesor Maria
Załuska radzi, by te kontakty odbywały
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Świąteczny jarmark w sieci
Do 22 grudnia trwa wirtualny jarmark
na rzecz domowego hospicjum przy
Placu Konfederacji. Akcję organizuje
szkolny klub wolontariatu działający
w Szkole Podstawowej nr 263 przy ulicy
Szegedyńskiej 11.
Na wirtualną licytację przekazano
dotychczas dziesiątki przedmiotów. Niektóre z nich są niepowtarzalne, ręcznie
wykonane. Przemioty wystawione na
aukcję można oglądać na facebookowej
grupie Jarmark SP263 Pola Nadziei.
Zachęcamy również do odwiedzenia
strony www.pomagam.pl/polanadzieisp263 – gdzie można dokonywać wpłat
za wylicytowane przedmioty. Na koniec
listopada na koncie internetowej zbiórki było zgromadzone blisko 5 tys. zł.
To nie jedyna akcja mająca w pamięci
Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej. Przy metrze Słodowiec
powstało kolejne Pole Nadziei. Niestety
w tym roku – ze względu na epidemię
– uczniowie bielańskich szkół nie mogli
posadzić cebulek żonkili, które są międzynarodowym symbolem nadziei.
Mamy jednak nadzieję, że na wiosnę
–kiedy zakwitną żonkile – uczniowie
odwiedzą to miejsce
Bartłomiej Frymus

.

Ubieramy choinkę na
Starych Bielanach

się o w miarę stałej porze, tak by mogły
być stałym punktem dnia, gdy np. telefony są nie nieregularne, wprowadzają element niepewności. Tymczasem, ci, którzy
wiedzą, że nie zostali pozostawieni sami
sobie, mają pewność, że ktoś nad nimi
czuwa, choćby z daleka, łatwiej radzą
sobie z lękiem.
Ale na seniorów, skazanych w czasie
epidemii COVID-19 na siedzenie w domu,
czyha jeszcze jedno niebezpieczeństwo
– przejedzenie i brak ruchu. I wbrew
pozorom nie są to sprawy, które można
zbagatelizować. W ten sposób łatwo bowiem wpaść w błędne koło – brak ruchu
osłabia, a osoba osłabiona przestaje być
aktywna. To z kolei wpływa na samopoczucie i kondycję psychiczną. Tu znów
nieocenieni okazali się pracownicy ośrodków wsparcia, którzy zadbali o gimnastykę dla seniorów. Odbywa się ona jednak
on-line. Wcześniej seniorom został wypożyczony niezbędny sprzęt. – To niestety
propozycja jedynie dla osób, które mają
dostęp do komputera – przyznaje Anna
Leszczyńska-Suda, kierownik OWDS 2

przy ul. Wrzeciono 5A. Ale zapewnia, że
coraz więcej podopiecznych jest skomputeryzowana. – Organizujemy też bardzo
popularne zajęcia on-line z języka angielskiego oraz treningu pamięci – dodaje.
To świetna inicjatywa, bo seniorzy nie
tylko ćwiczą: pamięć, koncentrację, spostrzegawczość, ale przede wszystkim
maja poczucie pozostawania w grupie,
widzą znajome twarze i wspierają nawzajem.
Rola pracowników OWDS nie ogranicza
się do rozniesieniu posiłków czy zorganizowania zajęć online. – Często pomagamy
również rozwiązać niektóre problemy,
chociażby z umówieniem teleporady lekarskiej czy wizyty domowej – opowiada
Grażyna Parkot. Codzienny telefon wykonany przez pracowników do seniora to
wydawałoby się niewiele, a jednak to
nieocenione wsparcie. – Seniorzy czekają
na nasz telefon, cieszą się, bo mogą
z kimś porozmawiać, i mówią, że pomagamy im w ten sposób przetrwać ten
trudny okres – dodaje Anna Leszczyńska-Suda

.

Choinka, najbardziej charakterystyczny
symbol Świąt Bożego Narodzenia, symbol życia i odradzania się, nie bez powodu stała się centralnym punktem projektu „Świętujmy razem – ubieramy
choinkę na Starych Bielanach”. Pięknie
ozdobiona i w miarę możliwości oświetlona będzie punktem łączącym seniorów, dzieci, mieszkańców Bielan, którzy
z powodu pandemii nie będą zapewne
mogli w tym roku swobodnie integrować się na spotkaniach opłatkowych.
W ramach projektu seniorzy z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 1 oraz
zainteresowani mieszkańcy Starych
Bielan otrzymają materiały do wykonania świątecznych ozdób choinkowych.
Do współpracy zaprosiliśmy również
dzieci z jednego ze współpracujących
z OWDS Nr 1 przedszkoli. Wykonane
w domach przez uczestników projektu
ozdoby, pracownicy OWDS Nr 1 umieszczą na choince umieszczonej w ogólnodostępnym ogrodzie społecznościowym
na Starych Bielanach.
Każdy, kto chciałby przyczynić się do
uczynienia tego miejsca piękniejszym,
może przynieść bombkę czy zawieszkę
i samodzielnie udekorować nią choinkę.
Akcja trwa od 1 grudnia do Świąt! Zachęcamy do działania, a w razie pytań
do kontaktu pod numerem tel.: 514 802
978 lub mailowo: owds1@opsbielany.
waw.pl. Projekt został wsparty przez
Towarzystwo Sąsiedzkie w ramach konkursu na działania lokalne „Po Sąsiedzku”
Bartłomiej Frymus

.
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Między dżumą a cholerą
Państwowe archiwa prowadzą akcję gromadzenia źródeł
– fotografii, nagrań video, artykułów czy internetowych
memów – utrwalających czasy pandemii. Ciekawe, jak ten
dziwny rok 2020 za kilkadziesiąt lat będą opisywać podręczniki do historii? Tymczasem zerknijmy do starych dokumentów i gazet. Z jakimi zarazami zmagali się
dawni mieszkańcy naszych okolic?
Mateusz Napieralski

„Ta wieś przez nieprzyjaciela z gruntu
spalona, tylko pustki zostały […] Poddani
częścią przez wojnę poginęli, częścią
powietrzem wymarli, jeden tylko poddany został [...]” – tak w 1660 r. królewscy
urzędnicy opisali Młociny, zrujnowane
kilka lat wcześniej podczas najazdu Szwedów na Rzeczpospolitą. Opustoszała
również pobliska wieś Wola Burakowska
(czyli późniejsza Wólka Węglowa). Ponurym pojęciem „morowe powietrze” określano niegdyś różne jednostki chorobowe,
na przykład dżumę, ale także tyfus
i czarną ospę, toteż nie sposób dokładnie
ustalić, czym w dobie szwedzkiego potopu zarazili się młociniacy i ich sąsiedzi.
Doktor Franciszek Giedrojć w książce
„Mór w Polsce w wiekach ubiegłych”
(1899 r.) podawał, że za rozprzestrzenianie się „powietrznej” choroby odpowiedzialni byli właśnie najeźdźcy z północy:
„W r. 1656 znowu powstała zaraza
w różnych dzielnicach kraju i trwała lat
osiem. Roznieśli ją Szwedzi po Warmii,
zawlekli do Płocka i Warszawy, skąd następnie przeszła do województwa Podlaskiego, Litwy i Małej Rusi”. Epidemie
nierzadko towarzyszyły ludności dawnej
Rzeczypospolitej, jednak w drugiej połowie XVII w. trafiły na szczególnie podatny grunt, bowiem cały kraj był wyczerpany kilkoma wojnami i spowodowanymi
przez nie klęskami głodu.
„Grassująca” cholera
Latem 1852 r. Warszawę, po raz drugi
w dziejach miasta, nawiedziła epidemia
cholery – ostrej, zaraźliwej choroby układu pokarmowego, wynikającej ze złych
warunków sanitarnych. Do zakażenia
bakterią vibrio cholerae dochodziło przez
spożycie zanieczyszczonej wody bądź
niedogotowanej żywności. Choroba objawiała się biegunką, bólem brzucha i poczuciem osłabienia. Następowały częste
wymioty, ochłodzenie ciała, skurcze,
zimne poty, zatrzymanie moczu, pomarszczenie skóry, a ponadto zmiana
barwy głosu. Twarz chorego szarzała
i zapadała się, przybierając trupi wygląd.
Statystycznie umierał co drugi zakażony.
Ówcześni medycy leczyli cholerę za pomocą wywarów z leczniczych ziół oraz
środków na bazie opium.
Epidemia nie ominęła podwarszawskich miejscowości. Pamiątką po czasach
zarazy jest zabytkowa kapliczka na Wawrzyszewie przy skrzyżowaniu ul. Wólczyńskiej i Aspekt. Pod figurą Maryi
znajduje się tablica z inskrypcją: „Na

podziękowanie Bogu, że nas przy życiu
zachował w śród grassującej cholery
w miesiącu sierpniu 1852”. Mieszkańcy
wznieśli ją w grudniu wspomnianego
roku, gdy groźna choroba już wygasała.
„Kurjer Warszawski” informował wówczas (cytuję, zachowując oryginalną pisownię): „We wsi Wawrzyszewie, należącej do Instytutu Marymontskiego, w dniu
19 b. m. o godzinie 11ej z rana, nastąpi
uroczyste poświęcenie Statuy Matki Bozkiej, wraz ze stosownem Nabożeństwem
w Kościele miejscowym, na podziękowanie Bogu, za uśmierzenie epidemji, która
tu w miesiącu Sierpniu r. b. tak mocno
się szerzyła”.
Ze źródeł historycznych niewiele dowiadujemy się o przebiegu tej choroby
w naszej okolicy, niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na pewien wskaźnik.
W księgach zgonów parafii św. Marii
Magdaleny (oprócz Wawrzyszewa obejmującej ongiś m. in. Młociny, Wólkę
Węglową, Słodowiec, Rudą i Bielany)
zaobserwowałem, że o ile w dekadzie
1842-1851 rokrocznie umierało średnio
ok. 70 parafian, to w owym feralnym roku
1852 odeszło ich aż 148, a zatem dwukrotnie więcej. Przypuszczam, że cholera
mogła być przyczyną śmierci wielu tych
osób.
Kolejna, zdecydowanie już słabsza epidemia tej choroby trwała w Królestwie
Polskim latach 1866-1867. Walkę z cholerą w gminie Młociny (rozciągającej się
od Lasek i Kiełpina aż po Marymont
i Powązki, czyli zawierającej w swych
granicach całą obecną dzielnicę Bielany)
koordynował wtedy wójt Mikołaj Trószyński. We wrześniu 1868 r. za swoje skuteczne działania samorządowiec został
odznaczony przez cara Aleksandra II
srebrnym medalem „Za gorliwość”.

Oficjalna broszura o epidemii cholery z 1852 r. | źródło: Biblioteka Narodowa

Szkarłatna wysypka
„Nowa Gazeta” z 8 sierpnia 1911 r. alarmowała: „W okolicy Bielan pod Warszawą
zaczęła grasować szkarlatyna, która zabiera sporo ofiar nie tylko między małemi

Kapliczka na Wawrzyszewie z 1852 r. | fot. Mateusz Napieralski

dziećmi, lecz i pomiędzy starszemi. Prawie nie ma dnia, aby na miejscowym
cmentarzu w Wawrzyszewie nie przybył
nowy grób. Do rozszerzenia epidemii
przyczyniło się w znacznej mierze niechlujne utrzymywanie domów przez tutejszych mieszkańców. W okolicy zaś
niema zupeł nie pomocy lekarskiej,
w razie więc zasłabnięcia trzeba udawać
się po doktora aż do miasta, odległego
o kilka wiorst”. Faktycznie, w tych stronach było ciężko o fachowego lekarza.
Działało wprawdzie wojskowe ambulatorium w bielańskim obozie armii carskiej,
ale zdaje się, że nie przyjmowało cywili.
Szkarlatyna, zwana inaczej płonicą,
roznosi się drogą kropelkową. Dotyka
głównie dzieci, choć nie wyłącznie. Zarażony dostaje silnej gorączki, bólu gardła
i wysypki (od jej charakterystycznego
koloru wywodzi się nazwa choroby), na
twarzy pojawia się rumień, język nabiera
malinowej barwy. Kiedyś szkarlatyna
często prowadziła do śmierci. Lekarze
zalecali chorym chłodzące okłady na
szyję oraz płukanie gardła i nosa letnią
wodą z sokiem cytrynowym. Dziś płonicę stosunkowo łatwo leczy się antybiotykami, lecz w 1911 r. jeszcze ich nie znano;
17 lat później bakteriobójczą penicylinę
odkrył szkocki lekarz Alexander Flemming.
Nie tylko ludzkie choroby
Na obszarze dzisiejszej dzielnicy Bielany dawniej znajdowało się kilkanaście wsi
i folwarków. Oprócz uprawy roli podstawę
utrzymania wielu mieszkańców stanowiła hodowla zwierząt gospodarskich.

W stadach bydła co pewien czas wybuchały śmiertelne zarazy. Dotkliwe straty
pogłowia w gminie Młociny przyniosły
epidemie księgosuszu w 1872 i 1875 r.
Nazwa choroby pochodzi od zalegania
wysuszonej treści pokarmowej w części
bydlęcego żołądka zwanej „księgą” (błony
narządu przypominały swym kształtem
kartki otwartej książki). Zwierzęta słabły,
traciły apetyt i nie chciały przeżuwać,
w pyskach pojawiały się owrzodzenia.
Liczne przypadki odnotowano na Bielanach, Młocinach, Wólce oraz w pobliżu
Słodowca. Jeśli gospodarz zauważył
w swoim żywym inwentarzu symptomy
choroby, musiał niezwłocznie poinformować miejscowego sołtysa, a także wójta
gminy młocińskiej. By zapobiec rozprzestrzenianiu się zarazy, izolowano zdrowe
bydlęta, zaś chore uśmiercano, zwłoki
zakopywano na głębokości sześciu stóp
(ok. 1,8 m). Hodowcy otrzymywali od
władz Królestwa Polskiego odszkodowanie za padłe i wybite sztuki.
Księgosusz nie był jedyną zarazą krążącą wśród stad. W czerwcu 1889 r. ponad
połowa bydła w Wólce Węglowej zapadła
na jakąś nieznaną wówczas chorobę,
objawiającą się opuchnięciem racic
i owrzodzeniem języka. Zaniepokojeni
włościanie poprosili władze gminne
o przysłanie okręgowego weterynarza.
Epidemie – zarówno ludzkie, jak i zwierzęce – ciężko doświadczały naszych
krajan sprzed wieków. Całe szczęście, że
medycyna wykonała tak olbrzymi progres. Życzę Państwu dużo zdrowia w tym
trudnym czasie. Dbajmy o siebie i innych

.
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Ulica Lipińska – historie
upamiętnione i zapomniane
Niejednokrotnie w swych felietonach
i książkach przytaczałem barwne historie
z osiedla Zdobycz Robotnicza, spisane
z relacji dawnych mieszkańców, w ogromnej większości dziś już nieżyjących. Najwięcej przed wojną i po niej działo się przy
Chełmżyńskiej (obecnej Płatniczej),
Schroegera i pl. Konfederacji, gdzie zabudowa była gęsta, ludzi dużo, a sklepiki
i zakłady usługowe nader liczne. Status
majątkowy mieszkańców był bardzo zróżnicowany, najniższy na Chełmżyńskiej
w pobliżu placu, a najwyższy (do 1939 r.)
w stojącym tuż obok, dwupiętrowym
domu przy ul. Schroegera 72, który po
upadku spółdzielni, wraz z przyległymi
segmentami (nr 74-80) został ukończony
jako komfortowa czynszówka z wielopokojowymi mieszkaniami przez Henryka
Towarnickiego i Borysa Bielajewa.
Jarosław Zieliński

Dziś jednak chciałbym poświęcić opowieść ul. Lipińskiej, która od początku
poważnie różniła się wyglądem od reszty
Zdobyczy. Wznoszone tu domy miały
postać odosobnionych przestrzennie willi, jednorodzinnych lub bliźniaczych,
wznoszonych w l. 1927-1928 na podstawie
kilku standardowych projektów Zenona
Dzierżawskiego. Te najwspanialsze,
w stylu staropolskich dworów – nr 8,
narożna przy Kasprowicza (nr 57) oraz
taka sama przy rog u K asprow icza
i Chełmżyńskiej (nr 61), należały do
twórców i członków zarządu spółdzielni,
drugi z nich – jak pisałem w ubiegłym
miesiącu – do Janusza Dzierżawskiego,
brata projektanta osiedla. Pewnie w jednej z pozostałych zamieszkiwał księgowy,
który (zdaniem Ksawerego Dzierżawskiego, syna Janusza) miał zdefraudować
fundusze kooperatywy i doprowadzić do
jej bankructwa. Właśnie konsekwencje
tego faktu – wysiedlenia i przeprowadzki
spółdzielców – nie pozwalają dziś precyzyjnie ustalić, kto gdzie mieszkał. Dotyczy to również pozostałych domów przy
ul. Lipińskiej, z których dwa (nr 3 i nr 7)
wraz z domem przy Chełmżyńskiej 71
należały do nieco skromniejszej wersji
dworku (tak zwany typ B X), przeznaczonej dla średniej kadry technicznej, czyli
majstrów budowlanych. Przypuszczalnie
dla zbliżonego kręgu odbiorców przeznaczono jedno- i dwumieszkaniowe, piętrowe segmenty bliźniacze pod numerami
4/4A, 5, 6 i 7. Wszystkie te budynki zmieniły właścicieli po przejęciu przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i ich sprzedaży
na wolnym rynku, począwszy od połowy
lat trzydziestych.
Zgodnie z wykazem adresowym z 1939
r. właścicielem dworku pod numerem 3
był Czesław Czaki, przedstawiciel warszawskiego rodu węgierskiego pochodzenia. Czy miał syna lub siostrzeńca o tym
samym imieniu? W powstańczych bio-
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gramach Muzeum Powstania Warszawskiego figuruje Czesław Czaki „Madziar”,
rocznik 1922, członek Szarych Szeregów
i żołnierz Armii Krajowej w batalionie
„Parasol”, który poległ na Czerniakowie
20 września 1944 r. Pięć lat wcześniej był
zdecydowanie zbyt młody jak na właściciela willi. Późniejszymi posiadaczami
tego domu byli państwo Zarębowie, których pamięta Krzysztof Brodnicki, dawny
mieszkaniec pobliskiego segmentu przy
pl. Konfederacji.
Bliźniaczy dom nr 4/4A wyróżniają
kolumnowe ganki osadzone przy bocznych elewacjach. Z jakichś względów spis
z 1939 r. nie wymienia właściciela segmentu nr 4, natomiast połówka z numerem 4A należała przed wojną do Witolda
Jackiewicza. Krzysztof Brodnicki pamięta, iż zamieszkiwał tam Stanisław Szułczyński (jak ustaliłem – redaktor naczelny pisma „Inwalida”), weteran pierwszej
wielkiej wojny, który w bojach stracił obie

ze szlaucha i dwutlenkiem węgla z wielkich butli. Przed każdym Bożym Narodzeniem pan Sitarek sprzedawał choinki,
z których niejedna znalazła się w moim
domu.
O mieszkańcach bliźniaka pod piątką
nie wiadomo mi nic ponadto, iż w 1939
r. był własnością Eugenii Kryńskiej (zapewne tożsamej ze zmarłą w 1947 r.
szlachcianką herbu Przegonia), natomiast nieco różniące się od siebie domy
bliźniacze nr 6 i nr 7 po upadku spółdzielni nabył Fundusz Domów Akademickich im. Gabriela Narutowicza. Pustynne wtedy tereny uznano za sprzyjające prewencji w walce z gruźlicą u studentów, chorobą będącą ówcześnie ogólnokrajową plagą. Dała ona jeszcze raz
znać o sobie również po drugiej wojnie
światowej, która straszliwie wyniszczyła
społeczność, także akademicką, toteż oba
domy jeszcze długo pełniły dotychczasową funkcję prewentorium. We wrześniu

dek łączności telefonicznej między Zgrupowaniem „Żywiciel” na Żoliborzu
a Zgrupowaniem „Kampinos”, obsługiwany przez cztery dziewczyny. Inne łączniczki dostarczały tu i odbierały meldunki, przekradając się kilometrami przez
niemieckie posterunki między Żoliborzem a puszczą.
Stojący w sąsiedztwie okazały „dwór”
pod numerem 8 do września 1939 r. zamieszkiwała Konstancja Frauer, która
potem gdzieś znikła, a domem opiekowali się wspomniani rekonwalescencji, a po
nich znany nam już Ksawery Dzierżawski. Zwerbowany do NSZ, urządził
w willi ośrodek szkoleniowy z licznymi
skrytkami na broń i dla ludzi. Jakieś pół
roku przed wybuchem powstania w sąsiedztwie domu doszło do przypadkowej
strzelaniny z patrolem niemieckim.
Wprawdzie chłopakom udało się nawiać,
ale „meta” była stracona. W latach 90.
kolejni właściciele willi nieco ją upiększyli pseudobarokowym szczytem.
Na koniec parę słów o mieszkańcach
dworku nr 9. Przed wojną należał do
małżeństwa Adeli z Jasińskich i Zygmunta Rozenów. On, z tytułem doktorskim,
był uprzednio lekarzem powiatowym
w Mińsku Mazowieckim oraz znanym
tam organizatorem odczytów „higienicz-

Lipińska w 1931 r. – domy o numerach 5, 7, 9 i 4 | fot. źródła własne

nogi. Wolniutko chodził na dwóch protezach, wsparty na parze lasek, ale w końcu
lat trzydziestych dysponował już samochodzikiem specjalnie przystosowanym
do potrzeb inwalidy. Niemcy, którzy
u progu okupacji zarekwirowali wszystkie
prywatne samochody, pozwolili panu
Szułczyńskiemu zatrzymać pojazd, honorując jego status weterana wojennego.
Wszystkim starszym mieszkańcom Zdobyczy segment 4A kojarzy się jednak
przede wszystkim z powojenną wytwórnią wody sodowej i oranżady rodziny Sitarków, działającą jeszcze w latach osiemdziesiątych. Syn producenta, Sławomir
Sitarek, wspominał, że w oranżadę zaopatrywali liczne sklepiki, także szkolne,
w wielu dzielnicach Warszawy, ja zaś
pamiętam, jak na podwórku ładowało się
syfony – chlorowaną wodąciągówką laną

1939 r. i w sierpniu roku 1944 r. „siódemka” dodatkowo mieściła ambulatorium
dla ludności cywilnej, a „szóstka” AK-owski punkt sanitarno-ratowniczy, podczas powstania noszący nr 202, natomiast podczas okupacji niemieckiej
w obu domach rezydowali rekonwalescenci, ranni podczas kampanii 1939 r. Właśnie z któregoś z tych domów wyszedł 1
sierpnia 1944 r. Władysław Rogowski,
kapitan w stanie spoczynku i lekarz weterynarii. Odziany w mundur, chciał zobaczyć co się dzieje, i zginął przy krzyżu
na rogu ul. Kasprowicza, trafiony kulą
snajpera z wieży AWF. Z domem nr 6 jest
związana jeszcze jedna wojenna historia.
Mimo, że podczas powstania cała okolica
była kontrolowana przez Niemców, aż do
26 września Armia Krajowa utrzymywała tu tajny, nigdy nie zdemaskowany ośro-

no-sportowych” i koncertów z udziałem
artystów scen warszawskich. Córka Rozenów, Hanna Dworakowska, absolwentka gimnazjum Hoffmanowej i Wydziału
Lekarskiego UW, poszła w ślady ojca. Już
przed wojną wyróżniała się aktywnością
w akademickim Kole Medyków, a po 1945
r. zasłynęła jako lekarz społecznik, opiekunka osób niepełnosprawnych, przeważnie ze wsi, jak również jako organizatorka ośrodków opieki nad matką
i dzieckiem, sanatoriów, domów zdrowia
i Domu Medyka przy ul. Oczki. Jej inicjatywie zawdzięczamy też powstanie gmachów Instytutu Reumatologii przy ul.
Spartańskiej, w którym pracowała od 1951
r. Imię lekarki nosi nagroda Serce na
Dłoni – chyba czas najwyższy na tablicę
pamiątkową przy Lipińskiej?

.
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Sport

Pola Stołowska trenuje
kickboxing: Chcę zostać
mistrzynią świata!
Ledwie skończyła 12 lat, a na swoim koncie ma już niemałe
sukcesy sportowe. W jej pokoju obok regału z książkami wisi
worek bokserski, bo, jak sama przyznaje, wysoko zawiesiła
sobie w życiu poprzeczkę. W końcu marzeniem Poli jest udział
w olimpiadzie, lecz przy jej talencie i ciężkiej pracy, jaką
codziennie wkłada w treningi, wcale nie jest to niemożliwe.
Choć Pola Stołowska z pozoru przypomina delikatną nastolatkę, śmieje się, że
wcale do takich nie należy. Jako zodiakalny skorpion od lat uparcie dąży do celu,
dzięki czemu dziś może się poszczycić
już uczniowskim brązowym pasem trzeciego stopnia z niebieskim zakończeniem
w kickboxingu. – Ten sport to moja największa pasja. Ciężko pracuję i mam
dobre predyspozycje fizyczne, bo jestem
wysoka – tłumaczy młoda sportsmenka.
Przygodę ze sportem walki rozpoczęła,
mając zaledwie osiem lat, gdy mama zapisała ją na zajęcia do trenera Wojciecha
Wiertla. To właśnie on spostrzegł u Poli
łatwość kopania i jako trener kickboxingu
formuł ciągłych oraz zawodowy Mistrz
Europy, medalista Mistrzostw Świata
i wielokrotny Mistrz Polski zaszczepił
w niej pasję do tego sportu. Regularne
treningi pod czujnym okiem trenera
w Klubie Bokserskim Legia, a od zeszłego
roku w AZS AWF na Bielanach, bardzo
rozwinę ł y umiejętności techniczne
dziewczynki. Na tyle, że z czasem rodzicie wraz z trenerami Poli – bo do ich
grona dołączyła również Emilia Szabłowska, która jest specjalistką od formuły
przerwanej, wicemistrzynią świata i Eu-

ropy oraz wielokrotną zdobywczynią Pucharu Świata i Polski – zaczęli rozważać
jej start w profesjonalnych zawodach
kickbokserskich, które okazały się strzałem w dziesiątkę. – To wszystko zaowocowało pierwszymi sukcesami, ale najważniejsze z nich to: Puchar Polski w
Świdniku w 2019, gdzie zdobyłam dwa
złote medale w pointfightingu, srebrny
medal drużynowy i tytuł Najlepszej Kadetki Młodszej. Mistrzostwa Warmii
i Mazur w Bezledach w 2019, przyniosły
z kolei złoty medal w kategorii kick-light.
Mistrzostwa Warszawy, które również
odbył się w 2019 zakończyłam ze złotym
i srebrnym medalem w pointfightingu.
Mistrzostwa woj. pomorskiego w Luzino
w 2020 zaś zakończyłam złotymi medalami w kick-light. Wyjątkowo dumna jestem z udziału w Pucharze Europy Golden Glove, który odbył się we Włoszech
w styczniu 2020. Były to moje pierwsze,
tak duże zawody i w ich trakcie trzy razy
stanęłam na najwyższym podium – wymienia Pola Stołowska.
Trening dopiero po odrobieniu lekcji
Sukcesy sprawiły, że Pola obecnie każdą wolną chwilę poświęca na treningi,
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a rodzice swój grafik podporządkowali
początkującej karierze córki, wożąc ją
z jednego klubu do drugiego, a także na
zawody, seminaria i obozy. I choć zawożą
córkę na treningi aż sześć razy w tygodniu, dbają też o to, aby dziewczynka nie
opuszczała się w nauce. Bo Pola przede
wszystkim jest uczennicą siódmej klasy
bielańskiej szkoły podstawowej nr 369
przy ulicy Przybyszewskiego. I dzięki
dyscyplinie nabytej przez sport dziewczynka dobrze wie, jak wiele można osiągnąć ciężką pracą. Dlatego każdy jej dzień
rozpoczyna się od zajęć szkolnych, nauki
do sprawdzianów, a dopiero potem przychodzi czas na treningi. Sobota zaś jest
dniem odpoczynku i nadrabianiem zaległości szkolnych, by niedzielę móc znów
rozpocząć od treningu. Nawet jeśli czasem ciężko pogodzić jej naukę z taką
ilością treningów, dobre oceny Pola również traktuje jako wyzwanie. Szóstą klasę
zakończyła świadectwem z czerwonym
paskiem. Stara się też, aby sport w jej
życiu wychodził poza ramy treningów na
sali. Niedawno, dzięki swojemu trenerowi, wzięła udziałw wolontariacie Rock
Steady Boxing – programowi ćwiczeń
sportowych, który wykorzystuje elementy fit-boxingu i dedykowany jest dla osób
z chorobą Parkinsona.
– Udział w tym projekcie dał mi dużo
satysfakcji. Możliwość pomocy osobom
chorym, obserwowanie, jak dzielnie walczą ze słabościami, jak z treningu na
trening robią postępy, jak są uparci
i wytrwali, pozwolił mi odnaleźć w sobie
ogromne pokłady energii – przyznaje
młoda sportsmenka.
Pandemia, która nie przekreśli marzeń
Pola śmieje się, że kiedyś przeczytała
w mediach społecznościowych hasło:
„kiedy ty odpoczywasz, twój przeciwnik
trenuje” i choć stara się dbać o regularną
regenerację i odpoczynek, nie pozwala,
aby pandemia koronawirusa przeszkodziła jej w zdobywaniu upragnionych celów.
Mimo coraz to nowszych ograniczeń rok
2020 zaliczy do udanych, gdyż dzięki
ciężkiej pracy zdobyła potrójne Mistrzostwo Polski.
– Wygrałam we wszystkich formach
planszowych, w których mogłam startować. Jednym z moich marzeń było też
dostanie się do Kadry Narodowej i w tym
roku zostałam powołana do Kadry Narodowej Kadetów w formule Pointfighting,
z czego jestem bardzo dumna – dodaje
młoda sportsmenka. – Moje kolejne marzenia to udział w Mistrzostwach Europy
i udział w Mistrzostwach Świata. Chciałabym na nich stanąć na podium – dodaje. Choć pandemia nieco krzyżuje jej
plany, Pola nie rezygnuje z ciężkiej pracy
i jak sama podkreśla, po zakończeniu
tego trudnego dla świata okresu chce być
w szczytowej formie sportowej. – Bo, jeśli
chodzi o plany na daleką przyszłość…
oprócz występu na olimpiadzie, chciałabym pójść w ślady moich trenerów i szkolić przyszłych mistrzów w niesamowitej
dyscyplinie sportowej, jaką jest kickboxing! – podsumowuje Pola Stołowska
Iwona Sobczak

.

SPORT NA SKRÓTY
Piłka halowa

Futsalistki z punktami
Ruszyła ekstraliga futsalu, czyli pięcioosobowej piłki nożnej halowej. Zawodniczki AZS AWF Warszawa w grupie
północnej plasują się już w czołówce
zmagań. W swoim ostatnim meczu
piłkarki z Bielan pokonały drużynę
AZS AUW 3:1. Gole dla akademiczek
z Bielan zdobyły Dominika Dymitrowicz, Michalina Brzezińska i Zuzanna
Trojanowska. W trzech meczach
piłkarki AZS AWF Warszawa zgromadziły 7 punktów i legitymują się bilansem bramkowym 12:6, ustępując
jedynie AZS UAM Poznań

.

Bieg Chomiczówki

Tym razem na AWF
To już pewne, że 38. Bieg Chomiczówki
odbędzie się w lutym. Jednak ze
względu na mniejszą liczbę uczestników, zmagania nie odbędą się na
osiedlu, ale na terenie Akademii
Wychowania Fizycznego. Biegacze będą
rywalizowali na dystansie 15 km na
asfaltowych pętlach na terenie uczelni.
Limit uczestników wyniesie 500 osób.
Zapisy rozpoczną się w grudniu
i potrwają do połowy stycznia

.

Tenis stołowy

Grand prix w reżimie
Za nami drugi w tym roku turniej
organizowany w ramach grand prix
Bielan w tenisie stołowym. W zmaganiach rozgrywanych na terenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy
ulicy Lindego 20 w reżimie sanitarnym
uczestniczyła wielu sportowców. Na
starcie zawodów stanęło łącznie 75
zawodników i zawodniczek w czterech
kategoriach wiekowych. Dość niska
frekwencja w kategoriach dzieci
i młodzieży mogła być spowodowana
rozgrywanym w tym samym dniu
turniejem wojewódzkim. Miło jednak
zaskoczyła frekwencja w kategorii open,
co potwierdza słuszność organizowania
zawodów dla dorosłych tenisistów
stołowych. W najbardziej prestiżowej
kategorii open zwyciężyli Małgorzata
Zdunek i Piotr Smażyk

.

Cheerleading

Złota Jagna
Brawo dla Jagny, uczennicy klasy
7B podstawówki nr 351. Nastolatka
w drużynie juniorów, w kategorii cheer
jazz wywalczyła złoty medal na Mistrzostwach Polski w Cheerleadingu
sportowym. W kwietniu będzie reprezentować Polskę na zawodach na
Florydzie w USA

.
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Rada Dzielnicy
Felieton

Nasza codzienność jak bajka braci Grimm
Tegoroczny listopad obchodzi się
z nami bardzo łaskawie. Słoneczne dni
i dość wysokie temperatury zachęcają do
spacerów. Dziwnym jest więc widok świecących pustkami parków. Na placach
zabaw też nie ma tłoku, a ludzie przemykają ulicami jakby ukradkiem. Jedynie
przed przychodnią przy skrzyżowaniu
ulic Przybyszewskiego i Żeromskiego
codziennie można zobaczyć długą kolejkę bielańczyków czekających na wykonanie testu COVID-19. Ci z wynikiem dodatnim zaczną kwarantannę. Tamci
z ujemnym poddadzą się rygorom sanitarnym, a jedni i drudzy będą siedzieli
w domowej izolacji.
Anglicy przeprowadzili już badania, jak
sytuacja zamknięcia i lęku o zdrowie
własne i bliskich, o miejsce pracy oddziałują na psychikę człowieka. Wyniki są
nietrudne do przewidzenia. Niepewność
jutra, brak bezpieczeństwa, poczucie
osamotnienia, konieczność zmiany planów, szczególnie tych ambitnych i przyjemnych, powodują narastanie apatii
i zachowań depresyjnych. Te z kolei powodują agresję słowną i fizyczną oraz
bunt wyrażany złością przeciwko całemu
światu i każdemu z nas z osobna jako
winnych tej niekomfortowej sytuacji.
Czy można się dziwić? Jeśli do wszystkich codziennych problemów związanych
z pracą lub jej brakiem, niestandardowym
nauczaniem, opieką nad dziećmi itp.
nieustannie atakują nas informacje prawdziwe, ale przesycone treściami wrogimi
dla ludzkiej, zmęczonej psychiki. Trzeba
mieć dużo szczęścia, żeby rano, po włączeniu radia, nie usłyszeć, że jesteśmy
w takiej to a takiej strefie, tyle to a tyle
osób zachorowało, a tyle zmarło. Znając
już te dane, nastawiamy telewizor w oczekiwaniu innego, lepszego przekazu. Ale
nic z tego. Bardzo prawdopodobne, że
trafimy na wywiad z wirusologiem lub
innym ekspertem opisującym długą drogę do wyprodukowania szczepionki. Dla
odmiany może to być dyskusja polityków
o wydolności lub niewydolności służby
zdrowia. Podobnie radośnie przywitają
nas portale internetowe.
W dzieciństwie, jak każda mała dziewczynka, czytałam bajki Jakuba i Wilhelma Grimmów i przeżywałam dramatyczne losy Kopciuszka, Królewny Śnieżki czy
Roszpunki. Tę ostatnią czarownica zamknęła w wieży bez drzwi. A gdy dowiedziała się o próbie jej uwolnienia przez
księcia, zwróciła się do przerażonej
dziewczynki tymi słowami: „myślałam,
że uda mi się ciebie odizolować od całego
świata, a ja dowiaduję się, że udało ci się
mnie oszukać”. Może to nie najlepsze
porównanie, ale mam wrażenie, że my
też żyjemy w okrutnej bajce, otoczeni
przez czarownice lęku, wiedźmy apatii
i straszydła bezsilności wobec wszechpotężnego, choć maleńkiego, wirusa. Podczas spotkania z bielańskimi kombatantami jedna z uczestniczek powiedziała
mi, że teraz czuje się gorzej niż w czasie
wojny, bo wtedy był swój i obcy – wróg,
a teraz każdy jest wrogiem, bo każdy

może zarazić. Wracam jednak do bajek
braci Grimm pełnych zła i strachu, ale
kończących się happy endem. Trudno
o lepszy morał i sposób na złe jędze, hodowane i wyolbrzymiane często w naszej
zmęczonej lękiem wyobraźni.
Jest rzeczą oczywistą, że trzeba przestrzegać zaleceń bezpiecznościowych. To
powoduje nasze zamknięcie w czterech
ścianach i zbyt długie spędzanie czasu
przed telewizorem lub w internecie. Odczuwamy narastanie pogorszenia nastroju, ale nie bardzo wiemy, jak sobie z tym
poradzić. Radzę zamienić telewizor
i komputer na telefon. Rozmowa z kimś,
kto na nią czeka, pod warunkiem, że ani
słowa nie będzie o pandemii, bo jest
wiele ciekawych tematów, poprawi nam
humor. własnego doświadczenia wiem,
jak nasze wnuki po zakończeniu lekcji,
mając dużo czasu wolnego, chętnie porozmawiają o rzeczach naprawdę fascynujących. Ostatnio dowiedziałam się na
przykład, dlaczego w tak zastraszającym
tempie zmniejsza się populacja wielorybów. Otóż według mojego wnuka i informacji uzyskanych przez niego w National
Geographic, wieloryby giną, bo połykają
śmieci masowo wyrzucane przez ludzi
do morza, sądząc, że to smakowite kąski.
Wśród rad, jak przetrwać pandemię,
chroniąc własną psychikę, znajdujemy
proste, a często niedoceniane. Łatwiej
będzie nam żyć, gdy przyjmiemy, że nie
można określić czasu zakończenia epidemii i musimy stworzyć nowy model życia
w takich warunkach. Jego głównym założeniem jest próba obrony wszystkich
dotychczasowych planów, bez rezygnacji
z niczego, nawet z tego co nie jest konieczne. Epidemia pozbawia nas wielu niezbędnych rzeczy, ale też przyjemności,
a człowiek potrzebuje do życia i jednego
i drugiego. Dbając o własny dobrostan,
warto nauczyć się odczuwania radości,
a nawet szczęścia, z byle powodu. Komuś
udało się załatwić drobną sprawę. Ktoś
inny przygotował królewskie danie prawie z niczego, a jeszcze inna osoba trafiła na książkę pochłaniającą ją bez reszty.
Zamiast narzekać na los i sytuację, spróbujmy przechytrzyć złą czarownicę, rozsiewającą lęk i nudę. Szukajmy sposobów
na poprawę sytuacji życiowej naszej
a może i innych ludzi. To nie jest niemożliwe. Podczas ostatniego dyżuru poselskiego jedna z organizacji senioralnych
zaproponowała poprowadzenie telefonu
zaufania dla osób w kryzysie spowodowanym przez pandemię. Inna zgłosiła potrzebę na dwa stanowiska pracy. Nauczyciele-wolontariusze proponują pomoc
uczniom, borykającym się z zaległościami. Wielu wolontariuszy Klubów Ośmiu
chce pomagać osobom na kwarantannie.
Mogą robić zakupy czy czytać książki
przez telefon. To oni oszukują wiedźmy
strachu i czarownice złości i przekonują,
że czują z tego powodu dużą satysfakcję.
Coś w tym jest
Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP

.

REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPINIE
PRZEDSTAWIONE W POWYŻSZYM FELIETONIE.

20

Fototeka

Nasze Bielany

wydanie listopad 2020

Bielańskie gadki

To nie było Wszystkich Świętych
O, dobrze że pana szanownego widzę.
Chodź pan, pomożesz mnie pan nieść
lampki i kwiaty na cmentarz Wawrzyszewski, bo sam nie dam rady – pan Poldek zaczepił mnie, gdy przekraczałem
bramę nekropolii przy Wólczyńskiej.
Przemysław Burkiewicz

– Nieść mi to ciężko, a pan młody jesteś.
Nie byłem we Wszystkiech Świętech na
grobach, bo jak pan wiesz, premier zamknął nam cmentarze. Lud bielański ma
dobre serce i od tych wszystkich kupców
nabył chrezantemy, by piniondz w ruchu
był, a i sprzedawcy nie umarli z głodu.
Piękne postawa! Sam kupiłem dwadzieścia lampek, ale musiały poczekać pare
dni – relacjonował pan Poldek, wespół ze
mną tachając wielką torbę zniczy. – Ja tu
mam pradziadków mojej babci… – zacząłem mówić, by zmienić temat, ale nie
urodził się jeszcze taki, który by przegadał mojego znajomego. – A ja całe rodzine, dwanaście grobów. Nie liczę tych,
które się nie zachowali, bo bomba spadła
albo deszcz spłukał. Ale powiem panu,
dlaczego w tem roku 1 listopada byłem
spokojny jak nigdy. Otóż, jeszcze rok
temu, jak zobaczyłem pod cmentarzem

góralskie kierpce, sery owcze, swetry,
słodkości, tandetne zabawki, ciuchy,
i diabeł wie co jeszcze, byłem bliski zaniechania tradycji pierwszolistopadowyj.
Ale premier mnie wyręczył w tem roku.
Panie, a jak ci ludzie się ubierają! Panienki odziane jakby za przeproszeniem na
Pigalak szły, a nie do dziadziusia z wiązanką. Chłopaki w podartych spodniach,
co przed wojną tylko żebraki nosili, a nie
dzieciaki z dobrych rodów. I każden ze
słuchawkamy na uszach. No szlag człowieka trafia! Zamiast ze zniczem i kwiatkamy się przejść, powspominać nieboszczyka, odmówić pacierz, to tradycja 1 listopada zmienia się nam w rewię mody
i bazar pod murem cmentarnem. Jedna
jest tylko stała, jak pare tygodni temu
w „Naszych Bielanach” powiedział redaktor Andrzej Bober. Tylko tu nie numer
telefonu, jak u niego, tylko Mańki futro
zatopione w naftalinie. Choćby nie wiem
co, stara zawsze w to cholerstwo się ubierze, żeby przedefilować się po cmentarzu.
Jak tylko wyciągnie je z szafy, to nawet
królik chowa się pod szafą – pokręcił
głowa pan Poldek i po kryjomu, tak, by
nikt nie widział, zjadł ze smakiem pańską
skórkę

.

Ogłoszenie o przetargu
Prezydent m.st. Warszawy informuje,
że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO)
www.eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy
www.um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Podleśnej, stanowiącej własność miasta
stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1M/00528558/7,
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 10/2 o powierzchni 1 598 m2 w obrębie
7-04-01.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Biura
Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy
ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola).
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia
przedmiotowego przetargu.
Informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chał ubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel.
22 44 32 171, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00, a ponadto z aktualną
ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać
się na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/nieruchomosci.

TABLICA OGŁOSZEŃ
ZAMÓW OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
W „NASZYCH BIELANACH”
Tel. 22 443 47 60 (pon-pt. w godz. 9-15)
lub na pburkiewicz@um.warszawa.pl

Angielski – egzamin 8-klasisty, matury,
certyfikat FCE, konkursy, korepetycje,
konwersacje, studenci, tłumaczenia.
Wieloletnie doświadczenie, międzynarodowy certyfikat CAE Uniwersytetu
Cambridge w Wlk. Brytanii (poziom
zaawansowany), efektywnie, dojazd.
Tel. 609 979 485
Język angielski i francuski, wszystkie
poziomy zaawansowanie, dorośli
i dzieci, skutecznie i bezstresowo,
z dojazdem i online. Zniżki.
Tel. 668 101 131
Oddam pianino. Transport we własnym
zakresie. Tel. 535 157 758
Angielski – indywidualnie, w małych
grupach oraz ON-LINE (dzieci, młodzież, dorośli). Egzamin 8-klasisty,
matura podstawowa i rozszerzona.
Konwersacja, gramatyka, rozumienie
tekstu ze słuchu i czytanego, pisanie.
Zróżnicowane materiały dydaktyczne.
Cierpliwość w stosunku do opornych.
Posiadam wieloletnie doświadczenie
oraz międzynarodowe certyfikaty
z języka angielskiego. Tel. 516 645 588
Oddam kwiaty miłośnikom przyrody.
Tel 729 320 870, 729 450 867, proszę
dzwonić po godz. 20, nawet w nocy.
Uczę j. francuskiego na wszystkich
poziomach od A 1 do C2, również
z obszaru języka biznesowego, prawnego i medycznego. Skutecznie przygotowuję do matury i egzaminów zarówno
uczniów, młodzież jak i osoby dorosłe.
Pracuję w sposób systematyczny
i uporządkowany, kładąc nacisk na
rozwijanie wszystkich kompetencji
językowych. Dostosowuję metody
i zajęcia do indywidualnych potrzeb
ucznia. Dojazd do ucznia również na
terenie Warszawy. Serdecznie zapraszam do kontaktu tel. 789 409 144.
Ekspresowa naprawa protez. Protezy
zębowe. Pracownia Protetyczna,
ul. Fontany 34 m 6, tel. 504 717 725

Zielony salon Warszawy
7 kwietnia 1949 r. Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy zdecydowało, że
„tereny Lasu Bielańskiego od Młocin do
Marymontu przeznaczone są dla akcji
wczasowej świata pracy”. W lipcu 1950 r.
Las Bielański otrzymał nazwę Park Kultury na Bielanach. Zbudowano estrady
koncertowe i parkiety taneczne, powstały
cz y te lnie, w y poż ycza lnie ksi ą że k
i kaset, urządzono tereny sportowe i place
zabaw dla dzieci.
Park swoje podboje otwierał od 1 maja
do końca września we wszystkie dni
wolne od pracy. Imprezy rozpoczynały się
o godzinie 14.00 i trwały aż do zmierzchu. Przeciętna frekwencja wynosiła
nawet 15 tys. odwiedzających, a w czasie
dużych imprez i festynów nawet 50 tys.
osób. Sam parkiet taneczny mógł pomieścić 1000 par.
Teren był podzielony na dwie strefy, dla
dzieci i dorosłych. Funkcjonowało pięć
działów: oświaty (czytelnia, audycje literackie, wystawy), wychowania artystycznego (nauka śpiewu i tańców ludowych,
koncerty, występy artystyczne), rozrywki
(zabawy taneczne, kursy tańca, karuzela),
sportu (ćwiczenia, pokazy, zawody, spotkania z mistrzami sportu) oraz dziecięcy (czytelnia, kółka zainteresowań, świetlica, modelarnia lotnicza).
W 1973 roku Las Bielański stał się rezerwatem przyrody, nastąpiła kolizja
między nową funkcją terenu a działalnością kulturalną. Park Kultury wraz
z Domem Kultury zlokalizowanym od
grudnia 1979 r. na Goldoniego 1 utworzyły Dzielnicowe Centrum Kultury Robotniczej Bielany, dzisiejszy Bielański Ośrodek Kultury
Bartłomiej Frymus

.

