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Jak będzie przy moście?

Tajemnicza śmierć szofera

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego prowadzi konsultacje miejscowego planu zagospodarowania dla
rejonu węzła Wisłostrady i mostu Marii
Skłodowskiej-Curie na Bielanach.

Makabryczne odkrycie w Lesie Młocińskim! W płytkim grobie przechodzień
znalazł zwłoki młodego mężczyzny.
Okazało się, że to zaginiony taksówkarz.
Jak doszło do tej zbrodni?
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Postępy na Marymonckiej
Na modernizowanym głównym boisku
ośrodka Hutnik zasiano trawę pod przyszłą murawę. Na ukończeniu jest również układanie sztucznej nawierzchni
na boisku B. O postępach w pracach
budowlanych dyskutowano na październikowym posiedzeniu miejskiej Komisji Sportu, Rekreacji i Turystki.

MUSIMY O SIEBIE DBAĆ!
Epidemia koronawirusa jest coraz silniejsza. Już jesteśmy w czerwonej strefie,
a lada dzień rząd może ogłosić drugi już
w tym roku lockdown. Żeby spowolnić
rozprzestrzenianie się epidemii, musimy
sami dbać o siebie i sami sobie narzucić
bezwzględny reżim sanitarny.

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

Absolutną podstawą jest higiena. Myjmy często ręce i dezynfekujmy je. Nośmy
maseczki jednorazowe i po zużyciu wyrzucajmy. Zalecam, by z domu wychodzić
jedynie w najważniejszych sprawach – do
pracy, do lekarza, na szybkie zakupy. To
nie jest czas na spotkania rodzinne i towarzyskie, choć oczywiście musimy objąć
opieką osoby tego wymagające. Każdy
z nas ma samotnego sąsiada, babcię czy

wujka, którzy nie powinni wychodzić
z domu. Jeśli to możliwe, wyręczajmy ich
w codziennych sprawunkach. Ci, którzy
nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy
bliskich, mogą skorzystać z Bielańskiego
Zespołu Wsparcia – urzędnicy i wolontariusze dostarczą pod drzwi zakupy, wykupią leki czy wyprowadzą na spacer psa.
Zachęcam też do korzystania z ofert bielańskich restauracji i barów, które są zamknięte, ale przygotowują posiłki na
wynos. Można je odebrać osobiście lub
poczekać na dowóz do domu. Dzięki
temu uda nam się choć trochę ich wesprzeć w tym wyjątkowo trudnym i nieprzewidywalnym czasie
Grzegorz Pietruczuk
Burmistrz Dzielnicy Bielany

.

fot. shutterstock

Jesteśmy
w gotowości!

Bielański Zespół Wsparcia jest gotowy, by
pomagać mieszkańcom, szczególnie osobom starszym i samotnym. Potrzebujesz,
by wykupić leki, zrobić zakupy, wyprowadzić psa na spacer? Zadzwoń na infolinię
naszego zespołu (tel. 22 4434703) i zgłoś
swój problem. Nasi wolontariusze przyjdą
z pomocą.
Więcej o Bielańskim Zespole Wsparcia,
pomocy psychologicznej oraz o ofercie
bielańskich restauracji i cukierni w czasie
epidemii znajdziesz w specjalnym dodatku wewnątrz numeru. Znajdziecie tam
także rozmowę z profesorem Andrzejem
Falem na temat pandemii i tego, co czeka
na nas w przyszłości.
Czytaj więcej na stronach 9-12

2

Inwestycje

Nasze Bielany

wydanie październik 2020

INWESTYCJE NA SKRÓTY
Oświetlenie

Wymieniono latarnie na
Lektykarskiej
Zarząd Dróg Miejskich w ramach
realizacji programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” zamontował nowe
oświetlenie na ul. Lektykarskiej.
25 starych latarni, będących w złym
stanie technicznym, zostało zastąpione
nowymi. Działanie to ma na celu
zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii
oświetlenia. Na latarniach przejściowo
zostały zamontowane stare, sodowe
lampy, które na przełomie października
i listopada mają zostać wymienione na
LED-owe oświetlenie. Na Bielanach
w ramach programu planowana jest
jeszcze wymiana oświetlenia na ulicach: Jarzębskiego, odcinek: Broniewskiego – Żeromskiego; Sokratesa,
odcinek: Wólczyńska – Kasprowicza;
i Przy Agorze, odcinek: Kasprowicza
– Marymoncka

.

Dla maluchów

Nowa murawa na Hutniku

fot. Sylwester Korzeniewski

Na modernizowanym głównym boisku ośrodka Hutnik zasiano trawę pod przyszłą murawę. Na ukończeniu jest również układanie sztucznej nawierzchni na
boisku B. O postępach w pracach budowlanych dyskutowano na październikowym posiedzeniu Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy.
Bartłomiej Frymus

Według Bartosza Żukowskiego, zastępcy dyrektora Aktywnej Warszawy, która
jest inwestorem i zarządcą ośrodka Hutnik przy Marymocnkiej 42, zaawansowanie prac sięga 70%. Na boisku głównym
w pierwszych dniach października zasiano trawę pod przyszłą murawę, a na
trybunach rozpoczął się montaż zadaszenia. Na ukończeniu jest również układanie murawy z trawy syntetycznej na boisku B. W dalszej części kompleksu wykonano podbudowę pod boisko C oraz
korty tenisowe, gdzie prowadzone są
również prace przy budynku szatniowo-sanitarnym.
Na posiedzeniu komisji wicedyrektor
Aktywnej Warszawy powiedział, że

z wykonawcą inwestycji Gardenią Sport
prowadzone są rozmowy o wybudowanie
dodatkowego elementu w ramach obecnego kontraktu. Chodzi o halę magazynową.
Zmianie uległ termin ukończenia inwestycji. Pierwotnie kompleks miał być
gotowy na koniec tego roku. - Pandemia
wpłynęła na proces inwestycyjny. Prace
budowlane zakończą się w maju przyszłago roku, a pierwszy mecz na nowym
stadionie zostanie rozegrany na przełomie lipca i sierpnia – powiedział na komisji wicedyrektor Bartosz Żukowski. Jak
dodał, koronawirus mocno wykruszył
skład osobowy na budowie. – Pandemia
wydłużyła również czas dostawy wielu

Wydawca „Naszych Bielan”:
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

elementów niezbędnych do budowy
– dodał.
Całoroczna baza treningowa
Modernizacja zakłada stworzenie całorocznej bazy treningowej dla piłkarzy
z możliwością organizowania meczów
piłkarskich do III ligi włącznie. Inwestycja została podzielona na cztery zadania.
Boisko główne będzie trawiaste z systemem nawadniania oraz podgrzewania
płyty, wyposażone w profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Ponadto zostaną
wybudowane zadaszone trybuny.
Dwa pozostałe boiska treningowe ze
sztuczną nawierzchnią będą posiadały
system odwadniający, oświetlenie oraz
przenośnie trybuny. Dodatkowo będzie
możliwość montażu powłok pneumatycznych, co umożliwi korzystanie z muraw
bez względu na porę roku. Opcję montażu powłok przewidziano również na
każdym z czterech kortów do tenisa ziemnego. Dla boisk i kortów powstaną nowe
zaplecza szatniowo-sanitarne

.

Żłobek na Chomiczówce
W połowie października u zbiegu ulicy
Bogusławskiego i Rodziny Połanieckich
ruszyła budowa publicznego żłobka.
– Na koniec przyszłego roku, 150
najmłodszych mieszkańców zyska
opiekę w bardzo komfortowych warunkach ze znakomitą kadrą. Dla Chomiczówki to bardzo ważna inwestycja,
o którą zabiegaliśmy wspólnie z Samorządem Mieszkańców Chomiczówki
oraz radnymi Krystianem Lisiakiem
i Marcinem Włodarczykiem. Inwestycja
cieszy podwójnie. Z jednej strony
Chomiczówka, którą zamieszkuje coraz
więcej młodych rodzin, zyska pierwszy
żłobek publiczny. – Z drugiej zaś dzięki
realizacji inwestycji, zabezpieczono
teren przed sprzedażą deweloperowi,
i uchroniono tym samym przed budową
nowego 10-piętrowego bloku
– podkreśla radny Lisiak

.

Drogi

Przebudowa ulicy Żółwiej
i Cegłowskiej
Ruszają prace przy modernizacji dwóch
bielańskich ulic. Na Żółwiej prace
obejmują odcinek od ul. Mistrzowskiej
(wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Melioracyjnej (bez skrzyżowania). Do końca
roku firma budowlana wymieni m.in.
nawierzchnię jezdni, latarnie, ułoży
nowe chodniki oraz wykona odwodnienie ulicy. Do końca roku potrwają
również prace przy wymianie nawierzchni i chodników przy ulicy
Cegłowskiej na Starych Bielanach

.
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Epidemia nie
hamuje inwestycji!
Przebudowa stadionu Hutnika przy ulicy Marymonckiej, modernizacja skwerów i parków, a także
remonty ulic, to najważniejsze inwestycje prowadzone na Bielanach. – Epidemia nie wpływa na terminy
i realizację przedsięwzięć – mówi w wywiadzie dla
„Naszych Bielan” Marek Sitarski, zastępca burmistrza odpowiedzialny za inwestycje.
rozmawiał Przemysław Burkiewicz

Nie ma chyba osiedla na Bielanach, na
którym nie byłyby prowadzone mniejsze
lub większe inwestycje. Jakie najważniejsze przedsięwzięcia są realizowane w tej
chwili?
Marek Sitarski, zastępca burmistrza
Dzielnicy Bielany: To prawda. Epidemia
nie zahamowała działań inwestycyjnych
w Dzielnicy. Aktualnie modernizujemy
place zabaw przy Stawach Brustmana na
Wawrzyszewie oraz przy Szpitalu Bielańskim. Zmiany zachodzą również w ważnych dla mieszkańców, ale bardziej kameralnych miejscach, jak park Zbigniewa
Herberta czy skwer Jarnuszkiewicza.
Zadbaliśmy też o tzw. Salonik Reymontowski – okrągły placyk w rejonie skrzyżowania alei Reymonta i ulicy Żeromskiego. Zyskał on nową nawierzchnię oraz
nasadzenia. Niestety stare, chore drzewa
przy ulicy Fukierów nadawały się tylko
do wycinki. Jednak ich pnie zostały wykorzystane do stworzenia wyjątkowych
rzeźb, które cieszą oczy przechodniów.
Ustawiliśmy automatyczny skup butelek
na Słodowcu. Działamy też na rzecz naszych braci mniejszych. Na Wawrzyszewie ustawiliśmy urządzenie do wydawania karmy dla kaczek, aby mieszkańcy
nie dokarmiali ptaków szkodliwym dla
nich chlebem.
Kilka tygodni temu podpisana została
umowa na budowę przedszkola na Rudzie. Jak ta placówka będzie wyglądać?
Istniejący budynek Przedszkola nr 346
przy ul. Klaudyny 8 zostanie wyburzony.
W tym miejscu zostanie wybudowane
nowe, dwukondygnacyjne, dziesięciooddziałowe przedszkole dla dzieci w wieku
3–6 lat. Każdy oddział będzie posiadał
odrębny zestaw pomieszczeń, takich jak
sala zajęć o powierzchni nie mniejszej
niż 65 m2, łazienka, magazynek na pościel, leżaki i materiały edukacyjne.
W przedszkolu wydzielone będą ponadto:
szatnia dla dzieci z indywidualnymi,
otwartymi szaf kami ubraniowymi, poczekalnia dla rodziców z dostępem do
toalety, część administracyjna, w tym
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sekretariat, gabinet dyrektora, gabinet
zastępcy dyrektora, pokoje logopedy
i psychologa, archiwum, pomieszczenie
dla kadr, pokój nauczycielski, pracownia
komputerowa, zaplecze sanitarne, szatnie
i pokoje socjalne dla pracowników, sala
sensoryki i rytmiki. W minimum czterech oddziałach zainstalowane zostaną
mobilne ściany akustyczne, umożliwiające przeprowadzenie akademii i innych
imprez towarzyszących w powiększonych
pomieszczeniach. Oczywiście budynek
będzie wyposażony także w pomieszczenia gospodarcze na każdej kondygnacji
oraz niezbędne pomieszczenia techniczne takie jak: np. węzeł cieplny. Przedszkole wyposażone będzie we własny blok
żywieniowy, zapewniający przygotowanie
na miejscu posiłków dla wszystkich dzieci. Teren wokół przedszkola zostanie zagospodarowany placami zabaw, ścieżkami, elementami małej architektury oraz
zielenią. W każdym oddziale opieką objętych zostanie 25 dzieci w jednorodnych
grupach wiekowych.
Nie brakuje też nowych boisk. Gdzie
powstają i co korzystający z nich amatorzy
sportu będą mieli do dyspozycji?
W tym roku na Bielanach już powstały
dwa nowe boiska. Jedno, zlokalizowane
na terenie placu zabaw Plastusiowo przy
ul. Kochanowskiego 22, jest boiskiem do
gry w piłkę nożną z zabezpieczeniem
z wysokiej siatki przeznaczonym dla
najmłodszych dzieci. Wyposażone zostało w nawierzchnię ze sztucznej trawy
i piłkochwyty. Drugie, wielofunkcyjne
boisko powstało Na Wólce przy ul. Loteryjki. Amatorzy sportu będą mogli tutaj
pograć w koszykówkę, siatkówkę, badmintona, tenisa czy w piłkę ręczną. Boiska są ogrodzone i dobrze oświetlone,
a w ich otoczeniu zamontowano ławki
i kosze na odpady. Na całym terenie powstały nowe chodniki z kostki betonowej.
Do końca tego roku wyremontowana
zostanie nawierzchnia jeszcze kilku
obiektów. Modernizacją objęta zostanie
między innymi nawierzchnia: boisk
w Kompleksie Boisk Wielofunkcyjnych
Syrenka w Parku Olszyna, boisk w kom-

pleksie sportowym Orlik, wybudowanym
w ramach programu „Moje boisko Orlik
2012” przy Szkole Podstawowej nr 53 na
ul. Rudzkiej 6, oraz boisk do piłki siatkowej i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1.
Po bez mała stu latach nową nawierzchnię i odświeżony wygląd zyskała ulica
Kolektorska na Marymoncie. Jakie jeszcze
ulice na Bielanach przejdą modernizację
i na czym ta modernizacja będzie polegała?
Do końca roku planowana jest modernizacja ulicy Żółwiej na odcinku od ul.
Głowackiego do ul. Mistrzowskiej na
Chomiczówce. Ta bardzo zaniedbana
dotychczas ulica zyska nową nawierzchnię asfaltową, wygodne chodniki i utwardzone, bezpieczne pobocze. Zmiany czekają także ulicę Cegłowską, która zostanie
wyremontowana na całej długości. Zarządowi Dzielnicy bardzo zależy na zachowaniu kameralnego i niepowtarzalnego charakteru tej ulicy. Nie wyobrażam
sobie, żeby mogły z niej zniknąć historyczne latarnie gazowe, które zarówno
tutaj, jak i na ulicach: Szaflarskiej, Granowskiej i Płatniczej stanowią o wyjątkowej atmosferze Bielan. Chcemy zachować
walor historyczny, jednocześnie dbając
o bezpieczeństwo mieszkańców.
Jak zmieni się stadion Hutnika i kiedy
zakończą się prace?
Rewitalizacja stadionu Hutnik to inwestycja realizowana przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa i finansowana z budżetu Miasta Stołecznego
Warszawy. Swoim zakresem obejmuje
powstanie boiska głównego z nawierzchnią z naturalnej trawy oraz systemem
podgrzewania i nawadniania pł yty.
Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesne, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie. Powstaną zadaszone trybuny,
które pomieszczą 1300 kibiców. Boisko
będzie spełniało wymogi niezbędne do
organizacji meczów piłki nożnej do III
ligi włącznie. Tuż obok powstaną dwa
boiska treningowe ze sztuczną nawierzchnią i z systemem odwadniającym,
oświetleniem oraz przenośnymi trybu-

nami. Dzięki zainstalowaniu powłok
pneumatycznych (tzw. balonów) z obiektu będzie można korzystać również zimą.
W ramach inwestycji powstaną także
cztery korty do tenisa ziemnego z nawierzchnią z mączki ceglanej. Aby
w pełni wykorzystać funkcjonalność
obiektu, korty również będą miały pokrycie z powłoki pneumatycznej. Umowa
zawarta w 2019 r. zakładała, że modernizacja obiektu zakończy się do 20 listopada 2020 r., ale jak to bywa w przypadku
tego typu ogromnych przedsięwzięć,
termin został przesunięty na maj 2021 r.
Z informacji uzyskanych z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy wynika, że
całkowity koszt inwestycji wyniesie
48 128 939 zł.
Nie trzeba nikogo przekonywać, że
Bielany to zielona dzielnica, dlatego inwestycje prowadzone są też w parkach Olszyna i Herberta oraz na skwerze Jarnuszkiewicza. Wspomniał pan o nich na początku naszej rozmowy. Jakie prace zostaną wykonane w tych lokalizacjach?
W parku Herberta przeprowadzamy
przede wszystkim remont skateparku
oraz wymianę starego oświetlenia na
nowe, energooszczędne. Montowane są
także elementy małej architektury: ławki,
kosze na odpady. Powstanie również specjalny pawilon dedykowany matkom
z dziećmi. Na placu zabaw znajdą się
z kolei: placyk dla małych dzieci, bezpieczne, nowoczesne huśtawki różnego
typu oraz siatki do wspinaczki. Nie zabraknie kurtyn wodnych oraz wybiegu
dla psów. Wszystkie alejki parkowe przejdą gruntowny remont. A najważniejsze,
że zaplanowano ponad 200 nowych, automatycznie nawadnianych, nasadzeń
drzew i krzewów.
Na obszarze Skweru Jarnuszkiewicza
powstanie piękna fontanna. Wymienione
zostaną latarnie, a park będzie objęty
monitoringiem. Powstanie tu również
siłownia plenerowa i plac do streetworkoutu. Oprócz nowych nasadzeń i gruntownej wymiany nawierzchni alejek. Skwer
zyska dwa nowe place zabaw dla najmłodszych mieszkańców Bielan.
W Zespole Krajobrazowo-Przyrodniczym Olszyna powstaje chodnik rampowy z drzewa modrzewiowego. Zastąpi on
starą, asfaltową ścieżkę, która kolidowała
z systemem korzeni okolicznych drzew.
To rozwiązanie pozwoli nam jeszcze
bardziej zadbać o otaczającą nas zieleń.
Czy epidemia koronawirusa ma negatywny wpływ na terminy prowadzonych
prac?
Epidemia nie wpłynęła w sposób istotny na przebieg procesów inwestycyjnych
prowadzonych przez Urząd Dzielnicy
Bielany. Oczywiście pojawiają się przejściowe trudności, jednak dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Urzędu, prace realizowane są zgodnie z założonymi terminami. Sprzyja nam również
pogoda, która pozwala działającym na
zlecenie Dzielnicy wykonawcom na nieprzerwane prace. Wszystkie wysiłki zmierzają do zachowania unikatowego, przedwojennego charakteru naszej dzielnicy
z uwzględnieniem nowoczesnych technologii oraz zwiększania komfortu życia
mieszkańców

.
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na elektroodpady
Miejski Punkt Elektroodpadów wrócił
w okolice Metra Młociny. Urządzenie
składa się z siedmiu tub, do których
wrzucamy zużyte płyty CD/DVD,
tonery, telefony, ładowarki, baterie
i żarówki. Na terenie dzielnicy mamy
trzy takie punkty: Metro Młociny (róg
Kasprowicza/al. gen. M. Wittek),
Metro Słodowiec (przy wyjściu
w kierunku Żeromskiego 1) oraz
Urząd Dzielnicy Bielany (przed
wejściem od ul. Żeromskiego 7)

.

Naprawiona stacja na elektroodpady | fot. Magdalena Borek

Zwierzęta

Pomoc dla jeży
Wiele osób na Bielanach ma dom
z ogrodem albo działkę. Zachęcamy,
by przy okazji jesiennych porządków
nie być aż za bardzo zasadniczym
i nie wystawiać zgrabionych liści do
wywiezienia. Jeże, bardzo sympatyczne i pożyteczne zwierzątka, potrzebują
bowiem miejsca do przezimowania.
Wystarczy zgrabić liście w stertę
gdzieś w rogu działki, by małe kolczatki mogły się w nich umościć na czas
zimowego snu. Nam taka sterta nie
będzie przeszkadzać, za to jeżom
może uratować życie

.

Parki

Park bardziej zielony
Trwają prace przy modernizacji parku
Zbigniewa Herberta na Słodowcu.
Ułożono już nową nawierzchnię
chodników, stoją też nowe latarnie.
Od podstaw powstał także skatepark.
Teraz czas na dogęszczenie zieleni.
Kilka dni temu rozpoczęło się wielkie
sadzenie 240 drzew w parku. Powstaną tu aleje klonowe, lipowe, szpalery
z kasztanowców, jarząbków, wiśni oraz
jabłoni

.

Obecna chłodnia wraz z pompownią
znajdują się w pobliżu granicy terenu
przemysłowego Huty, sąsiadującej z zabudowaniami ulicy Rokokowej. Ich
mieszkańcy zgłaszali od pewnego czasu,
że przeszkadzają im odgłosy pracy chłodni i szum wody w instalacji.
Huta ArcelorMittal Warszawa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sąsiadów,
podjęła decyzję o zrealizowaniu inwestycji o wartości 2 mln zł, polegającej na
wybudowaniu nowej chłodni w innym
miejscu – po północnej stronie wydziału
Wykańczalni. Nowa instalacja będzie
więc oddalona od granic terenu Huty.
Będzie też osłonięta budynkami Wykańczalni, co stanowi naturalną osłonę akustyczną.
Kontrakt na dostawę oraz posadowienie
chłodni wraz z układem pompowym
i przynależnymi instalacjami wewnątrz
hal produkcyjnych został podpisany. Do
końca roku 2020 zostanie dostarczona
chłodnia, a z końcem drugiego kwartału
2021 r. nasz partner zobowiązał się za-

fot. materiały Huta ArcelorMittal Warszawa

Powrót młocińskiej stacji

We wrześniu 2020 Huta ArcelorMittal
Warszawa podjęła opóźnione prace, związane z przeniesieniem chłodni obróbek
cieplnych wraz z jej jednoczesną modernizacją.

kończyć prace instalacyjne. Przełączenie
układów powinno nastąpić nie później
niż w końcu lipca 2021r.
To trochę później, niż zakładaliśmy
pierwotnie, jednak sytuacja epidemiczna
związana z COVID-19 i duża niepewność
na rynku stali spowodowała, że podpisanie kontraktu się opóźniło.
Projekt jest jednym z kilku realizowa-

nych w ramach przyjętej przez ArcelorMittal Warszawa strategii inwestycji środowiskowych. Cały czas trwa realizacja
prac związanych ze zwiększeniem bufora Canopy Hood nad piecem elektrycznym oraz prace związane z doszczelnieniem hali Stalowni
Artur Gierwatowski, szef Utrzymania
Ruchu w ArcelorMittal Warszawa

Ogólnokształcącego nr 13 oraz Uniwersytetu Młodego Człowieka rozdawali przechodniom torby i worki ekologiczne zrobione z firanek oraz woskowijki. Ponadto

edukowali mieszkańców, dlaczego warto
zrezygnować z plastiku i zadbać o środowisko
Beata Niedomagała

.

Młodzi
vs. plastik
Plastik jest dziś jednym
z największych wrogów przyrody. To tworzywo sztuczne
niszczy środowisko, zatruwa
lasy, wody i zwierzęta. Nie jest
tajemnicą, że drobinki plastiku, choć niewidoczne, unoszą
się także w powietrzu. Młodzi
ludzie z Bielan postanowili
jednak przekonać przechodniów, by plastikowe torby
zamienili na ekologiczne
– zrobione zresztą z odpadów.
Plastikowe torby przeżywały boom
w latach 90. XX wieku. Wtedy też, ze
względu na komercyjne nadruki, zaczęto
nazywać je reklamówkami. Nic dziwnego
– przejście ulicą z torbą Pewexu czy Baltony było szczytem lansu. Ta niedobra
moda niestety nie minęła. Wciąż używamy ogromnych ilości plastiku, który nie
tylko trafia do śmieci, ale również do
środowiska. W wietrzne dni między blokami widać fruwające foliówki, które
zahaczają także o korony drzew.
Na Chomiczówce młodzież postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Na stoisku
Bielany Less Waste uczniowie Liceum

fot. Bielany Less Waste

Recykling

Huta ogranicza hałas – nowa chłodnia za 2 mln zł

fot. Bielany Less Waste
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Ekologia

Drzewa to nasze życie i dziedzictwo
Od 18 lat, 10 października,
obchodzimy w Polsce Światowy Dzień Drzewa. Rodowód
tego wydarzenia sięga 1872
roku. Wtedy to Julius Sterling Morton, ówczesny
gubernator stanu Nebraska
i jednocześnie sekretarz
rolnictwa Stanów Zjednoczonych, zwrócił się do rodaków
z prośbą, by 10 kwietnia
sadzić drzewa. Jego idea
spotkała się z szerokim
odzewem i tylko tego dnia
w USA zasadzono ponad
milion drzew.

Gospodarka odpadowa

Nowe stawki za wywóz śmieci

Beata Niedomagała

Od 1951 r. święto obchodzone jest we
wszystkich krajach członkowskich ONZ,
a w Polsce od 2002 r. Nikogo nie trzeba
przekonywać, że drzewom należy się taki
szczególny dzień, choć raz w roku. Lista
korzyści, jakie oferują nam drzewa, jest
bardzo długa, dlatego wymienię tylko
niektóre z nich. Drzewa w procesie fotosyntezy najwydajniej ze wszystkich roślin
produkują tlen. Już jeden hektar lasu w
ciągu 24 godzin wytwarza około 700 kg
tlenu, a to zaspokaja dobowe zapotrzebowanie około 2,5 tys. osób. Jedna duża
sosna produkuje w ciągu doby tlen dla
trzech osób, a duży buk – nawet dla czternastu. Drzewa to także nasi sprzymierzeńcy w walce z globalnym ociepleniem
– pochłaniają dwutlenek węgla będący
jednym z gazów cieplarnianych. Drzewa
ułatwiają również retencjonowanie wody:
gromadzą ją, a jednocześnie w miarę
potrzeb oddają w postaci pary wodnej do
atmosfery. Pochłaniając i neutralizując
substancje toksyczne takie jak dwutlenek
węgla, siarki, metale ciężkie i pyły PM,
niczym naturalny filtr oczyszczają powietrze. W upalne dni służą nam jako olbrzymie klimatyzatory schładzając nagrzane
powietrze. Drzewa zwiększają bioróżnorodność, ich korony, pnie i korzenie stanowią siedliska życia dla wielu grup organizmów, np. ptaków, nietoperzy, owadów, porostów czy grzybów.
Drzewa pod opieką
Mieszkańcy Bielan mają to szczęście,
że prawie jedną trzecią powierzchni
dzielnicy stanowią obszary zielone, w tym
bardzo cenny przyrodniczo Rezerwat Las
Bielański oraz dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Park Olszyna, a także
ogólnodostępny dla społeczności dzięki
staraniom władz naszej dzielnicy – Dęby
Młocińskie. Ponadto mieszkańcy mają do
dyspozycji Las Młociński, Las Lindego,
Stawy Brustmana oraz parki: Stawy Kellera, Kępa Potocka, Herberta czy skwer

EKOLOGIA NA SKRÓTY

Próchniejące drzewo w Lesie Bielańskim | fot. Michał Michałowski

Jarnuszkiewicza. Warto też zaznaczyć, że
na długości 2,5 km z Bielanami graniczy
unikatow y kompleks przy rodniczy
– Puszcza Kampinoska. Nie sposób nie
zauważyć, że troska o tereny zielone,
w tym drzewa, to jeden z głównych priorytetów w działaniach naszego urzędu.
Drzewa w bielańskich parkach objęte są
regularnymi przeglądami. Na ich podstawie Wydział Ochrony Środowiska zleca
odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne, które
wydłużają ich żywotność. Okazy sędziwe
i cenne przyrodniczo wygradzane są naturalnymi warkoczami z chrustu, co
pozwala chronić ich systemy korzeniowe
przed uszkodzeniem, a jednocześnie
pozostawić cenną materię organiczną
w ekosystemie. Pozostawiane są także
opadłe liście służące jako cenny nawóz.
Jeśli zachodzi potrzeba wycięcia drzewa,
najczęściej z powodu jego choroby, tam
gdzie to możliwe zostawiani są ze względu na ich wartość przyrodniczą tzw.
świadkowie – czyli części pnia, będące
siedliskiem życia licznych gatunków organizmów. Przykłady takich działań
można zaobserwować na Kępie Potockiej,
czy też w Parku Harcerskiej Poczty Polowej na Marymoncie.
Zieleń zamiast betonu
W ramach programu Bielańskie Rewolucje Podwórkowe, nadzorowanego przez
zastępcę burmistrza Włodzimierza Piątkowskiego, od 2018 r. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami wykonał
wiele nasadzeń drzew oraz krzewów.
W ten sposób już z ponad 30 bielańskich
podwórek ustąpił asfalt i beton na rzecz
bezcennej w miastach zieleni. Mieszkańcy Bielan zdają sobie sprawę z wartości
terenów zadrzewionych. Jest to między
innymi widoczne w tegorocznych wynikach głosowania na projekty do Budżetu
Obywatelskiego. Z 26 wybranych do realizacji projektów największą liczbę gło-

sów, ponad 3 tys., zdobył projekt pod
nazwą „Więcej drzew i Krzewów dla Bielan”. To jeden z dziewięciu projektów,
dzięki którym w naszej dzielnicy przybędą nowe nasadzenia. Nie brakuje też
troski o dojrzałe okazy. Przykładem może
być wykonanie specjalnego podwieszanego chodnika na terenie przedszkola Kasztanowy Ludek, w celu ochrony systemu
korzeniowego sąsiadujących z nim drzew
przed uszkodzeniem. Obiekt ten powstał
przy zaangażowaniu radnego Krystiana
Lisiaka oraz Rady Rodziców przedszkola.
Podwieszany chodnik został również
zamontowany na poddawanym aktualnie
modernizacji skwerze Jarnuszkiewicza,
a kolejny pojawi się w Parku Olszyna.
Sprzątajmy lasy!
W tym roku planowana jest realizacja
projektu „Zdążyć przed piłą” zgłoszonego
przez mieszkankę Bielan Agnieszkę Gołębiowską, założycielkę grupy społecznościowej „Dzikie Bielany – miasto bioróżnorodne”. Głównym celem projektu jest
przedłużenie życia stu najcenniejszych
drzew bielańskich poprzez otoczenie ich
specjalistyczną opieką dendrologów. Dużym zainteresowaniem cieszą się wśród
naszych mieszkańców coroczne akcje
sprzątania bielańskich lasów. – Ilekroć
organizujemy takie akcje bierze w nich
udział wielu mieszkańców. Przychodzą
sami albo z całymi rodzinami, i sprzątają z nami las. Takie akcje są potrzebne,
bo tony zebranych odpadków są dowodem
na to, jak lekceważący stosunek do lasów
ma wielu ludzi – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk. Jak dodaje, uczestnicy
spontanicznego sprzątania często przychodzą wyposażeni we własne rękawice
i worki. – To pokazuje, jak wielu mieszkańcom zależy, by nasze zieleńce służyły
jako miejsca do regeneracji, a nie jako
wysypiska śmieci dla garstki chuliganów
– dodaje burmistrz

.

Rada Miasta zdecydowała o nowych
stawkach za wywóz śmieci. Od grudnia będziemy płacić za nie według
zużycia wody: 12,73 zł za 1 m³ zużytej
wody miesięcznie. Dotyczy to zarówno
domów jednorodzinnych, budynków
wielorodzinnych i lokali niezamieszkałych w zabudowie mieszanej
(np. delikatesy w kamienicy). Podstawą miesięcznej opłaty będzie średnie
zużycie wody z sześciu kolejnych
miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich
12 miesięcy). Nie będzie jednak
uwzględniona woda bezpowrotnie
zużyta, czyli ta, która np. służy do
podlewania ogródka (wg wskazania
podlicznika). Pod uwagę będzie brana
jedynie woda wykorzystywana na tzw.
cele bytowe, czyli to, co wypływa
z kranu i trafia do kanalizacji. Przy
założeniu, że średnie zużycie
miesięczne wody na osobę to 2,5 m³,
opłata wyniesie od 31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł
(gospodarstwo 5-osobowe). Zakładając zużycie 4 m³ kranówki w miesiącu,
jedna osoba mieszkająca w lokalu
zapłaci 50,92 zł

.

Park Olszyna

80 ton asfaltu usunięto
z lasu na Słodowcu!
Kolejne dobre wiadomości z zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego przy
ulicy Broniewskiego. Ruszyła tam
budowa drewnianej ścieżki spacerowej wraz z tarasami. Podczas prac
usunięto 80 ton starego asfaltu!
Wykonany z modrzewia 160 metrowy
chodnik powstanie w technologii
podwieszanej, która zapewnia niewielką inwazję w istniejący ekosystem. Dodatkowo przy dwóch tarasach
widokowych zostaną zamontowane
tablice edukacyjne. To wszystko dzięki
projektowi z Budżetu Obywatelskiego
w Dzielnicy Bielany. Park Olszyna
wraz z zespołem krajobrazowo-przyrodniczym to bogactwo fauny i flory

.

Park Olszyna

Wycinka pod kontrolą
Lasy Miejskie – Warszawa przeprowadziły kontrolowaną wycinkę drzew
w parku Olszyna. Usunięte zostały te
okazy, które zagrażały bezpieczeństwu spacerowiczów. Znaczna część
drewna została zostawiona na miejscu, by mogły się w nim rozwijać m.in.
grzyby. Zachowano również wysokie
pniaki, co pozwoli na wypuszczenie
przez drzewa odrośli

.

TRANSFORMATOR LOKALNYCH BIZNESÓW
Zapisz się: www.integrator.naszebielany.pl Liczba miejsc ograniczona

Jesteś sam ze
swoimi wyzwaniami
biznesowymi?
Nie masz z kim obgadać
możliwych rozwiązań?
Szukasz nowych
pomysłów na sprzedaż
lub pozyskanie klientów?
Walczysz o przetrwanie
na rynku?
Uważasz, że potrzebujesz
zmiany - transformacji?
Czujesz, że musisz
więcej działać online?

Dla Ciebie

startujemy z cyklem
wydarzeń i konsultacji
indywidualnych,
które nazwaliśmy

Transformator
Lokalnych
Biznesów

czyli realna pomoc
w poszukiwaniu
rozwiązań bieżących
problemów biznesowych.
Możesz liczyć na
wsparcie w obszarach:
- komunikacji i promocji,
- sprzedaży,
- opracowania modelu biznesowego,
- szukania funduszy na rozwój,
- księgowości i podatków,
- kadrowych,
- prawa,
- cyfryzacji usług i sprzedaży online.
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Nasi przedsiębiorcy

Magiel, czyli elegancja w dawnym stylu
Jeszcze niedawno w kulturze miasta magiel był prawdziwą instytucją społeczną. Tu następował przepływu sąsiedzkich informacji, a zabiegane gospodynie
domowe mogły liczyć na chwilę relaksu. Oczywiście z magla wychodziło się
nie tylko z porcją najnowszych ploteczek, ale przede wszystkim z pachnącą
świeżością, idealnie wyprasowaną pościelą, obrusami czy ręcznikami.
Aleksandra Zborowska

Plotki w maglu? Dziś nikt nie ma już
na to czasu – mówi ze śmiechem pani
Alicja Grzegorzewska, która prowadzi
magiel przy ul. Zgrupowania AK „Żmija”
25 na Piaskach. Wśród tych, którzy sprowadzili się na osiedle w latach 90., nie
ma chyba osoby, która nie znałaby zawsze
uśmiechniętej i pogodnej pani Ali. – Magiel to był pomysł teściowej, która mieszkała niedaleko, przy ul. Conrada – opowiada i dodaje, że lokal działa od wiosny
1995 r. Pani Alicja początkowo pracowała z teściową, później przejęła inicjatywę
i maglowała z mężem, teraz pomaga syn
Paweł. Czy trzecie pokolenie przejmie
rodzinny biznes? Trudno powiedzieć, bo
współczesny styl życia sprawia, że tego
rodzaju usługi niestety stają się niszowe.
Pojawiła się pościel np. z satyny czy kory,
która nie wymaga prasowania, w nowocześnie urządzonych mieszkaniach coraz
rzadziej kładzie się obrusy. Sytuację pogorszyło otwarcie w okolicy supermarketu, w którym jest pralnia. Coraz częściej
też prasowanie należy do obowiązków
pań, którym zleca się sprzątanie w domu.
Być może jednak trend odwróci… światowa epidemia koronawirusa. To dlatego
że przemaglowana w wysokich temperaturach pościel czy ręczniki są bardziej
higieniczne – żaden wirus nie ma szans
w starciu z rozgrzanym wałkiem. Możliwe również, że dotrze do nas z Zachodu
moda na idealnie gładką bieliznę pościelową i stołową, która jest synonimem
Recenzja lokalu

Wyjątkowe
wege miejsce
na Bielanach
Mówiąc “Zielone Bielany”, mamy na myśli wszechobecną bujną roślinność, jaką
usłana jest nasza dzielnica. Ale lokalne
rośliny to nie tylko kwiaty, drzewa i parki,
ale także i miejsca. A konkretnie jedno
miejsce, Roślina Cafe, wyśmienita wegańsko-wegetariańska kawiarnia przy ulicy
Schroegera 80.
Dlaczego Roślina? Bo miejsce z założenia od samego początku stawiało na roślinne menu bez mięsa, bo kawa to też
roślina i ponieważ w Roślinie jest… dużo
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Pani Alicja Grzegorzewska podczas pracy w maglu | fot. Sylwester Korzeniewski

elegancji i wyrafinowania. Taka nie wyjdzie spod żelazka – możemy ją mieć
tylko spod maglownicy. Paradoksalnie
więc z usług maglowania korzystają osoby ze starszego pokolenia, które z domu
wyniosły taki zwyczaj oraz koneserzy
tego, co dobre jakościowo.
Co ciekawe, w świecie maglowania
obowiązują pewne rytuały i kody zachowania, dziś nieczytelne dla młodszego
pokolenia. Najbardziej wytrawni klienci
przynoszą rzeczy spakowane w maglownik. To specjalnie przeznaczone do tego
celu szare płótno. Maglowniki kiedyś
można było kupić w sklepie. Były w wersjach minimalistycznych i ozdobnych
– np. z wzorkiem i napisem „magiel” lub
zielonych roślin. Serce założycieli kawiarni skradła architektura kamienicy, zaciszny ogródek i piękny żywopłot, które doskonale dziś współgrają z nazwą miejsca.
W ten sposób na bielańskiej mapie gastronomicznej mniej więcej sześć lat
temu pojawił się punkt wręcz obowiązkowy dla wszystkich wielbicieli kuchni
wegańskiej lub wegetariańskiej...ale też
i kawy. Na klientów Rośliny czekają nie
tylko bezmięsne przekąski, ale także
wyborna kawa. Ta serwowana tutaj to
kawa speciality, przeciwieństwo przemysłowej. Wiadomo, gdzie, jak i przez kogo
była uprawiana, a nawet jaka jakość wody
była używana na plantacjach. Taka kawa
pochodzi bezpośrednio od farmerów, co
pozwala im otrzymać godziwe wynagrodzenie za swoją ciężką pracę. Kawiarnie
otrzymują więc od palarni świeżą kawę
ziarnistą wypaloną w tradycyjnych żeliwnych piecach bębnowych 2-6 tygodni

wyhaftowanymi inicjałami właściciela.
Branżowy savoir vivre określał także
sposób zapięcia pakunku – koniecznie na
agrafki, od biedy – na szpilki. Pani Alicja
Grzegorzewska pokazuje mistrzowsko
spakowane, równiusieńko złożone i spięte tradycyjne wałki (jak fachowo określa
się przyniesione przez klientów pakunki).
Tak starannie nie wyglądają dziś nawet
prezenty pod choinką! Ale nie chodzi tu
tylko o estetykę i trzymanie się tradycji.
Przed maglowaniem rzeczy muszą być
lekko zwilżone. Zwykle trzeba to zrobić
dzień wcześniej. Włożenie wilgotnych
tkanin do nieodpowiedniej torby (np.
papierowej) może pobrudzić materiał.
Z kolei spięcie agrafkami gwarantuje, że

idealnie wyprasowane i złożone rzeczy,
pozostaną takie i pakunek w nienaruszonym stanie dotrze do domu klienta.
Wcześniej jednak każda rzecz jest wielokrotnie rozwijana, składana, przenoszona z półki na półkę, a na końcu ważona.
To cały rytuał, który w praktyce oznacza
ciężką fizycznie pracę. Wymaga także
zachowanie ostrożności i skupienia
– zwłaszcza podczas maglowania. Urządzenie maglujące ma ogromną siłę ciągu
– chwila nieuwagi może kosztować utratę dłoni, a nawet ręki. W dodatku, wszystko odbywa się przy bardzo wysokich
temperaturach. Rozgrzane jest powietrze,
rozgrzane są materiały. – Moje ręce już
prawie nie czują gorąca, ale przyzwyczajałam się do tego latami – przyznaje pani
Alicja. Maglują dwie osoby. Z jednej strony dociska się i wpuszcza pod wałek
materiał, z drugiej zdejmuje i składa.
Największym wyzwaniem, żeby nie powiedzieć utrapieniem, są przynoszone do
wyprasowania prześcieradła na gumce.
Kłopotliwa bywała też nadmiernie wykrochmalona pościel. – Mieliśmy klientkę, która miała rzeczy tak posklejane
i oblepione krochmalem, że mogły stać
na baczność – wspomina pani Alicja.
Domowe krochmalenie lepiej sobie odpuścić, bo w punkcie można przecież
zamówić usługę „usztywnienia”. Dobrze
wymaglowana pościel jest cudownie
gładka (oczywiście dużo zależy od rodzaju tkaniny), a jednocześnie przez dłuższy
czas używania i tak utrzymuje schludny
wygląd.
Do wszystkich „wałków” pani Alicja
przypina zamówione jeszcze przez teściową „numerki”. Najpierw były czerwone,
później pojawiły się zielone, teraz doszły
do nich żółte. To dlatego, że klienci ciągle
je gubią. Jeden z panów zostawił swój
numerek w samochodzie, który sprzedał.
Miał szczęście, bo pani Alicja doskonale
pamięta klientów i roztargnionemu właścicielowi wydała jego pościel.
W maglu przy ul. Zgrupowania AK
„Żmija” 25 można oddać rzeczy do krochmalenia, prasowania oraz do prania chemicznego m.in. ubrania czy dywany.
Naprawdę warto tu zajrzeć

.

wcześniej. W Roślinie kawa jest mielona
tuż przed jej zaparzeniem. To wszystko
decyduje o finalnym smaku napoju, który jest złożony, głęboki i nieporównywalny z aromatem przemysłowej. Kawiarnia
Roślina powstała z myślą o mieszkańcach
Bielan i z chęci wzbogacenia lokalnej
społeczności. Choć dla wielu bielańskich
lokali nastał trudny czas, pani Joanna,
właścicielka Rośliny ma jednak nadzieję,
że zarówno stali klienci, jak i wielbiciele
wege stylu życia lub też każdy, kto ma
ochotę miło spędzić czas, nie zapomną
o bielańskiej Roślinie. Kawiarnia oferuje
opcję zamówień na wynos, a także tworzy
zimowy ogródek, w którym w bezpieczny
sposób nadal można się spotkać z najbliższymi przy dobrej kawie. Lokal jest otwarty w godzinach 9-20. Miejsce jest również
przyjazne dla zwierząt
Iwona Sobczak

.
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Trwają konsultacje planu miejscowego dla rejonu
nabrzeża Wisły przy moście Marii Skłodowskiej-Curie
Stołeczne Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego ruszyło 16 października z konsultacjami społecznymi miejscowego planu zagospodarowania dla
rejonu węzła Wisłostrady i mostu Marii
Skłodowskiej-Curie na Bielanach. Obszar
ten obejmuje tereny położone nad wybrzeżem Wisły o powierzchni ok. 29,5 ha po
południowej stronie mostu. Konsultacje
potrwają do 26 listopada.
Na obszarze planu znajduje się infrastruktura kanalizacyjna, m.in. zakład
„Farysa” z przepompownią „Rytmy”.
W przyszłości ma być wybudowany tam
kolektor deszczowy „Wiślany”. Kolektor
ma odbierać wodę podczas intensywnych
opadów i zapewnić czasową retencję ścieków z lewobrzeżnej Warszawy. Inwestycja
obejmie też rozbudowę istniejącej przepompowni.
Sporządzony plan ma na celu uwzględnienie istniejącej oraz planowanej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;
umożliwić prawidłową eksploatację sieci
i urządzeń oraz ich rozwój zgodnie
z potrzebami wynikającymi z rozwoju
miasta; dostosować infrastrukturę do
aktualnego stanu prawnego i zapisów
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy.
Uwagi do planu można zgłosić w następujący sposób:
• mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl;
• drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa;
• osobiście w kancelarii głównej m.st.
Warszawy, kancelarii Biura Architektury
i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy;
• skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać
z formularza samej uwagi do projektu
planu, który jest zamieszczony powyżej.
Uwaga złożona w terminie zostanie
rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi,
ale w Biuletynie Informacji Publicznej
publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone
przez prezydenta Warszawy.
Każdy mieszkaniec może zgłosić uwagi do planu. Nie ma znaczenia, czy jest
się właścicielem gruntu, mieszkańcem
obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie
rozpatrywana przez autorów planu. Twój
głos ma znaczenie!
Plan, dodatkowe informacje o jego
procedowaniu i formularz do składania
uwag dostępny jest na stronie konsultacje.
um.warszawa.pl
Michał Michałowski
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Bielański Zespół Wsparcia
Druga fala epidemii koronawirusa jest w natarciu. Plaga
już wiosną zdezorganizowała
nam życie, ale pokazała też
jak wielu mieszkańców Bielan jest gotowych do pomocy
tym, którzy radzą sobie gorzej. Teraz, gdy cała Polska
znajduje się w czerwonej
strefie zagrożenia epidemią,
nasz zespół wsparcia jest
gotowy, by nieść pomoc
wszystkim mieszkańcom,
którzy tego potrzebują.
Anna Urbańska

Już wiosną Bielany jako pierwsze
w Warszawie uruchomiły Dzielnicowy
Zespół Wsparcia. Jego zadaniem było
udzielanie pomocy mieszkańcom, którzy
nie przebywali na kwarantannie ale np.
ze względu na wiek lub stan zdrowia
wymagały wsparcia. W pracę Zespołu
zaangażowało się 45 pracowników Urzędu Dzielnicy i jednostek podległych, ta-

kich jak Biblioteki Publicznej, Bielańskiego Ośrodka Kultury, Centrum Rekreacyjno-Sportowego, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej. Do pomocy zgłosili
się także wolontariusze – ponad 60 osób,
wśród nich harcerze, radni, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy – jednak główny ciężar prac spoczął na barkach Zespołu, który znów jest w gotowości bojowej.
Seniorzy czy osoby samotne mające
kłopoty ze zdrowiem mogą zgłaszać się
do zorganizowanego przez Urząd Dzielnicy bielańskiego zespołu wsparcia. – To
zespół, który zajmuje się bezpośrednim
wsparciem mieszkańców – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk. – Wystarczy
zadzwonić na infolinię (tel. 22 443 47 03)
i zgłaszać wszystkie problemy życiowe,
które pojawiły się wraz z wybuchem epidemii. To na przykład kłopoty ze zrobieniem zakupów spożywczych, kupieniem
leków czy wyjściem z psem – wyjaśnia
burmistrz.
Mechanizm jest prosty. Telefoniczne
zgłoszenie jest weryfikowane a następnie
przyjmowane do realizacji. Jeśli mieszkaniec Bielan jest pod opieką Ośrodka
Pomocy Społecznej lub znajduje się
w kwarantannie nałożonej przez sanepid,
to pomocą zajmuje się OPS. W pozostałych przypadkach, potrzebujący mogą

liczyć na pracowników jednostek podległych urzędowi dzielnicy, m.in. Centrum
Rekreacyjno-Sportowego, biblioteki publicznej czy Bielańskiego Ośrodka Kultury.
To rozwiązanie zdało egzamin wiosną.
Przez siedem dni w tygodniu na infolinię
Dzielnicowego Zespołu Wsparcia dzwonili mieszkańcy, zgłaszając swoje potrzeby. Pracownicy urzędu podkreślają, że
nikomu nie odmówili pomocy. A spraw
każdego dnia było mnóstwo, i to najrozmaitszych, nieraz wykraczających znacznie poza zakres działalności Zespołu.
Czasem to była prośba o przyniesienie
zakupów, realizację recept, kupno gazet
czy wyniesienie śmieci. – Mieliśmy też
telefony od osób, które utknęły za granicą
czy w innych dzielnicach i nie był y
w stanie zapewnić opieki swoim rodzinom, będącym już w podeszłym wieku
– wymienia Anna Ołdakowska, koordynator Zespołu. Zdarzały się również
nietypowe zadania. – Pamiętam problem
pewnego starszego małżeństwa. Zadzwoniła do nas ich córka, która poprosiła
o pomoc w naprawie zepsutego domofonu, bo rodzice sami nie mogli skontaktować się ze spółdzielnią. Nam się udało
i problem został rozwiązany – wspomina
Anna Ołdakowska

.

fot. shutterstock

Masz nową
wiadomość
od dzielnicy
Seniorze, masz nową wiadomość od
dzielnicy! W czasie pandemii wielu
starszych mieszkańców naszej dzielnicy pozbawionych dostępu do komputera lub połączenia z internetem
ma utrudniony dostęp do ważnych
informacji oraz komunikatów związanych z bezpieczeństwem, ale nie
tylko, dystrybuowanych przez urząd.
Niemniej większość z nich posiada
telefon komórkowy, nawet ten najprostszy model, który jest idealnym
narzędziem do bycia w kontakcie
z ratuszem.
Wystarczy jedynie, aby ktoś bliski
albo np. sąsiad z komputerem podłączonym do sieci zamówił na wskazany numer telefonu dostęp do bezpłatnego
systemu informacyjnego opartego na
wiadomościach SMS. Dzięki temu każdy
z mieszkańców będzie mógł być na bieżąco ani nie będzie zaskoczony częstymi
zmianami w pracy urzędu związanymi
z wprowadzanymi i zawieszanymi obostrzeniami.
Z Warszawskiego Systemu Powiadomień można skorzystać:
1. Subskrybując komunikaty w bezpłatnej aplikacji mobilnej Warszawa
19115
2. Zamawiając bezpłatne powiadomienia SMS poprzez zapisanie się na stronie
internetowej powiadomienia.um.warszawa.pl.
Warszawski System Powiadomień to
bezpłatny system informacyjny prowadzony przez Miejskie Centrum Kontaktu
Warszawa 19115. Stworzony został
z myślą o mieszkańcach Warszawy, aby
ułatwić im codzienne życie w stolicy. Na
bieżąco dostarcza informacji z różnych
obszarów życia miasta. Mieszkaniec
może wybrać interesujące go kategorie
oraz lokalizacje – dzielnice, których
mają dotyczyć powiadomienia. System
automatycznie przesyłać będzie także
komunikaty o lokalnych zagrożeniach.
Wiadomości podzielone są na następujące kategorie: Koronawirus, Kultura,
Sprawy urzędowe, Drogi, Zieleń, Sport,
Debaty, konsultacje, BO, Komunikacja,
Awarie i Bezpieczeństwo.
“Masz nową wiadomość od dzielnicy”
to kampania informacyjna skierowana
do mieszkańców dzielnicy Bielany na
temat Warszawskiego Systemu Powiadomień, zaletach korzystania z niego
i tego, jak można zapisać się na subskrypcję wiadomości. Celem kampanii
jest zwiększenie liczby subskrybentów
wiadomości z dzielnicy, a miarą sukcesu
będzie osiągnięcie określonego pułapu
subskrybentów. Przełoży się to na większą świadomość mieszkańców o tym, co
dzieje się w dzielnicy
Michał Michałowski

.
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Psycholog radzi
Jak radzić sobie ze stresem?
Strach o bliskich, obawy o własne zdrowie, sytuację finansową, niepewność
tego, co przyniesie przyszłość – wszystkie
te czynniki związane z panującą na świecie epidemią koronawirusa mogą powodować duże napięcie i stres. Pojawia się
on wtedy, gdy sytuacja, w której się znaleźliśmy jest w naszej ocenie mocno obciążająca lub bardziej wymagająca niż
nasze możliwości poradzenia sobie z nią.
Taką sytuacją może być epidemia. Każdy
z nas inaczej na nią reaguje, ale wielu
osobom towarzyszą silne trudne emocje:
złość, strach, smutek czy właśnie stres.
Te odczucia są zjawiskiem całkowicie
naturalnym. Mamy prawo się obawiać,
smucić czy złościć i ważne jest, żeby te
emocje zaakceptować. Warto o nich porozmawiać, podzielić się z kimś bliskim
tym, co przeżywamy. Samo wypowiedzenie emocji, które nam towarzyszą, już
w pewnym stopniu wpływa na obniżenie
ich poziomu. Dodatkowo, druga osoba
może nam pomóc bardziej realnie spojrzeć na sytuację, a także oddzielić to, na
co mamy wpływ, od tego, na co wpływu
nie mamy. Warto zastanowić się, co możemy zrobić, np. jak zadbać o siebie, bliskich, jak dbać o bezpieczeństwo i na tych
aspektach się skupić – na tych, na które
mamy wpływ.
Ograniczmy czas spędzany na
śledzeniu informacji o epidemii
Lęk i obawy mogą być podsycane przez
nieustanne bombardowanie nowymi
wiadomościami, statystykami, informacjami przekazywanymi przez media.
Oczywiście, warto monitorować wiarygodne źródła informacji, by orientować
się w obecnej sytuacji, ale ważne jest, by
ograniczyć czas spędzany na śledzeniu
doniesień medialnych. Pomocne w radzeniu sobie ze stresem czy lękiem może być
wyznaczenie konkretnego czasu – np.
rano bądź wieczorem – na przejrzenie
wiadomości, a w pozostałym czasie zrezygnowanie z przeglądania internetu
oglądania programów informacyjnych
w telewizji czy słuchania w radio.
Starajmy się zachować codzienną
rutynę
Ważne jest dbanie o rytm naszej codzienności – powtarzające się rytuały
i schemat dnia. Koronawirus wpłynął na
codzienność wielu z nas, mocno ją zmieniając. Ustalenie stałego planu dnia, powtarzających się czynności i obowiązków
może obniżać stres i sprzyjać poradzeniu
sobie z pojawiającymi się zmianami.
Zadbajmy o ciało
Stres i napięcie w dużym stopniu wpływają na nasze ciało, dlatego ważne jest,
by odpowiednio o nie zadbać. Zbilansowana dieta, sen, odpoczynek czy ruch
zwiększają naszą odporność i wpływają
na przyjemne samopoczucie. Istotną rolę
odgrywa także oddech – wiele technik

relaksacyjnych opiera się na głębokim,
przeponowym oddychaniu. Pracę nad
własnym oddechem możemy wzbogacić
wizualizacjami – dokładnym wyobrażaniem sobie np. przyjemnego momentu,
emocji, które nam towarzyszyły np. podczas udanego urlopu, bezpiecznego miejsca, które nas uspokaja. Skupienie się na
takich myślach sprzyja redukcji odczuwanego napięcia.
Pamiętajmy o przyjemnościach
i relaksacji
Czas dla siebie, kąpiel, czytanie książki,
ulubiony film, gra, czy inna czynność,
która sprawia nam przyjemność są doskonałym sposobem na stres. Pozwalają
odwrócić uwagę od panującej na świecie
epidemii, ale też rozluźniają nasze ciało
i sprzyjają odprężeniu. Każdy z nas inaczej się relaksuje, dlatego w tym okresie
szczególnie, ważne jest, żeby wykorzystać
te sposoby, które wcześniej przynosiły
nam rozluźnienie. Możemy także popróbować nowych, żeby znaleźć swój sposób
na stres. Dla niektórych osób są to treningi uważności, medytacja, trening autogenny Schultza czy trening Jacobsona,
a dla innych sport, angażowanie się
w pasję czy aktywność fizyczna.
Pielęgnujmy relacje
Wsparcie otoczenia ma nieoceniony
wpływ na nasze samopoczucie, a bliskie
relacje z rodziną czy przyjaciółmi pomagają w radzeniu sobie ze stresem. Obecnie ważne jest utrzymywanie dystansu
społecznego i unikanie spotkań, dlatego
spróbujmy przenieść aktywność towarzyską do przestrzeni wirutalnej. Wideorozmowa na skype czy innym komunikatorze lub rozmowa telefoniczna, mimo że
nie zastąpią spotkania w cztery oczy, to
mogą dać otuchę, obniżyć napięcie, a czas
spędzony z bliskimi może sprzyjać pojawieniu się bardziej przyjemnych odczuć.
Nie bój się specjalisty!
W sytuacji, gdy przeżywany stres czy
trudne emocje paraliżują nasze codzienne funkcjonowanie, gdy czujemy, że nie
dajemy sobie rady i nie wiemy, co robić,
ważne jest, by poszukać wsparcia specjalisty: psychologa lub psychoterapeuty.
Obecnie takie konsultacje odbywają się
najczęściej w formie teleporady czy rozmowy przez komunikator internetowy,
a w uzasadnionych przypadkach – osobiście. Kontakt ze specjalistą może pomóc
nam wypracować sposoby na poradzenie
sobie z kryzysem wywołanym panującą
pandemią, uspokojenie emocji czy silnego stresu. Pamiętajmy, że nie ma nic
złego w proszeniu o pomoc i w korzystaniu z profesjonalnego wsparcia, a wręcz
jest to oznaką dbałości o samych siebie,
co w obecnych czasach jest niezwykle
ważne
Marta Małecka
Psycholog, Środowiskowe Centra Zdrowia
Psychicznego Bielany

.

Psycholog może pomóc rozwiązać wiele problemów | fot. shutterstock

Uzyskaj pomoc w Środowiskowym Centrum
Zdrowia Psychicznego na Bielanach
Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego to miejsca pomocy psychologicznej dla
osób doświadczających kryzysów psychicznych. Zespoły zdrowia psychicznego składają się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, asystentów zdrowienia, pracowników pomocy społecznej i trenerów
profilaktyki. Wraz z partnerami projektu obejmują oni wsparciem medycznym
i społecznym zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzież wraz z ich rodzinami, szkołą i siecią wsparcia. Centra pomagają mieszkańcom Bielan bezpłatnie i bez skierowania.
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych ul. Kasprowicza 30
Bielańska infolinia dla osób w kryzysach psychicznych: 22 569 07 50 (całodobowo)
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
ul. Daniłowskiego 31, telefony: 536 777 251, 530 777 875 (pn.-pt. 8:00-20:00)
Więcej informacji na www.sczp.med.pl oraz facebook.com/pomocsrodowiskowa.

Tu zbadasz się na koronawirusa
Osoby, które posiadają skierowanie od lekarza, na wykonanie w ramach NFZ bezpłatnego testu w kierunku zakażenia
wirusem SARS CoV-2 mogą
skorzystać z dwóch punktów:
przy ul. Conrada 15 i Żeromskiego 13.
Na badania nie obowiązują zapisy.
W przychodni SPZZLO przy
ul. Conrada 15 można je wykonać
w poniedziałek, środę, piątek w godz.
10-18; wtorek, czwartek w godz. 10-15;
sobotę, niedzielę i święta w godz. 8-13.
Dodatkowe informacje dostępne są pod
nr tel. 577 755 807.
Z kolei w przychodni SPZZLO przy
ul. Żeromskiego 13 można się zbadać
w poniedziałek, środę, piątek w godz.
10-15; wtorek, czwartek w godz. 10-18;

sobotę, niedzielę i święta w godz. 8-13.
Więcej informacji można uzyskać pod
nr tel. 532 725 439. Aby przygotować się
do pobrania wymazu, przed pobraniem
należy być na czczo lub nie spożywać
posiłków na trzy godziny przed pojawieniem się w punkcie pobrań (może
pojawić się odruch wymiotny). Jeśli nie
jest to możliwe, chwilę przed badaniem
możesz przepłukać usta przegotowaną
wodą. Zanim diagnosta pobierze
wymaz, nie myj zębów, nie stosuj
płynów do płukania jamy ustnej, nie
żuj gum ani nie stosuj żadnych tabletek
na gardło. Ponadto przed wymazem
zachowaj również minimum dwugodzinny odstęp od przyjmowania
donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych, takich jak krople, maść
czy aerozol. Przed pobraniem materiału
nie przepłukuj i nie wydmuchuj nosa.
Osoby korzystające z protez zębowych
powinny je wyjąć

.
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Wspieramy bielańską gastronomię!
Już wiosną mieszkańcy Bielan
zwarli szeregi i pokazali, że
można na nich liczyć. Druga
fala epidemii znów wymaga od
nas wsparcia tych, którzy są
w potrzebie! Jedną z branż
najboleśniej odczuwających
skutki lockdownu jest gastronomia. Dlatego warszawiacy
spontanicznie organizują akcje
mające pomóc utrzymać się
lokalnym firmom. Pokażmy,
że Bielany także są solidarne.
Anna Urbańska

– Nie ma Bielan bez gastronomii, i nie
ma bielańskiej gastronomii bez nas. Dlatego powinniśmy wspierać, wpierać
i jeszcze raz wspierać, naszych sąsiadów,
by ich lokale nie upadły – apeluje radna
Monika Szadkowska, inicjatorka facebookowej grupy Pomocne Bielany. – Jeśli
nie stać nas na zamawianie potraw, udostępniajmy chociaż ich ofertę na swoich
profilach i mówmy o nich sąsiadom
– zachęca Monika Szadkowska. I przypomina, że podczas pierwszej fali epidemii
wiele bielańskich firm gastronomicznych
zaangażowało się w pomoc mieszkańcom
m.in. gotowali oraz rozwozili posiłki dla
pot rzebując yc h. Wśród nic h był y:

LISTA LOKALI SERWUJĄCYCH
DANIA NA WYNOS NA BIELANACH:
– Koshari, ul. Klaudyny 26G,
tel. 579 150 683
–Kawiarnia Drugie Piętro,
ul. Klaudyny 16C, tel. 739 298 521
–Biały Ogródek, ul. Conrada 22,
tel. 731 001 117
–Bistro Luna, ul. Dewajtis 5,
tel. 22 561 89 75
–Wyspa Uranosa, ul. Gwiaździsta 29A,
tel. 881 068 069
–Kawiarnia Chomiczówka,
ul. Bogusławskiego 6A,
tel. 608 765 935
–MizumiSushi, ul. Kasprowicza 119E,
tel. 570 660 660
–Grill Killers, ul. Petofiego 3,
tel. 502 827 850
–STOLICA Lodów Pączków,
ul. Przy Agorze 26
–Pobyku Kuchnia Bar,
ul. Żeromskiego 1, tel. 22 834 61 11
–Ellada Souvlaki Bar Bielany,
ul. Petofiego 3, tel. 22 299 79 93
–Zapiekanki u Pandy,
ul. Żeromskiego 29A, tel. 505 256 860
–Sushi Ronin, ul. Conrada 15A,
tel. 574 188 936
–Kuchnia Bałkańska Restauracja Pod
Parasolami, ul. Arkuszowa 42,

Roślina, Gniazdo Piratów, Pokątna Bistro.
Lokalne knajpki warto wesprzeć również
dlatego, by któregoś dnia nie obudzić się
na gastronomicznej pustyni.
– Jesteśmy w trudniej sytuacji, ale łatwo
się nie poddamy – podkreśla Jacek Fojcik,
współwłaściciel lubianej WakeCup Cafe
przy al. Zjednoczenia 1. Kawiarnia szybko dostosowała się do obecnej sytuacji
i znajdujące się w menu smakołyki oferuje w dostawie (poprzez aplikacje typu
Uber czy pyszne.pl) lub na wynos. WakeCup Cafe można też wesprzeć , wykupując voucher (o wartości 20, 50, 100 i 150
zł), który może być świetnym sposobem
na prezent. O podobnych rozwiązaniach
myślą również właściciele lokalu ELLADA Souvlaki Bar przy ul. Petofiego 3. To
restauracja, która działa od 3 miesięcy,
ale już zdążyła podbić serca mieszkańców
Bielan. – Po wakacjach zauważyliśmy, że
ludzie zaczęli mieć pewne obawy, by
spotykać się w restauracjach, wolą zamawiać do domu – mówi jeden z pracowników Ellady. Greckie przysmaki można
zamówić (telefonicznie i przez stronę
internetową restauracji) i odebrać osobiście lub skorzystać z opcji dostawy do
domu.
Zamówienie do domu restauracyjnego
dania, wykwintnego deseru przygotowanego przez profesjonalnego kucharza
i cukiernika to także znakomity sposób
na odstresowanie się w czasie pandemii.
Nie możemy wyjść do lokalu, ale lokal
może przyjść do nas. Kto wie, może to
właśnie początek „nowej, świeckiej tradycji”

.

tel. 729 436 292
–Café Czarna Mańka, ul. Sokratesa 13,
tel. 604 667 449
–Pod Podłogą Z Jadłem,
ul. Płatnicza 35/37, tel. 22 663 38 37
–LiteraCafe, ul. Literacka 19,
tel. 606 120 727
–Stacja Bielany, ul. Kasprowicza 63,
tel. 508 616 902
–Kurczak z Rożna Chomiczówka,
ul. Brązownicza 6B, tel. 515 777 761
–Chicago’s Pizza,
ul. Kasprowicza 103A, tel. 22 864 21 31
–Kawiarnia Laziz, ul. Kasprowicza 56,
tel. 503 809 004
–Bar Akademicki Bielany,
ul. Broniewskiego 48
–Karuzel Bielański, ul. Kasprowicza 65,
tel. 22 834 76 66
–Bar Gao Al. Zjednoczenia,
al. Zjednoczenia 36, tel. 579 261 851
–Chi Chi Viet, ul. Perzyńskiego 3,
tel. 22 835 41 85
–Bistro Bielany, ul. Schroegera 89,
tel. 661 421 421
–Kuchnia & Forma,
ul. Lektykarska 4/6, tel. 536 535 523
–LOKAL’S, ul. Sokratesa 13d,
tel. 533 055 088
–Curry House – Bielany,
ul. Żeromskiego 81, tel. 508 870 774,
i ul. Arkuszowa 30, tel. 690 690 331
–Pokątna Bistro, ul. Wrzeciono 2,

tel. 797 755 537
–Curry Leaf - Bielany, ul. Conrada 5,
tel. 572 074 501
–Lolo Rosso, ul. Kwitnąca 6a,
tel. 22 225 99 99
–Restauracja muzyczna Struna,
al. Reymonta 12, tel. 504 041 277
–Bao Bao Yummy Vietnam,
ul. Conrada 5, tel. 730 029 428
–DanceBurger, al. Reymonta 12,
tel. 574 524 414
–Curry Master Bielany – Restauracja
Indyjska, ul. Rudnickiego 10,
tel. 513 583 330
–New York Pizza Department,
ul. Sokratesa 13, tel. 22 299 00 43
–Kawiarnia Słodki Karmel,
ul. Conrada 8, tel. 507 089 056
–Kuchnia Autorska,
ul. Conrada 11, tel. 22 520 05 38
–Ale Zebra Warszawa Centrum
Rozrywki, ul. Kolumbijska 9,
tel. 512 711 722
–Klub Mandala, ul. Daniłowskiego 47,
tel. 22 428 44 54

–Buenos Nachos, ul. Broniewskiego
56a, tel. 573 992 020
–Pizzeria San Giovanni,
ul. Romaszewskiego 10 (dawna
Teodora Duracza), tel. 22 110 50 01
–Gold Sushi, ul. Heroldów 19b,
tel. 22 498 18 32
–AWF Barek u Elci,
ul. Marymoncka 34L
–Gniazdo Piratów Warszawa,
ul. Ogólna 5, tel. 22 633 71 82
–Chata u Kowalskich, ul. Conrada 18a,
tel. 505 754 848
–Gniazdo Smaku, ul. Samogłoska 15,
tel. 507 686 417
–Café de la Poste, ul. Schroegera 72,
tel. 22 114 08 30
–Roślina, ul. Schroegera 80,
tel. 608 031 810
–Czytelnia, al. Zjednoczenia 46
–WakeCup CAFE Zjednoczenia,
al. Zjednoczenia 1, tel. 507 123 762
–Restauracja Hutnik, Wrzeciono 41,
tel. 508 916 813
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Fal: Ten wirus z nami zostanie

Grypa jest z nami od około
600 lat i nie udało się jej nikomu
zniszczyć. Nazywamy ją „wirusem obłaskawionym”. Nowy
wirus, Covid-19, jeszcze nie jest
obłaskawiony, ale dzięki higienie
możemy zahamować jego transmisję. Należy się jednak liczyć
z tym, że zostanie on z nami na
zawsze – mówi prof. dr hab.
Andrzej Fal, dziekan Wydziału
Medycznego Collegium Medicum UKSW i szef Kliniki
Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych Centralnego
Szpitala Klinicznego MSWiA
w Warszawie.
rozmawiała Alicja Wysocka

Walce z pandemią świat stosuje różne
strategie, ale chyba najbardziej znane to
włoska, szwedzka i brytyjska. Która jest
najbardziej skuteczna?
Prof. dr hab. Andrzej Fal, dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum
UKSW: Scenariusz brytyjski, zakładający
pełną kontaktowość społeczną, pojawił
się na początku pandemii, ale szybko się
z niego wycofano, bo się nie sprawdził.
We Włoszech działania podjęto zbyt późno. W tych krajach, a szczególnie w Wielkiej Brytanii, do dzisiaj szybko rośnie
liczba zarówno chorujących, jak i zmarłych. Jeśli natomiast spojrzymy na Szwecję, to na podstawie ostatnich tygodni
możemy ostrożnie mówić o pewnym
sukcesie, ale czy to jest już zwycięstwo,
dowiemy się dopiero za kilka lat. Problem
polega na tym, że w Polsce, uwzględniając
ostatnie statystyki, mamy około 90 zgonów na milion mieszkańców, podczas gdy
w Szwecji na każdy milion przypada ponad 600 zgonów. Tak więc model szwedzki ma swoje bardzo poważne wady. Czy
ich strategia w dłuższej perspektywie
okaże się korzystniejsza i lepiej wyhamuje pandemię? W medycynie, a zwłaszcza
w epidemiologii, pierwsza rzetelna ocena
skuteczności działań jest możliwa dopiero po kilku latach, gdy się pojawią analizy
w skali evidence-based medicine, czyli
mówiąc w skrócie – dowody naukowe.
Do którego modelu Polsce najbliżej?
A może mamy własny?
W obliczu pandemii wydarzenia wyprzedzają wszelkie teorie. Każdy patogen
ma swoją dynamikę. Wirus odry rozwija
się inaczej niż HIV, Covid-19 jest inny od
grypy, nie da się więc opracować jakiejś
jednej strategii wobec nowego wirusa. Tak
naprawdę wszystko tworzy się ad hoc
i jest reakcją na pojawiające się problemy.
To takie rozpoznanie bojem.
Czy jednak nie da się wskazać jakiegoś
elementu, który mógłby być podstawą

fot. shutterstock

wszystkich działań, na przykład lockdown?
Lockdown był dobrym pomysłem,
zwłaszcza w pierwszej, wiosennej fali
pandemii, która została zatrzymana, i to
w całej Europie. Nie wolno jednak zapominać, że nasze życie jest zależne od
wielu różnych czynników, dlatego zamykanie gospodarki może skończyć się tym,
że po kolejnym lockdownie nie będzie
czego otwierać. Ekonomia ma swoje prawa. Wydaje się, że lockdown jest świetnym narzędziem na ostro, natomiast nie
jest narzędziem, do którego można sięgać
często i wielokrotnie.
Wydaje się, że w walce z koronawirusem wszystkie siły medyczne zostały zauważone i zagospodarowane. Jak na tym
tle wygląda sytuacja studentów medycyny
i pielęgniarstwa?
Moim zdaniem należałoby systemowo
zachęcić i zaprosić studentów ostatnich
lat do pomocy na pierwszej linii, to znaczy
w szybkiej diagnostyce czy triażach
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Wielu kolegów studentów już to robi. Podkreślam, że to powinno być zaproszenie
i zachęcenie, a nie zmuszanie. Niestety,
kadry zaczyna brakować, a pacjentów
przybywać.
Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni też chorują. Zasoby ludzkie w
walce z SARS-CoV-2 są najistotniejsze i
ich zmniejszenie nie może zostać zrekompensowane liczbą łóżek czy respiratorów. Na UKSW mamy dopiero dwa
roczniki medycyny. Myślę, że dla niższych
roczników zawsze znajdzie się miejsce
w wolontariacie opiekuńczo-medycznym.
Wróćmy jeszcze do strategii: co pan
profersor radzi, jeśli chodzi o podejście

do pandemii w wymiarze indywidualnym?
Każda choroba zakaźna wymaga izolacji, dystansu, dezynfekcji, a jeśli jest przenoszona drogą kropelkową, również zasłaniania ust i nosa. Wiemy to mniej
więcej od 250 lat i od tego czasu, jeśli
chodzi o ochronę społeczeństw, nie wymyślono nic nowego. Tylko długotrwała
immunizacja społeczna, czyli szczepienie
powoduje marginalizację populacji niektórych wirusów, jednak większość z nich
towarzyszy nam przez dziesiątki i setki
lat. Grypa, która jest z nami prawdopodobnie od ok. 1400 r., jest tego doskonałym przykładem. To stary – chciałoby się
rzec – obłaskawiony wirus, który jednak
nadal w określonych przypadkach powod u j e z g o n y. W u b i e g ł y m r o k u
w Polsce mieliśmy 3,5 mln przypadków
z rozpoznaną grypą lub kwalifikowanych
jako objawy grypy. Pytanie, kto się przejął
tą informacją?

„

Wydaje się, że lockdown
jest świetnym narzędziem
na ostro, natomiast nie jest
narzędziem, do którego
można sięgać często
i wielokrotnie.
Z Covidem będzie podobnie?
To jest nowy, nieobłaskawiony wirus.
Przyciąga większą uwagę, i tak powinno
być. Nie powinien jednak wywoływać

paniki i strachu.
Pan nie boi się zakażenia?
Od 15 marca moja klinika jest kliniką
jednoimienną. Mamy pacjentów tylko
i wyłącznie chorujących na Covid-19, i to
chorujących ciężko, bo jako pulmonolodzy przyjmujemy ciężkie przypadki z innych szpitali. Obcowanie z tą chorobą jest
naszą codziennością, więc trudno się
ciągle bać. Natomiast trzeba zachowywać
rozsądek i to dotyczy nie tylko personelu
medycznego. Nie trzeba się bać, ale też
nie szarżować i nie „kozakować”. Pokazywanie, że wirus się kogoś nie ima, dlatego
chodzi bez maseczki, to zwykła głupota
i skrajna nieodpowiedzialność. Bo jeśli
jest się bezobjawowym nosicielem, to
zaraża się ludzi wokół. To dotyczy tak
samo Covida-19, jak i grypy.
Zapytam przewrotnie: czy są jakieś
pozytywne skutki tej pandemii?
Przede wszystkim to, że przypomnieliśmy sobie o higienie i profilaktyce zdrowotnej. Niedawno byłem w muzeum
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w Genewie i tam widziałem dwa
piękne polskie akcenty. Jednym z nich jest
plakat Klubu Wiewiórka – programu z lat
70. ubiegłego wieku propagującego mycie
zębów wśród dzieci. Do dzisiaj ten program jest uważany za jeden z najlepszych
programów profilaktycznych. Profilaktyka
i higiena są niezbędne, szczególnie że
żyjemy w coraz bardziej zanieczyszczonym i zatłoczonym środowisku. Może
więc paradoksalnie dodaną wartością tej
pandemii będzie powrót do powszechnego mycia rąk, używania chusteczek podczas kichania i prowadzenia bardziej
zdrowego stylu życia

.
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Na Wrzecionie wypożyczysz… kasetę video
Czy da się podróżować w czasie?
Nie, tym razem nie do przyszłości, a do przeszłości. Wprost do
kapsuły sentymentów lat 90.
Niemożliwe? Wręcz przeciwnie,
bo taką podróż odbędzie każdy,
kto wybierze się do bielańskiej
wypożyczalni kaset VHS i DVD
przy ulicy Wrzeciono 35.
Iwona Sobczak

Nie da się ukryć, że lata 90. ubiegłego
wieku były swoistym szokiem kulturowym w Polsce. Wiele rzeczy się zmieniało. Asortyment na półkach sklepowych,
ilość programów w telewizorze, charakterystyczne łuki zamiast drzwi w mieszkaniach z płyty, ale jedno było prawdziwym wyznacznikiem dobrobytu – niewielkich rozmiarów odtwarzacz VHS, o którym wiedział sąsiad, sąsiad sąsiada
i praktycznie wszystkie dzieciaki na podwórku. Dlatego też tak ważnym punktem każdego osiedla była wypożyczalnia
kaset. A te rosły wówczas jak grzyby po
deszczu. Piotr Sadowski, właściciel jednej
z nielicznych istniejących dziś wypożyczalni na Wrzecionie, wspomina te czasy
z sentymentem.
– Gdy w 1991 r. stawiałem pierwsze
kroki w tym biznesie, na tym osiedlu było
30 lub nawet 40 wypożyczalni kaset wideo. Do każdej z nich była wręcz kolejka,
bo obejrzenie filmu było wówczas rodzinnym wydarzeniem – opowiada. – Dla nas,
właścicieli takich punktów zaś był to niezły zarobek, z którego można było godnie
wyżyć. Dziś moja wypożyczalnia jest już
jednak bardziej realizowaniem filmowego
hobby niż metodą zarobkową – dodaje,
wskazując na ściany wypełnione po brzegi filmowymi hitami wielu dekad.
Kaseta VHS wiecznie żywa
Z łezką w oku dostrzegam tytuły filmów z mojego dzieciństwa, a także stary
telewizor z anteną, ten o sporym gabarycie, na którym w niejednym polskim
domu leżała niegdyś serwetka. Pan Piotr
śmieje się, że to taki zabytek, podobnie
jak archiwum 400 kaset VHS, stojących
na samej górze biblioteki tytułów. Resztę
wypełniają płyty DVD, których jest tu aż
cztery tysiące.
– Czasem jeszcze znajdzie się ktoś, kto
przyjdzie wypożyczyć kasetę, żeby obejrzeć ją na magnetowidzie. Niektórzy koneserzy nadal cenią sobie ten rodzaj rozrywki, a inni przychodzą wypożyczyć dany
tytuł dlatego, że nigdzie indziej nie da się
go znaleźć – przyznaje z dumą pan Piotr.
Sam także jest koneserem. Jak przyznaje,
filmem interesował się od dawna i nadal
pamięta, gdy razem z przyjaciółmi wymieniali się kasetami, które dumnie stały
wyeksponowane obok książek w regale.
To właśnie ta pasja podsunęła mu pomysł

Wypożyczalnia, niczym wehikuł czasu, pozwala przenieść się do lat 90. XX wieku | fot. Sylwester Korzeniewski

na życie, gdy w postkomunistycznym
świecie zabrakło dla niego pracy zgodnej
z wykształceniem. – Na początku lat 90.,
gdy jak wielu ludzi straciłem pracę, miałem do wyboru – szukać nowego zatrudnienia albo poświęcić się swojej filmowej
pasji, która wtedy była zresztą dość prężną gałęzią gospodarki – tłumaczy.
– W przyszłym roku, w marcu, minie
równe 30 lat, odkąd otworzyłem tę wypożyczalnię. Otwieram ją dla klientów od
poniedziałku do piątku na pięć godzin
dziennie, od 15 do 20, bo nadal lubię to
robić, choć boom na wypożyczanie filmów
skończył się niemalże dekadę temu – wyjaśnia pan Piotr. Z zapisanych 1500 abonentów dziś regularnie przychodzi zaledwie garstka, ale to nie zmienia planów
wobec wypożyczalni.
Wypożyczenie DVD tańsze od biletu
do kina
Choć czas świetności kaset VHS wydaje się być za nami, wiele rodzin nadal
posiada bardziej zaawansowaną technologię, a mianowicie odtwarzacze DVD. Na
moje pytanie, czy streaming i obecnie
panująca pandemia nie przysłużą się do
zamknięcia tego naprawdę wyjątkowego
miejsca, pan Piotr rozkłada ręce i z uśmiechem przyznaje, że będzie prowadził
wypożyczalnię tak długo, jak będzie miał
klientów. A ci, choć nie przychodzą tak
tłumnie jak kiedyś, nadal cenią sobie
obejrzenie dobrego filmu na DVD bez
wychodzenia z domu. Bo ze względu na
licencje producentów, nie każdy film uda
się nam znaleźć w serwisach streamingowych. Pan Piotr w naszej rozmowie zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt.
– Obecne czasy są na tyle specyficzne, że

pójście do kina całą rodziną staje się nie
lada wydatkiem, dlatego jednoczenie się
przed starym, dobrym kinem domowym
może być doskonałym sposobem na zbliżenie się do siebie zabieganych dotychczas członków rodziny. W mojej wypożyczalni każdy znajdzie jakąś perełkę,
a wypożyczenie filmu na tydzień to koszt
raptem 5 zł – wyjaśnia.
– Wcześniej brakowało nam czasu, ale
teraz, gdy koronawirus zmusił nas do
pozostania w domach, nadrobienie filmowych zaległości w gronie najbliższych,

z którymi być może dotychczas jedynie
mijaliśmy się w domu, jest naprawdę
dobrym pomysłem – dodaje pan Piotr
i zaprasza na ulicę Wrzeciono 35, gdzie
z wielką przyjemnością doradzi każdemu,
nawet początkującemu kinomanowi, film
warty uwagi.
Wypożyczalnie kaset VHS i płyt DVD
otwarta jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15 do 20. Koszt wypożyczenia filmu na tydzień wynosi 5 zł

.

Punkt mieści się w bloku przy Wrzecionie 35 | fot. Sylwester Korzeniewski
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Koncert Bogusława
Nowickiego – Życie to jest
podróż

godz. 18:00

Na koncert składają się utwory refleksyjne ale
utrzymane w zdecydowanie lekkiej konwencji
z satyryczną narracją, nawiązującą do tradycyjnych, polskich biesiad i spotkań poetyckich,
gdzie uzupełnione anegdotami, śpiewane są
razem z publicznością. Za znakomitą oprawę
muzyczną odpowiada Marek Stefankiewicz.
Wejściówki dostępne na www.bok-bielany.eu
od 28.10. Transmisja koncertu na stronie
www.facebook.com/BielanskiOsrodekKultury.

bielany
po godzinach

Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

07
godz. 18:00

godz. 19:00

godz. 9:00

Jazz w Podziemiach
Kamedulskich – Krzysztof
Herdzin Trio
Krzysztof Herdzin – fortepian, Marek Podkowa
– saksofon tenorowy, Robert Kubiszyn – kontrabas, gitara basowa, Cezary Konrad – perkusja.
Sponsorem koncertu jest Veolia Energia Warszawa S.A. Wstęp wolny, ograniczona liczba miejsc.
Kontakt: Referat Kultury, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

W programie: prezentacja multimedialna
oraz prelekcja podróżnika Marcina Plewki,
koncert muzyki chilijskiej w wykonaniu Carlosa
Ceron Lara, Jorge Avila Rodrigueza, Rafaela
Alfaro Alvarado, pokazy taneczne w wykonaniu
Danieli Castillo, quiz z nagrodami i degustacja
kuchni chilijskiej. Wejściówki dostępne na
www.bok-bielany.eu od 2.11. Nagranie ze
spotkania dostępne na kanale YT Bielańskiego
Ośrodka Kultury od 7.11 do 14.11.

14
godz. 9:00

Moc kobiety – warsztaty
dla kobiet

Moc kobiety – warsztaty
dla kobiet
Warsztaty i wykład „Kobieta i Mężczyzna
w Tobie – harmonia energii”, prowadzący Basia
Budniak – fotografka, artystka sztuk wizualnych,
autorka instalacji, m.in. „Maska” i „Czarne serce”
oraz Jacek Masłowski – psycholog, filozof,
psychoterapeuta, współzałożyciel i Prezes
Fundacji MASCULINUM. Zapisy mailowo
na sztukadzikosci@gmail.com.
Urząd Dzielnicy Bielany, foyer sali obrad (5 piętro),
ul. Żeromskiego 29

Warsztaty poprowadzi Alicja Długołęcka, dr nauk
humanistycznych, pedagog, edukatorka seksualna, autorka książek i artykułów dot. tej dziedziny.
Zapisy przez email sztukadzikosci@gmail.com.
ul. Żeromskiego 29

godz. 18:00

12

Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

08

O surowej, niedostępnej krainie buddyjskich
klasztorów, bogatej kulturze i tradycji Tybetańczyków, pięciotysięcznych przełęczach i ośmiotysięcznych szczytach opowiedzą podróżnicy
Gosia Preuss-Złomska i Marcin Złomski. Trasa
wędrówki zaczyna się w Indiach i prowadzi przez
Nepal skąd górską drogą wśród najwyższych
szczytów ziemi przemierzamy ponad tysiąc
kilometrów do Lhasy – stolicy Tybetu. W drugiej
części zapraszamy na animacje plastyczne
z panią Olą Bednarską-Paparo. Wejściówki
dostępne na www.bok-bielany.eu od 2.11.
Nagranie ze spotkania dostępne na kanale YT
Bielańskiego Ośrodka Kultury od 8.11 do 15.11.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

Wieczór międzynarodowy – Chile

Urząd Dzielnicy Bielany, foyer sali obrad (5 piętro),

14

08

Podróżniczek w Tybecie
– z Bombaju na Dach
Świata

Koncert Umarłych Poetów
Autorami koncertu są Marek Bartkowicz i Andrzej Ozga od lat zajmujący
się autorskim śpiewaniem tym razem sięgnęli po teksty tych, którzy dużo
wcześniej, tak jak oni, przekazywali swe racje pisząc i śpiewając piosenki.
Autorzy zaprosili do współpracy i udziału w koncercie Justynę Bacz. Wejściówki dostępne na www.bok-bielany.eu od 9.11. Transmisja koncertu na
stronie www.facebook.com/BielanskiOsrodekKultury.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

15
godz. 11:00

SMYKI w świecie
MUZYKI
Kolejne jesienne spotkanie Smyków. Tym razem
poznamy instrumenty, które wprowadzą nas
w świat muzyki ludowej. Będzie specjalnie dla
Smyków napisana piosenka o antylopie, zabawy,
muzyczne słowa i dużo dobrej zabawy! Zapisy
przez email smykinabielanach@gmail.com.
Kontakt: Referat Kultury, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398
Urząd Dzielnicy Bielany, sala widowiskowa,
ul. Żeromskiego 29

29
godz. 18:00

Festiwal Muzyki Kameralnej na
Bielanach – Roshko Brothers
Na festiwalu wystąpią Roshko Brothers, czyli Adam Roszkowski – skrzypce, Jan Roszkowski– wiolonczela. Program: Halvorsen, W.A.Mozart,
A.Vivaldi. A.Piazzolla. Wejściówki dostępne na www.bok-bielany.eu od
23.11. Kontakt: Referat Kultury, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

15
godz. 17:00

22
godz. 11:00

Piosenka autorska w Podziemiach
Kamedulskich – Grzegorz Tomczak
i Iwona Loranc

Urząd Dzielnicy Bielany, sala widowiskowa,

„Opowieści o mężczyznach” – to kolejny wspólny
projekt Iwony Loranc i Grzegorza Tomczaka.
Ona i On śpiewająco opowiadają o męskim
świecie, męskich emocjach, wyborach, poszukiwaniach. Ale i damsko – męskich rozterkach,
życiowych i miłosnych zawirowaniach. Ona
– Iwona Loranc – artystka o aksamitnym głosie,
wyrafinowanej wrażliwości i wielce emocjonalnej
sile przekazu. Towarzyszy jej w tych opowieściach On – Grzegorz Tomczak – poeta i kompozytor, autor wszystkich piosenek i ich współwykonawca. „Opowieści o mężczyznach” to
opowieści o Was, Szanowni Panowie. Ale też
i o Was, Drogie Panie. Bo tam, gdzie są kobiety,
tam zjawiają się i mężczyźni. Zawsze tak było.
To prawo natury. Wstęp wolny, ograniczona
liczba miejsc.

ul. Żeromskiego 29

26
godz. 19:00

Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

bielany
po godzinach

godz. 18:00

Warsztaty z makramy
Makrama to znana od starożytności sztuka
wiązania sznurków bez użycia igieł, szydełka
czy drutów. Technika wywodzi się ze starożytnej
Asyrii i Babilonii. Stosuje się ją jako ozdobę
ubrania czy pokrycia sofy albo stolika. Warsztaty
on-line poprowadzi Anna Szymańska.
Transmisja wydarzenia na stronie
www.facebook.com/bpbielany/.
Biblioteka Publiczna im. S. Staszica w Dzielnicy Bielany,
ul. Romaszewskiego 19

18
godz. 19:00

Tym razem wyruszymy w muzyczną podróż do
krainy w której mieszka muzykalny struś.
Rozśpiewane Smyki w świecie muzyki poznają
nową piosenkę, będą bawiły się rytmem
i melodią oraz śpiewały razem z naszym
niezwykłym gościem, który pokaże nam jak
brzmi głos o nazwie tenor! Zapisy przez email
smykinabielanach@gmail.com.
Kontakt: Referat Kultury, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

Kontakt: Referat Kultury, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398

16

SMYKI w świecie
MUZYKI

Marek Majewski
zaprasza
Oprócz tytułowego artysty, którego szczególnie
znamy z refleksyjnych kompozycji komentujących współczesność, wystąpi dwóch znakomitych
przedstawicieli polskiej muzyki: Piotr Bukartyk i
Mieczysław Jurecki. Wstęp 25 zł, przedsprzedaż
od 10.11 na platformie Eventim.
Bielański Ośrodek Kultury, ul. C. Goldoniego 1

Koncert Mietka Szcześniaka „Nierówni”
Mietka Szcześniaka przedstawiać nie trzeba.
Nagrał 10 solowych, w większości autorskich
płyt, wydawanych przez największe wytwórnie
płytowe, prezentowanych szeroko w mediach.
Otrzymał za nie wiele nagród w kraju i za
granicami, gruntując swoją pozycję artystyczną,
np: Grand Prix i główną nagrodę na austriackim
Festiwalu Intertalent , Złoty Orfeusz, Bursztynowy Słowik i Nagrodę dziennikarzy w Sopocie,
Distant Accords Award Miasta Muzyki Nashville,
trzykrotnie nagrodzony Fryderykiem – nagrodą
polskiego przemysłu muzycznego, kilkukrotnie
nagradzany ,,Złotą płytą”.
Koncert odbędzie się bez publiczności. Transmisja na stronie www.facebook.com/bielanyonline.
Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3

29
godz. 11:00

Mszalne śpiewy
łacińskie na Adwent
Śpiew, który usłyszymy w adwentowym cyklu
„Mszalne śpiewy łacińskie na Adwent”, pochodzi
z najstarszych na świecie rękopisów muzycznych. To antyfonarze z klasztorów położonych
w okolicach Saint Gallen (dzisiejsza Szwajcaria)
datowane na lata 922-925 i 960-970. Ich
odczytanie do dziś sprawia wiele kłopotów
badaczom. Nie ma tam bowiem nut, jest za to
graficzny obraz ruchu melodii, wzbogacony
o zaznaczone szczegóły – przedłużenia, ozdobniki, artykulacje. Tym razem usłyszymy rezultat
pracy nad rozwiązaniem tych zagadek w autorskim opracowaniu zespołu Bornus Consort.
Kontakt: Referat Kultury, tel. 22 443 47 00 wew. 42 398
Kościół Pokamedulski, ul. Dewajtis 3

16
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Dom na placu
Konfederacji

Plac Konfederacji jest dziś chlubą Starych Bielan
– pięknie urządzony i wzorowo zabudowany, ale żyją
ludzie, którzy pamiętają jego całkiem inne oblicze.
Jarosław Zieliński

Na ówcześnie jeszcze podmiejskim,
pustynnym spłachetku dawnego carskiego poligonu w roku 1927 wyrósł pierwszy
dom – piętrowy szeregowiec osiedla „Zdobycz Robotnicza” utrzymany w formach
przypominających staropolskie kamieniczki. Wprawdzie na jego zapleczu spółdzielnia wystawiła również inne budynki,
ale przed frontem domu długo jeszcze
niewiele się zmieniło. Piaszczyste klepisko ograniczał po przeciwnej stronie
nowo zasadzony zagajnik z sosnami,
pośrodku zaś od czerwca 1934 r. funkcjonowała pętla autobusu „Z”. Linię uruchomiono cztery lata po przyłączeniu tej
części Bielan do Warszawy.
Dom, który do dziś dzieli się na 10
segmentów, został zasiedlony udziałowcami spółdzielni, ale wszyscy zostali siłą
usunięci po tym, jak w 1932 r. „Zdobycz
Robotnicza” zbankrutowała i Bank Gospodarstwa Krajowego zażądał natychmiastowej spłaty zaciągniętych kredytów
budowlanych. Po zajęciu nieruchomości
bank rozpoczął sprzedaż lokali na wolnym rynku. Wtedy właśnie do segmentu
nr 52 róg Lipińskiej przeprowadził się
Janusz Dzierżawski – wcześniej dyrektor
zarządzający „Zdobyczy Robotniczej”
i jeden z jej twórców, brat projektanta
osiedla – Zenona i mąż Janiny. Wcześniej
mieszkał w znacznie większym dworku,
przy przeciwnym krańcu Lipińskiej, na
rogu Kasprowicza. Dzierżawscy mieli
trójkę dzieci – Danutę, Jerzego oraz Ksawerego, później ojca dwóch chłopaków,
który dziś liczy sobie 98 lat. W księdze
adresowej Warszawy na rok 1939 jako
właściciel figuruje jednak już ktoś inny
– Albin Chwiećko. Po wojnie lokal podzielono i na parterze w roku 1945 zamieszkał
Marian Jastrzębski – technik dentystyczny i wujek Krzysztofa Brodnickiego (rocznik 1936), któremu zawdzięczam informacje na temat mieszkańców tego domu.
Jeszcze w ubiegłym roku można tam było
spotkać jedną z córek pana Mariana.
Jak relacjonuje pan Krzysztof, pod numerem 54 mieszkali przed wojną państwo Chmurowie. Właściciel domu zginął
tragicznie na krótko przed wojną, rażony
prądem we własnym mieszkaniu. Żona
i jej siostra, panna Tkaczykówna, ponoć
przetrwały w ukryciu wypędzenie mieszkańców z Bielan w sierpniu 1944 r., należałyby więc do elitarnego grona robinsonów warszawskich. Zamieszkiwały pod
tym adresem do lat sześćdziesiątych.
Pod numer 56 wprowadzili się państwo
Pitułowie. Pan Wincenty otworzył sklepik

spożywczy, który dobrze pamięta moja
mama. Przetrwał do lat pięćdziesiątych.
Specjalnością było pieczywo własnego
wyrobu, wytwarzane w piwnicy domu.
Sklepik prowadziła pani Stanisława. Pitułowie mieli cztery córki, a wnuk jednej
z nich – Barbary – mieszka tu do dziś.
Segment nr 58 zajmował Edward Wysocki z żoną i wilczurem Azą, po nich
zaś, od ok. 1941 r. Dominik Biernacki,
który prowadził źle widziane w społeczności interesy z Niemcami. Stać go więc
było na rozbudowę domu, zainstalowanie
centralnego ogrzewania oraz budowę
altany i baseniku z fontanną. Pod koniec
wojny Biernacki zbiegł z miasta, tak jak
kilku okolicznych folksdojczów i już nie
powrócił. Puste mieszkanie zajął administrator nowego kościółka przy ul. Daniłowskiego, a od 1951 r. – proboszcz, ks.
Władysław Wiąckiewicz. Na poddaszu
zamieszkał organista i jego żona. Nie
zmieniło się to po wykupie całego segmentu przez państwa Frączków. Komu
zapłacili? Nie wiemy. Ich syn podjął ostatnio remont segmentu.
Właścicielami mieszkania w segmencie nr 60 byli państwo Brodniccy. Pan
Jan, kierownik szkoły powszechnej i jego
żona, nauczycielka, mogli sobie pozwolić
w 1935 r. na ratalny zakup lokum na Bielanach. Ich syn Krzysztof Brodnicki przytacza bezcenne informacje na temat warunków spłaty. Konieczne było wadium
w wysokości 1500 zł, a pozostałe 40 tys.
było rozłożone na 667 rat (sic!) w wysokości 60 zł. Co ciekawe, kwota ta nie
wzrosła także po wojnie, mimo radykalnego osłabienia wartości złotówki! Pan
Krzysztof mieszkał przy pl. Konfederacji
do 1971 r., a obecnie mieszkanie zajmuje
jego młodsza siostra.
Numer 62 był przed wojną związany
z Janiną i Franciszkiem Białasami, aktywnymi działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej, wszakże należącymi do
dwóch zwalczających się jej odłamów. Po
wojnie spór ideowy zakończył się rozejściem małżonków. On wyemigrował do
Londynu, a ona pokochała nowe porządki w Polsce i powróciła do panieńskiego
nazwiska Piotrowska. Syn Białasów, Jan,
sprzedał segment państwu Stypułkowskim w roku 1988. Mąż, z zawodu lekarz,
rozbudował segment, ale po kilku latach
zginął w wypadku samochodowym.
Mieszkanie nr 64 należało przed 1939
r. do Jana Lendziona i jego żony. Po oswobodzeniu miasta w lokalu stacjonował
oficer Wojska Polskiego, za którego wyszła córka właścicieli, Lila. Ich syn Mirosław Moszczyński przekształcił poddasze

Dom na pl. Konfederacji wkrótce po ukończeniu – początek 1928 r | fot. źródła własne

w pokoje mieszkalne, a przed kilku laty
mieszkanie zostało wystawione na sprzedaż.
Jerzy Sternicki z małżonką kupili segment nr 66. Ich syn Jędrek był najbliższym towarzyszem dziecięcych zabaw
pana Krzysztofa, ojciec zaś walczył
w powstaniu warszawskim i po wycofaniu
oddziału do Kampinosu przepadł bez
wieści. Podczas pierwszych walk pocisk
z niemieckiego czołgu stojącego w okolicach ulic Żeromskiego i Fontany rozwalił
ścianę na parterze tego segmentu, a przy
okazji mur piętra pod numerem 60. Po
wojnie, jak pamięta pan Krzysztof, wdowa
otworzyła lokal gastronomiczny zwany
Paszteciarnią Konfederatką. Po jakimś
czasie restaurację przejął Jan Mac, który
najął pokój na piętrze domu.
W przedostatnim segmencie (nr 68)
przed okupacją niemiecką na piętrze
zamieszkiwali państwo Eberhardtowie,
parter zaś był wynajęty na skład materiałów aptecznych i farb niejakiego Hoffmana, zapamiętany również przez moją
mamę. Po nim, już podczas wojny, sklep
przejął pan Gonera. Warto zaznaczyć, że
w spisie adresowym z 1939 r. segment
ten, jako jedyny, nie figuruje jako własność prywatna, lecz pod tajemniczym
zapisem „Spółdzielnia Mieszkaniowa”.
Ciekawe jaka, skoro „Zdobycz Robotnicza” dawno już nie istniała! Pan Brodnicki wspomina sklep mydlarsko farbiarski
Aurelii Ruchały, który działał tu w latach
siedemdziesiątych, a później przeniósł
się w al. Zjednoczenia. Wiele razy robiłem tam zakupy i opisałem to w moim
przewodniku historycznym po Bielanach.
Wspomniany spis adresowy wymienia
Mieczysława Dmowskiego jako właściciela narożnego segmentu nr 70, przy ul.
Chełmżyńskiej, dziś Płatniczej. Pan

Krzysztof go nie pamięta, więc niczego
bliższego o tej osobie pewnie się już nie
dowiemy. Przez długie lata po wojnie był
tam zakład fryzjerski – mała dziupla
z frapująco archaicznym wyposażeniem.
Bywaliśmy tam obaj, choć mnie, w latach
sześćdziesiątych małemu smykowi,
utkwiło w pamięci coś jeszcze – fryzjer
bywał pod tęgim gazem i raz tak mnie
obsmyczył, że przed długie lata wolałem
się oddawać pod nóż (czy raczej nożyczki)
własnej mamie. Lokal ten zagrał w owych
latach w spektaklu telewizyjnego Teatru
Kobra. Okazuje się, że obaj z panem
Krzysztofem dobrze pamiętamy ten niebywały epizod w sennej codzienności
Bielan. Fryzjer strzygł młodziutkiego
Piotrusia Fronczewskiego (pamiętam, że
grał rolę Petera Antrobiusa!), a na samym
placu pojawiły się anglojęzyczne szyldy
oraz stacja benzynowa British Petroleum
z charakterystycznym, zielonym sześcianem znaku firmowego na maszcie. Spieszący z rana do sklepu, szkoły czy pracy
okoliczni mieszkańcy (w tym ja!) przecierali oczy ze zdumienia, rojąc coś pewnie
o generale Andersie na białym koniu,
albo dopatrując się objawów delirium. Od
siebie dodam też, że zakład przejęła
w latach siedemdziesiątych i rozbudowała na salon kosmetyczny pani Kosek,
którą zapamiętałem głównie ze względu
na dwie córki szczycące się niesłychanej
obfitości biustami! Od tego czasu dom
trzykrotnie zmienił właścicieli i obecnie
jest po raz kolejny przerabiany w charakterze luksusowej willi. Czy komuś kiedyś
obecne rozdziały historii domu przy pl.
Konfederacji wydadzą się ciekawe? Szczerze wątpię, ale pewności nie mam. Panu
Krzysztofowi Brodnickiemu z serca dziękuję za przekazaną mi bezcenną wiedzę
o moich dawnych sąsiadach

.
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Trup w młocińskim lesie
O zbrodni dokonanej w styczniu 1938 r. pisały bodaj wszystkie gazety w Polsce. Motyw,
którym kierował się morderca,
był złowieszczo absurdalny.
Mateusz Napieralski

Taksówkarz Wacław Zaremba siedział
w swojej maszynie i zaciągał się papierosem, czekając przy skrzyżowaniu Ordynackiej i Kopernika na klienta. Nocami
miewał tu niezłe utargi – goście pobliskiego hotelu Savoy często korzystali
z taryf. Od strony rozświetlonego neonami Nowego Światu nadszedł młody, wysoki blondyn, odziany w kolejarski mundur. Zagadnął taksówkarza o koszt przejazdu do Białegostoku, gdyż, jak oznajmił,
spóźnił się na ostatni pociąg. Nalegał, by
taksówkarz zabrał ze sobą łopatę, gdyby
przyszło przebijać się na trasie przez
śnieżne zaspy. Zaremba, zwąchawszy
pieniądz, podał cenę kursu, na co rozmówca zapytał z głupia frant o przebieg
pojazdu. Choć licznik wskazywał około
11 tys. km, przybysz machnął ręką i rzucił, że w takim razie wóz jest dla niego
zbyt zużyty, po czym odszedł. Osłupiały
szofer zdążył jedynie posłać za niedoszłym klientem garść siarczystych przekleństw.
Po skończonej zmianie Zaremba dowiedział się od kolegów po fachu, że tego
dnia również zaczepiał ich jakiś dziwny
kolejarz, który interesował się stanem
samochodów i prosił o zabranie łopaty...
Makabryczne odkrycie
Piętnastoletni Romek Skórzyński wracał ze sklepu w Młocinach ze sprawunkami dla matki. Szedł drogą przez lasek
za willowym osiedlem. Nagle ujrzał między drzewami świeżo rozkopaną ziemię.
Wgłębienie miało prostokątny kształt, na
piasku ktoś narysował niewielki znak
krzyża. Chłopiec miał przeczucie, że
właśnie zobaczył... grób. Pobiegł do domu
i opowiedział rodzicom o tajemniczym
znalezisku.
Ojciec początkowo nie chciał uwierzyć
rewelacjom podekscytowanego nastolatka, ale w końcu uległ i dał się zaprowadzić
do rzekomej mogiły. Zauważył obok ślady kół, co wydało mu się nieco podejrzane. Za namową żony zawiadomił posterunek policji w Łomiankach. Na miejsce
przybył starszy posterunkowy Franciszek
Szarlak, który wezwawszy młocińskiego
gajowego i dwóch gospodarzy na świadków, zarządził rozkopanie „obiektu”.
Wnet straszna prawda wyszła na jaw
– w dole ukazało się zakrwawione, nagie
ciało mężczyzny. Policjant popędził na
posterunek i zatelefonował do komendy
powiatu warszawskiego: „Melduję że
w dn. 18. b.m. o g. 14.00 w lasku pod
osiedlem Młociny-Park, pow. warszawskiego, wydobyłem zakopane na głębokości 1.50 m. zwłoki N.N. mężczyzny. Ry-

17

Hist oria

sopis: lat około 27, wzrost 1.70 m., szczupłej budowy, twarz pociągła, włosy jasno-blond długie, bez zarostu, nago. W tylnej
części czaszki znajduje się rana postrzałowa. Z przeprowadzonego wywiadu wynika, że denat został przywieziony samochodem na miejsce […] ze śladów krwi
znalezionych w grobie wynika, że zabity
był na krótko przed pogrzebaniem,
z wyglądu robotnik”.
Zamordowany miał pod paznokciami
ślady smaru samochodowego, toteż śledczy przypuszczali, że musiał być z zawodu kierowcą lub mechanikiem. Denata
natychmiast powiązano ze sprawą szofera Jana Szlendaka, który kilka dni wcześniej przepadł bez wieści wraz ze swoją
taksówką marki Steyr 50 o numerze bocznym 15. Ostatni raz widziano go w nocy
z 10 na 11 stycznia na postoju pod dansingiem Paradis na Nowym Świecie.
Domysły potwierdziły się – ojciec zaginionego zidentyfikował odnalezione
zwłoki jako swojego syna. Szofer został
zamordowany dwa tygodnie przed swoimi 26. urodzinami.
Śledztwo
20 stycznia Polskie Radio rozpoczęło
nadawanie komunikatu, w którym opisywano wygląd i szczegóły techniczne auta
Szlendaka. Nazajutrz rankiem do stołecznego Urzędu Śledczego zgłosił się szofer
Teodor Wachłaczenko, który widział, jak
mężczyzna w kolejarskim płaszczu
i czapce przyjechał poszukiwanym samochodem do garażu w Al. Jerozolimskich
109 i zlecił mycie pojazdu. Świadek wspomniał o śladach świeżego lakieru w miejscu, gdzie powinien był znajdować się
numer boczny taksówki. Kolejarz dziwnie
się zachowywał, nim pracownicy dokończyli czyszczenie, odjechał z piskiem
opon w siną dal.
Pierwszy trop został uchwycony, dalej
poszło jak po nitce do kłębka. Policyjni
wywiadowcy rychło ustalili, że skradziony Steyr przez kilka dni parkował pod
kamienicą w al. Niepodległości 159, a za
kółkiem siedział jegomość w mundurze
PKP. Ludzie z sąsiedztwa zeznali, że
pokój w tym budynku wynajmował niejaki Władysław Skwierawski, przedstawiający się jako urzędnik kolejowy.

Morderca na procesie sądowym, marzec 1938 r | fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W mieszkaniu policjanci natrafili na
kluczowy dowód – prawo jazdy Jana
Szlendaka.
Śledczy przejrzeli kartoteki: Skwierawski, 23-latek pochodzący z Kaszub, był
wcześniej notowany za kradzieże. Radio
i gazety podawały odtąd dokładny rysopis
ściganego. 23 stycznia w garażu w Lublinie policjanci znaleźli poszukiwaną taksówkę, z fałszywą tabliczką rejestracyjną
i zakrzepłą krwią na tapicerce. Dowiedzieli się, że „kolejarz” po przyjeździe
przenocował w hotelu Victoria (pod swoim nazwiskiem!), a następnie udał się
pociągiem w nieznanym kierunku.

do lasu. Próbował zakopać ciało przy
pomocy łopaty z bagażnika taksówki,
ziemia jednak była zbyt zamarznięta. Od
grabarza w sąsiednich Łomiankach wziął
kilof, który grzecznie oddał po skończonej „robocie”. Być może przez wrodzoną
bogobojność nakreślił krzyżyk na mogile.
Ubranie Szlendaka rozrzucił później
w kilku miejscach na Mokotowie. Po
dokonaniu zbrodni zarejestrował się
w biurze matrymonialnym Postęp. Otrzymał kontakt do pewnej damy, nawet spotkał się z nią na chwilę, zajeżdżając
– a jakże – skradzionym autem.
Na rozprawie Skwierawski usłyszał
wyrok: kara śmierci. W areszcie zdradzał
objawy choroby umysłowej. Bredził, że
jakaś tajemna siła popchnęła go do morderstwa. Na wniosek lekarzy został
umieszczony w szpitalu psychiatrycznym
i poddany obserwacji, przez co kilkukrot-

Steyr 50, podobny do skradzionej taksówki | fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Funkcjonariusze przeczesywali dworce
i hotele w całym kraju, zaostrzono kontrole na przejściach granicznych.
Wieczorem 25 stycznia morderca
wpadł. Aresztowano go w Lwowie, gdzie
właśnie wynajął mieszkanie.
Motyw zbrodni
Skwierawski przyznał się do zabójstwa
Szlendaka. Zamordował szofera, ponieważ... zapragnął bogato się ożenić i potrzebował dobrej bryki, by zaimponować
przyszłej wybrance. Zbrodniarz udawał
wyższego urzędnika Kolei Państwowych,
chcąc prestiżem munduru wzbudzać
zaufanie, a zarazem sprawiać wrażenie
„dobrej partii”.
Krążył po postojach taksówek w poszukiwaniu możliwie najnowszej, najcenniejszej maszyny. Rozmawiał co najmniej
z pięcioma szoferami, zmyślał różne
kierunki przejazdów. Ostatecznie upatrzył sobie samochód Szlendaka. Kazał
się zawieźć do Grudziądza. Nieopodal
Brodnicy poprosił o zatrzymanie wozu
pod pozorem sprawdzenia czegoś pod
maską. Rewolwerem, pożyczonym od
kolegi z wojska, strzelił nieświadomemu
kierowcy w tył głowy. Przykryte kocem
zwłoki położył na tylnej kanapie i ruszył
z powrotem w stronę Warszawy.
W Młocinach skręcił z szosy w prawo

nie odraczano egzekucję. Nie wiem, czy
poszedł na stryczek. Niewykluczone, że
uznano go za osobę niepoczytalną.
W głębi lasu
Przez niemal cały rok 1938 gazety rozpisywały się o sprawie morderstwa Jana
Szlendaka, mimochodem „rozsławiając”
Młociny. W niektórych artykułach błędnie podawano, że Skwierawski zastrzelił
szofera właśnie w młocińskim lasku,
pewien reporter wspominał nawet o odgłosie strzału, który miał obudzić okolicznych mieszkańców.
Ojciec nastoletniego odkrywcy mogiły,
zdun Władysław Skórzyński, to mój pradziadek ze strony mamy. Skórzyńscy
mieszkali wówczas na końcu dzisiejszej
ul. Żubrowej, wśród lasu i łąk. W artykule w „Kurjerze Czerwonym” znalazłem
nawet fotografię Romana i jego rodziców,
to zarazem jedyny wizerunek pradziadków... Krewni długo wspominali historię
ujawnienia zbrodni, choć z biegiem lat
rodzinna pamięć przekręciła nazwisko
nieszczęśnika na „Szwendak”

.

Korzystałem m. in. z policyjnych akt
sprawy morderstwa Szlendaka (Archiwum
Akt Nowych) oraz z licznych artykułów
prasowych z 1938 r.

Rocznice

Nasz Dom skończył 101 lat
Gmach Naszego Domu – „od zawsze” wpisany w otoczenie dzielnicy – jest miejscem, w którym
splatają się ścieżki przeszłości i teraźniejszości. Mury te noszą pamięć historyczną, ale i zwyczajną pamięć dziecięcych trosk i radości, pamięć życia wychowanków. W murach tych wychowawcy
troszczyli się o spokojny los pokoleń dzieci. Początkiem tej pracy była legendarna już działalności
wybitnych pedagogów: Janusza Korczaka i Maryny Falskiej.
Teresa Skudniewska Zuzanna Sękowska

Dom ten dla dzieci miał być przede
wszystkim „własnym domem”. I do domu
– do swojego miejsca – co roku wracają
ci, którzy są z nim najbardziej związani,
którzy znają tu każdy kąt. Każdego roku
w pierwszą niedzielę po 15 listopada obchodzimy rocznicę Naszego Domu, wielkie święto rodzinne. Tradycyjnie przybywają jego dawni wychowankowie, pracownicy i przyjaciele, a ci którzy nie mogą
przyjechać, przysyłają listy, pozdrowienia
oraz wspomnienia. Co roku mieszkańcy
Naszego Domu przygotowują też gazetę
„Domowiec”. „Dzień 15 listopada 1919 r.
utrwalił się w pamięci wychowanków
jako ważna data założenia Zakładu Wychowawczego Nasz Dom w Pruszkowie
przy ul. Cedrowej 12. Od tej pory zaczęto
obchodzić jako tradycyjne święto rodzinne wszystkich osób związanych życiem i
pracą w zakładzie. Na program rocznic
składały się wystąpienia dzieci, chóralne
śpiewy, tańce, pogawędki koleżeńskie,
niezmiennie jednakowa kolacja – bigos,
ciasto i herbata. Zwyczaj ten zachował się
do dziś na rocznicowych spotkaniach.
Pani Maryna (Falska – red.) była zawsze
obecna i zawsze znalazła czas, aby kilka
słów zamienić z każdym gościem. To ona
wytworzyła tę serdeczną, niepowtarzalną
atmosferę i więź tak mocną, że przetrwała lata i do tego dnia gromadzi i jednoczy
wszystkie dzieci naszodomskie, rozpro-

szone po całym świecie. Obecne rocznicowe zjazdy straciły może taki spontaniczny, serdecznie wylewny charakter,
ponieważ brakuje wśród nas wielu dawnych wychowanków i wychowawców,
przybyły młodsze roczniki, z którymi
kontakty są małe, a przede wszystkim
odeszła na zawsze pani Maryna Falska,
która była duszą zakładu. Najważniejsze
jednak jest to, że jest nas wciąż dużo, że
sale są wypełnione, że jest gwarno i wesoło. Przyjeżdżają często już dzieci,
a nawet wnuki dawnych wychowanków.
Trzy pokolenia uważają Nasz Dom za
swój dom... Do tradycji Naszego Domu
należy także pamięć o wychowankach,
pracownikach i wychowawcach, którzy
zmarli lub polegli w Powstaniu Warszawskim, wyrażona wiązankami kwiatów,
składanych na mogiłach, oraz wspomnieniach o ich życiu i działalności…” – pisała we wspomnieniu, w grudniu 1979 r.
Eleonora Milukowa, mieszkająca w bursie
w latach 1932-1935. Swoje wspomnienie
spisała także Stanisława Bijakówna, wychowanka i przedszkolanka w latach
1930-1941. „Na zjazd przyjeżdżam, bo
mnie coś gna, żeby odnowić wspomnienia, wszystkich zobaczyć, razem z nimi
żyć atmosferą dzieciństwa”. – pisała
w roku 70. rocznicy Naszego Domu. Na
zawsze pamięć po ciepłym kącie w alei
Zjednoczenia zachował także przedwojenny w ychowanek placówki: „(...)
W moich wspomnieniach (Nasz Dom –

red.) jest pałacem mojego dzieciństwa,
w którym tkwi nierozerwalna więź, jak
w kochającej rodzinie.” Ośrodek działał
także podczas okupacji hitlerowskiej.
W mrocznych wojennych czasach (19391945) schronienie tam znalazł Antoni
Chojdyński: „Czuję potrzebę kontaktu
z Naszym Domem, byłem sierotą, kiedy
wracam do tamtych lat, to, mówię, że
jestem szczęśliwy z tego powodu, że
znalazłem się w Naszym Domu bo lepiej
poznałem życie. (...)”. Antoni Chojdyński
od 1958 r. był przewodniczącym Koła
Byłych Wychowanków.
Podkreślamy zawsze, że Nasz Dom to
nie tylko budynek, to ludzie. – Wychowawcy pracownicy, przyjaciele, wolontariusze; ludzie z wielkim sercem, pasją,
pomysłami. To przede wszystkim dzieci,
które sprawiały, że Dom tętnił życiem.
Ich wspomnienia to potwierdzenie namiastki ich życia w miejscu, bez którego
życie każdego z nich ułożyłoby się zupełnie inaczej.
Każda rocznica była szczególnym
dniem w życiu ludzi związanych z Naszym Domem. W roku 1998, czyli na 79
rocznicę dzieci zadały pytanie: Z czym
kojarzy Ci się rocznica w Naszym Domu?
Odpowiadali zarówno wychowankowie
jak i pracownicy domu. Wychowanek
Rafał: „Rocznicę kojarzę sobie o pamięci
i spotkaniu z innymi kolegami, o wspomnieniach z tym domem. Często wspomina się o rzeczach, jak się kiedyś doku-
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czało wychowawcom. Jakie numery wyprawialiśmy. Jak było tu nam miło.”.
Wieloletni wychowawca Zofia Kołodziej:
„Rocznica to najczęściej dżdżysty listopadowy dzień, ale ciepło jest u nas.
W tym dniu bowiem oczekuję miłych
spotkań i wzruszeń. Czekam na swoich
chłopców: Kacprów, Józków, Krzyśków,
Adamów i innych. Przyjdą na pewno.
Podzielą się swoimi troskami i radościami. Pokażą swoje żony i dzieci. Przy
herbatce powspominamy dawne czasy,
kiedy byliśmy jeszcze tacy mali...”. Ubiegłoroczna, setna rocznica, była nadzwyczaj uroczysta. Odbyło się tradycyjne
spotkanie, na które przybyło bardzo wielu byłych wychowanków wraz ze swoimi
rodzinami, pracowników i przyjaciół
domu. Mieszkańcy domu zaprezentowali wzruszające przedstawienie, pachniało
jak zwykle bigosem. Przemówienia, rozmowy trwały do późnego wieczora.
Rok temu wspólnie postanowiliśmy
pokazać nasze ogromne zaangażowanie
w sprawy tak ważne dla nas jak historia
i tradycje Naszego Domu. Zrealizowaliśmy bardzo bogaty program obchodów
stulecia domu. Została przygotowana
wystawa plenerowa Nasz Dom 1919-2019,
przedstawiająca historię oraz przypominająca na nowo jego losy. Dedykowana
była przede wszystkim tym którzy niegdyś tworzyli ten dom i już ich dawno nie
ma, byłym wychowankom, którzy chętnie
do niego wracają, i tym, co zapomnieli,
że kiedyś w nim mieszkali, obecnym
pracownikom i domownikom, bo dla nich
„tradycje Naszego Domu powinny stać się
chlubną genealogią”. Dzieje domu zostały ostatnio przywołane w dwóch publikacjach: „Nasz Dom na Bielanach 19282018. Historia miejsca” oraz „Nasz Dom
1919-2019. Pedagogiki społeczne, miasto
i dzieciństwo w praktyce Naszego Domu”.
Odbyły się spotkania, konferencje, warsztaty (dla dzieci i dla dorosłych) oraz liczne
wizyty badaczy i gości zainteresowanych
problematyką naszodomską.
Nasz Dom był i jest nierozerwalnie
spleciony z losami Warszawy. Cieszymy
się, że działalność domu znana jest
mieszkańcom Bielan; zwłaszcza najstarszym z nich. – Przychodzili tu na górkę,
do przedszkola, biblioteki, świetlicy czy
na koncerty i przedstawienia. Pamiętamy
o tym, że mieszkańcy i Stowarzyszenie
Razem dla Bielan uhonorowały naszą
patronkę nazwą skweru w pobliżu Naszego Domu – imieniem Maryny Falskiej.
22 listopada 2020 r. ze względu na czas
pandemii nie spotkamy się w Naszym
Domu, ale myślami i sercem będziemy
ze sobą, pomimo, że na odległość. Będziemy wspominać wszystkich tych, którzy byli dla nas ważni, wierzyli w nas
– wychowawców, pracowników, koleżanki i kolegów, tych którzy wykazywali
wielkie zaangażowanie aby wskazywać
drogę wam dzieciom i waszym rodzicom.
Pamiętamy o wszystkich, bardzo serdecznie dziękujemy za opiekę i troskę!
Wszystkich wychowanków, pracowników i przyjaciół pozdrawiamy. Bądźmy
jak zawsze razem, dbajmy aby historia
Naszego Domu – wasza historia – nie
uległa zapomnieniu

.
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Głos seniora
Kultura

Wnuczkowa mafia okrada seniorów

Wierszem i humorem
w koronawirusa!

Tylko jednej mieszkańce
Bielan w ubiegłym roku
oszuści metodą „na policjanta” ukradli 177 tys. zł. Tak
omamili seniorkę, że oprócz
oddania oszczędności życia
specjalnie dla przestępców
zaciągnęła kredyt. Policja
podaje, że w ubiegłym roku
seniorom z Bielan i Żoliborza metodą na legendę skradziono 1,9 mln zł.

Wszyscy mamy dość epidemii. Koronawirus nie kapituluje i niestety rozpoczyna kontrofensywę. Mimo mało przyjemnej atmosfery bielańscy seniorzy
nie tracą dobrego nastroju. Pani Jadwiga Zawadzka (90 l.) przysłała ostatnio
do redakcji swoje dwa bardzo dowcipne
wiersze poświęcone zmaganiom się
z zarazą. „Precz z tej Ziemi, zgiń
przeklęty, dopóki my żyjemy! Pozbawiłeś nas wolności, siedząc w domach
gnuśniejemy! Bez pracy i pieniędzy,
dalej tak żyć nie możemy! Kiedy
wreszcie nas zostawisz, dalej tak już nie
chcemy!” – to tylko fragment z wiersza
„Koronawirus” autorstwa pani Jadwigi.
Warto zwrócić uwagę, że utwory
poruszają nie tylko kwestię zwalczania
choroby toczącej ludzkość, ale także
smutne aspekty które za sobą niesie
– biedę, bezrobocie, depresję ludzi
zamkniętych w czterech ścianach,
a także śmierć. Bo koronawirus nie jest
jakąś tam grypką czy chrypką – to
śmiertelne zagrożenie dla życia dla
ludzi wszystkich nacji, ras, płci i wieku.
Ale dzięki takim wierszom, jakie pisze
pani Jadwiga, wszystkim będzie lżej na
duszy

Bartłomiej Frymus

– Oszuści są bezwzględni i wyłudzają
pieniądze, które często stanowią oszczędności życia seniora. Nie mają przy tym
żadnych skrupułów, a ich wyobraźnia nie
zna granic – mówi Hanna Dobrowolska,
autorka książki „Wnuczkowa mafia”, która od wielu lat bada środowisko oszustów
działających metodą „na wnuczka” i „na
policjanta”.
Jak dodaje, historie opowiadane przez
oszustów, to najczęściej twór ich wyobraźni, niemający żadnego pokrycia z rzeczywistością. Poszkodowane osoby, najczęściej starsze, w dobrej wierze przekazują
pieniądze.
Pierwsze zgłoszenia o oszustwach warszawska policja zaczęła przyjmować
w 2003 r. Mimo upływu lat metoda na
tzw. legendę ma się dobrze. Przestępcy
najczęściej posługują się metodą „na
wypadek”, „na policjanta lub funkcjonariusza CBŚP”, „na zakup nieruchomości”,
„na zwrot długu znajomego” oraz „na
wyjątkową okazję”. Kluczem w ich działaniu jest wykorzystanie zaufania i dobrego serca seniora.
„Hoss” król fałszywych wnuczków
Za ojca chrzestnego metody „na wnuczka” uznawany jest Arkadiusz Ł. ps.
„Hoss”. Razem ze swoją rodziną omamił
nie tylko emerytów w Polsce, ale również
w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Oszusta udało się zatrzymać w 2017 r. na Woli.
Sąd nie podjął wtedy decyzji o tymczasowym areszcie, a „Hoss” wpłacił kaucję
i zapadł się pod ziemię. Kilka tygodni
później znaleźli go „łowcy cieni” – policjanci ze specjalnej grupy poszukiwawczej. „Hoss” ukrywał się w mieszkaniu
niedaleko skrzyżowania Popiełuszki
i Krasińskiego na Żoliborzu. Zmienił
swój wygląd. Dla zmyłki, poza mieszkaniem poruszał się tylko w stroju robotnika.
Oszuści są bardzo dobrze zorganizowani. Najniżej w hierarchii są tzw. odbieraki. Zazwyczaj to młode osoby, niekiedy
17- czy 18-latkowie. Skuszeni szybkim
zarobkiem decydują się na współudział

.

Jadwiga Zawadzka

Co za czasy
Wciąż nam ciężko, no i smutno
Oczekiwać w samotności dnia każdego
Na jutrzejsze, lepsze jutro
Lecz niestety nie nadchodzi
Martwią się nie tylko starzy,
Ale także wszyscy młodzi,
Nikt nic nie wie co się wydarzy
Jak też długo w niepewności musim
Hanna Dobrowolska | fot. Małgorzata Sokół

w przestępstwie. Ich jedynym zadaniem
jest – w umówionym miejscu – odebranie
pieniędzy. Za taką akcję dostają od 1 tys.
do 3 tys. zł. Gotówka trafia następnie do
organizatorów niższego szczebla, którzy
odpalają dolę kolejnym członkom grupy
np. telefonistom. Dziennie wykonują
nawet 300 telefonów do potencjalnych
ofiar. Największy procent ze skradzionej
gotówki mają szefow ie trzy mając y
w garści cały biznes i werbujący stale
nowych współpracowników.
Jak działają oszuści?
Oszuści najczęściej dzwonią na numer
stacjonarny i podszywają się pod któregoś
z członków rodziny. – Przykładowo dzwoni wnuczek i prosi o pomoc finansową.
Tak prowadzi rozmowę, aby swojego rozmówcę wprowadzić w poczucie zagrożenia, że wnuczek może trafić do aresztu
jeśli nie wpłaci kaucji. Wymyślają różne
powody, ale najważniejsze, że pieniądze
mają być przekazane natychmiast. Tłumaczy też, że po pieniądze kogoś wyśle

– tłumaczy Dobrowolska.
Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, dawno niewidzianych wnuków, siostrzenic czy kuzynów
nie muszą zakończyć się oszustwem.
Warunkiem jest przestrzeganie kilku
zasad.
Ważna jest reakcja po telefonie. Przede
wszystkim nie można działać w pośpiechu oraz pod presją wywieraną przez
oszustów. Jak najszybciej należy zadzwonić na policję oraz poinformować bliską
osobę o podejrzanym telefonie. Jeśli oszuści nie dają za wygraną, możemy grać na
zwłokę, np. poinformować, że będziemy
chcieli potwierdzić informację u innych
krewnych.
Komenda Stołeczna Policji uruchomiła specjalną linię telefoniczną dla tych
osób, które podejrzewają, że mógł do nich
zatelefonować oszust podający się za
„wnuczka”, „krewnego” lub „policjanta,
funkcjonariusza CBŚ”. Telefonować można przez całą dobę pod nr 22 603 32 22

.

Siedzieć w domach swych na straży
Każdy traci już cierpliwość,
dlatego się złości
Po ulicach jak straszydła
W maskach paradują
Brak powietrza i komfortu
Bardzo źle się czują
Nawet bliskich i znajomych
Rozpoznać jest trudno
Cała fala tych nakazów
Staje się już nudną
Kogo śmierć już upatrzyła
Ukryć się przednią jest trudni
Nigdzie przed nią się nie skryjesz
Może zawieźć cię na cmentarz Wólki
Lub warszawskie Bródno
(Warszawa, 10 maja 2020 r.)
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Konkurs Naszych Bielan
Nadeszły jesienne dni i długie wieczory.
To idealna pora, by usiąść z kubkiem
herbaty do lektury książek. Oczywiście
bielańskich. W tym numerze mamy dla
was kolejny konkurs, w którym można
zdobyć wspaniałe nagrody do czytania.
A także słuchania.
Pierwsza z lektur to wydana właśnie
w ie l k a mono g r a f i a „ K on s p i r ac ja
i powstanie w Kampinosie” autorstwa
Józefa Krzyczkowskiego „Szymona”.
Wspaniale udokumentowana pozycja
stanowi niezwykłe świadectwo tego, jak
ruch oporu organizował się i walczył
z niemieckim okupantem w podstołecznych miejscowościach takich jak Łomianki, Izabelin, Truskaw – czy inne, znajdujące się w głębi wielkiej puszczy. Przecież
w Zaborowie mieściła się komenda żandarmerii hitlerowskiej, której żołdacy
dokonywali mordów na cywilach, pacyfikacji wsi – ale też często dostawali za
swoje od naszych chłopców z AK. Wreszcie Grupa AK „Kampinos” wzięła udział

w Powstaniu Warszawskim, walcząc
głównie na Bielanach.
Druga publikacja, którą możecie wygrać w naszym konkursie, to „75-lecie
X X II L iceu m Ogólnoksz t a łc ącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José
Martí w Warszawie”. Szkoła ta jest doskonale znana wszystkim bielańczykom
– wśród mieszkańców jest przecież wielu
jej absolwentów. Publikacja przygotowana przez Karolinę Rudzik to nie jest żadne nudna monografia „ku czci”. Wręcz
przeciwnie! W książce znajdziemy wiele
interesujących dokumentów, wycinki
prasowe, archiwalne zdjęcia i wiele niezwykłych historii z okresu 75 lat istnienia
liceum.
Trzeci fant, który możecie upolować, to
płyta „Superstars”, która zawiera 15 piosenek w wykonaniu laureatów ogólnopolskiego konkursu piosenki obcojęzycznej
„Josesong”.
Aby wygrać którąś z tych nagród, wystarczy wysłać maila na adres pburkiewicz@um.warszawa.pl a w tytule za-

fot. Przemysław Burkiewicz

wrzeć tytuł pożądanej publikacji. „Konspiracji i powstania w Kampinosie” mamy
3 egzemplarze, „75-lecia XXII Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwu-

języcznymi im. José Martí w Warszawie”
– 10 egzemplarzy a płyt „Superstars” – 02
sztuk. Kto pierwszy, ten lepszy
Przemysław Burkiewicz

.

Moje wspomnienia z Bielan – wyniki
wrześniowego konkursu
Na naszych Czytelników
zawsze możemy liczyć.
W poprzednim wydaniu
„Naszych Bielan” ogłosiliśmy konkurs na najciekawsze wspomnienia z Bielan.
Jedną z prac do redakcji
przysłała pani Agnieszka
E. Woszczyńska, która opisała to, co zapamiętała z dzieciństwa na Bielanach.
W nagrodę pani Agnieszka
otrzymuje od nas książkę
Grzegorza Kasdepke
„Bodzio i Pulpet”.
Moje wspomnienia z dzieciństwa na
Bielanach są bardzo barwne. Zacznijmy
od pana Kazia, fryzjera, do którego
przychodziły i miejscowe elegantki,
i osiedlowe matrony, i mężczyźni
pragnący krótko i po wojskowemu.
Słowem – do pana Kazia przychodzili
prawie wszyscy, nawet tacy, którzy
wygrali milion w totka (co rozniosło się
hen, hen w dal) i nawet wtedy nie
pomyśleli o zmianie fryzjera. Tylko
niektórzy, chcąc pofolgować swoim
niewybrednym żartom, mówili, że
Kazio najczęściej tnie dwa rodzaje
fryzur: „na okrągło” i „wal do gołej”,
ale kto by się takimi żartami przejmo-

wał, prawda?
Przy głównej ulicy stały budki
warzywne. Dziś już nie ma ani jednej,
jaka szkoda. Po wejściu do warzywniaka uderzał od razu zapach czerwonych
kogucików na patyku, jabłek i kiszonej
kapusty. Zimą kupowało się tę kapustę
i ogórki kiszone i w najlepszym towarzystwie najlepszego koleżeństwa
zajadało hurtowo kiszonki podczas
spacerów osiedlowych, komentując
„życie na gorąco”. A ile przy tym było
uciechy, ile dobrej zabawy…
W „Okrąglaku” stał magiel, do
którego znosiło się cyklicznie całe
sterty pościeli, a tuż obok szewc, co
solidnie naprawiał buty. Kiedyś pewna
kobieta przyniosła swoje kozaki, lecz
nie chcąc podać nazwiska, powiedziała,
że nazywa się Kotek i szewc z największą powagą tak na bucie napisał. Buty
były na kartki, więc szewc miał pełne
ręce roboty, ale pani od repasacji
rajstop, których nigdzie nie można było
dostać, również! A książki? Kupowało
się wszystko! Od Hłaski do Mackiewicza, jak nie w księgarni, to na kolejnym
jarmarku „Trybuny Ludu”, zagryzając
z uśmiechem swojską kiełbaskę,
serwowaną na tacce z musztardą.
I były sklepy „Społem”, dziś został
tylko jeden… Pod sklepami przed szóstą
rano ustawiały się spore kolejki. Matki
kupowały tradycyjnie mleko (raczej to
tłuste z żółtym, nie z białym kapslem)
i kajzerki, czasem ser lub kiełbasę
krakowską na kanapki dzieciom do
szkoły lub dla męża spieszącego do
Huty. Do klasyki porannego menu

należały też świeże pączki, pakowane
obowiązkowo w papierowe, brązowe
torebki.
A w kawiarni, w miejscu której
znajduje się obecnie restauracja orientalna, można było nabyć znakomite
galaretki z renklodami. Majstersztyk,
nie galaretki! Tuż obok na zielonym
skwerze, stał starszy pan sprzedający
wodę z owocowym sokiem w kolorze
truskawki, oczywiście z saturatora. Nie
wiem dlaczego, ponieważ generalnie
nie mam pamięci twarzy, ale właśnie
ten mężczyzna, patrzący zawsze gdzieś
przed siebie, z zaciśniętymi ustami,
niewysoki, o raczej masywnej budowie
ciała, wkadrował się na dobre w moje
wspomnienia. Zupełnie tak, jakbym go
spotkała przedwczoraj. A czas przecież
płynie, co chętnie skwitowałby Epikur,
i pewnie dużo szybciej niż woda.
Dowód? Bardzo proszę.
– Ze spaceru, bez pieska? – zagadnęłam niedawno dobrze mi znanego
sąsiada na klatce.
– Pies niestety zdechł – odpowiedział
melancholijnie.
– To przykre, lecz cóż zrobić – skwitowałam konwencjonalnie.
– Pies zdechł i owszem… pięć lat
temu.
Tak… Kosze, całe kosze wspomnień,
niełatwego, lecz także radosnego i ze
względu na czasy PRL, absolutnie
wyjątkowego dzieciństwa
Agnieszka E. Woszczyńska

.

Nasza autorka
nagrodzona

fot. Małgorzata Sokół

Gratulacje! Joanna Baranowska, znana mieszkańcom Bielan dziennikarka, blogerka i ekolog, otrzymała
pierwszą nagrodę w konkursie na
najlepszą recenzję książki „Baku,
Moskwa, Warszawa” autorstwa Marcina Michała Wysockiego.
Ze względów epidemiologicznych
wręczenie nagrody w Bibliotece Publicznej przy Romaszewskiego (d. Duracza)
odbyło się w bardzo wąskim gronie.
Marcin Michał Wysocki wręczył Joannie
Baranowskiej przedpremierowo swoją
nową książkę. – Odzew w konkursie był
bardzo duży, ale to recenzja pani Joanny
była bezapelacyjnie najlepsza – powiedział pisarz. – Czytając pana książkę, od
razu poczułam, że historia Sadiqua
Aszurowa jest mi bliska. Bo w mojej
rodzinie też był ktoś, kto przeszedł taką
samą gehennę, przeżył zimno i głód,
a dopiero po upadku Związku Radzieckiego poczuł, że jest wolny – powiedziała Joanna Baranowska, która także
współpracuje z „Naszymi Bielanami”
i bardzo intensywnie działa na rzecz
naszej lokalnej przyrody
Przemysław Burkiewicz

.
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Malinowska: Bielany mnie inspirują
Inspirację znajduję w zasadzie
wszędzie, czerpię ze wszystkiego
co się da. Oczywiście z racji tego,
że głównie jestem na Bielanach,
to tu wszystkie pomysły powstają.
Choć zauważam, że nawet będąc
w podróży, zbieram swoje obserwacje, czasem coś zapisuję
w notesie, czasem coś zostaje
w pamięci – mówi aktorka
Nina Malinowska.
rozmawiał Jarosław Hebel

Czy może pani powiedzieć, kim
w pierwszej kolejności jest Nina Malinowska? Aktorką, poetką czy osobą śpiewającą poezję?			
Nina Malinowska: Jeszcze rok temu
pewnie odpowiedziałabym na to pytanie,
że w pierwszej kolejności jestem poetką
śpiewającą swoje wiersze, pięć lat temu
– aktorką, a dzisiaj myślę o sobie jak
o kobiecie, która widzi w sobie nie tylko
artystkę, ale przede wszystkim człowieka.
Prowadzi pani Teatr Tup Tup. Co to jest
za przedsięwzięcie i na czym ono polega?
Teatr Tup Tup prowadzę z mężem Dariuszem od 2016 r. Jest to teatr objazdowy
dla dzieci, nie mamy swojej siedziby. Ale
nie ukrywam, że czasami marzy nam się
jakiś własny kąt na Bielanach ze swoją
sceną. Występujemy na co dzień w przedszkolach, żłobkach i domach kultury, w
tym również w Bielańskim Ośrodku Kultury. Współpracujemy ze scenografami,
kompozytorami, ilustratorami, ale teksty
do piosenek piszę sama, a spektakle reżyseruje oczywiście Dariusz. Zaczęliśmy
również tworzyć własne gadżety dla dzieci: można u nas nabyć po występie Magiczną Kolorowankę Teatru Tup Tup,
audiobooki, na których wspólnie czytamy,
a także w czasie pandemii wydaliśmy
książkę dla dzieci autorstwa Dariusza
„Funfel i Lusia”.
Czy to, że mieszka pani na Bielanach,
w jakimś stopniu ma wpływ na pani twórczość?
A jakże! Przyjeżdżałam na Bielany od
dziecka do mojej cioci i wujka, którzy byli
już na emeryturze i pracowali całe życie
w Polskim Radiu. Od 2012 r mieszkam
na Starych Bielanach z mężem i kotką
Lilką. Tu powstały moje pierwsze piosenki, wiersze, tu podjęłam decyzję o tym, że
zmieniam swoje życie i będę rozwijać
swoje talenty i pasje. Tu chodziłam na
lekcje śpiewu, upiekłam po raz pierwszy
szarlotkę, poznałam wspaniałych sąsiadów i tu rozkwitła moja wielka miłość do
męża.
Co się pani najbardziej podoba na Bielanach?
To, że mam blisko las. W ogóle na Bielanach jest dużo zieleni, a nasze kamienice w alei Zjednoczenia są tak wspaniale zaprojektowane przez państwa Piechot-

ków, że patrząc przez okno, widzę najpierw drzewo. To wspaniałe, że jest przestrzeń, i inteligentnie zostało to kiedyś
przemyślane. Uwielbiam spacerować po
Bielanach, robić zakupy, podziwiam za
każdym razem ulicę Płatniczą, plac Konfederacji, Szaflarską, Kleczewską, Schroegera, Skalbmierską i jeszcze mogłabym
tak długo wymieniać. Lubię pić kawę
w Czytelni, zjeść chrupiącego croissanta
w Café de la Poste, pić wino ze znajomymi w Stacji Bielany, ale jak dla mnie na
Bielanach mogłoby być jeszcze więcej
takich klimatycznych miejsc.
Przede wszystkim pisze pani wiersze…
Gdzie znajduje pani do nich inspirację
i co stanowi ich tematykę?
Inspirację znajduję w zasadzie wszędzie, czerpię ze wszystkiego, co się da.
Oczywiście z racji tego, że głównie jestem
na Bielanach, to tu wszystkie pomysły
powstają. Choć zauważam, że nawet będąc w podróży, zbieram swoje obserwacje,
czasem coś zapisuję w notesie, czasem
coś zostaje w pamięci. I ze wszystkich
takich przeżyć, spotkań z ludźmi, czasem
bardzo przypadkowych powstają wiersze
i piosenki. W czasie pandemii odkryłam,
że dobre pomysły przychodzą podczas
pieczenia ciast. Zapachy, smaki, łączenie
składników, te wszystkie czynności
w trakcie pieczenia pobudzają moją wyobraźnię, niestety pobudzają też mój
apetyt nie tylko do pisania, ale i do jedzenia. Odnośnie do tematyki, to myślę, że
piszę o wszystkim, co mnie jakoś dotyka,
co jest dla mnie ważne, z czym może
sobie nie radzę, a chciałabym sobie poradzić. Tomik „Domy Tymczasowe” to zbiór
moich pierwszych wierszy o poszukiwaniu samej siebie, swojej drogi… Myślę, że
kolejny tomik będzie trochę inny, bo ja
wciąż „w drodze” jak każdy z nas.
Wiem, że piosenka „Wulkan” powstała
dokładnie na ulicy Kasprowicza. Czy mogłaby pani opowiedzieć czytelnikom „Naszych Bielan”, w jakich dokładnie stało się
to okolicznościach?
A to nie był „Wulkan”, a piosenka „Melancholia”, ale rozumiem skąd ten trop,
ponieważ „Wulkan” to wierszopiosenka
o Warszawie. A „Melancholia” przyszła
do mnie na ulicy Kasprowicza podczas
wieczornego spaceru, gdzieś między Wolumenem a Sklepem Rowerowym. Czasem tak mam, że tekst pojawia się nagle
i wtedy trochę się zatracam w tym tworzeniu. Ten tekst zapisałam w telefonie
w notatniku, wróciłam do domu i zapisałam w zeszycie. Jestem w tej kwestii trochę staromodna, czasami zapisuję wiersze w zeszytach.
W trakcie pani występów na gitarze
akompaniuje pani mąż Dariusz Dziewięcki, z którym tworzy pani artystyczny duet
Nine Berries…
Tak, właśnie do wiersza „Melancholia”
wspólnie po raz pierwszy skomponowaliśmy muzykę... Teraz mamy już bardzo
dużo autorskich piosenek i zagraliśmy
kilkanaście koncertów...I ciągle nam
mało, bardzo lubimy wspólnie muzyko-

fot. archiwum prywatne

wać. Wcześniej występowałam z pianistami, pianistką, akordeonistą, a tu proszę...
tak blisko mnie był ktoś, kto grał na gitarze i nawet nie przyszło nam do głowy, że
możemy tworzyć razem muzykę. Czasem
nie zauważamy, że to co najcenniejsze jest
na wyciągnięcie ręki.
W listopadzie zeszłego roku miałem
wielką przyjemność być na pani wieczorze autorskim w Dlaczemu przy ul. Schroegera. Czy planuje pani powtórzenie podobnych występów na Bielanach?
Tak, pamiętam ten wieczór doskonale!
Bardzo bym chciała powtórzyć! Kocham
występować, inspirować i dzielić się swoją pasją z ludźmi. Niestety z powodu
pandemii miejsc koncertowych jest jeszcze mniej, organizowanie takich wydarzeń nie jest zawsze prostą sprawą. Od
marca zorganizowaliśmy jeden koncert
balkonowy i jeden pod balkonem naszych
wspaniałych sąsiadów. Mam nadzieję, że
sytuacja się wkrótce ustabilizuje i będzie
jeszcze mnóstwo okazji i miejsc na Bielanach do występowania.
Wydała pani tomik poetycki „Domy
Tymczasowe” ze znakomitymi rekomendacjami na okładce – Niny Dunin i malarki Ewy Blusiewicz. Kiedy należy spodziewać się pani płyty?
Ależ płyta już jest! Co prawda koncertowa, ale jest. 8 marca 2020 r. zagraliśmy
nasz ostatni koncert w galerio-winiarni
na Żoliborzu La Boheme. Okazało się, że
cały występ został fantastycznie zarejestrowany przez właściciela galerii Jarosława Blusiewicza. Gdy tak siedzieliśmy
zamknięci w naszym mieszkanku pod
koniec marca, wpadliśmy na pomysł, że
skoro materiał jest nagrany, to wydamy
płytę koncertową. Płyta powstała i jeśli
ktoś chce posłuchać naszych piosenek,
może ją nabyć po koncercie lub pisząc do
nas na naszym profilu na Facebooku.
Oczywiście marzę o nagraniu płyty stu-

dyjnej, ale tu liczą się również kwestie
finansowe. Póki co muszę jeszcze cierpliwie poczekać...
W „Domach Tymczasowych” można
znaleźć pani utwór poświęcony dziadkowi, babci, ojcu. Czy rodzina jest dla pani
ważna? 			
Dużo myślę o swoich korzeniach. Kiedyś moje pochodzenie było dla mnie tematem wstydliwym, czułam, że pochodzenie ze wsi jest czymś ujmującym.
Teraz zupełnie inaczej to odbieram.
W domu rodzinnym było dużo śpiewania:
mój tata ma piękny głos, dziadek oswajał
mnie z przyrodą, przekazywał wiedzę
historyczną, śpiewał przed snem melodie
z filmu „Zakazane piosenki”. Babcia niezwykle ciekawie opowiadała o swoich
wojennych przeżyciach, a do tego nosiła
piękne kapelusze i rękawiczki. Moja
mama przekazała mi smaki i zapachy
wypiekanych świeżo ciast, które obecnie
również uwielbiam wypiekać. Co więcej
– w czasie pandemii przez dwa miesiące
zarabiałam na pieczeniu ciast dla mieszkańców Bielan i nie tylko. A moja Siostra
wprowadziła mnie w świat polskiej muzyki rockowej, od niej dostałam pierwsze
lekcje robienia makijażu. Teraz to wszystko cenię niezwykle i pielęgnuję.
Zgodzi się pani z twierdzeniem, że
większość wykonywanych przez panią
utworów utrzymanych jest w melancholijnym nastroju, ale jednocześnie ma też
głęboki egzystencjalny przekaz?
Zgodzę się… Taką mam naturę, jestem
melancholijna, liryczna i sentymentalna.
Takie w większości są moje piosenki, choć
to się ostatnio trochę zmienia. Odkąd
komponuję z mężem, mam wrażenie, że
do naszej twórczości wkrada się więcej
słońca. I proszę mnie źle nie zrozumieć,
nie uważam, żeby ten melancholijny nastrój był czymś złym, ale lubię gdy jest
lekko przełamywany innym rodzajem
energii. Myślę, że to nabiera nowej jakości. Odnośnie przekazu to piszę i śpiewam dużo o sobie, to pozornie proste
i zarazem trudne. Bo z jednej strony odsłaniam się przed publicznością, a z drugiej – wiem, że w mojej historii i w tym
jak coś przeżywam, ktoś może odnaleźć
również cząstkę siebie.
Jakich poetów i dlaczego akurat tych a
nie innych, by pani wskazała, gdyby ktoś
panią zapytał o inspiracje poetyckie?
To może zacznę od poezji ks. Jana Twardowskiego, jego wiersze są w moim odczuciu piękne, szczere, mają dużo odniesień do natury. Ogromnie cenię teksty
piosenek Katarzyny Nosowskiej, zawsze
mnie inspirowała. W jej słowa zawsze
miałam ochotę jakoś się „wgryźć” i smakować jak najdłużej. Po przeczytaniu
wierszy z tomiku „Mleko i Miód” Rupi
Kaur od razu mam ochotę pisać, a moim
ostatnim odkryciem jest poetka pochodząca z Syrii: Chulud Szaraf i jej tomik
„Odwrócone niebo”. Czytam ostatnio
więcej poezji, świadomie wybieram
i mam nadzieję, że ta „przyjaźń” z innymi
twórcami, pozwoli mi się dalej rozwijać

.
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Szermierskie sukcesy w Poznaniu
Za nami drużynowe mistrzostwa
Polski seniorów
w szermierce.
Srebrny medal
powędrował do
florecistów AZS
AWF Warszawa,
którzy ulegli
jedynie zespołowi
z Poznania. Na
drugim stopniu
podium stanęły
również
szpadzistki.

Zapaśnicy z medalami

fot. Bielany na start

Brawo! Podczas mistrzostw Polski seniorów w zapasach, które odbyły się w
Radomiu, z bardzo dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy AZS AWF Warszawa. Drużyna z Bielan do stolicy wróciła z sześcioma medalami!
Najwięcej powodów do radości mieli
zapaśnicy Akademików w konkurencji 72
kilogramów, gdzie na podium stanęło aż

fot. Bielany na start

Florecistki AZS AWF Warszawa w składzie Daniewska, Jeglińska, Włosińska
uplasowały się na czwartym miejscu. Po
wyeliminowaniu Gdańszczanek przegrały z zespołem AZS UAM Poznań.
Szablistki wywalczyły piąte miejsce.
Natalia Gałecka, Małgorzata Kozaczuk,
Natalia Laskowska i Emilia Rowińska w
ćwierćfinale musiały uznać wyższość
drużyny z Konina. Dziesiąte miejsce zajęli klubowi koledzy naszych szablistek
Mateusz Gotz

.

Cross przedszkolaków
3 października 2020 r. w sobotę w Lesie Bielańskim
na polanie Bochenek miała miejsce już po raz 5. impreza biegowa pod nazwą Cross Bielański, organizowana przez Biegam Bo
Lubię Lasy oraz Urząd Dzielnicy Bielany. Bieg miał charakter
sztafety 4 x 2,5 km. W sztafecie mogły wciąć udział 4-osobowe
drużyny, a każda z osób musiała pokonać 2,5 km biegu po lesie.

.

WYNIKI W PIERWSZYCH PIĄTKACH ZAWODNIKÓW AZS AWF WARSZAWA:

fot. Dariusz Mickiewicz

Bielańscy floreciści występujący w składzie Czartoryski, Majewski, Surwiłło,
Zakrzewski dotarli do finału, w którym
34:45 ulegli poznaniakom.
Kolejny medal powędrował na Bielany
dzięki szpadzistkom: Kamila Pytka, Magdalena Pawłowska, Marta Białek i Magdalena Twardochel-Piekarska przegrały
jedynie z zespołem AZS AWF Kraków.
W finale padł wynik 34:45. Druga drużyna AZS AWF Warszawa uplasowała się
na ósmej pozycji.

dwóch zawodników AZS AWF Warszawa.
Ze złotych medali cieszyli się Roman
Pacurkowski i Artemii Utochkin. W klasyfikacji drużynowej 17 zapaśników
z Bielan uczestniczących w zawodach
zajęło trzecie miejsce. AZS AWF Warszawa uplasował się za gospodarzami oraz
zespołem z Piotrkowa Trybunalskiego
Mateusz Gotz

1. ROMAN PACURKOWSKI - 72 KILOGRAMY
1. ARTEMII UTOCHKIN - 82 KILOMGRAMY
3. SEWERYN SZREDER - 87 KILOGRAMÓW
3. IGOR ZAKHARCZUK - 72 KILOGRAMY

3. PATRYK KAMIŃSKI - 97 KILOGRAMÓW
3. DOMINIK KRAWCZYK - 130 KILOGRAMÓW
5. FILIP KRUSZEWSKI - 55 KILOGRAMÓW
5. ADAM GARDZIOŁA - 82 KILOGRAMY

Dla naszego przedszkola, a przede
wszystkim dla mnie, był to bieg wyjątkowy. A to za sprawą tego, iż wzięli w nim
udział rodzice z naszego przedszkola.
Rodziców nie trzeba było długo namawiać, wystarczył pomysł, wskazanie miejsca i chęć integracji z innymi rodzicami
i dziećmi z naszej placówki. To w zupełności wystarczyło, aby zostało wystawionych w biegu aż pięć drużyn z Przedszkola nr 421. Rodzice i nauczyciele z każdej
grupy przedszkolnej utworzyli po jednej
drużynie. Na tę okoliczność tata Kasi
z grupy Smerfy przygotował specjalne
koszulki dla zawodników naszych sztafet,
które zachwycały swoją grafiką.
Dodatkową pamiątką z tego wydarzenia była koszulka z autografami uczestników, która została powieszona w holu
naszej placówki. Na miejsce zawodów
liczna reprezentacja, zarówno zawodników, jak i kibiców przybyła wraz ze swoimi rodzinami. W związku z tak licznym
zgłoszeniem reprezentacji naszego
przedszkola organizator postanowił specjalnie dla nas zorganizować dodatkowy
bieg dla dzieci, co okazało się niesamowitą radością dla małych przedszkolnych
sportowców. Tego dnia zarówno rodzice
jak i dzieci mogli zmierzyć się ze swoimi
umiejętnościami biegowymi i poczuć
ducha rywalizacji. Zupełnie jak na „prawdziwych” i „dorosłych” zawodach!
Trasa biegu nie była łatwa. Prowadziła
przez kręte ścieżki, gdzie na trasie dodatkowym utrudnieniem były leżące drzewa

jak i długi piaszczysty podbieg. Jednakże
wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspólnej zabawy i pokazali jakimi są walecznymi zawodnikami. Na 58 startujących
drużyn, drużyny Przedszkola nr 421 zajęły w ogólnej klasyfikacji zawodów następujące miejsca: Misie z Przedszkola nr
421 – miejsce 11., Krasnoludki z Przedszkola nr 421 – miejsce 18., Grupa sowy
z Przedszkola nr 421 – miejsce 27., Smerfy Team – miejsce 35., Tygryski- Przedszkole 421 – miejsce 41. Ogromnie miłym
zaskoczeniem był udział w drużynie
Krasnoludków Olimpijczyka z Pekinu,
medalisty Mistrzostw Europy (2012),
wielokrotnego Mistrz Polski, rekordzisty
Polski na 110m przez płotki Artura Nogi.
Pomimo trwających przygotowań do
kolejnych startów, pan Artur zrobił nam
tą przyjemność, wzmacniając naszą drużynę swoim startem. Jestem niesamowicie dumna, że mam takich aktywnych
rodziców i dzieci w swoim przedszkolu.
Szczególnie że w dzisiejszych czasach
komputer i smartfon przyciągają większą
uwagę niż sport.
Mogę tylko nadmienić, że to nie był
nasz ostatni udział w imprezie biegowej,
najbliższa: to test Coopera oraz organizowany na terenie naszego przedszkola
V Jesienny Bieg Przedszkolaka
Anna Szymanek, dyrektor
Przedszkola nr 421

.
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Rada Dzielnicy
Felieton

Fabisiak: Szach Mat
Te dwa słowa inspirują,
motywują i wieńczą każdą
rozgrywkę szachową od
dobrze ponad tysiąca lat.

To zresztą nie jest do końca wiadome.
Najprawdopodobniej „królewska gra”
wywodzi się z Indii, z V – VI w n.e., a jej
uwspółcześnione zasady opisali w pierwszym poradniku Persowie w 1283 r.
W Polsce wzmianki o szachach, jako
najszlachetniejszej rozrywce „by zawładnąć sercami Polaków ze wszystkich sfer
społecznych”, znajdujemy w annałach
z czasów Bolesława Krzywoustego. Stefan
Batory i Jan III Sobieski nie rozstawali się
ze srebrną czy złotą szachownicą, zdobyczną w zwycięskich wojnach. Sienkiewicz, Chopin, Matejko grywali w szachy
dla rozładowania napięcia artystycznego.
Józef Piłsudski był honorowym prezesem
Polskiego Związku Szachowego, a Karol
Wojtyła jako student układał zagadki
szachowe. Cztery z nich trafiły do francuskiej gazety „Europe Echecs”, bo instruowały, jak w dwu lub trzech ruchach
zakończyć grę, mówiąc przeciwnikowi po
drugiej stronie szachownicy „szach mat”,
co się tłumaczy „król jest martwy, zwyciężyłem”.
Przed kilkoma laty, w 2013 r. usłyszałam te słowa z ust 12-latka, z którym
rozgrywałam partię podczas konkursu
szachowego w Urzędzie Gminy Bielany.
Obok nas na każdym piętrze, na stołach,
biurkach czy po prostu na podłodze młodzi zawodnicy walczyli o palmę pierwszeństwa. Ten konkurs był przełomem
w promocji królewskiej gry. Nic więc
dziwnego, że kolejne lata przyniosły
wzrost zainteresowania szachami, które
zostały zaproszone do wielu bielańskich
szkół w ramach programu „Wars i Sawa
grają w szachy”. Blisko 9 tys. uczniów klas
I – III w Warszawie uczy się grać w szachy. W naszej dzielnicy 11 „podstawówek”
prowadzi zajęcia szachowe i ma wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Konstatacja jest więc prosta: „królewska gra”
zyskuje sobie prawo obywatelstwa na
Bielanach i jest to bardzo dobra wiadomość.
Bez wątpienia królewska gra uczy myślenia i przewidywania. Każdy ruch to
odpowiedzialność i konsek wencje.
Chcesz wygrać, musisz myśleć i przewidywać ruchy partnera. Logicznego, spokojnego planowania gry nie wolno zastępować emocjami i pośpiechem. Wybitny
społecznik i pedagog, autor poradnika
„Nauka gry w szachy” Tadeusz Czacki
daje kilka wskazówek dla rozpoczynających naukę tego pięknego sportu. „Przy
grze bądź przeciwnikiem rycerskim.
Naucz się wygrywać bez zbytniej radości
i przegrywać bez gniewu. Nie podkreślaj
słowami swego zwycięstwa i nie umniejszaj sukcesu przeciwnika. Nie okazuj
lekceważenia nawet najsłabszemu partnerowi. Nie przeszkadzaj mu, gdy myśli

– nie rozmawiaj, nie krytykuj jego ruchów. Nie śpiewaj i nie gwiżdż podczas
partii – zwłaszcza jeśli nie masz słuchu”.
Trudno odmówić słuszności tym radom,
ale zastosować się do nich wcale nie jest
łatwo, gdy emocje sięgają zenitu, bo po
dwóch godzinach walki nagle logiczne
myślenie zawodzi i bezmyślnie wystawiasz króla na atak przeciwnika. O spokój
wtedy bardzo trudno. Wiem to z własnego doświadczenia, kiedy wnuk tryumfalnie mówi: szach mat i zaczyna zbierać
pionki do pudełka, a ja w takich momentach mruczę pod nosem całkiem nieładne życzenia pod jego adresem. Najlepiej
sprawdźcie sami, jak trudno zapanować
nad emocjami i okazać stoicki spokój
w chwili porażki.
Przy całym smutku sytuacji pandemicznej niewątpliwie jest jej i jasna strona. Znacznie więcej czasu spędzamy
w domu i nie zawsze wiemy, jak go ciekawie i atrakcyjnie wykorzystać. Nic
prostszego, jak sięgnąć po szachy, które
pewnie zalegają gdzieś w szuf ladzie,
i zaproponować partyjkę domownikom.
Początki mogą być trudne, bo atrakcyjność szachów może wydawać się mniejsza niż seriali telewizyjnych czy gier
komputerowych. Jednak szlachetna rywalizacja i satysfakcja wojennych zmagań
wciągają i zauroczą nawet gracza średniej
klasy. A po rozgrzewce warto zajrzeć 31
października do Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 i zobaczyć
ten blask w oczach graczy od lat 4 do 90,
uczestników konkursu szachowego.
A może i samemu rozegrać partyjkę na
przykład z 12-latkiem. Szachy to gra,
w której liczy się atmosfera i kultura
rozgrywki, a tę tworzy każdy zawodnik
poprzez przyjazne relacje z innym graczem. Nabywanie umiejętności pracy
zespołowej, nie tylko w czasie gry, ale
i w życiu to wartość dodana gry w szachy.
Do zobaczenia więc podczas bielańskiego konkursu szachowego w ostatnim
dniu października, z nadzieją, że choć
rygory sanitarne pewnie spowodują ograniczenie liczby uczestników, to nie wykluczą tej doskonałej i mądrej rozrywki
z bielańskiego kalendarza imprez

.

Joanna Fabisiak,
poseł na Sejm RP
Dyżur poselski Posła na Sejm RP Joanny
Fabisiak odbywa się w poniedziałki od
godziny 15 po wcześniejszym zapisie telefonicznym 22 828 63 79 lub mailowym
joanna.fabisiak@sejm.pl

REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPINIE
PRZEDSTAWIONE W POWYŻSZYM FELIETONIE.
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Bielańskie gadki

Straszne skutki awarii telewizora
Tak strapionego pana Poldka nie widziałem chyba nigdy. Posępna mina, pusty
wzrok i niechlujny wygląd – to nie pasuje
do tego marymonckiego eleganta. Co się
wydarzyło? Czyżby jego piaskowy wartburg nie chciał odpalić? A może w sklepie
zabrakło ulubionej oranżady? Jedno było
pewne: wydarzyło się coś potwornego.
Przemysław Burkiewicz

– Bo to jest potworne, prosze szanownego pana! Telewizer mojej teściowy
wziął i padł! – pan Poldek niemal się
rozpłakał. Co ma jednak „radio z lufcikiem” mamy małżonki starego warszawiaka? – Byłem święcie przekonany, że
będziem sie widywać jedynie na ksztach
i pogrzebach. Daleko mamunia mieszka,
na rogu Mimośrodowej i Węgielnicowej
za Gocławiem, więc wizyty, szczególnie
podczas tej epydemy, w ogóle w rachube
nie wchodzili. Ale jak jej Rubin padł, to
wsiadła w taksówkie motorowe i ze swojemy gratamy wpakowała sie do naszej
chaty. I zainstalowała sie w salonie jak
zaraz po wojnie Bierut z nierządem temczasowem w fabryce cukierków na Pradze
– pan Poldek prawie rozpłakał się niczym
dziecko. Odpalił papierosa i jął tłumaczyć
mi zawiłość tej, jak się okazuje, wyjątkowej sytuacji. – Telewizjer wyje od rana do
nocy. Ona jeszcze nie wstanie z kanapy,
a już w całej kamienicy słychać ryk programów od Sasa do Lasa. Pytam Mańkie,
czy iść po pieczywo i mliko, a ta od razu

pare ziarek, myk, podgłaśnia. Bo biedaczka nie słyszy. Nawet królik schował sie
pod szafkie i za cholere wyjść nie chce.
„Klossa” chciałem sobie którego popołudnia obejrzeć, to mnie nie dała. „Tysiąc
razy widziałeś, nic ci sie nie stanie jak raz
nie obejrzysz”, powiedziała do mnie
i kabarety podgłosiła. Trzasnąłem więc
drzwiami, wziełem ostatnie „Nasze Bielany” i pojechałem na działkie – relacjonował pan Poldek, gdy na horyzoncie
pojawiło się jeszcze dwóch towarzyszy
z Bielan. Z pomocą panu Poldkowi przyszli Stach Jajecznik i Gienek Patalinka.
– Plan jest taki, że twoje szanowne mamusie wyeksmitujem, ale sposobem.
– pan Jajecznik miał taką minę, po której
widać było, że operacja „Teściowa” nie ma
prawa się nie udać. – Robimy tak. Genek
dzwoni do drzwi. W tem czasie Poldek
stoi na klatce schodowej. A ja w pywnicy,
przy skrzynce elektrycznej. I jak teściowa
otworzy drzwi, wtedy Genek pyta, gdzie
mieszka pan Zabłocki. Wtedy Poldek,
słysząc to hasło, głośno kaszlnie. A ja
odetne na ten sygnał prąd! – Stach Jajecznik aż zatarł ręce wyjawiając swój pomysł.
Jak zaplanowali, tak zrobili. Jednak pan
Stach przeciął nie ten kabel co trzeba
– i bez prądu została cała Ruda, pół Kaskady i kilka kamienic przy Marymonckiej. – Straszne skutki tej awarii, ale przynajmniej Mańki mamusia wyeksmitowała sie od nasz – uśmiechnął się pan Poldek, tachając z działki starą lampę naftową i kilka świeczek

.

fot. archiwum rodzinne

Tajemnica niewyraźnego zdjęcia
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. Telefon
668 101 131.
Oddam pianino. Transport we własnym
zakresie, telefon 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.
Korepetycje z jęz. francuskiego. Uczę
na wszystkich poziomach od A1 do C2.
Skuteczne przygotowanie do matury,
egzaminów zarówno dla uczniów,
młodzieży jak i osób dorosłych. Zajęcia
zarówno z obszaru języka biznesowego,
prawnego i medycznego. Dojazd
do uczniów na terenie Warszawy.
Zapraszam do kontaktu – Radek,
tel. 789 409 144.
Oddam kwiaty miłośnikom przyrody.
Tel 729 320 870, 729 450 867, proszę
dzwonić po godz. 20, nawet w nocy.

W moim archiwum rodzinnym zachowały się dwie odbitki tego samego zdjęcia.
Jedno zawiera węższy kadr, na którym
wyraźnie wydać trzy postaci. Pierwszy od
prawej strony stoi mój pradziadek Mieczysław Wdowiarski, który został przez
Niemców zamordowany 5 marca 1944 r.
na Słodowcu. Wiemy więc, że fotografia
mogła zostać w ykonana najpóźniej
zimą 1943/1944 r. Wdowiarscy byli ludźmi szanowanymi – przy ulicy Ciechanowskiej 10 (dziś w tym miejscu jest sklep
meblowy przy Broniewskiego) rodzice
Mieczysława, Ludwik i Franciszka prowadzili sklep mięsny. W środku stoi Jan
Matuszewski. Trzeci mężczyzna to Stanisław Chorosz, szwagier Mieczysława
– a starszy brat mojej prababci Janiny
z Choroszów Wdowiarskiej. Gdzie jednak
wykonano to zdjęcie? Tego można dowiedzieć się z drugiej odbitki. Jak widać,
panowie stoją nad jakimś kanałkiem.
Prawdopodobnie jest to rzeczka Rudawka, która płynęła z Koła przez Skalszczyznę, Powązki, Piaski, Buraków, Słodowiec i Marymont do Lasu Bielańskiego.
Mostek nad nią prowadzi wprost w ulicę
Libawską – wzdłuż niej stoją drewniane
sł upy z latarniami i okablowaniem.
Zresztą kilkanaście metrów od mostku
od ulicy Libawskiej odchodziła Ciechanowska, przy której Wdowiarscy mieszkali do lat 70. XX, aż tutejsza zabudowa
wraz z ulicami Tuszyńską, Chotomską,
Czerwińską, Doktora Judyma oraz oczywiście Ciechanowską i Libawską przeszły
do historii w związku z przebudową tej
części Bielan.
Zachęcamy Państwa do przeglądania
rodzinnych albumów i wysyłanie zdjęć
związanych z dzielnicą do naszej Bielańskiej Fototeki na adres bielany.fototeka@
um.warszawa.pl lub umówienie się na
zeskanowanie fotografii pod nr tel. 22 443
47 62
Przemysław Burkiewicz

.

