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Dotrzymaliśmy słowa!

Huta to wolność

Po naciskach władz dzielnicy prywatny
inwestor na swój koszt przebudował ul.
Zgrupowania AK „Kampinos” przy
Galerii Młociny. Dzięki nowej sygnalizacji jest tam bezpieczniej.

40 lat temu załoga Huty „Warszawa”
w solidarności z robotnikami Stoczni
Gdańskiej rozpoczęła bunt przeciwko
arogancji władz PRL. Jakie postulaty
mieli bielańscy hutnicy?

Wywiad | strona 2

Szkoła i inwestycje
w czasie pandemii
Nie zwalniamy z inwestycjami, ale ze
względu na drugą, silniejszą falę koronawirusa pod znakiem zapytania stoją
dziesiątki zaplanowanych dla mieszkańców imprez – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk.

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

Nadchodzi kres zaniedbanego placu zabaw przy ulicy Szekspira niedaleko Stawów Brustmana. Umowa została podpisana. W połowie września na plac budowy
wejdzie wykonawca inwestycji – mówi
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.
Teren zmieni się nie do poznania. Stanie
się w pełną nowoczesnych zabawek…
dżunglę.
Umowa opiewa na prawie 2 mln zł
i obejmuje zarówno projekt, jak i wykonanie nowego placu zabaw. Powstanie on
praktycznie od zera. Zniszczone zabawki
zostaną usunięta, a w ich miejscu staną
nowe. Teren będzie pokryty bezpieczną

nawierzchnią z alejkami żwirowymi.
Nowe latarnie będą energooszczędne
– ledowe światło zapewni dobre oświetlenie placu. Roboty ruszą w połowie września i potrwają do końca roku. W inwestycji partycypuje Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. – Nowy plac zabaw na
Wawrzyszewie będzie też pełen zieleni,
która będzie przypominać dżunglę
– mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Inwestycja przy Stawach Brustmana nie
jest jedyną tego typu na Bielanach. Inwestycji w sport i place zabaw jest jeszcze
więcej.
Czytaj więcej na stronie 4

Jakie mają być
Dęby Młocińskie?
Lasy Miejskie wyłożyły do publicznego
wglądu projekt „Planu Urządzenia Lasu
Dęby Młocińskie na lata 2021-2030, dzielnica Bielany m. st. Warszawy”. Chodzi
o teren o łącznej powierzchni 9,2372 ha
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz całorocznej inwentaryzacji
przyrodniczej zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dęby Młocińskie”. Wnioski
można wysyłać mailem na adres sekretariat@lasymiejskie.waw.pl, pocztą na adres
Lasy Miejskie Warszawa, ul. Korkowa
170A, 04-549 Warszawa, z dopiskiem
„Uwagi i wnioski do projektu PUL Dęby
Młocińskie” lub złożyć je osobiście. Również tam można zapoznać się z papierową
wersją dokumentacji, wizytę należy umówić pod 22 612-25-60 wew. 207 lub 205.
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Szkoła i inwestycje w czasie pandemii
Codziennie wizytuję place budowy, których na Bielanach mamy
naprawdę dużo. Dodatkowo przygotowujemy się do kolejnych
inwestycji. I z przerażeniem patrzę na rosnącą liczbę zakażeń
koronawirusem. Bielańskie przedszkola i szkoły są wyposażone
w środki ochronne, a dyrektorzy wprowadzili indywidualne
zasady bezpieczeństwa. Tylko dyscyplina i odpowiedzialność
pozwoli na ograniczenie skutków epidemii i zamykania szkół
– mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.
rozmawiał Przemysław Burkiewicz

Za nami rozpoczęcie nowego roku
szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że nauka odbywać
będzie się w szkołach, a nie jak dotychczas
– zdalnie.
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany: Przerwę wakacyjną w pełni
wykorzystaliśmy na właściwe przygotowanie naszych placówek oświatowych na
bezpieczne rozpoczęcie nauki od 1 września. To wszystko było możliwe dzięki
pełnemu zaangażowaniu dyrektorów
szkół i przedszkoli, pracowników placówek oświatowych oraz wyrozumiałości
rodziców. Dyrektorzy dokładnie przygotowali placówki do przyjęcia dzieci i młodzieży w oparciu o wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa
Zdrowia. Wytyczne dla dzieci i rodziców
zostały zamieszczone na stronach internetowych szkół i przedszkoli. Zgodnie
z nimi, każda placówka opracowała stosowne zasady postępowania i procedury
dostosowane do indywidualnych uwarunkowań danego obiektu. Przedszkola
i szkoły zostały wyposażone w środki
ochronne minimalizujące ryzyko zakażenia. Dyrektorzy natomiast pozostają
w stałym kontakcie z Urzędem Dzielnicy
i przekazują nam na bieżąco informacje,
po to abyśmy mogli zareagować natychmiast, w sytuacji kiedy pojawi się problem
związany z pojawieniem się zakażeń.
Mam nadzieję, że w tych szczególnych
war u n kac h wzajemna wspó ł praca
i wsparcie, na które wszyscy liczymy pozwolą nam wspólnie zapewnić bezpieczną naukę oraz opiekę dzieciom i młodzieży. Musimy zrobić wszystko, aby uchronić
dzieci, nauczycieli oraz wszystkich pracowników placówek oświatowych przed
ryzykiem pojawiania się choroby w szkołach i przedszkolach. Jestem przekonany,
że dzięki samodyscyplinie, poważnemu
traktowaniu wytycznych i wspólnej trosce
o zdrowie uda nam się skutecznie minimalizować ryzyko.
Oprócz przygotowania placówek zgodnie z wytycznymi sanitarnymi, w ostat-

nich miesiącach niektórych szkołach
i przedszkolach prowadzono prace remontowe.
Przy okazji moich wizyt w naszych
placówkach oświatowych lub w trakcie
rozmów z dyrektorami zgłaszane jest
zapotrzebowanie na remonty lub modernizacje. Staramy się wykonywać je na
bieżąco, choć to wszystko zależy od dostępnych środków. W ostatnich miesiącach udało się wyremontować między
innymi zadaszenie i wejście do Szkoły
Podstawowej nr 209 w al. Reymonta 25,
a także bieżnię w Szkole Podstawowej nr
293 przy ul. Kochanowskiego, gdzie trwa
również modernizacja placu zabaw.
Z kolei w Przedszkolu nr 105 wyremontowano sanitariaty oraz pomieszczenia
pomocnicze, a w Przedszkolu nr 49 pracom modernizacyjnym poddano taras.
W planach mamy również remont sanitariatów, boiska oraz oświetlenia wewnętrznego w Szkole Podstawowej nr 214
przy ul. Fontany 1, remont tarasu i wejścia
bocznego do przedszkola przy ul. Gajcego
9 oraz remont dróg i chodników na terenie przedszkola przy ul. Przytyk 5a. Kontynuowane będą również prace remontowe przy wymianie instalacji w internacie
przy ul. Lindego. Z większych prac, na
finiszu jest rozbudowa przedszkola przy
ul. Wergiliusza, gdzie rozszerzyliśmy
umowę o wyposażenie kuchni oraz wymianę ogrodzenia. Prace prowadzone są
również przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 77 na Młocinach oraz modernizacji elewacji budynku szkoły przy ul.
Gwiaździstej 35. W trakcie weryfikacji są
oferty przetargowe wykonawców chętnych na budowę nowego budynku Przedszkola nr 346 przy ul. Klaudyny 8 wraz
z remontem kilku pomieszczeń pobliskiego żłobka przy ul. Klaudyny 10. Na
Chomiczówce trwają przygotowania do
modernizacji przedszkola przy ul. Brązowniczej 17 oraz budowy żłobka przy ul.
Bogusławskiego. Szykujemy również
dokumentację projekt rozbudowę szkoły
przy ul. Conrada 6 oraz modernizacji
szkoły filialnej przy ul. Arkuszowej 202.
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Musimy zrobić wszystko,
aby uchronić dzieci, nauczycieli oraz wszystkich
pracowników placówek
oświatowych przed ryzykiem pojawiania się choroby w szkołach i przedszkolach. Jestem przekonany,
że dzięki samodyscyplinie,
poważnemu traktowaniu
wytycznych i wspólnej
trosce o zdrowie uda nam
się skutecznie minimalizować ryzyko.
Co z remontami bielańskich ulic? Jakie
prace udało się wykonać, które arterie
w najbliższym czasie będą remontowane?
W ostatnich trzech miesiącach udało
się zmodernizować 10 przejść dla pieszych, wykonać naprawę nawierzchni na
42 ulicach, wymienić 85 znaków drogowych, a do tego wykonać 507 mkw nowych chodników jak również naprawić
tych bardziej wyeksploatowanych na łącznej powierzchni 100 mkw. Rocznie na
bieżące utrzymanie i konserwację dróg
urząd przeznacza ponad milion złotych.
Przebudowa przejść dla pieszych obejmowała zmiany ułatwiające codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
Te zmiany to m.in. obniżenie krawężników i montaż płyt ostrzegawczych. Remonty na 42 ulicach objęły naprawę nawierzchni łącznie na 450 m kw. Na listę
inwestycji trafi ło również odświeżenie
oznakowania poziomego na ulicach: Samogłoska, Kochanowskiego, Wrzecionie,
Literackiej, Magiera i Fukierów, a także
19 nowych słupków wygrodzeniowych na
Wawrzyszewie, Chomiczówce i Piechotkowie. W ramach poprawy komfortu ży-

cia osób niepełnosprawnych obniżyliśmy
krawężniki przy dedykowanych miejscach parkingowych w rejonie skrzyżowania ulic Literackiej z Kochanowskiego.
Niedługo rozpocznie się również remont
ulicy Żółwiej i Cegłowskiej, na które już
ogłosiliśmy przetargi.
Modernizację przechodzi też park Zbigniewa Herberta i skwer Jerzego Jarnuszkiewicza.
W obu miejscach prace są zaawansowane. W parku Herberta zakończyła się
rozbiórka małej architektury oraz montaż
instalacji podziemnych – rur i kabli,
a także elementów monitoringu. Wykonano również system nawadniający,
a istniejącą zieleń poddano zabiegom
pielęgnacyjnym. Od strony ul. Romaszewskiego zakończono prace brukarskie.
Wykonano również podbudowę placów
zabaw, gdzie zamontowano już większość
zabawek. Prace ruszyły również przy
wymianie nawierzchni skateparku. Na
skwerze Jarnuszkiewicza prace są zaawansowane w całym parku. Gotowa jest
większość alejek i chodników. Na finiszu
są prace przy niewielkiej fontannie. Zamontowano prawie wszystkie zabawki na
placu zabaw, a od strony ulicy Perzyńskiego ustawiono siłownię plenerową i przyrządy do street workout.
Udaną metamorfozę przeszła część
Parku Olszyna od strony ulicy Gąbińskiej.
To prawda, zakończyliśmy tam budowę
chodnika. Po jego północnej stronie stanęło sześć ławek zatopionych w bujnej
zieleni. Znajdziemy tam m.in. pęcherznice, trzcinnik, litarę kłosową, czosnek
olbrzymi, jeżówkę, kocimiętkę, krawanik
i przegorzan. Po przeciwnej stronie, na
szerokości prawie całego chodnika rozciąga się rabata z wyrazistym fioletowym
akcentem. Ogrodnicy posadzili tam
m.in. cztery odmiany tulipanów, aronię,
perowskię, kocimiętkę i miskant. Ponadto posadziliśmy w tym rejonie 26 drzew.
Całość z pewnością zwiększy bioróżnorodność parku. Stworzy również bazę
pokarmową i siedliska do bytowania owadów, ptaków i drobnych ssaków.
Na koniec sierpnia byliśmy świadkami
dwóch przepięknych uroczystości.
Mimo epidemii i reżimu sanitarnego,
przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
świętowaliśmy stulecie urodzin pani
Marii Piechotkowej, która jest ikoną naszej dzielnicy – wraz z mężem zaprojektowała osiedle na Bielanach. Specjalnie
dla pani Marii, przy akompaniamencie
Janusza Tylmana, zaśpiewała Sława Przybylska. Ale nie ma co się dziwić – nie ma
chyba mieszkańca Bielan, któremu obce
jest określenie Piechotkowo. To nieoficjalna nazwa, jednak bardzo trwała i popularna, a pochodzi oczywiście od nazwiska
państwa Marii i Kazimierza Piechotków.
Świętowaliśmy też 40. Rocznicę strajków
w Hucie „Warszawa”. Z tej okazji przygotowaliśmy film dokumentalny opowiadający o tamtych dniach. W materiale wypowiadają się uczestnicy buntu, ale też
historycy. Film „Huta Warszawa. Idziemy
po wolność” zebrał bardzo pozytywne
opinie, a szczególnie cieszą słowa bohaterów tamtego sierpnia 1980 roku, którzy
w gorących słowach pochwalili nakręcony
przez nas materiał

.
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Nowe boiska i place zabaw
Budowy nowych ulic są
ważne, remonty domów
mieszkalnych także, ale
nie można zapominać
o najmłodszych mieszkańcach naszej dzielnicy. Za
kilka dni rozpocznie się
wielka modernizacja placu
zabaw przy Stawach Brustmana na Wawrzyszewie.
Z kolei na Piaskach trwa
budowa miniboiska do
piłki nożnej, a na Wólce
Węglowej boiska wielofunkcyjnego. Inwestycji w
sport i place zabaw jest
znacznie więcej.

Szkoły

Przetarg na budowę nowego
budynku Przedszkola nr 346
Na początku sierpnia ogłosiliśmy
przetarg na wykonawcę (w systemie
zaprojektuj i wybuduj) nowego budynku Przedszkola nr 346 przy ulicy
Klaudyny 8, który zastąpi drewniany
tzw. ciechanowski obiekt zbudowany
w latach 70. Znajdzie się tam 10 oddziałów przedszkolnych dla 250 dzieci,
pracownia komputerowa, gabinet
logopedy i psychologa, sala do rytmiki
oraz sensoryki. Cztery sale dla dzieci
będą oddzielone od siebie mobilną
ścianą akustyczną umożliwiającą
przeprowadzenie akademii i innych
imprez towarzyszących w powiększonych pomieszczeniach. Wejście główne
będzie dostępne dla osób poruszających
się na wózkach, zadaszone, z miejscem
do zaparkowania rowerów. W piętrowym budynku zaprojektowano również
windę. Na dachu planujemy montaż
instalacji fotowoltaicznej, która ma
pokrywać zapotrzebowanie technologiczne kuchni. Dodatkowo wyremontujemy zwolnione pomieszczenia,
a żłobek zaadaptuje je na nowe sale dla
maluchów. Inwestycja będzie gotowa na
jesieni 2021 roku

fot. Małgorzata Sokół

Przemysław Burkiewicz

.

Nawierzchnia placu będzie mieszana:
tzw. bezpieczna oraz piaskowa wraz
z alejkami żwirowo-gliniastymi.
To jednak nie koniec prac na Bielanach.
Kolejne umowy obejmują modernizację
placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 293 przy ul. Kochanowskiego
8 (wartość kontraktu to 397 630 zł) na
Piaskach oraz budowę placu zabaw na
terenie Szpitala Bielańskiego (331 388 zł).

Wizualizacja zrewitalizowanego placu zabaw przy Stawach Brustmana | fot. Małgorzata Sokół

Prace na Wawrzyszewie są niezbędne.
Plac zabaw doskonale pamięta poprzednie stulecie, a jego infrastruktura nie
zachwyca. Nawet część lamp pozbawiona
jest opraw oświetleniowych. Dlatego to
miejsce musi się zmienić. – Podpisałem
umowę na rewitalizację placu zabaw przy
Stawach Brustmana. Jej wartość opiewa
na 1,89 mln zł. Prace ruszą w połowie
września i potrwają do końca roku
– mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk
i wylicza, co się zmieni. – Będzie tu dużo
elementów do wspinania, zjeżdżalnie,
huśtawki oraz zabawki interaktywne. Nie
zabraknie dodatkowej, bujnej roślinności
– dodaje radny Radosław Sroczyński.

INWESTYCJE NA SKRÓTY

– Dzielnica Bielany od kilku lat inwestuje w miejsca dla najmłodszych mieszkańców. Zmiany zapoczątkował Bielański
Program Budowy i Rewitalizacji Placów
Zabaw „Bieluś”. Uważamy, że infrastruktura placów zabaw powinna być modernizowana i rozbudowywana tak, by młodzież była nie tylko bezpieczna, ale również zamiast bawić się telefonami, po
prostu uprawiała sport – mówi burmistrz
Grzegorz Pietruczuk.
Także na ulicy Kochanowskiego, ale
pod numerem 22, trwa budowa miniboiska do piłki nożnej wartego 147 tys. zł.
Robotnicy pojawili się także w rejonie ul.
Loteryjki na Wólce Węglowej, gdzie powstanie wielofunkcyjne boisko (247 tys.
zł). To miejsce znajduje się właściwie przy
bezimiennej uliczce łączącej Loteryjki
z Wólczyńską – teraz jest tu zaniedbane
klepisko z dwoma starymi bramkami do
gry w piłkę nożną. Z kolei w Parku Olszyna ruszyła modernizacja kompleksu
Syrenka zarządzanego przez Centrum
Rekreacyjno-Sportowe Bielany. Wartą
487 tys. zł inwestycję realizuje ten sam
w ykonawca, którzy prowadzi prace
w ośrodku Hutnik.
– Ogłosiliśmy też przetarg na modernizację boiska Szkoły Podstawowej nr 212
przy ulicy Fontany 1 na Starych Bielanach. Z kolei na Marymoncie przy ulicy
Rudzkiej już działa przebudowany Orlik
– dodaje burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Koszt prac na Rudzie wyniósł 469 tysięcy złotych

.

Szkoły

Postępy na Samogłosce
Nie słabnie tempo prac przy przebudowie szkoły podstawowej nr 77 na
Młocinach. Postęp jest imponujący.
Termin oddania inwestycji nie jest
zagrożony. Ciężki sprzęt pojawił się na
terenie podstawówki przy ulicy Samogłoska na początku kwietnia. Z dnia na
dzień ruszyły prace nad fundamentami
łącznika i nowego skrzydła budynku
szkoły. Zaplanowano w nim siedem
klas. Zagospodarowany zostanie teren
wokół placówki. Nowe mury placówki
już stoją. Prace budowlane mają zakończyć się na przełomie roku

.

Infrastruktura

Stara latarnia naprawiona
Naprawy czy wymiany latarń to żadna
nowość, ale ta latarnia jest wyjątkowa.
Pochodząca z XIX wieku lampa gazowa, w latach 20. XX wieku przeniesiona została na ulicę Cegłowską, która
dopiero co powstawała. Ostatnio w
historyczne urządzenie uderzył
samochód. Pękły szyby w kloszu, a
słup mocno się przechylił. Nie marnując czasu Wydział Infrastruktury zlecił
naprawę zabytku i latarenka przy
Cegłowskiej zachwyca swoją urodą –
zarówno za dnia, jak i po zmroku

.
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Dotrzymaliśmy
słowa! Na Młocinach
jest BEZPIECZNIEJ!
Na to czekały tysiące mieszkańców Bielan! Zakończyła
się przebudowa ulicy Zgrupowania AK „Kampinos”
przy Galerii Młociny.
Kilkanaście spotkań, narad koordynacyjnych, dziesiątki telefonów i uzgodnień
doprowadziły do sfinalizowania nowej
organizacji ruchu w tym miejscu – mówi
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.
Nowa organizacja ruchu oznacza zwiększenie bezpieczeństwa pieszych. – Od
początku kadencji ta sprawa była dla
mnie i dla mojego zastępcy Włodzimierza
Piątkowskiego absolutnym priorytetem
– dodaje i zaznacza, że dzielnica nie wydała na te prace ani złotówki.
Sytuacja na Zgrupowania AK „Kampinos” była naprawdę nieciekawa. Przejście
dla pieszych prowadzące z węzła przesiadkowego do galerii handlowej nie miało sygnalizacji świetlnej. W rezultacie
piesi zdani byli na łaskę kierowców,
a kierowcy z kolei niejednokrotnie musieli stać w korku z powodu „sznura”
zmierzających do galerii bądź z galerii
zakupowiczów. – Nie mogliśmy pozwolić, by taki klops trwał tu dłużej, dlatego

Poprawiamy
chodniki
i przejścia
Modernizacja 10 przejść
dla pieszych, naprawa nawierzchni na 42 ulicach,
85 wymienionych znaków
drogowych, a do tego 507 m2
nowych chodników, jak
również naprawa tych bardziej wyeksploatowanych na
łącznej powierzchni 100 m2
– to tylko cześć inwestycji
Urzędu Dzielnicy Bielany
w ciągu ostatnich
3 miesięcy.

konsekwentnie naciskaliśmy na inwestora w sprawie przebudowy infrastruktury
wdokół galerii – mówi wiceburmistrz
Włodzimierz Piątkowski.
Efekt został osiągnięty i pierwszy etap
prac ukończono. Firma Echo Investment
wybudowała nowe chodniki, drogę dla
rowerów i ustawiła sygnalizację świetlną.
– To bardzo nowoczesne światła, które
wyposażone są w system detekcji ruchu.
Kolor lamp zmienia się w zależności od
tego, czy więcej jest pieszych oczekujących na przejście, czy samochodów na
jezdni. Gdy piechurów jest więcej, wówczas oni dostają zielone światło. I analogicznie jest w przypadku zwiększającej
się liczby aut – wyjaśnia wiceburmistrz
Włodzimierz Piątkowski.
Jednak tej inwestycji nie byłoby dzięki
wzorowej współpracy Dzielnicy z inwestorem, firmą Echo Investment, a także
Zarządem Dróg Miejskich, Biurem Polityki Mobilności i Transportu, Zarządem
Rocznie na bieżące utrzymanie i konserwację dróg urząd przeznacza ponad
milion złotych.
Przebudowa przejść dla pieszych obejmowała zmiany ułatwiające codzienne
funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Te zmiany to m.in. obniżenie krawężników i montaż płyt ostrzegawczych.
Czy przebudowa 10 przejść w ciągu
3 miesięcy dla pieszych to dużo? Zdecydowanie tak. Dla porównania Zarząd
Dróg Miejskich na zarządzanych przez
siebie bielańskich ulicach wykonał od
początku roku tylko 20 podobnych inwestycji.
To nie jedyne roboty, które zakończyliśmy na Bielanach. Wspomniane remonty
na 42 ulicach objęły naprawę nawierzchni łącznie na 450 m2. Na listę inwestycji
trafiło również odświeżenie oznakowania
poziomego na ulicach: Samogłoska,
Kochanowskiego, Wrzecionie, Literackiej,
Magiera i Fukierów, a także 19 nowych
słupków wygrodzeniowych na Wawrzyszewie, Chomiczówce i Piechotkowie.
W ramach poprawy komfortu życia osób
niepełnosprawnych obniżyliśmy krawężniki przy przeznaczonych dla nich miejscach parkingowych w rejonie skrzyżowania ulicy Literackiej z Kochanowskiego
Magdalena Borek

.

fot. Małgorzata Sokół

Magdalena Borek

Transportu Miejskiego, Miejskimi Zakładami Autobusowymi, Tramwajami Warszawskimi, Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych, Biurem Ochrony Środowiska, Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, policją, strażą miejską, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Samorządem
Mieszkańców Młocin. – Wielkie wsparcie
w wypracowaniu porozumienia z inwestorem, który sfinansował całość inwesty-

cji, dostaliśmy od pana prezydenta Roberta Soszyńskiego – dodaje burmistrz.
To pierwszy etap prac. Kolejny dotyczy
przebudowy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” między Galerią Młociny a zajezdnią tramwajową „Żoliborz” oraz budowy
brakującego połączenia ulicy Nocznickiego z ulicą Marymoncką. Ta ostatnia inwestycja będzie jednak możliwa dopiero
za ok. 2 lata po zakończeniu budowy
kolektora ściekowego Lindego-BIS

.
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Lelewel ma już sto lat
To była doniosła i wzruszająca uroczystość. 26 sierpnia
XLI liceum ogólnokształcące
im. Joachima Lelewela
skończyło sto lat.
Bozbożna złodziejka

– Przez ten czas szkoła zmieniała adresy, ale przetrwała wiele epok. Nie sposób wyliczyć, ilu wspaniałych absolwentów opuściło nasze mury. A dla mnie to
zaszczyt, że mogłam pracować w tej szkole przez ponad 30 lat – powiedziała podczas jubileuszu Izabela Muszyńska, dyrektor placówki, która odchodzi na emeryturę. W czasie gali wręczone zostały
także odznaki „Zasłużony dla Warszawy”.
Gośćmi gali byli zastępca prezydenta
stolicy Renata Kaznowska, przewodnicząca rady miejskiej Ewa Malinowska-Gru-

fot. Sylwester Korzeniewski

Przemysław Burkiewicz

masz Raczek, były prezydent stolicy Paweł Piskorski, aktorka Stanisława Celińska, rockman i lekarz jednocześnie Kuba
Sienkiewicz czy zmarły niedawno korespondent wojenny i reporter Wiktor Bater.

ulicy Złotej w Śródmieściu. Po latach
zawieruch i zmian systemów politycznych trafiliśmy na zielony Marymont
– wspomina dyrektor Izabela Muszyńska.

W dawnych czasach warszawskich złodziei obowiązywała zasada, by nie kraść
we własnej dzielnicy. Później obszar
„działań” zawężał się stopniowo do osiedla, ulicy i wreszcie domu… Ale rabunek
w kościele? To było poniżej honoru! Tamte czasy jednak minęły i dziś nawet podczas nabożeństwa możemy stać się ofiarą
złodziei – tak jak jedna z mieszkanek
Bielan, która po mszy świętej zgłosiła się
do policjantów z komendy przy ulicy
Żeromskiego. – Byłam w kościele, gdy
ktoś podwędził mi torebkę. Miałam w niej
dokumenty i telefon! – żaliła się bielanianka. Śledczy długo nie szukali złodzieja. A raczej złodziejki – podczas zatrzymania kobiety w jej mieszkaniu policjanci znaleźli skradziony telefon. Podejrzana przyznała się do zarzutu kradzieży. Grozi jej do 5 lat za kratami.

Łobuz kocha najbardziej?

fot. Sylwester Korzeniewski

Ta teza ma się nijak do historii młodej
kobiety, która związała się z 36-letnim
awanturnikiem. Mężczyzna miał ciągle
o wszystko pretensje, nic mu się nie podobało i tylko szukał zaczepki. Z czasem
agresja słowna przeszła w fizyczną – bandzior, ubliżając dziewczynie, po prostu ją
bił. Gdy zagroził, że ją zabije, kobieta
w końcu zadzwoniła na policję. Przybyli
na miejsce oficerowie zatrzymali łobuza,
który trafił przed oblicze prokuratora. Za
to, jak traktował swoją dziewczynę i czym
jej groził, może spędzić w więzieniu 5 lat.

„Lelewel” ma prawo być dumnym ze
swoich uczniów i absolwentów. Wśród
nich są m.in. wybitny aktor i reżyser
Andrzej Seweryn, krytyk filmowy To-

fot. Sylwester Korzeniewski

pińska, radni Dorota Łoboda, Agnieszka
Wyrwał, Agnieszka Borowska oraz Dariusz Figura. – Mój syn skończył „Lelewela” i bardzo dobrze wspomina naukę
w tej szkole oraz nauczycieli – powiedziała pani prezydent. Odczytała także list od
gospodarza stolicy Rafała Trzaskowskiego. – Ja z kolei namawiam swojego syna
do starania się o przyjęcie do liceum
imienia Lelewela. Szkoła, którą państwo
tworzycie, jest wzorem dla innych, a dla
uczniów drugim domem, gdzie nie tylko
zyskują ogromną wiedzę i umiejętności,
ale także poznają przyjaciół, z którymi
utrzymują kontakt długo po otrzymaniu
świadectw maturalnych – powiedział
burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
W czasie gali pracownicy szkoły otrzymali najbardziej stołeczne z możliwych
odznaczeń, czyli „Zasłużonego dla Warszawy”. Wzruszeń i wspomnień nie było
końca. – A jest co wspominać, bo przecież
korzenie naszej szkoły sięgają roku 1920,
kiedy to otworzyła swoje podwoje na

Z nożem na policjanta
Dyrektor liceum Izabela Muszyńska została odznaczona medalem „Zasłużony
dla Warszawy”. To piękne zwieńczenie nauczycielskiej drogi – pani dyrektor
udaje się bowiem na emeryturę | fot. Sylwester Korzeniewski

Policjanci dostali wezwanie do Parku
Młocińskiego, gdzie doszło do bójki między dwoma grupami pijanych młodzieńców. Gdy stróże prawa przyjechali na
miejsce, z krzaków wyskoczył młody
mężczyzna i zaatakował nożem jednego
z funkcjonariuszy. – Policjant wykonał
unik, dzięki czemu ostrze noża trafiło
w kaburę broni służbowej. W wyniku
ataku mundurowy doznał urazu głowy,
uderzając o parkową infrastrukturę – relacjonuje st. asp. Kamila Szulc z bielańskiej komendy. 16-letni napastnik został
zatrzymany. Miał 1,5 promila alkoholu w
organizmie. – W sprawie pod nadzorem
prokuratury prowadzone jest śledztwo
w k ier unk u usi łowania zabójst wa
w związku z napaścią na funkcjonariusza. Wobec zatrzymanego Sąd Rodzinny
i Nieletnich zastosował środek w postaci
umieszczenia w schronisku dla nieletnich na okres trzech miesięcy – dodaje
aspirant Szulc. O dalszym losie nastolatka zdecyduje sąd

.

6

Ekologia

Nasze Bielany

wydanie sierpień 2020

Stawiamy kolejne zbiorniki na deszczówkę

EKOLOGIA NA SKRÓTY

w Parku Olszyna
Zakończyła się budowa chodnika
w Parku Olszyna od strony ul. Gąbińskiej. Po jego północnej stronie stanęło
sześć ławek, wszystkie zatopione
w bujnej zieleni. Znajdziemy tam m.in.
pęcherznice, trzcinnik, litarę kłosową,
czosnek olbrzymi, jeżówkę, kocimiętkę,
krawanik i przegorzan. Po przeciwnej
stronie, na szerokości prawie całego
chodnika rozciąga się rabata z wyrazistym fioletowym akcentem. Ogrodnicy
posadzili tam m.in. cztery odmiany
tulipanów, aronię, perowskię, kocimiętkę i miskant. 2336 krzewów i bylin oraz
400 tulipanów z pewnością zwiększy
bioróżnorodność parku, stworzy
również bazę pokarmową i siedliska do
bytowania owadów, ptaków i drobnych
ssaków. Prace zakończą się na początku
września

.

Zwierzęta

Jesienią staną kaczkomaty
Nakrętkomaty to pojemniki do zbierania nakrętek. Butelkomaty – butelek.
A kaczkomaty? Nie, te urządzenia nie
pożerają skrzydlatych przyjaciół. One
służą do tego, by je dokarmiać. Automaty wypełnione są suchą karmą, którą
karmi się kaczki. W ramach budżetu
obywatelskiego takie urządzenia późną
jesienią ustawione zostaną przy Stawach Brustmana. Wart 35 tys. zł projekt
jest konsultowany z ornitologami.
Urządzenia będą czynne zimą, gdy
ptaki mają niewiele pożywienia
w swoim środowisku. Ustawienie
kaczkomatów ma na celu nie tylko
zapewnić jedzenie ptakom, ale też
oduczenie szkodliwego nawyku karmienia dzikich kaczek starym chlebem
i bułkami, które są dla nich bardzo
szkodliwe

.

Społeczeństwo

Mieszkańcy uprzątneli lasek
przy ul. Nocznickiego
Czyste sąsiedztwo na Bielanach. 22
sierpnia, w dzień Długu Ekologicznego,
bielańscy aktywiści stowarzyszenia
Polska 2050 zorganizowali sąsiedzkie
sprzątanie leśnego terenu przy ulicy
Nocznickiego, konkretnie odcinka od
PR Młociny do ulicy Rokokowej. W
akcji nie przeszkodziła nawet wysoka
temperatura, która sięgała wtedy 32
stopni Celsjusza. W ciągu 90 minut
mieszkańcy zebrali 22 120-litrowe
worki pełne butelek, puszek, opakowań
i wszystkiego innego, co trafić powinno
do śmietnika, a nie pomiędzy drzewa

.

Jednym z nowych kierunków rozwoju
dzielnicy jest inwestycja w błękitną
infrastrukturę, która pozwoli lepiej
gospodarować zasobami wodnymi na
Bielanach, a także ograniczyć negatywne skutki nagłych burz i obfitych
opadów deszczu. Uciekająca z rynien
deszczówka, zamiast spływać ulicami
i podtapiać niżej podtopione budynki,
piwnice bloków, będzie gromadzona
w pojemnych zbiornikach retencyjnych.
Następnie będzie można wykorzystać ją
do podlewania osiedlowych ogrodów
i roślinności.
W sierpniu Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany
zamontował nowe urządzenia przy ul.
Grębałowskiej 23/25, Barcickiej 1 i 53,
Cegłowskiej 72, Skalbmierskiej 19,
Anny Jagiellonki 2, Palisadowej 5A i 5D,
Fontany 22 i 24, Hajoty 48 i 51, Swarzewskiej 54, Przybyszewskiego 57,
Pelpińskiej 39, Pęcickiej 23, Rudzkiej
12/14, Gdańskiej 16, Wrzeciono 30 oraz
Szegedyńskiej 13A. Jeden zbiornik
pomieści 300 litrów wody. Nie jest to
oczywiście koniec błękitnej transformacji na Bielanach.
Skoro możemy zachować deszczówkę,
to czemu tego nie robić? Poza kolejnymi
zbiornikami rozważamy inwestycję w
inne metody retencji wody – komentuje
Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz nadzorujący prace ZGN
Michał Michałowski

.

Na dzielnicowych skwerach i parkach stanęły piesuary!
Na terenie dzielnicy mamy ponad 20
psich WC, w tym na wybiegach dla
psów.
Cel: ochrona drzew, krzewów i innej
roślinności przed szkodliwym działaniem psiego moczu. Piesuar również
chroni elewacje budynków, koła samochodów, płoty czy chociażby słupy
wysokiego napięcia.
Psie WC zbudowane jest z części
zasadniczej, którą stanowi korpus ze
specjalnie rozmieszczonymi otworami
(w dolnej części piesuaru) i podstawki
magazynującej mocz wraz z zawartymi
w nim substancjami wabiącymi psy,
czyli feromonami.
Piesuary znajdziecie tutaj: przed
skwerem Jarnuszkiewicza (2 szt.); przed
wejściem do Parku Herberta od
ul. Perzyńskiego (1 szt.); w Parku
Olszyna (3 szt.); przy placu zabaw przy
ul. Broniewskiego (2 szt.); na ekoskwerze przy ul. Bogusławskiego (2 szt.);
na Stawach Kellera (3 szt.); w Parku
Harcerskiej Poczty Polowej PW (2 szt.);
w Parku Kępa Potocka (2 szt.); wybieg
dla psów przy ul. P. Nerudy 1 (2 szt.);
wybieg dla psów przy skrzyżowaniu
Kasprowicza i Reymonta (2 szt.).

fot. Małgorzata Sokół

Wybudowaliśmy nowy chodnik

fot. Małgorzata Sokół

Nowe zbiorniki retencyjne pojawiły się
w sierpniu na Bielanach.

Parki

Dodatkowo kolejne dwa piesuary staną
przy nowo budowanym chodniku
w Parku Olszyna. Jest to kolejna

.

infrastruktura, poza wybiegami,
przeznaczona dla bielańskich psiaków
Magdalena Borek
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Odzyskujemy
bielańskie
podwórka
W ramach programu
Bielańskie Rewolucje
Podwórkowe metamorfozę przeszło ponad 30
podwórek na Bielanach.
Program Bielańskie Rewolucje Podwórkowe zrodził się na spotkaniach ze wspólnotami mieszkaniowymi już w 2017 r.
Rewolucja odbywa się na podwórkach
należących do ZGN-u, na których mieszkańcy zobowiązują się do utrzymywania
nasadzeń.
Dzięki temu wiele osiedlowych zakątków zmieniło się nie do poznania, kolejne czekają na metamorfozę. Rewolucje
dotknęły podwórka na Wrzecionie, Słodowcu i Starych Bielanach. Asfalt i beton
ustąpiły miejsca trawnikom, krzewom
i estetycznym chodnikom, przybyło drewnianych ławek i donic z kwiatami – mówi
wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski.
Bielańskie Rewolucje Podwórkowe są
odpowiedzią na zmiany klimatyczne
– długie okresy suszy, deszcze nawalne
oraz miejskie wyspy ciepła. Nowo zaaranżowane tereny zieleni zwiększają komfort
życia mieszkańców, obniżają temperaturę, zwiększają różnorodność biologiczną,
wpływają pozytywnie na zwiększoną
populację ptaków i owadów zapylających.
A sfa ltowe p u s t y n ie z m ie n i a my
w oddychające podwórka i odzyskujemy
blisko 60% powierzchni biologicznie
czynnej. Na bielańskich rewolucjach podwórkowych zyskują mieszkańcy oraz
przyroda. W roku 2020 planujemy przeprowadzić 7 kolejnych rewitalizacji na
bielańskich podwórkach
tekst i zdjęcia Magdalena Borek

.
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Wybieramy projekty do
budżetu obywatelskiego
We wrześniu mieszkańcy po
raz kolejny będą mogli wybrać,
jakie projekty zgłoszone
w ramach budżetu obywatelskiego zostaną zrealizowane
w 2021 roku na terenie dzielnicy i te na poziomie miejskim.
Nowa siłownia plenerowa czy
więcej drzew na osiedlu? Zadecydujcie sami! Poniżej prezentujemy listę projektów, na które
będzie można oddać głos.
Nr 1 ▪ Jak okiełznać narzędzia? Zajęcia
techniczne dla dzieci na Bielanach;
Nr 2 ▪ Obserwatorium nieba na Bielanach;
Nr 3 ▪ Książki dużą czcionką dla
seniorów i nie tylko…w Bibliotece;
Nr 4 ▪ Less waste - warsztaty dla dzieci
jak mniej marnować i być eko!;
Nr 5 ▪ Dronowa Szkoła Latania Sportowego dla dzieci na Bielanach;
Nr 6 ▪ Kompostownik społeczny na
Piaskach;
Nr 7 ▪ Więcej drzew i krzewów dla
Bielan;
Nr 8 ▪ Zobacz i usłysz głos - zajęcia dla
dzieci z zaburzeniami rozwoju organizowane przez PPP10;
Nr 9 ▪ Poidełko parkowe dla wszystkich
z dodatkową miską dla zwierząt w Lesie
Młociny;
Nr 10 ▪ Ocalmy Aleję Lip w Parku
Młocińskim;
Nr 11 ▪ Klub gier planszowych dla
dzieci na Bielanach;
Nr 12 ▪ Tańczymy na Młocinach - nauka
tańca towarzyskiego;
Nr 13 ▪ Park kieszonkowy na tyłach
przystanku Aspekt;
Nr 14 ▪ Zaparkuj swój rower;
Nr 15 ▪ Montaż biblioboxa przy Bibliotece;
Nr 16 ▪ Ścieżka zdrowia z urządzeniami do kalisteniki (street workout)
w bielańskiej części Lasu Bemowskiego;
Nr 17 ▪ Audiobooki w placówkach
bibliotecznych;
Nr 18 ▪ Bielańscy ojcowie rozwijają się;
Nr 19 ▪ Drugie życie hydroforni - utworzenie garażu dla rowerów i odnowienie
przestrzeni wokół (nowe drzewa,
krzewy i ławki);
Nr 20 ▪ Czyste Stawy Brustmana - czysta woda w stawach na Chomiczówce;
Nr 21 ▪ Bezpieczne dzieci na placu
zabaw w Parku Olszyna;
Nr 22 ▪ Klub książki i filmu w Szkole
Podstawowej nr 187;
Nr 23 ▪ Mini Rewitalizacja Stawów
Brustmana;
„Nr 24 ▪ Bądź Kreatywny - bezpłatne
warsztaty plastyczno-rękodzielnicze

w Bibliotece na Rudzkiej;”
Nr 25 ▪ Sąsiedzkie eko festyny - edukacja/integracja ;
Nr 26 ▪ Bądź zdrowa, piękna i bądź
sobą - zajęcia, spotkania i warsztaty;
Nr 27 ▪ Klub gier wszelakich;
Nr 28 ▪ Świat eksperymentów dla
dzieci;
Nr 29 ▪ Deszczowy Ogród na Estrady;
Nr 30 ▪ Osiedlowy Las na Wrzecionie;
Nr 31 ▪ Zabierz woreczki na psie
wycieczki - kampania informacyjna
dotycząca sprzątania po psach;
Nr 32 ▪ Zielone Młociny - Posadźmy
drzewa i krzewy na terenie węzła
komunikacyjnego Młociny;
Nr 33 ▪ Nowa, oświetlona wiata na
przystanku Park Młociński 01;
Nr 34 ▪ Bezpieczne Bielany - oświetlenie alejki podwórkowej na Starych
Bielanach;
Nr 35 ▪ Spacerowo. Uzupełnienie ciągu
komunikacyjnego dla pieszych przy ul.
Wólczyńskiej;
Nr 36 ▪ Nauka tańca hawajskiego na
Bielanach;
Nr 37 ▪ Rozwiązania #ZEROWASTE dla
Bielan - jadłodzielnia, zniczodzielnia,
bank czasu, program „złota rączka dla
seniora” oraz warsztaty dla mieszkańców;
Nr 38 ▪ Szach -Mat - nauka gry
w szachy w Szkole Podstawowej nr 187;
Nr 39 ▪ Doświetlenie przejść dla
pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka;
Nr 40 ▪ Plenerowa strefa gier i zabaw
u Zaruskiego;”
Nr 41 ▪ Zdrowi i wysportowani - zajęcia
sportowe w Szkole Podstawowej nr 187;
Nr 42 ▪ Krzewy wzdłuż alei Reymonta;
Nr 43 ▪ Strefa sportu na Starych
Bielanach – siłownia plenerowa do
ćwiczeń street workout;
Nr 44 ▪ Młodzi informatycy na start!
Zajęcia informatyczne z elementami
programowania, grafiki i animacji
komputerowej w SP 209;
Nr 45 ▪ Motorykę ćwiczyć chcę, więc
pobawmy razem się;
Nr 46 ▪ Mural na ścianach budynków
przy Szegedyńskiej 13a;
Nr 47 ▪ Wiaty- zacienione miejsce
odpoczynku;
Nr 48 ▪ Dodatkowe oznakowanie
przejść dla pieszych na ulicy Żeromskiego;
Nr 49 ▪ Modernizacja placu zabaw;
Nr 50 ▪ Impreza kulturalna z targiem
śniadaniowym;
Nr 51 ▪ Zielona Marymoncka;
Nr 52 ▪ Ptasia Pętla Mostu Północnego;
Nr 53 ▪ Stanowisko Kiss&Ride przy
Szkole Podstawowej na Conrada;
Nr 54 ▪ Nowe ławki, kosze na śmieci
i rośliny na ulicy Sokratesa;
Nr 55 ▪ Owocowe Bielany- Owocowe

Sady Bielańskie;
Nr 56 ▪ Bezpieczny chodnik wzdłuż ul.
Pułkowej;
Nr 57 ▪ Pofilozofujmy - zajęcia
z filozofii w Szkole Podstawowej nr 187;
Nr 58 ▪ Nasze bezpieczeństwo
– pierwsza pomoc;
Nr 59 ▪ Park kieszonkowy - nowe
drzewa, krzewy i kwiaty przy zespole
przystankowym i pętli Piaski;
Nr 60 ▪ Joga z relaksacją, joga zdrowy
kręgosłup i qigong na Bielanach;
Nr 61 ▪ Intensywny kurs języka migowego;
Nr 62 ▪ Kącik Małego czytelnika
w Mediatece Start-Meta;
Nr 63 ▪ Polonez - ponadczasowe piękno
tańca i muzyki;
Nr 64 ▪ „Razem dla Lasu Bielańskiego”
- wspólnie sprzątamy las;
Nr 65 ▪ Koło Kulinarne „Jem zdrowo”.
Warsztaty gotowania dla dzieci na
Bielanach;
Nr 66 ▪ 200 stojaków na rowery dla
Bielan;
Nr 67 ▪ Graj i tańcz! Treningi piłkarskie
i nauka tańca - spełnienie marzeń
dzieci;
Nr 68 ▪ Robotyka, matematyka
i programowanie dla bielańskich dzieci;
Nr 69 ▪ Poprawa bezpieczeństwa na
przejściach dla pieszych;
„Nr 70 ▪ Powstańcze śpiewanie przy
muralu na Starych Bielanach;”
Nr 71 ▪ Fun Run przygoda z mapą
– impreza rekreacyjna w Parku Młocińskim;
Nr 72 ▪ Literackie wieczory - spotkania
z pisarzami w Bibliotece przy Petofiego
3;
Nr 73 ▪ Wygodna droga do Parku
Młocińskiego - remont ul. Papirusów;
Nr 74 ▪ Krzewy na Sokratesa - Zielona
Sokratesa;
Nr 75 ▪ Hopsa sa przedszkolakiem będę
Ja;
Nr 76 ▪ Dobry start - lepsza przyszłość.
Zajęcia sportowo - wychowawcze uczące
dzieci jak aktywnie i bezpiecznie
spędzać wolny czas.;
Nr 77 ▪ Darmowe zajęcia Zumba
Fitness dla mieszkańców Warszawy
i okolic;
Nr 78 ▪ Doświetlenie przejść dla
pieszych na Bielanach - Wrzeciono,
Lindego, Szubińska, Dorycka, Szegedyńska, Balcerzaka;
Nr 79 ▪ 15 miejsc parkingowych na
ul. Romaszewskiego;
Nr 80 ▪ Zajęcia łucznictwa intuicyjnego;
Nr 81 ▪ Boisko do gry w piłkę nożną na
Radiowie;
Nr 82 ▪ Teatrzyki dla dzieci w Bibliotece na Reymonta 6;
Nr 83 ▪ Bielańska Strefa Rozwoju
Kobiet - warsztaty, spotkania, szkolenia;
Nr 84 ▪ Nowoczesna historia sztuki
- recykling, zabawa, kreatywność;
Nr 85 ▪ Stworzenie łąki kwietnej;
Nr 86 ▪ Zorientowana Warszawa - stałe
trasy do orientacji na Bielanach;
Nr 87 ▪ Przedszkolakiem jestem Ja
i o zdrowie swoje dbam;
Nr 88 ▪ Nauka gry w szachy;
Nr 89 ▪ Nie bój się reagować! - profesjonalne szkolenia z udzielania pierwszej
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pomocy dla dorosłych;
Nr 90 ▪ Bielany na Orbicie - spotkania
z kosmosem dla młodzieży i dorosłych;
Nr 91 ▪ Nowości dla Biblioteki;
Nr 92 ▪ Zielono Mi - nasadzenia zieleni
przy ul. Jarzębskiego i ul. Magiera;
Nr 93 ▪ Zielona Ławka dla Wrzeciona;
Nr 94 ▪ Nowe życie hydroforni oraz
nasadzenie drzew owocowych;
Nr 95 ▪ Bezpłatne kino na Bielanach;
Nr 96 ▪ Kulodromowe łamigłówki,
czyli programowanie bez prądu. Rozwijające inteligencję przestrzenną
i logiczno-matematyczną zajęcia
pozalekcyjne dla bielańskich dzieci;
Nr 97 ▪ Skatepark na Wólce Węglowej;
Nr 98 ▪ W kwiatów powodzi - Łąki na
Bielanach;
Nr 99 ▪ Świetliczkowo. Zajęcia rozwijające dla dzieci na Bielanach;
Nr 100 ▪ Wymiana nawierzchni
i doposażenie placu zabaw;
Nr 101 ▪ Piękna Zieleń na rogu Skalbmierskiej i Grodeckiego;
Nr 102 ▪ Zielony projekt dla Bielan
- nowe nasadzenia drzew, krzewów,
bylin i kwiatów cebulowych oraz
wykonanie ekspertyz stanu zdrowotnego dorosłych drzew;
Nr 103 ▪ Tajemniczy ogród na Wrzecionie w SP247;
Nr 104 ▪ Zaprogramuj swoją przyszłość. Nauka programowania w SP247;
Nr 105 ▪ Gdybym miał gitarę, to bym na
niej grał;
Nr 106 ▪ Estetyka, wygoda i odpoczynek przy Magiera;
Nr 107 ▪ Warszawa da się lubić - warsztaty dla młodzieży w Bibliotece;
Nr 108 ▪ Uporządkowanie i przebudowa drogi wzdłuż bazaru przy ul. Broniewskiego;
Nr 109 ▪ Gry i filmy dla Mediateki
Start-Meta;
Nr 110 ▪ Programowanie od przedszkola do seniora na Bielanach;
Nr 111 ▪ Solarne wiaty przystankowe
z podświetlanym rozkładem;
Nr 112 ▪ Akademia Młodych
Informatyków - zajęcia w Szkole
Podstawowej nr 187;
Nr 113 ▪ Razem Lepiej - zajęcia
rozwijające umiejętności społeczne dla
dzieci w wieku 8-12 lat;
Nr 114 ▪ Na ratunek ptakom. Pomóż
zapobiegać śmiertelnym kolizjom ze
szklanymi wiatami przystanków;
Nr 115 ▪ Naturalny plac zabaw przy
ul. Lekkiej dla mieszkańców w każdym
wieku;
Nr 116 ▪ Rysunek dla każdego
- warsztaty w bibliotece;
Nr 117 ▪ Nowe mostki na Wawrzyszewie;
Nr 118 ▪ Trzepak Plus Eko! - budowa
ekologicznego placu zabaw na podwórku przy ul. Kasprowicza 19 i Podczaszyńskiego 8;
Nr 119 ▪ Nowoczesne boiska przy
SP80;
Nr 120 ▪ Imprezy i pikniki sąsiedzkie
na Wawrzyszewie;
Nr 121 ▪ Stop smog! - Drzewa, krzewy
i kwiaty dla ul. Pułkowej;
Nr 122 ▪ Rewitalizacja boiska do piłki
nożnej przy SP247 ul. Wrzeciono 9;
kontynuacja na str. 13
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Dlaczego
powstała
huta?
Jana Kasprowicza 132 – ten adres zna
wielu warszawian. To właśnie tu znajduje się jeden z największych zakładów
przemysłowych stolicy – Huta ArcelorMittal Warszawa. Fabryka, uruchomiona
w 1957 roku, na stałe wpisała się w krajobraz Bielan.
Zanim jednak huta powstała, okolica
w niczym nie przypominała miasta. Po
horyzont ciągnęły się tu bowiem pola
i poprzecinane zagajnikami łąki. Tuż
przed wojną rozpoczęto budowę lotniska
wojskowego, które w czasie okupacji użytkowała niemiecka Luftwaffe. Ulica Kasprowicza kończyła się w rejonie Wolumenu. Brukowany kocimi łbami trakt na
mapach wyglądał imponująco, jednak tak
naprawdę był wąską uliczką z rzadką
zabudową.
Dzisiaj często mówi się o tym, że budowa huty była decyzją polityczną. Jest
w tym dużo prawdy. Nie mniej pierwsze
plany powstania takiej instalacji wyrysowano jeszcze przed wojną. Ponadto huta
miała od początku operować na złomie,
którego w popowstaniowej Warszawie nie
brakowało. W czasach stalinowskich władze chciały przede wszystkim jednak
budować wielkie fabryki w całym kraju.
Intencją był nie tylko rozwój do tej pory
karłowatego przemysłu, ale także zmiana
struktury społecznej. Wykończona wojną
i powstańczym zrywem Warszawa była
przecież miastem zamieszkałym przez
inteligencję, ale też wykwalifikowanych
robotników, zatrudnianych w prywatnych
firmach takich, jak pamiętane do dziś
zakłady Lilpop, Rau i Loewenstein, Temler i Szwede, Schicht czy Franaszek. Wybudowanie wielkiej huty wiązało się też
ze sprowadzeniem do pracy fachowców
ze Śląska oraz całkiem nowych ludzi,
pochodzących głównie z mazowieckich
rodzin chłopskich. To właśnie oni w olbrzymiej mierze zostawali hutnikami.
Utworzenie zakładu na Bielanach, choć
tworzyły je wtedy tylko puste tereny między Młocinami, Placówką, Wawrzyszewem a Brzezinami, było więc nie tylko
wielką inwestycją, ale także eksperymentem społecznym w dużej skali.
Huta „Warszawa” była także elementem miastotwórczym. Na polotniskowych
nieużytkach zbudowano osiedle Wrzeciono, które zamieszkali hutnicy. Wytyczono
sieć uliczną (m.in. ul. Nocznickiego,
Pstrowskiego, Przy Agorze, Balcerzaka,
Parola, Dorycką, Szegedyńską). Powstały
szkoły, sklepy, straż pożarna, a do bram
zakładu doprowadzona została nowoczesna linia tramwajowa.
Przez lata zakład rozbudowywał się
i zwiększał zatrudnienie. Zmiany przyniosła dopiero transformacja systemowa

pod koniec lat 80. ubiegłego wieku. Socjalizm upadł, a Huta „Warszawa” została sprywatyzowana. Najpierw jej właścicielem został włoski koncern Lucchini.
Obecnie fabryka należy do największego
na świecie producenta stali – koncernu
ArcelorMittal. Dziś huta jest świetnie
prosperującym zakładem, którego wyroby są cenione na całym globie w wielu
gałęziach przemysłu – zarówno w budownictwie, jak i motoryzacji.

Partyjny
brylant
głoduje
W lipcu 1980 roku władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadziły podwyżkę cen mięsa o prawie 40 procent. Do
tego nastąpił spadek płac. To przelało
czarę goryczy wśród robotniczej braci
w całym kraju. Etos pracy zaczął upadać.
– Ludzie zaczęli się buntować. Ten
bunt oczywiście nie był od tego roku, ale
to się nawarstwiało od 1974 albo i 1975
roku – mówił jeden z robotników huty
w audycji radiowej „Dialogi i zbliżenia”.
Jego koleżanka z wydziału dodawała:
– Pracowaliśmy bez skutku. Pracowaliśmy nienagannie i nic z tego nie było.
Coraz mniej żywności, ogólnie wszystkiego brakowało. Nic nam nie było wolno
powiedzieć, bo też nikomu nie było wysłuchać. Trudno jest cokolwiek dowiedzieć się od kierownika czy mistrza.
Słyszę tylko, że to nie moje sprawa. Oburzające było również to, że nie było dla
nas poszanowania – relacjonowała.
Działo się tak, mimo że Huta „Warszawa” była oczkiem w głowie ówczesnych
politycznych elit. Upartyjnienie zakładu
sięgało prawie 30 procent. Władza stara-

ła się studzić emocje robotników. Na
Młociny trafiały paczki mięsne dowożone
prosto z Zakładów Mięsnych na Żeraniu.
Produkty były sprzedawane na kartki,
a przydział wynosił: 7 kg dla najciężej
pracujących, 4 kg dla pracowników na
lżejszych stanowiskach pracy i 2,5 kg dla
pracowników biur oraz administracji
huty.
„Czekam na zniknięcie książąt udzielnych ogrodzonych sekretarkami, dywanami, gabinetami, do których człowiek
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wchodził na ugiętych nogach, jeżeli oczywiście dostąpił zaszczytu i bez prawa do
własnego zdania”.
„Jestem matką, mam troje dzieci.
W tej chwili moje przygnębienie i lęk o
ich los osiągnęły chyba swój szczyt. Martwię się co dać im na obiad, co wykombinować na kolację i serce kraje się, kiedy
muszę dawać cokolwiek, żeby tylko zapełnić puste żołądki”.
„Hutnik Warszawski”, nr 1 (580), 15
listopada 1980 roku
„Lato 1980. Propaganda zachłystuje
się sukcesami. Król Edward (Gierek –red.)
ze świtą odwiedza swoich włościan
i z poważną miną przytakuje gadaczom.
Cały kraj patrzy na te szopki w osłupieniu. Społeczeństwo rozpite, zdegenerowane zakłamaniem i bałaganem. Za
grosz szacunku dla pracy. Trzecie pokolenie wchodzi w życie ze świadomością
– jak nie skombinujesz, nie będziesz
miał. Uczciwy to wariat! Otumanieni
propagandą ludzie, coraz częściej pytają
– dokąd my idziemy?
W ostatnich dniach czerwca przeciekają informacje z Lubelszczyzny. Przerwy
w pracy, pociągi przyspawane do szyn.
Załoga Huty „Warszawa” pracowała spokojnie aż do trzynastego lipca. Tego dnia
właśnie wydział Ciągarni proklamował
strajk dla poparcia żądań płacowych swojej Obróbki Cieplnej. Przez dwa dni stosowali strajk
pulsacyjny: na każdej zmianie kilka
godzin pracy i strajk, praca i znów strajk.
Minister Hutnictwa przyznał pieniądze
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– wszystko wróciło do normy. Poszła
fama, że huta ma pieniądze na podwyżki.
Coś załatwiono.
Gdy w połowie sierpnia ruszyła Gdańska Stocznia a za nią całe Wybrzeże,
czuło się coś nowego w klimacie naszego
kraju”.
„Głos Wolnego Związkowca”, nr 35
(61), 28 sierpnia 1981 rok

loletni pracownik huty. Okazał się bardzo
dobrym i zręcznym mówcą. Wyglądał
nobliwie i poważnie. Znał się na tym, co
mówi i znał system huty. Potrafił przekonać do poparcia strajku solidarnościowego – mówi dr Bartosz Kaliski, wicedyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii
Nauk i autor wielu publikacji o strajkach
w hucie.

Laboratorium robotnicy usłyszeli od dyrekcji, że nie ma najmniejszych szans na
wyjazd delegacji do Stoczni Gdańskiej.
Wywołało to ogromne wzburzenie.
„Na mównicę wbiega kudłaty drągal
w okularach i przedstawia się: Karol Szadurski, W-73! Potok ostrych słów pod
adresem naczelnego. To kpina z wielotysięcznej załogi. Czasu było aż nadto, żeby

Stoczniowcy
to nasi bracia!

Koledzy hutnicy!
Gutowski ułożył treść krótkiej odezwy,
a następnie wykradł klucz do pokoju
kontrolerek, gdzie znajdowała się radiostacja. Seweryn Jaowrski odczytał odezwę
do poparcia strajku solidarnościowego
z robotnikami Stoczni Gdańskiej. Jako
pierwsi sygnał gotowości do strajku dali
robotnicy ciągu walcowniczego i obróbki
cieplnej.
W nocy do wydziału W48 dołączyły
kolejne: Walcownia Zimnej Taśmy i Ciągarnia. Wszystkie trzy utworzyły Międzywydziałowy Komitet Strajkowy (MKS).
Przy wejściu do zakładu ustawiono tablicę z treścią: „Koledzy hutnicy. W dniu
wczorajszym ogłosiły strajk W-48, W-47
i W-60, popierając robotników wybrzeża.
Powołajcie komitety strajkowe na swoich
wydziałach, ogłoście strajk. Porozumcie
się z komitetem strajkowym międzywydziałowym na W-48 z siedzibą”.
Liderem strajku został Seweryn Jaworski – człowiek nader doświadczony, wie-

dość dużo ludzi, którzy dzielnie i mądrze
podchodzili do sprawy. Do walki podchodzili roztropnie, odważnie, ale też rozważnie – wspomina po latach Lech Wałęsa.
W Warszawie komitet strajkowy zaczął
porządkować żądania. Hutnicy napełnieni nadzieją na zmiany zgłosili ponad 700
postulatów. Ostatecznie wybrano 18. Realizację części z nich udało się zapewnić
na poziomie zakładu. Pozostałe żądania,
dotyczące m.in. organizacji produkcji,
dyskutowano na poziomie ministerialnym.

Człowiek partii,
ale porządny

Strajki na Wybrzeżu nie były żadnym
buntem warcholstwa, jak nazywała tych
ludzi partyjna propaganda. Wobec głodu
i braku poszanowania ciężkiej pracy robotników nie było innego wyjścia, jak
bunt. Tego już nie dało się zatrzymać.
Niedługo do strajku solidarnościowego ze
stoczniowcami przystąpiła – jako pierwszy zakład na Mazowszu – Huta „Warszawa”. Jej załoga nie wahała się ani chwili.
A dla komunistów z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej to był szok.
28 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej mijał 14 dzień strajku. Od kilku dni
w wagonach, docierających z różnych
części kraju, warszawscy hutnicy zaczynają odnajdywać kartki z pytaniem „kiedy dołączycie?”.
Sytuacja w całym kraju była napięta.
Kolejne zakłady włączały się w strajk solidarnościowy z robotnikami Wybrzeża.
Co z hutą? Coraz częściej zastanawiali
się nad tym Seweryn Jaworski i Jan Gutowski – pierwsi wyżarzacze na obróbce
cieplnej Walcowni Średnio-Drobnej W48.
28 sierpnia, druga zmiana na wydziale
była nerwowa. Jaworski i Gutowski ustalili w trakcie krótkiej rozmowy, że trzeba
w końcu zareagować. – Wiedzieliśmy, że
protestujący w Gdańsku to nie warcholstwo, tylko nasi bracia. Ludzie tacy sami
jak my, którzy mają takie same kłopoty
– mówi Jan Gutowski, jeden z inicjatorów
strajku.
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„Według naszych obliczeń sporządzonych na podstawie list wydziałowych uzyskaliśmy poparcie około 90
procent członków załogi huty. (…)
Proponujemy pełną niezależność
i samorządność, siłę przebicia przez
mur skostniałego aparatu administracyjnego chroniącego się przed odpowiedzialnością za swoje niedołęstwo,
niegospodarność i brak zrozumienia
istotnych potrzeb ludzi pracy. (…)
Jesteśmy i będziemy stale wśród załogi,
będziemy proponować, słuchać uważnie jej opinii i postępować zgodnie
z nią. Nie możemy popełniać błędów
w sprawach najważniejszych dla załogi,
musimy bronić jej praw, dbać, by
rozwijała się nie tylko poprzez pracę,
ale przede wszystkim przez życie godne
ciężko pracującego człowieka.”
Seweryn Jaworski w wywiadzie
dla „Hutnika Warszawskiego”
z 15.091980 r.

29 sierpnia rano na poszczególne wydziały ruszyli emisariusze. Huta stanęła
całkowicie na 14 godzin po rozpoczęciu
strajku. Początkowo protestujący nie
kwapili się do rozmów z dyrekcją. Niechęć była spowodowana brakiem artykulacji konkretnych postulatów. Żądania
udało się opracować dopiero niedługo
przed zaplanowanymi na 17:00 rozmowami z dyrekcją. Zgłoszono wtedy cztery
propozycje: uznanie Komitetu Strajkowego za jedynego przedstawiciela załogi;
nierepresjonowanie za udział w strajku;
przyznanie sali z nagłośnieniem do dyspozycji Komitetu Strajkowego oraz przyznanie samochodów z kierowcami dla
delegacji udającej się do Gdańska.
Sytuacja zaogniła się jeszcze bardziej
po trzeciej turze rozmów. 30 sierpnia,
zgromadzeni w sali BHP Centralnego

załatwić taką błahostkę. To pachnie lekceważeniem. Po takim dictum osłupiałe
kierownictwo bezradnie rozkłada ręce,
ale przyrzeka, że zrobi co będzie w jego
mocy. Skończyło się jednak na zamówieniu radio taxi i zwerbowaniu dwóch kierowców z ZTS-u do obsadzenia hucianego poloneza. Wszystko siłami i pomysłowością strajkujących. Zapłacić zobowiązała się huta.” – tak Marek Jasiewicz
wspominał przygotowania do wyjazdu do
Gdańska na łamach „Głosu Wolnego
Związkowca”, nr 35 (61), 28 sierpnia 1981
rok
W Gdańsku delegacji udało się spotkać
z Lechem Wałęsą dosłownie na kilka
minut. Zachęcił hutników do organizowania w stolicy wolnych związków i zapewnił, że w przypadku problemów, przyjedzie do stolicy i pomoże. – W hucie było

W czasie strajków dyrektorem huty był
Adam Żurek. Człowiek partii, który dążył
do porozumienia z robotnikami, co było
w tamtym okresie pewnym ewenementem. – Od sierpnia 1980 roku sprzyjał
temu, co działo się w zakładzie, a przynajmniej nie przeszkadzał. Chętnie wsłuchiwał się w to, co mają do powiedzenia
hutnicy – podkreśla dr B. Kaliski.
W socjalizmie hierarchizacja zakładu
była bardzo sztywna. Robotnika o nic nie
pytano, technikowi się rozkazywało,
a kierownik, chociaż posiadał kompetencje do podejmowania decyzji, w każdej
chwili mógł być odwołany. Dyrektor Żurek tę hierarchizację przełamywał. – Jego
postawa pięknie się zaznaczyła w 1982
roku, w trakcie procesu organizatorów
strajku. Żurek został powołany na świadka podczas procesu strajkujących. Na
rozprawie zeznał, że strajku w hucie tak
naprawdę nie było. To był wyraźny gest
sympatii dla ruchu związkowego – ocenia
dr Kaliski.
Wieczorem 31 sierpnia do Warszawy
wrócili wysłannicy z Gdańska. To nie
zakończyło jednak strajku. Wszyscy oczekiwali podpisania porozumień. Stało się
to dopiero w nocy. Produkcja w zakładzie
ponownie ruszyła 1 września o godzinie
6:00.
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Interwencja
u Prymasa
Trzeciego dnia strajku, z samego rana, do
Międzywydziałowego Komitetu Strajkowego zgłosili się robotnicy. Chcieli odprawienia mszy św. na terenie zakładu.
W okolicznych kościołach ani jeden
ksiądz nie znalazł jednak czasu. Sprawa
otarła się o samego prymasa Stefana
Wyszyńskiego.
– Na ulicę Miodową do rezydencji prymasa przyjechało pięciu mężczyzn.
Oświadczyli, że są z Huty „Warszawa”.
Powiedzieli, że od czwartku strajkują,
a ponieważ jest niedziela i są katolikami,
to poprosili o księdza, który odprawi
mszę. Przedstawiłem prośbę prymasowi.
Usłyszałem: to jedź i odpraw, ale po chwili prymas powiedział, żeby znaleźć jednak innego księdza – wspominał ksiądz
prałat Bronisław Piasecki w fi lmie „Popiełuszko” w reżyserii Mariana Terleckiego.
Nie mógł być to jakikolwiek duchowny,
ponieważ chodziło o spotkanie z kilkutysięcznym tłumem. Ks. prałat Piasecki
pomyślał od razu o Jerzym Popiełuszce,
który był rezydentem przy kościele św.
Stanisława Kostki na Żoliborzu. – On już
wtedy interesował się tematyką społeczną. Pojechaliśmy do parafii i na zakrystii
spotkałem ks. Popiełuszkę. Natychmiast
wyraził zgodę na odprawienie mszy
– wspominał ks. Piasecki.
Pracownicy hucianej stolarni zbili
z desek prowizoryczny ołtarz. Zapewniono nagłośnienie. 31 sierpnia na terenie
huty odprawiono dwie msze.

Opracowanie dodatku HUTA 1980:
Tekst: Bartłomiej Frymus, Przemysław
Burkiewicz, Tomasz Madej
Redakcja: Marcin Domagała
Zdjęcia: Adam Szymański

Dziękujemy za pomoc i konsultacje panu
Adamowi Szymańskiemu ze Stowarzyszenia Historycznego „Solidarność” Huty
„Warszawa”.

Być prawym, godnym i wolnym
Ksiądz Jerzy nie namawiał do konfrontacji. Tłumaczył, że najważniejsze jest mówienie prawdy, zachowanie godności
i bycie wolnym – mówi Paweł Kęska
z Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Dlaczego ksiądz Jerzy Popiełuszko był
niewygodny dla komunistycznych władz?
Spowodowa ł coś, co od d aw na,
a w zasadzie od 1945 roku wstrząsało
komunistyczną władzą. Była to połączenie świata robotniczego i kościoła. Za
wszelką próbowano odciągnąć od siebie
robotników i kościół. Ksiądz Jerzy połączył te dwa ogromne żywioły i zrobił to
sam. Nie był głosem episkopatu. Był
głosem robotników.
Dlaczego hutnicy zaufali młodemu
księdzu?

Ksiądz Popiełuszko rozumiał, jak ważny jest świat robotniczy i jak ogromna
pomoc jest mu potrzebna. Sam pochodził
przecież z prostej, wiejskiej rodziny. Hutnicy, którzy do niego lgnęli, bardzo potrzebowali wsparcia i godności, a nie
mieli skąd ich czerpać. Władza i partia
im tego nie dały. Dał im ją dopiero ksiądz
Jerzy.
Co było fenomenem jego duszpasterstwa?
Po pierwsze łączył dwa potężne światy
i nurty. Po drugie był pasterzem zwykłego człowieka. Był po imieniu z bardzo
wieloma osobami. Miał mnóstwo przyjaciół. On personalnie za nich odpowiadał,
oni ich znał i pomagał w najprostszych
sprawach – także materialnie. Na kazaniach mówił o świecie robotniczym mając

w głowie historie konkretnych osób. Robotnicy wiedzieli, że to o nich, że to nie
jest jakiś wyśniony sen o nowym ładzie
w Polsce. Tylko to są prawa ludzi pokrzywdzonych, niemających pieniędzy, niemających co jeść.
Czy represje ze strony władz był dotkliwe?
Wielu świadków mówi, że ksiądz Jerzy
po prostu się bał. Wskazuje na to fakt, jak
często opowiadał o tym, co go może spotkać. Mówił, że nikt go nie upilnuje. Powtarzał to nad wyraz często. Na nagraniach filmowych Mszy za Ojczyznę, które niedawno zdigitalizowano, operator
obserwował twarz księdza. Widać na niej
silny lęk, rozbiegane oczy, pot na czole.
To dla niego było bardzo trudne, ale nie
odpuszczał rzeczy ważnych. Wiedział
o co idzie gra: o wolność Polski i Polaków.

Partyc ypacja spo łeczna
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kontynuacja ze str. 8
Nr 123 ▪ Widowisko taneczno-muzyczne „Hawaje na Bielanach”;
Nr 124 ▪ Centrum wspierania rozwoju
w SP nr 289 – Program wsparcia
specjalistycznego dla dzieci i ich rodziców zamieszkałych na terenie Dzielnicy
Bielany;
Nr 125 ▪ Nauka programowania robotów;
Nr 126 ▪ Pasieka w Domu Dziecka
nr 1 ‚Nasz Dom’ im. Maryny Falskiej;
Nr 127 ▪ Iluminacje świąteczne na
Starych Bielanach;
Nr 128 ▪ Razem dla lasku Bielańskiego
- nowe duże tablice informacyjne na
polanie przy wiatach;
Nr 129 ▪ Szkoła przyszłości już dziś!;
Nr 130 ▪ Fitness dla dorosłych i seniorów na Estrady;
Nr 131 ▪ Taniec sposobem na życie
i relaks- zajęcia dla osób 50+;
Nr 132 ▪ Szachowa sfera dla ucznia
i nauczyciela w SP 209;
Głosowanie na projekty będzie trwało
od 1 do 15 września. Możesz zagłosować
na dwa sposoby: przez Internet na
stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
lub papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i wrzucając do
urny wypełnioną kartę do głosowania.
Możesz głosować zarówno na projekty
dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie.
Wybierz maksymalnie 15 projektów na
poziomie dzielnicowym w wybranej
dzielnicy oraz maksymalnie 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim.

Zmieniaj dzielnicę
z inicjatywą lokalną
Inicjatywa lokalna – nazywana także
budżetem z wkładem własnym – to
specyficzna forma współpracy między
miastem a mieszkańcami, która ma na
celu wspólną realizację zadania na rzecz
społeczności lokalnej. Jak to działa?
Krok 1 – to opracowanie przez mieszkańców pomysłu, który musi wpisywać
się w wyznaczone obszary. Krok 2 – to
przygotowanie wniosku, w którym
autorzy inicjatywy (minimum 2)
opisują swój pomysł, szacują wartość
wkładu pracy społecznej i rzeczowego
oraz oczekiwanego wkładu ze strony
miasta (zakup usług i/lub materiałów).
Krok 3 – to ocena wniosku przez
urzędników. Jeśli będzie ona pozytywna, a środki zostaną przyznane (rezerwa celowa ma swoje limity) przychodzi
czas na krok 4 – ustalenie szczegółów
oraz podpisanie umowy. Następnie
zgodnie z harmonogramem mieszkańcy realizują inicjatywę, która kończy się
oficjalnym podsumowaniem.
Dotychczas na Bielanach zrealizowano trzy inicjatywy. W ramach projektu
„Archiwum Wólki” wydana została
m.in. książka „Dawna Wólka Węglowa.
Wspomnienia mieszkańców”. Więcej
o inicjatywie lokalnej znajdziecie na
stronie inicjatywa.um.warszawa.pl
Michał Michałowski

.

na stronie internetowej
app.twojbudzet.um.warszawa.pl
lub w urzędzie dzielnicy

13

14

B i e l a ny l e s s w a s t e

Nasze Bielany

wydanie sierpień 2020

Nie marnujmy jedzenia

Wykorzystywanie „resztek”
Owoce, które nie wyglądają już jak
z katalogu zakupowego, ale wciąż są
zdatne do spożycia można przerobić na
pyszne smoothie, zaś warzywa, które
utraciły jędrność, wciąż można dorzucić
do zupy czy zapiekanki. Zostały ci ziemniaki po obiedzie? Przerób je na kluseczki. Może nie chcesz już jeść wczorajszej
kaszy? Mogą powstać z niej pyszne kotleciki. W Internecie znajdziecie przepisy
na smakowite wykorzystanie resztek.

Marnowanie żywności to wciąż ogromny problem na świecie.
Ogromne ilości jedzenia marnują się na każdym etapie łańcucha
żywnościowego – od produkcji aż po domy konsumentów.
Agata Mikołajczyk

Co dalej z Veturilo?
Koniec obecnego sezonu Veturilo to także
koniec czteroletniej umowy między miastem a firmą Nextbike Polska. Przez ten
czas sieć rozwinęła się do ponad 5700
rowerów i blisko 400 stacji, a 18 z nich
zlokalizowano na Bielanach. W kolejnych
sezonach system miał być lepszy. Rowery
4. generacji, więcej stacji i pojazdów,
rozwiązanie problemów zgłaszanych
przez mieszkańców i mniej infrastruktury – tak zapowiadano przyszłe Veturilo.
Niestety czar prysł w marcu wraz z otwarciem ofert złożonych w przetargu na
prowadzenie stołecznego bikesharingu
do 2028 r.
Dokładnie jednej oferty. Innych nie
było. W przetargu wzięła udział jedynie
hiszpańska firma Marfina. Obecny operator Nextbike Polska nie wziął w nim
udziału. Zarząd Dróg Miejskich na sfinansowanie obsługi systemu zamierzał
przeznaczyć aż 128 mln zł brutto. Oferta
Marfiny znacznie przekracza tę kwotę,
171 mln zł i to netto. W marcu, na początku epidemii i wprowadzanego lockdownu, nie było szans na wygospodarowanie
w budżecie miasta środków, które pozwoliłyby na rozstrzygnięcie przetargu. Decyzja ta odłożona została do jesieni, kiedy
będzie wiadomo więcej o sytuacji finansowej Warszawy.
Niemniej, nawet jeśli znalazłby się
dodatkowe pieniądze, dziesiątki milionów złotych – co nie jest wcale takie
pewne – uruchomienie Veturilo na początku 2021 r. jest nierealne, co przyznaje sam ZDM. Nowy operator będzie potrzebował czasu na wyprodukowanie oraz
dostawę nowych rowerów i stacji. Ewentualne rozstrzygnięcie przetargu jesienią,
a nie, jak pierwotnie planowano na wiosnę, opóźni start nowego stołecznego
bikesharingu o wiele miesięcy.
ZDM ma jednak plan B. Równolegle do
głównego przetargu ogłoszony zostanie
drugi, który ma pozwolić na wybranie
operatora zastępczego Veturilo na jeden
sezon, do czasu uruchomienia systemu
docelowego. Urząd zamierza dopuścić do
wykorzystania używanego sprzętu czy
obsługi wypożyczalni w różnych wariantach (stacje lub rowery z terminalem
umożliwiającym ich wypożyczenie), aby
poszerzyć grono zainteresowanych operatorów. Daje to szansę na to, że w marcu
2021 r. na ulice Warszawy wyjadą współdzielone rowery
Michał Michałowski

.

Zgodnie z danymi Polskiego Instytutu
Ekonomicznego statystyczny Polak marnuje rocznie aż 247 kg żywności. Czy
możemy w naszych gospodarstwach domowych zadbać, żeby marnowało się jej
jak najmniej? Czy będzie to wymagało od
nas dużego zaangażowania? Stosując
kilka prostych zasad, możemy zacząć
marnować mniej, dzięki czemu skorzysta
nie tylko planeta, ale i nasze portfele.
Zakupy
Z pewnością znacie te utarte powiedzenia – na zakupy zawsze chodź z listą zakupów, nigdy nie wybieraj się po sprawunki z pustym żołądkiem oraz przed
zakupami sprawdź zawartość szafek
i lodówki. Każdy je zna, ale czy każdy
stosuje? Odpowiednie planowanie posiłków i przygotowanie spisu rzeczy faktycznie nam niezbędnych może znacząco
przyczynić się do ograniczenia marnowania żywności.
Przechowywanie
Aby żywność była jak najdłużej przydatna do spożycia, musimy dbać o odpowiednie warunki przechowywania. Warto zapoznawać się z informacjami zamieszczonymi na etykiecie produktów.
Żywność wymagająca warunków chłodniczych powinna jak najkrótszy czas
przebywać poza lodówką – szczególnie
dotyczy to surowych mięs, ryb i nabiału.

Dzielenie się jedzeniem
A co w przypadku, gdy mimo wszystko
jedzenia mamy za dużo? Zawsze warto
podzielić się jedzeniem. Od niedawna
funkcjonuje na Facebooku grupa „Dzielimy się jedzeniem, food sharing – Bielany”, na której lokalnie możemy oddać
nadprogramową żywność. Na terenie
Warszawy powstaje także coraz więcej
jadłodzielni, czyli miejsc, do których
możemy przyjść i zostawić lub zabrać
produkty żywnościowe. Większość jadłodzielni jest wyposażona w lodówkę. Na
terenie Bielan póki co nie ma jadłodzielni – najbliższa zlokalizowana jest po sąsiedzku, na tyłach Urzędu Dzielnicy
Żoliborz.

Daty ważności
Na produktach żywnościowych możemy znaleźć dwa rodzaje dat. Data minimalnej trwałości poprzedzona określeniem „najlepiej spożyć przed” wskazuje
do kiedy żywność zachowuje odpowiednią jakość. Termin przydatności do spożycia jest poprzedzony określeniem
„należy spożyć do” i mówi nam, do kiedy
spożycie danego produktu jest bezpieczne. Oczywiście wszystkie produkty przed
spożyciem należy sprawdzić organoleptycznie – dokładnie obejrzeć, powąchać.
Może się zdarzyć, że nawet przed upływem terminu ważności żywność nie
nadaje się już do spożycia. Jakiekolwiek
ślady pleśni dyskwalifikują spożycie żywności. Nie wystarczy pozbyć się pleśni
z wierzchniej warstwy dżemu czy odkroić spleśniały kawałek pomidora, zainfekowany jest cały produkt i bezwzględnie
nie można go jeść. Pamiętajmy, żebyśmy
nie nie zmarnowali sobie zdrowia przy
okazji nie marnowania jedzenia. Jeden
problem zastępuje wtedy inny.

Jadłodzielnia na Bielanach
Celem zwiększenia dostępności tego
typu infrastruktury dla mieszkańców
Bielan z inicjatywy radnego Krystiana
Lisiaka, przy współautorstwie Beaty Niedomagały z grupy Bielany Less Waste
złożyliśmy do budżetu obywatelskiego
2021 projekt „Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan”. Jedną ze składowych
projektu jest powstanie ogólnodostępnej
jadłodzielni z lodówką i szafkami. Projekt
został dopuszczony do głosowania, które
odbędzie się w dniach 1-15 września 2020
roku. Chcesz móc dzielić się jedzeniem
z innymi mieszkańcami? Zagłosuj na
nasz projekt

.

fot. Beata Niedomagała

fot. Małgorzata Sokół

Bikesharing

Dobrą zasadą jest przechowywanie rzeczy z dłuższą datą ważności z tyłu szafki
lub lodówki, tak żeby produkty wymagające spożycia w krótszym terminie mieć
na oku. Mrożenie znacząco przedłuża
zdatność produktów do spożycia, więc
jeśli wiesz, że w najbliższym czasie nie
zużyjesz danego produktu lub posiłku,
najlepiej będzie odpowiednio go opisać
i zamrozić.

Ziołobranie
na ekoskwerze

To były udane zbiory. Społeczność Bielany Less Waste przeprowadziła spontaniczną zbiórkę nasion z łąki kwietnej na ekoskwerze przy ulicy Bogusławskiego. Największymi łupami mogą pochwalić się
najmłodsi uczestnicy spotkania. Z zebranych nasion wyrosną kiedyś nowe łąki,

tym razem w balkonowych doniczkach,
na osiedlowych ogródkach i prywatnych
działkach.
Wydarzenie było jednocześnie okazją
do wymiany pomysłów na to, jak być
bardziej less waste w życiu codziennym,
a także do samodzielnego wykonania
prostych ekokosmetyków i nieszkodliwych dla środowiska detergentów.
Każdy z nas może zebrać i wysiać na
wiosnę nasiona polnych kwiatów takich
jak: maki, chabry, ślazy, czy pospolitych,
choć o mniej znanych nazwach jak lepnica czy szelężnik. Zebrane, dojrzałe
nasiona suszymy na gazecie lub papierowym ręczniku. Ciepło i wilgotność skracają ich okres przydatności do użycia,
dlatego najlepszym sposobem na przechowywanie są papierowe torebki, tekturowe pudełka i materiałowe woreczki,
które umieszczamy w chłodnym, suchym
i zacienionym miejscu. Nasiona najlepiej
wysiać wiosną po ostatnich przymrozkach, od połowy kwietnia do końca maja.
Taka łąka na pewno będzie cieszyć nasze
oczy, a także przyciągać pożyteczne zapylacze
Beata Niedomagała

.
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Zaginiona osada
Z ciekawością zgłębiam dzieje mało znanych miejsc, które
zupełnie zniknęły z powierzchni ziemi. Tam, gdzie obecnie
znajduje się kompostownia Radiowo, przed laty istniała wieś
z dworkiem szlacheckim, karczmą i „fruktowym” ogrodem.
Poznajmy historię dawnego Opalina.
Mateusz Napieralski

O czym mówi nazwa miejscowości i jak
była jej geneza? Niestety na ten temat
niewiele wiadomo, mogę jedynie podzielić się swoimi przypuszczeniami. Opalin
(wymiennie zwany Opaleniem) intuicyjnie kojarzy się z opalaniem, wypalaniem
– wszak tuż za miedzą leży Wólka Węglowa, co sugeruje, że być może w tych
stronach wytwarzano dawniej węgiel
drzewny. Niewykluczone jednak, że nazwa pochodzi od magnackiego rodu Opalińskich, którego członkowie w XVII
w. przez pewien czas władali okolicznymi
dobrami ziemskimi Babice.
Czytając księgi metrykalne parafii babickiej, natknąłem się pod datą 24 września 1686 r. na wzmiankę o Mariannie
Babeckiej, mieszkance Opalina – to najstarszy ślad istnienia tej miejscowości,
jaki do tej pory udało mi się znaleźć. Sto
lat później Opalin po raz pierwszy pojawił
się na mapach, zaś królewscy urzędnicy
skarbowi zanotowali, że we wsi stoi
9 domów i młyn. Więcej szczegółów
wyglądu osady ujawnia dopiero wojskowy
plan okolic Warszawy z 1820 r. Możemy
na nim dostrzec dwa stawy i kilkanaście
budynków, w tym dwór z ogrodem
o czworokątnym planie, karczmę oraz
młyn wodny na kanale połączonym ze
strumieniem Lipkowska Woda.
Opalin stał się ośrodkiem dóbr ziemskich, w skład których wchodziły m.in.
wsie Mościska i Gać-Florianów oraz grunta między Laskami a Wólką. Oprócz
upraw i hodowli majątek utrzymywał się
z produkcji cegieł i dachówek, podobno
świetnej jakości. Ponadto sprzedawano
ozdobne bzy tureckie, akacje i sumaki.
Z treści dziewiętnastowiecznych map
wynika, że drogi wiodące do osady były
obsadzone drzewami, zapewne wyglądało to bardzo malowniczo. Jak pisano
w czasach zaboru rosyjskiego, wieś Opalin znajdowała się „o 6 wiorst za rogatkami powązkowskiemi”, czyli zgodnie
z obecną topografią miasta – ok. 7 km od
ronda „Radosława”.
Opalin na sprzedaż
W pierwszej połowie XIX w. właścicielem opalińskich dóbr był hrabia Karol
Grabowski (żyjący w latach 1790–1840),
kalwinista, weteran wojen napoleońskich
i powstania listopadowego. Dwa lata po
jego śmierci posiadłość została wystawiona na sprzedaż. W ogłoszeniu na łamach
urzędowej prasy dokładnie opisano zabudowania wsi i folwarku Opalin. Okazuje
się, że dworek był parterowy, murowany
i pokryty gontem. Za rezydencją rozciągał

się ogród, w którym rosły owoce i warzywa (naliczono wówczas około 500 drzewek owocowych!). Ogrodnik mieszkał we
własnym domu. Konie należące do dziedzica i jego gości garażowały w dworskiej
stajni, nieopodal działał młyn wodny
o uroczej nazwie Świniarek, „wraz
z chałupą drewniany o jednem kole”. Przy
drodze wiodącej do dworu gromadziły się
chłopskie chaty i zabudowania gospodarcze: stodoły, obory, chlewy i spichlerze.
W drewnianej gospodzie pod strzechą
trunki szynkował karczmarz o nazwisku
Grunwald. Skądinąd wymagania na stanowisko „barmana” w Opalinie bywały
wygórowane – anons w „Kurjerze Warszawskim” ze stycznia 1858 r. oznajmiał:
„W dobrach Opalin […] potrzebny szynkarz, który byłby zarazem cieślą lub stolarzem, albo też mularzem lub stelmachem”. Ciekawe, czy znalazł się tak
wszechstronny kandydat?
Mieszkańcy wsi
Społeczność wsi Opalin według spisu
z 1827 r. liczyła 107 osób. Ze skrzętnie
prowadzonych ksiąg kościelnych znamy
nazwiska wielu tamtejszych rodzin, np.
Kordkowie, Figaczowie, Sotomscy, Nasadkowie czy Smolińscy. Niektóre z tych
rodów do dzisiaj żyją w naszej dzielnicy.
Opis osady z 1842 r. wspomina, że osiedli
włościanie „odrabiają pańszczyzny w tydzień po 2 dni sprzężajem, a 1 dzień
pieszo”. Słynny etnograf Oskar Kolberg
w połowie XIX w. zanotował kilka opalińskich przyśpiewek ludowych, o dość
frywolnym wydźwięku, jak choćby: „Któraż z dziewcząt gęby ma dać?/ Bo się
śmieje, nie chce gadać/Śniło mi się
o Franuli,/Franula się do mnie tuli...”.
Kolejnym uchwytnym w historycznych
źródłach posiadaczem opalińskich włości
był Henryk Bunge (1811–1885), rosyjski
inżynier niemieckiego pochodzenia.
Ukraińska badaczka Olga Malij w książce
„Rodowód Bunge” podaje, że pracował on
przy budowie carskich fortyfikacji w Warszawie i Dęblinie, jednak w wieku 33 lat
zakończył karierę zawodową z powodu
choroby. Wybrał żywot ziemianina, władał Opalinem przez około trzy dekady, do
1876 r.
Przybycie wojsk
O świcie 14 kwietnia 1863 r. na drodze
przed dworem Bungego zadudniły setki
końskich kopyt. Z Warszawy przybył
oddział generał-majora Krüdenera, ścigający powstańców z partii Walerego Remiszewskiego, którzy ukrywali się w Pusz-

Opalin na Planie Okolic Warszawy, 1820 r. | Biblioteka Narodowa

czy Kampinoskiej. Carski dowódca rozsyłał stąd swoje patrole, przeczesujące
okolice. Finał pościgu był tragiczny
– młodzi, nieostrzelani partyzanci zostali tego samego dnia pokonani pod Budą
Zaborowską.
Opaleń znika
Za czasów Henryka Bunge obszar majątku znacznie się zmniejszył. Część
ziemi nadano chłopom w związku z reformą uwłaszczeniową, zaprowadzaną
w Królestwie Polskim przez carską administrację po powstaniu styczniowym.
Niedługo później wojskowe władze zadecydowały o rozszerzeniu Powązkowskiego Pola Wojennego (rosyjskiego poligonu
obejmującego spory kawał współczesnej
dzielnicy Bemowo), toteż ze względów
bezpieczeństwa około 1873 r. wieś Opalin
vel Opaleń – po co najmniej dwóch wiekach egzystencji – uległa całkowitej rozbiórce. Pozostały jedynie stawy, dziczejące drzewa owocowe i drogi donikąd. Nie
był to jednakże koniec historii, bowiem
osadę równocześnie przeniesiono dosłownie o rzut beretem, na drugą stronę
drogi Gać – Mościska. Już na tzw. planie
Kiriczenki z 1874 r. widnieją tam nowe
zabudowania, opatrzone mianem „folwark Opaleń Florianów”. Według moich
obliczeń stały w rejonie dzisiejszej posesji przy Arkuszowej 172A. W dwudziestoleciu międzywojennym, z nieznanych mi
dotąd przyczyn, nazwa folwarku znika
z map i planów. Wydaje się, że ów „drugi”
Opaleń został wchłonięty przez rozrastającą się wieś Gać, czyli późniejsze Radiowo.
Kompostownia w miejsce wsi
Natomiast teren, na którym znajdowała się kiedyś ta starsza, przymusowo rozebrana wieś Opalin/Opaleń, po likwidacji carskiego poligonu pokrył się polami
uprawnymi i pastwiskami. W czasach
PRL zbudowano tam Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Kampinoska”, potocznie zwany kompostownią Radiowo;
w pobliżu wypiętrzyła się wielka góra
śmieciowa. Wspomnieniem po dawnej
miejscowości jest ulica Opalin (nazwę
nadano bodaj kilkanaście lat temu), prowadząca ongiś do dworu.
Dlaczego zatem popularna strefa rekreacji w Puszczy Kampinoskiej, położona

tuż za granicą dzielnicy Bielany, to Polana Opaleń? Na początku XX w. majątek
nabył Oskar Saenger, bajecznie bogaty
przedsiębiorca z branży papierniczej,
amator polowań i rasowych psów. W zalesionej, północnej części swoich ziem
– właśnie tam, gdzie jest ta polana – założył bażantarnię ze sztucznym akwenem (Jeziorko Opaleńskie) i wzniósł willę myśliwską, istniejącą zresztą do dziś.
Inwestycja Saengera również była zwana
Opaleniem. Współcześnie nazwa ta jest
lokalnym synonimem plenerowego relaksu, któremu towarzyszy, nomen omen,
palenie ognisk

.

Miejsca pamięci

Pomnik ofiar rzezi
Marymontu
Instytut Pamięci Narodowej chciał
postawić pomnik upamiętniający
żołnierzy Zgrupowania AK „Żywiciel”,
którzy 14 września 1944 r. zginęli
w masakrze Marymontu. Dzielnica
zaproponowała teren przy ul. Gwiaździstej, u bram liceum im. gen. Stanisława
Maczka. Choć weterani zgodzili się na
lokalizację, to w ostatniej chwili zrezygnowali z inicjatywy.
To doskonała okazja, by upamiętnić
cywilów zamordowanych przez Niemców i Ukraińców 14 września 1944 r.
– Skala zbrodni była gigantyczna.
Hitlerowcy zabijali kobiety, mężczyzn
i dzieci w okrutny sposób. Pomnik
byłby idealnym oddaniem im hołdu
– mówi historyk Jarosław Zieliński, po
konsultacji z którym Dzielnica zaproponowała treść monumentu: „Pamięci
setek ofiar ludności cywilnej Marymontu i Rudy pomordowanych przez
hitlerowskich oprawców 14–15 września
1944 r. hołd składają mieszkańcy
Dzielnicy Bielany”. Teraz sprawą
zajmuje się IPN. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, pomnik zostanie
odsłonięty przy okazji 76. rocznicy
kapitulacji Powstania Warszawskiego.
Poległych żołnierzy AK ma upamiętnić tablica na budynku przy ulicy
Klaudyny
Przemysław Burkiewicz

.
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Nadajemy kulturę na Bielanach
Wrzesień zapowiada się pełen kulturalnych wrażeń w naszej dzielnicy. Koncerty, pokazy
gotowania, poznawanie obcych kultur i wiele więcej! Nie możecie tego przegapić!

Bielański Ośrodek Kultury
Dzień Otwarty w BOK

W planie pokaz iluzji Rafała Mulki „Magiczna podróż” o godzinie 12:30; wycieczka ogórkiem po filiach BOK w godzinach
13:35-16:00, w tym odwiedziny fili przy
Estrady 112 na warsztaty survivalowo-przyrodnicze Las-Lab o godzinie 14:00;
pokaz kuchni nowoorleańskiej i degustacja o godzinie 17:00; a na zakończenie
koncert zespołu Old Jazz Band o godzinie
18:00. Wejściówki (przejazd ogórkiem
i warsztaty Las-Lab) dostępne od 1.09
w BOK i on-line na www.bok-bielany.eu.
Ilość miejsc ograniczona.
Kiedy: 5 września od 12:30
Gdzie: Filie BOK przy ul. Goldoniego 1
i Estrady 112

Wieczór międzynarodowy PERU

W programie: koncert muzyki peruwiańskiej w wykonaniu tria w wokalno-instrumentalnego, pokaz instrumentów i strojów peruwiańskich, pokaz kulinarny
tradycyjnych potraw Peru w wykonaniu
Aldo Herrera, quiz z nagrodami.
Kiedy: 6 września 18:00
Gdzie: BOK Goldoniego 1

Podróżniczek w Ameryce
Południowej

W programie: pokaz multimedialny podróżniczki i organizatorki festiwali podróżniczych Agnieszki Stryczek pt. „Podróż do Ameryki Południowej”; nauka
kilku kroków argentyńskiego tanga; stworzenie tradycyjnego stroju – poncho. Po
zajęciach zapraszamy na warsztaty plastyczne z Panią Olą. Bilety w cenie 10 zł
od osoby.
Kiedy: 13 września 12:30
Gdzie: BOK Goldoniego 1

Koncert Karoliny Skrzyńskiej

To prawdziwa uczta dźwięków instrumentów z różnych stron świata, technik
wokalnych (biały głos, śpiew gardłowy),
dotykających melodii i rytmów. Nieograniczona niczym przestrzeń stanowi obszar, na którym spotykają się Natura
i różnorodne emocje. Bilety w cenie 20
zł od osoby.
Kiedy: 19 września 17:00
Gdzie: BOK Goldoniego 1

Marek Majewski zaprasza

Razem z Markiem Majewskim zapraszamy na wieczór satyryczny z udziałem
Trzeciego Oddechu Kaczuchy w niezawodnym składzie: Maja Piwońska i Andrzej Janeczko oraz Kubą Sienkiewiczem.
Posłuchamy piosenek kabaretowych,
parodii znanych i lubianych utworów,
lirycznych ballad oraz mądrych i znanych
tekstów. Bilety w cenie 25 zł od osoby.
Kiedy: 23 września 19:00
Gdzie: BOK Goldoniego 1

Muzyczne Twarze Jacka Kawalca

Jacek Kawalec znany dotąd głównie jako
aktor, zaprezentuje znakomity warsztat
wokalny w utworach najwybitniejszych
wokalistów wszech czasów. Na scenie
Panu Jackowi towarzyszą Julia Chmielnik
– instrumenty klawiszowe, wokal i Bartłomiej Papierz – gitary. Bilety w cenie 25
zł od osoby.
Kiedy: 23 września 19:00
Gdzie: BOK Goldoniego 1
Szczegółowe informacje o wydarzeniach
w BOK-u, w tym o sprzedaży biletów
dostępne na www.bok-bielany.eu.

Dobre miejsce

Warsztaty bibliodramy

Bibliodrama jest rodzajem formacji
z wykorzystaniem Biblii. Jej uczestnicy
poprzez spotkanie z biblijnym tekstem
dążą do zrozumienia własnych przeżyć
a także doświadczeń innych uczestników
spotkania. Głębia sensu określonego
tekstu biblijnego zostaje wydobyta dzięki
identyfikacji z bohaterami Biblii.
Kiedy: 12 września 09:00 i 13 września
13:30
Gdzie: Dobre Miejsce, ul. Dewajtis 3
wej. A

„Złodziejaszki” na Forum Filmów
Nie-Zwyczajnych

Film ”Złodziejaszki” to historia trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na
przedmieściach Tokio. Utrzymują się
najróżniejszych dorywczych zajęć oraz
drobnych kradzieży. I choć ledwo wiążą
koniec z końcem, to gdy jednak pewnego
dnia w ich życiu pojawia się zaniedbana
dziewczynka, bez wahania decydują się
zapewnić jej dach nad głową. To początek
wydarzeń, które odsłonią skrywane tajemnice z rodzinnej przeszłości.
Kiedy: 13 września 18:00
Gdzie: Aula im. J. Popiełuszki, Dobre
Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. B

„Wszyscy wiedzą” na Forum Filmów
Nie-Zwyczajnych

„Wszyscy wiedzą” to trzymający w napięciu, zaskakujący i do samego końca mylący tropy film Asghara Farhadiego. Za
sprawą tego mistrzowsko poprowadzonego dramatu obyczajowego z elementami
kryminału i love story po raz kolejny na
ekranie spotkał się gwiazdorski duet
(a prywatnie para) – Penélope Cruz i Javier Bardem.
Kiedy: 26 września 18:00
Gdzie: Aula im. J. Popiełuszki, Dobre
Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. B

GGDuo w koncercie „Moja Cisza”

Koncert GGDuo to opowieść o życiu,
małżeństwie, rodzicielstwie, o budowaniu i radzeniu sobie z codziennością,

czasem w humorystyczny sposób. Muzyka jest nieograniczona gatunkowo i stylistycznie, a inspiracją do tworzenia jest
wiara oraz doświadczenie życiowe.
Kiedy: 27 września 17:00
Gdzie: Aula im. J. Popiełuszki, Dobre
Miejsce, ul. Dewajtis 3 wej. B
Masz pytania? Napisz na kultura@
dobremiejsce.org. Bilety i zapisy na
wydarzenia w Dobrym miejscu:
https://dobremiejsce.org/

Kultura z dzielnicą

Bielańskie Granie, czyli koncert
na pożegnanie lata

Na koncercie wystąpią Sami Harb, Agata
Nizińska oraz Skubas.
Kiedy: 5 września 17:00
Gdzie: Teren przy stacji metra Słodowiec

Festiwal Muzyki Kameralnej
na Bielanach

Kwartet Camerata – jeden z najwybitniejszych polskich zespołów kameralnych,
wykona Ludwiga van Beethowena – Kwartet smyczkowy f-moll op.95, a także Romana Statkowskiego IV Kwartet smyczkowy Es – dur op.38 (premiera).
Kiedy: 6 września 19:00
Gdzie: Kościół Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, ul. Conrada 7

NEW BONE w cyklu „Jazz
w Podziemiach Kamedulskich”

Po długiej przerwie z radością rozpoczyn a my kole jn ą e dyc ję c yk lu „Ja zz
w Podziemiach Kamedulskich” na Bielanach. Na pierwszym koncercie wystąpi
kwintet NEW BONE z trębaczem Tomaszem Kudykiem na czele.
Kiedy: 10 września 19:00
Gdzie: Podziemia Kamedulskie,
ul. Dewajtis 3

Wrześniowe Smyki w świecie muzyki

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci
w każdym wieku i ich rodziców. Jest to
kreatywna edukacja muzyczna pełna
radości i dobrej zabawy.
Kiedy: 13 i 27 września 11:00
Gdzie: sala widowiskowa Urzędu
Dzielnicy, ul. Żeromskiego 29

Powstańcze śpiewanie
na Piechotkowie

Z okazji 76. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego zapraszamy wszystkich
mieszkańców na wspólne śpiewanie powstańczych pieśni przy muralu. Zaśpiewamy już po raz trzeci.
Kiedy: 11 września 18:00
Gdzie: „Okrąglak” przy ul. Skalbmierskiej 7

Recenzja

Fascynująca historia
bitwy Warszawskiej
13 sierpnia 1920 r doszło do jednej
z najważniejszych bitw w historii
świata. Na przedpolach Warszawy
oddziały Wojska Polskiego starły się
Armią Bolszewicką. Decydujące zwycięstwo Polski pozwoliło na utrzymanie
niepodległości odrodzonego państwa
i przekreśliło plany bolszewickiej
ofensywy na kraje Europy Zachodniej.
Grupa uderzeniowa dowodzona przez
Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego
położyła kres wymarzonej przez Lenina
międzynarodowej rewolucji.
Każdy zapewne słyszał o „cudzie nad
Wisłą”, ale raczej nie będzie w stanie
powiedzieć o nim nic więcej. Kto
dowodził głównymi siłami biorącymi
udział w bitwie? Gdzie toczyły się
walki? Kto nas wspierał? Czemu
wygraliśmy? Jak do najazdu bolszewików przygotowywali się mieszkańcy
Warszawy? Na te i inne pytania
w sposób przystępny i ciekawy odpowiada Adam Zamoyski w nowym
wydaniu książki „Warszawa 1920.
Nieudany podbój Europy. Klęska
Lenina”.
Zamoyski lekkim językiem opowiada
historię zmagań polsko-bolszewickich.
Nie zarzuca czytelnika niezliczoną
liczbą nazwisk, dat, nazw wsi i miasteczek czy numerami jednostek, których
i tak nie zapamiętałby, a skupia się na
podstawach wystarczających do zrozumienia przyczyn konfliktu i jego
przebiegu. Autor wskazuje także
przyczynę niepamięci Europy Zachodniej o wydarzeniach sprzed 100 lat.
Dużą zaletą książki są starannie
dobrane czarnobiałe i kolorowe zdjęcia.
Dzięki nim łatwiej przenieść się
wyobraźnią do Warszawy tamtych lat
Michał Michałowski

.

„Warszawa 1920. Nieudany podbój
Europy. Klęska Lenina”

Autor: Adam Zamoyski
Data wydania: 12 sierpnia 2020 (wydanie drugie)
Liczba stron: 292
Średni czas lektury: 4 godz. 52 min.
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Bielańskie Dni Seniora
Październik będzie miesiącem seniorów! To będzie czas spotkań
z ciekawymi ludźmi, odkrywania nowych pasji oraz uczestnictwa w interesujących wydarzeniach kulturalnych, sportowych
i integracyjnych. Sprawdź, jakie atrakcje przygotowaliśmy na
Bielańskie Dni Seniora.
Wielkie świętowanie zaczniemy od gali
otwarcia Bielańskich Dni Seniora. Odbędzie się ona 1 października w dwóch
grupach: o godz. 11 i 14 w Sali widowiskowej bielańskiego urzędu. Na uroczystość
obowiązują zaproszenia. 5 października
nie można przegapić warsztatów tańca
rekreacyjnego, które odbędą się w Bielańskim Ośrodku Kultury (Goldoniego 1). Ze
względów bezpieczeństwa ilość miejsc
jest ograniczona. Na warsztaty obowiązują zapisy (od 29 września pod nr tel.
22 834 65 47). Od 5 do 16 października
odbywać się będą również zajęcia kosmetyczne. Zapisy obowiązywać będą dokładnie tak, jak na tańce. 7 października

w BOK odbędą się dwa koncerty (godz.
17 i 19) Elżbiety Igras z zespołem. Aby
wziąć udział w wydarzeniu, należy 29
września w godz. 10-16 odebrać wejściówki w domy kultury przy Goldoniego.
8 października o godz. 16.30 w sali widowiskowej odbędą się uroczystości z okazji
15-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Huty
Warszawa „Warszawscy Hutnicy” (obowiązują zaproszenia). 10 października
w godz. 10-13 odbędzie się Integracyjny
Masz Nordic Walking (zapisy przez platformę), a dzień później w BOK koncerty
muzyki operetkowej (godz. 17 i 19 – obowiązują wejściówki do odbioru w BOK od
5 października w godz. 10-16). 12. dnia

fot. archiwum redakcji

Przemysław Burkiewicz

miesiąca o godz. 12 warto wybrać się na
warsztaty tańca rekreacyjnego w BOK
(zapisy od 28 września pod nr tel. 22 834
65 17). Nie zabraknie też zajęć sportowych, które odbywać się bęą w Impuls
Training Center (Daniłowskiego 2/4).
W poniedziałki, środy i piątki o godz.
10.15 będą to ćwiczenia siłowe i aerobowe,

we wtorki od 10.15 – Latino dla Seniora,
w czwartki i niedziele o godz. 10.15 i 15.30
– joga dla seniorów. Zapisy na zajęcia
odbywać się będą pod nr tel. 22 425 29
88. Szczegółowe informacje będą wkrótce podane na stronie internetowej oraz
w folderze, który dostępny będzie w Urzędzie Dzielnicy Bielany

.
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Wielkie święto pani Marii
To była przepiękna uroczystość! Z okazji
setnych urodzin pani Marii Piechotkowej
odbyła się wspaniała gala. Dla dostojnej
jubilatki, przy akompaniamencie Janusza
Tylmana, zaśpiewała sama Sława Przybylska. Bardzo się cieszę, że o mnie pamiętacie – powiedziała skromnie pani Maria,
odbierając od burmistrza Grzegorza Pietruczuka bukiet pięknych kwiatów i kosz
z prezentami.
Nie ma chyba mieszkańca Bielan, któremu obce jest określenie Piechotkowo.
To nieoficjalna nazwa, jednak bardzo
trwała i popularna. Pochodzi od nazwiska państwa Marii i Kazimierza Piechotków, którzy wiele dekad temu zaprojektowali bloki na Bielanach. Myśl i wyobraźnia architektoniczna pani Marii Piechot-

kowej na trwale wpisała się w krajobraz
naszej dzielnicy. Dzięki jej zamysłowi na
Bielanach mogły w przyjaznym otoczeniu
dorastać kolejne bielańskie pokolenia
– dzielić swoje radości smutki, budować
własne życie i powodzenie ze świadomością, że spokojny sen czeka ich właśnie
w bielańskim mieszkaniu.
Przy zachowaniu wszystkich zasad
bezpieczeństwa, uczciliśmy stulecie pani
Marii podczas wyjątkowej gali. Gości było
wielu, nie zabrakło wspomnień i wspaniałej muzyki w wykonaniu Sławy Przybylskiej oraz Janusza Tylmana. – Bez
państwa Piechotków nie byłoby Bielan
– mówi radna Ewa Turek.
Pani Mario, życzymy Pani 200 lat
w zdrowiu i dobrym humorze
Barłomiej Frymus

.

fot. Sylwester Korzeniewski

Życie urzędu

Bielany wspierają
wolną Białoruś
Na maszcie przy Ratuszu tuż obok
polskiej i warszawskiej załopotała
narodowa flaga Białorusi. To znak
wsparcia dla naszych wschodnich
sąsiadów, którzy nie zgadzają się na
dyktaturę Aleksandra Łukaszenki
i chcą żyć w wolnym kraju. Wszystko
wskazuje na to bowiem, że na Białorusi wybuchła rewolucja, która chce
obalić spróchniały reżim marionetkowego przywódcy.
Bunt na Białorusi wybuchł po tym, jak
po raz kolejny Aleksandr Łukaszenka
wygrał wybory prezydenckie z wynikiem 80%. Wszyscy – zarówno Białoru-

sini, jak i cały świat – wiedzą doskonale,
że plebiscyt został sfałszowany. Jednak
ludzie mają dość życia w kłamstwie i nie
uznają rządzącego od 1994 r prezydenta. Na ulice białoruskich miast wylegają
tłumy protestujące przeciwko tej obłudzie. To setki tysięcy ludzi. Do strajków
włączają się także załogi fabryk oraz
milicjanci i wojskowi. Mimo tego oporu,
który wiele osób porównuje do nastrojów w latach 80. w Polsce, Aleksandr
Łukaszenka nie zamiera ustępować
z funkcji, a publicznie pojawia się
w mundurze wojskowym i z karabinem
w ręce.
Solidaryzujemy się z naszymi sąsiadami i dlatego jak wiele instytucji wywiesiliśmy białoruską flagę przed ratuszem.
Mamy nadzieję, że reżim w Mińsku padnie, a Białoruś stanie się wolnym krajem,
tak jak my 31 lat temu
Przemysław Burkiewicz

.
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Bielańskie gadki

Pan Poldek u źródeł Rudawki
Pan Poldek, brat jego Edward, a także
Stach Jajecznik i stary Malina z Wawrzyszewa mieli miny co najmniej marsowe.
Gdy spotkałem ich na rogu Rudnickiego
i Kochanowskiego, wyglądali niczym
Gang Olsena. No, może to lekka przesada,
ale stylowe kapelusze, marynarki i do tego
dzierżone w dłoniach łopaty przypominały klasykę kina gangsterskiego.
Przemysław Burkiewicz

– Uszanowanie dla redaktora! Jedziem
na Słodowiec, skarby odkopywać – pan
Poldek mrugnął okiem i sięgnął po papierosa. – Jakie skarby? Czyżbyście panowie zamierzali odnaleźć zapomniany
skarb z czasów króla Stasia, którego kiedyś porwano i więziono w młynie na
Słodowcu? – spytałem, ale tok mojej dedukcji był co najmniej niewłaściwy.
– E tam, przynudzasz pan! Jadziem Rudawkie odkopywać – wyjaśnił Stach Jajecznik. – Bo to, prosze szanownego pana,
była kiedyś królowa bielańskich rzek!
Normalnie, legalnie i regurarnie płynęła
sobie z Koła do Powązek. Tam takie jedne
księżniczkie Czartoryskie przywiało
i sobie nad Rudawką zbudowała pałac
i jezioro kazała wykopać. A dalej Rudawka płynęła przez Buraków i Słodowiec,
u mnie zresztą pod chałupą przy Ogólnej

sobie chlupała. I jakbym łódeczkie z gazety, na ten przykład „Naszych Bielan”,
zrobił, to by ten okręt spłynął dalej na
Marymont, pod chawire Poldka. Nie,
Poldziu? – pan Stach potrzebował się
upewnić swoich racji. – Prawda to jak
ament w pacierzu! I dlatego mamy misje.
Trzeba te Rudawkie odkopać! – stary
marymontczanin trzasnął szpadlem
o chodnik, aż iskry poleciały. – Były takie
książki dla młodzieży, co niejaki Szklarszczak pisał, o młodem poszukiwaczu przygód Tomku Wilmowskim. I ten Tomasz,
rozumiesz pan, źródeł Amazonki wybrał
sie poszukiwać. To my nie będziem gorsze, i Rudawkie odkopiem! – krzyknął
pan Poldek. Jednak plan wiernych synów
bielańskiej ziemi mógł się wcale nie udać.
– Panowie, ale przecież Rudawka jest
zakopana głęboko w ziemi, a jej śladem
biegnie teraz aleja Armii Krajowej. Nie
ma chyba możliwości, żeby przywrócić
strumyk, który będzie płynął jak czterdzieści lat temu… – próbowałem wyperswadować swoje racje. – Ale nic nie szkodzi spróbować! Zresztą najpierw jadziem
do Poldka na Marymont, bo trzeba się
wzmocnić! – uśmiechnął się pan Edek
i zza pazuchy wyciągnął butelkę domowej
nalewki z truskawek – oczywiście wyhodowanych na działce pana Poldka Balcerzaka

.

Konkurs „Naszych Bielan”
To niezwykła gratka dla miłośników
historii naszej ojczyzny. W specjalnym konkursie „Naszych Bielan” możecie wygrać pięć kompletów patriotycznych publikacji.
Na jeden komplet składają się dwie
publikacje. Pierwsza to wydawnictwo
„Radio Wolna Europa w drodze do wolności” na którą składa się książeczka
poświęcona historii rozgłośni kierowanej przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego
oraz płyty z filmem o „Kurierze”, wybranymi audycjami RWE oraz materiał
dydaktyczny dla nauczycieli ze scenariuszem lekcji o rozgłośni.
Dr uga publik ac ja to p ł y t a CD
z audycją legendarnego dziennikarza
radiowego Piotra Metza ilustrowana
utworami muzyki buntu przeciw komunistycznemu systemowi. Wśród hitów

Dzień targowy
na Bielanach
To zdjęcie to prawdziwa perełka.
Pani Grażyna przysłała nam niezwykłą fotografię, która ukazuje zapomniany już mały bazarek u zbiegu
ulicy Wólczyńskiej i alei Reymonta
w latach 60. ubiegłego stulecia.
Na ujęciu widzimy mamę pani Grażyny kupującą ziemniaki od mazowieckiego rolnika. W dawnych czasach warzywa i owoce były przez chłopów przywożone na lokalne targowiska wozami
konnymi – jak widać, za sprzedawcą stoi
„zaparkowana” taka furmanka. Przy
stoisku obok w kolejce czeka grupa kobiet. Co udało im się kupić? Wygląda na
to, że w skrzyniach piętrzą się albo kapusta, albo włoszczyzna. Dziś po bazarku, a także widocznych na zdjęciu skleTABLICA OGŁOSZEŃ

ZAMÓW OGŁOSZENIE BEZPŁATNE
W „NASZYCH BIELANACH”
Tel. 22 443 47 60 (pon-pt. w godz. 9-15)
lub na pburkiewicz@um.warszawa.pl
znajdują się na niej utwory m.in. Lecha
Janerki, Chłopców z Placu Broni, T.Love
czy grupy Tilt. Obie publikacje wydał
Instytut Lecha Wałęsy, który przekazał
je redakcji dla Czytelników „Naszych
Bielan”.
Aby wygrać prezent wystarczy wysłać
do 30 września maila o temacie „Wolność” na pburkiewicz@um.warszawa.pl
Kto pierwszy – ten lepszy
Bartłomiej Frymus

.

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
Małżeństwo szuka mieszkania do
wynajęcia, najtaniej, w dowolnej
dzielnicy Warszawy. Kontakt telefoniczny po godz. 20, tel. 739 580 874

Sprzedam łóżko drewniane bardzo
solidnie wykonane 140 cm x 200 cm
z zagłówkiem z ratanu, z wysuwaną na
kółkach skrzynią na pościel. Składa się
bez problemu na metalowe zaczepy
(bez śrub). Odbiór własny na Bielanach. Łóżko jest w bardzo dobrym
stanie, tel. 505 316 163

pikach z przysłowiowym mydłem i powidłem nie ma śladu. Zmieniła się też
okolica – aleja Reymonta to szeroka
arteria, a dookoła wyrosły bloki.
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.

