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Rozmowa z Włodzimierzem Piątkowskim, 
zastępcą burmistrza dzielnicy Bielany

„Nikogo nie zostawiamy bez pomocy”

Industrialne wyzwanie na terenie Huty

Rozmowa z Michałem Krasuckim, 
stołecznym konserwatorem zabytków

Willa Gessnerów zabytkiem!

Budowa boiska głównego ośrodka Hutnik

Czytaj więcej str. 6

Epidemia koronawi-
rusa jak na razie nie 
zatrzymuje prac budo-
walnych bielańskich 
inwestycji.

N a budowie ośrodka 
Hutnik zarządzane-
go przez Aktywną 

Warszawę przy ul. Mary-
monckiej 42 trwają prace 
m.in. przy trybunach na bo-
isku głównym. – Nowe 
obiekty dla sportowców to 
dla Bielan kluczowa inwe-
stycja. Bardzo się cieszę, że 
prace postępują w takim 
tempie – mówi Grzegorz 
Pietruczuk, burmistrz dziel-
nicy Bielany. Postępują rów-
nież prace budowlane przy 
ul. Gwiaździstej 35, gdzie 
wymieniono stolarkę okien-

Koronawirus nie wstrzymuje budowy

ną oraz wykonano prawie 
w całości termomoderniza-
cję budynku. Ten sam wy-
konawca, firma Helsen, 
rozpoczął prace na Młoci-

nach przy rozbudowie Szko-
ły Podstawowej nr 77. Po-
nadto prace zgodnie z har-
monogramem realizowane 
są przy rozbudowie przed-

szkola przy ul. Wergiliusza 
oraz przy wymianie na-
wierzchni boiska Orlik na 
osiedlu Ruda.

Czytaj więcej na str. 7

Jednostka Ratowniczo-
Gaśnicza nr 6 przy al. 
Zjednoczenia ma no-
wego dowódcę. Paweł 
Szymanek to bardzo 
doświadczony strażak, 
który w bielańskiej 
jednostce służy od 20 
lat. Dotychczasowy do-
wódca Grzegorz Bugaj 
został prorektorem ds. 
operacyjnych w Szkole 
Głównej Służby Pożar-
niczej.

P oczątek objęcia do-
wództwa zbiegł się ze 
szczególnym świętem 

– Dniem Strażaka. Powstała 
w latach 50. jednostka dzi-
siaj jest bardzo ważnym ele-
mentem systemu ratowni-
czo-gaśniczego. 

Dodatkowo JRG nr 6 
w swoich strukturach ma 

Nowy dowódca strażaków

unikalną w skali kraju Spe-
cjalistyczną Grupę Ratow-
nictwa Chemiczno-Ekolo-

Czytaj więcej str. 6

Czytaj więcej str. 5

Czytaj więcej str. 6

gicznego, która może być 
dysponowana do działań 
nie tylko na terenie Polski, 

ale całej Unii Europej-
skiej.
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Od 22 kwietnia rozszerza się 
katalog spraw, które miesz-
kańcy mogą załatwić w bezpo-
średnio w Urzędzie Dzielnicy 
Bielany od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00-16.00. 

S prawy mieszkańców są reali-
zowane, choć niektóre w ogra-
niczonym zakresie. Apeluje-

my, aby dla bezpieczeństwa swojego 
i innych ograniczać wizyty w urzę-
dzie do niezbędnego minimum. 
Jeśli sprawa nie jest pilna, zachęca-
my do odłożenia osobistej wizyty.

Dotychczas można było ode-
brać jedynie dowód osobisty, pra-
wo jazdy i zarejestrować fabrycz-
nie nowy pojazd. Teraz można 
załatwić wszystkie sprawy z zakre-
su ewidencji ludności, dowodów 
osobistych, rejestracji pojazdów, 
praw jazdy oraz innych dokumen-
tów komunikacyjnych.

Ograniczenia w obsłudze bezpośredniej mieszkańców

Nadal obowiązuje telefoniczne 
umówienie się na wizytę, a w przy-
padku, gdy wymagana jest płat-
ność – wcześniejsze dokonanie jej 
przelewem (kasa w urzędzie jest 
zamknięta).

W urzędzie czynne są tylko 

trzy stanowiska: dowody osobiste, 
meldunki (+48) 22 443 48 62; re-
jestracja pojazdów, prawa jazdy 
oraz inne sprawy i dokumenty 
komunikacyjne (+48) 22 443 48 
49; odbiór paszportów (+48) 22 
695 73 88. 

W sali obsługi może przeby-
wać jednocześnie trzech interesan-
tów. Klienci będą wpuszczani po-
jedynczo, po uprzednim zdezyn-
fekowaniu rąk oraz zasłonięciu ust 
i nosa. Pozostałe osoby proszone 
są o zajmowanie kolejki przed 
urzędem w bezpiecznej odległości 
2 metrów od siebie.

W pozostałym zakresie bezpo-
średnia obsługa klientów polega 
na przyjmowaniu pism i wnio-
sków. Dokumenty (umieszczone 
w kopercie) można składać do 
oznaczonego pojemnika ustawio-
nego w przedsionku w wejściu 
głównym.

Nadal odwołane są wszystkie 
dyżury organizowane zwyczajowo 
na terenie urzędu (m.in. dyżury 
radnych, Rady Seniorów, bezpłat-
ne porady prawne, itp.).

Kontakt z urzędem jest możli-
wy drogą telefoniczną: +48 22 443 

47 00 (informacja ogólna) i elek-
troniczną: sekretariat.udbielany@
um.warszawa.pl

Większość spraw można zała-
twić, nie wychodząc z domu – po-
przez kontakt telefoniczny, e-mail, 
ePUAP.

Nadal zamknięty jest Urząd 
Stanu Cywilnego Warszawa-Biela-
ny. Lista czynnych siedzib Urzędu 
Stanu Cywilnego (nie obowiązuje 
rejonizacja): ul. Falęcka 10 (Moko-
tów), ul. Grochowska 274 (Praga-
Południe), ul. Kłopotowskiego 1/3 
(Praga-Północ), ul. Andersa 5 
(Śródmieście), ul. Kondratowicza 
20 (Targówek), pl. Czerwca 1976 r. 
nr 1 (Ursus), al. Komisji Edukacji 
Narodowej 61 (Ursynów), ul. Włó-
kiennicza 54 (Wawer).

Powyższa organizacja pracy 
obowiązuje do odwołania.

BF

Warszawscy radni zadecy-
dowali o zmianie harmo-
nogramu obecnej edycji 
budżetu obywatelskiego. 
Przedłużono czas na ocenę 
projektów zgłoszonych 
przez mieszkańców, a głoso-
wanie zostało przeniesione 
na wrzesień.

E tap oceny projektów został 
wydłużony do 24 czerwca 
br., aby umożliwić przepro-

wadzenie rzetelnej oceny zgło-
szonych projektów. Rozpatrywa-
nie odwołań od negatywnej oce-
ny projektów, zgodnie z nowych 
harmonogramem, przypada od 
24 czerwca do 14 sierpnia br. Z ko-
lei głosowanie odbędzie się 
w dniach 1–15 września br., a wy-
niki ogłosimy 30 września br. 
Projekty wybrane w tej edycji 
będą realizowane w 2021 r., o ile 
sytuacja formalno-prawna i fak-
tyczna umożliwi ich pełną reali-
zację. Pozostałe zasady regulują-

Budżet obywatelski 
– głosowanie 
przeniesione na jesień
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Na przełomie marca i kwietnia 
przy ul. Żeromskiego vis a 
vis ratusza bielańskiego oraz 
na pl. Konfederacji, dzięki 
wsparciu Zarządu naszej 
dzielnicy, zakwitło prawie 20 
tys. żonkili, tworząc piękne 
Pola Nadziei. 

K wiaty te są widocznym 
symbolem społecznej kam-
panii, którą wraz z władza-

mi naszej dzielnicy rozpoczęliśmy 
już dwa lata temu. Akcja ma 
uwrażliwić mieszkańców na pro-
blemy, z którymi borykają się ho-
spicja, a żonkile są symbolem 
nadziei, tak bardzo potrzebnej 
naszym pacjentom.

W kampanię zaangażowały się 
wszystkie szkoły podstawowe z te-
renu Bielan. Na spotkaniach 
w szkołach młodzież zapoznaje się 
z działalnością hospicjów.

Poprzez konkursy, festyny, jar-
marki, przedstawienia teatralne  
młodzież angażuje się we wspiera-
nie naszego hospicjum.

Wiosną, gdy kwitną żonkile, 
młodzież wychodzi na ulice, poja-
wia się w centrach handlowych 
i przed kościołami. Setki wolonta-
riuszy rozdają przechodniom ulot-
ki, wklejają żonkilowe nalepki 
i kwestują na rzecz naszego hospi-
cjum. W tym roku ze względu na 
pandemię zostaliśmy zmuszeni do 
zawieszenia tej aktywności, a tym 
samym pozbawieni możliwości 
dodatkowego finansowania na-
szych działań, a potrzeby hospi-
cjum są ogromne.

Środki w ten sposób zebrane 
mają miedzy innymi przyczynić 

Pomóżcie Polom Nadziei!

80102010260000120202474930 
z dopiskiem Pola Nadziei.

Wojtek Perkowski
Koordynator Kampanii Pola Nadziei 

Archidiecezjalny Zespół 
Domowej Opieki Paliatywnej

Pola Nadziei to kampania wspierająca 
hospicja na całym świecie. 

Prosimy o wsparcie naszej akcji wpłatą na konto kampanii:
80102010260000120202474930  z dopiskiem Pola Nadziei

Ambasador kampanii
Agata Młynarska

się do zmniejszenia kolejki ocze-
kiwania na przyjęcie pacjentów 
pod naszą opiekę. Zwracamy się 
do Państwa z gorącą prośbą 
o wsparcie w tym szczególnym 
czasie bielańskiego hospicjum.

Prosimy o wpłaty na konto: 

ce przebieg budżetu obywatel-
skiego w Warszawie nie zmieniły 
się.

Realizacja budżetu obywatel-
skiego w Warszawie jest obowiąz-
kowa i wynika z zapisów ustawy 
o samorządzie gminnym. W bie-
żącej edycji budżetu obywatelskie-
go na realizację projektów miesz-
kańców przeznaczono ponad 83 
mln zł.

UM Warszawa
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Epidemia koronawirusa 
wywróciła nasz świat do góry 
nogami. – Musieliśmy objąć 
opieką nie tylko starszych 
wiekiem mieszkańców, ale też 
wdrożyć realne wsparcie dla 
lokalnych przedsiębiorców. To 
wielki i trudny egzamin, który 
musimy zdać razem – mówi 
wiceburmistrz Włodzimierz 
Piątkowski (Razem dla Bielan).

Po wielu tygodniach od rozwi-
nięcia się pandemii koronawirusa 
pojawiły się realne problemy, z któ-
rymi musi zmierzyć się samorząd. 
Chodzi przede wszystkim o wspar-
cie skierowane do różnych grup 
mieszkańców. Jak wygląda pomoc 
udzielana przez dzielnicę?

Jako pierwsi w mieście urucho-
miliśmy Dzielnicowy Zespół 
Wsparcia Mieszkańców. Osoby 
tworzące zespół oferują pomoc 
osobom zdrowym, nieobjętym 
kwarantanną, które zdecydowały 
się pozostać w domach z uwagi na 
swój wiek albo inne czynniki ryzy-
ka. Część z tych osób niestety nie 
ma zapewnionej opieki rodziny, 
znajomych lub sąsiadów, dlatego 
przy wsparciu m.in. naszych jed-
nostek dzielnicowych i wolontariu-
szy zapewniamy pomoc w robieniu 
zakupów, wynoszeniu śmieci czy 
zakupie lekarstw. Opieką objęto już 
kilkadziesiąt rodzin.

Zespół uzupełnia standardowe 
działania Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Bielany, który 
udziela pomocy swoim klientom 
oraz przy wsparciu policji i wojska 
osobom w kwarantannie. 

Tak. Pracownicy ośrodka otrzy-
mują zgłoszenia z Centrum Usług 
Społecznych (o osobach objętych 
kwarantanną) oraz bezpośrednio 
od mieszkańców, którzy nie są ob-
jęci kwarantanną, ale potrzebują 
pomocy pracowników Ośrodka. 
Wszystko odbywa się przy wspar-
ciu wolontariuszy oraz Wojsk 
Obrony Terytorialnej, a w zakresie 
potrzeb żywnościowych poprzez 
podejmowanie współpracy z Fede-
racją Polskich Banków Żywności, 
Polskim Komitetem Pomocy Spo-
łecznej (PKPS), Polskim Czerwo-
nym Krzyżem i Caritasem.

Dodatkowo, ponieważ Ośrod-
ki Wsparcia dla Seniorów miesz-
czące się na Bielanach (al. Zjedno-
czenia 13 oraz ul. Wrzeciono 5a) 
musiały zostać zamknięte, pra-
cownicy ośrodków dostarczają 
posiłki (w tym obiad oraz śniada-
nie) samotnym seniorom, zaopa-
trują ich w leki i drobne zakupy, 
a także są w stałym kontakcie te-
lefonicznym z podopiecznymi 
oraz ich rodzinami.

Nowe wyzwania w czasie pandemii

Wymienione powyżej działa-
nia zespołu i ośrodka uzupełnia 
bardzo rozbudowana pomoc psy-
chologiczna dla mieszkańców. 
Środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego prowadzi całodobo-
wą infolinię dla dorosłych. Do 
dyspozycji jest również zespół psy-
chologów OPS, Specjalistycznej 
Poradni Rodzinnej i Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej.

Pod koniec marca zapowiedział 
pan wsparcie przedsiębiorców wy-
najmujących miejskie lokale użyt-
kowe. Ilu przedsiębiorcom udało 
się pomóc?

Epidemia koronawirusa spo-
wodowała spowolnienie gospo-
darcze. Zarówno w skali całego 
kraju, jak i dzielnicy Bielany wiele 
firm było zmuszonych zawiesić 
działalność bądź rozważa jej za-
wieszenie. Wsparcie struktur pań-
stwowych w przypadku wielu 
przedsiębiorców, choć ważne, ma 
charakter objawowy, bowiem 
przyczyną problemów przedsię-
biorców jest brak klientów, dlatego 
bielański samorząd jak tylko może, 
wspiera przedsiębiorców.

W kwietniu Zarząd Dzielnicy 
przyjął uchwały przyznające obniż-
kę czynszu (nie dłużej niż na trzy 
miesiące) dla blisko 100 podmio-
tów. Kolejne zgłoszenia są w trak-
cie rozpatrywania. Dla usprawnie-
nia pomocy w uchwałach określo-
no, że obniżka czynszu nie wyma-
ga podpisania aneksu do umowy.

Ponadto Bielański Integrator 
Przedsiębiorczych zaangażował się 
w pomoc w zakresie bieżących 
problemów i pytań dotyczących 

prowadzenia biznesu w dobie pan-
demii. Prowadzi zintensy� kowaną 
komunikację m.in. o ułatwieniach 
i uproszczeniach podatkowych, 
o odroczeniu lub zwolnieniu ze 
składek na ZUS oraz o specjalnych 
świadczeniach postojowych.

Dodatkowo, mając na uwadze 
naszą silną bielańską społeczność, 
stale zachęcamy do wspierania 
lokali gastronomicznych realizu-
jących dostawy na wynos. Gdzie 
tylko możemy, promujemy listę 
bielańskich lokali. Warto podkre-
ślić, że restauratorzy mimo trudnej 
sytuacji sami włączają się w pomoc 
i przygotowują posiłki dla senio-
rów czy służb medycznych i mun-
durowych.

Przywołał Pan służby medyczne 
i mundurowe, które są na pierwszej 
linii frontu. Ich również pomoc 
dzielnicy nie ominęła.

To prawda. Do Szpitala Bielań-
skiego i Komendy Rejonowej Po-
licji Warszawa V przekazaliśmy 
maseczki trzywarstwowe oraz żele 
antybakteryjne z gliceryną. Po-
trzeby są ogromne, w samym tylko 
Szpitalu Bielańskim dziennie zu-
żywanych jest 3 tys. maseczek.

Ponadto, odpowiadając na po-
trzeby i apel komendanta bielań-
skiej policji, przygotowaliśmy bazę 
kwaterunkową na odbywanie kwa-
rantanny przez funkcjonariuszy. Na 
ten cel przeznaczono dwa lokale.

Dla samorządu dużym wyzwa-
niem jest przeniesienie aktywności 
kulturalnej i sportowej do sieci. 
Proszę opowiedzieć o projekcie 
„Nasze Bielany online”.

Uznaliśmy, że w czasie, gdy wy-
chodzenie z domu jest po prostu 
ryzykowne, należy przygotować 
dla mieszkańców Bielan treści, któ-
re będą dostępne i pozwolą na za-
gospodarowanie wolnego czasu. 

Na nowym fanpage NASZE 
BIELANY zamieszczane są na bie-
żąco informacje o zajęciach dla 
dzieci, młodzieży, seniorów, a tak-
że wykłady dotyczące historii 
dzielnicy, transmisje z ważnych 
i ciekawych wydarzeń, czy infor-
macje o treningach, zumbie albo 
zajęciach pływackich. W tej chwi-
li mamy zgromadzą bibliotekę 
ponad 200 materiałów wideo z za-
jęciami.

Duże emocje wywołuje dyskusja 
mieszkańców odnośnie do dezyn-
fekcji budynków mieszkalnych na 
bielańskich osiedlach. Kto i gdzie 
jest odpowiedzialny za tego typu 
działania?

Zasobem dzielnicy Bielany za-
rządza Zakład Gospodarowania 
Nieruchomościami dla dzielnicy 
Bielany, który utrzymuje zasób 
w należytym stanie higieniczno-
sanitarnym. W tym celu ZGN Bie-
lany podjął działania związane z cy-
klicznym dezynfekowaniem po-
mieszczeń wind oraz klamek 
i uchwytów w częściach wspólnych 
budynków. Ponadto � rma działają-
ca na zlecenie ZGN Bielany sukce-
sywnie przeprowadza dezynfekcję 
klatek schodowych i piwnic w bu-
dynkach mieszkalnych stanowią-
cych w 100 proc. własność miasta.

Dodatkowo burmistrz Grze-
gorz Pietruczuk zwrócił się do 
spółdzielni mieszkaniowych i za-

rządców nieruchomości z terenu 
dzielnicy z apelem o podjęcie dzia-
łań na rzecz podwyższenia pozio-
mu higieny w administrowanych 
budynkach, szczególnej uwadze 
polecając konieczność dezynfekcji 
drzwi, klamek, przycisków domo-
fonów, wind, poręczy, bram (fur-
tek), do wiat śmietnikowych oraz 
innych przedmiotów i urządzeń, 
a także ich elementów, z którymi 
mieszkańcy nieruchomości mają 
częsty i bezpośredni kontakt. 

Dezynfekcji na zlecenie miasta 
poddawane są również bielańskie 
ulice.

Dotychczas na Bielanach było 
wykonanych kilkanaście takich 
akcji. Każdorazowo w trakcie noc-
nego przejazdu, trwającego do 
sześciu godzin, dezynfekcji pod-
dawane jest nawet 26 tys. m2 po-
wierzchni. Kilkudziesięciu pra-
cowników zużywa do tego około 
30 litrów wody wysokoozonowa-
niej. Jest ona bezpieczna dla ludzi, 
środowiska naturalnego, urządzeń 
i infrastruktury. Do produkcji po-
trzebne są woda, tlen i energia 
elektryczna. Po kilku minutach 
prowadzonej dezynfekcji odgazo-
wana woda wysoko ozonowana 
rozkłada się do czystego tlenu.

Systematycznie zwiększa się 
zakres spraw, które będzie można 
osobiście załatwić w urzędzie. Jak 
dzielnica jest przygotowana na 
przyjęcie większej liczby intere-
santów?

To trudna sytuacja, bo prak-
tycznie z dnia na dzień musieliśmy 
znacznie przemodelować funkcjo-
nowanie urzędu tak, aby nie zakłó-
cać realizacji spraw ważnych dla 
naszych mieszkańców. Oczywiście 
wszystko w oparciu o zalecenia 
rządowe, ale też Wojewody i Pre-
zydenta Warszawy. Obecnie (stan 
na początek maja – red.) w miej-
scach obsługi nie przebywa jedno-
cześnie więcej Klientów niż pra-
cowników wyznaczonych do ich 
obsługi. Wprowadzono także zasa-
dę, że bezpośrednio są obsługiwa-
ni wyłącznie Klienci, których cha-
rakter sprawy wymaga osobistego 
stawiennictwa do Urzędu. Warto 
dodać, że zarówno wypłata świad-
czeń rodzinnych, wydawanie po-
zwoleń na budowę, skierowania do 
lokali komunalnych, jak również 
proces przekształcania prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo wła-
sności przebiegają bez zakłóceń.

Niezależnie od tego sale obsłu-
gi wyposażono w dozowniki z pły-
nem do dezynfekcji rąk, szklane 
przesłony, a pracownicy bezpo-
średnio obsługujący interesantów 
są wyposażeni w środki ochrony 
osobistej. Ponadto regularnie są 
dezynfekowane sale obsługi.

Opracowanie Bartłomiej Frymus

Włodzimierz Piątkowski
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W kwietniu obchodziliśmy Dzień 
Pracowników Służby Zdrowia 
i Światowy Dzień Zdrowia. 

O ich nieocenionej pracy na 
rzecz społeczeństwa przy-
pominamy sobie szczegól-

nie teraz, kiedy walczą z epidemią 
na pierwszej linii frontu – w szpi-
talach, przychodniach, laborato-
riach i jadąc na sygnale, aby rato-
wać życia.

Przy 700 osobach pracujących 
w Szpitalu Bielańskim dzienne 
zapotrzebowanie na jednorazowe 
maseczki to 3 tys. sztuk, tak że 
potrzeby są ogromne.

Maseczki dla szpitala
– Jako społeczność bielańska 

chcieliśmy choć w niewielkim 
stopniu podnieść ich bezpieczeń-
stwo. Przekazaliśmy dzisiaj do 
Szpitala Bielańskiego maseczki 
ochronne trójwarstwowe i żele 
antybakteryjne z gliceryną oraz 
dodatkowo małą słodką niespo-
dziankę – powiedział Grzegorz 
Pietruczuk, burmistrz dzielnicy. 

– Wspierajmy nasze służby 
medyczne zawsze i pamiętajmy, jak 
ważna jest ich praca, również po 
tym, jak wygramy walkę z korona-
wirusem – dodał burmistrz.

MB

Nie jest tajemnicą, że najbar-
dziej narażeni na złapanie 
koronawirusa są ci, którzy 
stykają się z nim na co dzień. 

N ie jest to jedynie personel 
szpitali: lekarze, pielęgniar-
ki i laboranci, którzy dziel-

nie walczą o swoich pacjentów. Są 
to również ratownicy i pracownicy 
służb dbających o to, aby osoby 
chore i z podejrzeniem przebywa-
ły w kwarantannie, aby miały za-
pewniony dostęp do ciepłego po-
siłku i najważniejszych produktów, 
aby ludzie przestrzegali zasad bez-
pieczeństwa w przestrzeni publicz-
nej. Oni zajmują się innymi, ale kto 
zajmie się nimi w potrzebie?

Zapewne wielu z Was ze zgro-
zą czytało wiadomości o ratowni-
kach, strażakach czy policjantach, 
którzy po kontakcie z osobą chorą 
oczekiwali wiele godzin, a nawet 
cały dzień na wyniki testów na 
obecność wirusa... zamknięci 
w karetkach i radiowozach. Nie są 
to warunki odpowiednie na tym-
czasową kwarantannę, a ze wzglę-
du na swoją ważną pracę osoby te 
tym bardziej nie zasługują, aby 
w takich przebywać. Włodzimierz 
Piątkowski, zastępca burmistrza, 
zaproponował wyjście z tej niedo-
puszczalnej sytuacji.

Postanowiono przygotować 
specjalne mieszkanie, w którym 
pracownicy służb będą mogli 
w cywilizowanych warunkach 
odbyć kwarantannę. Urząd Dziel-
nicy Bielany przeznaczył na ten 
cel lokal o powierzchni 60 m2 w nie-
wielkim budynku, do którego 
dostęp jest wprost z podwórka. 
Najpierw trzeba było jednak prze-

prowadzić gruntowny remont, 
aby miejsce to nadawało się do 
użytku.

Burmistrzowie Grzegorz Pie-
truczuk i Włodzimierz Piątkowski 
zebrali się wraz z aktywistami Sto-
warzyszenia Razem dla Bielan w so-
botę 4 kwietnia o poranku, aby 
przeprowadzić niezbędne prace 
remontowe i porządkowe w lokalu. 
W ruch poszły pędzle, wałki 
i zmiotki, a po całym dniu miesz-
kanie było gotowe do wyposażenia 
w meble oraz sprzęty. Wszystko 
odbyło się oczywiście z dbałością 
o bezpieczeństwo osób zaangażo-
wanych w prace.

Niedługo później Urząd Dziel-
nicy postarał się wygospodarować 
kolejne mieszkanie w tym samym 
budynku. Niestety problemem oka-
zało się ich wyposażenie. Z pomo-
cą przyszli ponownie aktywiści 
Stowarzyszenia Razem dla Bielan. 
Ze swoich własnych środków zaku-

pili dwa składane łóżka wraz 
z kompletem pościeli i kołder. Po-
trzeby są jednak znacznie większe, 
a więc założono na portalu zrzutka.
pl zbiórkę pieniędzy na wyposaże-
nie mieszkań. Cel to 4 tys. zł.

Jednocześnie wielu mieszkań-
ców dzielnicy zgłosiło się z propo-
zycją przekazania mebli i sprzętu 
elektronicznego jak telewizor czy 
pralka. Pracownicy Urzędu Dziel-
nicy pomagają obecnie w ich od-
biorze i dostarczeniu do obu 
mieszkań.

Nikogo na Bielanach nie zosta-
wimy w potrzebie. Wspieramy się 
nawzajem w tych trudnych cza-
sach. Mam nadzieję, że przygoto-
wane przez nas mieszkania przy-
służą się dobrze naszym dzielnym 
ratownikom, policjantom i straża-
kom – tłumaczy Włodzimierz 
Piątkowski.

MM

Mieszkania dla pracowników służb

Specjalistyczna � rma przy 
pomocy maszyn czyszczących, 
samochodów ze zraszaczami 
oraz opryskiwaczy plecako-
wych prowadzi regularną 
dezynfekcję bielańskich ulic.

K ażdorazowo w trakcie noc-
nego przejazdu trwającego 
do sześciu godzin dezyn-

fekcji poddawane jest nawet 
26 tys. m2 powierzchni. Kilkudzie-
sięciu pracowników zużywa do 
tego około 30 litrów wody wyso-
koozonowaniej. Jest ona bezpiecz-
na dla ludzi, środowiska natural-
nego, urządzeń i infrastruktury. 
Do produkcji potrzebne są woda, 
tlen i energia elektryczna. Po kilku 
minutach prowadzonej dezynfek-
cji odgazowana woda wysoko ozo-
nowana rozkłada się do czystego 
tlenu.

Ozonowanie bielańskich ulic

Technologia dezynfekcji opra-
cowana przez � rmę WOFIL była 
konsultowana ze specjalistami 
z zakresu epidemiologii i wiruso-
logii. Ozonowanie jest również 
zgodne z wytycznymi Narodowe-

go Instytutu Zdrowia Publicznego 
– Państwowego Zakładu Higieny 
oraz Głównego Inspektora Sani-
tarnego.

Redakcja

Około 300 paczek żywno-
ściowych tygodniowo tra� a 
do dzieci i uczniów, którzy 
przed zamknięciem szkół 
i przedszkoli korzystali (ze 
względu na trudną sytuację 
materialną) z nieodpłatnego 
wyżywienia. Paczki są wyda-
wane rodzicom we wtorki lub 
czwartki.

P omoc uruchomiona 20 
kwietnia dotyczy uczniów, 
którzy zostali zwolnieni 

Paczki dla uczniów
z całości lub części opłat za korzy-
stanie z posiłku w stołówce lub 
korzystają ze stypendium „Posiłek 
dla ucznia”. Paczki wydawane są 
raz w tygodniu, a ich zawartość 
stanowi równowartość kwoty 
przeznaczonej na wyżywienie. Li-
sta produktów oraz przepisy na 
dania zostały opracowanie przez 
koordynatorkę miejskiej kampanii 
„Wiem, co jem” po konsultacji 
z dietetykami.
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Do szpitala tra� ły maseczki i płyn do dezynfekcji

Paczki żywnościowe przygotowane dla uczniów

Ozonowanie węzła przesiadkowego Młociny
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Gdy zaczęto wprowadzać 
kolejne obostrzenia związane 
z pandemią, w bielańskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
zwierano szyki. To właśnie pra-
cownicy socjalni mieli stać się 
jednym z kluczowych ogniw 
w walce z rozprzestrzeniającą 
się epidemią koronawirusa. Do 
pomocy włączyli się też inny 
pracownicy Ośrodka (m.in. 
administracja, psycholodzy, 
asystenci rodziny). Przypadła 
im rola łączników między 
osobami przebywającymi 
na kwarantannie a światem 
zewnętrznym.

R yzyko było oczywiste, ale 
pracownicy OPS wkrótce 
otrzymali bezcenną pomoc 

od żołnierzy 6. Mazowieckiej Bry-
gady Wojsk Obrony Terytorialnej. 
– W połowie marca prawie wszy-
scy przechodzili na pracę zdalną, 
by chronić siebie i swoje rodziny 
przed ryzykiem zakażenia. Tym-
czasem my nie mogliśmy sobie na 
to pozwolić. Ośrodek musi funk-
cjonować cały czas, a podczas epi-
demii dostaliśmy dodatkowe za-
dania – mówi Maciej Sotomski, 
dyrektor bielańskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Kwarantanna nakładana na 
osoby wracające z zagranicy lub 
mające kontakt z zakażonymi 
oznacza zakaz wychodzenia 
z domu. Często informacja o ko-
nieczności odizolowania się przy-
chodzi znienacka. To stawia wiele 
osób w trudnej sytuacji, szczegól-
nie tych, które nie mogą liczyć na 
pomoc rodziny. W domach utknę-
ły też osoby niepełnosprawne, 

„Nikogo nie zostawiamy bez pomocy”

chore i cała rzesza seniorów. I tu 
do akcji wkroczyli pracownicy 
socjalni i terytorialsi. 

W uruchomionym od razu sys-
temie pomocy każdy ma swoją rolę 
do odegrania, a suma tych działań 
przekłada się na sprawne funkcjo-
nowanie całego mechanizmu. – Sa-
nepid przygotowuje listę osób, 
które tra� ają na kwarantannę, i wy-
syła ją do Centrum Usług Społecz-
nych, skąd listy docierają do 18 
OPS-ów działających na terenie 
Warszawy – tłumaczy dyrektor 
Sotomski. Czasem to dokument 
z 50 nazwiskami, czasem ze 100. 
Dość powiedzieć, że na Bielanach 
do końca kwietnia na kwarantannę 
zostało skierowanych 1031 osób. 
Jeśli przy nazwisku jest numer te-
lefonu, pracownik OPS-u dzwoni, 
by ustalić, jakiego wsparcia potrze-
buje dana osoba. Jeśli na liście jest 
tylko nazwisko, pracownicy zwra-
cają się do policji, by ta ustaliła 
numer kontaktowy. – Osoby na 

kwarantannie najczęściej proszą 
o zrobienie zakupów czy wykupie-
nie leków – mówi szef bielańskiego 
OPS-u. Ale są też nietypowe życze-
nia. Ktoś prosi o umycie okien, ktoś 
inny o przyniesienie drewna do 
kominka. Takie przypadki są jed-
nak rzadkością. 

Ze względów bezpieczeństwa 
pracownicy socjalni starają się nie 
wychodzić w teren (tylko w wyjąt-
kowych przypadkach, np. pożaru, 
śmierci podopiecznego itp.). Kon-
takt z poszczególnymi mieszkań-
cami biorą na siebie żołnierze 
wojsk obrony terytorialnej. – Po-
czątki bywały trudne – przyznaje 
podporucznik Rafał Sawicki z 6. 
Mazowieckiej BWOT, dowódca 
oddziału żołnierzy pomagających 
m.in. na Bielanach. – Każdy, kto 
przyjeżdża z zagranicy, z lotniska 
musi jechać prosto do domu. Nie 
ma szans na zrobienie zakupów. 
A lodówki w domach są puste 
– opowiada podporucznik Sawicki. 

Teryrorialsi wzięli na siebie ciężar 
kontaktów z osobami na kwaran-
tannie. Ciężar często dosłowny, bo 
wśród zadań żołnierzy jest m.in. 
zrobienie i przyniesienie zakupów. 
Bywa, że żołnierze WOT docierają 
do osób odizolowanych obładowa-
ni 20-kilogramowymi torbami. – 
Ustalając listę potrzeb, prosimy, by 
skupiać się na produktach pierw-
szej potrzeby, a jednocześnie, by 
było ich na tyle dużo, aby te zaku-
py starczyły na 5-7 dni – dodaje 
podporucznik Sawicki.

Terytorialsi spotykają się 
z ogromną życzliwością, zwłaszcza 
że przynoszą nie tylko prowiant, 
ale także pocieszenie. Widok woj-
skowego munduru wzbudza zaufa-
nie, a często wzruszenie. Bywa, że 
młody żołnierz służby terytorialnej 
wraca z akcji zafascynowany, bo 
spotkał uczestnika powstania war-
szawskiego, który opowiadał mu 
o prowadzonych walkach. Ale po-
moc dla osób w izolacji społecznej 
to nie jedyna aktywność wojsk 
obrony terytorialnej podczas epi-
demii. Podporucznik Jolanta Ma-
ciaszek, rzecznik 6. MBWOT, pod-
kreśla, że żołnierze pomagają w ca-
łym kraju np. przy pobieraniu 
wymazów do testów na obecność 
koronawirusa, ewakuacji pensjo-
nariuszy DPS-ów, rozwożą paczki 
żywnościowe, rozładowują trans-
porty ze środkami ochrony osobi-
stej, pełnią dyżury przed szpitalami 
(m.in. mierzą temperaturę osobom 
wchodzącym do placówki). Są 
wszędzie tam, gdzie w potrzebie 
jest mieszkaniec lokalnej społecz-
ności. – Nie zapominajmy też, że 
terytorialsi to ochotnicy, którzy 
służbę muszą godzić z pracą czy 

nauką. To nie jest łatwe, ale są peł-
ni zapału i chcą się angażować na 
200 procent – dodaje podporucz-
nik Maciaszek. 

Czy się nie boją? – Zachowu-
jemy wszystkie środki ostrożności, 
ale jesteśmy przecież żołnierzami, 
wiemy, co oznacza służba – pod-
kreśla podporucznik Sawicki. – Na 
początku był pewien strach i nie-
pewność – przyznaje dyrektor Ma-
ciej Sotomski. – Mimo to pracow-
nicy dają z siebie wszystko. Wyko-
nujemy zarówno dotychczasowe, 
jak i nowe obowiązki – zapewnia. 
Wśród dodatkowych inicjatyw jest 
również telefon interwencyjny, 
przy którym pracownicy pełnią 
dyżury w weekendy i święta. Pra-
cownicy bielańskiego OPS dostar-
czają też śniadania i obiady pod-
opiecznym dziennych domów 
pomocy społecznej, a nawet za-
dbali o ich rozrywkę i uruchomili 
kursy online: języka angielskiego 
i trening pamięci. Pracownicy OPS 
dzwonią do swoich podopiecz-
nych, by sprawdzić, czy wszystko 
jest w porządku. Te telefony to dla 
seniorów często wyczekiwany mo-
ment w ciągu dłużącego się dnia, 
chwila, gdy można porozmawiać, 
podzielić się swoimi obawami, ale 
też usłyszeć słowa otuchy. 

Mottem wojsk obrony teryto-
rialnej, formacji działającej od 
zaledwie trzech lat, jest hasło „Za-
wsze gOTowi, zawsze blisko”. – Dla 
nas czas epidemii to test służby. 
Myślę, że go zdaliśmy i wiele osób 
przekonało się, że jesteśmy po-
trzebni. Żołnierze także widzą, że 
ich wysiłek ma sens, a hasło: „ni-
kogo nie zostawimy w potrzebie” 
– nie jest gołosłowne – zauważa 
porucznik Rafał Sawicki z WOT.  

Aleksandra Zborowska
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W sierpniu 1921 r. zawiązała 
się spółdzielnia mieszkaniowa 
Placówka, która rozpoczęła 
budowę kameralnego osiedla 
na gruntach między Radio-
wem, Wólką Węglową a Mło-
cinami. W kwietniu budynek 
został wpisany do rejestru 
zabytków.

J ej skarbnikiem był farmaceu-
ta Jan Witold Gessner (1886-
1953), absolwent carskiego 

uniwersytetu w Dorpacie, właści-
ciel dobrze prosperującej apteki 
w Alejach Jerozolimskich i labora-
torium farmaceutycznego na 
Ochocie. Aptekarz posiadał na Pla-
cówce dwie wille. Pierwsza, przy 
ulicy Palisadowej 7, została zbudo-
wana w 1923 lub 1929 r. (publika-

Willa Gessnerów zabytkiem! cje podają rozbieżne daty). Drugi 
budynek, znajdujący się dwa nu-
mery dalej, wzniesiono w 1937 r.

Podczas kampanii wrześniowej 
Placówka stała się polem bitwy, 
która przeszła do historii jako 
„warszawskie Termopile”. Rankiem 
21 września 1939 r. żołnierze I ba-
talionu 30. Pułku Strzelców Ka-
niowskich szykowali się do obrony 
wśród zabudowań miejscowości. 
Dowódca batalionu, major Broni-
sław Kamiński, ulokował w starszej 
rezydencji Gessnera swoje stano-
wisko dowodzenia. Wieloletni 
mieszkaniec willi Władysław Wit-
kowski, wspominał: „Przybyli o� -
cerowie polscy […]. Zajęli pokoje 
na sztab dowództwa, przybyło też 
wojsko, które zaczęło się okopy-
wać. Nad całością czuwał major 
Kamiński. Był to postawny o� cer, 
do żołnierzy miał stosunek ojcow-
ski. Mało przebywał w swojej kwa-
terze – był cały czas na przedpolu”. 

Około 9.30 Niemcy rozpoczęli 
ostrzał artyleryjski, po czym ruszy-
li  do natarcia na Placówkę. 
W krwawym, ponad godzinnym 
boju polski batalion poniósł ol-
brzymie straty. Major Kamiński 
poległ, biegnąc na czele odwodo-
wej kompanii z pomocą walczą-
cym kolegom. Moment śmierci 
oficera został zainscenizowany 
w dokumentalnym � lmie „Szarża, 
czyli przypomnienie kanonu” (reż. 
Krzysztof Wojciechowski, 1981). 
W krótkim urywku dostrzeżemy 
willę Gessnera, będącą jeszcze 
w całkiem dobrym stanie.

Po wojnie przez kilka lat po-
mieszczenia willi wynajmował 
Edward Gobiec (1886-1958), rów-
nież farmaceuta, kolega Gessnera 
ze studiów, który prowadził tu la-
boratorium. W budynku urządzo-
no też mieszkania kwaterunkowe.

Mateusz Napieralski

Co jest najważniejsze w opiece 
konserwatorskiej nad cennymi 
historycznie obiektami i ob-
szarami? Jak wykorzystać po-
tencjał takich miejsc? Rozma-
wiamy z Michałem Krasuckim, 
stołecznym konserwatorem 
zabytków.

W ubiegłym roku do ewidencji 
zabytków wpisano Stawy Brustma-
na i Stawy Kellera. Jak w przypadku 
Biura Stołecznego Konserwatora 
przebiega procedura wpisu do 
gminnej ewidencji zabytków?

To dość prosta procedura. Raz 
na kwartał lub raz na pół roku 
biuro aktualizuje ewidencję. Poja-
wiają się wtedy wnioski aktualiza-
cyjne, niektóre obiekty lub obsza-
ry trzeba dopisać lub wykreślić. 
Wszystkie propozycje są przez nas 
analizowane i wery� kowane histo-
rycznie. Gromadzimy różne doku-
menty i sprawdzamy prawdziwość 
wszystkich danych. Następnie 
wspólnie z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków podejmujemy 
decyzję o ewentualnym wpisie. 
Finalnie Prezydent Warszawy 
podpisuje zarządzenie, które pre-
zentuje listę wpisanych projektów 
i obszarów.

Co daje taki wpis?
To jest przede wszystkim dość 

istotny reżim prawny. Wszystko, 
co jest ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków, wymaga uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, mam tutaj na myśli sy-
tuację, gdy procedowane jest po-

Nie każda dzielnica może pochwalić się 
cennymi historycznie obszarami

zwolenie na budowę lub warunki 
zabudowy. W przypadku rejestru 
zabytków jest inaczej. Mamy do 
czynienia z większym zakresem 
ochrony, a konserwator właściwie 
musi wydawać pozwolenia na 
wszystko, co dotyczy danej nieru-
chomości czy obszaru.

Jakie są najważniejsze zadania 
Stołecznego Konserwatora Zabyt-
ków?

Od ponad dwóch lat nie reali-
zujemy zadań z zakresu admini-
stracji państwowej. Nie jesteśmy 
organem konserwatorskim. Nie 

wydajemy pozwoleń, nie przepro-
wadzamy kontroli. Jesteśmy biu-
rem w mieście, wspierającym spra-
wy dotyczące dziedzictwa. Staramy 
się prowadzić politykę bardziej 
skupioną nad opieką nad zabytka-
mi. Skoro nie mamy narzędzia w po-
staci kija, to wykorzystujemy na-
rzędzie w postaci marchewki. 
W ostatnich latach bardzo wzmoc-
niliśmy dotacje dla obiektów za-
bytkowych. Mogą się o nie ubiegać 
np. wspólnoty mieszkaniowe.

Poprzez dotacje promujemy 
dobre rozwiązania i praktyki kon-
serwatorskie. Co roku wniosków 

dotacyjnych mamy ponad 100. 
W skali całego miasta łączna kwo-
ta dotacji to w ubiegłym roku 16 
mln zł.

Nasze biuro, tak jak wspo-
mniałem na początku, prowadzi 
również gminną ewidencję zabyt-
ków. Organizujemy również zaję-
cia edukacyjne i kursy dla społecz-
nych opiekunów zabytków.

Na Bielanach przykładem 
ostatnich realizacji prac konser-
watorskich właśnie dzięki dotacji 
są budynki Podczaszyńskiego 11/15 
oraz Kasprowicza 105.

W przypadku Podczaszyńskie-
go 11/15 były prowadzone pod-
stawowe prace przy elewacji. 
W przypadku Kasprowicza 105 
mieliśmy już do czynienia z du-
żym wyzwaniem. To budynek 
z zespołu budynków Państwa Pie-
chotków. Elewacja wykonana 
z szarej cegły dodatkowo była po-
mazana sprayem. Szczęśliwie uda-
ło się wszystkie prace konserwa-
torskie przeprowadzić bez żad-
nych komplikacji.

Mieszka pan na Bielanach. Pro-
szę powiedzieć, który rejon dzielni-
cy najbardziej pana zachwycił?

Jestem wielkim fanem całego 
założenia Starych Bielan z placem 
Konfederacji, ulicami Schroegera, 
Przybyszewskiego, Kleczewską 
czy Płatniczą. To bardzo ciekawy 
obszar o dużych walorach histo-
rycznych , konserwatorskich i kra-
jobrazowych. Całość uzupełnia 
osiedle zaprojektowane przez 
Państwa Piechotków. Mamy też 
świetne osiedla przy ulicy Kaspro-
wicza, czy potem w kierunku Lasu 
Lindego, zespół budynków przy 
ulicy Szaflarskiej i Zuga. To 
wszystko bez wątpienia jeden 
z najcenniejszych zespołów na 
terenie całego miasta. Nie każda 
dzielnica może się pochwalić ta-
kimi miejscami.

Jak można wykorzystać poten-
cjał tego rejonu?

To już się dzieje. Nowa nasa-
dzenia, remonty chodników i ulic. 
To wszystko wygląda bardzo este-
tycznie. Dobrym działaniem jest 
również rewitalizowanie placyków 
wewnątrz osiedli. To projekt, któ-
ry fantastycznie się wpisuje w ochro-
nę tego zespołu.

Rozmawiał Bartłomiej Frymus
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Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków
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Epidemia koronawirusa jak 
na razie nie zatrzymuje prac 
budowlanych bielańskich 
inwestycji.

N a budowie ośrodka Hutnik 
zarządzanego przez Ak-
tywną Warszawę przy ul. 

Marymonckiej 42 trwają prace 
m.in. przy trybunach na boisku 
głównym. Wykonano też funda-
menty pod słupy oświetleniowe 
oraz stan surowy otwarty zaplecza 
szatniowo-sanitarnego dla boiska 
C i kortów tenisowych. W najbliż-
szych tygodniach planowane jest 
m.in.: zakończenie montażu beto-
nowych konstrukcji trybun i wy-
konanie fundamentów dla zaple-
cza boiska B.

Postępują również prace bu-
dowlane przy ul. Gwiaździstej 35. 
W budynku XCVI LO wymienio-
no stolarkę okienną, a na ukończe-
niu jest termomodernizacja bu-
dynku. Rozpoczęto również robo-
ty związane z wymianą pokrycia 
dachowego wraz z jego ocieple-
niem. Ten sam wykonawca, � rma 
Helsen, rozpoczął również prace 
na Młocinach przy rozbudowie 
Szkoły Podstawowej nr 77. Przy ul. 
Samogłoska ciężki sprzęt pojawił 
się na początku kwietnia. Jako 
pierwsze wykonywane są prace 
przy budowie łącznika obecnego 
budynku z nowym skrzydłem. Za-
planowano tam siedem klas (każ-
da na 25 uczniów). Zagospodaro-
wany zostanie również teren wokół 
placówki. Prace zakończą się na 
przełomie 2020 i 2021 roku.

Ponadto dzielnica rozszerzyła 
zakres umowy z obecnym wyko-
nawcą modernizacji przedszkola 
przy ul. Wergiliusza. Wśród no-
wych zadań są wymiana ogrodze-
nia i dodatkowe prace przy funda-
mentach budynku. Wykonano już 

Raport z budowy

W środę rozpoczęło się usta-
wianie ośmiu głazów, ważą-
cych blisko 50 ton. Głazy będą 
elementem ozdobnym central-
nej części parku.

N a placu budowy roboty po-
stępują. Zaawansowane są 
pracy przy instalacjach 

podziemnych – wykonano kana-
lizację oraz przepusty na instalacje 
od monitoringu i elektryki. Trwa-
ją prace przy jednej z głównych 
alejek oraz przy fundamentach 
pod drewnianą aleję. Od strony ul. 
Perzyńskiego wzdłuż ogrodzenia 
posadzono nowe graby.

Projekt zagospodarowania 
terenu obejmuje: modernizację 

Ze śląskiego 
kamieniołomu 
prosto na Bielany

konstrukcję nowego skrzydła 
przedszkola i większość przebudo-
wy wewnątrz starej części budynku. 
Zaawansowane są również prace 
przy instalacjach. Rozpoczęto też 
prace wykończeniowe, m.in. kła-
dzenie gładzi, glazury, terakoty.

Na osiedlu Ruda ruszyły prace 
przy modernizacji boiska. Do 
czerwca wykonawca wymieni pra-
wie 1900 mkw. podbudowy i na-
wierzchni boiska. Ponadto dokład-
nemu czyszczeniu zostanie pod-

dana nawierzchnia bieżni (330 
mkw.) oraz boiska wielofunkcyj-
nego (608 mkw.). W tym przypad-
ku projekt jest realizowany z Bu-
dżetu Obywatelskiego Dzielnicy 
Bielany.

Zgodnie z harmonogramem 
wykonywane są prace przy mo-
dernizacji al. Zjednoczenia reali-
zowanej przez Zarząd Dróg Miej-
skich.

BF

istniejących oraz budowę nowych 
alejek, modernizację placów za-
baw, budowę siłowni plenerowej 
i strefy Street Workout, ustawie-
nie elementów małej architektu-
ry (ławki, kosze, stojaki na rowe-
ry, kosz na psie odchody), budo-
wę kurtyny wodnej (200 m2 
z płyty granitowej oraz ponad 
600 m2 nawierzchni drewnianej 
z odprowadzeniem wód opado-
wych bezpośrednio do gruntu), 
montaż monitoringu oraz za-
aranżowanie strefy wypoczynku 
(kompozycja nasadzeń umiesz-
czonych na podwyższeniach 
w formie gazonu).

BF

Fo
t. 

Ar
ch

. R
ed

ak
cj

i

Jeden głaz waży 6 ton
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W Liceum im. Maczka na ukończeniu są prace przy termomodernizacji budynku

Na Młocinach rozbudowa szkoły zaczęła się od budowy łącznika

W przedszkolu przy Wergiliusza zakończyły się prace konstrukcyjne

Prace w parku prowadzone są w taki sposób, aby nie uszkodzić korzeni drzew
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Rozmawiamy z popularną 
postacią naszej bielańskiej 
społeczności – profesorem Ma-
ciejem Luniakiem, zoologiem 
i ekologiem. Jego specjalno-
ściami naukowymi są ornitolo-
gia i ekologia miasta, a poza-
zawodowym hobby – obser-
wacje ptaków. Tytuł profesor-
ski otrzymał od prezydenta 
Lecha Wałęsy. Całe swoje 
życie zawodowe był związany 
z Muzeum i Instytutem Zoo-
logii Polskiej Akademii Nauk. 
Obecnie jest w tym Instytucie 
profesorem-emerytem, współ-
pracownikiem. Opublikował 
212 prac naukowych i 230 po-
pularnonaukowych, poświę-
conych głównie faunie miasta, 
w szczególności Warszawy.

Co pana wiąże z Bielanami?
Mieszkam tutaj od połowy lat 

60., czyli już pół wieku, z czego 
ostatnie 40 lat na Starych Biela-
nach. Darzę tę część dzielnicy 
wielkim sentymentem, cenię jej 
przedwojenną tradycję, przyjazny 
kształt urbanistyczny (willowa za-
budowa z bogatą zielenią, metro), 
socjalność stosunków sąsiedzkich. 
Chyba nie znalazłbym dla siebie 
w Warszawie lepszego miejsca za-
mieszkania. Z Bielanami wiążą 
mnie także zaangażowania w spra-
wy przyrody tej dzielnicy – zarów-
no tej dzikiej w Lesie (a nie Lasku!) 
Bielańskim i lasach Młocin i Ra-
diowa, ale też tej zurbanizowanej 
w przydomowych ogrodach i osie-
dlach mieszkaniowych. Ta bielań-
ska przyroda, głównie ptaki, była 
przedmiotem moich badań nauko-
wych, a aktywne obcowanie z nią 
jest dla mnie też przyjemnością i re-
kreacją. Jestem również zaangażo-
wany w działania na rzecz jej 
ochrony i wzbogacenia oraz popu-
laryzacji wiedzy o niej – w publi-
kacjach i prelekcjach opisujących 
ją. Jednym z takich dokonań była 
wydana dwukrotnie (2010 i 2013) 
przez Urząd Dzielnicy obszerna 
monogra� a „Przyroda Bielan war-
szawskich” – do jej stworzenia 
udało mi się pozyskać ponad trzy-
dziestu specjalistów z różnych 
dziedzin. 

Jest pan też kojarzony ze spa-
cerami ornitologicznymi w Lesie 
Bielańskim.

Z tym wyjątkowym reliktem 
dawnej Puszczy Mazowieckiej je-
stem związany od początku moje-
go bielańskiego życiorysu. Po woj-
nie urządzono tam Park Kultury 
z tańcami, koncertami i innymi 
formami masowej rozrywki, po-
pularnymi i nawiązującymi do 
tradycji, ale dewastującymi Las. 

Pół wieku z bielańską przyrodą

Do tego projektowana wówczas 
Wisłostrada miała go przecinać 
ulicą Dewajtis. Lasowi Bielańskie-
mu groziła więc zagłada. Wówczas 
powstała inicjatywa uznania go za 
rezerwat przyrody (stał się nim 
w 1973 r.) i poprowadzenia Wisło-
strady estakadą przy brzegu Wisły. 
Udało się to dzięki usilnym zabie-
gom grupy miłośników Lasu i nie-
formalnym wpływom ówczesnej 
wicemarszałek Sejmu, prof. Haliny 
Skibniewskiej. To była chyba 
pierwsza w tej skali (zwycięska!) 
batalia proekologiczna w Warsza-
wie, a dla mnie „zaślubiny” z La-
sem Bielańskim. I tak jestem z nim 
związany do dziś, działając na 
rzecz ochrony jego wspaniałej 
przyrody, a obcowanie z nią jest 
dla mnie pasją przyrodnika i naj-
lepszą rekreacją. Tamte czasy przy-
pomina mi zdjęcie z 1964 r., na 
którym dosiadam pamiętnego sło-
nia – atrakcję ówczesnego Parku 
Kultury, a dziś będącego ikoną 
Bielan. Dwukrotnie (w latach 1970 
i 1990) wykonałem inwentaryzację 
awifauny (ptaków) Lasu i opisałem 
jego przyrodę w specjalnych roz-
działach pięciu książek. Las Bie-
lański jest ostoją chyba najbogat-
szej bioróżnorodności w Warsza-
wie, a także szczególną wartością 
krajobrazową i historyczną – bądź-
my tego świadomi! 

A w jakich działaniach zwią-
zanych z bielańską przyrodą pan 
aktualnie uczestniczy?

Właśnie prowadzona jest reno-
wacja Skweru im. prof. Jerzego 
Jarnuszkiewicza przy ul. Perzyń-
skiego. Zawiązała się społeczna 
grupa zabiegająca o nadanie temu 
terenowi proekologicznego cha-
rakteru. W ramach tej inicjatywy 
zgłosiliśmy projekt stworzenia tu 
(w pasie od strony ogrodów przy 

ul. Staffa) wydzielonej „strefy 
przyrody” z bogatą roślinnością, 
zminimalizowaną interwencją 
ogrodniczą i programem edukacji 
ekologicznej (m.in. pasieką). Ta 
nasza propozycja, jak i szereg in-
nych,  znalazła się w projekcie re-
nowacji Skweru. Można więc mieć 
ostrożną nadzieję, że będzie to 
teren przyjazny przyrodzie. 

Te pana zaangażowania znala-
zły formalne uznanie Samorządu 
Bielan.

Tak, nawet dwukrotnie. Na 
wniosek Dzielnicy w roku 2017 
dostałem Nagrodę Miasta Stołecz-
nego Warszawy, wręczoną przez 
ówczesną prezydent Hannę Gron-
kiewicz-Waltz  podczas uroczystej 
sesji Rady Warszawy na Zamku 
Królewskim. A rok później (2018), 
również z inicjatywy Dzielnicy, 
dostałem odznakę Zasłużonego 
dla Warszawy. Bardzo sobie cenię 
te oba zaszczyty i tutaj jeszcze raz 
dziękuję Samorządowi Bielan za 
wystąpienia w tej sprawie do władz 
Miasta.  

Ptaki są pana specjalnością 
naukową i hobbystycznym zami-
łowaniem. Pomówmy o bielańskiej 
awifaunie.  

Jest ona stosunkowo dobrze 
znana z badań naukowych i z ob-
serwacji bielańskich amatorów 
ornitologii, a opisuje ją wspomnia-
na już monogra� a „Przyroda Bie-
lan...”. Mowa tam o około 131 ga-
tunkach ptaków występujących na 
Bielanach regularnie, tzn. corocz-
nie w odpowiednich porach roku. 
W tej liczbie wymieniono około 
89 gatunków lęgowych – tzn. ta-
kich, które w naszej dzielnicy za-
kładają gniazda i wyprowadzają 
potomstwo. Pozostałe gatunki pta-
ków występują tu, ale nie są z Bie-

lanami związane rodzinnie. Te 
liczby zapewne zmniejszyły się 
w ciągu ostatnich lat, co jest prze-
jawem ogólnej (w kraju, na świe-
cie) tendencji do zubożenia róż-
norodności świata zwierzęcego, 
a także skutkiem czynników lokal-
nych. Na Bielanach jest to głównie 
rozrost zabudowy i intensy� kacja 
zagospodarowania, kosztem natu-
ralnych terenów zielonych i rolni-
czych. Nie mamy więc już, albo są 
w zupełnym zaniku, takich ptaków 
jak kuropatwa, skowronek, pliszka 
żółta, potrzeszcz. W środowisku 
zabudowy zmniejszyła się popula-
cja wróbli, jerzyków i kawek, m.in. 
dlatego, że modernizacja budow-
nictwa pozbawia je miejsc lęgo-
wych. Mniej jest kolonii lęgowych 
jaskółek oknówek. 

Ale są też ptaki, u których na 
Bielanach obserwujemy wzrost 
populacji. 

W willowych kwartałach poja-
wiły się i są coraz liczniejsze dwa 
gatunki leśne – sójka i gołąb grzy-
wacz, który od gołębia miejskiego 
różni sie wielkością i białą „grzy-
wą” na szyi. Jesienią i zimą nad 
bielańskimi osiedlami coraz licz-
niej krążą mewy – głównie śmiesz-
ka i mewa siwa. Więcej jest łysek 
zimujących na zbiornikach wod-
nych (np. Stawach Brustmana i Kel-
lera), a na bielańskiej Wiśle – kor-
moranów. Dobrze ma się w naszej 
dzielnicy pustułka – niewielki ptak 
z rodziny sokołów gniazdujący 
w niszach budynków, np. okien-
kach strychowych. Bielańska po-
pulacja tego tępiciela gryzoni liczy 
około dwudziestu par i chyba wy-
kazuje tendencję wzrostową. Na-
tomiast para „prawdziwych” soko-
łów wędrownych, które przez kilka 
lat zamieszkiwały loggię wieżowca 
na Marymoncie – przeniosła się za 
Wisłę i zajęła specjalnie dla nich 
przygotowaną skrzynkę na komi-
nie żerańskiej elektrociepłowni. 
Ostatnią nowością bielańskiej awi-
fauny jest wąsatka, niewielki barw-
ny ptak, która  minionej zimy trzy-
mała sie w trzcinowisku na Kępie 
Potockiej, przyciągając amatorów 
fotografii (pisały o niej „Nasze 
Bielany”).

Spektakularną zmianę w awi-
faunie bielańskiej Wisły spowo-
dowała likwidacja spustu ścieków 
w Młocinach. Teraz są kierowane 
rurociągiem pod Wisłą do oczysz-
czalni Czajka w Białołęce. Daw-
niej to ujście ścieków było miej-
scem licznej koncentracji różnych 
gatunków mew i kaczek, które 
wyławiały „smakołyki” wypływa-
jące z kolektora, a zimą korzysta-
ły też z niezamarzającej przestrze-
ni wodnej. To skupisko ptaków 
wodnych ściągało polujące bieliki. 
Zjeżdżali się więc tu z całej War-
szawy amatorzy obserwacji orni-
tologicznych, z lornetkami, lune-

tami i aparatami fotogra� cznymi. 
Tej atrakcji już nie ma, ale bielań-
ska Wisła jest teraz czystsza. 

A patrząc szerzej – aktualnym 
i widocznym ubytkiem świata 
zwierząt Bielan jest wytrzebienie 
dzików, które dawniej śmiało (ale 
nie agresywnie!) spacerowały po 
naszej Dzielnicy. Szkoda mi tych 
sympatycznych świnek.

W jakim stopniu przyroda jest 
obecna w społecznym życiu naszej 
dzielnicy? 

Bielany na tle innych dzielnic 
Warszawy wyróżniają się pod tym 
względem zarówno w działaniach 
Samorządu, nastawionego proeko-
logicznie (!), jak i w zaangażowa-
niu mieszkańców. Jesteśmy jedyną 
dzielnicą, która ma monografię 
całościowo opisująca jej przyrodę. 
Tylko na Bielanach odbywa się co 
roku dzielnicowy festiwal eduka-
cyjny Dzień Ptaków. Przez trzy 
bielańskie parki (Olszyna, Herber-
ta i Jarnuszkiewicza) przebiega 
ptasia ścieżka z wieżami, w któ-
rych są miejsca lęgowe dla różnych 
gatunków oraz tablice przedsta-
wiające te ptaki i w kontekście 
zasad ekologii. Niedawno mieli-
śmy dużą wystawę zdjęć bielań-
skich ptaków, autorstwa Joanny 
Radziejewskiej. Podobnej wystawy 
nie było chyba nigdzie w Warsza-
wie. Znaczna większość przyjętych 
do realizacji na Bielanach projek-
tów Budżetu Obywatelskiego 
z ostatnich lat dotyczyła działań na 
rzecz przyrody. Rezultatem tych 
działań są liczne skrzynki lęgowe 
dla ptaków zainstalowane na tere-
nach zieleni i na budynkach. 
W tym roku w ramach Budżetu 
mają pojawić się także specjalne 
miejsca lęgowe dla jaskółek oknó-
wek oraz zostaną podjęte działania 
pielęgnacyjne ratujące drzewa 
przed wycięciem. 

I tylko pod względem ptasich 
nazw ulic jesteśmy daleko za Ur-
synowem, który ma ich co naj-
mniej kilkanaście, a Bielany tylko 
cztery: Ptasi Raj, Kosa, Rudzika 
i Czyżyka, usytuowane w enklawie 
Lasu Młocińskiego. Podpowia-
dam, że są jeszcze wolne nazwy 
ptaków jak np. pokrzewka, plesz-
ka, cyranka czy bielik.  

W ub. r. z inicjatywy Samorzą-
du Dzielnicy w Parku Olszyna 
odbyła się akcja BioBlitz. To jest 
przeprowadzany w wielu krajach 
program doraźnych („Blitz”) kom-
pleksowych inwentaryzacji „dzi-
kiego życia” (� ory i fauny), zwykle 
w jakimś parku. Wyniki takiego 
„zdjęcia” w Parku Olszyna, doko-
nanego z udziałem kilkunastu 
przyrodników – specjalistów z róż-
nych dziedzin,  posłużą renatury-
zacji tego parku, tzn. jego zagospo-
darowaniu w sposób sprzyjający 
przyrodzie.   
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Mówiliśmy o działaniach na 
rzecz  bielańskiej przyrody, a co jej 
najbardziej szkodzi?

Są tu czynniki poza lokalne, na 
które mamy ograniczony wpływ, 
jak i bardziej bielańskie. Przykła-
dem tych pierwszych jest postępu-
jące przesuszenie, obserwowane 
w całym kraju. Powoduje ono zu-
bożenie roślinności, a pośrednio 
siedlisk dla fauny. U nas na Biela-
nach skutki tego zjawiska są wi-
doczne m.in. w Lesie Bielańskim. 
Potok Bielański dawniej był miej-
scem bytowania bogatej fauny 
wodnej, np. płazów, a nawet ryb. 
Obecnie zostało tylko jego łoży-
sko, pozbawione wody,  martwe. 
W drugim leśnym potoku – Ru-
dawce także znacznie ubyło wody, 
więc i dzikiego życia. Skutkiem 
przesuszenia Lasu jest mniejsza 
odporność jego roślinności na 
zniszczenia – widać to szczególnie 
po wydeptanym runie przy ścież-
kach i na skarpach. To przesusze-
nie pogarsza warunki wegetacji 
zieleni także w parkach, osiedlach, 
ogrodach. Nie mając wpływu na 
zmiany klimatu i ogólnych warun-
ków hydrologicznych, powinni-
śmy dbać przynajmniej o lokalną 
retencję wody – np. żeby desz-
czówka nawadniała zieleń, a nie 
spływała do kanału.

Innym czynnikiem szkodzą-
cym bielańskiej (i nie tylko) przy-
rodzie jest wycinanie starych 
drzew. Posadzenie nawet wielu 
drzew nie równoważy straty jed-
nego starego. Potrzeba kilkudzie-
sięciu lat, zanim te młode zaczną 
odgrywać znaczącą ekologiczna 
rolę – jako czynnik klimatyczny, 
siedlisko fauny, tworzywo krajo-
brazu. Czyli to jest inwestycja do-
piero dla przyszłych generacji. Za 
często i zbyt lekkomyślnie zuba-
żamy w ten sposób przyrodę 
Dzielnicy. Aktualne metody arbo-
rystyki (postępowania z drzewa-
mi) dają tu duże, a niedostatecznie 
wykorzystywane (!) możliwości 
unikania tej straty – bezpowrotnej 
w skali naszego życia. W najgor-
szym przypadku niech zostanie 
przynajmniej główny korpus ta-
kiego „skazańca”. Zmniejszeniem 
zagrożeń powodowanych przez 
drzewa mogą być ostrzegające 
napisy, jakie pojawiły się np. w Le-
sie Bielańskim i w Dębach Mło-
cińskich. 

W Lesie Bielańskim znaczne 
szkody wyrządzają ruch publicz-
ności i rajdy rowerowe poza wy-
znaczonymi szlakami. Niszczą one 
roślinność i malownicze stoki gór-
nego tarasu, szczególnie ostatnio, 
kiedy Las jest wyschnięty, przez co 

jego runo jest mało odporne na 
wydeptywanie i rozjeżdżanie. Jest 
tu też ogólny problem wprowadza-
nia psów do Lasu Bielańskiego 
(gdzie jest to zakazane, ale po-
wszechnie ignorowane) i innych 
parków leśnych. Spacer z psem jest 
popularną i ważną społecznie for-
mą rekreacji. Pies prowadzony w le-
sie szlakiem/ścieżką na smyczy jest 
w pełni akceptowalny. Natomiast 
swobodnie buszując, płoszy zwie-
rzęta (m.in. ptaki w gniazdach na 
ziemi i w krzewach), także zosta-
wiając woń drapieżnika. Pilne 
i ważne dla ochrony przyrody Lasu 
(a także innych bielańskich par-
ków leśnych) jest wprowadzenie 
do regulaminu dla publiczności 
zasady: obecność psa w lesie – tak, 
ale tylko na smyczy. I oczywiście 
powinno to być przypilnowane 
(straż miejska, policja). 

Znaczny udział w krajobrazie 
Bielan mają ogrody – przydomo-
we, działkowe. Jak tam sprzyjać 
przyrodzie?

Namawiam ich właścicieli, 
żeby do swoich ogrodów wpuścili 
więcej naturalnej, rodzimej zieleni 
zamiast wyfroterowanych trawni-
ków i tuj. Dla jeży ważne są  przej-
ścia pod ogrodzeniami, a w kącie 
ogrodu kupka ściółki i gałęzi – jako 

kryjówka, miejsce rozrodu i snu 
zimowego. Na drzewie lub na ścia-
nie budynku – skrzynka lęgowa 
dla szpaka lub sikorki. Ostatnio 
propagowane są też „hotele” dla 
owadów zapylających. Jak naj-
mniej wygrabiania ściółki i jak 
najwięcej naturalnego runa. Nie 
tępmy kretów – są potrzebne eko-
systemowi gleby. Kot – groźny 
łowca ptaków i wiewiórek, nie po-
winien być wypuszczany do ogro-
du, a przynajmniej pilnowany. 
Niedawno ukazała się broszurka 
doradzająca, jak sprzyjać dzikiemu 
życiu w zieleni miejskiej – wydana 
przez Zarząd Zieleni m.st. Warsza-
wy i jest dostępna tam lub w Inter-
n e c i e  h t t p : / / z z w . w a w .
pl/2019/02/28/dzikie-zycie-w-
parkach-mie jsk ich- jak- im-
sprzyjac-plik-do-pobrania/.

Jaki jest stosunek pana, jako 
ornitologa, do powszechnego zwy-
czaju dokarmiania ptaków?

Ze względów przyrodniczych 
dokarmianie ptaków nie jest po-
trzebne – uzależnia je od nas, 
zmienia ich zwyczaje (np. nie od-
latują na zimę), zwabia je w nad-
mierne koncentracje. Ale z drugiej 
strony dokarmianie ma społeczny 
walor rekreacyjny i dydaktyczny. 
Pozwala obserwować ptaki, za-

przyjaźnia z nimi. Ja sam też znaj-
duję w tym przyjemność. Jeśli 
dokarmiamy, to przestrzegajmy 
przy tym zasad przypominanych 
w mediach. Takie zalecenia są np. 
na tablicy umieszczonej w Parku 
Olszyna w ramach bielańskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Najwła-
ściwszym poczęstunkiem dla 
większości ptaków są ziarna sło-
necznika, tanie i dostępne, m.in. 
na naszym bielańskim bazarze 
przy ul. Wolumen. 

Natomiast znacznie ważniejszy 
od dokarmiania jest dla ptaków 
dostęp do wodopoju. Trzeba jed-
nak dbać, żeby woda była często 
zmieniana, a naczynie utrzymane 
w czystości. W moim ogródku od 
wiosny do jesieni jest kuweta 
z wodą, stale odwiedzana przez 
skrzydlatych gości. 

Dziękujemy za rozmowę.  
Wzajemnie dziękuję paniom 

i redakcji „Naszych Bielan” za 
możliwość opowiedzenia Czytel-
nikom o sprawach bielańskiej 
przyrody i jej obecności w mojej 
biogra� i. Korzystam też z okazji, 
żeby wyrazić paniom uznanie za 
społeczną (często naszą wspólną) 
aktywność proekologiczną dla na-
szej Dzielnicy.

Krajobraz naszej dzielnicy 
wzbogacił się na przełomie 
kwietnia i maja o dwa nowe, 
wyjątkowe elementy zielonej 
architektury. Mowa oczywiście 
o udanej realizacji pierwszych 
tegorocznych inwestycji z Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

D o użytku mieszkańców 
oddany został zrewitalizo-
wany teren przed Kościo-

łem Pokamedulskim w Lesie Bie-
lańskim, a na osiedlu Chomi-
czówka trwają ostatnie prace nad  
wieżą dla jaskółek. Jak tylko zo-
stanie zasiedlona przez ptaki, bę-
dzie ona idealnym miejscem do 
obserwacji przez mieszkańców 
dzikiego życia. 

Projekt „Odpocznij u Kamedu-
łów” to inwestycja warta blisko pół 
miliona złotych, która zebrała po-
parcie prawie 2 tys. mieszkańców. 
Polegała ona na gruntownej rewi-
talizacji terenu przed Kościołem 
Pokamedulskim. Utworzone zo-
stały dwie strefy: w pierwszej zna-
lazły się nowe drewniane zabawki 
dla dzieci, a drugą przeznaczono 
na odpoczynek pośród kolorowe-
go bukietu roślin. Dodatkowo 
ustawione zostały tam elementy 
małej architektury jak ławki, 
karmniki i budki dla ptaków oraz 
domki dla owadów na terenie pa-

Rajska oaza w Lesie Bielańskim

sieki dla pszczół. Kościół Pokame-
dulski od zawsze był ostoją życia, 
tego dzikiego i udomowionego, 
a po rewitalizacji panorama stwo-
rzeń korzystających z dobro-
dziejstw leśnej oazy poszerzy się 
o kolejne gatunki.

Dobrane gatunki roślin są cha-
rakterystyczne dla dawnych ogro-
dów klasztornych. Nasadzenia po-
dzielono na cztery różne kwatery. 

W pierwszej znajdziemy zioła za-
konne i rośliny lekarskie (szałwia, 
melisa, mięta i lawenda), w drugiej 
zakwitną krzewy owocowe (tru-
skawki, poziomki, borówki, maliny 
i porzeczki), a w dwóch kolejnych 
znalazły się rośliny o symbolice 
maryjnej i religijnej, jak konwalia, 
piwonia chińska, stokrotka ogro-
dowa i kosaciec syberyjski. Dodat-
kowo naprzeciwko Kościoła zasa-

dzono soczyście � oletowe krokusy. 
Zwieńczeniem nowego ogrodu są 
jabłonie rajskie, pasujące tam nie 
tylko z powodu nazwy.

Odnowienie terenu przed 
świątynią to kolejny etap całościo-
wej rewitalizacji dawnego klasz-
toru kamedułów. W 2018 r. reno-
wacji poddano budynek kościoła 
i część eremów. Odświeżona zo-
stała także szopka bożonarodze-

niowa z rzeźbami Józefa Wilko-
nia. Wizytówka Bielan nabrała 
nowego wyglądu i przez długi 
czas będzie dobrze służyć miesz-
kańcom. 

Ostoja dla ptaków
Na sam koniec kwietnia dobie-

gły również końca prace nad wieżą 
dla jaskółek, która stanęła na tere-
nie Ekoskweru przy ul. Bogusław-
skiego. Jak argumentują autorzy 
projektu – jaskółki to bardzo po-
żyteczne ptaki, które potra� ą zja-
dać tysiące owadów. Szczególnie 
gustują one w coraz uciążliwszych 
komarach. Niestety wiele z gniazd 
zakładanych przez te ptaki było 
niszczonych, a więc budowa jaskól-
nika okazała się koniecznym kro-
kiem dla ochrony jaskółek. Spotkał 
się on z poparciem mieszkańców 
osiedla. Wieże tego rodzaju to roz-
wiązanie sprawdzone i popularne 
za granicami naszego kraju.

Mimo epidemii staramy się 
realizować wszystkie inwestycje 
zgodnie z planem, szczególnie te 
wybrane przez mieszkańców w bu-
dżecie obywatelskim. Na ten mo-
ment zachęcam do tego, aby sko-
rzystać z nich po uspokojeniu się 
sytuacji i zdjęciu obostrzeń. Jeśli 
nie musimy wychodzić z domu, 
zostańmy w nim – komentuje 
Grzegorz Pietruczuk, burmistrz 
dzielnicy Bielany. 
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10 Nasze Bielany nr 04/2020SPOŁ ECZN E

Studenckie wizje na Fort Wawrzyszew
Studenci kierunku gospodar-
ka przestrzenna na Wydziale 
Geodezji i Kartogra� i Politech-
niki Warszawskiej zmierzyli się 
z zadaniem stworzenia planu 
miejscowego dla rejonu Fortu 
Wawrzyszew. Konkurs prac 
zorganizowano przy współpra-
cy z Urzędem Dzielnicy Biela-
ny. Zaprezentowane koncep-
cje nie są wiążącymi ustalenia-
mi, ale mogą stanowić ważny 
głos w dalszej dyskusji nad 
zagospodarowaniem obszaru.

R ejon uwzględniony w pra-
cach oprócz samego terenu 
fortu obejmuje także obszar 

wokół, wraz z ul. Arkuszową i Wól-
czyńską na północy, przedłużeniem 
trasy Mostu Północnego aż do ul. 
Księżycowej na południu, co daje 
łącznie powierzchnię aż 120 ha. 
Największym wyzwaniem na wska-
zanym obszarze jest przebieg tras 
S7 oraz Mostu Północnego, które 
według zapisów obowiązującego 
studium miałyby się krzyżować tuż 
przy wschodniej części Fortu Waw-
rzyszew. Studenci wykonali szereg 
analiz dotyczących uwarunkowań 
tego obszaru, a także dzielnicy Bie-
lany i zaproponowali dwie koncep-
cje projektowe.

Koncepcja I
Podjęliśmy próbę znalezienia 

złotego środka pomiędzy presją 
urbanistyczną a aspektami środo-
wiskowymi. Założyliśmy, iż prze-
bieg trasy S7 będzie częściowo pod 
powierzchnią terenu w celu ogra-
niczenia jej negatywnego wpływu 
na mieszkańców Chomiczówki 
oraz okoliczne struktury przyrod-
nicze. Położony został szczególny 
nacisk na działanie proekologicz-
ne, jakim jest wyznaczenie lokal-
nych korytarzy ekolicznicznych 
łączących Las Bielański z nadbrze-
żem wiślanym. Zaproponowane 
zostały liniowe obszary zieleni 
urządzonej wyposażone w zieleń 

 

izolacyjną oraz infrastrukturę spo-
łeczną.

Zachowane zostaną obecnie 
funkcjonującego zakłady pracy 
takie jak na przykład Instytut 
Technologii Materiałów Elektro-
nicznych, będący dominantą dla 
okolicznego obszaru. Dodatkowo 
zakładamy wprowadzenie zabudo-
wy mieszkaniowej jedno- oraz 
wielorodzinnej, jak również szero-
kiej gamy usług. Fort Wawrzyszew 
w myśl naszych założeń ma zostać 
zachowany, poddany rewaloryza-
cji i dostosowany do pełnienia 

funkcji centrum lokalnego oraz 
kulturowego.

Koncepcja II
Głównym założeniem dla pół-

nocno-zachodniej części obszaru 
planu było zachowanie ładu prze-
strzennego poprzez wyznaczenie 
terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Ważnym elemen-
tem zagospodarowania było rów-
nież wprowadzenie lokalnych 
usług. Teren pomiędzy ulicami 
Wólczyńską i Arkuszową przezna-
czono pod funkcję usługową z do-

puszczeniem zabudowy przemy-
słowej. W przypadku obszaru For-
tu zaproponowano jego adaptację 
do funkcji rekreacyjnej przy jedno-
czesnej poprawie jego dostępności 
– włączając go w projektowane pa-
smo terenów zieleni łączących 
Lasy: Bemowski z Bielańskim.

Z uwagi na sąsiedztwo węzła 
planowanych tras proponuje się 
przeznaczenie terenu między nimi 
a Fortem pod ewentualne przenie-
sienie Instytutu Technologii Mate-
riałów Elektronicznych. Obszar ten 
powinien zostać poddany pod kon-

kurs architektoniczny. Centralny 
obszar, na którym mieści się obecnie 
Instytut, zastąpiły tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej wraz 
z zielenią urządzoną oraz reprezen-
tacyjnym placem miejskim. Pasmo 
usług od strony Trasy N-S pozwoli-
ło zniwelować jej oddziaływanie na 
zabudowę mieszkaniową.

Na planowanych obszarach 
zieleni zaprojektowano ciągi pie-
sze i rowerowe łączące kluczowe 
fragmenty obszaru opracowania. 
Istniejącą zabudowę mieszkanio-
wą uzupełniono terenami usług.

Koncepcja nr I

Koncepcja nr II
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Fort I Bielany na niemieckim planie z 1914 roku 

HIS TORIA

W krajobrazie Warszawy 
zachowały się pozostałości 
forty� kacji z czasów zabo-
ru rosyjskiego. Liczne forty 
artyleryjskie to ogniwa dawnej 
Twierdzy Warszawa, wznie-
sionej w XIX wieku. Na terenie 
dzielnicy Bielany znajdują się 
dwie takie konstrukcje.

C zy pamiętają Państwo po-
stać Stanisława Wokulskie-
go z „Lalki”? Główny boha-

ter książki, łebski przedsiębiorca, 
zbił majątek na dostawach dla ar-
mii carskiej podczas wojny rosyj-
sko-tureckiej w latach 1877–1878, 
dzięki czemu otworzył nowy sklep 
na Krakowskim Przedmieściu. 
O ile historia warszawskiego biz-
nesmena jest literacką fikcją, to 
rzeczywistym skutkiem wspo-
mnianej przez Bolesława Prusa 
wojny był wzrost wpływów rosyj-
skich na Bałkanach i zaburzenie 
politycznej równowagi w Europie. 
A to z kolei spowodowało rywali-
zację Rosjan z prężnie rozwijają-
cymi się Niemcami. Groźba zbroj-
nego kon� iktu z niemieckim mo-
carstwem skłoniła władze carskie 
do przyspieszenia prac nad rozbu-
dową fortyfikacji na zachodniej 
granicy imperium, między innymi 
w Warszawie. Miasto nad Wisłą 
miało wszak istotne znaczenie 
strategiczne – to tutaj działały 
ośrodki przemysłu oraz zbiegały 
się najważniejsze linie kolejowe 
w regionie.

W latach 80. i 90. XIX wieku 
Rosjanie wznieśli wokół Warszawy 
ponad 30 fortów artyleryjskich 
różnego typu. Nazywano je rzym-
skimi cyframi lub literami cyrylicy. 
Były to ziemne umocnienia z ce-
glanymi budynkami, w później-
szym okresie wzmacniane betono-
wymi elementami. Odpowiednio 
wyprofilowane wały forteczne 
umożliwiały załodze strzelanie z ar-
mat i karabinów we wszystkich 
kierunkach (obrona okrężna), 
a zarazem osłaniały obrońców 
przed ogniem przeciwnika. Działa 
wciągano na stanowiska specjal-
nymi rampami. Każdy fort był 
otoczony szerokim rowem, utrud-
niającym szturm. Główne części 
umocnień określa się „anatomicz-
nym” słownictwem: wały zwróco-
ne w stronę przedpola to „czoło”, 
wały boczne to „barki”, a strefa 
z tyłu, w pobliżu wejścia – „szyja”. 
Dodatkową ochronę stanowiły 
kaponiery i półkaponiery, czyli 
schrony bojowe, służące do strze-
lania wzdłuż rowów fortecznych, 
w razie gdyby nieprzyjacielska pie-
chota próbowała tamtędy wedrzeć 
się na umocnienia. W obrębie for-
tu mieściły się podłużne, ceglane 
koszary, zwane kazamatowymi lub 

Na bielańskich szańcach

– ze względu na ich lokalizację 
– szyjowymi. Dla zabezpieczenia 
przed wrogim ostrzałem były 
przykryte grubą warstwą ziemi. 
W budynkach koszarowych znaj-
dowały się izby mieszkalne dla 
żołnierzy, magazyny oraz pomiesz-
czenia socjalne – kuchnia, jadalnia 
i umywalnie. Załoga typowego 
fortu artyleryjskiego liczyła około 
500 żołnierzy i 30 armat.

Dwa „bielańskie” forty należa-
ły do pierwszej linii rosyjskiego 
systemu obrony miasta, wybudo-
wanej w latach 80. XIX wieku. Fort 
I (zwany potocznie fortem „Biela-
ny”), zlokalizowany na północnym 
skraju Lasu Bielańskiego, szacho-
wał szosę Warszawa-Modlin, czy-
li obecne ulice Marymoncką i Puł-
kową. Zasięg armat pozwalał na 
ostrzeliwanie przeciwległego brze-
gu Wisły. Fort miał regularny 
kształt zbliżony do pięcioboku, z od-
dzielnymi wałami dla piechoty 
i artylerii. Wewnątrz umocnień 
stały koszary szyjowe. Głębokiej, 
suchej fosy broniły dwie półkapo-
niery na skrzydłach fortu oraz 

dwie kaponiery, jedna czołowa, 
druga umieszczona w szyi.

Oddalony o ponad 3 kilometry 
fort II (tak zwany fort „Wawrzy-
szew”), położony w pobliżu ulicy 
Kalinowej Łąki, został ulokowany 
pomiędzy dwoma dawnymi trak-
tami, które pokrywają się z dzisiej-
szymi ulicami Księżycową i Kam-
pinoską oraz Arkuszową. Charak-
terystyczną cechą jego konstrukcji 
jest niesymetryczny kształt z roz-
budowanym skrzydłem południo-
wym. Wejścia do fortu bronił trój-
kątny szaniec, wzmocniony schro-
nem bojowym. Naturalną ochronę 
przedpola fortyfikacji stanowiły 
podmokłe łąki, przecięte kanałami 
melioracyjnymi. Carscy żołnierze 
„wawrzyszewskiej” załogi mieli 
zimą nieco więcej roboty niż ich 
koledzy spod Lasu Bielańskiego 
– ponieważ fosę fortu wypełniała 
woda, musieli regularnie skuwać 
lód, by przeszkoda nie straciła 
swojej obronnej właściwości. Na 
terenie fortu wzniesiono koszary 
szyjowe (o długości około 140 me-
trów), zachowane do dziś w do-

brym stanie. Mieściło się w nich 
ponad 20 izb mieszkalnych i po-
mieszczeń gospodarczych. Kosza-
ry były połączone z wałami przej-
ściem podziemnym (poterną), zaś 
w wałach znajdowały się schrony 
(podwalnie) dla żołnierzy obsłu-
gujących armaty. Początkowo fort 
II posiadał dwa wały, osobno dla 
artylerii i strzelców; w czasie mo-
dernizacji umocnień u schyłku 
XIX wieku utworzono jeden wał, 
przeznaczony do prowadzenia 
ognia z obu rodzajów broni. Za-
bieg ten obniżył wysokość umoc-
nień, stały się bardziej odporne 
na ostrzał, a zarazem mniej wi-
doczne.

Zadaniem obu fortów była 
obrona Warszawy przed atakiem 
z północy i północnego zachodu. 
Nie służyły jednak długo żołnie-
rzom carskiej armii. Rosjanie na 
skutek przegranej wojny z Japoń-
czykami musieli bowiem zmienić 
swoją doktrynę wojenną. Władze 
carskie przyjęły za priorytet odbu-
dowę osłabionej � oty, toteż wszę-
dzie szukano oszczędności. 
W styczniu 1909 r. car Mikołaj II 
wydał rozkaz o likwidacji części 
forty� kacji na ziemiach polskich. 
Stopniowa redukcja warszawskiej 
twierdzy, przeprowadzona w na-
stępnych latach, nie ominęła także 
„bielańskich” umocnień. W 1913 r. 
pozbawiono je urządzeń bojo-
wych. Fort II został opuszczony 
przez załogę, natomiast w forcie I, 
jak donosiła gazeta „Słowo” z 26 
września 1913 r., żołnierze czaso-
wo pozostali na posterunku. Zli-
kwidowano przepisy ograniczają-
ce cywilne budownictwo wokół 
umocnień, dzięki czemu możliwe 
było nieskrępowane rozplanowa-
nie Nowej Warszawy i Miasta 

Ogrodu Młociny, miasteczek in-
spirowanych angielskimi rozwią-
zaniami urbanistycznymi. Echem 
tych niezrealizowanych koncepcji 
jest osiedle Młociny Park, wybu-
dowane w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym.

Dynamiczny rozwój techniki 
wojskowej sprawił, że rosyjskie 
fortyfikacje z końca XIX wieku 
szybko stały się przeżytkiem. 
W 1927 r. na obu fortach trwały 
dalsze prace rozbiórkowe, przy 
których zatrudnienie znalazło 
wielu okolicznych bezrobotnych. 
Usunięto m.in. bruk z drogi dojaz-
dowej oraz ceglane fundamenty 
budynków fortu I „Bielany” – ów-
czesna prasa warszawska donosiła, 
że materiał z tej rozbiórki został 
wykorzystany do utwardzenia alei 
w Parku Młocińskim. Wewnątrz 
fortu „Bielany” i na jego zapolu 
urządzono strzelnicę, w której 
ćwiczyli żołnierze Wojska Polskie-
go i członkowie różnych organiza-
cji przysposobienia obronnego. 
Podczas walk o Warszawę w 1939 r. 
forty zostały obsadzone przez pol-
skich żołnierzy, lecz nie odegra-
ły ważniejszej roli w obronie 
miasta.

W czasach PRL-u fort II „Waw-
rzyszew” był wykorzystywany 
przez ludowe Wojsko Polskie, któ-
re zaadaptowało teren na swoje 
potrzeby, wznosząc nowe budynki. 
Wały obronne zostały splantowane 
do tego stopnia, że w zasadzie są 
ledwie widoczne. Z czasem woj-
skowy sprzęt ustąpił miejsca rakie-
tom… tenisowym. W dawnej for-
ty� kacji powstały korty ośrodka 
wypoczynkowego, od wielu lat już 
nieużywane.

Na ścianach koszar szyjowych 
fortu II gdzieniegdzie możemy 
dostrzec napisy, wyryte niegdyś 
przez znudzonych wartą żołnierzy. 
W dawnych salach mieszkalnych 
funkcjonują obecnie warsztaty 
samochodowe. Znawca dziejów 
fortyfikacji, varsavianista Lech 
Królikowski wspomniał w swojej 
książce „Twierdza Warszawa” 
z 2002 r., że forteczna fosa (skąd-
inąd dobrze zachowana) była 
wówczas jednym z najczystszych 
zbiorników wodnych w stolicy. 
Fort „Warwrzyszew”, ów nietypo-
wy element warszawskiego łańcu-
cha forty� kacji „wieku pary”, � gu-
ruje w rejestrze zabytków.

Z fortu I „Bielany” zachowały 
się do dziś pozostałości głębokich 
rowów fortecznych i okazałych, 
podwójnych wałów. Strome relik-
ty umocnień są atrakcją dla miło-
śników wyczynowego kolarstwa 
górskiego. Z kolei w miejscu, w któ-
rym dawniej stały koszary szyjo-
we, znajduje się plenerowa siłow-
nia – można na niej wyrobić iście 
wojskową tężyznę � zyczną!

Mateusz NapieralskiFort II Wawrzyszew na zdjęciu lotniczym z września 1939 roku
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Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, 
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.
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