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Sami Harb kilka tygodni temu spontanicznym występem na balkonie dodał
otuchy nie tylko mieszkańcom Chomiczówki, ale całego kraju.

Epidemia koronawirusa przyniosła
potworne spustoszenie. Jednak mieszk ańc y Bielan dow iedli, że nawet
w trudnych czasach są razem.

Tu się pomaga

Sport | strona 16

Lekkoatleci wracają
na Bielany
Przy ul. Barcickiej trwa budowa nowej
siedziby Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.
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Mało brakowało, by nieznane dotąd
zdjęcia Bielan i Żoliborza z lat 60. XX
wieku przepadły na zawsze. Skoroszyt
wypełniony czarno-białymi fotografiami na śmietniku znalazł na szczęście mieszkaniec. Ilustracje zostały
przez niego ocalone i trafiły do Bielańskiej Fototeki.

zdjęcie Małgorzata Sokół

Fotograficzne perełki
na śmietniku

MAMY PIERWSZĄ W POLSCE
WIEŻĘ DLA JASKÓŁEK
tekst MAGDALENA BOREK

N

a Bielanach stanęła wieża dla
jaskółek. Na dwóch poziomach zainstalowano 42 gniazda, które zostały ulepione z trocinobetonu i wyglądem przypominają te
robione przez ptaki. Wieża jest również wyposażona w sprzęt wydający
dźwięk wabiący oknówki. To pierwsza tego typu konstrukcja w kraju.
Bielańskie jaskółki upodobały sobie
osiedle Chomiczówka, gdzie od wielu lat
zakładają gniazda. Najczęściej pod
gzymsami na ścianach budynków i przy
oknach. Niestety zdarzały się przypadki celowego niszczenia gniazd.

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

– Działo się tak głównie ze względu na
pozostawiane przez ptaki odchody –
mówi Krystian Lisiak, przewodniczący
bielańskiej komisji ochrony środowiska.
Wspólnie z radnym Marcinem Włodarczykiem i Beatą Niedomagałą, popularyzatorką ekologii złożyli projekt budowy wieży do Budżetu Obywatelskiego.

Wieża, ustawiona na ekoskwerze przy
ul. Bogusławskiego, ma ponad 8m wysokości wliczając w to stalowy słup oraz
korpus z gniazdami. Same gniazda
w najmniejszych detalach odwzorowują
te zakładane przez jaskółki. Ponadto na
dachu korpusu zainstalowano panel
fotowoltaiczny zasilający urządzenie
wydające dźwięk wabiący jaskółki, który wyłącza się w nocy.
Lokalizacja oraz wykonanie zostały
poprzedzone konsultacjami ornitologicznymi – zapewnia Grzegorz Pietruczuk, Burmistrz dzielnicy Bielany.

Sąsiedztwo oknówek jest dla ludzi bardzo pożyteczne. Pojedynczy ptak dziennie potrafi złowić do 6 tys. komarów,
któr ymi się ży wi i karmi pisklęta.
W Polsce gniazdują trzy gatunki jaskółek: oknówka, dymówka i brzegówka.
Wszystkie znajdują się pod ochroną
gatunkową

.

ZRYWAMY BETON
NA SKALBMIERSKIEJ

J

eszcze będzie zielono! Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w dzielnicy Bielany ruszył z kompleksowym remontem podwórka
przy ulicy Skalbmierskiej 2 oraz 4 na
Starych Bielanach.
Remont obejmuje utylizację asfaltu,
przebudowę ciągów pieszych, co znacząco wpłynie na polepszenie komunikacji
na terenie osiedla, a także rewitalizację
terenów zielonych. Jesienią nasadzone
zostaną tam nowe krzaki i drzewa.

Inwestycja realizowana jest w ramach
programu Bielańskie Rewolucje Podwórkowe, który zainicjował Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza
dzielnicy Bielany

.

I N F O R M AC J E

XX Sesja Rady Dzielnicy
sprawozdanie MACIEJ CHMIELEWSKI przewodniczący Rady Dzielnicy Bielany

20 maja 2020 r. odbyła się XX Sesja
Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
podjęła uchwałę, w której przedstawiła
Radzie m.st. Warszawy wniosek o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym
stanowiącym załącznik Nr III do budżetu m.st. Warszawy na 2020 r. obejmujący: propozycje zmian w planie dochodów, propozycje zmian w planie wydatków i propozycje zmian w planie wydatków majątkowych.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
podjęła uchwałę, w której za bezzasadną uznała skargę ... z dnia 3 października 2019 r. na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w części
dotyczącej lokalizacji inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego, pn. „Miejsce spotkań sportowych
dla dzieci na Rudzie”.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
podjęła uchwałę, w której wyraziła pozytywną opinię o realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami w 2019 r. przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
podjęła uchwałę, w której za bezzasadną uznała skargę ... z dnia 5 lutego 2020
r., na działania Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w części dotyczącej
niezasadnego, nieuzasadnionego wydania polecenia pracownikowi dot. negatywnej oceny projektów zgłoszonych w
budżecie obywatelskim oraz nieudzielenia odpowiedzi na przedstawione
przez wnioskodawcę argumenty

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
podjęła uchwałę, w której wyraziła pozytywną opinię o realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wykonanych
w 2019 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania załącznika
dzielnicowego Nr III do budżetu m.st.
Warszawy za 2019 r.

Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy są dostępne w wersji
elektronicznej na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP

.

Pożegnanie
redaktora

D

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
zawiadamiam,

że w dniu 15.05.2020 r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano decyzję nr
1/Z/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w trybie ustawy z dnia
10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), na „budowę drogi publicznej
gminnej ul. Głowackiego na odcinku od ul. Kwitnącej do granicy działki ewidencyjnej
nr 26 z obrębu 7-08-14 wraz ze zjazdami z drogi publicznej gminnej ul. Głowackiego na teren działek ewidencyjnych o numerach: 22 i 23 z obrębu 7-08-14 z oświetleniem i odwodnieniem”, zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: 3/6, 3/7, 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, 13, 14/3, 26, 27,
23, 22, 19 z obrębu 7-08-14.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości gruntowych: dz. ew. nr 5/1 (projektowana 5/3, 5/4), 4/1 (projektowana
4/5, 4/6), 23 (projektowana 23/1, 23/2), 27 (projektowana 27/1, 27/2), 19 (projektowana 19/1, 19/2), 22 (projektowana 22/3, 22/4) z obrębu 7-08-14.
Określono nieruchomości w liniach rozgraniczających drogi, które stają się własności Miasta Stołecznego Warszawy: dz. ew. nr 5/3, 4/5, 23/1, 27/1, 19/1, 22/3, 26
z obrębu 7-08-14.
Nieruchomości dla których określono czasowe ograniczenia w korzystaniu nieruchomości dla realizacji budowy drogi publicznej oraz przebudowy sieci uzbrojenia
terenu (zgodnie z art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych): dz. ew. nr 3/6, 3/7 z obrębu
7-08-14, dz. ew. nr 39/3, 69, 39/2 z obrębu 7-08-13

Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29,
01-882 Warszawa.

Na podstawie decyzji 1/Z/2020 nieruchomości lub ich części w pasie drogowym
ulicy Głowackiego stają się z mocy prawa własnością Miasta Stołecznego Warszawy
z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna (art. 12 ust. 4 pkt. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych), o ile wcześniej nie stały się własnością Miasta na podstawie innych
przepisów.

zdjęcie redakcja

Tadeusz Olechowski

.

OBWIESZCZENIE

Informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w dniu 16.03.2020 r. ograniczono bezpośrednią obsługę mieszkańców przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Do czasu jego zniesienia chęć
zapoznania się z treścią decyzji można zgłaszać telefoniczne pod nr: (22) 443-46-47
lub mailowo na adres: bielany.wab@um.warszawa.pl.

rodzy Czytelnicy, po prawie 17
latach pracy w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy,
w tym 15 latach jako redaktor naczelny
„Naszych Bielan” i 10 lat jako rzecznik
prasowy, chciałbym się pożegnać i serdecznie podziękować za ten okres miłej
i owocnej współpracy, gdyż z końcem
czerwca br. odchodzę z bielańskiego
ratusza.
Współpracownicy z redakcji „Naszych
Bielan” życzą Redaktorowi Olechowskiemu powodzenia na nowej drodze
zawodowej
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Wydawca „Naszych Bielan”:
Urząd Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
Redakcja: ul. S. Żeromskiego 29, pok. 317, tel. (22) 443 47 60, e-mail:
Zespół redakcyjny: Magdalena Borek, Bartłomiej Frymus, Michał Michałowski
Korekta: Joanna Smolińska
Ogłoszenia przyjmowane są w redakcji. Za treść ogłoszeń i tekstów niezamówionych redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów, śródtytułów oraz skracania niezamówionych tekstów.
Wydanie elektroniczne dostępne na www.naszebielany.pl oraz www.bielany.waw.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy
właściciel nieruchomości objętej niniejszą decyzją, wyda swą nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
o wydaniu tej decyzji, wysokość odszkodowania zostanie powiększona o kwotę
równą 5% wartości nieruchomości.
Informacje na temat odszkodowania można uzyskać w Wydziale Infrastruktury dla
Dzielnicy Bielany pod numerem tel. (22) 443 47 00 wew. 42 388, 42 330, 42 331,
e-mail: bielany.wir@um.warszawa.pl.

Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z dnia 14 maja 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, terminy administracyjne liczone są 7 dni od
dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 24 maja 2020 r.

3

KU LT U R A

zdjęcie Maria Kmieciak

Muzyk z sąsiedztwa
rozmawiał MICHAŁ MICHAŁOWSKI

B

iela ńsk a k ult ura w z w ią zk u
z pandemią przeniosła się do sieci. Na portalu Nasze Bielany Online w ciągu ostatnich dwóch miesięcy
opublikowano dziesiątki tematycznych
wideo, a także zorganizowano kilka
koncertów. Na szczególną uwagę zasługuje występ Samiego Harba wprost
z jego balkonu na Chomiczówce, który
odbił się szerokim echem w mediach
i spotkał się z ogromną sympatią mieszkańców. Transmisję na żywo oglądały
dziesiątki tysięcy osób, a nagranie dotarło do ponad 112 tys. odbiorców, nie
licząc tych, którzy zgromadzili się przed
blokiem Samiego, oczywiście z zachowaniem bezpiecznej odległości. O koncercie napisały takie znane portale jak
Onet.pl. Poznajmy więc lepiej Samiego,
który porwał ze swojego balkonu tłumy.
Na Bielany trafiłeś z odległego New
Jersey w Stanach Zjednoczonych. Co
cię skłoniło do emigracji na wschód
i to akurat do Polski?

Cóż, zawsze miałem pasję do przygody.
Mój brat mieszka w Polsce od 2012 roku,
a ja zdecydowałem się dołączyć do niego
w 2015 r. Stworzyliśmy razem zespół

o nazwie „The Harb Brothers” i zyskaliśmy tutaj popularność. Postanowiliśmy
zostać ze względu na wspaniały odbiór
naszej muzyki i życzliwość polskich
serc. Ponadto kocham żurek!

Czy tęsknisz za rodzimym krajem?
Czy jest jakaś rzecz w Polsce całkowic ie obc a dla kogoś urod zonego
w Ameryce?
Dom znajduje się tam, gdzie serce. Tęsknię za moją mamą bardziej niż za moim
krajem, ponieważ to właśnie Ziemia jest
moją ojczyzną. Nie powiedziałem nic
niestosownego… To po prostu inne podejście kulturowe. Naprawdę podoba mi
się, że Polacy są bardziej skromni od
większości Amerykanów.
Co urzekło cię najbardziej w naszej
dzielnicy i Warszawie? Jak ci się żyje
na Bielanach?

Najbardziej atrakcyjną dzielnicą Warszawy są oczywiście Bielany! Tutaj jest
wszystko, czego potrzebujesz. Mamy las,
piękne centrum handlowe i wspaniałych
ludzi! Czuję się bardzo szczęśliw y,
mieszkając tutaj.

Zanim zacząłeś śpiewać ze swojego
balkonu, pojawiłeś się w programie
rozr y wkow y m „The Four. Bit wa
o sławę” telewizji Polsat. Niestety
został on ściągnięty z wizji niedługo
po premierze z powodu epidemii. Jak
myślisz, kiedy ponownie będziemy
mogli zobaczyć cię w telewizji? Jak
podobała ci się praca w programie?
Ten program to niesamowita przygoda.
To moim zdaniem największy konkurs
śpiewu w telewizji. Współpraca z firmą
Rochstar (producent programu „The
Four. Bitwa o sławę” – red.) to sama
przyjemność, a Polsat to moja nowa
rodzina, uwielbiam ich. Mamy nadzieję,
że tej jesieni program ten zostanie ponownie uruchomiony.
Skoro rozmawiamy o muzyce, powiedz, jaki jest twój ulubiony wykonawca? Jaki rodzaj muzyki lubisz
najbardziej i jaki tytuł piosenki przychodzi Ci na myśl, kiedy pada słowo
„najlepsza”?
Moją ulubioną artystką jest Whitney
Houston. Bardzo nas zainspirowała
swoim magicznym głosem i wspaniałą

pasją muzyczną. „I will Always Love
You” to jedna z najlepszych piosenek…
i wszyscy to wiedzą!
Studiowałeś psychologię i chciałbyś
t worzyć muzykę terapeut yczną.
Czym ona konkretnie jest i jak może
pomóc ludziom?

Muzyka terapeutyczna może pomóc
osobom, które doznały uprzednio urazów zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Ten rodzaj muzyki jest znany
z tego, że poprawia samopoczucie ludzi
podczas rehabilitacji. Zawsze istnieje
piosenka, z którą możesz zacząć się
utożsamiać. Bez względu na sytuację,
nie poczujesz się wówczas samotny ze
swoim problemem.
Ostatnie słowa dla twoich fanów
z Bielan?

Bielańczycy! Chcę bardzo wam podziękować za waszą wspaniałą energię
i życzliwość płynącą od wszystkich
moich sąsiadów. Poznanie was wszystkich jest dla mnie wielką przyjemnością.

.

Dziękuję za rozmowę
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Historia pewnej
płyty
tekst KAROLINA RUDZIK

W

ielojęzyczne piosenki w wykonaniu młodych w ykonawców, posiadających nietuzinkową barwę głosu, znajdziemy
na płycie JoséSong Superstars, która
powstała przy wsparciu Bielańskiego
Ośrodka Kultury. O powstaniu płyty
opowiada Karolina Rudzik, współorganizator Konkursu Piosenki Obcojęzycznej JoséSong, nauczycielka
w XXII LO im. José Martí.
Zakończenie roku szkolnego w 2014
roku. Z dumą słucham, jak śpiewają
i grają na perkusji gitarze akustycznej,
gitarze basowej, klawiszach i skrzypcach. Jestem skupiona, bo chcę wychwycić, czy na pewno nie popełnią błędu,
czy słówko na pewno zostanie poprawnie wymówione, wyśpiewane. Przed ich
występem długo ćwiczyliśmy. Razem
z Ewą zostawałyśmy z nimi po lekcjach,
czasem nawet poświęcałyśmy naszą
lekcję języka niemieckiego czy francuskiego, by mieli więcej czasu na przygotowanie. Szkoła ma uczyć nie tylko wiedzy z przedmiotu. Uczymy też walki
z tremą, pewności siebie czy autoprezentacji. Szkoła daje nam mnóstwo możliwości rozwoju. To w niej powstaje
impuls, by w życiu coś zmienić. Daje
drogowskaz, którą drogą iść dalej, jak
burzyć mur, który napotkamy na naszej
drodze. Tu powstaje tak jakby zarodek
naszych marzeń. Trzeba znaleźć tylko
sposób, by go nie zniszczyć i pozwolić
mu się właściwie rozwinąć.
Dla wielu młodych ludzi tworzenie muzyki to ogromna pasja, która niekiedy
jest zdominowana przez nadmiar nauki

w szkole… A gdyby połączyć pasję do
muzyki i do nauki języków obcych? Ewa,
Sandra, David i ja zrobiliśmy burzę mózgów, plan działania i po wakacjach
ruszyła pierwsza edycja Konkursu JoséSong. I co się okazało? Młodzież jest
chętna do nauki języków poprzez śpiewanie i tworzenie muzyki. Zgłosiło się
mnóstwo młodych ludzi z całego województwa mazowieckiego. Byli utalentowani muzycznie i językowo. Grali na
instrumentach i robili własne aranżacje
piosenek w języku hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim i rosyjskim. Większość z nich pierwszy raz
stała na scenie przed publicznością. Dla
wielu z nich było to spełnienie marzeń,
a przede wszystkim okazja, by pokazać
swój talent. Niektórzy z nich walczyli
z tremą. Było niesamowicie patrzeć na
nich i obserwować, jak bardzo zależy im
na perfekcyjnym wystąpieniu, na bezbłędnym zaprezentowaniu swoich talentów. Ile było emocji! Radość, szczęście, ale też strach i łzy. Pamiętam
dziewczynę, która nie mogła ustać, bo
tak bardzo trzęsły się jej nogi… Nie poddała się, została na scenie, nie upadła,
zaśpiewała przepięknie. Pamiętam też
kilka występów osób, którzy nie umieli
dobrze śpiewać, ale fantastycznie bawili się na scenie. Dla nich największym
wyzwaniem była nauka piosenki w obcym języku.
Daria zdobyła Grand Prix pierwszej
edycji ogólnopolskiej. Zaśpiewała piosenką po niemiecku. Po konkursie zdradziła, że nigdy nie uczyła się tego języka.
To było dla mnie ogromne zaskoczenie,
bo piosenkę zaśpiewała perfekcyjnie.

Kubę – laureata Grand Prix drugiej edycji – też zmienił ten konkurs. Skromny
chłopak z Sokołowa Podlaskiego otrzymał solidną dawkę pewności siebie
i wiary w swoje możliwości wokalne.
Niedawno nagrał swoją pierwszą piosenkę. Z zachwytem oglądałam jego
teledysk. Dla Oli występ w JoséSong był
jej pierwszym występem. Zachwyciła
swoją dobrą znajomością francuskiego
i wyjątkową barwą głosu. Znalazła się
w gronie laureatów. Po swoim udziale w
konkursie założyła swój kanał na YouTube, gdzie umieszcza piosenki skomponowane przez siebie i to po angielsku!
Z ogromnym zadowoleniem słucham też
jej wersji znanych piosenek, k tóre
umieszcza na portalach społecznościowych. Ma mnóstwo fanów, którzy nie
mogą się doczekać następnych aranżacji.

Nie sposób wymienić wszystkich zmian,
jakie zaszły w życiu laureatów po udziale w naszym konkursie. Dla części tych
osób JoséSong stało się możliwością
spełnienia marzeń, niezapomnianym
doświadczeniem i wspaniałą przygodą.
Takie właśnie jest dla Darii, Oli, Kuby,
a także Marysi, Natalii, Gabrysi, Gosi,
Kamili, Karoliny Julii, Kamila, Ani, Patrycji i Olgi. To ich wyjątkowe głosy

w wielu językach słyszymy na płycie
JoséSong Superstars, która powstała
przy wsparciu Bielańskiego Ośrodka
Kultury. Ta różnorodność barw głosów,
stylów śpiewania, języków, osobowości,
które znajdziemy na płycie, łączą się
w jedną niezwykłą całość. Ogromną
radość sprawiły mi słowa Marcina Wortmanna – aktora Teatru Roma w Warszawie, wokalisty, pedagoga śpiewu – który
po przesłuchaniu płyty napisał do mnie:
„Słuchając laureatów konkursu JoséSong, odniosłem wrażenie, że wrażliwość i poziom poszczególnych utworów
nie odbiegają od poziomu profesjonalistów”. Później dostałam następną recenzję: „Chciałbym wyrazić swój podziw
i zadowolenie z okazji wydania płyty
Superstars z piosenkami w wykonaniu
laureatów Konkursu Piosenki Obcojęzycznej JoséSong. Inicjatywa jest godna
uznania i naśladownictwa”. To opinia
A lek sa ndra Pa ł ac a, kompoz y tora
i członka Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Ich słowa upewniły mnie, że to, o co
walczyłam przez wiele miesięcy, udało
się w stu procentach. I moje marzenie
też się zrealizowało.

Wtedy na tym zakończeniu roku szkolnego wsłuchiwałam się w każde słowo
piosenki. Piosenki, która powstała, gdy
Europa się zmieniała. Europa, która
mówi w wielu językach. W wielu językach młodzi ludzie z liceum José Martí
zaśpiewali wtedy o wietrze zmian.
Zmian, które są za nimi, ale też przed
nimi. To zmiany, które dają nowe możliwości i burzą niejeden mur. Ponadczasowe „Wind of change” bez wątpienia
dało początek wielu zmianom

.
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GRANTY DLA
OŚRODKA KULTURY

nie ul. Farysa (odc. Farysa 10 – most
Skłodowskiej-Curie).

Dodatkowo niebawem ruszy budowa
drogi dla rowerów w okolicy metro Młociny (wraz z przebudową i budową chodnika i elementami sygnalizacji świetlnej
– inwestor prywatny). Wybudowano
również drogę dla rowerów w okolicy
metro Stare Bielany (połączenie al. Zjednoczenia). Dodatkowo stanęło w tym
miejscu 18 stojaków na rowery.

F

ilia Estrady 112 Bielańskiego
Ośrodka Kultury zdobyła 69
tysięcy złotych dotacji na realizację pięciu projektów edukacyjno-kulturalnych.
Na realizację projektu „Kampinos 1863
– ekspedycje survivalowe szlakiem Powstania Styczniowego” na Estrady trafi
25 tys. zł z konkursu ministerialnego
„Patriotyzm jutra”. – Nasz projekt został
najwyżej oceniony wśród warszawskich
domów kultury – mówi Iwona Dolecka,
kierownik filii BOK.

Drogowcy ogłosili również przetarg na
wymianę oświetlenia w ramach programu SOWA. Nowe latarnie pojawią się na
13 ulicach (w tym cztery na Bielanach):
Jarzębskiego, odcinek: Broniewskiego
– Żeromskiego; Lektykarska, odcinek:
Podleśna – Rudzka; Sokratesa, odcinek:
Wólczyńska – Kasprowicza oraz Przy
Agorze, odcinek: Kasprowicza - Marymoncka.

10 tys. zł pozyskane w konkursie „Moje
Miejsce na Ziemi” ogłoszonym przez
Fundację Orlen będzie przeznaczone na
projek t „R adosny desig n w domu
i w ogrodzie”. Efektem programu będzie
instalacja artystyczna na terenie zielonym wokół filii BOK oraz mobilne dekoracje do ogrodów uczestników.

.

NOWE ŚCIEŻKI
ROWEROWE
I OSZCZĘDNE
OŚWIETLENIE

P

ięć nowych odcinków tras rowerowych i oszczędne oświetlenie
na czterech bielańskich ulicach.

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej podpisał
umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej uzupełnienia tras rowerowych: ul. Kasprowicza (odc. Nocznickiego – Przy Agorze), ul. Marymoncka (odc.
Lindego – Marymoncka 127) oraz ciągu
pieszo-rowerowego po zachodniej stro-

olejnych 30 przedsiębiorców
otrzymało ulgi w czynszu za
w y najem miejsk ich lok ali
użytkowych. – Od początku epidemii
pomoc otrzymało 114 podmiotów
– mówi Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz Bielan.Wnioski należy
kierować do Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy tel. 22 670 52 00,
sekretariat@zgn-bielany.waw.pl.

K

.

23 kwietnia wstrzymaliśmy koszenie
trawników na terenie dzielnicy Bielany
i poprosiliśmy o to pozostałych zarządców terenu. Od tego czasu warunki atmosferyczne na szczęście się zmieniły,
opady deszczu przyczyniły się do wzrostu traw i roślin dwuliściennych. Możemy zaobserwować, że na wielu trawnikach przekwitł już tak licznie kwitnący
w tym roku mniszek lekarski.

Koszenie parków i skwerów rozpoczęliśmy 18 maja. Zaczęliśmy od zieleńca
przy placu zabaw przy Broniewskiego.
Trawa urosła tak bujnie, że przerasta
ławki, ponadto ingeruje w rabaty i uniemożliwia wyrośnięcie bylin. Następnie
przeszliśmy do wykoszenia Parku Harcerskiej Poczty Polowe PW, gdzie mamy
analogiczną sytuację. Pozostałe tereny
są koszone według potrzeb.

USUWAMY BARIERY
ARCHITEKTONICZNE

B

ielany są kolejną dzielnicą
w tym roku, w której Zarząd
Dróg Miejskich usuwał bariery
architektoniczne. Prace prowadzone
były w dwudziestu lokalizacjach.

Kosimy później, kosimy rzadziej, kosimy
wyżej, ponieważ chcemy, żeby trawniki
były bardziej zróżnicowane pod kątem
biologicznym. Kosimy również po to, aby
zbiorowiska roślin kwitnących latem
miały miejsce do rozwoju. Kosimy trawniki, aby zahamować sukcesję drzew
pionierskich.

– Dbamy o komfort i dostępność przestrzeni miejskiej dla wszystkich. Od
kilku lat obniżamy i regulujemy krawężniki, montujemy płyty ostrzegawcze
i pasy prowadzące oraz remontujemy
chodniki w rejonie przejść dla pieszych.
Choć to niewielkie inwestycje, to są one
szczególnie ważne dla osób z ograniczoną mobilnością, starszych, niepełnosprawnych czy dla matek z wózkami,
pieszych i rowerzystów – mówi Łukasz
Puchalski, dyrektor ZDM.
Na Bielanach bariery architektoniczne
likwidowane były w 20 lokalizacjach,
m.in. w trzech miejscach ulicy Rudnickiego, trzech ulicy Broniewskiego oraz
na ulicy Marymonckiej przy Centrum
Kształcenia Podyplomowego. Na ulicy
Jarzębskiego zmiany w czterech lokalizacjach.

KILKA SŁÓW
O KOSZENIU

oszenie wywołuje wiele różnych emocji, szczególnie w czasie suszy, ale w pewnych przypadkach jest ono niezbędne dla dobra
środowiska.

.

ULGI DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

K

To nie jedyna forma pomocy oferowana
przez miasto. Podmioty zobowiązane do
zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych mogą liczyć na odroczenie płatności na okres trzech miesięcy lub rozłożenie na raty należności. Dla terminów,
które przypadają na kwiecień, maj
i czerwiec 2020 r. nastąpiło automatyczne przedłużenie płatności o 90 dni.
W pozostałych przypadkach należy
złożyć odpowiedni wniosek skierowany
do Centrum Obsługi Podatnika.
Miasto oferuje również pomoc przy
rozwiązaniu umowy o zajęciu pasa drogowego dla podmiotów prowadzących
ogródki gastronomiczne. Wsparcia w
tym zakresie udzielają Zarząd Dróg
Miejskich (drogi miejskie) lub Wydział
Infrastruktury dla dzielnicy Bielany (dla
dróg lokalnych).

O kolejnych rozwiązaniach dla przedsiębiorców na bieżąco informuje Bielański
Integrator Przedsiębiorczych. W programie jednostki ruszył cykl dedykowanych webinarów online „Wnioski z Tarczą: krok po kroku” zaprojektowanych
przez doradcę podatkowego z firmy
T-Tax, który w bardzo przystępnej formie tłumaczy zawiłości Tarczy Antykryzysowej dla małych i średnich przedsiębiorców. Na stronie www.integrator.
naszebielany.pl można zapisać się również w każdy czwartek między 10:00
a 13:00 na indywidualne konsultacje
(oczywiście online) z ekspertami ds.
funduszy europejskich z Mazowieckiej
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

.

zdjęcie redakcja

Kolejne pozyskane środki to 18 tysięcy
złotych w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze,
a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym oraz 6
tys. zł w konkursie Miasta Stołecznego
Warszawy na dofinansowanie partnerstw na rzecz rozwoju wolontariatu,
finansowanego ze środków Centrum
Komunikacji Społecznej

Dobre zasady koszenia: nie kosimy
w czasie upałów ani podczas przewlekłych opadów deszczu; zostawiamy
przestrzenie niekoszone, żeby zatrzymać więcej wilgoci, poprawić warunki
siedliskowe drzew i krzewów, oraz zapewnić schronienie i pokarm bezkręgowcom, ptakom i drobnym ssakom;
krotność koszenia uzależniamy od lokalizacji, przeznaczenia i stanu trawnika
oraz kosimy na wysokości min. 7 cm

.

zdjęcie ZDM

Z Funduszu Animacji Kultury dla dzielnicowych domów kultury BOK pozyskał
10 tys. zł dla projektu „Podnieś Głos”.
Jest to inicjatywa mającą na celu promocję amatorskiego ruchu artystycznego
w przestrzeni bielańskich podwórek.
Celem projektu jest aktywizacja i integracja osób nieuczestniczących w kulturze poprzez stworzenie Tymczasowego Chóru sąsiedzkiego w przestrzeni
publicznej.

Dodatkowo na skrzyżowaniu ulicy Jarzębskiego z ulicą Magiera drogowcy
wyremontują chodnik w rejonie przejścia dla pieszych. Podobnie przy ulicy
Daniłowskiego, gdzie zastosowane będą
betonowe płyty 50×50 cm. Nowy chodnik pojawi się również na wysokości
przystanku komunikacji miejskiej Żeromskiego 06. Najwięcej zmian – bo aż
w sześciu lokalizacjach – zajdzie na ulicy Perzyńskiego. Podobnie jak na pozostałych ulicach, obniżane i regulowane
są krawężniki oraz instalowane są tam
betonowe pasy ostrzegawcze.
Prace prowadzone są w lokalizacjach
wskazanych przez mieszkańców

Inwestycja przyniesie średnią oszczędność energii elektrycznej na poziomie
60 proc. Dodatkowo koszty naprawy
i konserwacji nowoczesnych opraw są
o wiele niższe, co oznacza, że inwestycja
powinna zwrócić się na przestrzeni
kilku lat

I N F O R M AC J E

opracowanie
MAGDALENA BOREK
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I N F O R M AC J E
ROZBUDOWA
PODSTAWÓWKI
NA MŁOCINACH

P

Tempo prac – mimo pandemii – jest
imponujące. Ciężki sprzęt pojawił się na
Młocinach 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. Prace zakończą się na
przełomie 2020/2021 roku

.

zdjęcie Małgorzata Sokół

rzy ul. Samogłoska na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 77
prace idą pełną parą. Z ziemi
wyłoniła się konstrukcja łącznika
oraz budynku, gdzie znajdą się nowe
sale lekcyjne.

BIELAŃSKIE RECYKLOMATY POPULARNE
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW

DBAMY O PRZYSZŁE
MAMY

ecyklomat przy Urzędzie Dzielnicy Bielany działa od 29 stycznia. Maszyna rozpoznaje rodzaj odpadów, dzięki czemu każda
butelka lub puszka z etykietą czy bez
trafia do odpowiedniego pojemnika,
i w efekcie otrzymujemy czysty, posortowany surowiec.

rzy Urzędzie Dzielnicy Bielany
pojawiły się dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla kobiet w ciąży. Dzięki temu będzie wygodniej i bezpieczniej. Miejsca są
bardzo charakterystyczne i widoczne
z daleka.

Miejski Punkt na Elektroodpady to urządzenie, które składa się z siedmiu tub,
do których wrzucamy zużyte płyty CD/
DVD, tonery, telefony, ładowarki, baterie
i żarówki. Od kwietnia do maja w dwóch
lokalizacjach: Metro Słodowiec oraz
Urząd Dzielnicy Bielany przy Żeromskiego 29 zebrano łącznie 268 kg odpadów. Butelkomat, który stoi w Centrum
Rekreacyjno-Sportowym to urządzenie
edukacyjne, które uczy świadomej segregacji odpadów. Maszyna w styczniu
i lutym przyjęła 120 kg butelek typu
PET. W związku z pandemią i zamknięciem CRS-u od marca nie można było
korzystać z urządzania. Informujemy, że
od połowy czerwca ponownie otwieramy centrum sportowe i zapraszamy do
korzystania z butelkomatu

.

zdjęcie Małgorzata Sokół

Recyklomat to pilotażowy projekt m.st.
Warszawy, firmy Coca-Cola i Fundacji
Nasza Ziemia. Od lutego do maja automat
przyjął 430 kg plastikowych i 1225 kg
szklanych butelek po napojach oraz 87
kg puszek. Za każdą wrzuconą butelkę
otrzymuje się ECO-punkty wymienne na
nagrody jak zniżki na kawę, bilety do
kina, teatru, parku trampolin, prenumeratę czasopism i kosmetyki naturalne.
Dzielnica Bielany jest w czołówce najczęściej używanych i „aktywnych” recyklomatów wpiętych do platformy Motywacyjnego Systemu Gospodarki Odpadami autorstwa EcoTech System. Od

P

Od kilku miesięcy tworzenie miejsc
umożliwiających łatwiejszy dostęp budynków Urzędu Miasta i dzielnic monitorują miejscy radne Anna Auksel-Sekutowicz i Renata Niewitecka oraz Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczcy
Rady. Oprócz dwóch miejsc dla kobiet
w ciąży pojawiły się także dwa kolejne
miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Dzięki nim urząd jest jeszcze bardziej
dostępny dla wszystkich mieszkańców.
Nie jest to jedyne ułatwienie wprowadzane ostatnim czasem przez Urząd
Dzielnicy Bielany

.

NOWE STOJAKI
NA ROWERY

W

okolicy placu zabaw przy
ul. Broniewskiego 95 pojawiły się cztery nowe stojaki
na rowery.

zdjęcie Małgorzata Sokół

R

lutego do maja zebrano ponad 22 tys.
opakowań i wykonano prawie 2000
transakcji segregacji.

– Są one bardzo trwałe, solidne i odporne na warunki atmosferyczne. Jeden
stojak pozwala na jednoczesne parkowanie dwóch rowerów – mówi Grzegorz
Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.
Niedługo po ich udostępnieniu pojawiły
się przy nich pierwsze rowery zadowolonych z nowej infrastruktury mieszkańców. Według Warszawskiego Raportu Rowerowego za rok 2019 roku, trasy
rowerowe na terenie dzielnicy Bielany
mają długość 50,46 km

.
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TAK SIĘ
POMAGA NA
BIELANACH
opracowanie MAGDALENA BOREK

Razem damy
radę!

szy walczących z epidemią na pierwszej
linii frontu. Wiele osób bezinteresownie
stało w kolejkach do nielicznych otwartych sklepów, by kupić to, czego potrzeowali ich sąsiedzi. A były to rzeczy prozaiczne. Mąka, konserwy, dżemy, butelkowana woda, no i oczywiście lekarstwa. A pracownicy dzielnicowych bibliotek, sportowcy i trenerzy, za pomocą
internetu prowadzili zajęcia popularnonaukowe oraz sportowe transmitowane
w sieci. Bielany zdały egzamin. To bardzo budujące. Jednak musimy być gotowi na kolejne klęski podobne do epidemii koronawirusa. Ja nie wierzę, ale
wiem, że tak jak teraz, wtedy też razem
damy radę!

E

pidemia koronawirusa przyniosła pot worne spustoszenie.
Chorowali wszyscy: i starsi,
i młodsi, i bogaci, i biedni. Zaraza,
która zaledwie kilka tygodni wcześniej przywędrowała do nas z Chin,
spowodowała także spowolnienie
gospodarcze. Jednak mieszkańcy Bielan dowiedli, że nawet w trudnych
czasach są razem. I że w każdej chwili niosą pomoc tym, którzy potrzebują wsparcia.

Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz Dzielnicy Bielany

Academy Talents i współprowadzący
program TurboKozak w Canal+. – Nie
zastanawialiśmy się ani chwili czy włączyć się w pomoc innym, ale jak to zrobić. Wraz z moim wspólnikiem Maciejem
Witkowskim od razu zaczęliśmy działać.
Wspierając lokalnych przedsiębiorców
i marki robiliśmy zakupy w osiedlowym
sklepie Witaminka. Produkty zawoziliśmy później do Rośliny, której kucharze
przygotowywali posiłki dla najbardziej
potrzebujących bielańczyków. To był po
prostu test z międzyludzkiej solidarności, do którego podeszliśmy na poważnie
– mówi Grzegorz Jędrzejewski. Jak zaznacza, nie tylko pomoc materialna była
potrzebna. – Na zawsze zapamiętam
radość seniorów, którzy dziękowali
uśmiechem i dobrym słowem, a także
wieloma ciekawymi historiami. Dla takich chwil warto pomagać! – mówi.

Najstarsza warszawska karczma żeglarska to Tawerna Gniazdo Piratów. Kiedy
do Warszawy przyszła epidemia, korsarze, majtkowie, bosmani i wszystkie
inne wilki morskie nie zawinęli do portu. Wręcz przeciwnie panowie kamraci
wypłynęli na szerokie wody oceanu
pomocy. – Zawsze świetnie się bawiliśmy przy smacznej strawie i koncertach
szantowych. Jednak to nie był czas na
zabawę. Dlatego nasi okrętowi kucharze
zaczęli gotować tanie obiady które dostarczaliśmy potrzebującym – mówi
Michał Wegnerowicz, właściciel Tawerny Gniazdo Piratów. – To nic wielkiego,
żeglarze to ludzie o wielkich serduchach
– uśmiecha się skromnie i wspomina, że
nie tylko piracka załoga niosła pomoc.
– Za zupełną darmochę otrzymujemy od
dobrych ludzi żywność do produkcji
obiadów i środki czystości. Dzięki temu
naszej pomocy jest jeszcze więcej!

– Pandemia spowodowała, że wszystkie
nasze treningi odbywały się zdalnie. Ale
nasze hasło #WięcejNiżPiłka to nie są
puste słowa – mówi Grzegorz Jędrzejewski, współwłaściciel TURBO Football

zdjęcie redakcja

TURBOsolidarność
z innymi
zdjęcie Małgorzata Sokół

Już od pierwszych dni wiedzieliśmy, że
epidemia nie jest jakimś tam wymysłem.
Już w marcu wiedzieliśmy, że choroba
przyjdzie do Polski i do Warszawy, a co
za tym idzie – także na Bielany. Śmiercionośny wirus zawitał do naszych
bram. Zamknięte zostały żłobki, przedszkola, szkoły, a także firmy, restauracje, sklepy i kawiarnie. Urząd pracował
tak, by spełnić swoją podstawową rolę
administracyjną. Jednak życie naszej
dzielnicy nie zamarło: do pomocy innym
rzucili się prawie wszyscy, którzy mogli
to zrobić. Powstała grupa Pomocne Bielany, założona przez Monikę Szadkowską, która zgromadziła osoby gotowe do
pomocy innym. Restauracje i bary przygotowywały posiłki, a wolontariusze
rozwozili je do osób starszych, samotnych i niezamożnych. W kilka dni pustostan przemieniliśmy w pokój dziennego
odpoczynku dla ratowników i sanitariu-

Żeglarz
nie zostawi
potrzebującego

T U S I Ę P O M AG A - R E P O RTA Ż
Kawiarnia jak
sztab kryzysowy

Motywuje mnie
czynienie dobra
– Kiedy wybuchła epidemia, nie mogłam
siedzieć z założonymi rękoma – mówi
skromnie Beata Lajnert, pedagog i nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 223
przy ulicy Kasprowicza. – Do wielkiej
akcji niesienia pomocy zmotywowała
mnie radna Monika Szadkowska, która
stworzyła na portalu społecznościowym grupę Pomocne Bielany. Zaangażowałam się także w Bielańską Telewizję Młodych. Okazało się, że czynienie
dobra i kreatywność jeszcze bardziej
zbliżyły mnie do mieszkańców mojej
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Bez ruchu nie
ma życia

W czasie epidemii miasto zamarło. Dorośli, dzieci i młodzież zostali w domu.
Nawet główne ulice stolicy wyglądały
jak w filmie katastroficznym. Na jedyny
ruch mogli pozwolić sobie właściciele
czworonogów wyprowadzający swoich
pupili na spacery. Zamknięte zostały
siłownie prywatne i te plenerowe. Skończył się raj dla rowerzystów i biegaczy.
– A brak ruchu to zabójstwo dla organizmu. Sama jestem tego przykładem
–mówi Agata Łuszcz-Dąbrowska, nauczycielka i fizjoterapeutka. – Z osoby
aktywnej zawodowo stałam się bierna
przy pracy z komputerem. Jedyne, co
mnie ratowało, to ćwiczenia prowadzone on-line z młodzieżą – zaznacza i podkreśla, że nie czuje się żadną bohaterką.
– Uśmiech i ciepłe słowa od osób, z którymi prowadziłam rehabilitacją są dla
mnie najwyższą zapłatą – mówi skromnie Agata Łuszcz-Dąbrowska.

Nikt nie może
być głodny!

Kiedy zapadła decyzja o zamknięciu
lokali gastronomicznych, pani Magda
prowadząca wraz z mężem bistro Pokątna od razu wiedzieli, że trzeba zaangażować się w pomoc. – Pamiętali o nas
także stali goście, którzy zaczęli zamawiać posiłki na wynos. Dzięki temu mo-

Być, a nie mieć!
zdjęcie redakcja

dzielnicy – mówi Beata Lajnert. Jak sama
zaznacza, pomaganie innym nie jest
niczym nadzwyczajnym. To po prostu
ludzki, naturalny odruch. A jak pomaga?
– Koordynuję pomoc w rejonie Starych
Bielan. Pomagam w najprostszy na świecie sposób: robię moim podopiecznym
zakupy, dostarczam obiady, kupuję im
niezbędne lekarstwa. Ostatnio przyniosłam posiłek mojej podopiecznej, która
właśnie skończyła 91 lat. To samotna
osoba, bez rodziny. Gdy tylko dowiedziałam się o jej jubileuszu, czym prędzej
wróciłam z ciastem i laurką. Radość tej
pani była niezwykła. Takie sytuacje
powoduję, że jeszcze bardziej chcę czynić dobro.

31 marca miałam lecieć do Neapolu. To
miało być spełnienie moich turystycznych marzeń. Jednak z każdym dniem
wiedziałam, że nic z tego nie wyjdzie.
Musiałam też zacząć przygotowywać
szkołę na atak koronawirusa – wspomina Renata Kurlanc, dyrektor szkoły
podstawowej nr 289 przy ulicy Broniewskiego. Czuła odpowiedzialność zarówno za uczniów, jak i nauczycieli oraz
pracowników placówki. – Zorganizowanie procesu nauczania tak, by było to
najlepsze dla uczniów, rodziców i nauczycieli nie było prostym zadaniem. Do
tego dochodził lęk o zdrowie rodziny.
Ale i tak, gdy tylko dowiedziałam się o
akcji Pomocne Bielany, bez chwili wahania do niej przystąpiłam – wspomina
dyrektor Kurlanc. Zbierała produkty dla
restauracji Roślina, organizowała dary
dla schroniska dla zwierząt w Nowym
Dworze Mazowieckim, pomagała wyposażyć mieszkanie dla służb przy Rudzkiej. Swoim sąsiadom robiła zakupy, a
na dodatek wspierała akcję Nie Zapomnij O Nas Powstańcach Warszawskich.
– Po prostu dałam siebie innym. Taki jest
mój charakter i powołanie – mówi Renata Kurlanc.
Krawcowa Dominika Pietrzak na co
dzień szyje prześcieradła i pościele dla
najmłodszych. Jednak epidemia spowodowała, że musiała przestawić się na
zupełnie inny tor. – Zostałam koordynatorką grupy krawieckiej utworzonej
przez radną Monikę Szadkowską. Zaczęliśmy na skalę niemal przemysłową szyć
maseczki, które swego czasu były po
prostu niedostępne. W ciągu pierwszych
dni nie wiedziałam, jak się nazywam.
Telefon dzwonił non stop, ponieważ
chętnych do pomocy było coraz więcej!
Z czasem stworzyliśmy silną grupę, w
której zawodowcy, jak i osoby pierwszy
raz mające przed sobą maszynę do szycia stworzyły fantastyczny zespół – opowiada Dominika Pietrzak, której życiowe motto to „być, a nie mieć”.

Wreszcie
dostrzegliśmy
innych
Maria Małecka-Rzodkiewicz jest psychologiem i dyrektorem Ośrodka Rehabilitacji Amicus. Jak mówi, w czasie epidemii zaczęliśmy zauważać tych, na
których do tej pory szczególnie nie
zwracaliśmy uwagi. – Stało się coś pięknego. Okazało się, że seniorzy są dla nas
bardzo ważni. A my chcemy, by w tym
zwariowanym świecie czuli się bezpiecznie. Zobaczyłam, że dokonał się
swoisty powrót do korzeni, czyli do
podstawowego obowiązku pomocy
słabszymi – mówi dyrektor Małecka-Rzodkiewicz. Jak zaznacza, zaczęliśmy
mówić o tym, że dobra w naszej przestrzeni jest więcej niż zła. Zupełnie tak,
jak śpiewał o t ym Czesław Niemen
w piosence „Dziwny jest ten świat”.
Sama też zaangażowała się w pomoc.
Robiła zakupy spożywcze i apteczne dla
seniorów oraz samotnych matek z dziećmi, pomogła doposażyć mieszkanie
chłopaka, który dopiero co wyszedł
z domu dziecka, sprzątała też domek dla
pracowników służb odbywających kwarantannę przy Rudzkiej. Jako psycholog
odbyła też dziesiątki rozmów z tymi,
którzy tego potrzebują. – Cieszę się, że
mogę pomagać – kwituje.
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Bistro Roślina jest znana bielańczykom
z wysokiej jakości kawy. Lokal został
zamknięty jeszcze przed oficjalnym
ogłoszeniem epidemii. – Zrobiliśmy to
dla bezpieczeństwa naszych pracowników i klientów. To był dla nas trudny
czas. W takich okolicznościach naturalnie pojawia się u mnie potrzeba działania. Uruchomiliśmy gotowanie dla potrzebujących starszych osób na Bielanach – opowiadają. – Ważne było też to,
by pracownicy lokalu nie zostali bez
pracy. Okazało się jednak, że Roślina
w ciągu kilku dni stała się sztabem kryzysowym i tętniącą życiem kuchnią
polową. Mnóstwo osób zaangażowało
się w akcję Pomocne Bielany, przynosząc
nam słoiki, aby wydawanie kilkudziesięciu obiadów dziennie mogło dziać się
też ekologicznie. Ludzie przynosili nam
produkty żywnościowe w odpowiedzi
na różne ogłoszenia. Wspaniali wolontariusze z Pomocnych Bielana codziennie rozwożą obiady dla seniorów –
wspominają właściciele Rośliny, którzy
w dalszym ciągu prowadzą wielką akcję
gotowania dla potrzebujących. – To był
pierwszy raz, kiedy mogłam wykorzystać moją działalność biznesową, aby
pomóc większej liczbie osób przez dłuższy okres czasu. Muszę przyznać, że to
bardzo przyjemne uczucie – mówi Joanna Kądziela, właścicielka pomocnego
bistra ze Schroegera.

Dałam siebie
innym

gliśmy utrzymać lokal i zacząć gotować
dla potrzebujących. Nasze ciepłe obiady
trafiały m.in. do ratowników medycznych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Bielańskim. Sama dowożę też jedzenie dla seniorów m.in.
z Rośliny – mówi pani Magda. Niestety,
mimo wielkiego serca, pojawiły się również złośliwe komentarze. Prowadzącym Bistro Pokątna zarzucano lansowanie się na pomaganiu innym. – To absurd. Opisując naszą działalność po
prostu chciałam zachęcić do pomocy
innych. I pokazać, że to nie jest trudne.
Ale spotkała mnie też miła sytuacja: gdy
w internecie spytałam, gdzie kupić deficytową wówczas mąkę żytnią, następnego dnia rano pod drzwiami znalazłam
3 kg mąki! – uśmiecha się pani Magda.
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Oddają krew,
ratują życie
tekst ALEKSANDRA ZBOROWSKA

N

iektórzy tłumaczą, że nie oddają krwi, bo boją się ukłucia.
Mówię im wtedy: przyjdźcie
do szpitala, gdzie pacjenci walczą
o życie, są po wypadkach, zmagają się
z ciężką chorobą, a krew jest im potrzebna do przeżycia. Stańcie przed
nimi i powiedzcie, że boicie się ukłucia – mówi Arkadiusz Cegliński, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK „Dar serca”. To właśnie klub „Dar
serca” wyszedł z inicjatywą, by w tak
trudnym okresie jak epidemia COVID-19
przeprowadzić na Bielanach zbiórkę
krwi. Pomysł poparł Urząd Dzielnicy i
pomógł wraz z Regionalnym Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizować cykliczną akcję. Dzięki temu
każdy może bezpiecznie, w specjalnym
krwiobusie, podzielić się prawdziwym
darem życia, jakim jest krew.

Zbiórka krwi zorganizowana przez Klub
„Dar serca” oraz władze dzielnicy Bielany jest wyjątkowo cenna. Chociażby
dlatego, że ze względu na epidemię koronawirusa zawieszono działalność
większości oddziałów RCKiK. Tak się
stało m.in. w przypadku punktu na Bielanach (pracę wznowiono w czerwcu).
Sytuację skomplikowała także mniejsza
niż zwykle liczba krwiodawców (część
nie mogła oddać krwi np. ze względu na
kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie
wirusem). Wprawdzie zostały zawieszone planowe operacje, zmniejszyła się też
liczba wypadków komunikacyjnych, ale
i tak zapotrzebowanie na krew było
większe niż możliwości zrobienia jej
zapasów. Sytuacja stawała się dramatyczna.
– Postanowiliśmy zorganizować zbiórki
krwi w punktach mobilnych. Burmistrz

zdjęcie Małgorzata Sokół
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Grzegorz Pietruczuk od razu zadeklarował, że udostępni miejsce przed Urzędem Dzielnicy. Wydrukowaliśmy plakaty zachęcające do udziału w akcji, informowaliśmy o niej na facebooku i 10 maja
odbyła się pierwsza zbiórka – opowiada
prezes Arkadiusz Cegliński. Zameldowało się wówczas niemal 50 osób, które
oddały łącznie prawie 25 litrów krwi.
Każdy, kto jest świadomy problemów,
z jakimi zbiera się w Polsce krew, wie,
że był to świetny wynik. Co więcej, podczas następnej akcji ten sukces udało się
– dzięki wspaniałej postawie mieszkańców Bielan – powtórzyć z nawiązką.

Arkadiusz Cegliński zapewnia, że cały
proces – także podczas obecnej epidemii
– jest dla krwiodawców całkowicie bezpieczny. Ochotnicy,przed wejściem do
ambulansu muszą odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. kontaktów z oso-

bami zakażonymi COVID-19. Później
procedura jest już taka sama jak zwykle.
Sama krew nie jest badana pod kątem
wirusa, gdyż nie ma takiej potrzeby.

To oczywiste, co takie inicjatywy dają
chorym, co jednak znaczą dla tych, którzy dobrowolnie dzielą się darem życia?
– To niesamowita satysfakcja, gdy wiemy, że nasz w sumie drobny gest uratował komuś życie czy pomógł wyzdrowieć. Każdy z nas czy naszych bliskich,
może znaleźć się w sytuacji, gdy jego los
będzie zależał od dobrej woli innych
– mówi Arkadiusz Cegliński, sam wieloletni krwiodawca. – Ludzie mają dużo
dobroci w sobie, tylko czasem trzeba ich
ukierunkować, pokazać możliwości
działania – dodaje prezes „Daru serca”,
klubu, który od lat nie tylko organizuje
zbiórki krwi, ale także akcje zachęcające do udziału w nich

.
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Przepracowani, zmęczeni, zagrożeni
tekst ANNA URBAŃSKA

Brakuje płynu do dezynfekcji? Do akcji
wkraczają bielańscy strażacy! Trzeba
dotrzeć do osób, które miały kontakt
z chorymi na COVID-19 i jeszcze sprawdzić grupy imprezowiczów, którzy pojawiają się w miejscach publicznych
mimo nakładanych ograniczeń? Spokojnie, to zadania, które – mimo ryzyka
zakażenia – wykonają policjanci i strażnicy miejscy. Pracujący na Bielanach
funkcjonariusze służb mundurowych
podczas epidemii stanęli na wysokości
zadania, a musieli wziąć na siebie nie
tylko dotychczasowe, ale i dodatkowe
obciążenia.
O inicjatywie strażaków z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 6 zrobiło
się głośno w całej Warszawie. Był początek epidemii, dramatycznie zaczęło brakować środków do dezynfekcji. Bielańscy strażacy ze Specjalistycznej Grupy

Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego
(wchodzącej w strukturę JRG nr 6) postanowili sprostać wyzwaniu i rozpocząć produkcję bezcennego wówczas
płynu. – Jesteśmy strażakami, ale też
chemikami. Kiedy więc dostaliśmy odpowiednią zgodę, zabraliśmy się za produkcję płynu zgodnie z recepturą podaną przez WHO. W efekcie do końca
kwietnia zrobiliśmy dla mazowieckich
jednostek straży pożarnej 24 tys. litrów
płynu do dezynfekcji rąk oraz 20 tys.
litrów do odkażania sprzętu – mówi st.
kpt. Paweł Szymanek, dowódca JRG 6.
Ale epidemia zmieniła znacznie więcej
w służbie strażaków. Przede wszystkim
musieli zmodyfikować system dyżurów,
tak by zminimalizować ryzyko zakażenia bliskich po powrocie do domu. Strażacy zabezpieczali medyków pobierających wymazy od podchorążych szkoły
pożarniczej, gdzie zakażonych było kilkudziesięciu studentów. Pomagają też
ratownikom dostać się do mieszkań
osób wzywających pogotowie, które nie
są w stanie samodzielnie otworzyć
drzwi. Odpowiadali też za namioty ustawiane przed szpitalami, w których przeprowadzany był wstępny wywiad (pod
kątem zakażenia) z osobami udającymi
się zabiegi medyczne. Strażacy dbali

m.in. o to, by w namiotach był prąd czy
ogrzewanie. Zamiast do pożarów altanek śmietnikowych, nawet 2-3 razy
dziennie byli wzywani do… stłuczonych
termometrów.
Policjanci i strażnicy

Choć od początku epidemii lekarze apelują, by ograniczyć do minimum styczność z innym, a od osób spotykanych na
ulicach trzymać się na odległość przynajmniej 1,5 metra, policjanci i strażnicy miejscy nie mogą sobie na to pozwolić. To właśnie na nich spoczął obowiązek kontaktowania się z tymi, którzy
stanowią potencjalnie największe zagrożenie: mieli styczność z osobami
zakażonymi i przebywają na kwarantannie, wrócili z zagranicy czy wymagali natychmiastowej pomocy medycznej. – Strażnicy miejscy, tak samo jak
ratownicy medyczni i policjanci, nie
mogą zachować bezpiecznego dystansu
od kogoś, komu udzielają pomocy. Bywa,
że są to osoby ranne, wymagające resuscytacji, czy choćby ułożenia w pozycji
bocznej ustalonej – mówi Romuald Modzelewski, naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, który obejmuje działaniem Bielany i Żoliborz. Wśród
dodatkowych zadań znalazły się: kontrola m.in. parków, placów zabaw, ale
również dostarczanie bezdomnym pożywienia, a także maseczek, środków
odkażających i higieny osobistej. Współpracowali ze streetworkerami opiekującymi się bezdomnymi.

Ryzyko podejmują także policjanci.
W pierwszych tygodniach epidemii na
bielańskich ulicach było 40 patroli policyjnych. Tworzą je policjanci wspierani
przez strażników, żandarmów czy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Policja współpracuje również z Sanepidem
i kontroluje przestrzeganie kwarantanny przez osoby, na które została nałożona. – Dzwonimy, chodzimy, prosimy, by
osoby na kwarantannie podeszły do
okna czy wyszły na balkon. Słowem, by
pokazały, że pozostają w odosobnieniu
– mówi aspirant Kamila Szulc, p.o. rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V (Bielany, Żoliborz). Oprócz tego
policjanci upewniają się, czy osoby, które nie mogą opuścić domów, nie potrzebują jakiejś pomocy.
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O

d trzech miesięcy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Służby medyczne, policjanci, strażacy i strażnicy miejscy
nie bacząc na ryzyko zakażenia siebie
i swoich najbliższych, wykonują zadania mające zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Czy przy wychodzeniu do pracy towarzyszy im obawa? Oczywiście, ale nie
wpłynęło to na sumienność wykonywanych zadań, w żadnej formacji mundurowej nie odnotowano nagłych absencji
w pracy czy próśb o przesunięcie do
mniej ryzykownych obowiązków. – Charakter naszej pracy, tak jak innych formacji służących społeczeństwu, nie

pozwala nam na wybór, czy możemy
unikać zagrożeń, czy też nie – zaznacza
Romuald Modzelewski. – Podejmowane
przez funkcjonariuszy na co dzień działania w oczywisty sposób stwarzają dla
nas potencjalne zagrożenia. Mamy jednak świadomość, iż pomoc mieszkańcom, której się podjęliśmy, musi być
realizowana niezależnie od okoliczności. Do szczególnie niebezpiecznych
zadań, z jakimi mamy do czynienie podczas epidemii, zgłaszamy się wszyscy
codziennie, przychodząc do pracy – dodaje Romuald Modzelewski.
Przepracowani, zmęczeni, zagrożeni

Mundurowym najtrudniej poradzić jest
sobie ze świadomością, że mogą być
źródłem zakażenia najbliższych. Nie jest
łatwo, gdy dowiadują się, że ich koledzy
z innych jednostek zostali skierowani
na kwarantannę. Tak było w przypadku
strażaków z Woli. Ale nie tylko. Bo niestety często zdarza się, że osoba, z którą
muszą się skontaktować, nie informuje,
że miała kontakt z chorym na Covid-19
czy że ma wysoką gorączkę. – Największym obciążeniem dla nas wszystkich
jest informacja, że wykryto zakażenie
u pacjenta, któremu strażnicy dopiero
co udzielili pomocy. To oznacza obowiązkową kwarantannę dla interweniujących funkcjonariuszy i tych, którzy
mieli z nimi kontakt. Jednocześnie jest
to jednak czas ogromnego napięcia
i niepokoju dla nas wszystkich, koleżanek i kolegów z pracy oraz przełożonych
– przyznaje naczelnik bielańskiej i żoliborskiej Straży Miejskiej.
Do tego dochodzi jeszcze zmęczenie fizyczne spowodowane nadmiarem obowiązków, liczbą nadgodzin i brakiem
możliwości wzięcia urlopu.

Jak w ich oczach wypadają mieszkańcy
Bielan? Mundurowi zapewniają, że zdecydowana większość z nas poważnie
potraktowała wprowadzone ograniczenia. Przez kilka tygodni obowiązywania
surowych obostrzeń, za ich nieprzestrzeganie wystawiono tylko kilka mandatów. Za to wiele osób z ogromną życzliwością odnosiła się do tych, którzy
stanęli na pierwszej linii frontu walki
o bezpieczeństwo epidemiczne. – To dla
nas ogromna satysfakcja, gdy mieszkańcy zwracają się do nas z miłymi słowami,
życzą nam zdrowia i żebyśmy byli bezpieczni – mówi Kamila Szulc

.
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Pszczoły też muszą pić. Zbuduj im poidełko
tekst BEATA NIEDOMAGAŁA

Mimo że pszczoły żyją przeciętnie od
jednego do kilku miesięcy, odgrywają
one kluczową rolę w przyrodzie i naszym życiu. W szerokości geograficznej
na której leży Polska, większość gatunków roślin zapylana jest przez owady,
spośród których największe znaczenie
mają właśnie pszczoły. To dzięki im i ich
pracy zawdzięczamy aż 1/3 światowej
produkcji żywności.
Niestety w naukowych doniesieniach
z całego świata mówi się o stale malejącej liczbie owadów z grupy pszczół. Wywołuje to między innymi stosowanie
szkodliwych dla zapylaczy środków
ochrony roślin. W miastach najbardziej
doskwiera im brak zróżnicowanej roślinności stanowiącej dla nich bazę pokarmową, a także nasilające się z roku
na rok okresy suszy.
Każdy z nas może na szczęście pomóc
w ochronie tych bardzo pożytecznych

owadów. Gdy tylko wiosną i latem przez
dłuższy czas nie ma opadów, a susza daje
się we znaki, mieszkańcy chętnie wystawiają pojemniki z wodą dla ptaków,
kotów czy jeży. W ten sam sposób możemy pomóc pszczołom i innym owadom, które jak każdy żywy organizm
potrzebuje wody, aby przetrwać.

Bielańskiego Ośrodka Kultury, a druga
położona jest na terenie przyklasztornym Kościoła Pokamedulskiego. W jednym ulu może mieszkać około 50 tys.
pszczół, co daje nam w sumie aż 300 tys.
lokatorów. Zimą liczba ta spada do 15
tys.

Na pasiekach oczywiście nie ma leniuchowania, a każda z pszczół dba o to, aby
produkcja miodu posuwała się do przodu. Pewną jego częścią dzielą się z urzędem dzielnicy. Słoiczki z miodem są
następnie przekazywane mieszkańcom
podczas pikników lub jako nagrody
w konkursach. Obie hodowle pszczół są

Sprawa jest tutaj trochę bardziej skomplikowana niż po prostu wystawienie
miski z wodą. Przygotowując poidełko
dla pszczół, należy pamiętać o tym, aby
nie popełnić kilku błędów, w myśl zasady „po pierwsze nie szkodzić”. Wpierw
potrzebujemy znaleźć płaski pojemnik,
który wypełniamy odpowiednim materiałem chłonącym wodę, np. łatwo dostępnym i tanim keramzytem. Pamiętajmy o tym, żeby nigdzie nie zostawić
otwartej przestrzeni z wodą, a w której
to owady mogłyby się utopić. Puste miejsca najlepiej wypełnić korą, muszelkami
albo suchymi patykami. Możemy wykorzystać również mech, ale nie bierzmy
tego z lasu – jest on pod ochroną. Tak
przygotowane poidełko wystawiamy na
parapecie, balkonie lub w ogrodzie. Uzupełniajmy wodę, jeśli zachodzi potrzeba,
wymieniajmy ją na świeżą, jeśli stoi już
dług czas, tak aby jej poziom nie był zbyt
wysoki. Wykonanie poidełka nie zajmuje dużo czasu, a na pewno pomoże przetrwać owadom suszę.

ważnym elementem polityki ekologicznej dzielnicy Bielany i uświadomienia
mieszkańcom ich istotnej roli w ekosystemie

.

*Propolis to mieszanina w ydzielin
pszczół lub os i substancji żywicznych
znajdujących się w pąkach oraz młodych
pędach różnych gatunków drzew. Z powodu silnego działania bakteriostatycznego znalazł zastosowanie w produkcji
wielu parafarmaceutyków.
O autorce: nauczycielka biologii w Liceum Ogólnokształcącym nr 13.

Komunalne pasieki

W 2018 roku na zlecenie urzędu utworzone zostały dwie pasieki na Bielanach,
każda po 3 ule. Jedna znajduje się przy
ul. Estraty 112 na terenie zielonym Filii

zdjęcie Bartłomiej Frymus

P

szczoła miodna to najlepiej znany owad zapylający, a ceniona
jest szczególnie za pozyskiwany
od niej miód i inne produkty pszczele
jak wosk czy propolis*. Nie wszyscy
wiedzą, że na terenie naszego kraju
żyje około 470 różnych gatunków
pszczół. Większość z nich, w odróżnieniu od najbardziej znanej społecznej pszczoły miodnej, prowadzi samotny tryb życia. Kto z nas słyszał
o pszczolince niebieskawej, pseudosmukliku szparagowcu czy lepiarce
wiosennej? Pewnie tylko entomolodzy, choć jak się okazuje, są to dość
pospolite gatunki pszczół w Polsce.

Prośba od łabędziej rodziny z Kępy Potockiej
tekst MAGDALENA BOREK

Dokarmiać, czy nie dokarmiać ptaków dziko żyjących?
Zdecydowanie nie karmić. Utrzymujemy
w sposób ekstensywny zbiornik wodny,
dlatego jest w nim pod dostatkiem pokarmu. Pokarmem łabędzia niemego są
w 95% rośliny wodne. Dietę uzupełnia
trawą, zbożem, larwami owadów, planktonu oraz skrzekiem żab i ikrą ryb (A.G.
Kruszewicz, Ptaki Polski)

.

Fot. Wikimedia Commons

Zauważyliście, że na Kępie Potockiej
powstały wygrodzenia z chrustu i gałę-

zi zebranych w parku? Dzięki spontanicznej akcji społecznej powstał płotek,
który wzmocniliśmy, żeby dłużej posłużył nowym mieszkańcom i zapewnił im
spokój w gnieździe.

zdjęcie Sylwester Korzeniewski

M

ieszkanie dla rodziny z siedmiorgiem dzieci, w środku
pa rk u, w c ichej okolic y
z miejscem na spacery. Para łabędzi,
która niedawno wybrała bielańską
część parku Kępa Potocka, właśnie
rozpoczyna swoją przygodę rodzicielską i za naszym pośrednictwem
prosi mieszkańców o większy dystans od ich gniazda, więcej spokoju
i niedokarmiane chlebem. Pewnie tak
by nam powiedziały same, gdyby nie
były nieme. Za jakiś czas sprawdzimy,
jak na Bielanach bieleją małe łabędzie.
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zdjęcie Małgorzata Sokół

Huta to stabilne
miejsca pracy
i miliony złotych
dla miasta
rozmawiał BARTŁOMIEJ FRYMUS

W

ywiad z Markiem Kempą, prezesem Hut y ArcelorMittal
Warszawa, o sprawach bielańskiej huty.

Rozmawiamy w czasie trwającej pandemii. Jak w tych nadzwyczajnych
warunkach radzi sobie bielańska
Huta?
Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników. Tak jest w czasach
normalnych, więc tym bardziej w czasie
pandemii COVID-19. Huta jest nowoczesnym zakładem, w którym proces jest
w dużej mierze zautomatyzowany i obsługiwany na poszczególnych odcinkach
przez niewielkie zespoły ludzi. Oczywiście wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenia. Przy wejściu na teren Huty
każdy pracownik przechodzi pomiar
temperatury i otrzymuje maseczkę jednorazową. Przeprowadziliśmy ozonowanie szatni, zwiększyliśmy częstotliwość prania odzieży roboczej. Pracownicy produkcji zaopatrywani są w posiłki w zamkniętych opakowaniach. Kluczowi pracownicy obszaru produkcji
i utrzymania ruchu mogli skorzystać
z dopłaty na dojazd do pracy prywatnym samochodem zamiast korzystania
z transportu publicznego. Osoby, których praca może być wykonana na odległość, pracują w domach. W biurach
część osób pracuje rotacyjnie. Hutnicy
zachowują się w tej wyjątkowej sytuacji

w sposób odpowiedzialny i świadomy,
dzięki czemu nasza praca przebiega
w miarę normalnie i bezpiecznie.

Czy to znaczy, że koronawirus nie
miał żadnego wpływu na produkcję
Huty?
Niestety tak dobrze nie jest. Nasi odbiorcy, głównie z przemysłu samochodowego, sami odczuli bardzo boleśnie skutki
pandemii. Wiele zakładów zawiesiło
działalność. To oczywiście znacznie
ograniczyło ilość zamówień na wytwarzaną przez nas stal jakościową, z której
produkowane są części samochodowe
i łożyska.
Staramy się ten spadek kompensować
produkcją prętów zbrojeniowych, wykorzystywanych w budownictwie, ale
nie ma co się oszukiwać, że pozostaje to
bez wpływu na nasze wyniki finansowe.

Przy jakich inwestycjach w Warszawie wykorzystywane są obecnie pręty zbrojeniowe wyprodukowane na
Bielanach?
Na przykład przy budowie kompleksu
Varso Place, w którym znajduje się najwyższy budynek w Unii Europejskiej. Już
teraz jest on widoczny z wielu miejsc w
Warszawie.

W kwietniu Bielany zelektryzowała
wiadomość o dwóch pożarach, które
jednego dnia pojawiły się na terenie
dzielnicy. Okazało się, że jeden z nich
wybuchł w waszej Stalowni. Czy to
było groźnie wydarzenie?
No właśnie, były dwa pożary i zostaliśmy obwinieni natychmiast także o ten
pierwszy – w którym paliły się zarośla
przy ulicy Wójcickiego. Tak to ostatnio
jest, że na Hutę od razu wskazuje się
palcem gdy na Bielanach pojawia się
jakikolwiek dym, zapach lub hałas.
Oczywiście każdy pożar należy traktować odpowiedzialnie. W Stalowni nastąpiło przepalenie kadzi w piecu LF. Takie
rzeczy w hutnictwie się zdarzają, dlatego pod piecem jest wybudowana specjalna przestrzeń, do której stal może się
bezpiecznie wylać. W tym przypadku
pewna jej ilość dostała się także obok
pieca i zapaliła taśmociągi, podające
żelazostopy. Spowodowało to spore
zadymienie. Ale cala akcja gaśnicza
przebiegła bardzo sprawnie i – co najważniejsze – nikt nie ucierpiał. Po 30
minutach było po wszystkim. Dziękujemy Straży Pożarnej za szybkie i profesjonalne wsparcie.
Jak Huta reaguje na sygnały o uciążliwościach, zgłaszane przez niektórych okolicznych mieszkańców?

Nigdy ich nie lekceważymy i sprawdzamy wszystkie. Zdarza się, że nie pokrywają się one ze stanem faktycznym lub
z rytmem naszej produkcji. Zgłaszany
jest na przykład hałas w nocy, podczas
gdy u nas był akurat postój. Mieszkańcy
skarżą się na zapach palonych kabli,
czasem asfaltu – u nas asfalt nie jest ani
produkowany, ani przetwarzany. Nie
palimy też kabli, plastiku i gumy. Nie
używamy węgla jako źródła energii.
Jeszcze raz powtarzam – nasza produkcja polega na przetapianiu złomu stalowego w piecu elektrycznym. W tym
procesie powstaje pył, wychwytywany
w 99,8% przez trzystopniowy system
odpylania. Pył wywozimy z Huty do
recyklingu. Nie jest u nas składowany.
Nie jest też trujący i nawet jeśli przy
załadunku do cystern, które go wywożą,
trochę pyłu by się wydostało na zewnątrz, osiądzie on w promieniu maksymalnie 20-30 m, czyli na naszym terenie. Głównym składnikiem pyłu są
żelazo i cynk. Aluminium, które tropili
jakiś czas temu nasi sąsiedzi, na pewno
nie pochodzi z huty, w naszym pyle znajduje się w ilościach śladowych.
Czy Wojewódzka Inspekcja Ochrony
Środowiska często kontroluje Hutę?
Co kilka miesięcy. Ostatnia kontrola
zaczęła się w listopadzie 2019 i trwała
do końca stycznia 2020 r.
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Co pokazały jej wyniki?
Że nasza produkcja nie powoduje przekroczenia żadnych norm, co zostało
czarno na białym zapisane w protokole
z kontroli WIOŚ. Inspektorzy wykonali
także obchód Huty i okolic w poszukiwaniu źródła uciążliwości zapachowych. Tak się składa, że obchód ten
odbywał się dokładnie w dniu, w którym
napłynęło wiele skarg. Inspektorzy nie
znaleźli źródła tych zapachów na terenie
naszego zakładu. Wyrazili jednak pewne przypuszczenia, niepotwierdzone
żadny mi konk ret ny mi dany mi, że
w specyficznych warunkach atmosferycznych niektóre operacje, prowadzone w zakładzie, mogą być źródłem uciążliwego zapachu. Nie zgadzamy się z tymi
przypuszczeniami, ponieważ nie są one
poparte ani bezpośrednią obserwacją
inspektorów WIOŚ, ani żadnymi konkretnymi danymi.

Pandemia COVID-19 uniemożliwiła
w tym roku organizację Dnia Otwartego w Hucie i Nocy Muzeów podczas
której można było zwiedzić schron
pod biurowcem Huty. Czy są już jakieś
nowe terminy tych wydarzeń?

duże zainteresowanie. Mamy też w planie zorganizowanie wspólnie z Urzędem
Dzielnicy plenerowego kina samochodowego na naszym terenie. To dobry
pomysł na bezpieczną rozrywkę w czasie pandemii. Mamy też nadzieję, że
koronawirus pozwoli na organizację
w październiku Przeszkodowego Biegu
Hutnika, który ma coraz większą rzeszę
fanów.

Na szczęście tuż przed pandemią zdążyliśmy pokazać Hutę naszym sąsiadom.
Na wycieczkę zapisało się prawie 100
osób, mieszkających w najbliższej okolicy. W 4 grupach zwiedzili oni stalownię
i walcownię. Co ciekawe, zdecydowana
większość osób, które nas odwiedziły,
nie zgłaszała uciążliwości, wynikających z sąsiedztwa z zakładem.

Na zakończenie chcę wrócić jeszcze do
kwestii podnoszonych przez niektórych
naszych sąsiadów – a właściwie niewielką ich część.

Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że
Huta zobowiązana jest do przestrzegania określonych w prawie norm i to robi.
Ale nie zmienia to faktu, że jest dużym
zakładem przemysłowym, który pracuje od ponad 60. lat dzień i noc, ma na
swoim terenie kilkadziesiąt kilometrów

Oczywiście będziemy organizować kolejne dni otwarte, a także zwiedzanie
schronu kiedy tylko będzie to można
zrobić bezpiecznie. Jesteśmy otwarci
i nie mamy nic do ukrycia. Cieszy nas, że
zwiedzanie Huty wywołuje zawsze tak
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czynnych torów kolejowych i trzy duże
hale produkcyjne. To jest rzeczywistość,
którą warto uwzględnić, wybierając
nasze sąsiedztwo. Warto też pamiętać,
że Huta daje stabilną pracę ponad tysiącowi osób i odprowadza do kasy Miasta
i Skarbu Państwa kilkadziesiąt milionów złotych rocznie w formie podatków.

Panująca obecnie pandemia wyraźnie
pokazała, że zdrowa gospodarka nie
może się opierać wyłącznie na usługach
i turystykę. Potrzebna jest także produkcja. Czyli to, co my robimy. Ostatnie
miesiące wyjawiły jeszcze inną prawdę.
Przenoszenie produkcji przemysłowej
poza obszar Unii Europejskiej, do krajów
o mniejszych rygorach prawnych i klimatycznych powoduje, w skali globu,
zwiększenie emisji gazów cieplarnianych

.

Kultura i inwestycje w cieniu epidemii
rozmawiał BARTŁOMIEJ FRYMUS

Pani Ewo, jako przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji, jak pani
ocenia wpływ epidemii na życie kulturalne dzielnicy?
Ominęło nas wiele wspaniałych wydarzeń kulturalnych. Niespodziewanie
koronawirus stał się organizatorem
akcji #zostańwdomu, w której niemal
wszyscy byliśmy zmuszeni wziąć udział,
choć każdy w innym, indywidualnym
wymiarze. Organizatorzy naszego życia
kulturalnego z ramienia Urzędu Dzielnicy Bielany nie poddali się jednak. Kultura zagościła w wirtualnym świecie
pod postacią wydarzeń on-line, mamy
koncerty, warsztaty muzyczne, plastyczne, spektakle teatralne i wiele innych, których nie zdołałabym nawet tu
wymienić. Zachęcam do obserwowania
strony internetowej Nasze Bielany na
platformie Facebook, na pewno każdy
znajdzie tam coś interesującego dla siebie. Oczywiście, nie miejmy złudzeń,
dostęp do kultury w wirtualnym świecie nie może i nigdy nie powinien zastąpić kontaktu z tą na żywo. Relacja: twórca, aktor, artysta – odbiorca, widz, powinna pozostać w sferze kontaktu bezpośredniego. Dramatyczny czas pandemii zmusił nas jednak do szukania form
zastępczych i tu wielkie podziękowania
dla pracowników Wydziału Kultury
i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany,
Bielańskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany za wykonaną

tytaniczną pracę, abyśmy mogli korzystać z wydarzeń kulturalnych, pozostając w domu.

I trzecia większa inwestycja na Rudzie
– adaptacja małego domu mieszkalnego
na terenie Szkoły Podstawowej nr 53 im.
Gen. M. Zaruskiego przy ul. Rudzkiej na
cele oświatowe. Interpelowałam w tej
sprawie dwukrotnie – w lutym i październiku 2019 r. Każda dodatkowa
przestrzeń na potrzeby szkoły jest dziś
na wagę złota. I na tę inwestycję też
udało się zachować przyznane wcześniej
środki.

To teraz pytanie z innej beczki – jak
w świetle ostatnich cięć budżetowych
wyglądają plany realizacji inwestycji,
o które pani zabiegała?
Pandemia zmieniła nie tylko nasze życie,
ale też całą gospodarkę, przewartościowała priorytety i zmusiła samorządy do
podejmowania trudnych decyzji. Przesunięcia budżetowe, a więc rezygnacja
z czegoś na rzecz wyższych potrzeb, nie
powinna dziwić, choć trudno oczekiwać,
entuzjazmu, jeśli dotyczy naszych projektów. Z większych inwestycji, o które
zabiegałam, na pierwszym miejscu postawiłabym budowę nowego przedszkola na os. Ruda. Ważne jest, w jakich warunkach dzieci wzrastają i uzyskują
wczesną edukację. Potrzebny jest obiekt,
spełniający wszelkie standardy nowoczesnej placówki oświatowo-wychowawczej. W odpowiedzi na interpelację
złożoną przeze mnie w styczniu 2019 r.
Zarząd Dzielnicy Bielany zgłosił do Rady
m.st. Warszawy propozycję wprowadzenia do planów inwestycyjnych nowego zadania – budowy nowego przedszkola na os. Ruda. I kiedy po niemal
roku, dzięki wsparciu projektu i zabiegom w m.st. Warszawa przez burmistrzów Grzegorza Pietruczuka i Włodzimierza Piątkowskiego wizja pozyskania
środków stała się realną, pojawił się
koronawirus, a w ślad za nim – modyfikacja budżetu, niestety w postaci sporych cięć. Obawiałam się, że moja wymarzona inwestycja dla Rudy przepadnie, jednak udało się naszym burmistrzom inwestycję utrzymać w planach

Mam jeszcze kilka mniejszych projektów, które czekają na zielone światło,
a wracając do pytania, muszę stwierdzić, że ograniczenie wydatków w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych
w całym mieście stołecznym Warszawa
łagodnie obeszło się z naszym osiedlem.
Udało się utrzymać kluczowe dla nas
inwestycje i mam nadzieję, że tak pozostanie. Placówki oświatowe na Rudzie
dostały spory zastrzyk finansowy, co
bardzo mnie cieszy.

zdjęcie Małgorzata Sokół

R

ozmowa z Ewą Turek, radną
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przewodniczącą Komisji Kultury i Promocji, przewodniczącą Zarządu Samorządu Mieszkańców Ruda

i przyznano na ten cel środki w wysokości 11,5 mln zł.

Druga inwestycja na Rudzie, która bardzo leży mi na sercu, to remont budynku
Liceum Ogólnokształcącego im. gen.
S. Maczka przy ul. Gwiaździstej. Dokładniej rzecz ujmując, chodzi o remont elewacji i wymianę okien. Mam już zapewnienie, że uda się wykonać wszystkie
zaplanowane prace, a w wyniku przesunięcia innej inwestycji – pozyskane zostały dodatkowe środki, a więc w sumie
na remont „Maczka” przeznaczonych
jest 6,5 mln zł.

Zapytam na koniec o projekty składane przez panią w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego ?

Tym razem zgłosiłam 3 projekty: „Sąsiedzkie eko festyny – edukacja/integracja”, „W kwiatów powodzi – Łąki na
Bielanach”, „200 stojaków na rowery dla
Bielan”. Wszystkie one mają podtekst
ekologiczny, zapoznać się można ze
szczegółami wszystkich zgłoszonych
projektów na stronie Budżetu Obywatelskiego. Zachęcam do głosowania!

.

Dziękuję za rozmowę
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Krótkie dzieje lotniska bielańskiego
tekst MATEUSZ NAPIERALSKI
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W połowie lat 30. stołeczny ratusz podjął decyzję o likwidacji lotniska mokotowskiego, należącego wówczas do Aeroklubu Warszawskiego. Urbaniści zaprojektowali na tym miejscu reprezentacyjną dzielnicę imienia marszałka
Józefa Piłsudskiego. Ponieważ sporty
lotnicze cieszyły się dużą popularnością
i były promowane przez państwowe
organizacje, poszukiwano nowej lokalizacji na urządzenie lotniska szkolno-sportowego. Wiosną 1937 r wybrano
ostatecznie tereny pomiędzy Młocinami, Lasem Bielańskim a Brzezinami,
czyli dawny poligon armii carskiej (Bielańskie Pole Wojenne). Ten rozległy obszar – wtedy znajdujący się tuż za granicą Warszawy – należał do Skarbu
Państwa, nie zaistniał więc problem
wykupu gruntów.
Pole manew rowe zaprojek towano
w kształcie elipsy o powierzchni 180 ha,
zaś cały obszar lotniska wraz z zabudową miał zająć 214 ha. Inwestycję finansowała Liga Ochrony Powietrznej i Przeciwgazowej przy wsparciu Funduszu
Pracy. W drugiej połowie 1938 r rozpoczęto wyrównywanie i osuszanie gruntu. Z początkiem wiosny 1939 r ruszyła
budowa trzech hangarów, przeznaczonych dla Aeroklubu i LOPP. W ciągu kolejnych miesięcy robotnicy utwardzali
lądowisko warstwą ziemi i gliny, na
której kładli nawóz pod trawę. W latach
1938-1939 prace budowlane pochłonęły
prawie 1,5 mln ówczesnych złotych.
Dalsze etapy inwest ycji zakładał y
wzniesienie gmachu Aeroklubu, nowoczesnego dworca (terminala) lotniczego
oraz ośrodka treningowego dla pilotów
szybowców i spadochroniarzy ze specjalną, wysoką na 12 m halą, umożliwiającą przechowywanie rozpiętych spadochronów w odpowiednich warunkach. Ponadto na lotnisku miało stanąć
muzeum lotnictwa (byłaby to pierwsza
taka placówka w Polsce), prezentujące
początki polskiej awiacji oraz urządzenia autorstwa rodzimych inżynierów.
„Polska Zbrojna” w marcu 1938 r wspominała nawet o planach przeniesienia
z Okęcia na lotnisko bielańskie Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych, produkujących słynne awionetki RWD.
Według wizji nakreślonej przez LOPP
Bielany stałyby się krajowym centrum
podniebnych sportów. Termin oddania
lądowiska do ograniczonego użytku
wyznaczono na jesień 1939 r, Aeroklub

zdjęcie NAC

arsz awsk a hut a i blok i
Wrzeciona wznoszą się na
obszarach, gdzie dawniej
znajdowało się lotnisko, zaprojektowane jeszcze przed II wojną światową.

Warszawski miał przeprowadzić się do
nowej lokalizacji pod koniec 1940 roku,
a oficjalne otwarcie całego kompleksu
zaplanowano na rok 1941. Wybuch II
wojny światowej pokrzyżował te interesujące plany. Do września 1939 r zdążono jedynie przygotować część pola
manewrowego.

Lotnisko bielańskie stało się bazą niemieckich oddziałów lotniczych. Okupanci rozbudowali zaplecze techniczne, m.
in. hangary i baraki dla załogi. Cały teren został ogrodzony drutem kolczastym, wzdłuż którego rozlokowano
stanowiska karabinów maszynowych.
Budynki Akademii Wychowania Fizycznego zamieniono na koszary pułku lotniczego. Podczas wojny niemiecko-sowieckiej wysyłano z Bielan zaopatrzenie
na front wschodni. Lotnisko osłaniały
armaty przeciwlotnicze oraz reflektory,
które wykrywały samoloty przeciwnika.
Nocą 3 maja 1944 r żołnierze oddziału
specjalnego Armii Krajowej „Osjan” pod
dowództwem sierżanta podchorążego
Aleksandra Wąsowicza „Spada” dokonali na lotnisku akcji dywersyjnej o kryptonimie „Bielany” – zniszczyli kilka samolotów transportowych Ju-52 i bez
strat wycofali się do podwarszawskich
Włoch. Rozwścieczeni Niemcy w odwecie spalili cztery domy w Wawrzyszewie. Akcję bojową podziemia upamiętnia pomnik obok stacji benzynowej przy
skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Sokratesa.
Plan powstania powszechnego przeciwko Niemcom (oraz późniejszy plan powstania warszawskiego) zakładał zajęcie obu podwarszawskich lotnisk – Okęcia i Bielan – przez siły Armii Krajowej.
Dowództwo AK oczekiwało na desant
polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej z Anglii, nie wiedząc, że alian-

ci nie zamierzali wysłać tej jednostki do
okupowanej Polski. Opanowanie lotniska bielańskiego powierzono VIII Rejonowi VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawskiego AK (w sierpniu 1944 r przeformowanemu w Zgrupowanie AK
„Kampinos”) oraz oddziałom żoliborskim. Konspiracyjni zwiadowcy, zupełnie „przypadkiem” spacerując w pobliżu
niemieckiej bazy, prowadzili intensywne rozpoznanie załogi obiektu i rozpracowywali słabe punkty systemu ochrony.

Rozkaz dotyczący godziny „W” dotarł do
kwatery dowódcy VIII Rejonu kapitana
Józefa Krzyczkowskiego „Szymona”
1 sierpnia 1944 r dopiero około 15.00,
czyli co najmniej kilkanaście godzin za
późno. Kapitan nie miał więc czasu na
mobilizację całości swoich kampinoskich wojsk. Mógł skierować do natychmiastowej akcji maksymalnie 190 ludzi,
stacjonujących w rejonie Opalenia. Zdając sobie sprawę z niemożliwości wykonania zadania tak szczupłymi siłami
(lotniska broniło ponad 700 żołnierzy
niemieckich), „Szymon” postanowił
mimo wszystko związać przeciwnika
walką, by odciążyć powstańców działających na Bielanach i Żoliborzu. Natarcie
na lotnisko zatrzymało się na polach
przed osiedlem Placówka w ulewie niemieckiego ognia. Z powstańczych szeregów ubyło kilkunastu żołnierzy. Partyzanci w ycofali się na Wydmy Łuże,
w nocy dotarły tam pozostałe jednostki
VIII Rejonu.
Kapitan „Szymon” zarządził ponowny
atak, tym razem siłą prawie tysiąca
żołnierzy z Puszczy Kampinoskiej (oddziały żoliborskie nie uczestniczyły w
akcji). Uderzenie od strony Młocin rozpoczęło się przed świtem. Do zaciętych
starć doszło w lasku Syberia (dziś Dęby
Młocińskie), sam kapitan „Szymon” został tam ciężko ranny. W ataku na lotni-

sko rankiem 2 sierpnia zginęło 31 powstańców (w tym kilku oficerów), zaś
45 odniosło rany. Straty po stronie niemieckiej szacowano na 20 zabitych i 30
rannych. Próba opanowania obiektu nie
powiodła się, ale kilka dni później Niemcy zaorali lądowisko i nie używali go
przeciwko walczącej stolicy. Wśród Dębów Młocińskich znajduje się miejsce
pamięci – pomnik i symboliczny grób
– poświęcone poległym powstańcom.

Latem 1945 r polscy saperzy oczyścili
lotnisko z niewybuchów. Wyrównano
zniszczoną murawę. Polowe lądowisko
było wykorzystywane przez ludowe
Wojsko Polskie. Pod koniec lat 40. miłośnicy modelarstwa urządzali tutaj ogólnopolskie zawody modeli latających.
Powojenni planiści nie przewidywali
jednak dalszego funkcjonowania lotniska. Już w lutym 1948 r czasopismo
„Stolica” informowało: „Dawne lotnisko
na Bielanach ulega likwidacji, a jego
tereny, zgodnie z Planem Generalnym,
oddane zostają pod budownictwo mieszkalne.”. Projekt osiedla „Młociny” Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– modernistycznego miasteczka o przeważającej niskiej zabudowie, połączonego z Warszawą linią Szybkiej Kolei
Miejskiej – przygotowali w 1947 r architekci Zbigniew Ihnatowicz i Jerzy Romański. Koncepcja ta nie została zrealizowana.
Wraz z włączeniem w 1951 r przedmieść
do Warszawy nakreślono nowy program
rozwoju okolicy. Na dawnym lotnisku
bielańskim powstała Huta Warszawa,
nieco później tramwajowa zajezdnia
„Żoliborz”, wreszcie osiedle „Młociny”
projektu Stefana Deubla i Lecha Zaborskiego, szerzej znane pod nazwą Wrzeciono

.
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Widok od strony Huty na osiedle Wrzeciono

H I STO R I A

Fotograficzne perełki
na śmietniku
tekst BARTŁOMIEJ FRYMUS

Z

Dawna „Żoliborzanka” przy ul. Perzyńskiego

Skrzyżowanie Żeromskiego z Podczaszyńskiego

Ulica Żeromskiego na wysokości obecnego metra Słodowiec

djęcia dawnych Bielan i Żoliborza znalezione na... śmietniku!

Wśród fotografii są m.in. widoki osiedla
Wrzeciono. Widać na nich nie tylko nowe
wówczas bloki, ale także... pasące się
w ich sąsiedztwie krowy. Z kolei wąska,
wyłożona kostką trylinką droga, wzdłuż
której stoją słupy z napowietrzną trakcją, to obecna ulica Jana Kasprowicza.

Mało brakowało, a nieznane dotąd
zdjęcia Bielan i Żoliborza z lat 60. XX
wieku przepadłyby na zawsze. Skoroszyt wypełniony czarno-białymi
fotografiami na śmietniku znalazł
mieszkaniec. Ilustracje zostały przez
niego ocalone i trafiły do Bielańskiej
Fototeki.

Zdjęcia trafiły do Bielańskiej Fototeki,
która zajmuje się archiwizowaniem
i opisywaniem historycznych fotografii
dzielnicy. – Nasz zbiór robi się coraz
bardziej pokaźny. Zawiera nie tylko
zdjęcia z okresu PRL, ale także obrazy
przedwojenne oraz całkiem współczesne. Zapraszam wszystkich do przejrzenia rodzinnych archiwów i albumów, w
których napewno znaleźć można niejedną perełkę – mówi Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.

– Jestem bardzo wyczulony na książki,
historyczne czasopisma i gazety, które
podczas domowych porządków są wyrzucane do śmieci. Tak było też tym
razem, gdy mieszkanie po zmarłym
zostało opróżnione ze wszystkiego
– mówi pan Jan, mieszkaniec Bielan.
Mnóstwo takich skarbów trafiło do altanki śmietnikowej koło jego domu.
Wśród przeznaczonych do zniszczenia
papierów był skoroszyt wypełniony
czarnobiałych odbitek stykowych.

Fotografie można wysyłać na adres
bielany.fototeka@um.warszawa.pl lub
przynieść osobiście do Urzędu Dzielnicy
Bielany (po uprzedniej zapowiedzi telefonicznej 22 443 47 62), gdzie zostaną
zeskanowane i następnie zwrócone właścicielom

.

– Zabrałem je do domu. Okazało się, że
fotografie przedstawiają Bielany i Żoliborz blisko pół wieku temu – mówi nam
mieszkaniec.

Wanda Cybulska skończyła 100 lat!
tekst BARTŁOMIEJ FRYMUS

Aresztowana w Warszawie została osadzona na Pawiaku, gdzie mimo tortur
i przesłuchań nie zdradziła konspiracyjnych kontaktów. Zwolniona ze względu
na chorobę płuc kontynuowała pracę
konspiracyjną. W 1942 roku wzięła ślub
z Janem Cybulskim, który za brawurowa
ucieczkę z Pawiaka został odznaczony
przez Rząd Londyński Krzyżem Walecznych. Razem z nim została skierowana
przez Komendę Główną AK na teren
Polesia, gdzie pełniła funkcję łączniczki między komendą obwodu „Kasztan”
a jego placówkami w terenie.

Jej mąż Jan Cybulski był szefem Kedywu
i Komendantem Obwodu Kobryńskiego
AK. Po wojnie Jan Cybulski przez kilka
lat był więziony przez władze komunistyczne. Wanda Cybulska jest inwalidą
wojennym, członkiem Związku Kombatantów RP i Związku Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych. Ma stopień
wojskowy podporucznika Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Została odznaczona Krzyżem Armii Krajowej,
Krzyżem Partyzanckim, Medalem „Za
Warszawę” i wielu innymi orderami.
Kiedy myślimy o kombatantach, kojarzą
nam się na ogół ze starością. A przecież
w chwili wybuchu wojny pani Wanda
miała 19 lat. Była piękną, delikatną
dziewczyną, która musiała znosić upokorzenia i cierpienie gestapowskich
przesłuchań – a mimo to potrafiła milczeć i nikogo nie zdradziła.

Jan Cybulski, skazany wyrokiem sądu III
Rzeszy na karę śmierci, zorganizował

udaną ucieczkę z Pawiaka, opisaną
w książce Leona Wanata „Za murami
Pawiaka”. Mamy wokół siebie bohaterów. Nikt o tym nie myśli i nie pamięta,
kiedy przychodzi na urodziny do ukochanej Babci czy Prababci, a nie do weterana

.

zdjęcie archiwum rodzinne

P

ani Wanda urodziła się 26 maja
1920 r w rodzinie Agaty i Piotra
Pawelców. Dzieciństwo i młodość spędziła w Grudziądzu, gdzie
ukończyła żeńskie Liceum Klasyczne.
Kiedy wybuchła II wojna światowa,
młoda Wanda włączyła się w działalność ruchu oporu, przystępując do
tajnej organizacji „Rota”, której jednym z założycieli był Jan Cybulski, jej
narzeczony.
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Bielańscy pływacy najlepsi!

Punktacja, na podstawie której możemy
ogłosić te wiadomości, sporządzana jest
przez Polski Związek Pływacki i zawiera kompleksowe zliczenie wyników na
imprezach krajowych i międzynarodowych, w różnych kategoriach wiekowych. Zawodniczki i zawodnicy poprzez
swoje występy zdobywają punkty między innymi w kategoriach seniorów,
młodzieżowców, na zawodach uniwersyteckich, w kategoriach dzieci podzielonych na różne lata, jak również międzynarodowych meczach pływackich,
na które otrzymują powołania.

Zespół UKS G-8 Bielany, od lat prowadzony i zarządzany przez Dariusza Czerwonkę i cały sztab wybitnych trenerów,
dzięk i komplek sowemu szkoleniu
w wielu kategoriach wiekowych (UKS
G-8 Bielany punktowało we wszystkich
jako jedyne w kraju!), łącznie zgromadził 8942 punkty dość znacznie wyprzedzając drugi w zestawieniu AZS UMCS
Lublin.

Te dwa kluby (co pokazują wyniki)
z duża przewagą zostawiły w tyle pozostałe drużyny. Wysokie, piąte miejsce
w dorobkiem 4017 punktów zajął AZS
AWF Warszawa. Obie bielańskie drużyny okazały się najlepszymi pływackimi
klubami w stolicy. Na trzecim miejscu
w tym rankingu uplasowała się Polonia
Warszawa.

– Wspieramy sport. Wspieramy sport
dzieci i młodzieży i cieszę się, że jako
Dzielnica od lat dokładamy swoją cegiełkę do wielkiej pracy, jaką wykonują
trenerzy, rodzice, a przede wszystkim
pływacy. Co istotne, ogromna część
zawodniczek i zawodników UKS G-8
Bielany, która punktuje w tych rankingach, to uczniowie naszych bielańskich
szkół i mieszkańcy naszej Dzielnicy.
Pomimo obecnego kryzysu, będziemy
robili wszystko, aby pomóc w podtrzymaniu jakości szkolenia pływaków, bo
to przynosi wymierne efekty w sferze
sukcesów sportowych, promocji dzielnicy, ale także zdrowia i formy naszych
mieszkańców. Gratulacje także dla Akademików z Marymonckiej. Piąte miejsce
to świetna pozycja. Tak trzymajcie! – nie
kryje radości Burmistrz Dzielnicy Bielany, Grzegorz Pietruczuk.
Warto przypomnieć, że duża część przygotowań zawodniczek i zawodników
UKS G-8 Bielany, odbywa się na terenie
obiektu CRS Bielany zarządzanego przez
Urząd Dzielnicy Bielany

.

zdjęcie Sylwester Korzeniewski

P

olski Związek Pływacki ogłosił
punktację klubów w kraju, za
rywalizacje w oficjalnych zawodach, rozgrywanych w 2019 r. Okazała się ona szczęśliwa dla najlepszego
UKS w kraju – UKS G-8 Bielany. pływacy z Bielan okazali się najlepszym
w kraju klubem pływania. Na wysokiej, piątej pozycji uplasował się również zespół AZS AWF Warszawa.

zdjęcie materiał prasowy

tekst MATEUSZ GOTZ

Lekkoatleci wracają na Bielany
tekst URSZULA MAKSIM

P

o latach tułaczki Polski Związek
Lekkiej Atletyki wraca do dzielnicy, która od zawsze była przyjazna lekkoatletyce i lekkoatletom.
Nowa siedziba to kolejny rozdział
w naszej ponad stuletniej historii
i jestem dumy że będziemy ją pisać
razem z bliską mojemu sercu dzielnicą, warszawskimi Bielanami – mówi
Tomasz Majewski, wiceprezes ds.
organizacyjnych i międzynarodowych.
Przy wyborze lokalizacji nowej siedziby
PZLA pod uwagę brano Żoliborz i Bielany. Ostatecznie wybór padł na nieruchomość przy ulicy Barcickiej 42.
Pozyskanie siedziby jest spełnioną
obietnicą wyborczą Prezesa PZLA Henryka Olszewskiego. Wielokrotnie podkreślał, że nowa siedziba zapewni
Związkowi komfortowe warunki realizacji zadań statutowych, a także umocni prestiż polskiej lekkiej atletyki.

Zakupiony budynek był od kilku lat nie
zamieszkany, a w jego części mieściła
się dawniej cukiernia. W czerwcu 2018
r. podjęto rozmowy z pracownią projektantów. Jednym z wymagań wobec projektu było, aby bryła budynku swoją
oryginalnością podkreślała wyjątkowość miejsca, w którym się znajduje.

Na poziomie 0 planowana jest recepcja,
a za nią gabinet, w którym obsługiwane
będą osoby (zawodnicy, trenerzy, zleceniobiorcy) przychodzące w różnych
sprawach do Związku. We foyer zostaną
ustawione rzeźby, puchary i trofea, które Związek zdobył przez 100 lat swojej
działalności. W całym budynku przewiduje się rozmieszczenie gablot na medale i puchary ze stosownymi opisami.
Planuje się też organizować okazyjne
galerie i wystawy związane z lekką
atletyką, a także spotkania z wybitnymi

sportowcami. Do głównego wejścia budynku od ulicy Barcickiej prowadzą
schody, a osoby niepełnosprawne będą
mogły skorzystać z przystosowanej dla
ich potrzeb windy.
Na poziomie 1 będzie umiejscowiona
przeszklona sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny, którą
w razie potrzeby zostanie podzielona na
dwie mniejsze sale. Na poziomie 1 będą
znajdować się również gabinety i pokoje do pracy.

Wychodząc naprzeciw hasłu „zielone
Bielany” Związek planuje w realizowanej inwestycji wykonać tzw. zielony
dach. Strop budynku zostanie odpowiednio zabezpieczony, a dach zostanie
pokryty naturalną trawą i ewentualnie
dokonana się nasadzeń niewielkich roślin, które zapewnią pracownikom
i gościom Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki chwile wytchnienia i odprężenia w dzisiejszych „zaganianych” czasach.
I już na koniec – przy wejściu do Związku poza ogrodzeniem planuje się postawienie metalowej ławeczki z siedzącą
postacią pani Ireny Szewińskiej zapraszającą do nowej siedziby najstarszego
Związku w Polsce. – Chcielibyśmy, aby
nasza nowa siedziba była zarówno nowoczesna, wyposażona w udogodnienia
i zdobycze techniki, a jednocześnie była
godną reprezentantką Królowej Polskiego Sportu – precyzuje Tomasz Majewski.

.

Zakończenie inwestycji planowane jest
na czerwiec przyszłego roku

WIĘCEJ BIELAN?
Zajrzy na stronę
naszebielany.pl

