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Ciszej na pętli Piaski

Seniorzy w trosce o planetę

Na Wólce powstanie remiza

Koniec pisków na pętli Piaski. Hałaśliwe tramwaje Pesa Jazz Duo zostały skierowane na inną trasę. Mieszkańcy okolicznych bloków mogą wreszcie odetchnąć z ulgą.

Podopieczni dzielnicowych ośrodków
i klubów wsparcia seniora włączyli się
w akcję „Bielańscy seniorzy dla planety”. W jej ramach szyli oni woreczki na
zakupy, które mogą zastąpić foliówki.

U zbiegu ulic Wólczyńskiej i Opłotek
powstanie nowoczesna remiza strażacka. Zamiast kolejnego punktu do zbiórki odpadów Bielany dostaną nową jednostkę ratowniczo-gaśniczą.
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Wyplatany świat z wikliny
Przechadzając się młocińskimi uliczkami, można trafić na… dziki. Na szczęście nie te żywe, chrumkające, tylko
wyplecione z wikliny. To dzieło Jakuba
Potasińskiego, zawodowego koszykarza-plecionkarza.

PARK HERBERTA OTWARTY!

Fot. Tomasz Ozdoba

Na to czekali chyba wszyscy mieszkańcy Bielan! Zakończyła się przebudowa
parku im. Zbigniewa Herberta. W pierwszych dniach
odwiedziły go tłumy bielańczyków.

A jest się czym chwalić. Park Herberta
z zaniedbanego zieleńca stał się perłą tej
części Bielan. Posadzonych zostało 240
nowych drzew, tysiące krzewów, a wiosną
zachwyci wielka łąka kwietna. Trzyhektarowy park jest podzielony na kilka stref
wypoczynku. – Jest tu skatepark, plac
zabaw z huśtawkami, pawilon dla matek
z dzieckiem, wielopoziomowe urządzenie wspinaczkowe ze zjeżdżalnią – mówi
burmistrz Grzegorz Pietruczuk. – Ponad-

to powstał amfiteatr z widownią, psi wybieg, a latem będzie się można schłodzić
w kurtynach wodnych – dodaje burmistrz
Pietruczuk. Nie zabrakło także wielu ławek, stolików do gier planszowych,
a także poidełek. Park Herberta oświetlony został nowoczesnymi latarniami ledowymi, a cały teren znajduje się pod czujnym okiem kamer monitoringu.
Czytaj więcej na stronie 4

Fot. Tomasz Ozdoba

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

Fot. Tomasz Ozdoba
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Inwestycyjna migawka
Rok 2020 i początek 2021 to bardzo trudny czas. Pandemia
koronawirusa nie hamuje, ale i my nie zwalniamy tempa,
prowadząc kolejne inwestycje. Chcemy, by Bielany zmieniały
się cały czas na lepsze. Budujemy, remontujemy, modernizujemy. I nie zamierzamy osiąść na laurach, bo przed nami
jeszcze bardzo dużo pracy, by Bielany były nie tylko jeszcze
piękniejsze, ale żeby mieszkańcom żyło się tu lepiej.

Rozwijamy Bielany
mimo pandemii

Fot. Małgorzata Sokół

Drodzy Mieszkańcy,

Kiedy otrzymujecie do rąk to wydanie
Naszych Bielan, szaleje trzecia fala epidemii koronawirusa. Nie chcę jednak
nikogo straszyć, podawać kolejnych porażających statystyk czy twierdzić, że
wszystko będzie dobrze. Remedium jest
jedno: zaszczepienie jak największej liczby Polaków, a do tego czasu dystans, higiena i unikanie dużych skupisk ludzi.
W tym trudnym czasie na Bielanach
dzieje się bardzo dużo. Wspieramy przedsiębiorców, zachęcamy do kupowania dań
obiadowych czy nawet kawy i ciastka na
wynos. Każdy zakup u lokalnego przedsiębiorcy to lokalny patriotyzm – my
mamy coś, czego potrzebujemy, a przedsiębiorca zarabia pieniądze, m.in. po to,
by zapłacić swoim ludziom. Dlatego też
Nasze Bielany promują lokalne usługi.
W tym miesiącu nasza reporterka zawitała do bistro „Pokątna” na Wrzecionie.
Idźcie tam i Wy!

Mimo epidemii zmieniamy Bielany na
lepsze i nowocześniejsze. Oddaliśmy do
użytku przedszkole przy Wergiliusza.
W trakcie zaawansowanych prac jest
budowa żłobka przy Bogusławskiego.
Przebudowana została zabytkowa ulica
Cegłowska, a ulica Żółwia powstała od
podstaw. Otwarty został przepiękny park
Herberta, którym zachwyca się teraz cała
Warszawa.
Wreszcie działka przy skrzyżowaniu
ulic Wólczyńskiej i Opłotek nie zostanie
przejęta pod kolejną instalację do przetwarzania i magazynowania odpadów.
Powstanie na jej miejscu najnowocześniejsza remiza strażacka w stolicy.
Nie zaprzestajemy również aktywności
kulturalnej. Realizujemy w formule online wydarzenia kulturalne, koncerty
i publikujemy filmy o Bielanach.
Życzę Państ w u zdrowia, spokoju
i… miłej lektury Naszych Bielan.
Grzegorz Pietruczuk
Burmistrz Dzielnicy Bielany
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Redaktor naczelny: Przemysław Burkiewicz
Zespół redakcyjny: Magdalena Borek, Bartłomiej Frymus, Michał Michałowski
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Podwórko spod igły
Pomiędzy budynkami przy ul. Jarzębskiego 1 i Starej Baśni 3 zakończyła się
rewitalizacja podwórka. Inwestycję przeprowadzono przy współpracy z dyrekcją
Osiedla „Bielany” Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Spółdzielnia usunęła stary i popękany asfalt, wykonała
prace demontażowe, budowlane oraz
geodezyjne. Dodatkowo zamontowała
oświetlenie i wykonała nową nawierzchnię. Dzielnica zakupiła elementy małej
architektury oraz wykonała nasadzenia.
Nowe rośliny to 6 sztuk jabłoni rajskiej
i 8 sztuk grabów pospolitych. Ponad 600
sztuk bylin (jeżówki, rudbekie, liatry
kłosowe, liliowce, astry, perovskie łobodolistne), 2 tysiące sztuk cebulek kwiatów
(żonkile, tulipany i krokusy), 2200 sztuk
krzewów (hortensje bukietowe, graby
zwyczajne, róże okrywowe, lilaki, trzmielina oskrzydlona, trzmielina, pęcherznica kalinolistna).

Fot. Małgorzata Sokół

Plac zabaw przy Stawach Brustmana
Na placu zabaw przy Stawach Brustmana powstało dużo elementów do wspinania, są zjeżdżalnie i huśtawki. Zamontowano monitoring. Nawierzchnia piaskowa, trawiasta i ścieżki zajmują powierzchnię 1700 m2, a nawierzchnia poliuretanowa na placu to 507 m 2 . Roślinność,
która była na poprzednim placu została
zachowana. Dodatkowo posadzono 1065
sztuk traw ozdobnych oraz 306 sztuk
kwitnącego przez cały sezon liliowca.
– Dziękuję Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, która partycypowała
w kosztach oraz oraz pani Annie Kościeszy z Wydziału Ochrony Środowiska za
wiele miesięcy przygotowań do inwestycji, a później nadzorowanie prac.
Ozonator dla strażników
Strażnicy miejscy z V Oddziału Terenowego Bielany-Żoliborz otrzymali od
nas ozonator. Urządzenie umożliwi wykonywanie dezynfekcji radiowozów oraz
pomieszczeń. Podobne urządzenie na

początku października ubiegłego roku
otrzymali ratownicy medyczni ze stacji
pogotowia na Wrzecionie.
Komputery dla szkół
W zeszłym roku przeznaczyliśmy ponad 1,3 mln złotych na zakupy sprzętu
komputerowego do bielańskich szkół. Do
25 placówek trafiło m.in. 300 tabletów,
238 laptopów, 95 komputerów stacjonarnych oraz wiele akcesoriów komputerowych. Sprzęt w miarę potrzeb jest wykorzystywany m.in. do nauki zdalnej.
Zmiany na Żółwiej
Żółwia na Chomiczówce wreszcie jest
ulicą. Na odcinku między Mistrzowską
a Melioracyjną powstała nowa nawierzchnia, chodniki, podjazdy do posesji oraz
oczywiście odwodnienie i oświetlenie.
Przedszkole spod igły
Przedszkolaki z Wawrzyszewa i okolic
mają do dyspozycji bardziej komfortowe
i przestronne pomieszczenia w budynku
przy ulicy Wergiliusza na Wawrzyszewie.
W dobudowanym skrzydle powstały pomieszczenia dla pracowników, gabinety
psychologa i logopedy oraz łazienki.
W istniejącej części budynku całkowicie
przebudowano sale, łazienki, szatnię
i kuchnię. Prace objęły również wymianę
okien, drzwi, ocieplenie budynku oraz
naprawę dachu. W trakcie remontu rozszerzyliśmy zakres umowy z wykonawcą:
wymieniono ogrodzenie i sprzęt kuchenny oraz wykonano dodatkowe prace przy
fundamentach budynku. Ponadto w tym
roku planujemy modernizację przedszkolnego placu zabaw.
Dodatkowe pomieszczenia dla szkoły
Przy ul. Rudzkiej 6 na terenie Szkoły
Podstawowej nr 53 im. Mariusza Zaruskiego wyremontowano niewielki wolnostojący budynek. Szkoła zyskała kilka
dodatkowych pomieszczeń, w których
uczniom będzie udzielane wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.
Przemysław Burkiewicz
Fot. Sylwester Korzeniewski
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Inwestycje
Oświetlenie

LEDowa rewolucja:
będzie jaśniej i taniej
To prawdziwa rewolucja. W tym roku
rozpocznie się wielka operacja wymiany
opraw oświetleniowych w całym mieście.
Podpisana przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego umowa dotyczy czterdziestu tysięcy lamp będących w administracji Zarządu Dróg Miejskich. Nowoczesne, ledowe lampy zabłysną także u nas,
na Bielanach. Do końca przyszłego roku
latarnie zostaną wymienione na trzydziestu bielańskich ulicach.

wizualizacja KM PSP Warszawa

Nowoczesna jednostka straży
pożarnej powstanie na Wólce

Wspaniała wiadomość! U zbiegu ulic Wólczyńskiej i Opłotek powstanie nowoczesna remiza strażacka, na którą nasi mundurowi czekają od lat. – Rada
miasta wyraziła zgodę na przekazanie gruntu Skarbowi Państwa. Oznacza
to, że zamiast kolejnego punktu do zbiórki odpadów Bielany dostaną nową
jednostkę ratowniczo-gaśniczą – cieszy się burmistrz Grzegorz Pietruczuk.
Bartłomiej Frymus

Nowa jednostka będzie najnowocześniejsza w Polsce. Oprócz standardowej
strażnicy z halą garażową dla wozów
gaśniczych powstaną koszary dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6”. Znajdą
się tam dwa laboratoria – chemiczne
i biologiczne (oba o powierzchni prawie
200 mkw.), oddzielny garaż tylko dla
wozów i sprzętu rozpoznania chemicznego, plac z przeszkodami do ćwiczeń
z operowania robotami rozpoznania chemicznego, pomieszczenia do konserwacji
ubrań gazoszczelnych oraz sale dydaktyczne, gdzie szkoleni będą strażacy
i specjaliści z całego kraju. Dodatkowo na
terenie jednostki znajdziemy boisko, plac
do ćwiczeń pożarniczych oraz salę gimnastyczną.
Do nowych koszar przeniosą się strażacy z JRG6 przy ul. Marymonckiej,
a w ich miejsce wprowadzą się strażacy
z JRG11 przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos”.
W ubiegłym roku JRG6 miała ponad
1100 wyjazdów do różnych zdarzeń (m.
in. pożarów), z czego grupa ratownictwa
chemicznego zrealizowała ponad 290

wizualizacja KM PSP Warszawa

wyjazdów. – Pierwszy etap za nami. Bardzo dziękuję za wsparcie mojemu zastępcy Włodzimierzowi Piątkowskiemu, radnemu Piotrowi Mazurkowi, sekretarzowi
miasta Marcinowi Wojdatowi. Podziękowania kieruję również do st. bryg. mgr
inż. Leszka Smuniewskiego, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz st. kpt. inż. Pawła Szymanka,
dowódcy JRG6 – dodaje Grzegorz Pietruczuk.

Decyzja radnych otwiera Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
drogę do ogłoszenia w najbliższych miesiącach przetargu na wykonanie projektu
budynku oraz uzyskania pozwolenia na
budowę. – Dziękuje radnemu Tomaszowi
Herbichowi za oferowane wsparcie przy
kolejnych etapach inwestycji, które dopiero przed nami – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk

.

– Podpisana umowa to dla Warszawy
ogromne korzyści, zarówno finansowe,
jak i te związane z ochroną środowiska.
Rząd odwrócił się kompletnie plecami od
najważniejszych wyzwań dotyczących
walki z ociepleniem klimatycznym. Dodatkowo wciąż niepewna jest sytuacja na
rynku energii – ceny wzrastają, a zapowiedzi rządu o stabilizacji nie znajdują
odzwierciedlenia w rzeczywistości – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent
m.st. Warszawy.
Dostawą i wymianą opraw zajmie się
firma LUG Light Factory z Zielonej Góry.
Prace będą toczyć się w tym i następnym
roku, a wartość umowy wyniesie co najmniej 32 mln zł. W latach 2021–22 firma
w ymieni opraw y oświetleniowe we
wszystkich dzielnicach Warszawy. Chodzi o całe urządzenia – źródło światła
i obudowę – zamontowane na szczycie
słupa latarni. Lampy sodowe zostaną
zastąpione oświetleniem LED. Do tej pory
podobnych wymian było dużo, ale na
niewielką skalę – drogowcy doświetlali
przejścia dla pieszych lub wymieniali
oświetlenie na jednej ulicy – np. na Lektykarskiej, Jarzębskiego czy Podczaszyńskiego. Zmiany dotyczyły jednorazowo
kilkunastu, najwyżej kilkudziesięciu
lamp.
Na Bielanach zmiany dotyczyć będą aż
trzydziestu ulic administrowanych przez
Zarząd Dróg Miejskich. Największy zakres prac dotyczy Wybrzeża Gdyńskiego
(507 opraw), Marymonckiej (379 opraw),
Trasy Mostu Północnego (304 oprawy)
i Kasprowicza (227 opraw). Pozostałe
ulice to: Arkuszowa (77), Broniewskiego
(100), Conrada (110), Estrady (52), Farysa
(28), Gwiaździsta (60), Kampinoska (19),
Mickiewicza (8), Nocznickiego (33), Oczapowskiego (14), Opłotek (18), Perzyńskiego (26), Maczka (103), Powstańców Śląskich (28), Prozy (10), Przybyszewskiego
(20), Pułkowa (22), aleja Reymonta (133),
Romaszewskiego (51), Rudnickiego (26),
Rudzika (10), Rudzka (7), Wólczyńska
(148), Wóycickiego (98), Zgrupowania AK
„Kampinos” (38) oraz Żeromskiego (111).
Te zmiany bardzo cieszą, ponieważ na
ulicach będzie widniej, a poza tym to
ogromna oszczędność energii elektrycznej.
Dzielnica instaluje również ledowe
oświetlenie przy każdej nowej inwestycji,
niezależnie od tego, czy chodzi o ulice,
czy parki
Przemysław Burkiewicz

.
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Park Herberta otwarty!
240 nowych drzew, tysiące bylin i krzewów, łąka
kwietna, plac zabaw, psi
wybieg, skatepark i różany
ogród dla seniorów. Całość dopełnia miniamfiteatr na wydarzenia kulturalne. Taki jest nowy park
Herberta na Bielanach.
Efekty zmian najlepiej
będą widoczne wiosną,
gdy zakwitną rośliny.

Magdalena Borek

– Park po modernizacji składa się
z kilku stref oferujących różne formy
wypoczynku, uprawiania sportu i rekreacji – mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany. Na trzech hektarach terenu znajdziemy skatepark, plac
zabaw z licznymi huśtawkami, pawilon
dla matki z dzieckiem, oryginalne wielopoziomowe urządzenie wspinaczkowe
z krętą zjeżdżalnią, psi wybieg i amfiteatr
z widownią. W upalne dni będą tu działały dwie kurtyny wodne. Dla wygody
spacerowiczów ustawionych zostało ponad siedemdziesiąt ławek, stoliki do gier
planszowych oraz dwa poidełka. Ponadto
zainstalowany został monitoring oraz 84
energooszczędne latarnie ledowe.

Skomplikowany remont
Koszt modernizacji wyniósł 4,1 mln
złotych. Remont był bardzo skomplikowany i wymagał wiele cierpliwości nie
tylko od urzędników, ale i mieszkańców,
którzy wyczekiwali na finisz prac. – Po
wielu zawirowaniach z pierwotnym wykonawcą udało się zaktualizować zakres
prac pozostałych do wykonania i wyłonić
firmę, która doprowadziła inwestycję do
końca – podkreśla burmistrz Grzegorz
Pietruczuk. Początkowo park miał być
oddany do użytku w sierpniu 2018 roku.

.

Niebieski skatepark zrealizowany w ramach budzetu obywatelskiego | Fot. Tomasz Ozdoba

Różany ogród
Nowy park Herberta to również ostoja
zieleni dla mieszkańców. Posadzonych tu
zostało 240 drzew (m.in. klony, kasztanowce, jabłonie i wiśnie), 2200 krzewów
(m.in. berberys, jaśminowce) oraz kilkaset bylin (m.in. szałwia i jeżówki). Miejscami ułożono trawę ozdobną, a w jednym z zakątków parku powstał ogród
różany dla seniorów. Efekty zmian najlepiej będą widoczne wiosną, gdy zakwitną
rośliny. W pielęgnacji zielni pomoże
elektronicznie sterowany system nawadniania ułożony w całym parku.

Setki nasadzeń drzew i krzewów w Parku Herberta | Fot. Tomasz Ozdoba

Pierwszy wykonawca podawał kilka terminów zakończenia inwestycji i żadnego
nie dotrzymał, a dodatkowo w ocenie
rzeczoznawcy część prac wykonał niezgodnie z założeniami projektowymi
(miasto stołeczne Warszawa pozwało
firmę o odszkodowanie w wysokości
blisko miliona złotych). Po rozwiązaniu
umowy trzeba było usunąć nierzetelną
firmę z placu budowy oraz wykonać inwentaryzację wykonanych robót. Zaktualizowana dokumentacja projektowa
i kosztorys otworzyły drogę do ogłoszenia
przetargu na kolejnego wykonawcę, który
doprowadził do końca wszystkie zaplanowane prace

Wygodna i bezpieczna strefa zabawy | Fot. Tomasz Ozdoba
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Piątkowski: Mieszkańcy to samorząd
Nie możemy pozwolić na zabudowanie każdej wolnej działki, bo ludzie potrzebują także wspólnej przestrzeni. Należy pamiętać o zrównoważonym rozwoju, ale też troszczyć się o to, czego potrzebują mieszkańcy
– mówi Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany.
rozmawiał Przemysław Burkiewicz

Wspomniał pan o Bielańskich Rewolucjach Podwórkowych. Jak one wpłynęły nie na
samą przestrzeń, ale na ludzi
mieszkających wokół?
Podwórka ożywają. „Bielańskie Rewolucje Podwórkowe”
powstały w celu walki ze smogiem i globalnym ociepleniem. W ramach tego programu z przestrzeni miejskiej
usuwane są stare nawierzchnie asfaltu. W ich miejscu powstają tereny pokryte kwiatami, drzewami i krzewami.
Staramy się angażować mieszkańców dzielnicy do współdziałania w tworzeniu najbliższego otoczenia. Takie podwórko staje się wspólnym
dobrem.

Jak pandemia wpłynęła na kierunki
zmian na Bielanach?
Włodzimierz Piątkowski, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany: Pandemia
uzmysłowiła jeden z kluczowych elementów funkcjonowania społeczeństwa nie
tylko w skali makro, ale przede wszystkich
w skali mikro, czyli naszego bielańskiego
„podwórka”. Okazało się, że możemy liczyć na siebie nawzajem. Koronawirus
pokazał, jak bardzo zintegrowana jest
społeczność lokalna, jak mocne są międzysąsiedzkie więzy i jak wspólnie można
pokonać zagrożenia i problemy. Bielańczycy zdali ten egzamin na piątkę. A to
dlatego, że jesteśmy społecznością świadomą i nakierowaną na partycypowanie
w życiu publicznym.
Jak to się objawiło?
Przede wszystkim poprzez liczne inicjatywy społeczne w tym: tworzenie grup
pomocy sąsiedzkiej, współpracy tj. szeroko rozumianego solidaryzmu społecznego. To podstawa. Kiedy w marcu ubiegłego roku rząd nie bardzo wiedział co robić
i jakie kierunki wytyczyć, to na Bielanach
walka z koronawirusem i kryzysem zaczęła się w trybie ekspresowym. Powstała
założona przez radną Monikę Szadkowską ze stowarzyszenia Razem Dla Bielan
grupa Pomocne Bielany, której dziesiątki
wolontariuszy codziennie ruszało z paczkami żywnościowymi do osób starszych,
samotnych, ale też do pracujących bez
wytchnienia lekarzy, sanitariuszy czy
kierowców karetek. Burmistrz Dzielnicy
Bielany Grzegorz Pietruczuk powołał
Bielański Zespół Wsparcia dla Mieszkańców, który działa do dziś. Wdrożyliśmy
szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców w tamach programu pt.: „Zasad funkcjonowania pakietu pomocowego
dla najemców lokali użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy, których działalność została dotknięta konsekwencjami epidemii”. Pokazaliśmy, że
idea integracji to realne działania, a nie
puste słowa. I na tym właśnie polega samorząd terytorialny, który jest wspólnotą
Mieszkańców mieszkających na danym
terenie.
No właśnie, ale często spotykamy się
z opinią, że Urząd Dzielnicy to jakaś
„władza”.
To nieprawda, nie jesteśmy ani rządową
agendą, ani „przedłużeniem” rządu. Jesteśmy przede wszystkim samorządem!
Realizujemy zadania samorządu terytorialnego, czyli w maksymalny sposób realizujemy potrzeby mieszkańców, a przy
tym zadania publiczne, które zostały zapisane w ustawie. W sposób jednoznaczny chcę powiedzieć, że to samorząd jako

Jakie wyzwania stoją teraz
przez panem i urzędem?
Z całą pewnością kwestia przebiegu
trasy S7 przez dużą część naszej dzielnicy.
Tempo prac i rozmów narzuca inwestor,
czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad. Do realizacji takiej inwestycji
o charakterze międzynarodowym mają
zastosowanie przepisy o specustawie
drogowej. Zasadniczo w tej materii samorząd jest bezradny, bo nie mamy żadnych
możliwości nacisków prawnych na GDDKiA, ale walczymy o uzyskanie jak najlepszych warunków przebiegu ogromnej
inwestycji międzynarodowej. Wspólnie
z burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem oraz przedstawicielami sąsiednich
samorządów, czyli gminą Izabelin oraz
gminą i miastem Łomianki wystąpiliśmy
z listem intencyjnym, który określał kryteria, których oczekujemy przy okazji
realizacji trasy. To utrzymanie tunelu przy
osiedlu Chomiczówka, park linearny nad
tunelem, a także użycie najlepszych technologii i metod w celu wygłuszenia
i wyciszenia trasy w przebiegu naziemnym tak, by mieszkańcy m.in. Radiowa
i Wólki Węglowej nie byli narażeni na
hałas. Bardzo ważnym elementem są też
korytarze dla zwierząt, by utrzymać możliwość przemieszczania się dzikich zwierząt między Kampinosem a Wisłą oraz
ścieżek rowerowych i lokalnego układu
komunikacyjnego. Wiele naszych uwag
już zostały uwzględnionych przez GDDKiA. Mam nadzieję, że kolejne spotkania
przyniosą realizację naszych kolejnych
oczekiwań.

Fot. Sylwester Korzeniewski

pierwszy zareagował na pandemię, ale to
byłoby niemożliwe, gdybyśmy tym samorządem nie byli – jesteśmy tu i teraz!
Jak bardzo musieliście przez koronawirusa zrewidować obrane kilka lat temu
kierunki?
Większość kierunków, które wytyczyliśmy sobie na początku kadencji w 2018
roku staramy się zachować. Część z nich
jednak musieliśmy zweryfikować, ale
podstawy są dla nas najważniejsze. To
m.in. zrównoważony rozwój, ale nie tylko
pod względem gospodarczym ale również
społecznym, odpowiedzialna polityka
przestrzenna, zazielenianie podwórek
zwanych Bielańskimi Rewolucjami Podwórkowymi.
„Wpuszczanie” zieleni między bloki
i walkę o lepszą retencję wody zaczęliśmy
w 2016 roku, kiedy jeszcze idea metamorfozy asfaltowych podwórek nie była tak
popularna jak teraz. Bielany były i są całą
epokę do przodu względem innych.
A co to zmienia? Tak namacalnie?
Na Bielanach po prostu żyje się dobrze.
Wskazuje to Barometr Warszawski, wskazują to rankingi i publikowane co jakiś
czas badania atrakcyjności życia w Warszawie. Bielany w tych rankingach awansowały z odległych pozycji na trzecią,
czwartą w stolicy.
Tak dynamiczny skok wynika z tego, że
staramy się kierować samorządem odpowiedzialnie i umożliwiając zrównoważony rozwój. Staramy się ograniczać zabudowę każdego wolnego miejsca. Jestem
wielkim przeciwnikiem „plombowana”
czego się da, ponieważ przestrzeń publiczna powinna być dostępna dla wszystkich, a nie zabudowana do granic możliwości.

Ale trasa S7 to nie jedyny problem.
Redakcja „Naszych Bielan” regularnie
otrzymuje skargi na działalność huty…
Często słyszymy o dążeniach do zabudowania blokami mieszkalnymi terenów
po hucie, a także postulaty zamknięcia

samego zakładu. Jako dzielnica Bielany
potrzebujemy dziś mniej mieszkaniówki,
tylko impulsów do rozwoju gospodarczego. Huta ma swoje miejsce na Bielanach,
bo to dzięki tej fabryce powstała znaczna
część naszej dzielnicy. To element tożsamości. Warto podkreślić, że zakład jest
partnerem gospodarczym stolicy, płacącym ogromne podatki i jednocześnie
stanowiącym źródło zatrudnienia dla
wielu osób. Ten obszar to też miejsce do
tworzenia nowoczesnych technologii
i usług, stanowi on ogromny potencjał dla
stworzenia „Bielańskiej Doliny Krzemowej”. Tym bardziej, że na Bielanach swoją działalność prowadzi Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki
i Fotoniki, w którego skład wchodzi Centrum Technologii Materiałów Elektronicznych (CTME). Jest to instytucja państwowa która prowadzi prace w zakresie opracowywania technologii wytwarzania materiałów zaawansowanych, które znajdują
zastosowanie w mikroelektronice, fotonice, materiałach termoelektrycznych,
a także prace w zakresie syntezy chemicznej materiałów dwuwymiarowych w tym
grafenu, który jest przyszłością gospodarki światowej. Takie technologie są nam
potrzebne i sprzyjamy ich rozwojowi.
Mówiąc, o zrównoważonym rozwoju
chciałbym, abyśmy zadbali też o warstwę
gospodarczą i rozwój Bielan w tym kierunku. Chciałbym wyraźnie podkreślić,
że nieustanny proces modernizacji huty
powinno być wzorem dla innych przedsiębiorstw działających w stolicy.
Jakie wyzwania stoją w najbliższym
czasie przed dzielnicą Bielany?
Podstawowym wyzwaniem stanowi
uporanie się z negatywnymi skutkami
pandemii. Bielany są liderem zmian
w wielu aspektach. Mimo trudności nie
zwalniamy tempa! Modernizujemy placówki oświatowe, nadal aktywnie będziemy realizować modernizacje przestrzeni
komunalnej. Zrównoważony rozwój to
sprzyjanie aktywności gospodarczej
i tworzeniu impulsów do powstawiania
miejsc pracy. Natomiast nie możemy się
zgodzić, aby Bielany zostały zabudowane
tylko blokami. Dlatego też idea zalesienia
serka bielańskiego i stworzenia tam parku, który byłby swego rodzaju wypełnieniem woli wyrażonej przez śp. Marii
Piechotka - architekt Bielan, która podczas
swoich setnych urodzin powiedziała, że
Jej intencją jest zostawienie tego miejsca
wolnym od zabudowy. Musimy pielęgnować tę spuściznę w myśleniu o Bielanach
jako naszym wspólnym dobru, wygodnym
miejscu do życia. Tylko działając razem
możemy pokonywać trudności i nie możemy o tym zapomnieć. Mieszkańcy to
samorząd!

.
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Ciszej na pętli Piaski

Prace nad warszawską mapą drzew
dobiegły końca. Znajduje się na niej
ponad 7 milionów drzew!
Mapa Koron Drzew określa lokalizację
i zasięg koron drzew, a także ich
zróżnicowanie gatunkowe, stopień
ulistnienia czy kondycję zdrowotną.
Dzięki tym danym wiadomo m.in., na
jakim obszarze powinny zostać pilnie
skoncentrowane działania pielęgnacyjne, gdzie należy wprowadzić nowe
nasadzenia, a w którym miejscu zieleń
jest w najlepszym stanie.
Na mapie znajdziemy 7 121 197 koron
drzew. Ich łączna powierzchnia wynosi
165 km2, co stanowi 32% powierzchni
miasta, a najwyższe drzewo ma ponad
44 m. Najliczniej reprezentowane
w Warszawie drzewa to sosny (29%)
oraz dęby (12,6%).
Mapa jest dostępna w miejskim serwisie mapowym w zakładce Zieleń
Michał Michałowski/UM Warszawa

.

Fot. Sylwester Korzeniewski

czas kończącą na niej swoją podróż –
przeniesiono na Piaski. Na tej drugiej nie
używa się dwukierunkowych składów
Jazz, będących źródłem pisków.
Tramwaje Warszawskie podejmują jednocześnie wiele innych działań mających
na celu podniesienie komfortu akustycz-

nego mieszkańców. Jednym z nich była
zmiana oprogramowania sterującego
urządzeniami energoelektronicznymi
w niskopodłogowych tramwajach. Wyciszono dzięki temu 186 tramwajów. Efekty tego słyszalne są też i na Bielanach
Michał Michałowski

.

Zmiany w Veturilo na rok 2021
Warszawski Rower Publiczny po raz pierwszy wyjechał
na ulice w 2012 roku. System liczył sobie wtedy niespełna 1000 rowerów i 55
stacji. Tegoroczny sezon jest
jednocześnie jubileuszowym
– rowery miejskie w stolicy
są z nami już 10. rok.
W tym roku z budżetu miasta zostanie
sfinansowanych 300 stacji rowerów miejskich. Oprócz tego, tak jak dotychczas,
dostępne będą osobne stacje zawierające
rowery ze wspomaganiem elektrycznym
(10 stacji) i dziecięce (6 stacji). W tym
sezonie nie będą dostępne tandemy, czyli rowery przeznaczone dla dwóch osób.
W ramach puli, którą dysponuje samorząd, dokonaliśmy niezbędnych zmian
w lokalizacjach stacji, aby kształt systemu
jak najlepiej odpowiadał oczekiwaniom
mieszkańców. Będziemy obserwować
statystyki wypożyczeń i nie są wykluczone dalsze korekty.
Łączna liczba stacji i rowerów ostatecznie wzrosła jeszcze dzięki tzw. stacjom
sponsorskim, czyli ogólnodostępnym, ale
sfinansowanym przez prywatne firmy

Ekologia

Mapa z milionami drzew

Koniec pisków na pętli Piaski.
Hałaśliwe tramwaje zostały
skierowane na inną trasę.
Mieszkańcy okolicznych bloków mogą wreszcie odetchnąć
z ulgą.
Uciążliwe dźwięki z pętli Piaski męczyły mieszkańców osiedla od dawna. Liczba
skarg wzrosła jednak po tym, jak w nowej
rzeczywistości praca zdalna stała się normą, a ludzie zaczęli spędzać całe dnie
w domu. Źródłem problemu były dwukierunkowe tramwaje Pesa Jazz używane
na linii 11, które wjeżdżając na pętlę, generowały przeszywający pisk. Infrastruktura na miejscu nie była kompatybilna
z nowymi pojazdami, mającymi zbyt duży
promień skrętu.
Odpowiadając na skargi mieszkańców
i interwencję radnego Krystiana Lisiaka,
spółka Tramwaje Warszawskie przeprowadziła kilka serii badań akustycznych
pętli. Dzięki nim zlokalizowano źródło
problemu i zarekomendowano konkretne
rozwiązanie Zarządowi Transportu Miejskiego, który odpowiada za organizację
transportu w mieście. Ten przychylił się
do propozycji i dokonano zamiany tras
dwóch linii tramwajowych. 11 skierowana
została na pętlę Koło, a linię 26 – dotych-

WIADOMOŚCI Z MIASTA

Ekologia

Wymień kopciucha w 2021
Warszawiacy mogą otrzymać dotację na
wymianę tzw. kopciucha i instalację
pompy ciepła, przyłączenie do sieci
ciepłowniczej, montaż pieca gazowego
albo ogrzewania elektrycznego.
Tylko do końca 2021 r. można uzyskać
dotację do 90 proc. kosztów wymiany
pieca lub kotła. W 2022 r. wysokość
dotacji wyniesie do 70 proc. kosztów
inwestycji. Dotację będzie można
uzyskać tylko do 31 grudnia 2022 r.,
a od 2023 r. korzystanie z kopciuchów
będzie zabronione. Dlatego warto się
pospieszyć i jak najszybciej złożyć
wniosek, by skorzystać z jak najwyższego dofinansowania.
Mieszkańcy mogą uzyskać odpowiedzi
na wszystkie pytania, dzwoniąc na
specjalną infolinię Urzędu m.st.
Warszawy pod numer tel. 22 325 96 06.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16 dyżurują przy niej pracownicy Biura Ochrony Powietrza i Polityki
Klimatycznej
UM Warszawa

.

Wyróżnienia

Zielona stolica Europy
Fot. Konektus Photo / Shutterstock.com

(np. parki biurowe lub centra handlowe).
Na moment startu systemu takich punktów jest już 31. Oznacza to, że łącznie
Veturilo składa się w tej chwili z dokładnie 4930 rowerów i 347 stacji.
W związku z nową umową między
Warszawą a operatorem systemu użytkownicy muszą podjąć decyzję o sposobie

przetwarzania ich danych osobowych.
Jest to niezbędne, aby móc w tym sezonie
korzystać z rowerów. Cały proces jest
prosty i szybki. Zdecyduj na stronie zdecyduj.veturilo.waw.pl
Pełnomocnik Prezydenta
m.st. Warszawy ds. komunikacji
rowerowej

.

Warszawa znalazła się w szesnastce
miast zaproszonych do udziału
w konkursie na Zieloną Stolicę Europy.
Nagroda przyznawana jest przez
Komisję Europejską miastu wyróżniającemu się pod kątem kryteriów: wzrostu
gospodarczego, poprawy jakości życia
mieszkańców i ochrony środowiska.
Doceniane są konkretne działania, jak
np. tworzenie i rozwój parków
UM Warszawa

.
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Nasi przedsiębiorcy

Jakub wyplata świat z wikliny
Przechadzając się młocińskimi uliczkami, można trafić na…
dziki. Na szczęście nie te żywe, chrumkające, tylko wyplecione z wikliny. To dzieło Jakuba Potasińskiego, zawodowego
koszykarza-plecionkarza, który z gałęzi potrafi wypleść dosłownie wszystko. Od koszyków, po figury ludzi oraz zwierząt.
I robi to naprawdę dobrze.
Iwona Sobczak

Przygoda artysty z wikliną zaczęła się
przypadkiem. W marcu 2019 roku
w swoim ogrodzie przy ulicy Wazów robił
topiary, czyli formował korony drzew
i krzewów, by nadać im kształty. – Nie
przypuszczałem, że ścięte z wierzb mandżurskiej i japońskiej patyki okażą się tak
przełomowe w moim życiu. Wtedy nie
wiedziałem, co to jest wiklina, a są to
jednoroczne pędy wierzby. I, chociaż
pozyskane z drzew w ogrodzie patyki
różnią się od wikliny koszykarskiej, postanowiłem coś wypleść. Powód był prozaiczny. Moja mama poprosiła, żebym
stworzył stracha na wróble – śmieje się
Jakub Potasiński. Efekt przerósł jednak
oczekiwania wszystkich. – Grubsze części gałązki są żółte, a te bliżej końca,
wybarwiają się od słońca i robią się krwistoczerwone. Rezultat plątania czerwonych końcówek dał efekt mięśni na żółtym szkielecie, zrobionym z grubszych
patyków – dodaje artysta. Jakub na tym
jednak nie poprzestał. – Ze ściętych
w czerwcu patyków zrobiłem jeszcze
formę kobiety, kota, psa, ptaka, roweru,
który ostatecznie przerobiłem na wóz.
Wszystko ustawiłem w ogrodzie – dodaje
Potasiński.
Z korporacji do rzeźbiarstwa
Jakub Potasiński od dziecka miał zdolności plastyczne i manualne, jednak
ograniczał się do rzeźb ze śniegu lub
z nadmorskiego piasku. Była to tylko
zabawa, bowiem artysta na co dzień pracował w korporacji zajmującej się turystyką. Nowa pasja przynosiła ukojenie od
stresów, więc Potasiński uznał, że warto
zająć się wikliną na poważnie.
– Potrzebowałem zmian. Chciałem
robić coś twórczego, co będzie miało sens.
A że polubiłem się z wikliną, zacząłem
szukać kursu lub szkolenia, żeby na żywo
zobaczyć, jak wypleść koszyk. Tak trafiłem na kwalifikacyjny kurs zawodowy
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych
Województwa Łódzkiego w Łowiczu. Pod
czujnym okiem mojego mistrza Wojciecha uczyłem się nie tylko wyplatania, ale
również wszystkich procesów związanych z uprawą wikliny i przygotowaniu
jej do wyplatania. Kurs zakończył się
egzaminem i od września 2020 roku
mogę już o sobie mówić, że jestem zawodowym koszykarzem-plecionkarzem
–tłumaczy.
Mozolny proces tworzenia
Rzemieślnicza przygoda pana Jakuba
dopiero się zaczyna. – Nabyłem podstawowe narzędzia. To stół warsztatowy

i wanna do moczenia wikliny. Mam sporo pomysłów. Robię tradycyjne wyroby
z wikliny, ale nie ukrywam, że więcej
satysfakcji daje mi wyplatanie nieszablonowych form artystycznych zwierząt
i ludzi. Lubię też architekturę ogrodową,
jak igloo, płoty i palisady – podkreśla.
Każde wyplatanie to nowa przygoda.
– Cieszę się każdą chwilą z wikliną
w rękach. Największą satysfakcją jest to,
że ze snopka patyków mogę zrobić coś, co
się komuś spodoba i przyda – dodaje artysta. Mimo skromności Jakub Potasiński
ma na swoim koncie wiele sukcesów.
W ubiegłym roku uczestniczył w Ogólnopolskim Konkursie Plecionkarskim
2020 – Park-Art Zwierzyniec Bielińskiego, który odbył się w ogrodach Muzeum
Pałacu Wnętrz w Otwocku Wielkim. Za
pracę „Daniel”, bielański artysta został
wyróżniony trzecim miejscem. Jury doceniło, że do wykonania rzeźby Potasiński użył jedynie wikliny i nie bazował na
szkielecie z metalu, jak zwykło się to robić
przy takich dużych formach zwierząt.
Z kolei zeszłoroczna wiklinowa szopka
bożonarodzeniowa, którą zbudował
w swoim ogrodzie, cieszyła się zainteresowaniem nie tylko lokalnej społeczności, ale również mediów z całego kraju.
– Cieszę się, że ludziom podoba się to, co
robię. Dzięki temu mam jeszcze więcej
pomysłów i zapału do pracy – podkreśla
wikliniarz. Sam proces tworzenia jest
pracochłonny. Wymaga też czasu, bo
stworzenie jednej figury zajmuje od kilkunastu godzin do kilku dni. Młociński
rzemieślnik podkreśla również, że jest
estetą i bardzo pedantycznie podchodzi
do tego, co wyplata. Każdy, kto jednak
zobaczy rękodzieło koszykarza, nie będzie miał wątpliwości, że na efekt warto
zaczekać.
Chcę zostać czeladnikiem!
W tym roku pan Jakub chciałby przystąpić do egzaminu czeladniczego w Izbie
Rzemieślniczej. Następnie chciałby uzyskać tytuł mistrzowski w zawodzie. Jako
członek Stowarzyszenia Polskich Plecionkarzy stara się również promować wyplatanie i wyroby z wikliny. I robi to skutecznie. – W zeszłym roku wyplatałem kule
igloo, które służą jako plac zabaw na
Kalinowej Łące na Chomiczówce. Podszedł do mnie wówczas około dziesięcioletni chłopiec. Powiedział mi, że kiedy
dorośnie, chce robić to, co ja. Nie chciał
zostać strażakiem albo piłkarzem, jak
jego rówieśnicy, tylko marzy, żeby zająć
się wyplataniem. To było bardzo sympatyczne – wspomina artysta. Na Młocinach
z pewnością jest pierwszym koszykarzem, który zajmuje się wikliną. Jego

Jakub Potasiński i jego wiklinowe dzieła | Fot. Tomasz Ozdoba

prace wspiera i promuje Miejsce Aktywności Lokalnej Samogłoska przy ulicy
Samogłoska 9A. Jednak jeśli ktoś marzy
o wyjątkowej formie z wikliny lub nawet
o ręcznie plecionym koszyku na zakupy,
Jakub Potasiński zaprasza do składania

zamówień na Faceobooku (Jak Pot/Wiklinowy Przeplataniec) lub pod numerem
telefonu 603 663 453. Dotychczasowe
gotowe formy można również obejrzeć
w jego pracowni przy ulicy Wazów 6 na
Młocinach

.

Recenzja lokalu

Burger, zupa a może pyszny deser?
Jednym z ulubionych miejsc mieszkańców na kulinarnej mapie Bielan jest bistro
„Pokątna”, które słynie z doskonałych
burgerów. „Pokątna” zagościła w naszej
dzielnicy jako pierwsza bielańska knajpa
serwująca wołowinę w bułce już pięć lat
temu i choć obecnie menu bistro to już
znacznie więcej niż tylko burgery, każda
potrawa niezmiennie zaskakuje smakiem. Właściciele – mimo pandemii
– nadal wkładają całe serce w autorskie
dania i zapraszają do składania zamówień
na wynos oraz z dostawą.
Bistro „Pokątna” mieści się przy ulicy
Wrzeciono 2. Prowadzą je Magda i Artur
Kołtunowie. Restauracja w kwietniu obchodzić będzie piątą rocznicę istnienia
i jest spełnieniem marzeń małżonków.
Oboje zgodnie przyznają, że jeszcze podczas pracy w korporacji szukali zajęcia,
które stałoby się pasją. – Uwielbiamy
gotować, więc pomyśleliśmy, że własne
bistro będzie strzałem w dziesiątkę.
Mieszkamy na Bielanach i gdy zobaczyliśmy, że przy Wrzecionie jest lokal do
wynajęcia, bardzo szybko wówczas podjęliśmy decyzję o stworzeniu bistro
– mówi Magda Kołtun. – Od początku
założyliśmy, że chcemy mieć w menu
pizzę i burgery. Pięć lat temu nie było na
Bielanach takiego miejsca, więc nasz lokal idealnie wpasował się w preferencje
klientów – dodaje właścicielka. Burgery
do dziś stanowią dużą część sprzedaży

bistro. Jednak obecnie w menu „Pokątnej” znajdziemy również inne dania
główne, w tym pasty i zupy, a także przystawki i desery. – Wszystko, co robimy,
jest naszą specjalnością, ponieważ każdą
potrawę przygotowujemy „od zera”, nawet
sosy i dodatki. Z pewnością wyróżniają
nas również pyszne, zdrowe zupy. Nie
stosujemy żadnych polepszaczy smaku
oraz niczego, co zawiera konserwanty.
Gotujemy po prostu uczciwie – podkreśla
Artur Kołtun, który na co dzień pracuje
w kuchni i osobiście wszystkiego dogląda.
Czego warto spróbować w pierwszej kolejności? Pani Magda chwali autorski
przepis na pizzę, której ciasto wyrasta
w 24 godziny. Najpopularniejszym ostatnio daniem są zaś poliki wołowe z purée
chrzanowym i karmelizowanymi warzywami. Choć wszyscy tęsknimy za możliwością pójścia do restauracji, właściciele
zachęcają do zamawiania dań na wynos
lub z dowozem.
– Nasza kuchnia nadal pracuje pełną
parą. Choć nie możemy się doczekać
powrotu gości do bistro, póki to nie nastąpi, zapraszamy do składania zamówień z dostawą lub odbiorem osobistym
u nas bezpośrednio pod nr tel. 797755537.
Nasze menu znajdziecie na pokatna.pl
– zachęcają restauratorzy z Bielan. Zamówienia można składać także w serwisach
pyszne.pl oraz glovo.pl
Iwona Sobczak

.

8

Inwestycje

Nasze Bielany

wydanie marzec 2021

Dodatkowe MILIONY na inwestycje
Na początku marca bielańscy radni pozytywnie zaopiniowali zmiany
w budżecie. – Dodatkowe 17 mln złotych
przeznaczymy na inwestycje i remonty w
latach 2021-22 – mówi Grzegorz Pieturczuk, burmistrz Bielan. Środki trafią do
dzielnicy po tym, jak odpowiednią uchwałę w sprawie przegłosuje Rada Warszawy.
Sesję miejską zaplanowano na 18 marca.
2021 rok dzielnica rozpoczęła z budżetem inwestycyjnym w wysokości 29 mln
złotych. - Potrzeb jest znacznie więcej,
dlatego robimy co możemy, aby w ciągu
roku pozyskiwać dodatkowe środki – zapewnia burmistrz Pietruczuk. Możliwości jest wiele – oszczędności poprzetargowe, dochody własne, środki wyrównacze z miasta, a w tym konkretnym przypadku dochodzi również bonusowa
kwota od miasta za wykonanie budżetu
inwestycyjnego z ubiegły rok – jedno
z lepszych na poziomie 98 procent. Na
co zostaną wydane środki? Największa
część z 17 mln złotych trafi na remonty
szkół. W tym przypadku największą inwestycją będzie modernizacja szkoły
podstawowej nr 214 przy ul. Fontany.
W tym roku prace będą obejmować wymianę instalacji, renowację podłóg oraz
malowanie ścian. W 2022 roku zostaną
wykonane pozostałe prace. Przy ul. Staffa 3/5 w budynku liceum nr 122 rozbudowana będzie część sportowa budynku.
Dodatkowa powierzchnia będzie przeznaczona do treningów sportów walki.

Prace remontowe nie ominą również internatu liceum przy ul. Lindego 20. Internat zostanie dostosowany do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Nowe boiska
Sportowcy z liceum przy Lindego zyskają również nową nawierzchnię boiska.
Podobne prace planowane są również w
szkołach podstawowych nr 247 przy ul.
Wrzeciono 9 i 289 przy ul. Broniewskiego 99a oraz w liceach przy ul. Staffa 111
i ul. Kiwerskiej 3. Największy zakres prac
obejmuje modernizację boiska w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10.
Stare i wysłużone asfaltowe boiska zostanie zrównanie z ziemią i w ich miejscu
pojawią się zupełnie nowe obiekty do gier
zespołowych.
Zmiany na Chomiczówce
Nowa infrastruktura sportowa pojawi
się również na Chomiczówce. Przy ul.
Bogusławskiego 12b zamontowane będą
urządzenia do street workoutu wraz
z zagospodarowaniem terenu zieleni
wokół urządzeń do ćwiczeń. To nie jedyne zmiany na osiedlu. Wspólnie ze Spółdzielnią Budowlano-Mieszkaniową „Chomiczówka” dzielnica wyremontuje wysłużone place zabaw przy ul. Bogusławskiego 6a i ul. Kluczowej 8. Modernizacja
nie ominie również placu zabaw na osiedlu Wrzeciono przy ul. Gajcego, a po sąsiedzki przy ul. Frygijskiej powstanie
wielopokoleniowa strefa rekreacji.

Więcej na remont żłobka na Rudzie
Dodatkowe środki w budżecie dzielnicy umożliwią również powiększenie zakresu prac remontowych Żłobka nr 16
przy ul. Klaudyny. Początkowo miały być
remontowane jedynie pomieszczenia
zajmowane przez sąsiednie przedszkole,
które po wyburzeniu drewnianego budynku ma być wybudowane od nowa.
Dodatkowe fundusze pozwolą m.in. na
wymianę instalacji elektrycznej, zakup
wyposażenia, montaż wentylacji i wymiana sprzętu kuchennego. Dodatkowe środki na wyposażenie udało się pozyskać
również w przypadku budowanego żłobka przy ul. Bogusławskiego na osiedlu
Chomiczówka. Prace remontowe planowane są również w Przedszkolu nr 245
przy ul. Pruszyńskiego 1, gdzie wymienione zostanie ogrodzenie. Z kolei
w Przedszkolu nr 49 przy ul. Skalbmierskiej 12 planowana jest przebudowa placu
zabaw.

Zabytki i powietrze
Nie zabraknie też innych inwestycji. Za
pół miliona złotych wyremontowane
zostanie ogrodzenie Młodzieżowego
Domu Kultury przy Cegłowskiej. Prace
zostaną skonsultowane ze Stołecznym
Konserwatorem Zabytków. 60 tys. zł
z przeznaczymy też na budowę krużganka przy szopce na ul. Dewajtis według
projektu i w wykonaniu autora rzeźb,
pana. Józefa Wilkonia. Planowane działania obejmą wykonanie odeskowanej

wiaty jako ochrony przed negatywnym
wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych na drewniane rzeźby.
Wiata nie będzie trwale związana z gruntem, nie zostanie wydzielona z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
nie będzie posiadać fundamentów. Dodatkowo konstrukcja będzie umożliwiała
przeniesienie jej w inne miejsce. 200 tys.
zł wydanych zostanie na zakup i montaż
sześciu urządzeń do pomiaru jakości
powietrza oraz wykonywanie pomiarów
w dłuższym okresie czasu wraz z opracowaniem wyników.
Na ratunek Rudawce
Rewitalizację wartą 750 tys. zł przejdzie
też rzeczka Rudawka na Marymoncie.
Koryto rzeki i jego umocnienia są w złym
stanie i na wielu odcinkach skarpa osuwa
się obustronnie. Remont ma na celu podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców
oraz poprawę nawierzchni osuwającego
się chodnika i wiaty przystankowej.
Z kolei przy szkole podstawowej nr 59
w alei Reymonta stanie wiata, pod którą
będą zbierane przez uczniów surowce
wtórne. Jej koszt to 50 tys. zł.
Ośrodek dla seniorów
Na koniec bardzo ważna informacja.
Za 2,9 mln zł przebudowany zostanie
budynek przy Broniewskiego 56. Powstanie w nim Ośrodek Wsparcia dla Seniora.
Będzie on oddany do użytku w 2022 r
Bartłomiej Frymus

.
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Pokropiński: Koleją przez Bielany
Jego książka „Koleje bielańskie” wydana przez nasz urząd
to łakomy kąsek nie tylko dla miłośników kolejnictwa. To
ogromna, nasycona archiwalnymi zdjęciami, szkicami,
mapami, statystykami i danymi wielka dawka historii Bielan i całej Warszawy. Bo Bogdan Pokropiński, emerytowany
kolejarz i pasjonat kolejnictwa, poświęcił siedemdziesiąt lat,
by zebrać je w całość. A jak sam zapamiętał kolej młocińską? I jak wspomina pracę na parowozach w Hucie „Warszawa”? O tym wszystkim Bogdan Pokropiński opowiada
Naszym Bielanom.
rozmawiał Bartłomiej Frymus

Jak wyglądały prace nad pańską książką
„Koleje bielańskie?
Bogdan Pokropiński: Do pierwszej części książki materiały zbierałem bardzo
długo, bo aż 70 lat. Zacząłem w 1950 roku.
Wynikało to z tego, że dostępnych jest
bardzo mało materiałów na ten temat.
Przeczesywałem rozmaite biblioteki
i archiwa, aż udało mi się zebrać trochę
materiałów. Pracowałem przez wiele lat
w Hucie „Warszawa”, której wielu pracowników pochodziło z Palmir, Młocin i Łomianek. Oni pamiętali kolej młocińską.
Ja sam z tą linią zetknąłem się pierwszy
raz, gdy byłem w harcerstwie. W 1946
roku pojechaliśmy na wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej. Wracając samochodem ciężarowym, jechaliśmy szosą, czyli
dzisiejszą wylotówką na Gdańsk. W pewnym momencie obok szosy zobaczyłem
podkłady kolejowe bez szyn. Jechaliśmy
bardzo długo, i wzdłuż całej drogi te podkłady leżały. Mało tego, gdy już wjechaliśmy na Bielany, moim oczom ukazał się
semafor, a przy AWF fragment torów
i kozioł oporowy. I to mnie zainteresowało. Przez prawie całe życie zbierałem
materiały na temat tej linii. I efekt moich
prac widać w albumie.
Co to była za kolej?
To była kolej zbudowana z Warszawy
do Modlina przez spółkę Siła i Światło.
Niestety, okazała się nieopłacalna. Kiedy
operator uruchomił ją w 1928 roku, pasażerów było tak mało, że wpływy z biletów
nie pozwalały na utrzymanie tego przedsięwzięcia. Prywatny właściciel przekazał
więc trakcję Polskim Kolejom Państwowym. Idealnie się złożyło, ponieważ
w Palmirach powstały magazyny wojskowe. Pociągi były więc wykorzystywane do
transportowania amunicji wyprodukowanej koło Dęblina. I tak było do 1939 roku.
Co się stało, gdy wybuchła wojna?
Gdy po Bitwie nad Bzurą Wojsko Polskie zaczęło wycofywać się w kierunku
Warszawy, generał Tadeusz Kutrzeba
nakazał wysadzić palmirskie magazyny
w powietrze. Zdołano zniszczyć tylko
dwa, ponieważ Niemcy, dysponujący bronią pancerną, byli coraz bliżej. Nasi wycofali się do Warszawy, by bronić stolicy
przed Wehrmachtem. Już podczas oku-

pacji Niemcy zabrali ocalałą amunicję.
Zatrudnili też polskich robotników do
rozebrania magazynów i czyszczenia cegieł.
Jaka była trasa tej kolei?
Tory prowadziły od Dworca Gdańskiego, na wysokości późniejszego ronda
Babka wchodziły w łuk, i dalej wiodły
ulicami Włościańską i Marymoncką aż do
Łomianek i następnie do Palmir. Tory były
sprowadzone z Lidy (dziś Litwa – przyp.
red.).
Jak długo istniała ta linia?
W 1943 roku została rozebrana przez
Niemców. Ocalał tylko fragment z Dworca Gdańskiego do Burakowa. Po wojnie
ta odnoga była wykorzystywana jako bocznica piekarni przy ulicy Krasińskiego.
Doskonale to pamiętam, ponieważ
w pierwszych latach mojej pracy na kolei
podstawiałem tam wagony z mąką.

Do tego stopnia lubiłem
pociągi, że moja mama
zabierała mnie na stację
PKP Praga, gdzie siedzieliśmy na peronie.
W którym roku zaczął pan pracę
w PKP?
To był rok 1957. Miałem wtedy 23 lata.
I pracowałem w PKP dziesięć lat. Gdy
zmieniła się kadra, zmieniły się zasady
pracy. Panował też wyzysk, ponieważ
mając wypracowanych 360 godzin miesięcznie, płacono za zaledwie 200 godzin.
Bardzo mi się to nie podobało. Spotkałem
swojego kolegę Staśka, który zaproponował mi pracę w Hucie „Warszawa”. Nie
wahałem się ani chwili i zmieniłem miejsce zatrudnienia.
Dlaczego został pan kolejarzem?
Oj, marzyłem o tym od dziecka. Mieszkałem na Targówku, niedaleko torów
kolei nadwiślańskiej i obwodowej. Urodziłem się przy ulicy Piotra Skargi.
A później rodzice przeprowadzili się na
ulicę Witebską, przy nasypie kolejowym.
Mogłem więc ciągle oglądać lokomotywy!
Do tego stopnia lubiłem pociągi, że moja
mama zabierała mnie na stację PKP Praga, gdzie siedzieliśmy na peronie. Ja pa-

Fot. Bartłomiej Frymus

trzyłem na pociągi, a mama miała spokój,
bo tylko wtedy godziłem się jeść. A byłem
niejadkiem!
Czym zajmował się pan w hucie?
Byłem kolejarzem, prowadziłem parowóz.
Jak pan dojeżdżał do pracy?
Tramwajem. Pamiętam, że była to linia
28, która jechała do Młocin. Później uruchomiona została trasa wzdłuż ulicy Broniewskiego do pętli pod hutą. Z czasem
miałem więc do wyboru dwa warianty. Ale
wracając do mojej pracy, miałem jej bardzo dużo. Co rusz przyjeżdżały pociągi
ze stalą do przetopienia.
Jak długie było torowisko w hucie?
Ponad 40 km, włączając w to bocznicę
do Jelonek.
A ile było parowozów w hucie?
Na początku było ich 14. A do tego dwie
lokomotywy spalinowe SM30 i dwie małe
lokomotywki LS40. Z czasem parowozy
były wypierane przez nowe lokomotywy.
Pod koniec mojej pracy w hucie, tuż przed
emeryturą, zakład miał 20 lokomotyw
spalinowych. Ostatni hutniczy parowóz
trafił do skansenu w Karsznicach.
Czy Wydział Kolejowy miał wielu pracowników?
Gdy przyszedłem do pracy w hucie, było
to 250 osób. To była ciężka praca na trzy
zmiany, więc szybko pracownicy, szczególnie ci młodzi, odchodzili z pracy. I to
pomimo przejścia szkoleń, kursów i uzyskaniu dyplomów! To była bardzo ciężka
praca, ponieważ trzeba było przerzucać
bardzo dużo węgla. Pamiętam, gdy byłem
pomocnikiem maszynisty w jedynym
z kursów z Warszawy do Gdyni. W czasie
tej podróży przerzuciłem 15 ton węgla!
Czy Huta „Warszawa” miała swoje
mundury kolejarskie?
Huta miała zwykłe, kolejarskie mundury. Zakład kupował je od PKP. To były
bardzo porządne, sukienne uniformy. Co
roku dostawaliśmy nowe spodnie, a bluzy

i płaszcze co trzy lata. Gdy wprowadzono
mundury gabardynowe, huta przestała
kupować mundury, z wyjątkiem czapek
i butów. Dostawaliśmy za to przydział, by
we własnym zakresie zamówić prywatnie
mundur u krawca.
Długo pracował pan w hucie?
25 lat bez dwóch miesięcy. To było tuż
przed prywatyzacją fabryki.
A czym była dla pana huta?
Moim zakładem. Pracowałem tam bardzo długo i byłem z tej pracy bardzo,
bardzo zadowolony

Konkurs

.

A my mamy dla naszych Czytelników
niespodziankę. Osoba, która chce wygrać
książkę pana Bogdana, musi wysłać do
redakcji („Nasze Bielany”, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa) tradycyjną kartkę pocztową lub list z uzasadnieniem,
dlaczego w swojej bibliotece chce mieć
„Koleje bielańskie” oraz podać kontakt do
siebie. O wygranej decyduje data stempla
pocztowego korespondencji która wpłynie do nas do 1 kwietnia 2021 r.
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Czy Potok Bielański
będzie zabytkiem?
Czy przepływający przez Chomiczówkę strumień będzie
chroniony prawnie? – Mam nadzieję – mówi radny Krystian
Lisiak (Razem dla Bielan), który złożył wniosek o uznanie
Potoku Bielańskiego za zabytek.
Przemysław Burkiewicz

Potok Bielański, i jego odkryty fragment, przebiegający na odcinku ul. Conrada – ul. Wólczyńska wraz z przylegającym terenem parku Chomicza, znajdujący
się w zlewni Wisły i stanowiący ciąg
ekologiczny, ma lokalnie duże znaczenie
przyrodnicze, historyczne i kulturowe
– zapewnia radny Krystian Lisiak.
Potok istniał od niepamiętnych czasów.
Słabo wyraźna dolina Potoku Bielańskiego
jest dostrzegalna na zdjęciach lotniczych
oraz na obrazie satelitarnym na odkrytych jego odcinkach. Potok Bielański
przepływa przez centralną część osiedla.
Chomiczówka z południa na północ.
– Początkowo swoje źródło miał na południowy zachód od Cm. Wawrzyszewskiego. W wyniku rozbudowy infrastruktury
Lotniska Warszawa-Babice oraz budowy
osiedli Wawrzyszew i Chomiczówka został znacznie przekształcony i skanalizowany – wyjaśnia Krystian Lisiak. Jako
ciek odkryty zachował się jednak m.in.
na odcinku od ulicy Conrada (wylot na
wysokości szczytu budynku przy ul. Conrada 10) do ulicy Wólczyńskiej (wlot do
krytego kanału na wysokości hipermarketu E’Leclerc) i przepływa wzdłuż alei
Chomicza przez park Chomicza.
Początek na Bemowie
Jak ustalił Krystian Lisiak, potok ma
swój początek na Boernerowie, w rejonie
ulicy Gąsiorowskiego. Dalej płynie po
zachodniej stronie ulicy gen. Sylwestra
Kaliskiego, a następnie pod lotniskiem
Warszawa-Babice, aż do wylotu przy ulicy
Conrada. – Ciek podłączony jest również
do głębinowego ujęcia na wysokości ul.
Brązowniczej. Po pokonaniu opisanego
wyżej odkrytego odcinka, będącego
przedmiotem niniejszego wniosku, potok
p ł y nie przez osiedle Waw rzyszew,
posiadając połączenie hydrauliczne ze
Stawami Brustmana, które już znajdują
się w gminnej ewidencji zabytków – zaznacza radny z Chomiczówki. Końcowy
odcinek Potoku Bielańskiego znajduje się
w rejonie ul. Lindego, przepływa przez
Lasek Lindego, a za przepustem pod ul.
Marymoncką płynie przez Las Bielański,
uchodząc za terenami Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do rzeki
Rudawki w rejonie Wisłostrady.
Dawno temu na Polkowie
Wody Potoku Bielańskiego uchodziły
bezpośrednio do Wisły u podnóża Polkowej Góry – bielańskiego wzniesienia, na
którym znajduje się kościół i klasztor

kamedułów. Wynika to z analizy map
archiwalnych. W XVIII wieku potok
płynął głębokim wąwozem o nazwie
„Kiełbasa”. – Obecnie rejon zlewni jest
silnie przekształcony, jednak zachowane
są resztki dawnej doliny na odkrytym
odcinku cieku. Stanowią one zapis naturalnego obiektu hydrograficznego, który
warto objąć ochroną jako dziedzictwo
przyrodnicze, kulturowe i historyczne
– mówi radny.
Wartki świadek historii
Potok Bielański był niemym świadkiem
rozbudowy bielańskich osiedli, stanowiąc
jednocześnie jeden z ich głównych
atrybutów krajobrazowych. Od zawsze był
on niewątpliwą osobliwością tych terenów
– ciągnął się pomiędzy wsiami i folwarkami otoczonymi stosunkowo niewielkimi areałami gruntów ornych, rozległymi
łąkami, pastwiskami i piaszczystymi
nieużytkami.
Jeszcze w XIX w. w obrębie doliny Potoku Bielańskiego, głównie w strefie
obniżeń tarasu zalewowego, znajdowały
się sztuczne stawy, spiętrzające wody
wykorzystywane do poruszania młynów.
Postępująca urbanizacja doprowadziła do
znacznego przekształcenia cieku, który
z roku na rok tracił i traci obecnie coraz
więcej swoich naturalnych właściwości.
– Warto objąć odkryty odcinek Potoku
Bielańskiego ochroną, aby jego „resztki”
zachować dla przyszłych i zarazem obecnych pokoleń, przerywając bieg negatywnych przekształceń, które mogł yby
za końc z yć się w pr z ysz łośc i jego
likwidacją. Objęcie odkrytego odcinka
cieku wraz z przyległymi jego terenami
parku Chomicza ochroną to również
szansa na jego renaturyzację i wykorzystanie w celach retencyjnych.
Potok będzie chroniony
Ciek ten stanowi dziś pewnego rodzaju
dziedzictwo kulturowe i historyczne, ale
ma również wciąż potencjał o wymiarze
przyrodniczym i ekonomicznym zarazem – zaznacza radny Krystian Lisiak
i dodaje, że dzięki uwzględnieniu jego
wniosku potok uzyska ochronę przewidzianą dla obiektów zabytkowych. A to
ułatwi z kolei podejmowanie skutecznych
działań w celu poprawy jego stanu technicznego, czystości i rozwoju bioróżnorodności

.

SZUKAMY ŚWIADKÓW NIEMIECKIEJ ZBRODNI
W związku z przygotowaniami do stworzenia filmu dokumentalnego poświęconego niemieckiej zbrodni w Szwedzkich
Górach zwracamy się do mieszkańców
Bielan z apelem. Może żyją jeszcze osoby,
które pamiętają egzekucję 96 cywilnych
Polaków w wydmach Szwedzkich Gór?
A może są wśród mieszkańców osoby,
w których domach rodzinnych mówiło
się o tej zbrodni? Egzekucja odbyła się 6
stycznia 1940 roku między wydmami,
gdzie dziś znajduje się lotnisko Babice.
Z nieznanych dotąd powodów gestapow-

cy przywieźli tu z więzienia przy Daniłowiczowskiej lub z Pawiaka niewinnych
ludzi i zamordowali ich. Po wojnie ciała
zostały ekshumowane przez Polski Czerwony Krzyż i pochowane w Palmirach.
Dotąd udało się ustalić nazwiska zaledwie trzech mężczyzn.
Wszelkie informacje prosimy o przekazanie redakcji Naszych Bielan pod nr tel.
22 4434760, mailem na adres pburkiewicz@um.warszawa.pl lub pocztą tradycyjną na adres Nasze Bielany, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

.
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EKOLOGIA NA SKRÓTY
Lasy miejskie

Prace w Lesie Bielańskim
W otulinie Lasu Bielańskiego realizowane są prace w ramach wskazań
gospodarczych zawartych w Planie
Urządzania Lasu dla Dzielnicy Bielany
na lata 2018–2027.
Przez trzy tygodnie była prowadzona
wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na
terenie otuliny rezerwatu przyrody Las
Bielański (las między ul. Przy Agorze
a ul. Dewajtis). Prace porządkowe
potrwają do końca marca.
Prace mają na celu poprawę warunków wzrostu drzew poprzez rozluźnienie zwarcia koron, umożliwiające
rozbudowanie aparatu asymilacyjnego,
rozrost koron, wzrost grubości pnia
oraz poprawę stabilności rosnących
drzew.
W trakcie realizacji prac usuwane były
drzewa zainfekowane i obumierające
w wyniku żerowania kornika ostrozębnego, drzewa uszkodzone, martwe
oraz głuszące cenne podrosty. Istotnym elementem prac było również
usuwanie gatunków drzew obcego
pochodzenia i inwazyjnych (np.
czeremcha amerykańska, klon jesionolistny, dąb czerwony, robinia akacjowa).
Część pozyskanego drewna zostanie
pozostawiona na terenie lasu do
naturalnego rozkładu w celu wzbogacenia bioróżnorodności

.

Edukacja ekologiczna

Konkurs fotograficzny „Wpływ
zmiany klimatu na metropolię
warszawską”
Zaczynamy pierwszą edycję konkursu
fotograficznego związanego ze zmianami klimatycznymi.
Prace konkursowe mogą przedstawiać
także przykłady działań podejmowanych, aby zahamować zmianę klimatu.
Być może jeszcze rok temu przed
Twoim blokiem nie było żadnej
roślinności, a teraz są posadzone
drzewa i krzewy, które będą pochłaniać dwutlenek węgla? Mogą także
ukazywać miejsca, które zmieniły się
z powodu zmiany klimatu.
Na autorów najlepszych prac czekają:
cyfrowe aparaty fotograficzne, czytniki
do e-booków, mikroskopy cyfrowe,
nośniki pamięci. Nagrody dla szkół,
z których otrzymamy najwięcej prac:
wycieczka edukacyjna po Miejskim
Ogrodzie Zoologicznym w Warszawie;
spacer z leśnikiem w kompleksach
leśnych Warszawy oraz spacer odkrywców w okolicach pawilonu edukacyjnego Kamień.
Formularze zgłoszeniowe prac dostępne są na stronie konkursowej na portalu www.europedirect.um.warszawa.pl.
Na prace czekamy do 15 kwietnia

.
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Huta inwestuje w ochronę środowiska
Huta ArcelorMittal Warszawa realizuje
od 2019 roku strategię środowiskową,
która obejmuje szereg inwestycji, mających na celu dalsze ograniczanie oddziaływania na otoczenie. O to, jak przebiega
realizacja tych projektów, pytamy Artura
Gierwatowskiego, kierownika Utrzymania Ruchu w zakładzie przy Kasprowicza
132.
Adam Malinowski: We wrześniu zeszłego roku Huta poinformowała o uruchomieniu budowy nowej chłodni za 2
mln złotych. Na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji?
Artur Gierwatowski, kierownik Utrzymania Ruchu w Hucie ArcelorMittal Warszawa: Budujemy nową chłodnię, żeby
zastąpić obecną, położoną w pobliżu
granicy terenu przemysłowego Huty od
strony ulicy Rokokowej. Spełniamy w ten
sposób postulat jej mieszkańców, którzy
zgłaszali od pewnego czasu, że przeszkadza im szum, jaki generuje ta instalacja.
Prace nad realizacją projektu idą zgodnie
z założonym wcześniej planem. Duża
część elementów nowej instalacji, czyli
chłodnie, zbiorniki, pompy i osprzęt zostały dostarczone do Huty w grudniu
2020. Aktualnie oczekujemy na ostatnie
decyzje i pozwolenia na rozpoczęcie prac
ziemnych. W najbliższym czasie zaczniemy przygotowywanie instalacji technologicznych wewnątrz obiektu Wykańczalni.
Jeżeli nie wystąpią jakieś nadzwyczajne
okoliczności, planujemy uruchomienie
nowej chłodni na przełomie drugiego
i trzeciego kwartału, prawdopodobnie
w lipcu 2021 roku. Wtedy będziemy mogli wyłączyć starą instalację, której szum
przeszkadza mieszkańcom ulicy Rokokowej.
A odgłosy nowej instalacji nie będą im
przeszkadzały?
Nie, ponieważ budujemy ją w miejscu
oddalonym od granic naszego terenu
przemysłowego i otoczonym istniejącymi
halami produkcyjnymi, które będą stanowiły dodatkową osłonę akustyczną. Ponadto nowa instalacja jest lepiej wyciszona.
Jakie są pozostałe inwestycje, które realizujecie w ramach tej strategii? Jakie
przyniosą korzyści?
Kolejny projekt, który został zrealizowany pod koniec 2020 roku, polegał na
powiększeniu okapu na piecem elektrycznym Stalowni. Jego celem było zarówno
dalsze wyciszenie pracy pieca, jak i jego
uszczelnienie Objętość okapu wrosła
z 4600 m3 do 5900 m3 , czyli prawie
o jedną trzecią. Większy okap może pomieścić większą ilość spalin z pieca
i ogranicza wydostawanie się ich na halę
Stalowni. Dodatkowo w ramach projektu
usunięto naturalne kanały wentylacyjne
w hali. Aktualnie trwają prace nad doszczelnieniem górnej połaci dachu Stalowni. Prace są na ukończeniu. Uszczelnienie dachu minimalizuje ryzyko wydostawania się pyłu na zewnątrz hali.
Efekt zmian już jest widoczny. Pyły nie
wydostają się naturalnymi kanałami wen-

Fot. Huta ArcelorMittal Warszawa

tylacyjnymi poza halę, a wewnątrz niej
są odciągane przez system odpylania.
Efektem tych działań będzie także ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu,
który generuje praca pieca elektrycznego.
Całkowity koszt poniesiony do tej pory
na realizację tego projektu to 2,3 mln zł.
Czy Huta planuje jakieś dalsze inwestycje, które mogą ucieszyć jej sąsiadów?
Mamy w planach kolejne działania,
które pozwolą w jeszcze większym stopniu wyciszyć naszą produkcję. To powin-

podejmujemy niemały wysiłek organizacyjny i finansowy, by ograniczać maksymalnie oddziaływanie Huty na środowisko. Dowodzą, że reagujemy na postulaty
zgłaszane przez społeczność lokalną, że
niczego nie lekceważymy. Jednak są pewne granice możliwych działań i nasi sąsiedzi powinni mieć tego świadomość.
Huta jest dużym zakładem przemysłowym, który pracuje w dzień, w nocy
i podczas weekendów. Na jej terenie są
nie tylko hale produkcyjne, ale też 38 km

Fot. Huta ArcelorMittal Warszawa

no stanowić kolejny krok, podnoszący
komfort akustyczny wokół Huty. Ich realizacja wymaga jednak znacznych nakładów i będzie uzależniona od sytuacji
finansowej zakładu.
Zrealizowane już projekty i te, które są
w trakcie realizacji, pokazują najlepiej, że

torów kolejowych (w tym 86 rozjazdów
i 25 przejazdów). Zakład eksploatuje
4 lokomotywy i 86 wagonów. Warto
o tym pamiętać, kiedy się podejmuje
decyzję o zamieszkaniu w bliskim sąsiedztwie
rozmawiał Adam Malinowski

.
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Mieszczuch pod (opiekuńczą) koroną drzewa
Schładzają podczas letnich
upałów, walczą ze smogiem
i sprawiają, że czujemy się
szczęśliwsi. Takie zadania wykonują w miastach… drzewa.
Przez lata spychane z centrów
miast teraz przeżywają wielki
come back. W nowocześnie
i świadomie zarządzanych
metropoliach coraz częściej
atrakcyjne tereny nie są oddawane w ręce deweloperów,
lecz zmieniają się w ogólnodostępne enklawy zieleni. Czy
Warszawa podąży za tymi
trendami?
Aleksandra Zborowska

Miejskie, betonowe dżungle są już passe – czyli niemodne. Światowe trendy,
które zrywają z ideą zabudowywania
każdej wolnej przestrzeni miejskiej, nie
wynikają z mody, ale… badań naukowych.
To, co nasi przodkowie wiedzieli instynktownie, teraz zostało przez ekspertów
zmierzone, zważone i podliczone. Wnioski nie pozostawiły złudzeń – miasto
pozbawione drzew, krzewów i trawników
umiera i to wraz ze swoimi mieszkańcami.
Światowe metropolie stawiają więc na
zieleń – skuwają betonowe place i skwery,
zastępując je tzw. kieszonkowymi parkami. Urbaniści zalecają tworzenie dużych
obszarów zieleni, najlepiej zadrzewionych, i połączenie ich „zielonymi korytarzami”. Takie łączniki powinny mieć
wytyczone ścieżki rowerowe, chodniki
dla pieszych i małą architekturą – ławki
oraz oczka wodne. Co ciekawe, zieleń
zaczyna wygrywać nawet w starciu z deweloperami. Choć niezabudowane działki są łakomym kąskiem dla biznesmenów, samorządy wolą przeznaczać je na
miejskie ogrody. Przykłady można mnożyć.
Park zamiast torowiska
W Chicago na ogromnym terenie przylegającym do biznesowego centrum powstała zachwycająca łąka kwietna – Lurie
Garden. W Nowym Jorku, gdzie obszarów
do zazielenienia jest niewiele, utworzono
słynny High Line Park na… nieużywanych torach nadziemnej kolejki. Na ten
szalony pomysł wpadła jedna z mieszkanek. Dziś zawieszone kilka metrów nad
ziemią aleje porośnięte kwiatami i ozdobnymi trawami przyciągają rzesze nowojorczyków, turystów i… owadów. Nie inaczej dzieje się w europejskich miastach.
Na zieloną stronę przechodzą Londyn,
Paryż, Berlin. Władze Barcelony wyłączają pewne obszary z ruchu samochodowego, tworząc superblocki – oazy bujnej

Ostatnio głośno jest na temat pomysłu zalesienia serka bielańskiego poprzez nasadzenie tu 500 drzew | Fot. UD Bielany

roślinności. W kolejnej takiej strefie,
która ma powstać za cenę 38 mln euro,
aż 80 proc. powierzchni ma być zacienione koronami drzew! Mieszkańcy Berlina
odetchnęli z ulgą, gdy na terenie zamkniętego lotniska powstały nie kolejne
osiedla, lecz tereny rekreacyjne. Dziś,
zamiast zanieczyszczonego powietrza
i huku startujących niemal nad głowami
berlińczyków samolotów, są tereny rekreacyjne. W Urban Park Tempelhof wolny
czas spędzają rolkarze, windskaterzy,
rowerzyści, amatorzy piłki nożnej czy
pikników. To miejsce tętni życiem. I najnowszy przykład – na początku roku do
senatu USA trafiła ustawa oferująca lokalnym władzom 10 mld dolarów na likwidację autostrad przecinających centra
miast.
Drzewo ozdrowi i schłodzi
Przywrócenie terenów zielonych kosztuje światowe metropolie miliony euro,
a jednak to cena, którą są gotowe zapłacić.
Wiedzą, że warto. Kilka lat temu amerykańskie służby leśne postanowiły obliczyć, ile „zielonych” można wycisnąć
z miejskich roślinności. I oszacowali, że
porośnięty drzewami kilometr kwadratowy daje ok. 1,5 mln dolarów oszczędności.
Pod uwagę wzięto np. koszty leczenia
ofiar smogu (jest ich mniej w tych częściach miasta, które są zadrzewione).
Wyliczono też, że w domach, przy których
rosną wysokie drzewa zużywano mniej
energii elektrycznej (nawet do 10 proc.).
Wynikało to z tego, że latem w pomieszczeniach było chłodniej (drzewa są
w stanie obniżyć temperaturę o 3–8 st.
C), zimą zaś cieplej – bo drzewa stanowią
barierę przed wychładzającymi wiatrami
(w tym przypadku oszczędności wynosiły 1,3 proc.). Zauważono nawet, że dzięki
drzewom o kilkanaście lat wydłużała się
żywotność pł yt chodnikowych – na-

wierzchnia wystawiona bezpośrednio na
działanie promieni słonecznych niszczyła się o wiele szybciej niż w miejscach
zacienionych przez korony drzew. Z kolei
biznesowe raporty donoszą, że za nieruchomości przy zadrzewionych ulicach
jesteśmy skłonni zapłacić więcej (10-15
proc.), chętniej też zostawiamy pieniądze
w lokalach usługowych, restauracjach
i sklepach, przy których rosną zdrowe
drzewa.
Zieleń uspokaja
Na zielone stawiają także psychologowie. Jak szybko poprawić sobie humor?
Wystarczy rzucić okiem na miejskie łąki,
donice z kwiatami czy zadbane trawniki.
Osoby mieszkające w pobliżu takich
atrakcji w badaniach miały wyższe poczucie szczęścia od tych, które mieszkały
na betonowej pustyni. Chcesz, by twoja
pociecha była mocniejsza psychicznie?
Wychowuj ją w pobliżu terenów zielonych! Dzieci z miasta nie są tu na przegranej pozycji, pod warunkiem, że mieszkają niedaleko parków czy ogrodów. Ci
szczęściarze, już w dorosłym życiu, rzadziej (nawet o połowę) zapadali na schorzenia psychiczne. Do takich wniosków
doszli duńscy naukowcy z uniwersytetu
w Aarhus, którzy na zdjęciach satelitarnych z lat 1985–2013 sprawdzili otoczenie
domów niemal miliona Duńczyków,
a później porównali je z raportami medycznymi.
Tlen zamiast dwutlenku węgla
Niskie krzewy i kwiaty wdzierają się na
miejskie skwery, i dobrze, ale prawdziwym skarbem dla mieszczuchów są drzewa. Im bardziej dojrzałe, z rozbudowanymi koronami, tym więcej mamy z nich
pożytku. Argumenty przyrodników to
długa (i wciąż wydłużająca się) lista.
Jedno drzewo (niewielkich rozmiarów)

wytwarza rocznie ok. 118 kg tlenu (człowiek w ciągu roku potrzebuje ok. 176 kg
tlenu). Rekordzistą jest jednak buk – stuletni produkuje rocznie nawet 3500 kg
tlenu! Jednocześnie pochłania w tym
okresie ok. 4800 kg CO2. Nieco młodsze,
ale ok. 25-metrowe drzewo, wyłapuje tyle
dwutlenku węgla, ile produkują dwa
jednorodzinne domy. Drzewa cierpliwie
łykają za nas tlenki azotu, ozonu i węglowodory aromatyczne. Ale też zapobiegają
pojawianiu się nowych zanieczyszczeń.
Samochody zaparkowane pod drzewami
w upały emitują mniej szkodliwych substancji (uwalniających się ze zbiorników
paliwa) niż pojazdy pozostawione „na
słońcu”. Drzewa skutecznie ograniczają
zapylenie powietrza, i to aż o 75 proc.
Rosnące w większym skupisku nie tylko
mają większe szanse na przetrwanie (żyją
średnio o połowę krócej niż ich pozamiejscy bracia), ale także skuteczniej tłumią
miejskie hałasy. Dzięki parowaniu wody
poprzez liście wpływają na poprawę lokalnego klimatu. Za pomocą korzeni są
w stanie „wyciągnąć” i zneutralizować
sporą część metali ciężkich na glebach
zanieczyszczonych, poprzemysłowych.
Warszawiacy chcą drzew!
W ostatnim czasie Warszawa pokazuje,
że rozumie potrzebę wprowadzania ekologicznych rozwiązań. Tylko w ubiegłym
roku stołeczny Zarząd Zieleni stworzył 8
ha łąk kwietnych. W pasach drogowych
posadzono krzewy i kwiaty na łącznej
powierzchni 46 tys. mkw. Pojawiło się
też 3700 sadzonek drzew. Często to efekt
interwencji samych mieszkańców, którzy
nie zgadzają się na betonizację przestrzeni miejskiej. Nic dziwnego, drzewa, choć
same nie mają w mieście łatwo, sprawiają, że nam żyje się lepiej. Dlatego warto
trzymać kciuki za każde posadzone
w mieście drzewo

.
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Głos seniora

Bielańscy seniorzy dla planety
Choć coraz więcej mieszkańców zdaje sobie sprawę ze szkodliwości plastiku dla
środowiska i naszego zdrowia, czas pandemii przyniósł odrodzenie tego wiecznego
tworzywa. Wiecznego, bo nawet kiedy plastik ulegnie rozkładowi, pozostaje
w naszym otoczeniu w postaci mikroplastiku. Te często niewidoczne gołym okiem
drobiny zanieczyszczają środowisko, a wraz ze spożywanym pokarmem i wodą
pitną dostają się również do naszych organizmów.
Agata Mikołajczyk

Beata Niedomagała

Dziś, kiedy wiele naszych działań musi
być podporządkowanych nakazom reżimu sanitarnego, plastik znów wrócił do
łask. Zalewają nas zewsząd jednorazowe
przyłbice, maseczki i rękawiczki wykonane z tworzyw sztucznych, zużywamy też
duże ilości płynów dezynfekujących
w plastikowych opakowaniach. Takie
środki ostrożności są oczywiście konieczne, ale z drugiej strony pandemiczna
rzeczywistość nie może być przyzwoleniem na to, aby naszą planetę dalej zalewała fala zbędnych plastikowych odpadów. Powinniśmy ograniczać plastik, tam
gdzie jest to możliwe.
Nasza grupa Bielany Less Waste wraz
z radną Anną Czarnecką jest pomysłodawcą i organizatorem akcji „Bielańscy
seniorzy dla planety”. Jednym z jej celów
jest ograniczanie plastikowych odpadów.
Projekt adresowany jest do seniorów będących podopiecznymi bielańskich, osiedlowych klubów. Do tej pory do akcji
przystąpiło 8 klubów, w tym Ośrodki
Wsparcia dla Seniorów: nr 1 w al. Zjednoczenia, nr 2 przy ul. Wrzeciono, Klub
Piaski, Klub Domino, Klub Seniora WSM
Młociny „Pod Zdrówkiem”, Klub WSM
Wawrzyszew, prowadzony przez Stowa-

rzyszenie Vis Maior, Klub Seniora „Barka” z Osiedla Ruda oraz Klub Seniora
„Uśmiech” z Wólki Węglowej. Naszą
akcję wspiera Przewodnicząca Rady Seniorów, pani Krystyna Żebrowska.
Bielańscy seniorzy kibicują pożegnaniu
z plastikiem, szyjąc firankowe woreczki
i wielorazowe torby, a także wykonując
sznurkowe siatki i zmywaki. Ważnym
celem akcji jest także międzypokoleniowa
wymiana wiedzy, której skarbnicą są
nasze babcie i nasi dziadkowie. Seniorzy
podzielą się z nami wyciągniętymi z lamusa poradami i przepisami na to, jak
dbać i przedłużyć życie przedmiotom
codziennego użytku, ubraniom, jak radzić sobie z bolączkami dnia codziennego, wykorzystując to, co mamy pod ręką.
W czasach ich młodości modna dziś idea
zero waste – czyli zero odpadów – była
czymś oczywistym. Wiedza ta zostanie
zebrana, uporządkowana i udostępniona
w postaci publikacji, tak aby służyła
młodszym pokoleniom.
Choć akcja jest dość świeża, ruszyła na
początku lutego, seniorzy (głównie panie,
choć znalazł się chętny również jeden
pan) uszyli już imponującą ilość firankowych woreczków. Tego typu woreczki –
firankowe, bawełniane czy lniane wspaniale sprawdzą się podczas codziennych

Pani Jolanta Moszczyńska przy maszynie | Fot. Agata Mikołajczyk

zakupów. Do woreczków zrobionych
z firanek można z powodzeniem kupować m.in. warzywa, owoce czy orzechy.
W przypadku produktów sypkich (kasze,
ryże, rośliny strączkowe) kupowanych na
wagę przydadzą się woreczki uszyte
z bawełnianej tkaniny. Z kolei po zakup
pieczywa najlepiej wybrać się z woreczkiem lnianym – po zakupie nie będziemy
musieli wyjmować naszych zakupów, bo
w takim woreczku pieczywo dłużej zachowa świeżość.
Jeśli mamy w domu maszynę do szycia,
podstawowe umiejętności szycia i niepotrzebne już firanki czy kawałek bawełnia-
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Marianna Skuza pracująca nad maseczkami | Fot. Agata Mikołajczyk

nej tkaniny, takie woreczki możemy
uszyć sobie sami. To naprawdę proste!
A może będzie to początek naszej przygody z szyciem na maszynie?
Jeśli jesteście seniorami lub znacie
bielańskich seniorów, to serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji. Informację można uzyskać w wymienionych wyżej klubach osiedlowych lub na
facebookowej grupie społecznościowej
Bielany Less Waste.
Nasza grupa wraz ze Stowarzyszeniem
Razem Dla Bielan oraz Samorządem
Mieszkańców Chomiczówka prowadzi
również równoległą akcję „Szyjemy woreczki”. Jest ona skierowana do wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby
z nami odczarować pandemię i rzucić
wyzwanie zalewającemu nas plastikowi.
W akcję włączyła się również młodzież
z Liceum Ogólnokształcącego nr 13, oraz
członkowie Młodzieżowej Rady Bielan.
Na naszym liczniku mamy już ponad 250
firankowych i bawełnianych woreczków.
Kiedy pandemia zelżeje, podzielimy się
nimi z mieszkańcami Bielan, rozdając je
na bazarkach i namawiając do zerwania
z foliowymi zrywkami i reklamówkami.
Serdecznie zachęcamy do spróbowania
swoich sił i wsparcia naszych akcji

.

List do redakcji

Szanowny Panie Burmistrzu,
W nowym roku 2021 życzymy Panu
i Zarządowi Dzielnicy Bielany dużo
zdrowia oraz dalszych sukcesów na polu
samorządowym. Jednocześnie dziękujemy Panu Burmistrzowi i Zarządowi
TK K F Chomiczówka za możliwość
uczestniczenia w zajęciach na pływalni
w ramach programu „Senior starszy,
sprawniejszy”
Grażyna Lewińska z seniorami
ze Starych Bielan

.
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Krótki lot „Orła” z Bielan
Przy Hucie „Warszawa” przez kilka lat
działało nowoczesne kino z bodaj największym ekranem w stolicy. W zamyśle
twórców miało stanowić centrum kultury
dla mieszkańców ówczesnej dzielnicy
Żoliborz, jednak z prozaicznych przyczyn
widownia „Orła” często świeciła pustkami.
Mateusz Napieralski

Na okazałym, ceglanym budynku żarzył się czerwony neon, doskonale widoczny z daleka. Z plakatu, wiszącego
w naściennej gablocie, zalotnie zerkała
skąpo ubrana „Nieznośna dziewczyna”,
piękna Brigitte Bardot. Mimo wieczorowej pory, rozrywkowego repertuaru i dość
tanich biletów, przed przeszklonymi
drzwiami nie ustawił się długi ogonek
kinomanów, a poczekalnia i kasa wyglądały na zupełnie wymarłe – czyżby lokal
dziś nieczynny? Takie właśnie były pierwsze wrażenia redaktora Wiesława Stradomskiego (czasopismo „Kinotechnik”)
podczas wizyty w kinie „Orzeł” w grudniu 1959 r. Choć kierownik Sylwester
Todorski i kinooperator Zbigniew Kułakowski robili, co mogli, by rozkręcić hutniczy przybytek X muzy, ich starania na
rzecz zwiększenia frekwencji utrudniał
pewien zasadniczy szkopuł. „Orzeł” znajdował się w wyjątkowo niefortunnym
miejscu, z dala od osiedli i tras miejskiej
komunikacji.
Kinowa improwizacja
Budynek kina pierwotnie miał inne
przeznaczenie. Wzniesiony około 1953 r.
w północnej części terenu zakładu (nieopodal lasku Syberia, czyli Dębów Młocińskich), początkowo pełnił funkcję
stołówki Przedsiębiorstwa Budowy Huty
„Warszawa”, następnie został świetlicą

hutniczego Domu Kultury. W obszernej
sali odbywały się zebrania załogi oraz
uroczystości, np. Dzień Hutnika. Wydaje
się, że publiczne wydarzenia kulturalne
organizowano tam raczej sporadycznie,
ponieważ „Życie Warszawy” w kwietniu
1956 r. pisało z ubolewaniem, że świetlica huty, „samotna wysepka kulturalna”,
jest wiecznie zamknięta.
Dyrekcja zakładu zastanawiała się,
w jaki sposób lepiej wykorzystać tę leżącą
odłogiem przestrzeń. Pod koniec lat 50.
wespół z żoliborską Dzielnicową Radą
Narodową zadecydowała o przebudowie
świetlicy na salę kinową z prawdziwego
zdarzenia, z panoramicznym ekranem
i widownią na kilkaset miejsc. Wspomniany redaktor Stradomski zauważył
z przymrużeniem oka, że dumna nazwa
nowego kina wpisywała się w „ptasi”
klucz – w Warszawie działały w tych
czasach kina „Czajka”, „Albatros” oraz
„Mewa”.
U schyłku czerwca 1959 r. „Express
Wieczorny” informował o rozpoczęciu
prac nad dostosowaniem świetlicy do
nowej roli. Jeszcze przed przebudową sala
Domu Kultury zdążyła posłużyć za prowizoryczne studio filmowe, w którym
realizowano zdjęcia do „Zamachu” Jerzego Passendorfera i „Zezowatego szczęścia” Andrzeja Munka. Można powiedzieć, że ta okolica to takie nasze mikro-Hollywood – rok później na osiedlu
domków jednorodzinnych przy ul. Encyklopedycznej kręcono uroczą komedię
„Szczęściarz Antoni” w reżyserii Haliny
Bielińskiej i Włodzimierza Haupego, z
Czesławem Wołłejko w roli głównej.
Inauguracja hutniczego kina miała
miejsce 19 września 1959 r. „Orzeł” należał do spółdzielni Kino-Serwis, zarządzającej wówczas jedenastoma kinami,
był zaś siódmym z kolei kinem panora-

micznym w stolicy. Widownia mogła
pomieścić ponad 600 osób. Ekran o szerokości około 12 metrów uchodził za
największy w mieście. Warszawska prasa
doceniała estetyczny wystrój wnętrza
oraz przestronną, pachnącą świeżością
kabinę operatora. W hallu znajdowała się
kasa, oddzielona szybą. Oczywiście ceny
biletów były tu niższe niż w innych kinach. W dużym pomieszczeniu obok
poczekalni kierownik Todorski urządził
kącik telewizyjny. „Radio z lufcikiem”, jak
maszynę nazywali bohaterowie felietonów Wiecha, umilało czas oczekiwania,
rodzice mogli też zostawić tam swe pociechy pod czujnym okiem obsługi i spokojnie delektować się magią wielkiego
ekranu.
Kino oferowało dwa, niekiedy trzy seanse dziennie. Z reguły projekcje rozpoczynały się między 15.00 a 19.00, oprócz
tego organizowano poranki filmowe dla
dzieci z miejscowych szkół. Repertuar
w zasadzie nie odbiegał od programu kin
warszawskich, pod hutą grano produkcje
polskie, radzieckie, czechosłowackie, jugosłowiańskie, a także zachodnie. Kinooperator Kułakowski narzekał na wadliwe
projektory AP-5 krajowej konstrukcji,
w których po kilkudziesięciu pokazach
popękały lustra odbłyskowe. Potencjał
ogromnego, panoramicznego ekranu nie
mógł być w pełni spożytkowany, bo większość filmów nakręcono w tradycyjnej
rozdzielczości.
Do budynku kina, wydzielonego z terenu huty, wiodła ogólnodostępna, ślepa
uliczka o nawierzchni z trylinki, w 1960
r. nazwana – jak na ironię – ulicą Improwizacji. W założeniu „Orzeł” miał stać
się kinem dzielnicowym i tym samym
odciążyć przepełnione sale żoliborskiej
„Tęczy”, jednak już na starcie nie mógł
rozwinąć skrzydeł.
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Jak dojadę do „Orła”?
Pomysły na skomunikowanie kina ze
światem zewnętrznym pojawiły się latem
1959 r. Proponowano wtedy poprowadzenie linii 201-bis, ale rozmowy z Miejskim
Przedsiębiorstwem Autobusowym zakończyły się fiaskiem. Dopiero w lutym 1960
r. MPA uruchomiło specjalną linię autobusową „M” z pl. Komuny Paryskiej,
czyli dzisiejszego pl. Wilsona. „Emka”
w niedziele i święta zawoziła i odwoziła
widzów, rozkład jazdy dostosowano do
godzin seansów. Ostatni kurs powrotny
był z pętli przy kinie o 21.10. Bilet na całą
trasę (autobus zatrzymywał się na każdym przystanku) kosztował z początku
2 zł, a w marcu obniżono cenę do 80 gr,
co trochę zwiększyło liczbę pasażerów.
Ta wyjątkowa w historii warszawskiej
komunikacji linia autobusowa nie utrzymała się długo, nie widnieje już na planie
Warszawy z 1962 r., być może okazała się
nieopłacalna.
Kino bez dojazdu nie cieszyło się więc
powszechnym zainteresowaniem. Na
dodatek w lutym 1961 r. otwarto istniejącą do dziś „Wisłę”, która zagarnęła żoliborską publikę. „Expresiak” w październiku 1961 r. wymieniał kłopoty „Orła”:
„skąd wziąć publiczność, jeżeli jest co
najmniej kilometr od najbliższej komunikacji i tyleż od najbliższych siedzib
ludzkich. […] na sali jest nieraz parę osób”.
Hutnicy, co zrozumiałe, po ciężkiej pracy
woleli raczej wracać do domu, kierując
się przez główną bramę zakładu do węzła
autobusowo-tramwajowego przy ul. Kasprowicza, niż drałować do kina na drugim końcu huty.
Siłą rzeczy podstawowym targetem
stali się mieszkańcy Młocin. Moja mama
wspomina, jak pewnej zimy cała nasza
starszyzna rodzinna z ul. Pasterskiej
wybrała się do „Orła” na „Krzyżaków”.
Krewni przez wiele dni dyskutowali
o zekranizowanych przygodach Zbyszka
i Danusi. Wszak kiedyś wyprawa na film
była niezwykle emocjonującym wydarzeniem!
Drzewka na dachu
Eksperyment z hutniczym kinem nie
powiódł się. Zaobserwowałem, że „Orzeł”
w listopadzie 1963 r. nagle znika z repertuarów drukowanych w prasie. Zapewne
niedługo później zamknięto cały interes.
W marcu 1967 r. „Express Wieczorny”
wspominał już o „sali dawnego kina przy
hucie”, w której, uwaga, przechowywano
olbrzymie formy do odlewu elementów
Pomnika Powstańców Śląskich dłuta
Gustawa Zemł y. W połowie lat 70.
w zlikwidowanym kinie mieścił się...
magazyn mebli. Padł nieśmiały pomysł
przerobienia budynku na studio nagrań,
lecz nic z tego nie wyszło. Z biegiem
czasu niegdysiejszy „Orzeł” niszczał. Na
dachu, gzymsach i w szczelinach między
cegłami wyrastały drzewka. Dwie dekady
temu przy ul. Improwizacji 16 działała
firma papiernicza, która przeprowadziła
niezbędne remonty, ale potem wyprowadziła się stamtąd. Około 2010 r. opuszczony budynek – podobnie jak spora część
zabudowy huty – uległ rozbiórce. Po
„Orle” nie pozostał nawet cień

.
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Tu zaszła zmiana w scenach mojego widzenia
Ten powszechnie znany tytuł opowiadania Marii Dąbrowskiej jak ulał pasuje do
ograniczonego pola obserwacji z dwóch
okien mojego domu przy ul. Płatniczej na
Starych Bielanach. W jednym z nich całymi dniami, aż do przeprowadzki w 1968
r. sterczała moja prababcia, Feliksa Sułkowska, należąca do sieci ówczesnego
sąsiedzkiego monitoringu.
Jarosław Zieliński

Uwadze takich babć nic nie mogło
umknąć, więc cieszyliśmy się darmową,
całodzienną ochroną, która obejmowała
między innymi dzieci bawiące się na
ulicy. Tak, to były czasy, w których popołudnia po powrocie ze szkoły spędzało
się właśnie na ulicy i to z wyraźną zachętą matek, bo po co smarkacz ma się pętać
po domu i przeszkadzać. Dotyczyło to
również tych dzieci, które z jakichś względów nie dostały się do przedszkola. Należałem właśnie do tej „elitarnej” grupy
– do przedszkola pójść nie mogłem, bo
oboje rodzice pracowali i z tego powodu
musieli zatrudniać pomoc domową! Jak
wszędzie, istniały uliczne dziecięce społeczności, w których przełamywaliśmy
bariery społeczne, a tych socjalistyczne
wychowanie nie było w stanie do końca
wyplenić. Na dole drabiny społecznej
znajdowali się zatem ulicznicy, których
matki wyganiały z przeludnionego mieszkania z pajdą namoczonego chleba posypanego cukrem. Z takimi, zgodnie
z nakazami mojej mamy, miałem się nie
zadawać, ale – rzecz jasna – zadawałem
się na całego, raz nawet skosztowawszy
owego słodkiego przysmaku „plebejuszy”, w zamian za gryza kanapki z wędliną. Taka to była rozpiętość hierarchii
społecznej, w której moja rodzina miała
wysoki status, jako posiadacze telewizora
i telefonu, ale na samym szczycie tronowali państwo Cybulscy z przeciwka, dysponujący jedynym na ulicy samochodem
– pożal się Boże, garbatą warszawą. Dom
nr 66 w ogóle miał pokrętne losy. Zbudowany w 1927 r. jako typowy element
szeregowej zabudowy ówczesnej ul.
Chełmżyńskiej, wyglądał z początku
dokładnie tak samo jak mój, czyli od
frontu był jedynie parterowy. Dopiero
około 1937 r. nowi właściciele nadbudowali pełne piętro i przekształcili robotniczy domek w małą czynszówkę o czterech
lokalach z pokojem i kuchnią. W mojej
rodzinie zawsze byliśmy przekonani, że
była to inwestycja Cybulskich, ale w spisie
adresowym z 1939 r. wyraźnie figuruje
kto inny – Marian Eberhardt. Kiedy nastąpiła zmiana właścicieli, trudno dziś
dociec, ale za mojej pamięci całą górę
zajmowali Cybulscy z córką Igą, a lokal
po lewej na parterze zamieszkiwała tajemnicza baronowa Eszterhaze, która
niemal nie wychodziła z domu. Pokój
z kuchnią po prawej zapełniała (dosłownie!) pięcioosobowa rodzina Gutowskich
– tata inwalida bez obu nóg, mama
i trzech synów – wszyscy o wzroście
i posturze hobbitów. W połowie lat sześć-

dziesiątych najstarszy syn, Zbyszek, był
już dorosły i pracował bodaj jako operator
maszyn budowlanych, natomiast Marek
i Michał wraz z Zygmuntem Pokostem
spod 64 zaliczali się do tych, z którymi
miałem się nie zadawać. Jako mały szczyl
pełniłem czasem funkcję gońca, donosząc prababci o wydarzeniach, których
z jakichś względów nie widziała z posterunku przy oknie, a potem newsy szły
w nasz uliczny świat na zasadzie głuchego telefonu, bo prawdziwy miał tu wtedy
mało kto. Informacje o pożarze drewnianego kościółka przy ul. Daniłowskiego
przyniosła babina, dostarczająca prababci intrygujące, oprawione w celuloid
i obszyte barwnym kordonkiem karteczki z cyklu „zmiana tajemnic różańcowych”, które długo uważałem za jakąś
pokątną grę albo wymianę dubletów, jak
w przypadku mojej kolekcji historyjek
z Kaczorem Donaldem dołączanych do
gum balonówek. No, z takim newsem
trzeba było wyjść aż przed dom i ktokolwiek przechodził ulicą, odbierał komunikat: „A słyszała sąsiadka, że się kościół
palił?”. Na co ja natychmiast wydzierałem
się dyszkantem, kończąc k west ię:
„A ksiądz proboszcz sobie ręce poparzył!”.
Do bardziej powszechnych wydarzeń
należały poalkoholowe wyczyny okolicznych panów domu. Pili niemal wszyscy
mężczyźni, dużo i często, toteż albo pan
G. nie mógł trafić w furtkę i obalał się na
chodnik, z którego zbierała go cała rodzinka, a to pan K. w pijanym widzie
zdemolował ogródek, a to pan Z. przez
dni kilka nie dawał rady powrócić na łono
familii. Pan P., niezwykle elokwentny
inżynier architekt i domorosły artysta
malarz, wprawdzie nie pił, ale był mocno
stuknięty i przy okazji cyklicznych napadów szału udawał się karetką, elegancko
odziany w kaftanik, na dłuższy wypoczynek. I to wszystko działo się w promieniu
zaledwie jakichś 20 metrów od posterunku prababci! Czas urozmaicały również
małoletnie łobuzy „z Towarnickiego”
(komunalnych czynszówek przy Schroegera), przedostające się przez płot do
ogrodów i kradnące owoce z drzew,
a czasem zaglądające także do naszych
lichych mieszkanek. Gdy słyszeliśmy
hałas za domem, wybiegałem z mamą
uzbrojoną w jakiś kij i wygrażając kapiszonowcem, ryczałem, czy raczej piszczałem: „Hände hoch!”, a łobuzeria jakoś bez
ociągania rzucała się do ucieczki. Ech,
cóż za heroiczne czasy to były!
Po wyprowadzce prababci i babci zabrakło monitoringu, ale i otoczenie zaczęło
się zmieniać – zasiedziali z dawien dawna ludzie przenosili się do bloków, a na
ich miejsce napływali inni, o niebo zamożniejsi i – o zgrozo! – zupełnie obcy.
Około 1979 r. na dom nr 66 przyszedł
sądny dzień. Zakupiony przez państwa
Czarneckich został opróżniony z dawnych lokatorów i na naszych oczach wybebeszony do gołych murów, a następnie
gruntownie rozbudowany. Na zapleczu
w dobudowanym, oszklonym trakcie
powstał wielki salon połączony z anek-

Rodzina Brodnickich w ogródku przy pl. Konfederacji, wiosna 1944 r. – w tle dom przy Chełmżyńskiej 66 | Fot. ze zbiorów rodzinnych Krzysztofa Brodnickiego

sem baru i podium muzycznym, pod
ziemią pojawiła się pełna kondygnacja
z siłownią, sauną, składem win i licho
wie, czym jeszcze, a w nowym dachu
zmieściło się dodatkowe piętro z sypialniami. Dodajmy basen w ogrodzie i podziemny garaż z luksusowymi autami,
a uzyskamy oszałamiający naonczas obraz pałacu rodzimych Carringtonów,
który zaplątał się między czworaki. Do
kompletu pani Marta, swobodnie plażująca na tarasie w niekompletnym bikini
na uzbrojonych w przyrządy optyczne
oczach panów z sąsiedztwa, ku zgorszeniu starszych pań z „monitoringu”!
Z dystansu czasu mogę obiektywnie
stwierdzić, że architektura willi była
szkaradna, ale czterdzieści lat temu każdy, kto mijał ten budynek, dostawał kolki
z zazdrości. I ten standard życia! Siłownia, fitness, garden party, szkoła w Szwajcarii dla syna... Z czasem jednak rodzina
się rozpadła, basen zarósł zielskiem,
a dom opustoszał, strasząc coraz większym zapuszczeniem. Los wszakże jeszcze raz zagrał w „66” i przed kilku laty
przed moimi oknami wszystko zmieniło
się jak w teatrze podczas zmian dekoracji
w antrakcie sztuki. Zdezelowana willa
została dosłownie wydłubana z ziemi, aż
poniżej poziomu posadzki piwnicznej

i po rozmaitych bojach z konserwatorem,
wydziałem architektury i wyjątkowo zawziętą sąsiadką (już się wyprowadziła!)
zastąpiona nową, również o czterech
kondygnacjach i niemal identyczną rozmiarami z poprzedniczką. Szczęśliwie
autorką projektu koncepcyjnego jest moja
życiowa partnerka, co okazało się zbawienne w sytuacji dożywotniego skazania
na oglądanie z okien „pałacowej” fasady,
dom bowiem – mimo znacznych gabarytów – został zgrabnie dopasowany do
zabytkowego otoczenia. Standard rezydencji skoczył w górę o kolejnych kilka
oczek, a mój dom uległ dalszej degradacji
w skali ocen nowej elity i przez wspomnianą „zawziętą sąsiadkę” został z przekąsem przezwany domkiem leśnika. Na
szczęście nowi „Carringtonowie” to przesympatyczni i uczynni sąsiedzi – niezwykła rzadkość w gronie tutejszego, świeżej
daty establishmentu, który ostatnio
strasznie się na Płatniczej namnożył
i zazwyczaj wchodzi w interakcję z otoczeniem tylko przy konieczności wyjazdu
lub wjazdu do garażu. Tu zaszła zmiana
w scenach mojego widzenia i raczej nie
widzę pola dla kolejnych zmian, bo jak
można być jeszcze bardziej nieobecnym
w życiu tej najpiękniejszej z bielańskich
ulic

.
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SPORT NA SKRÓTY
Ludzie sportu

Zdrowia, Panie Trenerze!
81 lat skończył Andrzej Strejlau. Jego
osoby nikomu przedstawiać nie trzeba,
bo to człowiek legenda. A na dodatek
nasz bielański rodak, który przyszedł
na świat na Bielanach, tu stawiał
pierwsze kroki, tu przeżył okupację
i Powstanie Warszawskie. – Pan Andrzej Strejlau to bielański senior, mądry
człowiek i wspaniały trener, któremu
można pozazdrościć energii. Prawdziwy ambasador Bielan i piłki nożnej!
Dużo zdrowia Panie Andrzeju! – życzył
jubilatowi burmistrz Grzegorz Pietruczuk

.

Triathlon

Warsaw Indoor Triathlon

Mistrzowie Polski z Bielan
Fot. archiwum redakcji

Brawo! Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany nie ma sobie
równych! Młodzi sportowcy po
raz kolejny dowiedli, że są niedoścignieni – pływacy zdobyli
2043 punkty i zostali Klubowym
Mistrzem Polski!

spotkało się 16 klubów pływackich z całej
Polski. Nasz klub reprezentowało 29 zawodników. Byli pośród nich uczniowie
LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Lindego 20 oraz
dwóch młodszych zawodników-uczniów
Szkoły Podstawowej nr 263 przy ul. Szegedyńskiej 11.
– Daliśmy radę i potwierdziliśmy dominację w pływaniu juniorskim w Polsce,
zdobywając najwięcej, bo 2043 punkt.
Wygraliśmy wszystkie sztafety – cieszy
się Dariusz Czerwonka, prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego G-8 Bielany.
Najlepszymi zawodnikami zawodów według punktów zostali, w kategorii dziew-

Przemysław Burkiewicz

Klubowe Mistrzostwa Polski Juniorów
odbyły się w dniach 12–13 lutego w Dębicy. Na 50-metrowej pływalni tutejszego
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Sukcesy bielańskich sportowców

Złoty medal dla
biathlonistów
Kolejne wspaniałe wiadomości sportowe.
Najlepszą sztafetą biathlonową w Polsce
w kategorii młodzików są zawodnicy
z Uczniowskiego Klubu Sportowego G-8
Bielany oraz Szkoły Podstawowej nr 263.
W ich ręce trafił złoty medal!
Złoty krążek wywalczył skład Aleksander Szewczak, Nikodem Buława oraz
Szymon Szewczyk. Natomiast czwarte
miejsce zajęła sztafeta w składzie Krzysztof Gostkowski, Olaf Jachimiak i Jakub
Jarosz. W kategorii młodziczka młodsza
wystąpiła sztafeta w składzie Julia Branas, Marianna Odrobina i Zuzia Król
Dariusz Czerwonka,
Prezes UKS G8-Bielany

Fot. klub G8

.

częta i chłopcy: Lena Drynkowska, Nina
Maksymowicz, Jan Brzóska i Stanisław
Kozłowski. Z kolei w kategorii kobiety
i mężczyźni równych nie mają sobie;
Martyna Jabłońska, Kornelia Buszka,
Adrian Jaśkiewicz, Ksawery Masiuk,
Krzysztof Radziszewski i Paweł Uryniuk.
– To było naprawdę pływanie na dobrym, wysokim poziomie. To dobry zwiastun przed sezonem startowym oraz
potwierdzenie słusznej drogi systemu
treningowego G-8 – mówi w rozmowie
z „Naszymi Bielanami” prezes Dariusz
Czerwonka. Gratulujemy zawodnikom
i ich trenerom

.

Dzielnicowy Ratusz wraz z Polskim
Związkiem Triathlonu zorganizował
w swojej hali i pływalni Centrum
Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy
Lindego zawody Warsaw Indoor Triathlon. Zmagania, odbywające się
w ścisłym reżimie sanitarnym, przeznaczone były jedynie dla posiadających
licencje zawodnicze Polskiego Związku
Triathlonu. W zmaganiach wystartowało ponad 110 zawodniczek i zawodników, podzielonych na serie. Do każdej
z grup przydzielono 12 zawodników. Na
początek zawodnicy mieli do przepłynięcia 600 metrów. Zaraz potem
musieli pokonać 15 kilometrów na
rowerze stacjonarnym, a na koniec
przebiec 3 kilometry na bieżni mechanicznej. Zwyciężyli Agnieszka Kropiewnicka i Sebastian Karaś

.

Zapasy

Medal z Belgradu
Za nami Zawody Zapaśniczego Pucharu Świata w Belgradzie. Roman Pacurkowski, zawodnik AZS AWF Warszawa,
zajął w nim trzecie miejsce i uhonorowany został brązowym medalem.
W decydującym pojedynku zawodnik
z ulicy Marymonckiej, trenujący pod
okiem Andrzeja Jaworskiego, pokonał
6:3 rywala z Kirgistanu – Khamulada
Ibrahimowa. Warto dodać, że do strefy
medalowej reprezentant naszego kraju
dostał się poprzez wygrany pojedynek
repasażowy z zawodnikiem gospodarzy
– Davorem Stefaniakiem. Co ciekawe,
zwycięstwo nastąpiło przez niestawienie się na macie rywala, który wcześniej, w trakcie turnieju, po przegranej
walce podjął decyzję o zakończeniu
kariery. Barwy bielańskiego klubu
w Belgradzie reprezentował również
Iwan Nylypiuk, który rywalizował
w kategorii 77 kg. W kwalifikacjach
uległ on jednak reprezentantowi
Armenii – Karapetowi Chalyanowi

.
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Rada Dzielnicy
Felieton

Pusty pałac, smutne księżniczki i smutni książęta
Tytuł to najkrótszy tekst, przedstawiający
główne idee artykułu. Tak mówią dziennikarze i prasoznawcy. Przecież na Bielanach trudno spotkać smutne księżniczki,
a pałaców to już u nas jak na lekarstwo.
A jednak, pozory mylą.
Wystarczy przespacerować się na ul.
Balcerzaka, by zobaczyć oddany do użytku przed dwoma laty piękny budynek
„Malwy”– dom dla osób z różnorodnymi
dysfunkcjami intelektualnymi. To miał
być pałac dla księżniczek i książąt,
w którym zamieszkają i zaczną samodzielne życie teraz lub po śmierci rodziców. To smutne życzenie, ale matki niepełnosprawnych dzieci obawiając się, że
będą one poniżane i poniewierane, gdy
zabraknie rodziców, mówią „Lepiej, żeby
umarło przede mną, bo kto się o nie
zatroszczy”. To dlatego, idąc drogą wyrzeczeń, kilkudziesięciu bielańskich rodziców przez wiele lat ciułało pieniądze na
budowę tego wymarzonego pałacu dla
swoich księżniczek i książąt. Robili to, bo
chcieli zapewnić dzieciom godne i samodzielne życie. Niestety nadzieja na spełnienie tego jednego, największego marzenia maleje i zastępuje ją smutek, że
pałac nie dla księżniczek. W głowie kołacze się pytanie, kto nie lubi księżniczek?
Dlaczego nie mieszkają w ślicznych pokoikach? Dlaczego nie spotykają się na
obiadach? Dlaczego nie zapraszają rodziców na herbatkę do ich domu, w którym
nie bez problemów, ale mogliby żyć samodzielnie. To dlatego, że wszyscy kochają zaczarowane królewny i śpiących rycerzy najbardziej wtedy, gdy siedzą zamknięci w domach i nie przeszkadzają
bardzo zajętym ludziom.
Tu należy zakończyć bajkową opowieść
i przejść do rzeczywistości. Rodzice,
budowniczy „Malwy” wiedzą, że prawa
człowieka, o których tak dużo się mówi,
powinny chronić najsłabszych, czyli ich
dzieci, ale interpretacje prawne omijają
szerokim łukiem wszelką słabość i chorobę, domagając się przywilejów dla
silnych i zdrowych. Rodzice, a głównie
matki, bo ojcowie mogą, a matki ubezwłasnowolnione heroiczną miłością muszą i chcą opiekować się swoimi chorymi
dziećmi do końca życia. Samotne w walce, przekraczającą siły kobiety skazanej
na krążenie po gabinetach lekarskich, aby
uzyskać diagnozę, wyrok, a potem w gabinetach rehabilitacyjnych, by zapewnić
dziecku choć o włos większy komfort
życia, rezygnują ze swojego życia, stają
się cieniem chorego dziecka, a z czasem
dorosłej osoby. Pozostaje jeszcze sprawa
zarobienia na życie, bo zasiłki nie wystarczają. Te matki to bohaterki. Opowiadały
o okrutnych lekarzach, odbierających
nadzieję, gdy jeszcze istniała. Mówiły
o urzędniczej buchalterii Ośrodków Pomocy Społecznej, gdy brakowało pieniędzy na pampersy. Podobnie bezlitosny
głos otrzeźwiał kobietę w pracy, bo usnęła po bezsennej nocy, spędzonej przy
łóżku dziecka, szarpanego atakami padaczki. Z czasem pojawiają się nowe
trudności i problemy. Szkołę, mimo że

integracyjną, trzeba dziecku zmieniać
czasami nawet kilkanaście razy. Najtrudniej mierzyć się wówczas z niechęcią nie
tyle nauczycieli, co przede wszystkim
rodziców zdrowych dzieci. To oni nie
akceptują zachowań, odbiegających od
społecznych norm, choć wynikających
z choroby. Niszczy się więc przyjaźnie,
odbiera poczucie bezpieczeństwa, zaburza poczucie własnej wartości dziecku,
przerzucanemu ze szkoły do szkoły.
Zaburzenia większego stopnia sytuują
dziecko w szkole specjalnej, a po niej
może uda się znaleźć miejsce w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Kobieta może
pracować zawodowo, a młody człowiek
ma zajęty czas, uczy się, zawiązuje przyjaźnie, nie zżera go nuda i depresja. Jeśli
się uczy, to dlaczego nie szuka pracy?
Pracę znajdzie, ale po jej podjęciu straci
rentę, której odzyskanie po ewentualnej
rezygnacji z pracy jest obecnie w ZUS
niebotycznie trudne, więc lepiej nie ryzykować. Dramatyczna jest sytuacja rodzin
z głęboko upośledzonym intelektualnie
dzieckiem. Matce, sprawującej całodobową opiekę, uśmiech dziecka musi rekompensować awans zawodowy, rozwój zainteresowań. Tak być nie musi. System
opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, funkcjonujący w bardzo wielu krajach, ciągle nie może doczekać się przyjęcia w Polsce. Dlaczego, pytam po raz
kolejny? Przecież osób głęboko upośledzonych jest w Polsce niewiele ponad 200
tys. Tych, które mogłyby podjąć pracę,
gdyby nie obawiały się trudności w odzyskaniu renty, drugie tyle. Zabezpieczenie
tych osób, w sposób przez nie oczekiwany, nie zrujnowałoby chyba budżetu państwa. To dlatego bielańscy rodzice wzięli
sprawy we własne ręce i postanowili zapewnić swoim dzieciom dom piękny
i wygodny. Teraz w sukurs starzejącym
się rodzicom powinien przyjść samorząd
i rząd poprzez swe instytucje, dając wyraz
uznania dla ich pracy. Jeśli tak się nie
stanie, księżniczki i książęta pozostaną
w więzieniach rodzinnych mieszkań do
końca życia rodziców, a potem, któż to
wie. Jeden z rycerzy już został sierotą
i szuka swego domu, jak Don Kichot.
A co stanie się z pałacem na Balcerzaka?
Wierzę, że przyjdą mędrcy z każdego
zakątka Warszawy i znajdą sposób na
otwarcie drzwi pałacu dla księżniczek
i książąt i to nie kiedyś tam a może nigdy,
ale już, teraz, w tym roku. Nie przestraszy
ich też pandemia, bo wirusy są wokół nas,
a samotność i izolacja nie mniej groźne.
Na to otwarcie pałacu czekają wszyscy:
przyszli mieszkańcy, ich często sędziwi
już rodzice, zmęczeni życiem i pełni
obaw o los dzieci, samorząd, darczyńca
gruntu pod budowę „Malwy” i wszyscy
przyjaciele tej mądrej i potrzebnej inwestycji
Joanna Fabisiak,
poseł na Sejm RP

.
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Bielańskie gadki

Ferajny pana Poldka misja na Marsa
Spotkałem pana Poldka pod naszym urzędem. Pandemia
spowodowała, że tym razem w kąciku ust nie miał papierosa, bo połowę twarzy zasłaniała mu maseczka. Z kieszeni
płaszcza wystawał jednak ostatni numer „Naszych Bielan”.
Mój rodak ucieszył się na mój widok.
Przemysław Burkiewicz

Nie ma na Ziemi, a zwłaszcza w Warszawie, ludzi, którzy nie słyszeli o podboju Czerwonej planety. Pionierska misja
kosmiczna trafiła na pierwsze strony
gazet, do serwisów informacyjnych, wiadomościami z marsjańskiej eskapady
zalany został internet. Jednak pan Poldek,
rodowity warszawiak, emerytowany majster ślusarski rodem z Marymontu, nie
byłby sobą, gdyby pozostawił kolonizację
kosmosu bez komentarza. Genialny pomysł wpadł mu do głowy, gdy wraz ze
swoimi przyjaciółmi skuwali beton
z podjazdu do jego działki na Rudzie.
– Nie będziem gorsze! – wykrzyknął, aż
Stach Jajecznik upuścił łopatę, a Edkowi
Patalince kapelusz spadł z głowy. – My
też polecim na Marsa. Niech się z tego
miejsca nie ruszę! Dalej, ferajna, musim
zmontować kosmicznego okręta! – stary
bielańczyk poderwał się i ruszył w kierunku komórki, gdzie trzymał tysiąc

pięćset – a może i więcej – wszelkiej
maści niepotrzebnych rzeczy, które zamiast trafić na wysypisko, leżakowały
sobie w drewnianym budyneczku, „bo
może kiedyś się przydadzą”. I najwyraźniej właśnie dziś nadszedł ten moment.
Zebranych zostało wiele przedmiotów,
bez których konstrukcja „Poldkolotu” nie
byłaby możliwa. Jest więc: zderzak od
polskiego fiata 125p, kilka starych garnków, łańcuch od roweru „Czapla”, pudło
po telewizorze (kolorowym!) Rubin, trochę desek, kilka gwoździ, drut, kierunkowskaz od wartburga i oczywiście skórzana czapka pilotka dla dowódcy tego
wspaniałego statku kosmicznego. – Poldek, bój się Boga! Po co takie przedstawienie uskuteczniasz? Nie lepiej sobie
posiedzieć na ławce, w słoneczku, i popatrzeć jak gołębie latają nad działką?

– spytał Stach Jajecznik, ale pan Poldek
nie zamierzał rezygnować ze swojego
planu. – Ty się, Stachula, nie cykorz. Nie
będziem gorsze od Jankesów. Polak potrafi, mówi ci to coś? – rzucił znad stołu,
na którym składał kabinę przyszłego
statku kosmicznego. – Te, Hermaszewski, a może ty na Słońce chcesz polecieć?
– spytał złośliwie Edek, emerytowany
zresztą pracownik fabryki kredek. – Chyba w nocy – pod nosem mruknął pan
Stach.
Po kilku godzinach cięcia, piłowania,
stukania młotkiem, szlifowania, i innych
czynności pojazd był w gotowości. Wyglądał trochę jak naszego, krajowego wyrobu
samochód Mikrus, tylko że bez świateł,
dachu, drzwi, kół, silnika, no i z tekturą
zamiast karoserii. A całość osadzona
została na deskorolce. Pan Poldek uroczyście założył czapkę pilotkę, wyprężony
jak struna stanął przed swoimi kolegami,
i pełen powagi oświadczył: – Przygotujcie
się, ferajna, na długie podróż. Mańka

zrobi kanapek, a ja herbatkie mocne
w trzech termosach wezme. Jak pamiętacie, nasi sąsiedzi ze Wschodu zaaplikowali do swojej rakiety psa, Łajkie. Nie
będziem gorsze. Weźmiem królika na
pokład. A to jest mapa prowadząca nas
z Klaudyny na Marsa! – oświadczył dowódca lotu i teatralnym gestem wyjął zza
pazuchy mapę. Stach i Edek spojrzeli na
kartkę i stwierdzili, że owszem, celem
jest podróż na Marsa.
– Ale na ulyce Marsa w Rembertowach!
Przez most Kierbedzia, Targowe, Grochowskie i Płowieckie! Nigdy tam nie
byłem, znakiem tego trzeba te haniebne
zaniedbanie nadrobić! Ruszamy jutro
z rana! – zaordynował pan Poldek i schował swój marsjański czy raczej marsowski pojazd do komórki

.

Z rodzinnego albumu

Gdy Żeromskiego była brukowana
Bielańska Fototeka cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców naszej dzielnicy. Co rusz do
naszej redakcji trafiają kolejne fotografie z rodzinnych
albumów. Tym razem prezentujemy zdjęcie przysłane
przez pana Macieja.
Pan Maciej w bloku przy Żeromskiego
64 mieszkał od lat 50. XX wieku. „Mieszkanie jak na dzisiejsze standardy było
dziwnie wyposażone. W kuchni stała
kuchnia opalana węglem, który przynosiło się z piwnicy. W łazience gorąca woda
płynęła z piecyka gazowego. W pierwszych latach (1957–1960) w mieszkaniu
w zimie było zimno. Wprawdzie były
kaloryfery, ale z reguły były zaledwie
ciepłe. Przyczyn tego stanu było kilka:
budynek był nieotynkowany, stolarka
okienna miała duże szczeliny, pracownik
obsługujący kotłownię przy ul Kleczewskiej często zapominał dorzucić węgla,
a zamiast tego „podgrzewał” się w inny
sposób” – wspomina nasz Czytelnik.
A co widzimy na zdjęciu? To brukowana
polnym kamieniem ulica Żeromskiego
w kierunku Marymonckiej. Wzdłuż jezdni stoją drewniane słupy. Z przystanku,
w kierunku Wawrzyszewa i Chomiczówki właśnie rusza autobus. Wprawne oko
zobaczy także elegancki klosz ozdobnej
latarni stojącej przy ulicy Kleczewskiej.
„Patrząc z balkonu w drugą stronę
w kierunku obecnej ul. Wólczyńskiej,
widać było chałupy chłopskie wsi Wawrzyszew. Często widziało się chłopów
przeganiających krowy na pastwisko.
Rodzice wysyłali mnie z kanką do najbliższej chałupy po świeże mleko” – pisze
w liście pan Maciej.
A my zachęcamy Państwa do przeglądania rodzinnych albumów i wysyłania
zdjęć związanych z dzielnicą do naszej
Bielańskiej Fototeki na adres bielany.fototeka@um.warszawa.pl lub umówienia
się na zeskanowanie fotografii pod nr tel.
22 4434762
Przemysław Burkiewicz

.

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

Angielski – egzamin 8-klasisty, matury,
certyfikat FCE, konkursy, korepetycje,
konwersacje, studenci, tłumaczenia.
Wieloletnie doświadczenie, międzynarodowy certyfikat CAE Uniwersytetu
Cambridge w Wlk.Brytanii (poziom
zaawansowany), efektywnie, dojazd.
tel. 609-979-485.
Kupimy 2-3 pokoje w Warszawie,
tel. 886127311.
Kupię znaczki pocztowe polskie
i zagraniczne, monety polskie i zagraniczne oraz widokówki przedwojenne.
tel. 799121775.
Szukam mieszkania do wynajęcia.
Niedrogo, niekoniecznie Bielany,
tel. 739580874, po godz. 20.
Kupię mieszkanie do remontu
w dowolnej dzielnicy, tel. 739590874.

