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KOŃCZYMY PRACE NAD ŻŁOBKIEM
W środku niebawem roz-

poczną się prace wykończe-
niowe. – To pierwszy pu-
bliczny żłobek na osiedlu 
Chomiczówka. Opiekę w kom-
fortowych warunkach znaj-
dzie tam 150 dzieci. W marcu 
udało się zdobyć dodatkowe 
pieniądze na wyposażenie pla-
cówki: m.in. meble, pomoce 
dydaktyczne, sprzęt kompu-
terowy i RTV oraz sprzęt ku-
chenny – mówi Grzegorz Pie-

truczuk, burmistrz dzielnicy 
Bielany. 

– Z jednej strony zyskali-
śmy nowy, moim zdaniem 
bardzo ładny i funkcjonalny 
obiekt publiczny, z drugiej 
strony zaś nie dopuściliśmy 
do dogęszczenia zabudowy 
mieszkaniowej, bo planowany 
w tym miejscu był tu kiedyś 
nowy blok – tłumaczy radny 
Krystian Lisiak (Razem dla 
Bielan), który był inicjatorem 
realizacji tej inwestycji. 

Na ukończeniu jest budowa żłobka w rejonie ulic Bogusławskiego i Rodziny Poła-
nieckich. W ostatnich dniach wyłoniła się kolorowa elewacja budynku. Na uwagę 
zasługują drewniane panele, które dopełniają całość elewacji. 

BARTŁOMIEJ FRYMUS

STR. 4

Burmistrz Pietruczuk opowiada 

o ostatnich działaniach dzielnicy
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Drodzy Mieszkańcy,
We wrześniu na Bielanach 

odbyło się wiele patriotycz-
nych uroczystości. 1 września 
wspominaliśmy wybuch II 
wojny światowej. 5 września 
na placu Konfederacji odda-
liśmy hołd żołnierzom Woj-
ska Polskiego z Nowogródka. 
17 września wspominaliśmy 
zdradziecki cios w plecy za-
dany naszej armii i cywilom 
przez Armię Czerwoną. 14 
września na Rudzie odsło-
nięty został pomnik Mary-
moncki Nieśmiertelnik, który 
upamiętnia rzeź tej dzielnicy  
w Powstaniu Warszawskim. 
22 września złożyliśmy kwia-
ty pod pomnikiem Warszaw-
skie Termopile. Dzień później 
burmistrzowie Pietruczuk 
i Piątkowski wraz z radny-
mi złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającej śmierć 700 
żołnierzy 1 Armii Wojska Pol-
skiego, którzy przepłynęli Wi-
słę z Pelcowizny na Żoliborz, 
by nieść pomoc powstańcom 
Warszawy. I zginęli, posiekani 
seriami z CKM-ów hitlerow-

Z dniem 21 września Pan 
Marek Sitarski zrezy-
gnował z funkcji zastęp-
cy burmistrza dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy, 
którą pełnił od początku 
obecnej kadencji samo-
rządu i nadzorował m.in. 
wydziały infrastruktury 
oraz oświaty i wychowa-
nia. Na stanowisku zastą-
pi go wskazana przez rad-
nych Pani Sylwia Lacek, 
dotychczasowa radna z 4 
okręgu wrzeciońsko-mło-
cińskiego z klubu Koalicji 
Obywatelskiej. W Radzie 
Dzielnicy zastąpi ją Pani 
Aleksandra Szymańczyk.

Dziękuję wiceburmistrzo-
wi Sitarskiemu za ostatnie 
trzy lata dobrej współpracy 
na rzecz dzielnicy i realizację 
wielu ważnych inwestycji – 
komentuje burmistrz Grze-
gorz Pietruczuk.

Obecny skład zarządu pre-
zentuje się następująco: Bur-
mistrz Grzegorz Pietruczuk 
(Stowarzyszenie Razem dla 

Zmiany w Zarządzie 
i Radzie Dzielnicy

Bielan), zastępca burmistrza 
Włodzimierz Piątkowski (Sto-
warzyszenie Razem dla Bie-
lan), zastępczyni burmistrza 
Katarzyna Potapowicz (Ko-
alicja Obywatelska), zastępca 
burmistrza Andrzej Malina 
(Koalicja Obywatelska) i za-
stępczyni burmistrza Sylwia 
Lacek (Koalicja Obywatelska). 

Zastępczyni burmistrza 
Sylwia Lacek, zanim została 
dzielnicową radną, była asy-
stentką senator Barbary Bo-
rys-Damięckiej i pracownicz-
ką Urzędu Dzielnicy Bielany, 
gdzie odpowiadała za sprawy 
budżetu obywatelskiego, ini-
cjatyw lokalnych i konsultacji 
społecznych. redakcja

Sylwia Lacek | FOT: FB/Sylwia Lacek

Жовтневі події на 
Бєлянах.
Осінь прийшла на Бєляни, а разом з 
нею наступні цікаві заходи. Звісно, всі 
вони безкоштовні. Ви неодмінно оберете 
щось для себе та своїх близьких. Ласкаво 
просимо!

01/10 о 18:00 відбудеться концерт „Марек 
Браха грає Шопена” у Бєлянському 
культурному центрі за адресою вул. Gol-
doniego 1 (Голдоні 1). Цей концерт зіграє 
універсальний піаніст Марек Браха. Він 
виконає репертуар класичної музики на 
сучасних та історичних інструментах. 
Безкоштовні квитки можна придбати на 
сайті www.bok-bielany.eu. 
02/10 в рамках заходу „Рухає мною зумба 
– XII річниця Zumba Fitness у Польщі” 
у CRS Bielany за адресою вул. Lindego 20 
– на вас чекають багато годин танців та 
інших атракціонів, сюрпризів та конкурсів 
з призами. Розклад заходу: 15:00 Zumba 
Kids, 15:45 Zumba Gold, 16:25 Strong Na-
tion,17:00 Zumba Fitness. Того ж дня о 16:00 
у відділенні Бєлянського культурного 
центру за адресою вул. Estrady 112 (Естради 
112) відбудеться радіовистава для дітей 
та дорослих, що представлятиме казки у 
формі радіоп’єси – „Культура і природа. 
Казки з-над Одри”. Реєстрація: www.strefa-
zajec.pl/course/view/id/32441. 
03/10 з 10:00 до 15:00 відбуватиметься 
захід „День св. Франциска та Бєлянського 
лісу 2021” - сімейний екологічний пікнік 

перед церквою за адресою вул. Dewajtis 
3 (Девайтіс 3). Серед атракціонів будуть 
концерти, вистави, виставки, ігри та 
сімейні майстер-класи.
10/10 о 11:00 у концертному залі 
Бєлянського районного управління, за 
адресою вул. Żeromskiego 29 (Жеромського 
29) відбудеться музично-просвітницький 
захід для дітей „Розспівані малюки у світі 
музики” (реєстрація: smykinabielanach@
gmail.com), та о 17:00 у Камальдульському 
підземеллі за адресою вул. Dewajtis 3 
(Девайтіс 3) – оригінальний концерт 
музиканта та композитора Єжи Філара.
13/10 о 18:00 у Бєлянському культурному 
центрі за адресою вул. Goldoniego 1 
(Голдоні 1) відбудеться концерт „Осецька 
орієнтально” у виконанні гурту Sentido. 
Безкоштовні квитки можна придбати з 
04/10 на веб-сайті www.bok-bielany.eu. 
16/10 о 17:00 також у цьому місці, 
відбудеться вистава „Сценарій для трьох 
акторів”, реж. Пьотр Варшавський. 
Безкоштовні квитки доступні з 11/10 на 
www.bok-bielany.eu. 
21/10 о 19:00 у Камальдульському 
підземеллі за адресою вул. Dewajtis 3 
(Девайтіс 3)  зіграє одна з найцікавіших 
польських джазових груп – фортепіанне 
тріо RGG. 
Opr. i tłum. Emilia Wawryniuk

skiego wojska okopanemgo 
w cytadeli. To zapomniany  
i jakby marginalizowany wą-
tek polskiej i warszawskiej 
historii, o którym co roku pa-
miętają tylko bielańscy włoda-
rze – a przecież krew żołnierza 
polskiego ma jeden kolor i dla 
jednej ojczyzny – Polski – była 
ona przelewana na wszystkich 
frontach II wojny światowej: 
pod Lenino, pod Tobrukiem, 
w Lasach Janowskich, pod 
Monte Cassino i w tysiącach 
innych miejsc. Wszystkie 
te wydarzenia – połączone  
z oprawą wojskową, zawsze 
mądrymi i pięknymi przemo-
wami weteranów, w tym bar-
dzo często naszego ukochane-
go porucznika Józefa Kassyka 
– każą nam nie tylko pamiętać 
o bohaterstwie poprzednich 
pokoleń, o ofierze życia żołnie-
rzy i ludności cywilnej, o spa-
lonych wsiach i głodujących 
miastach. Każą nam przede 
wszystkim pamiętać o tym, że 
wolność i niepodległość nie 
są nam dane raz na zawsze.  
I oby nigdy więcej nie przy-
szło ani nam, ani przyszłym 
generacjom bić się o ojczyznę, 

opłakiwać zabitych bliskich, 
umierać z przerażenia na 
wygnaniu. Oby po wsze cza-
sy  słynne na cały świat hasło  
z Westerplatte: „NIGDY WIĘ-
CEJ WOJNY!” powstrzymało 
wszystkich, którym marzy się 
konflikt. 

***

W dzisiejszych czasach co-
raz częściej mówi się o ekolo-
gii. Staramy się żyć bardziej 
zdrowo, rezygnujemy ze spo-
żywania mięsa, zamieniamy 
samochody na komunikację 
miejską. Wreszcie coraz bliż-
sze naszym sercom są idee 
less waste, czyli, przekładając 
na polski, „mniejszego mar-
nowania”. W naszej dzielni-
cy prym w promowaniu tego 
stylu wiodą znane z łamów 
„Naszych Bielan” Agata Miko-
łajczyk i Beata Niedomagała. 
W prosty sposób tłumaczą, 
jak wykorzystać to, czego nie-
koniecznie trzeba się pozbyć. 
Jak ze starych firanek zrobić 
torby na zakupy. Jak zamiast 
mięsa jeść więcej warzyw  
– i to w bardzo wyrafinowa-

nych kulinarnie formach, 
przy tym z oszczędnością pro-
duktów oraz gotówki. Takie 
życie – wedle idei less waste 
– potrafi być o wiele przy-
jemniejsze, lżejsze, zdrowsze  
i bardziej oszczędne dla na-
szego środowiska. Ja z kolei 
od kilku lat kupuję wodę so-
dową wyłącznie w syfonach. 
Przypominają one nieco te 
same szklane butle z czasów 
PRL, ale wykonane są z two-
rzywa sztucznego. I są zwrot-
ne. Tak samo, będąc ostatnio 
na Mazurach, raczyłem się 
lokalną wodą mineralną ze 
szklanej butelki (oczywiście 
zwrotnej). Może czas, by pro-
ducenci, ale też odbiorcy, za-
częli myśleć o wprowadzeniu 
na rynek właśnie takich opa-
kowań: trwałych, zwrotnych  
i wcale nie ciężkich? 

***

Na Bielany przyszła jesień. 
Nie tylko ta kalendarzowa. 
Jest coraz chłodniej, liście 
zmieniają barwy i spadają  
z drzew. Jesień jest także cza-
sem porządków w ogrodach. 

Nikt nie lubi mieć zaniedba-
nego podwórka, dlatego przed 
przyjściem zimy sprzątamy, 
grabimy, zbieramy gałęzie. 
Apeluję jednak do właścicieli 
działek i ogrodów, aby w kącie 
posesji usypali pryzmę z liści 
i patyków. Będzie to idealny 
domek dla jeży, które szukają 
schronienia przed zimnem. 
Te małe, sympatyczne zwie-
rzaki są bardzo pożyteczne. 
Jako owadożercy przynoszą 
nam ulgę w walce ze ślima-
kami czy chrząszczami, przy 

okazji nie niszcząc roślin. 
Jeże są ponadto gatunkiem 
chronionym. Warto więc o nie 
zadbać. Niektórzy idą o krok 
dalej i kupują specjalne domki 
dla tych maluchów. Warto za-
dbać o jeża – on zadba później 
o nasz ogród. I jeszcze jedno: 
nie dokarmiajmy jeży. One 
same sobie znajdą jedzenie. 
Nasza pomoc tym zwierza-
kom powinna się ograniczyć 
jedynie do usypania kopczyka 
z liści.

FOT. Tomasz Ozdoba
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Inwestycje

PRZEGLĄD INWESTYCYJNY
W ostatnich tygodniach lista bielańskich inwestycji powiększyła się o kolejne zadanie – modernizację sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107. Na razie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. To pierwszy krok do realizacji 
zadania. Prace budowlane zaplanowane są na przyszły rok.
BARTŁOMIEJ FRYMUS

Nie tylko szkołę przy Wo-
lumenie czeka poprawa infra-
struktury sportowej. W Szkole 
Podstawowej nr 80 przy ul. 
Aspekt prowadzone są prace 
przy wymianie nawierzchni 
boiska wielofunkcyjnego do 
koszykówki, siatkówki i bad-
mintona. Za modernizacją 
opowiedzieli się mieszkańcy 
w głosowaniu w budżecie oby-
watelskim. W liceum przy ul. 
Staffa 3/5 po wielu trudach 
uda się stworzyć dodatkowe 
pomieszczenia do zajęć spor-
towych, głównie sportów wal-
ki.

Jeszcze w tym roku nowa 
nawierzchnia pojawi się na 
boisku przy Szkole Podsta-
wowej nr 289 przy ul. Bro-
niewskiego 99a, liceum przy 
ul. Staffa 111, Szkole Podsta-
wowej nr 246 przy ul. Wrze-
ciono 9 (150 tysięcy złotych 
do prac budowlanych dołoży 
Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego) oraz w liceum 
sportowym przy ul. Lindego 
20. Na razie pod tym adre-
sem, a dokładniej w przysz-
kolnym internacie prowadzo-
ne są prace służące poprawie 
stanu bezpieczeństwa poża-
rowego. Zakres inwestycji 
obejmuje m.in. przebudowę 
wnętrza budynku dla wy-
dzielenia i zabezpieczenia 
przed zadymieniem klatek 
schodowych ewakuacyjnych, 
wykonanie instalacji elek-

boiska do piłki nożnej, siat-
kówki oraz siłownia plenero-
wa. Do tego przebudowa ukła-
du drogowego, chodników  
i kanalizacji deszczowej oraz 
zagospodarowanie terenu zie-
leni.

Więcej miejsca  
w przedszkolach 
i żłobkach
Na ukończeniu jest bu-

dowa żłobka w rejonie ulicy 
Bogusławskiego i Rodziny 
Połanieckich, o czym wspo-
minamy w artykule na pierw-
szej stronie. Dodatkowo na 
osiedlu niedługo ruszy mo-
dernizacja połączona z roz-
budową budynku Przedszkola 
nr 422 przy ul. Brązowniczej. 
Podobne prace planowane są 
również w Przedszkolu nr 409 
przy ul. Tołstoja na osiedlu 
Wawrzyszew. W obu przy-
padkach trwa kompletowa-
nie dokumentacji niezbędnej 
do ogłoszenia postępowania 
przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy prac.

Zaawansowane prace bu-
dowlane są na terenie żłobka 
przy ul. Klaudyny na osiedlu 
Ruda, gdzie ułożono nową 
instalację elektryczną, wyko-
nywane są ścianki działowe, 
podłogi i wiele innych prac. 
Z kolei po sąsiedzku pojawią 
się kolejne fragmenty nowe-
go budynku Przedszkola nr 
346, w miejscu starej, wysłu-
żonej drewnianej konstrukcji. 
Warto dodać, że modernizacja 

przetargowa na drugi etap 
prac w szkole filialnej przy ul. 
Arkuszowej. Aktualnie pro-
wadzone są tam prace m.in. 
przy przebudowie wejścia do 
budynku od strony północnej, 
budowie pochylni dla niepeł-
nosprawnych do nowego wej-
ścia w skrzydle południowym, 
remoncie ocieplenia ścian 
piwnicznych wraz z drenażem 
wokół fundamentów. Do tego 
jeszcze wykonanie oświetle-
nia, przebudowa chodników, 

przewidują wykonanie na-
wierzchni bezpiecznej pia-
skowej oraz poliuretanowej  
z motywem kwiatów, a w oko-
licy ławek i na wejściu pojawi 
się kostka brukowa. W pro-
jekcie przewidziano również 
posadzenie pięciu dorodnych 
platanów, które zapewnią 
cień, podobnie jak zadaszenie 
piaskownicy. Co jeszcze znaj-
dzie się na placu? Duży zestaw 
zabawowy, linarium, zestaw 
huśtawek, karuzela, zestaw 

Ruszyła moder-
nizacja placu 
zabaw przy ul. 
Gajcego 7 na 
osiedlu Wrze-
ciono. W pro-
jekcie przewi-
dziano również 
posadzenie 
pięciu dorod-
nych platanów, 
które zapewnią 
cień, podobnie 
jak zadaszenie 
piaskownicy. 

zagospodarowanie terenu zie-
leni oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wraz 
ze zbiornikiem retencyjnym.

Nowe place zabaw
Dzielnica nie zapomi-

na również o najmłodszych 
mieszkańcach dzielnicy. 
Ruszyła modernizacja pla-
cu zabaw przy ul. Gajcego 7 
na osiedlu Wrzeciono. Prace 

do zabawy dla najmłodszych 
dzieci, trampolina oraz bujak 
dwuosobowy integracyjny. 
Projektanci nie zapomnieli  
o małej architekturze w posta-
ci ławek z oparciem oraz koszy 
na śmieci. Przewidziano rów-
nież kilka rabat z roślinami.

Nowe place zabaw pojawią 
się również na osiedlu Chomi-
czówka, gdzie do współpracy 
przy finansowaniu włączy-

ła się tamtejsza spółdzielnia 
mieszkaniowa. Nowe place 
pojawią się przy ul. Kluczowej 
4/6 oraz przy ul. Bogusław-
skiego 6a. W rejonie tego dru-
giego adresu ma być utworzo-
ny również plac z zestawem 
ćwiczeń do street workoutu. 
Modernizacje placów zabaw 
planowane są również na te-
renie Przedszkoli nr 49 przy 
ul. Skalbmierskiej oraz nr 
341 przy ul. Wergiliusza. Po-
nadto trwają przygotowania 

do zagospodarowania terenu 
przy ul. Frygijskiej na osie-
dlu Wrzeciono w sąsiedztwie 
Ośrodka Wsparcia Seniora. 
Powstanie tam wielopokole-
niowa strefa rekreacji.

Doświetlenie przejść 
dla pieszych
Tuż po rozstrzygnięciu jest 

przetarg na drugi etap moder-
nizacji ulicy Daniłowskiego na 

odcinku od ul. Żeromskiego 
do ul. Schroegera. Aktualnie 
w rozbudowie jest odcinek od 
ul. Starej Baśni do ul. Żerom-
skiego. Mieszkańcy dziwili się 
na wieść o remoncie. Według 
nich na pierwszy rzut oka uli-
ca była w dobrym stanie. Jak 
się okazało, były to tylko pozo-
ry. Po „rozpruciu” nawierzch-
ni, wyłoniła się bardzo znisz-
czona podbudowa. 

Na jesieni z budżetu obywa-
telskiego powstanie doświe-

tlenie przejść dla pieszych 
przy ul. Wergiliusza, Przyby-
szewskiego, Bogusławskiego, 
Kwitnącej, Kochanowskiego, 
Staffa i Balcerzaka.

Stali bywalcy parku Her-
berta kojarzą wejście do par-
ku od strony ul. Staffa. W naj-
bliższych tygodniach wejście 
zostanie całkowicie przebudo-
wane. Dzięki temu droga do 
parku będzie łatwiejsza.

Remont ulicy Daniłowskiego posuwa się do przodu | FOT: Tomasz Ozdoba

Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 80 | FOT: Tomasz Ozdoba

trycznej systemu oddymiania 
klatek schodowych, wydziele-
nie części piwnicy jako odręb-
nej strefy pożarowej, montaż 
systemu sygnalizacji pożaru  
oraz dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego.

Największe jednak prace 
czekają nas na terenie Zespo-
łu Szkół nr 10. Przy ul. Perzyń-
skiego 10 w miejscu starego 
asfaltu powstaną nowoczesne 

Żłobka nr 16 jest współfinan-
sowana ze środków budżetu 
państwa w ramach Resorto-
wego Programu rozwoju in-
stytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 Maluch+ 
2021.

Niedługo ma być rozstrzy-
gnięty przetarg na moderni-
zację Szkoły Podstawowej nr 
214 przy ul. Fontany. Z kolei w 
przygotowaniu jest procedura 

Prace w żłobku przy ul. Klaudyny | FOT: Tomasz Ozdoba
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Wywiad numeru

Pietruczuk: nieprzerwanie 

O bogatym w wydarzenia kulturalne lecie, ofercie skierowanej do seniorów,  
a przede wszystkim o natłoku dzielnicowych inwestycji w rozmowie z „Naszymi 
Bielanami” mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy Bielany.

MAGDALENA BOREK

Nie tak dawno pożegna-
liśmy lato. Sam lipiec 
i sierpień to prawie 
150 różnego rodzaju 
wydarzeń. Dla wielu 
jest to okres odpoczyn-
ku, natomiast dla pana 
i współpracowników te 
miesiące były okre-
sem mocno wytężonej 
pracy. Jak wyglądała 
organizacja imprez  
w warunkach obo-
strzeń?
Grzegorz Pietruczuk, bur-

mistrz dzielnicy Bielany: Pan-
demia zmieniła wszystko, tak-
że nasze wakacyjne zwyczaje. 
Dodatkowo z powodu narzu-
conych ograniczeń skróciło się 
okno kalendarzowe, w którym 
mogliśmy organizować wy-
darzenia plenerowe. Dlatego 
wraz z moim zespołem musie-
liśmy się szybko przystosować 
do nowych realiów. Dzięki ich 
kreatywności i ciężkiej pracy, 
sądząc po dużej frekwencji  
i bardzo pozytywnych opi-
niach na temat naszej oferty 
kulturalnej, jestem przekona-
ny, że zrealizowaliśmy te za-
dania bardzo dobrze. 

Koncerty z cyklu Muzyczne 
Wakacje na Bielanach, wystę-
py teatrów i kabaretów w cy-
klu Kulturalne Spotkania na 
Bielanach, Grające Podwórka, 
Muzyka na Wodzie, Kultural-
nie w Parku Herberta, plene-
rowe spektakle teatru Guli-
wer, koncerty Filharmonii w 
Parku Herberta, Bielany na 
Orbicie to kilka z propozycji, 
które przygotowaliśmy w tym 
okresie. 

Położyliśmy nacisk na orga-
nizację wydarzeń mniejszych, 
ale za to bardzo różnorodnych  
i odbywających się w różnych 
rejonach dzielnicy. Tak, by 
każdy znalazł ofertę dla siebie, 
blisko swojego domu, spoty-
kając się ze swoimi sąsiadami. 

Sezon wakacyjny zakończy-
liśmy przepięknym koncertem 
Odet, który odbył się na dachu 
bielańskiego ratusza. Wrze-
sień natomiast rozpoczęliśmy 
największymi wydarzeniami 
w tym sezonie, czyli pikniko-
wo – muzycznym Bielańskim 
Graniem oraz kulturalno –ku-
linarnym festiwalem "Polska 
od Kuchni na Bielanach". 

Przy tej okazji dziękuję 
mojej zastępczyni, Pani Ka-
tarzynie Potapowicz i naszym 
współpracownikom, którzy 
wykonali w tym zakresie 
mnóstwo pracy, oraz prze-
wodniczącej Komisji Kultury  
i Promocji Ewie Turek. 

Jesienią czeka nas za to 
dużo wydarzeń sportowych. 
Trzymajmy kciuki, by sytu-
acja w tym roku, jak najdłużej  
pozwalała na organizację wy-
darzeń z udziałem publiczno-
ści.

Specjalny pakiet 
imprez dla seniorów 
był obfity w atrakcje. 
Koncerty w parkach, 
teatry plenerowe, gim-
nastyka spotkania przy 
ognisku czy chociażby 
seniorskie potańcówki. 
Czy jesienią planuje 
pan kontynuację tych 
wydarzeń?
Staramy się, aby nasza ofer-

ta była bardzo różnorodna. 
Chcemy, żeby każdy nieza-
leżnie od wieku i zaintere-
sowań znalazł coś dla siebie. 
Testujemy nowe pomysły  
i obserwujemy jak reagują 
na  nie mieszkańcy. Tak było 
w przypadku seniorskich po-
tańcówek – pomysł spotkał 
się z zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców, dlatego 
w przyszłym roku będziemy 
go kontynuować. Radna Anna 
Czarnecka wyszła z inicjatywą 
organizacji ognisk na polanie 
w Lesie Młociny, co również 
zostało bardzo pozytywnie 
odebrane. Seniorzy w naszej 
dzielnicy stanowią bardzo 
dużą grupę mieszkańców  

i zależy mi na tym, aby ich in-
tegrować. Chcemy aby osoby 
starsze wychodziły z domu  
i aktywnie spędzały czas. Pan-
demia oczywiście utrudnia 
nam realizację pewnych dzia-
łań, ale to nie znaczy, że ich 
nie organizujemy. Już teraz 
zapraszam na Bielańskie Dni 
Seniora, a szczególnie na kon-
cert finałowy, który odbędzie 
się 16 października w CRS. 
Zagrają na nim Janusz Tyl-
man i Czesław Majewski. 

Dzielnica dba również 
o najmłodszych miesz-
kańców. Chyba wszyst-
kie place zabaw zarzą-
dzane przez dzielnicę 
zostały już zmodernizo-
wane. Jakie są plany na 
najbliższy czas?
Jeszcze nie wszystkie, ale 

zmierzamy nieustępliwie w tą 
stronę. Ruszyliśmy niedawno 
z modernizacją placu zabaw 
przy ul. Gajcego 7 na osiedlu 
Wrzeciono. Nowe place za-
baw pojawią się również na 
osiedlu Chomiczówka, przy 
ul. Kluczowej 4/6 oraz przy ul. 

Bogusławskiego 6a. Do współ-
pracy przy finansowaniu włą-
czyła się tamtejsza spółdziel-
nia mieszkaniowa, a samą 
inicjatywę zgłosił Samorząd 
Mieszkańców Chomiczówki. 
Podpisałem też umowę na 
przebudowę placu przy Przed-
szkolu nr 49 przy ul. Skalb-
mierskiej. Jeszcze w tym roku 
zaczniemy modernizację stre-
fy dla dzieci przy Przedszkolu 
341 przy ul. Wergiliusza 15. 
Ponadto trwają przygoto-
wania do zagospodarowania 
terenu przy ul. Frygijskiej na 
osiedlu Wrzeciono w sąsiedz-
twie Ośrodka Wsparcia Senio-
ra. Powstanie tam wielopoko-
leniowa strefa rekreacji. 

Z końcem wakacji od-
dany do użytku zosta-
ła ośrodek sportowy 
Hutnik. Na terenie 
dzielnicy prowadzo-
ne są modernizacje 
również mniejszych 
obiektów sportowych. 
Które boiska zostaną 
przebudowane jeszcze 
w tym roku?

W Szkole Podstawowej nr 
80 przy ul. Aspekt prowa-
dzimy prace przy wymianie 
nawierzchni boiska wie-
lofunkcyjnego do koszyków-
ki, siatkówki i badmintona. 
W liceum przy ul. Staffa 3/5 
po wielu trudach uda się nam 
stworzyć dodatkowe pomiesz-
czenia do zajęć sportowych, 
głównie sportów walki.

Jeszcze w tym roku nowa 
nawierzchnia pojawi się na 
boisku przy Szkole Podsta-
wowej nr 289 przy ul. Bro-
niewskiego 99a, liceum przy 
ul. Staffa 111, Szkole Podsta-
wowej nr 246 przy ul. Wrze-
ciono 9 (150 tysięcy złotych 
do prac budowlanych dołoży 
Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego) oraz w liceum 
sportowym przy ul. Lindego 
20. 

W marcu ubiegłego roku 
przeprowadziliśmy przegląd 
stanu boisk w naszych bielań-
skich szkołach, dzięki temu 
mamy dokładnie zdefiniowa-
ne potrzeby w tym zakresie. 
Na przyszły rok planujemy 
modernizację zaplecza spor-

towego w XLI LO im. J. Lele-
wela. Szukamy również środ-
ków na modernizację boiska 
szkolnego przy Szkole Podsta-
wowej nr 352. 

Dobiega końca długo 
wyczekiwana inwe-
stycja, czyli budowa 
żłobka na Chomiczów-
ce. Jakie są dalsze 
plany rozbudowy bazy 
oświatowej? 
To pierwszy publiczny żło-

bek na osiedlu Chomiczówka, 
w rejonie ulicy Bogusławskie-
go i Rodziny Połanieckich. 
Opiekę w komfortowych wa-
runkach znajdzie tam 150 
dzieci. W marcu udało się zdo-
być dodatkowe pieniądze na 
wyposażenie placówki. Nieba-
wem rozpoczną się prace wy-
kończeniowe w środku. Robo-
ty budowlane zakończymy do 
końca roku. Potem czeka nas 
proces związany z odbiora-
mi i przekazaniem budynku 
do Zespołu Żłobków. Jestem 
bardzo zadowolony z tempa 
prac. Naprawdę rzadko się to 
zdarza, aby tak duże inwesty-
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rozwijamy naszą dzielnicę

Na Opalinie powstało 
obserwatorium nieba
Na Bielanach patrzymy 
daleko, bo w kosmos!  

Przy ul. Opalin w rejonie 
placu zabaw stanęły trzy ze-
stawy lunet obserwacyjnych. 
Dzięki nim będziemy mogli 
podziwiać nocne niebo. Obok 
lunet znajdują się gabloty, w 
których znajdziecie wizuali-
zację Układu Słonecznego, 
mapę gwiazdozbiorów i mapę 
powierzchni Księżyca.

Projekt „Obserwatorium 
na Bielanach” został zreali-
zowany w ramach budżetu 

obywatelskiego na rok 2021, 
zgłoszonego przez Iwonę Wa-

lentynowicz, naszą dzielnico-
wą radną. MM

FOT: Tomasz Ozdoba

cje toczyły się bez większych 
komplikacji.

W tym roku po rekru-
tacji do przedszkoli 
zostało sporo miejsc 
wolnych. Co z plana-
mi modernizacyjnymi 
przedszkoli? Czy w 
związku z tym dzielnica 
nadal planuje powięk-
szać liczbę oddziałów  
w przedszkolach?
Na osiedlu Chomiczówka 

niedługo ruszy moderniza-
cja połączona z rozbudową 
budynku Przedszkola nr 422 
przy ul. Brązowniczej. Po-
dobne prace planowane są 
również w Przedszkolu nr 409 
przy ul. Tołstoja na osiedlu 
Wawrzyszew. W obu przy-
padkach trwa kompletowa-

kończeniu budowy osiedla 
przy ul. Książąt Mazowieckich 
deweloper wyremontuje ulicę 
Heroldów. Przewidujemy, że 
nastąpi to w roku 2023 r.

Zależy nam na remoncie 
ulicy Renesansowej oraz Do-
ryckiej. Wspólnie z wicebu-
rmistrzem Włodzimierzem 
Piątkowskim zabiegamy, 
aby znalazły się to w pla-
nach finansowych na lata 
2022/2023. 

Dojechaliśmy na 
osiedle Młociny. A jak 
Młociny to pytanie  
o Żubrową i Dzierżo-
niowską. 
Remont ul. Żubrowej  

i Dzierżoniowskiej będzie 
możliwy po uregulowaniu 

z ZDM, Biurem Infrastruk-
tury oraz deweloperem, aby 
rozpocząć remont. Sposób 
finansowania na ten moment 
jest ustalany, jako dzielnica 
ze środków własnych przeka-
żemy 2,5 mln. Ze wstępnych 
ustaleń deweloper ma przeka-
zać 5 mln a brakujące 7,5 mln 
dołoży Biuro Infrastruktury  
i ZDM. Kapitalny remont tych 
trzech ulic chcemy zakończyć 
w 2023 roku.

 
Są również mniejsze 
inwestycje, ale znacznie 
poprawiające bezpie-
czeństwo pieszych,  
a przede wszystkim 
dzieci. Mamy już 40 
biało-czerwonych 
przejść dla pieszych, 
głównie w rejonie szkół 
i przedszkoli. Czy w 
tym roku planowane są 
podobne działania?
Tak. W tym roku konty-

nuujemy malowanie przejść 
dla pieszych z tymi, które 
maja znak „Agatka” oraz od-
nowimy przejścia, które są 
słabo widoczne. Na wniosek 
mieszkańców obniżyliśmy 
także krawężniki przy przej-
ściach m.in. na Grębałowskiej 
i Twardowskiej. W ramach 
realizacji budżetu obywatel-
skiego doświetlimy na jesieni 
przejścia dla pieszych przy ul. 
Wergiliusza, Przybyszewskie-
go, Bogusławskiego, Kwitną-
cej, Kochanowskiego, Staffa 
i Balcerzaka. Jest to pomysł 
radnego Krystiana Lisiaka.  
W tym roku udało się również 
wymienić nawierzchnię chod-
ników na odcinku ulicy Smo-
leńskiego, Królowej Jadwigi  
i Gąbińska. Są to małe, ale 
bardzo potrzebne zmiany.

Aktywna sąsiedzka 
wspólnota to dla pana?
Naszym celem jako sto-

warzyszenia, a moim celem 
osobistym jest budowa jak 
najsilniejszej wspólnoty na 
Bielanach. Takiej w której 
czujemy się dobrze, bezpiecz-
nie i możemy liczyć nie tylko 
na urząd i jednostki dzielnico-
we, ale i na wsparcie drugiego 
człowieka, swojego sąsiada. 

Przykładem takiej inicjaty-
wy jest grupa Pomocne Bie-
lany, która została założona 
przez radną naszego stowa-
rzyszenia Monikę Szadkow-
ską. Do grupy należy mnó-
stwo ludzi dobrej woli, które 
włączają się w sąsiedzkie ak-
cje pomocowe, jak np. ostat-
nia zbiórka książek dla małej 
Oliwki. 

Cieszę się i jestem dumny  
z tego, że w tych niełatwych 
dla bezpośrednich relacji cza-
sach, pokazujemy, że da się na 
Bielanach! Że widzimy dru-
giego człowieka i chcemy po-
magać. To budujące i bardzo 
potrzebne.

"Naszym celem jako 
stowarzyszenia, a moim 

celem osobistym jest 
budowa jak najsilniejszej 
wspólnoty na Bielanach.

nie dokumentacji niezbędnej 
do ogłoszenia postępowania 
przetargowego na wyłonienie 
wykonawcy prac.

Przez ostatnie lata zwięk-
szyliśmy liczbę oddziałów  
w przedszkolach w całej dziel-
nicy, natomiast na Chomi-
czówce nadal brakuje miejsc 
dla dzieci, stąd decyzja o roz-
budowie. 

Na ten moment skupiamy 
się na modernizacji naszych 
przedszkoli. 

Oprócz tych strategicz-
nych z punktu  
widzenia dzielnicy  
i całego miasta arterii 
jak np. Marymoncka, 
mamy jeszcze około 
80 km dróg, którymi 
zarządza bezpośrednio 
dzielnica. Jakie prace 
trwają obecnie, a jakich 
możemy spodziewać  
się w 2022 roku?
Kończymy pierwszy etap 

prac ul. Daniłowskiego  
i rozpoczynamy drugi z ter-
minem realizacji do koń-
ca tego roku. Ulicę Gajcego 
planujemy przebudować do 
2023 roku. Zlecony jest pro-
jekt remontu ulicy Farysa  
i Muzealnej. Projekt remontu 
ul. Staffa jest gotowy do reali-
zacji – obecnie poszukujemy 
środków na przeprowadzenie 
prac. 

Do końca bieżącego roku 
deweloper przebuduje ulicę 
Głowackiego na odcinku od 
Kwitnącej do Żółwiej. Po za-

stanu prawnego gruntów pod 
drogą. Z przeprowadzonego 
operatu szacunkowego wyni-
ka, że na sam wykup potrzeba 
aż 11 mln złotych. 

Dla porównania w tym 
roku wszystkich środków na 
drogi publiczne mamy 5 i pół 
miliona, i za to finansujemy 
nie tylko inwestycje drogowe, 
ale także utrzymujemy zieleń  
w pasach drogi oraz zlecamy 
opracowywanie dokumenta-
cji projektowych. Wystąpiłem 
do zastępcy prezydenta m. st. 
Warszawy Michała Olszew-
skiego o środki na wykup 
gruntów. Na ten moment na 
tych ulicach możemy prowa-
dzić jedynie prace konserwa-
cyjne i utrzymaniowe.

Pytając o drogi nie spo-
sób nie zadać pytania 
o remont ciągu ulic 
Rudnickiego, Perzyń-
skiego i Podczaszyń-
skiego, które w praw-
dzie należą do Zarządu 
Dróg Miejskich, ale 
mieszkańcy bardzo 
często właśnie do pana 
kierują pytania. Zatem: 
kiedy remont, panie 
burmistrzu?
Mam nadzieję, że niedługo. 

Każdy z nas wie, że ciąg tych 
dróg jest w stanie katastro-
falnym. Dzielnica przekazała 
750 tysięcy złotych do zarząd-
cy drogi kwotę na realizację 
projektu prac projektowych 
i budowalnych. Prowadzimy 
bardzo intensywne rozmowy 

Elektromobilne mia-
sta: Warszawa świeci 
przykładem
W rankingu największych 
polskich miast stolica 
zwyciężyła w dwóch z 
czterech kategorii: trans-
porcie elektrycznym i 
transporcie zbiorowym,  
a w przypadku transpor-
tu rowerowego też jest  
na podium. 

Teraz wiadomo, gdzie naj-
szybciej przybywa elektrycz-
nych samochodów i gdzie 
najłatwiej wypożyczyć uliczny 
rower. A jeśli ktoś jest zapa-
lonym rowerzystą, to z chęcią 
na pewno dowie się, które pol-
skie miasto ma najdłuższą sieć 
ścieżek dla jednośladów. Jeśli 
chodzi o transport publiczny, 
to stolica jest bezapelacyj-
nym liderem. To wszystko ma 
wpływ na jakość powietrza, 
którym oddychamy. I wresz-
cie: kto jest „zielonym” lide-
rem Polski, bo ma najwięcej 
miejskich terenów z trawnika-
mi, drzewami i parkami?

Fundacja Promocji Pojaz-
dów Elektrycznych i Polityka 
Insight przygotowały ranking, 
w którym wzięły pod lupę 50 
największych, polskich miast. 
Opracowanie porównuje je 
pod względem wprowadza-
nych rozwiązań na rzecz elek-
tromobilności i transportu 
zeroemisyjnego. Działania 
miast zostały zmierzone za 
pomocą 27 mierników po-
dzielonych na pięć obszarów 

działania samorządów:
1) transport elektryczny,
2) transport rowerowy,
3) ułatwienia dla elektro-

mobilności,
4) transport zbiorowy 
5) czyste powietrze.

Stolica zwyciężyła w pierw-
szej i czwartej kategorii, a w 
przypadku transportu rowe-
rowego zajęła trzecią pozy-
cję.. UM

FOT: Tomasz Ozdoba
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Niezła kuchnia na Słodowcu
Ależ to była smakowita impreza! 
Podczas festiwalu „Polska od 
kuchni” na Słodowcu koła 
gospodyń wiejskich z całego 
Mazowsza zaprezentowały swoje 
kulinarne umiejętności. Nie 
zabrakło tradycyjnej kuchni 
rodem z Myszyńca czy spod 
Grójca, ale także wariacji na ich 
temat w wykonaniu gwiazd sztuki 
kulinarnej: Katarzyny Bosackiej 
oraz Pascala Brodnickiego. 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Co tam smakołyki z Azji! 
Co tam włoskie delikatesy! 
Nie ma to jak swojska kuch-
nia, jaka od wieków rządzi na 
polskich stołach. – Psierogi, 
jak się łu nos mówi na pierogi, 
to podstawa dobrego łobiodu.  
A zrobicie se je z kapusto  
i grzybami, abo z mięsiwem, 
abo z ziemniakami – mówi-
ła jedna z kurpiowskich go-
spodyń wiejskich podczas 
festiwalu „Polska od kuchni”, 
który odbył się przy metrze 
Słodowiec. Setki bielańczy-
ków – ale też gości spoza na-
szej dzielnicy – przybyło na 
pokazy kulinarne. Nie zabra-
kło również stoisk ze sma-
kołykami. Chleb ze smalcem  
i ogórkiem kiszonym, babka 
ziemniaczana, żur na domo-

wym zakwasie, naturalne soki 
owocowe, a także wspaniałe 
nalewki szybko znikały z ma-
zowieckich straganów. 

Znani ugotowani
Poza gospodyniami, pik-

nik odwiedził również znany 
kucharz i przy okazji miesz-
kaniec Bielan Pascal Brod-
nicki, który przy pomocy rad-
nych Moniki Szadkowskiej i 
Agnieszki Goli przygotowywał 
swoje wersje klasycznych pol-
skich potraw. Niekwestiono-
wany autorytet w dziedzinie 
zdrowego żywienia Katarzyna 
Bosacka radziła z kolei, jak 
jeść zdrowo i na co zwracać 
uwagę zarówno podczas zaku-
pów, jak i samego gotowania. 
– Jestem związana z Bielana-
mi, ponieważ na Wrzecionie 
mieszkała moja babcia. Tu też 

mój brat miał swoje pierw-
sze mieszkanie, kupione za 
zarobione na saksach w RFN 
pieniądze – powiedziała re-
porterowi „Naszych Bielan” 
redaktor Bosacka. – Wspo-
mnienia z tej dzielnicy to tak-
że zakupy na Wolumenie. Od 
zawsze można tam było kupić 
wspaniałe owoce i warzywa. 
Do dziś pamiętam smak an-
tonówek, papierówek oraz 
tak zwanych zajęczych łbów, 
które są owocami prastarego 
gatunku jabłoni. No i w kryzy-
sowych latach osiemdziesią-
tych to właśnie tam mój tata 
kupował mięso. Nie kilogram, 
nie dwa, ale na przykład pół 
świniaka, by było na zapas  
– wspomina z uśmiechem Ka-
tarzyna Bosacka.  

Dolne  zdjęcie: koło gospodyń wiejskich oferujące mieszkańcom lokalne potrawy; górne zdjęcie: tłumy mieszkańców na pikniku  | FOT: Sylwester Korzeniewski

Pascal Brodnicki przygotowuje posiłek wraz ze swoimi pomocnikami wybranymi spośród publiczności | FOT: Sylwester Korzeniewski
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Bielańskie Granie na koniec lata

Takiej imprezy nie było już 
dawno! Na skwerze przy stacji 
metra Słodowiec odbyła się 
wielka muzyczna uczta 
Bielańskie Granie 2021. Swoim 
występem najpierw publikę 
oczarowała Natalia Kukulska  
z Atom String Quartet,   
a następnie do czerwoności 
rozgrzał rockowy duet Karaś/
Rogucki. – Po wielu miesiącach 
niepewności i zamrożenia życia  
w epidemii zasłużyliśmy na 
rozrywkę, i to na tak wysokim 
poziomie, jak dziś! – powiedział 
ze sceny do zebranych na 
Słodowcu setek imprezowiczów 
burmistrz Grzegorz Pietruczuk. 
PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Natalia Kukulska wraz  
z Atom String Quartet zapre-
zentowała swój repertuar, 
w dużej mierze pochodzący 
z jej ostatniej płyty „Czu-
łe struny”. Album powstał  
w oparciu o muzykę Frydery-
ka Chopina i cieszy się ogrom-
ną popularnością. Na bielań-
ski koncert przybyli liczni fani 
artystki z całej Warszawy, by 
móc przeżywać jej występ. Już 
po zmroku na scenę wyszedł 
duet Kuby Karasia i Piotra Ro-
guckiego, który dał czadu, jak 
na prawdziwych rockmanów 
przystało. Publiczność szalała, 
a po zakończeniu występu do-
magała się bisów. Duet Karaś/
Rogucki, choć buntowniczy, 
spełnił prośby fanów i grał do 
upadłego.  

Zanim jednak rozpoczęły się 
koncerty Bielańskiego Grania 
2021, Słodowiec zapełnił się 
food truckami, kawiarniami, 
a także stoiskami radnych.  
W strefie piknikowej  na go-
ści czekały atrakcje związane  
z ekologią, edukacją, zdro-
wiem i sportem. Wielu go-
ści skorzystało z okazji, by 
zaszczepić się przeciwko 
koronawirusowi w punkcie 
SPZZLO Warszawa-Żoliborz, 
a także „spisać się” w ramach 
Narodowego Spisu Powszech-
nego.  

Natalia Kukulska wraz z Atom String Quartet  | FOT: Sylwester Korzeniewski

Duet Karaś/Rogucki zagrał na sam koniec największej dzielnicowej imprezy  | FOT: Sylwester Korzeniewski
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Ekologia i środowisko

Sąsiedzkie malowanie muralu w Parku Herberta
Choć park Herberta przeszedł wielką rewitalizację i jest oczkiem w głowie mieszkańców Bielan, w oczy kłuły paskudne ściany 
starych garaży znajdujących się po sąsiedzku. – Wpadłem więc na pomysł, by wspólnie z mieszkańcami pomalować ścianę – mówi 
radny Piotr Walas (Razem dla Bielan). Malowanie ruszyło 18 września. Do akcji włączyło się wiele osób, a ściana zyskała ponadto 
piękny mural stworzony przez Marzenę Sucharską z Marzesu Collage and Illustrations.  

Pędzle w dłoń! – zaordyno-
wał radny Walas, a lokalni ak-
tywiści wraz z mieszkańcami 
ochoczo wzięli się do roboty. 
I dorośli, i młodzież, zaczęli 
sprawnie zamalowywać ba-
zgroły i szarość ścian garaży. 
Wspierani przez burmistrzów 
Pietruczuka i Piątkowskiego,  
a także dzielnicowych rad-
nych, którzy nie bali się po-
brudzić farbą, szybko rozpra-
wili się z bazgrołami. 

– Te bohomazy były paskud-
ne. Spacerując po pięknie wy-
remontowanym „Herbercie”, 
nie sposób było ich jednak nie 
zauważyć. Dlatego wpadłem 
na pomysł, żeby wspólnie  
z mieszkańcami po prostu za-
malować graffiti – mówi Piotr 
Walas. 

Aby ściany nie były jed-
nak smutne i szare, lokalna 
artystka Marzena Sucharska 
zaproponowała, że wykona na 
nich mural. Kolejnego dnia 
po malowaniu garaży przy-
stąpiono do prac nad nową 
artystyczną oprawą. Starsi 
mieszkańcy wykonali napis 
„Park Herberta”, a młodsi po-
kolorowali jedną z bocznych 
ścian. Sucharska zajęła się na-
niesieniem na mural bardziej 
skomplikowanych elemen-
tów jak motyle i rośliny. Ich 
gatunki są takie same jak te, 
które Urząd Dzielnicy Bielany 
planuje nasadzić przy gara-
żach w ramach łąki kwietnej. 

– Teraz na ścianach usia-
dły piękne, kolorowe motyle. 
Co prawda mamy już jesień, 

Aby ściany  
nie były jed-
nak smutne  
i szare, lokal-
na artystka 
Marzena Su-
charska za-
proponowała, 
że wykona na 
nich mural. 

Marzena Sucharska, projektantka muralu  | FOT: Tomasz Ozdoba

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

ale dzieło pani Marzeny bę-
dzie nam przypominać, że na 
Bielanach zawsze jest wiosna  
– uśmiecha się radny Walas.  

Mieszkańcy pracują nad muralem | FOT: Michał MichałowskiŚciana dla młodszych malarzy | FOT: Michał MichałowskiZamalowywanie graffiti | FOT: Sylwester Korzeniewski

Burmistrz Pietruczuk, radni Piotr Walas, Krystian Lisiak i Ewa Turek zamalowują graffiti | FOT: Sylwester Korzeniewski
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Dzielmy się jedzeniem, zamiast je wyrzucać!
Jak wynika z badań 
Programu Racjonalizacji 
i Ograniczenia Marno-
trawstwa Żywności, w 
Polsce każdego roku do 
kosza na śmieci trafia 
blisko 5 milionów ton (!) 
żywności. Za nawet 60% 
marnotrawstwa odpo-
wiadają konsumenci  
– w gospodarstwach 
wyrzucane jest blisko  
3 mln ton jedzenia. Straty 
produkcyjne i przetwór-
cze to łącznie 30%, na-
stępnie straty w handlu 
to 7%, w gastronomii 1%, 
a straty podczas trans-
portu i magazynowania 
wynoszą poniżej 1%. 

W przytoczonym badaniu 
ponad 50% Polaków przyzna-
je się do wyrzucania żywności, 
z czego ponad 70% stanowią 
gotowe i niezjedzone posił-
ki. Najczęściej podawanymi 
powodami wyrzucania jedze-
nia było: zepsucie żywności, 
przekroczenie daty ważności, 
przygotowanie zbyt dużej ilo-

ści jedzenia oraz zbyt duże 
zakupy. W działaniach zapo-
biegających marnowania żyw-
ności pomagają miejsca zwa-
ne jadłodzielniami. Zgodnie 
z nazwą są to punkty, gdzie 
można podzielić się jedze-
niem. Jedne osoby zostawiają 
zdatne do spożycia produk-
ty, natomiast kolejne osoby 
mogą je stamtąd zabrać. Dzię-
ki temu ogranicza się, cho-
ciaż częściowo, marnowanie 
żywności, które jest naprawdę 
ogromnym problemem.

Dostęp do jadła
Właśnie z wyżej wspomnia-

nych względów tak ważny jest 
dostęp do jadłodzielni. Do 
większości warszawskich tego 
typu miejsc można przyjść 
przez całą dobę i zostawić lub 
zabrać jedzenie. Najważniej-
sza jest idea niemarnowania 
żywności – z takich punktów 
mogą swobodnie i komforto-
wo korzystać zarówno osoby, 
którym jedzenia brakuje, jak 
i takie, które po prostu chcą 
ograniczyć ilość marnowa-
nej żywności. Część takich 
punktów powstaje w ramach 
budżetu obywatelskiego,  
a część powstaje z inicjatyw 

jadłodzielnia na Bielanach, 
zawoziłyśmy nasze ciastka do 
takiego punktu przy Kątowej 
na Żoliborzu. Uruchomienie 
lodówki na ul. Przybyszew-
skiego znacznie ułatwia nam 
dzielenie się nadwyżkami na-
szych wypieków i deserów. 
Co ciekawe, zdarzają się także 
klienci, którzy zjedli „jadło-
dzielniowe ciastko” i przyszli 
zaopatrzyć się w kolejne już  
u nas – mówi Dominika Wala-
wender z cukierni Promenada 
Słońca.

Rozsławmy ją!
Bardzo ważne jest, żeby 

jak najszerzej rozniosła się 
wieść o naszej jadłodzielni, 
ponieważ każda kolejna osoba  
i każdy kolejny przedsiębior-
ca, którzy zaopatrują to miej-
sce to kolejne uratowane kilo-
gramy żywności. 

Oprócz jadłodzielni  na 
Bielanach działa także gru-
pa facebookowa „Dzielimy 
się jedzeniem, food sharing  
– Bielany”. Na tej grupie moż-
na znaleźć informacje o żyw-
ności, którą ktoś ma do odda-
nia z prywatnych domów, ale 
także o tym, co zostało wsta-
wione do jadłodzielni.

społecznych. Obecnie na te-
renie Warszawy działa pra-
wie 30 jadłodzielni. Aktualną 
listę warszawskich punktów 
można znaleźć m.in. na face-
bookowej grupie Foodsharing 
Warszawa.

Pierwsza na Bielanach
Pod koniec marca ubie-

głego roku obok Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy uli-
cy Przybyszewskiego 80/82 
stanęła pierwsza bielańska 
jadłodzielnia. Składa się ona 
z dwóch stref – szafki z pół-
kami i witryny chłodniczej. 
Dzięki temu można tu zosta-
wić zarówno produkty suche, 
jak kasze, ryże, herbaty czy 
puszki, jaki i produkty wy-
magające przechowywania 
w warunkach chłodniczych 
– nabiał, wędliny, wyroby 
garmażeryjne, gotowe dania 
itd. Jest to miejsce, gdzie ca-
łodobowo można zostawić je-
dzenie lub zabrać je ze sobą do 
domu. Ważne jest, aby rzeczy 
bez oryginalnych opakowań 
(np. przygotowane w domu) 
były odpowiednio opakowane 
i opisane (data przygotowa-
nia, skład, itd.). Nie można 
zostawiać tam produktów  

z surowymi jajkami i surowe-
go mięsa, alkoholu czy leków. 
Nasza jadłodzielnia została 
sfinansowana ze środków 
Centrum Komunikacji Spo-
łecznej m.st. Warszawy oraz 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m.st. War-
szawy i działa jako oficjalny 
punkt Foodsharing War-
szawa pod hasłem „Jadło-
dzielnia – dziel się i częstuj”.  
W tym roku powinna poja-
wić się jeszcze druga jadło-
dzielnia, w ramach realizacji 
projektu z budżetu obywa-
telskiego 2021 „Rozwiązania 
#ZEROWASTE dla Bielan”. 
Powstanie drugiego takiego 
miejsca planowane jest na 
październik br.

Nie wylewaj zupy!
Przygotowaliśmy za dużo 

zupy? Poniosło nas na za-
kupach spożywczych? Plony 
na działce okazały się zbyt 
duże? Wyjeżdżamy na urlop? 
Zmieniliśmy preferencje ży-
wieniowe? Robiliśmy porzą-
dek w szafkach? Zrobiliśmy 
za dużo jedzenia na spotka-
nie z przyjaciółmi? Właśnie 
w takich przypadkach warto 
skorzystać z dzielni i urato-

wać jedzenie, dzieląc się nim 
z innymi. Jednakże nie tylko 
konsumenci zostawiają żyw-
ność w jadłodzielniach. Bar-
dzo często do takich punktów 
regularnie trafiają także pro-
dukty od lokalnych przedsię-
biorców. Państwo Górniccy  
z Jadłostacji (Kasprowicza 
48), gdy wiedzą, że mają  
w sklepie produkty, które 
wciąż są w terminie przydat-
ności, ale ich nie sprzedadzą 
– zanoszą je właśnie na Przy-
byszewskiego 80/82. 

– Wcześniej zostawiali-
śmy je na parapecie skle-
pu, ale często następne-
go dnia widzieliśmy, że 
rzeczy są porozrzucane.  
W sobotę po południu zawo-
ziliśmy też żywność do znajo-
mych. Powstanie jadłodzielni 
na Bielanach to dla nas zba-
wienie. Teraz co najmniej raz 
w tygodniu zostawiamy tam 
warzywa, owoce, nabiał, pie-
czywo czy garmażerkę – mówi 
Małgorzata Górnicka z Jadło-
stacji. Regularnie jadłodziel-
niową lodówkę zaopatrują 
także panie Marlena i Domi-
nika Walawender z cukierni 
Promenada Słońca (Schro-
egera 89). – Zanim powstała 

AGATA MIKOŁAJCZYK

LESS WASTE

PORZĄDKI na 
Chomiczówce

Coroczne wrześniowe sprzą-
tanie świata na terenie naszej 
dzielnicy zaczęło się w tym 
roku od Chomiczówki. W ra-
mach akcji przeprowadzonej 
przez Samorząd Mieszkańców 
Chomiczówki mieszkańcy po-
rządnie uprzątnęli okolice ulic 
Księżycowej i Kwitnącej. Nie-
które znaleziska były zaskaku-
jące. Porządki wsparli burmi-
strzowie Grzegorz Pietruczuk 
oraz Włodzimierz Piątkowski 
wraz z radnymi. MMSąsiedzkie porządki Chomiczówki | FOT: Zbigniew Pawlak

Na początku sierpnia 
w Hucie ArcelorMittal 
Warszawa ruszyła Nowa 
Chłodnia wentylatoro-
wa. Dzięki tej inwestycji 
o wartości ponad 2 mln 
złotych, można było 
wyłączyć starą instalację, 
której szum przeszkadzał 
mieszkańcom ulicy Roko-
kowej. 

Nowa Chłodnia przejęła 
chłodzenie urządzeń wydzia-
łu Wykańczalni. Jest ona 
dużo wydajniejsza od starej 
instalacji. Nawet w gorące 
sierpniowe dni pracowała, 
wykorzystując tylko 40% wy-
dajności wentylatorów. Było 
to wystarczające, żeby utrzy-
mać wymagane parametry 

ARTUR GIERWATOWSKI
ARCELORMITTAL WARSZAWA

chłodzącej wody w obiegach. 
Nawet przy wykorzystaniu 
pełnych mocy Nowa Chłod-
nia pracuje znacznie ciszej. 
Ponadto została zbudowana 
celowo w miejscu otoczonym 
halami produkcyjnymi, które 
stanowią dodatkową natural-
ną osłonę akustyczną.  

Aby sprawdzić skuteczność 
naszej pracy nad sukcesyw-
nym obniżaniem hałasu, 28 
sierpnia przeprowadzone 
zostały pomiary akustyczne  
w godzinach dziennych  
i w nocy. Jeden z punktów,  
w których  wykonała je akre-
dytowana firma,  znajdował 
się na granicy zabudowy 
mieszkaniowej przy ul. Ro-
kokowej. Pomiary wykazały 
jednoznacznie obniżenie po-
ziomu hałasu zarówno w tym 
punkcie, jak i w pozostałych, 
co potwierdza, że realizowane  

w Hucie inwestycje przynoszą 
pożądane efekty.  

Projekt Nowej Chłodni 
jest  jednym z kilku realizo-
wanych w ramach przyjętej 
przez ArcelorMittal Warsza-
wa strategii inwestycji środo-
wiskowych. W ubiegłym roku 
zwiększyliśmy objętość oka-
pu nad piecem elektrycznym 
Stalowni i uszczelniliśmy jej 
dach. Mamy w planach kolej-
ne działania, które pozwolą 
w jeszcze większym stopniu 
wyciszyć naszą produkcję. 
To powinno stanowić kolej-
ny krok, podnoszący kom-
fort akustyczny wokół Huty. 
Realizacja tych projektów 
wymaga znacznych nakła-
dów, więc musi być rozłożona  
w czasie, ale jest wdrażana 
konsekwentnie krok po kro-
ku.  

Pomiary potwierdzają, Huta pracuje ciszej  

Nowa chłodnia w hucie | FOT:  ArcelorMittal Warszawa

PRZEDSZKOLE 
z nagrodą

Przedszkole nr 97 „Leśna 
Polanka” zajęło II miejsce  
w kategorii ekoogród/ogród 
nowoczesny w 38. edycji kon-
kursu „Warszawa w kwiatach  
i zieleni” przeprowadzonym 
przez Zieleń Warszawską oraz 
Towarzystwo Przyjaciół War-
szawy! Spośród prawie 300 
zgłoszeń Komisja Konkurso-
wa wybrała 22 osoby i instytu-
cje, którym wręczone zostały 
na wyjątkowej gali nagrody 
oraz dyplomy. MMKwiecisty i barwny ogród przy przedszkolu nr 97 | FOT: Tomasz Ozdoba
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Kultura cd.

Jazz na Bielanach jest znany na całym świecie
„Jazz w Podziemiach Kamedulskich” rozbrzmiewa już od 15 lat. W tym roku uczciliśmy tę rocznice wspaniałym koncertem 
w piwnicach kościoła przy Dewajtis. Jakie były początki muzycznych uczt na Bielanach? Kto tu grał? I kto przychodzi 
na koncerty? O tym wszystkim mówi muzyczne małżeństwo – Hanna i Artur Dutkiewiczowie w rozmowie z Jarosławem 
Kulczyckim w ramach cyklu „Zacznijmy od Bielan”, który w całości można obejrzeć na fanpage Nasze Bielany. 

Jarosław Kulczycki: Od 
czego zaczął się „Jazz  
w Podziemiach Kame-
dulskich”?
Hanna Dutkiewicz, me-

nadżer muzyczny: Nasza 
przygoda z Bielanami zaczęła 
się jeszcze w 2005 roku. Dziel-
nica zaproponowała mojemu 
mężowi Arturowi koncert so-
lowy właśnie w Podziemiach 
Kamedulskich. Występ miał 
się odbyć w grudniu 2005 
roku. Przed samym koncer-
tem przyjechaliśmy zobaczyć, 
co to jest za miejsce. Padał 
śnieg, było cichutko, dookoła 
nic, tylko las, i zastanawiałam 
się, kto tu przyjdzie na kon-
cert jazzowy. Zima, daleko 
od cywilizacji… Ale wszystkie 
moje obawy zupełnie się nie 
sprawdziły. Na koncercie było 
mnóstwo ludzi. To był olbrzy-
mi sukces. Po koncercie Jarek 
Bobin, który pracował wtedy 
w Wydziale Kultury Dzielnicy 
Bielany, a obecnie jest dyrek-
torem Bielańskiego Ośrodka 
Kultury, wpadł na pomysł, by 
zorganizować cały cykl „Ja-
zzu w Podziemiach Kamedul-
skich”, który ruszył jesienią 
2006 roku. 

22 września 2006 roku. 
To był pierwszy koncert 
Duo Dutkiewicz/Szu-
kalski.
Artur Dutkiewicz, kom-

pozytor: Tak, od samego 
początku zastanawialiśmy się 
nad programem. Okazało się, 
że Jarek Bobin jest pasjona-
tem jazzu, więc było łatwiej 
się dogadać. Znał całe środo-
wisko, a ja znałem to środowi-
sko w taki koleżeński sposób. 
Przez większość życia grałem 
z większością muzyków, więc 
od początku ułożyliśmy pro-
gram. Ja zacząłem cykl od 
występu z Tomkiem Szukal-
skim, wielkim saksofonistą,  
z którym grałem 25 lat. Na 
koncert przyszło mnóstwo 
ludzi, więc postanowiliśmy 
ułożyć cały dłuższy program  
i od tego się zaczęło. Zacząłem 
kontaktować się z muzykami, 
z tymi, których znałem, póź-
niej z tymi, których nie zna-
łem. Grała cała czołówka i po-
stanowiliśmy ułożyć program 
w taki sposób, żeby ludzie po-
znali różne formy tej muzyki 
– od prostej po bardzo skom-
plikowaną. Myślę, że naszą 
rolą było też edukowanie pu-
bliczności. Na początku kon-
certy zapowiadał dziennikarz 
Radia Jazz Irek Felicjańczuk, 
a później pałeczkę przejął le-
gendarny dziennikarz Tomasz 
Tłuczkiewicz, którego każda 
zapowiedź była prawdziwym 
wykładem o muzyce.

Czy w Podziemiach da 
się zagrać wszystko? 
To przestrzeń bardzo 
wymagająca pod kątem 
akustycznym…
AD: Tak, mieliśmy na po-

czątku problem, bo jest tu 
bardzo duży pogłos. Ale z 
tym kłopotem daliśmy sobie 
radę, ponieważ poprosiłem 
wybitnego akustyka o poradę, 
jak zaadaptowaćten nadmiar 
pogłosu. Dzięki jego pomocy 
i ustawieniu specjalnych pa-
neli udało nam się akustykę 
ujarzmić. Od tego momentu 
niektóre koncerty są grane 
wyłącznie akustycznie, np. 
Atom String Quartet czy Piotr 
Wojtasik ze swoim zespołem. 
Mieliśmy też kłopot z wno-
szeniem i wynoszeniem forte-
pianu. Ponadto ze względu na 
dużą wilgoć nogi instrumentu 
po prostu gniły. Kupiliśmy 
więc własny fortepian, a dzię-
ki remontowi kościoła wilgoć 
jest w sam raz!

Kto tutaj grał? Jakie 
największe nazwiska?
HD: Łatwiej byłoby spytać, 

kto tu nie grał, bo naprawdę 
występowała tu cała czołówka 
polskiego jazzu, ale też młode 
osoby, które dopiero zaczy-
nały swoją karierę jazzową,  
a dziś są bardzo znanymi mu-
zykami. Zacznę od gwiazd. To 
oczywiście Zbigniew Namy-
słowski, Jan „Ptaszyn” Wró-
blewski, Wojciech Karolak, 
Janusz Muniak, Tomasz Szu-

kalski, Stanisław Soyka, Aga 
Zaryan, Krzysztof Ścierański, 
Grażyna Auguścik. Z młod-
szego pokolenia to Mateusz 
Smoczyński, Adam Bałdych, 
Szymon Mika,  Gniewomir 
Tomczyk, Patrycja Zarychta, 
kwintet żeński O.N.E., który 
robi teraz wielką karierę.

A wykonawcy zagra-
niczni? I jak namówić 
kogoś, by przyleciał do 
Warszawy i zagrał  
w podziemiach kościoła 
na Bielanach?
HD: Podziemia Kame-

dulskie są znane za granicą! 
Muzycy z Polski występują  
z muzykami zagranicznymi  
i przekazują sobie informa-
cje, że jest takie nietypowe 
miejsce w Warszawie i warto  
w nim zagrać. Dlatego nieraz 
to ja mam telefony od muzy-
ków z propozycją koncertu, 
więc sytuacja jest zupełnie 
odwrotna. 

AD: À propos muzyków 
zagranicznych. Jeden z nich 
niedawno zwierzył nam się, 
że tutaj odbył się jego kon-
cert życia. Był to Ehud Ettun  
z Izraela, który grał tutaj  
z Adamem Zagórskim. Była 
taka sytuacja, że Ehud poma-
gał Adamowi wnieść bardzo 
ciężką garmażerkę od perkusji 
po tych krętych schodach i coś 
mu przeskoczyło w kolanie. 
Po koncercie kolano bardzo 
go bolało, przeszedł reha-
bilitację. Zadzwonił później  

i powiedział, że dostał tak duże 
odszkodowanie, że był to jego 
najlepszy koncert (śmiech). 

A kto przychodzi na 
koncerty? Jaka to jest 
publiczność? Czy ona 
zmienia się na prze-
strzeni lat? 
HD: Część to na pewno stali 

słuchacze, mieszkańcy Bielan, 
którzy naprawdę nigdy nas 
nie zawodzą. Bardzo dzięku-
jemy im za to, że przychodzą 
tłumnie na koncerty i w nie-
cierpliwości wyczekują kolej-
nych. Ale to także mieszkańcy 
innych części Warszawy czy 
nawet Polski, bo do Podziemi 
Kamedulskich przyjeżdżają 
nawet melomani spod Rado-
mia. W czasie pandemii, gdy 
mieliśmy koncerty streamin-
gowe, słuchał nas cały świat. 
Pisali do nas ludzie z Austra-
lii, Nowej Zelandii, z Kanady, 
ze Stanów Zjednoczonych,  
z Brazylii, że słuchają naszych 
koncertów. I wstawali o piątej 
rano, by móc włączyć sobie 
transmisję koncertu z Bielan!

AD: Są też osoby, które 
przychodzą na występ kon-

kretnej grupy. Zresztą nasze 
koncerty przyciągają tak dużo 
ludzi, że niejednokrotnie mu-
sieliśmy otworzyć tył sceny, 
by wszystkich zmieścić. Pu-
bliczność dosłownie otoczyła 
scenę. 

Dzieci również są tu 
mile widziane? 
AD: Oczywiście! Zaprasza-

my publiczność w każdym 
wieku. Tutaj, w podziemiach, 
stworzył się rodzaj wspólnoty. 
Poznaliśmy tu wiele wspa-
niałych osób. Wiele z nich od 
lat związana jest z Bielanami. 
Niektórzy przynoszą nam ar-
chiwalne czasopisma „Jazz”  
z lat 50. czy 60. XX wieku, 
stare plakaty związane z taką 
muzyką. Przyszedł kiedyś pan, 
który w latach 60. był bardzo 
znanym kontrabasistą. Jeste-
śmy więc niezwykłą społecz-
nością, która świetnie się tutaj 
czuje. 

A czy polska publicz-
ność jest wyjątkowa? 
Pamiętam, że amery-
kańscy jazzmani byli 
zachwyceni polską 

publicznością, która 
jest bardzo żywiołowa. 
Czy to jest prawda? 
AD: Kiedy byliśmy jeszcze 

za żelazną kurtyną, to była 
duża przepaść i tęsknota za 
taką formą muzyki. Nasza 
publiczność jest bardzo wraż-
liwa, ma bardzo dużo serca. 
Czegoś, czego bardzo brakuje, 
słucha się później z ogromną 
intensywnością. Jazz był bar-
dzo modny, ma duże korzenie 
w latach 50. i 60., telewizja 
organizowała bardzo dużo 
koncertów, był Jazz Jambo-
ree, i to stworzyło bardzo dużą 
grupę fanów. W tej chwili jest 
to już trzecie pokolenie mu-
zyków i fanów. Z kolei polscy 
muzycy na arenie międzyna-
rodowej, europejskiej i świa-
towej, są naprawdę na bardzo 
wysokim poziomie. Jazz skan-
dynawski i polski jest takim 
jazzem wiodącym i moim zda-
niem bardzo ciekawym oraz 
kreatywnym w Europie. Mu-
zycy z całego świata czują się 
u nas dobrze. Jest to pewna 
forma edukacji, kiedy pojawia 
się coś nowego. 

Jakie jest najbardziej 
egzotyczne miejsce,  
w którym państwo wy-
stępowaliście? Byliście 
przecież w ponad 70 
krajach…
AD: Tych miejsc było bar-

dzo dużo. Występowałem 
kiedyś w Hawanie w budynku 
sądu. Grałem między ławą sę-
dziowską a ławą oskarżonych. 
To było bardzo egzotyczne  
i bardzo przejmujące. Przed 
pandemią byliśmy na Filipi-
nach, gdzie grałem na środku 
jeziora. Ludzie stali na most-
kach. Było to nieopodal Mo-
rza Południowo-Chińskiego. 
To było urocze, tym bardziej, 
że koncert odbył się o zacho-
dzie słońca. Z kolei w Singa-
purze, w temperaturze około 
50 st. C i blisko stuprocen-
towej wilgotności powietrza, 
w ogrodach, pod palmami, 
siedziało kilka tysięcy słucha-
czy. Po kwadransie, w jednej 
chwili, zaszło słońce. To była 
strefa równikowa. Fortepian 
zamókł, a na scenę wyszedł 
taki mały smok, który okazał 
się bardzo sympatycznym le-
gwanem.

Artur i Hanna Dutkiewiczowie  | FOT: Danuta Węgiel
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Przedsiębiorcy

Co za zapachy! Co za kolory! Nie da się ukryć – do stolicy zawitała jesień, i to nie tylko kalendarzowa. Na bazarze przy 
Wolumenie rozpoczął się właśnie sezon na jabłka, śliwki, a także inne smakołyki. Samo zdrowie, witaminy, a do tego 
niskie ceny – to słowa, które powinny widnieć na sztandarze naszego targu, gdyby ten takowy miał. 

Jesień na Wolumenie – zaglądamy na targ

Wolumen jest zawsze gwar-
ny. Co ciekawe, mimo tłumów 
nawet w południe jest jeszcze 
dużo towarów do wyboru. Ma-
gia tego niezwykłego miejsca 
to jednak nie tylko owoce, wa-
rzywa czy kwiaty – ale także 
ludzie. Wspaniali sprzedawcy, 
rolnicy, uśmiechnięci kupcy.  
Z każdym można zamienić 
miłe słowo, każdy doradzi  
– ten owoc może poleżeć dłu-
żej, ten musisz pan zjeść jesz-
cze dziś. 

Śliwki i jabłka
W jesiennej szacie Wolu-

men pachnie jabłkami i śliw-
kami. Złociste, czerwone, 
bladożółte owoce wszelkich 
odmian jabłoni kupimy w ce-
nach od 3 do 5 złotych. – Za-
czął się dobry czas na śliwkę. 
Część zjem od razu, a z części 
zrobię pyszne ciasto ze śliw-
kami – mówi Janina Organi-
ściak, która na bazar przyje-
chała z Chomiczówki. Śliwki 
kupimy w cenie od 3,50 zł po 
5 zł. Pojawiły się też winogro-
na białe i czerwone (ok. 10 zł 
za kilogram). Naturalnie, jest 
też borówka amerykańska (8– 
10 zł). Nie brakuje też warzyw, 

jak pomidorów (2,50–4 zł) czy 
fasolki szparagowej (ok. 12 zł).

Grzyby
Nie będą zawiedzeni także 

miłośnicy grzybów, którzy nie 
mają czasu lub możliwości 
pojechania do borów w poszu-
kiwaniu smakowitych kape-
luszy. Już przy wejściu witają 
nas sympatyczne panie, które 
w swoim asortymencie mają 
koźlaki i prawdziwki (ku-
bełek, w zależności od wiel-
kości, to koszt rzędu 10–15 
zł). Smakosze ucieszą się też  
z rydzów (40 zł): duże kape-

Redaktor Przemysław Burkiewicz na przeglądzie asortymentu (po prawo) na Wolumenie | FOT: Tomasz Ozdoba

Owoce & Warzywa – nowy sklep z tradycjami na Bielanach
Tradycją mieszkańców 
Bielan jest wspieranie 
lokalnego biznesu. Te 
same, znajome od lat 
twarze, ulubione smaki  
i miły uśmiech biorą górę 
nad wielkopowierzch-
niowymi sieciowymi 
marketami. Dlatego też 
nasza dzielnica przyciąga 
przedsiębiorców, którzy 
cenią sobie tego typu tra-
dycje i wartości. Odnaj-
dziemy je także w sklepie 
„Owoce & Warzywa”, któ-
ry otworzył swoje drzwi 
w lipcu tego roku przy ul. 
Kasprowicza 81.

– Przez wiele lat, gdy po-
dróżowałem, przyglądałem 
się lokalnym sklepikom  

w różnych zakątkach świata. 
Byłem zdumiony, że dla tam-
tejszych społeczności nie były 
to jedynie obiekty handlowe,  
a lokale, w których dzieci od-
rabiały lekcje, ktoś przycho-
dził zostawić paczkę dla są-
siada lub zwyczajnie wpadał 
porozmawiać. Pomyślałem, 
że w przedwojennej Polsce też 
tak było, więc warto przywró-
cić ten klimat. Bielany okazały 
się idealnym miejscem pod 
tym względem – mówi Jan 
Jungst, właściciel rodzinnej 
sieci sklepów „Owoce i Wa-
rzywa”. 

Ekologiczna sieć
Bielański sklep „Owoce  

& Warzywa” jest dziewiątym 
punktem w Warszawie, któ-
ry z powodzeniem konkuruje  
z dużymi marketami. Klien-

IWONA SOBCZAK
tów od wejścia witają piękne 
kolory dojrzałych owoców 
i warzyw od lokalnych do-
stawców, a także produkty 
ekologiczne lub te wysokiej 
jakości. Słowem – znajdzie-

my tu wszystko, co zdrowe: 
pyszny chleb, świeży nabiał, 
oliwy, mąki, miody, zdrowe 
domowe wyroby cukiernicze 
lub garmażeryjne, wykonane 
z wysokiej jakości produktów. 

i przyświeca trendowi dbania 
o siebie. – Gdy otwieraliśmy 
nasz bielański sklep latem 
tego roku, liczyliśmy się z tym, 
że nasi przyszli klienci mogą 
być na wakacjach. Frekwencja 
jednak nas pozytywnie zasko-
czyła. To tylko potwierdza, 
że takich punktów z tradycją 
zwyczajnie ludziom brakuje. 
Dlatego cieszymy się, że na-
sza misja stworzenia lokal-
nych sklepów dla wszystkich 
ma coraz więcej zwolenników  
– podsumowuje Jan Jungst  
i dodaje, że na przełomie roku 
ma zostać uruchomiony rów-
nież sklep internetowy. Zanim 
to jednak nastąpi, pan Jan,  
z całą swoją rodziną, zapra-
szają na zakupy do sklepu 
„Owoce & Warzywa” przy ul. 
Kasprowicza 82. Zakupy – za-
wsze spakowane w ekologicz-
ną torbę – można też zamówić 
pod numerem 795 206 987  
i odebrać osobiście. 

Nie znajdziemy za to klasycz-
nych słodyczy czy alkoholu 
lub mięsa, gdyż właściciele 
stawiają na asortyment odpo-
wiedzialny społecznie, który 
nadaje się dla całej rodziny  

Bogato uposażony sklep przy Kasprowicza | FOT: Tomasz Ozdoba

lusze mogą skończyć zarówno 
marynowane w occie, duszone 
w śmietanie, jak i usmażone 
na maśle. Albo jako dodatek 
do dań mięsnych. Eksperci od 
żywienia podkreślają, że war-
to zajadać się również grzyba-
mi kiszonymi – można więc 
spróbować tego sposobu przy-
rządzenia rydza. Dostępne są 
także kurki (10 zł za opakowa-
nie). O dziwo, nie było maśla-
ków i podgrzybków.

Pigwowiec
Na wolumenowych straga-

nach pojawił się także owoc 

pigwowca. Laicy mogą pomy-
lić go z małym jabłuszkiem 
lub śliwką. W rzeczywistości 
twardy pigwowiec jest praw-
dziwą bombą witaminy C. 
Za kilogram tego cudownego 
owocu trzeba zapłacić około 
15 złotych. Jak go spożytko-
wać? Pigwowca należy po-
zbawić gniazd nasiennych  
i następnie (to ważne!) po-
kroić w drobne plasterki. 
Następnie w słoju układamy 
je warstwami w takiej kolej-

ności: cukier, plastry, cukier, 
plastry, cukier. Słój należy 
przykryć gazą. Gdy wydzieli 
się sok, można go wykorzystać 
jako dodatek do herbaty lub 
na jego bazie stworzyć nalew-
kę – idealne antidotum na je-
sienne i zimowe infekcje oraz 
przeziębienia. Należy jednak 
pamiętać, nalewkę otworzyć 
dopiero rok po zlaniu do bu-
telek – dopiero wtedy będzie 
miała swoją leczniczą moc.
PB
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Informacje

Jaki plan miejscowy dla Słodowca

UM/MM

Trwają prace nad planem 
miejscowym dla osiedla 
Słodowiec na Bielanach. 
Plan miejscowy to doku-
ment, który określi, jak 
będzie można urządzić 
tę okolicę. Obszar objęty 
planem na Bielanach ma 
około 60 ha. Ograniczają 
go ulice: Żeromskiego, 
Jarzębskiego, Broniew-
skiego i al. Armii Krajo-
wej.

 

W tej części Bielan przewa-
ża zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna. Są też tereny 
zieleni: Park Herberta, Skwer 
Jarnuszkiewicza, zieleń przy 
budynku urzędu dzielnicy. Na 
obszarze znajdują się liczne 
tereny usługowe z przewagą 
usług oświaty (przedszkola, 
szkoły podstawowe i  ponad-
podstawowe). W central-
nej części jest też zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 
głównie szeregowa. W północ-
no-zachodniej części obszaru 
znajduje się Urząd Dzielnicy 
Bielany.

Obszar od południa i połu-
dniowego wschodu graniczy 

z Parkiem Olszyna. To cenny 
przyrodniczo Zespół Przyrod-
niczo-Krajobrazowy "Olszy-
na". Są też trasy ponadlokal-
ne: al. Armii Krajowej oraz ul. 
Broniewskiego. Od północy  
i od zachodu obszar graniczy 
z terenami o przewadze zabu-
dowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oraz usługowej.

Założenia planu
Podstawowym założe-

niem planu jest zachowanie 
obecnego charakteru osiedla 
mieszkaniowego. Polega on 
na:
• zachowaniu podstawowej 

funkcji terenów zabudowy 
mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i jednorodzinnej, 
ograniczeniu możliwości 
przebudowy i rozbudo-
wy istniejącej zabudowy 
poprzez wyznaczenie 
nieprzekraczalnych linii 
zabudowy

• zakazie nadbudowy istnie-
jących budynków miesz-
kalnych

• wyznaczeniu terenów zie-
leni osiedlowej do zacho-
wania.

Ponadto plan jest sporządza-
ny w celu:

gotowanym projekcie planu, 
zanim stanie się on obowią-
zującym prawem. Wszystkie 
głosy są tak samo ważne. Nie 
ma znaczenia, czy jest się wła-
ścicielem gruntu, mieszkań-
cem obszaru objętego planem 
czy jakiegokolwiek innego 
fragmentu miasta, czy repre-
zentuje się tylko własny inte-
res lub potrzeby grupy osób, 

• dostosowania do aktualne-
go stanu prawnego, w tym 
ustawy z 27 marca 2003 o 
planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym

• dostosowania do zapisów 
Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego m.st. 
Warszawy.

Zobacz plan
Plan miejscowy składa się 

z dwóch części: tekstu planu 
(który stanowi treść uchwały 
rady miasta), oraz rysunku 
planu (który jest ilustracją do 
tekstu). Obie te części są nie-
rozerwalnie ze sobą połączone 
– nie ma sensu czytanie sa-
mego tekstu bez patrzenia na 
rysunek i na odwrót. 

Z tekstem i rysunkiem 
projektu planu miejscowego 
można zapoznać się na www.
konsultacje.um.warszawa.
pl/slodowiec lub w Biurze 
Architektury i Planowania 
Przestrzennego, przy ul. Mar-
szałkowskej 77/79, pon.–pt.,  
w godz. 8–16.

Jak złożyć uwagi  
do planu?
Uwagi do planu możesz 

złożyć na kilka różnych spo-
sobów:
• mailowo na adres sekreta-

riat.BAiPP@um.warszawa.
pl

• drogą pocztową na adres 
Biura Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego 
ul. Marszałkowska 77/79 
00-683 Warszawa

• osobiście w kancelarii 
głównej m.st. Warszawy, 
kancelarii Biura Architek-
tury i Planowania Prze-
strzennego lub w Wydzia-
łach Obsługi Mieszkańców 
w dzielnicy

• możesz skorzystać z 
umieszczonego w ePUAP 
formularza ogólnego 
Uwagi należy składać na 

specjalnym formularzu, 
który znajdziesz na stronie  
www.konsultacje.um.warsza-
wa.pl/slodowiec.

Konsultacje trwają od 30 
sierpnia do 11 października 
2021 roku.

Kto może złożyć uwagi 
do planu?
Każdy może złożyć uwagi do 

planu  i proponować zmiany, 
jeśli jego zdaniem powinny 
zostać wprowadzone w przy-

stowarzyszenia, fundacji itp. 
Każda sprawa jest indywi-
dualnie rozpatrywana przez 
autorów planu – urbanistów 
i architektów, a ostatecznie 
przez Prezydenta i radnych. 

Warto brać udział w dysku-
sji, ponieważ złożone uwagi 
pomogą projektantom przy-
gotować lepszy plan.

Prezydent m.st. Warsza-
wy zaprasza mieszkań-
ców stolicy do zgłaszania 
kandydatek i kandydatów 
do Nagrody im. Tadeusza 
Mazowieckiego. Laure-
atami mogą zostać  
aktywni społecznie i oby-
watelsko młodzi ludzie  
w wieku 15–26 lat – od-
ważni, bezinteresowni, 
podejmujący wysiłek na 
rzecz innych. W ten spo-
sób Warszawa wspiera 
zaangażowanie, pomysły 
i pozytywną energię mło-
dego pokolenia. Zgłosze-
nia będą przyjmowane do 
13 października.

 

Warszawa doceni działania 
i projekty realizowane przez 
młodych obywateli w 2020 

roku i uhonoruje tych, którzy 
zmieniają swoje otoczenia na 
lepsze. Spośród przesłanych 
zgłoszeń kapituła konkursu 
wyłoni laureatów w dwóch ka-
tegoriach wiekowych: 15–19 
lat i 20–26 lat. Kandydatem 
do nagrody może zostać każda 
młoda osoba, która działa na 
rzecz Warszawy – pomaga są-
siadom, realizuje wolontariat, 
działa w fundacji lub udziela 
się w samorządzie szkolnym, 
staje po stronie słabszych czy 
realizuje działania na rzecz 
ochrony klimatu. Możliwości 
manifestowania postaw oby-
watelskich jest wiele.

Proces rekrutacyjny do 
„Nagrody Prezydenta m.st. 
Warszawy dla młodych działa-
jących na rzecz społeczeństwa 
obywatelskiego im. Tadeusza 
Mazowieckiego” potrwa od 15 
września do 13 października. 

Zgłoś do nagrody im.  
Tadeusza Mazowieckiego

UM

Laureatki i laureaci otrzymają 
nagrody finansowe o łącznej 
wysokości 30 tys. złotych oraz 
statuetki. 

Zgłoś do nagrody
Ważne – kandydatury do 

nagrody im. Tadeusza Mazo-
wieckiego może zgłosić każdy, 
kto ukończył 13 lat, ale nie 
można zgłosić się samemu. 
Szczegółowe informacje do-
tyczące kryteriów oceny wnio-
sków oraz formularz zgło-
szeniowy można znaleźć na 
stronie: dzialam.um.warsza-
wa.pl/nagroda-dla-mlodych.

Wszystkie pytania dotyczą-
ce konkursu należy kierować 
na adres mailowy: nagroda-
dlamlodych@um.warszawa.
pl lub pod numer telefonu:  
+ 48 22 443 34 00.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO 
OBYWATELSKIE DLA MIESZKAŃCÓW
W CZYM MOŻEMY POMÓC
Wspieramy osoby w różnych, trudnych sytu-
acjach życiowych, również związanych z obec-
ną sytuacją wynikającą z epidemii. 
Zachęcamy do rozwiązywania razem z nami 
swoich życiowych problemów.

Udzielamy porad m.in. dotyczących:
– sytuacji na rynku pracy
– spraw finansowych, zadłużeń, upadłości  
konsumenckiej
– spraw mieszkaniowych
– rodzinnych
– świadczeń / zasiłków
– dziedziczenia, własności
oraz wszystkich innych spraw.

GDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ
w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 

ul. Żeromskiego 29 pokój 193 (1 piętro) 
od poniedziałku do piątku w godzinach  
12:00–16:00

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA BEZPŁATNĄ PO-
RADĘ
– bezpośrednio w punkcie porad w Urzędzie 
Dzielnicy Bielany w pokoju 193 (1 piętro)  
w godzinach 12:00–16:00
– telefonicznie za pośrednictwem Miejskie-
go Centrum Kontaktu pod numerem 19 115 
(wewnętrzny 8 – zgłoś się na poradę obywa-
telską)
– wysyłając e-mail na adres:  
npongo6bielany@u.warszawa.pl

Więcej informacji na temat wsparcia można 
znaleźć na stronie internetowej www.um.war-
szawa.pl/nieodplatnapomocprawna.

INFORMACJA O PRZETARGU
8 listopada odbędzie się nieograniczony ustny przetarg na trzyletnią dzierżawę terenu 
przy ulicy Wolumen. – Zależy nam na tym, by ten cenny grunt pozostał w rękach dziel-
nicy i przynosił dochody, a jednocześnie służył mieszkańcom – mówi Włodzimierz Piąt-
kowski, zastępca burmistrza.  

Chodzi o niezabudowaną działkę w kwartale ulic Wolumen – Kasprowicza – al. Reymon-
ta – Wergiliusza. Może być ona wykorzystywana przez dzierżawcę do celów handlowych 
lub prowadzenia tu parkingu. – Nie chcemy tego gruntu sprzedawać. Mając na względzie 
popularność targowiska przy Wolumenie, uważam, że obie strony: przedsiębiorcy oraz 
dzielnica mogą czerpać z tej dzierżawy korzyści – zaznacza Piątkowski.

Przetarg odbędzie się 8 listopada (poniedziałek) o godz. 10 w Urzędzie Dzielnicy Bielany 
(parter, sala 30, wejście od ul. A. Jarzębskiego). 

Informator jest dostępny do pobrania pod adresem: 
https://bielany.um.warszawa.pl/-/informator-przetargowy-prezydenta-m-st-warsza-
wy-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-ofert-przetargu-ustnym-nieograniczonym
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Historia

Tajemnica Ewarysta Backiego
Przez całe życie moja mama nigdy nie sprzątała mieszkania, używając miotły. Zawsze zdejmowała z niej kij, i używała 
samej szczotki. Zastanawiałem się, dlaczego tak robi, na jaką czyni to pamiątkę. Gdy ją o to spytałem, odpowiedziała 
mi, że gestapowcy właśnie kijem od miotły tak bili jej brata Ewarysta Bronisława Backiego, aż stracił przytomność.  
I ten kij kojarzył się mojej mamie właśnie z tą zbrodnią – opowiada pan Adam Wójcik, siostrzeniec młodego żoł-
nierza Armii Krajowej z Młocin, którego ulica może niedługo wrócić na Bielany. PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

O Ewaryście Backim pisze-
my w „Naszych Bielanach” 
od kilku miesięcy. Po moim 
felietonie dotyczącym przy-
wracania przez stołecznych 
rajców historycznych nazw 
ulic (m.in. Sosnowej, Pary-
sowskiej, Kłopot, Moczydło 
itd.) radna Agnieszka Gola 
(Razem dla Bielan) rozpoczę-
ła działania mające na celu 
przywrócenie na Młocinach 
ulicy Ewarysta Bronisława 
Backiego. Taka nazwa już na 
tym osiedlu bowiem funkcjo-
nowała – nadano ją dokładnie 
14 października 1960 roku. 
Jednak ulica, wraz z sąsied-
nimi Ilustracji i Rytmy, zo-
stała skasowana przy okazji 
budowy węzła Wisłostrady  
z ulicami Marymoncką i Puł-
kową w latach siedemdziesią-
tych. Mimo tego na planach 
Warszawy pojawiała się aż do 
początku lat dziewięćdziesią-
tych, a w spisie kodów poczto-
wych znaleźć można przypisa-
ny jej przed laty kod: 01-966. 

Saga rodu Backich
Po naszych publikacjach 

poświęconych Ewarystowi 
Backiemu, do redakcji „Na-
szych Bielan” zgłosił się pan 
Adam Wójcik. Jego mama 
Alicja była rodzoną sio-
strą młocińskiego bohatera.  
– Moi dziadkowie, Marian-
na i Józef Baccy, zajmowali 
się ogrodnictwem. Dziadek 
miał na Grochowie plan-
tację owocowo-warzywną.  
W latach dwudziestych chcieli 
kupić ziemię, ale ze względu 
na inflację i spadającą na łeb, 
na szyję wartość ówczesnych 
pieniędzy, nie mogli sobie jed-
nak pozwolić na taką inwesty-

cję. Koniec końców trafili na 
Młociny, gdzie wydzierżawili 
ziemię i rozpoczęli hodowlę 
pomidorów – wspomina pan 
Adam Wójcik. Jak opowiada, 
fortuny się nie dorobili, ale 
biedy nikt nie cierpiał. – Raz 
było lepiej, raz było gorzej, ale 
wszyscy byli ubrani i najedze-
ni – zaznacza. Gdy 1 września 
1939 roku Niemcy zaata-
kowali Polskę i wybuchła II 
wojna światowa, uciekinierzy  
z Warszawy przemierzali 
m.in. Młociny. – Ludzie byli 
głodni. Brali pomidory z ho-
dowli Backich, ale dziadkowie 
nie robili z tego problemu. 
Warszawiacy wyszli z miasta, 
jak stali, niemal boso. Nielicz-
ni wymieniali jakieś dobra, 
czy nawet pieniądze, za warzy-
wa. Wtedy skończył się tam-
ten świat – opowiada Adam 
Wójcik. Na przełomie 1941  
i 1942 roku Niemcy zabrali Jó-
zefa Backiego na roboty przy-
musowe. Wrócił schorowany. 
– Cierpiał na zapalenie płuc  
i zmarł w 1942 roku. Nie mia-
łem więc okazji poznać dziad-
ka – mówi pan Wójcik, który 
urodził się dekadę po wojnie. 
Józef i Marianna Baccy mieli 
troje dzieci: najstarszą Irenę, 
„średniego” Ewarysta Broni-
sława oraz najmłodszą Alicję.

 
W szponach gestapo
Ewaryst Bronisław Bac-

ki urodził się w 1915 roku  
w Warszawie. Do niedawna 
nie było wiadomo o nim zbyt 
wiele. Nieliczne źródła poda-
wały, że raz był żołnierzem 
Armii Ludowej, raz – że Ar-
mii Krajowej. Nam ostatecz-
nie dużo udało się ustalić, by 
przybliżyć jego postać warsza-

wiakom, a przede wszystkim 
– mieszkańcom Bielan. Na 
jednej z zachowanych do dziś 
fotografii legitymacyjnych wi-
dać wyraźnie pieczęć dawnego 
Gimnazjum Ojców Marianów, 
które przed wojną działało 
przy pokamedulskim klaszto-
rze. – Wujek należał do Armii 
Krajowej i był zbrojmistrzem. 
Zajmował się konserwacją 
broni. Ktoś zdradził oddział. 
Ze względu na ważną funkcję 
wujka, Niemcy postawili so-
bie za punkt honoru znalezie-
nie go. W sylwestra 1943 roku 
wpadli do domu Backich na 
Syberii (to dawna część Mło-
cin – przyp. red.) i rozpoczęli 
przesłuchanie. Tłukli wujka 
kijem od miotły, bili pięścia-
mi, kopali. Ewaryst jednak 
nikogo nie sypnął. Nie zdra-
dził ani jednego nazwiska czy 
pseudonimu, co rozwścieczyło 
gestapowców. Było już po pół-
nocy, a więc 1 stycznia 1944 
roku, gdy hitlerowcy zabrali 
go do samochodu i pojechali 
na obecną ulicę Farysa. Kazali 
komuś wykopać dół i wrzucili 
Ewarysta do niego. Kazali za-
kopać. Gdy odjechali, ludzie 
szybko rozkopali prowizo-
ryczny grób, mając nadzieję, 
że wujek żyje. Niestety, Ewa-
ryst był już martwy – relacjo-
nuje Adam Wójcik. 

1 czy 2 stycznia?
Ewaryst Bronisław Backi 

został pochowany na cmen-
tarzu Bródzieńskim. – Wciąż 
nie wiem, dlaczego w akcie 
zgonu wujka widnieje data 
2 stycznia 1944 roku. Może 
dopiero wtedy udało się jego 
zgon zgłosić w magistracie? 
A może to omyłka pisarska? 

Tego już nie ustalimy, ale jed-
no jest pewne: śmierć nastąpi-
ła 1 stycznia – zaznacza Adam 
Wójcik. Dziś w jednym grobie 
bohaterski żołnierz spoczywa 
wraz ze swoją siostrą Ireną 
Frankowską (zm. w 1998 r.) 
i szwagrem Janem Frankow-
skim (zm. w 1982 r.). Rodzice 
Ewarysta spoczywają w grobie 
obok syna. 

Powrót jego ulicy
Poza nadaniem w 1960 

roku nazwy ulicy Ewaryst 
Backi został jeszcze upamięt-
niony kamieniem w miej-
scu jego kaźni. – Co roku 31 
grudnia jeżdżę tam i zapalam 
duży znicz. Widzę też, że inni 
młociniacy palą tam lampki  
i kładą kwiaty. To bardzo miłe, 
ale i tak nie zwróci życia ode-
branego młodemu człowieko-

wi. I to jeszcze w tak okrutny 
sposób – zamyśla się Adam 
Wójcik. Sam wspomnianej 
ulicy nie pamięta. – Byłem za 
młody, żeby interesować się 
takimi sprawami. Jako na-
stolatkowi nie w głowie było 
mi zajmowanie się historią – 
przyznaje. Prawdopodobnie 
nie zachowało się też żadne 
zdjęcie samej ulicy czy tablicz-
ki z nazwą. A może nasi Czy-
telnicy mają w albumie taką 
fotografię? Jeśli tak, to bardzo 
proszę o kontakt z redakcją. 

Radna Agnieszka Gola roz-
poczęła starania o przywróce-
nie nazwy ulicy Backiego na 
Młocinach. Zaproponowała 
tzw. Pułkową-bis oraz prze-
dłużenie ul. Zofii Roesler. 
Niestety, w obu miejscach 
nie można nadać nazwy: 
przy Pułkowej-bis stoją domy  

o adresie „Pułkowa”, zaś prze-
dłużenie Roesler nie jest ulicą, 
tylko nieformalnym dojazdem 
do posesji. Trzeba więc szukać 
dalej, ale mieszkańcy podpo-
wiedzieli, że jest jedno miej-
sce,  które jest bardzo blisko 
pierwotnej ulicy Backiego. To 
fragment Prozy między Mary-
moncką a Farysa. Nie ma tam 
żadnych adresów – budynki  
z adresem od ulicy Prozy 
znajdują się bowiem dopiero  
w głębi osiedla – więc nikt nie 
zostałby obciążony wymianą 
dokumentów.

Sprawa Ewarysta Backiego 
zdaje się być opisana możli-
wie najbardziej rzetelnie. Po-
zostaje mieć teraz nadzieję na 
przywrócenie ulicy jego imie-
nia. Ale to już kompetencja 
radnych. 

Co jest lepsze od miej-
skiej legendy? Historia 
prawdziwego człowieka  
i jej wszystkie odcienie.  
I jak często bywa, na sam 
koniec wszystko zlewa 
się w głęboką szarość, bo 
świat nie jest czarno-bia-
ły. Taki właśnie portret 
prezydenta Stefana 
Starzyńskiego opisuje 
Grzegorz Piątek w swojej 
książce „Sanator”. 

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

RECENZJA

Ostatni obrońca obleganej 
Warszawy; minister lokomo-
tywa; sanator nieliczący się 
zbytnio w sanacyjnym gronie; 
pracoholik zarażający swoją 
postawą innych; patriota od 
kołyski. Starzyński w odra-
dzającej się Rzeczpospolitej 
odgrywał wiele ról i był mniej 
lub bardziej widoczny w tle 
wydarzeń, które kształtowały 
ówczesne losy naszego kraju. 
Towarzyszymy mu od czasów 
szkolnych, przez legiony, in-
ternowanie, gdzie tworzyło 
się środowisko, które kiedyś 
miało przejąć pełnię władzy 

na długie lata, po kolejne sta-
nowiska w ministerstwach, 
radach, bankach, aż po fotel 
prezydenta komisarza War-
szawy. 

Piątek ubarwia tę całą po-
dróż wieloma ciekawymi 
objazdami, dodaje do niej 
kontekst polityczny, przywo-
łuje wspomnienia i zapiski 
stawiające kolejne decyzje, 
wybory i zachowania Starzyń-
skiego w dobrym, jak i złym 
świetle. Autor przedstawia 
prezydenta takim, jakim jest 
każdy człowiek: miał swoje 
słabości, upodobania, nawyki, 

które jednych irytowały i znie-
chęcały, a innych motywowa-
ły do jeszcze większej pracy. 
Miał swoje marzenia, które 
zmieniały się z upływem lat, 
ale za ich urzeczywistnieniem 
zawsze wytrwale walczył.  
W wielu przypadkach stawiał 
potrzeby publiczne ponad 
swoje. Do samego tragicznego 
końca. I właśnie takiego Sta-
rzyńskiego, po lekturze, nie 
sposób nie polubić. 

Książkę warto przeczytać 
nie tylko dla historii Sta-
rzyńskiego, bo znajdziemy w 
niej znacznie więcej. Lepiej 

poznamy środowisko piłsud-
czyków, mechanizmy rządzą-
ce II RP i ówczesną sytuację  
w kraju, a szczególnie w War-
szawie. Zobaczymy, jak mia-
sto rozwija się, chociaż nie bez 
problemów. Jak Narutowicz 
siłował się z tym, aby każ-
da złotówka została wydana 
dobrze, aby wyciągnąć z niej 
możliwie jak największy zysk 
dla miasta, ale tych zawsze 
było za mało. Jak nakreślono 
wizję Warszawy przyszłości, 
która mogła zaistnieć niestety 
jedynie na makiecie i wizuali-
zacjach. 

„Sanator. Kariera Stefana 
Starzyńskiego”
Grzegorz Piątek
Data wydania: 30.03.2016
Liczba stron: 448

Starzyńskiego nie sposób nie polubić

 Ulica Backiego na planie miasta z 1971 roku
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Rocznicowy wrzesień

Nieśmiertelnik dla poległych 
W 77. rocznicę rzezi 
Marymontu, na osiedlu 
Ruda, w rejonie budynku 
Klaudyny 26C, odsłonięty 
został pomnik upamięt-
niający żołnierzy Zgrupo-
wania AK „Żmija”, którzy 
zginęli w tej masakrze. 
Monument ma formę 
zardzewiałego nieśmier-
telnika. Uroczystość była 
niezwykła – uczestniczył 
w niej dowódca poległych 
tu 14 września 1944 roku 
powstańców plut. pchor. 
Wacław Gluth-Nowowiej-
ski ps. Wacek (95 l.). 

Pomnik jest nazwany Mary-
monckim Nieśmiertelnikiem. 
Nieśmiertelnik to kawałek 
blachy z nazwiskiem, stop-
niem i przydziałem żołnierza. 
Gdy ten ginie, jedna część nie-
śmiertelnika zostaje przy ciele, 
by można było zidentyfikować 
później zwłoki. Drugą zabie-
ra dowódca, by przekazać złą 
wiadomość rodzinie. Ten Ma-
rymoncki Nieśmiertelnik na 
zawsze będzie przypominać  
o bohaterskich dziewczętach  
i chłopcach, którzy zginęli tu 
w masakrze dzielnicy – powie-
dział podczas odsłonięcia mo-
numentu Marek Rzeszotarski, 
syn słynnego majora Adama 
Rzeszotarskiego ps. Żmija, 
dowódcy Zgrupowania „Żmi-
ja” walczącego w Powstaniu 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

Warszawskim na Żoliborzu, 
Marymoncie, Rudzie i Ka-
skadzie. Podczas masakry 
Marymontu, kiedy przeciwko 
słabo uzbrojonym powstań-
com i bezbronnej ludności cy-
wilnej Niemcy użyli czołgów, 
wozów pancernych i świetnie 
wyszkolonych esesmanów,  
w tym miejscu – przy dawnej 
ulicy Rajszewskiej 22 – zginę-
li: kpr. pchor. Lech Drapiński 
ps. Leszek, kpr. Julian Szczę-
sny ps. Julian, strz. Jerzy Wa-
rachowski ps. Abdank, kpr. 
pchor. Tadeusz Kuśmierski 
ps. Jerzy, pchor. Zdzisław 
Rządkowski ps. Kameleon, 
strz. Julian Kaczor ps. Kozioł, 
strz. Franciszek Matuszewski 
ps. Goliat, strz. Andrzej Na-
zarkiewicz ps. Dziadek, strz. 
Stefan Jarosiński ps. Palu-
szek, strz. Tadeusz Święcki ps. 
Buława, strz. pchor. Zbigniew 
Kucharski ps. Małynicz, sanit. 
Wanda Bakiera ps. Zgrzebna, 
sanit. Danuta Golonko ps. Le-
śna oraz sanit. Barbara Siwiń-
ska ps. Baśka. 

Na uroczystość odsłonięcia 
pomnika przybył także plut.
pchor. Wacław Gluth-Nowo-
wiejski ps. Wacek, który jako 
osiemnastolatek był dowódcą 
poległych na Marymoncie. 
Sam, ciężko ranny, chory, 
zaropiały, z ranami pełnymi 
robaków i dosłownie gnijący 
za życia ukrywał się w sutere-
nie domu przy nieistniejącej 
dziś ulicy Szlacheckiej. Jako 

jeden z raptem kilkuset ludzi 
pozostał w mieście po tym, 
jak Niemcy wygnali z Warsza-
wy wszystkich mieszkańców. 
„Wacek” miał halucynacje: 
widział nieżyjącego brata oraz 
magazyn napojów. – To były 
setki butelek oranżad, lemo-
niad, syfony z wodą sodową. 
Byłem tak odwodniony, że 
mój umysł śnił o piciu – wspo-
minał Wacław Gluth-Nowo-
wiejski. Dopiero po kilku ty-

godniach agonii umierającego 
podoficera znalazła kobieta, 
która przedarła się na Mary-
mont, by zobaczyć, co ocalało 
z jej dobytku. Był 2 listopada 
1944 roku – miesiąc po kapi-
tulacji Powstania…

Podczas uroczystości kpr.
pchor. „Wacek” prężnym kro-
kiem podszedł pod pomnik 
i złożył pod nim kwiaty. Sil-
ne wzruszenie i emocje nie 
pozwoliły mu na odczyta-

nie prze-
m ó w i e n i a . 
Wyręczył go  
w tym przyjaciel 
i jednocześnie syn 
jego dowódcy – Marek 
Rzeszotarski. 

– Niech ten Pomnik przy-
pomina o największej ofierze, 
jaką może złożyć człowiek – 
ofierze własnego życia. A my, 
potomni, zróbmy wszystko, 
by nie była ona daremna. Ni-

gdy więcej 
wojny, nie-

nawiści, agresji, konfliktów, 
sporów. Bądźmy tolerancyj-
ni, bądźmy po prostu dobrzy!  
– napisał na koniec swojego 
przemówienia plut. pchor. 
„Wacek”.

Kpr. pchor. Wacław Gluth-Nowowiejski po odsłonięciu nieśmiertelnika | FOT: Tomasz Ozdoba

Kresowiacy! Nie zapomnimy o Was!
5 września na placu 
Konfederacji wspomi-
naliśmy żołnierzy 77 
Pułku Piechoty Wojska 
Polskiego, 77 Pułku 
Piechoty Okręgu 
Nowogródzkiego oraz 
Mieszkańców Ziemi 
Lidzkiej.

– Kresy Wschodnie są dla 
nas, Polaków, niczym mitycz-
na Arkadia. Wciąż pamięta-
my, że ten rdzennie polski 
teren został nam wyrwany 
niczym serce z organizmu. 
Nie zapomnimy nigdy o tych, 
którzy walczyli tam z Armią 
Czerwoną i Niemcami, by ru-
szyć na pomoc powstańczej 
Warszawie – powiedział pod-
czas uroczystości burmistrz 
Grzegorz Pietruczuk. 

Wciąż żyją urodzeni na 
Kresach i przegnani stamtąd 
przez przeklęte armie nie-
miecką i radziecką Polacy. Ich 
dzieci i wnuki nadal pamiętają 
o pochodzeniu swych przod-
ków, o Tarnopolu, Lwowie, 
Brześciu, Wilnie, Stanisławo-

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

wie, o polskich miasteczkach  
i wsiach, gdzie od wieków sta-
ły polskie dworki szlacheckie, 
chłopskie chaty kryte strzechą 
i kościoły, po których nie ma 
już śladu. 

– To przecież stamtąd,  
z Puszczy Nalibockiej, na po-
moc bohaterskim córkom  
i synom miasta stołecznego 

w 1944 roku ruszyli polscy 
żołnierze i partyzanci. Pieszo 
przeszli setki kilometrów, by 
walczyć z niemieckimi opraw-
cami mordującymi i palącymi 
nieujarzmioną, odwieczną 
stolicę – Warszawę. To żoł-
nierze i sanitariuszki majora 
Adolfa Pilcha „Doliny”, którzy 
rozgromili w kampinoskim 

Truskawiu oddział bandy-
tów z RONA, sprawców rze-
zi Woli! – mówił porucznik 
Józef Kassyk. Uroczystość 
uświetnił występ chóru „No-
wogródzkie Orły”, który za-
prezentował wzruszające wy-
konanie pieśni patriotycznych 
i wojskowych. 

Kombatanci przybyli tłumnie na uroczystość na placu Konfederacji | FOT: Tomasz Ozdoba

Chwała 
bohaterom 
Września!
1 września to nie tylko 
dzień, w którym ucznio-
wie po wakacyjnej prze-
rwie wracają do szkoły. 
To także bolesna rocznica 
wybuchu II wojny świa-
towej. Kiedy 82 lata temu 
hitlerowskie Niemcy na-
padły na Polskę, skończył 
się stary świat. 

– Dzielne dzieci narodu pol-
skiego z orężem w ręku bro-
niło swojej ukochanej Polski  
i Warszawy. Dziś oddajemy im 
cześć! – powiedział podczas 
uroczystości na cmentarzu 
Wawrzyszewskim porucznik 
Józef Kassyk, przewodniczący 
Bielańskiego Klubu Komba-
tanta. 

Uroczystości rozpoczęły się 
od mszy świętej celebrowa-
nej przez ks. ppłk. Bogusława 
Pasternaka, kapelana bielań-
skich weteranów. Następnie 

sędziwi uczestnicy tamtych 
strasznych dni, mieszkańcy, 
uczniowie z pocztami sztan-
darowymi oraz samorządow-
cy udali się na wawrzyszew-
ską nekropolię, która jest 
miejscem spoczynku wielu 
żołnierzy Wojska Polskie-
go, którzy we wrześniu 1939 
roku oddali życie w walce  
o swoją ukochaną ojczyznę. 

– Pochodzili z różnych rejo-
nów Polski. Część z nich nigdy 
nie była w Warszawie, ale to 
tutaj, na Wawrzyszewie, zo-
stali na zawsze – powiedział 
porucznik Kassyk. Głos zabra-
li także poseł na Sejm Joanna 
Fabisiak oraz burmistrz Grze-
gorz Pietruczuk. 

– Żadne mocarstwo, żadna 
siła, nigdy nie zetrze Polski  
z mapy świata. Nie udało się 
to carom rosyjskim, nie udało 
się to ani Hitlerowi, ani Sta-
linowi. Polska zawsze była, 
jest i będzie – podkreślił bur-
mistrz Pietruczuk. 

REDAKCJA
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Ruszamy z Dniami Seniora 2021
Głos seniora

Wymianki po raz trzeci
Podziel się, jeśli już nie 
potrzebujesz. Taka idea 
przyświecała wydarzeniu 
Bielańskie Wymianki, 
czyli sąsiedzkiej wymia-
nie rzeczy, które już po 
raz trzeci zorganizowała 
ekipa Bielany Less Waste 
we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Razem dla 
Bielan i bielańskim od-
działem Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej. 
Swoim patronatem objął 
je burmistrz dzielnicy.

19 września w siedzibie 
PKPS-u przy ul. Perzyńskie-
go 14 mieszkańcy dzielili się 

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

między sobą ubraniami, obu-
wiem, zabawkami dla dzieci 
i wieloma innymi rzeczami. 
Wymianki okazały się ponad-
to dobrą okazją do bliższego 
poznania między mieszkańca-
mi, nawiązaniu nowych zna-
jomości, a także do zdobycia 
wiedzy na temat sposobów na 
życie less waste.

– Mieszkańcy są coraz 
bardziej świadomi kosztów 
nadmiernej konsumpcji i szu-
kają sposobów na to, aby nie 
popadać w ascetyzm, a przy 
tym mniej szkodzić planecie, 
w tym poprzez wytwarzanie 
mniejszej ilości odpadów. 
Wymianki pozwalają im prze-
wietrzyć swoją garderobę,  
a jednocześnie wyposażyć ją 

w nowe rzeczy. Była to już 
trzecia edycja naszej akcji  
i z każdą kolejną widzę, że 
rośnie zainteresowanie tego 
typu wydarzeniami – komen-
tuje Beata Niedomagała z Bie-
lany Less Waste. – Wymianki 
są także świetnym miejscem 
do współpracy i integracji 
międzypokoleniowej, bo dzie-
lą się rzeczami i najmłodsi, 
i najstarsi. – dodaje.

Przyniesionych rzeczy na 
akcję było tak wiele, że nie 
wszystkie one zdążyły znaleźć 
swoich nowych właścicieli. 
Organizatorzy przekazali je 
więc do dzielnicowej Podziel-
ni i na Chodnikowy Wieszak 
Wymiankowy w Kawiarni 
Chomiczówka. Od lewej Agata Lipińska i Beata Niedomagała z grupy Bielany Less Waste | FOT: Michał Michałowski

Szanowni Państwo,
Kochani Seniorzy,
Choć przyszła do nas jesień, 

to wcale nie oznacza, że trze-
ba spędzać szare i ponure dni  
w domu. Nic bardziej błędne-
go! Mimo, że pożegnaliśmy 
już lato, to czas na dobrą za-
bawę i dobry humor wcale 
nie minął. Zapraszam Was 
bowiem na Bielańskie Dni 
Seniora, organizowane z oka-
zji Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych. Nikogo z Was 
nie można na nich zabraknąć, 
bo mimo obostrzeń i troski  
o zdrowie, warto wyjść z domu 
i spotkać się w miłym gronie, 
by trochę się rozerwać.

Od 4 do 16 październi-
ka każdy z Was znajdzie dla 
siebie wspaniałe rozrywki. 
Przygotowaliśmy dla Państwa 
spotkania z interesującymi 
ludźmi, wydarzenia kultural-
ne, integracyjne, sportowe… 
Poprzednie edycje pokaza-
ły, że święto seniorów cieszy 
się na Bielanach ogromną 
popularnością, a wspaniały 
kontakt z mieszkańcami 60+ 
pozwolił nam na przygoto-
wanie programu jeszcze bar-
dziej dedykowanego Państwa 
potrzebom i oczekiwaniom. 
Jestem przekonany, że ofer-
ta przygotowana przez Urząd 
Dzielnicy Bielany w pełni Was 
usatysfakcjonuje i sprawi, 
że nie będziecie się nudzić,  
a świetnie bawić.

Życzę więc fantastycznej za-
bawy i zapraszam wszystkich 
Państwa do czynnego udziału 
w tegorocznych Bielańskich 
Dniach Seniora. Pamiętajmy 
jednak o zasadach bezpie-
czeństwa – zachowujmy dy-
stans, zakładajmy maseczki  
i często dezynfekujmy ręce.  
A wtedy będziemy zdrowi, 
pełni sił i gotowi na kolejne 
wspaniałe wydarzenia, zaba-
wy i przygody.

Do zobaczenia!

Grzegorz Pietruczuk
Burmistrz Dzielnicy Bielany

Od góry: Gala otwarcia, zajęcia taneczne i zajęcia komputerowe zorganizowane w ramach Bielańskich Dni Seniora 2020 | FOT: Małgorzata Sokół
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Sport

Paraolimpijczycy odwiedzili urząd

Uczestnicy igrzysk pa-
raolimpijskich w Tokio, 
trenujący na co dzień 
w bielańskich klubach, 
gościli w ratuszu przy ul. 
Żeromskiego. Spotkanie 
było okazją do podzię-
kowania za reprezento-
wanie Polski podczas 
zmagań w Japonii, jak 
również rozmów o rozwo-
ju sportu osób z niepeł-
nosprawnościami. 

MATEUSZ GOTZ

PARAOLIMPIADA Spotkanie rozpoczęło się od 
krótkich przemówień. Człon-
kowie Zarządu Dzielnicy Bie-
lany podkreślali, że ich stu-
procentowa obecność podczas 
uroczystości, jest wyrazem 
szacunku do dokonań, jakie 
w sporcie odnoszą zawodnicy 
IKS AWF Warszawa i UKS 
G-8 Bielany.

Burmistrz Grzegorz Pietru-
czuk podkreślił że sportowcy  
z niepełnosprawnościami 
mogą liczyć na wsparcie dziel-
nicy i obszaru sportu, kiero-
wanego przez jego zastępcę – 
Andrzeja Malinę. Wspomniał 
również o staraniach dotyczą-
cych wsparcia dla szermierzy, 
tenisistów stołowych i pływa-
ków w konkursach ofert, gdzie 
prowadzone są właśnie roz-
mowy o zwiększeniach środ-

FOT: Tomasz Ozdoba

ków na ten cel.
Jesteśmy pod wielkim wra-

żeniem Waszych wyników  
i medali, które wywalczyliście 
– powiedział burmistrz Grze-
gorz Pietruczuk. – Nie ma nic 
piękniejszego od sportowej 
rywalizacji. Tym bardziej, że 
sport to nie tylko fizyczność, 
ale także psychika. Nie było-
by sukcesów, gdyby nie walka 
ze zmęczeniem i dążenie do 
osiągania jeszcze lepszych wy-
ników – dodał wiceburmistrz 
Andrzej Malina,  mistrz świa-
ta w zapasach (Budapeszt, 
1986 r.). Sportowcy z kolei 
przekazali zarządowi dzielni-
cy pamiątkowy proporzec ze 
swoimi autografami. Zostanie 
on wyeksponowany w naszym 
urzędzie.

Głos zabrał także Adrian 

Castro, srebrny medalista  
z Tokio w turnieju szermier-
czym, który podziękował za 
zaangażowanie i docenianie 
sukcesów paraolimpijczyków 
władzom dzielnicy Bielany. 
IKS AWF Warszawa wręczył 
Zarządowi także pamiątko-

wą koszulkę z autografami  
i podziękował za zaangażo-
wanie w pomoc sportowcom 
z niepełnosprawnościami. Po 
brązowym medalu w Rio de 
Janeiro Adrianowi Castro do 
kolekcji brakuje już jedynie 
olimpijskiego złota, na któ-
re liczy podczas kolejnych 
igrzysk.

Zarząd Dzielnicy wręczył 
uczestnikom igrzysk para-
olimpijskich w Tokio drobne 
upominki, które odebrali: 
Adrian Castro (szermierka), 

"Nie ma nic 
piękniejszego 
od sportowej 

rywalizacji. Tym 
bardziej, że 

sport to nie tylko 
fizyczność, ale 
także psychika.

Dariusz Pender (szermierka), 
Michał Nalewajek (szermier-
ka), Kamil Otowski (pływa-
nie), Katarzyna Marszał (tenis 
stołowy) i Jacek Czech (pły-
wanie). 

Prezes IKS AWF Warszawa 
Tadeusz Nowicki, dziękując 
za spotkanie, podkreślił wagę 
doceniania sukcesów para-
olimpijskich ze strony władz 
i stwierdził, że liczy na jeszcze 
częstsze możliwości spotkań  
i rozmów o sporcie osób z nie-
pełnosprawnościami.  

TURNIEJ 
O PUCHAR 
BURMISTRZA
Pod koniec sierpnia na 
orliku przy ulicy Rudz-
kiej rozegrany został 
ampfutbolowy turniej  
o Puchar Burmistrza Bie-
lan. Na boisku spotkało 
się ponad 30 zawodników 
z najlepszych polskich 
drużyn. 

Po emocjonującej i widowi-
skowej rywalizacji pierwsze 

PATRYK BERNARDELLI

miejsce wywalczył zespół Le-
gii Warszawa, wyprzedzając 
Wartę Poznań i Widzew Łódź 
Amp Futbol. Nagrody w po-
staci pucharów i upominków 
wręczył burmistrz Grzegorz 

Pietruczuk oraz zastępca bur-
mistrza Włodzimierz Piąt-
kowski.

Amp futbol to rodzaj piłki 
nożnej rozgrywanej przez za-
wodników po jednostronnej 

amputacji kończyny dolnej  
w przypadku graczy z pola lub 
kończyny górnej u bramkarzy. 
Dyscyplina uprawiana jest  
w ponad 40 krajach.

Zapaśnicy wywalczyli 
medale w Kostrzyniu
W Kostrzyniu rozegrano 
mistrzostwa Polski w za-
pasach w stylu wolnym. 
Tradycyjnie silna sekcja 
zapaśnicza AZS AWF 
Warszawa zaprezento-
wała się z dobrej strony. 
Akademicy zdobyli 4 
medale.

Na Bielany ekipa akademi-
ków wróciła z czterema me-
dalami. Wszystkimi za zajęcie 

MATEUSZ GOTZ

trzeciego miejsca. Najlepiej 
zapaśnikom AZS AWF War-
szawa powiodło się w kategorii 
97 kilogramów, gdzie medale 
wywalczyli Patryk Kamiński  
i Jakub Antoszewski. Ich ko-
ledzy walczący w lżejszych 
kategoriach – Iwan Nylypiuk 
i Islam Aliev –  także cieszyli 
się z medali. 

W klasyfikacji drużynowej 
akademicy zajęli trzecią pozy-
cję. Mazowsze okazało się naj-
silniejszym województwem 
podczas zmagań..

FOT: Jacek Prondzynski
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SHEGUMO I GROMEK POKAZALI SIŁĘReprezentant polski, za-
wodnik bielańskiego AZS 
AWF Warszawa, Yared 
Shegumo zwyciężył w 43. 
Maratonie Warszawskim. 
Trasę maratonu prze-
biegł w czasie 2:14:37, 
pokonując drugiego na 
mecie reprezentanta Ke-
nii o ponad 3 minuty. Na 
dwukrotnie krótszym dy-
stansie trzeci był kolejny 
reprezentant akademi-
ków, Radosław Gromek, 
który przegrał jedynie  
z dwoma zawodnikami  
z Ukrainy. Na wszystkich 
biegaczy i mieszkańcow, 
którzy śledzili maraton  
i rozgrywany po nim pół-
maraton, czekała strefa 
kibica na skrzyżowaniu 
ulic Podleśnej i Lektykar-
skiej.

Yared Shegumo bardzo 
pewnie prowadził od początku 
rywalizacji, nie pozostawiając 
rywalom wątpliwości, kto 
tego dnia dysponuje najlepszą 
formą na dystansie maratoń-

MATEUSZ GOTZ

skim. Radosław Gromek do 
końca musiał walczyć o miej-
sce na podium, ostatecznie  
o 11 sekund wygrywając z Łu-
kaszem Więckowskim. W im-
prezie nie zabrakło reprezen-
tantów Bielan i bielańskich 
klubów, jak Naprzód Młociny 
czy BKS Wataha Warszawa. 
Na starcie półmaratonu sta-

nęła również Emilia Ankie-
wicz – reprezentantka kraju 
na 400 metrów przez płotki, 
która niedawno ogłosiła za-
kończenie kariery, pobiegła 
rekreacyjnie, łamiąc znacznie 
granicę dwóch godzin w pół-
maratonie.

Przez cały czas trwania ry-
walizacji od godziny 9:00 do 

ostatniego zawodnika Pół-
maratonu Warszawskiego, 
uczestników dopingowano  
w strefie kibica, którą przygo-
tował Urząd Dzielnicy Biela-
ny. Tuż przed skrętem w ulicę 
Podleśną sportowcy mogli 
liczyć na dawkę energetycnej 
muzyki oraz dopingujących 
ich mieszkańców.

Yared Shegumo na mecie | FOT: FB/Yared Shegumo

Pięściarskie starcia na bielańskiej gali
Pięściarstwo ma bardzo długą tradycję, a samo uprawianie sportu jest piękne i bardzo zdrowe. Dlatego mamy dobra 
wiadomość dla wszystkich miłośników boksu. Na Bielanach, przy ulicy Podczaszyńskiego 12, swoje podwoje z wielkim 
hukiem otworzyła Landowski Boxing School – pierwsza w naszej dzielnicy szkoła pięściarstwa. – To była wspaniała 
gala ale i początek czegoś zupełnie nowego – mówi trener Łukasz Landowski. 

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

BOKS

Pięściarstwo ma bardzo 
długą tradycję, a samo upra-
wianie sportu jest piękne 
i bardzo zdrowe. Dlatego 
mamy dobra wiadomość dla 
wszystkich miłośników bok-
su. Na Bielanach, przy ulicy 
Podczaszyńskiego 12, swoje 
podwoje z wielkim hukiem 
otworzyła Landowski Boxing 
School – pierwsza w naszej 
dzielnicy szkoła pięściarstwa. 
– To była wspaniała gala ale  
i początek czegoś zupełnie no-
wego – mówi trener Łukasz 
Landowski.

Bokserskie walki
Podczaszyńskiego 12 to 

nowy adres na sportowej 
mapie stolicy. Uruchomio-
na to Landowski Boxing 
School z całą pewnością sta-
nie się prawdziwym hitem. 
Już jest bardzo dobrze znana 
młodszym, ale też starszym 
pięściarzom. Inaugurująca 
działalność gala bokserska 
Landowski Boxing Night XVI 
Warszawa Bielany vs Jastrzę-
bie Zdrój przyciągnęła za-
wodników obojga płci. – Co 
ciekawe, i nie jest to jedynie 
moje spostrzeżenie, pięściar-
ki walczą bardzo zaciekle. 
Bezsprzecznie czeka je wielka 
kariera – mówi w rozmowie z 
„Naszymi Bielanami” trener 
Łukasz Landowski. Spotkanie 
sędziował legendarny Paweł 
Skrzecz.

Walki między zawodnikami 
stołecznymi a śląskimi były 
bardzo wyrównane, choć to 
Zabrze wygrało. – Tu nie cho-
dzi jednak o punkty. To spo-
tkanie towarzyskie, które i tak 
liczy się jako rozwój sportowy 
każdego zawodnika i jest nie-
jako przygotowaniem do mi-
strzostw Polski – mówi trener 
Landowski.  

Landowski Boxing School 
nie miało łatwej drogi. – Kie-
dy już pomieszczenie przy 
Podczaszyńskiego zostało 
przez pana Łukasza wyre-
montowane i przystosowane 
do  prowadzenia akademii 
sportowej, wybuchła epide-
mia koronawirusa. 

Bielany dbają o sportow-
ców, inwestują w infrastruk-
turę i zawodników. Od po-
czątku kadencji jest to nasz 
priorytet – mówi wicebur-

mistrz Włodzimierz Piątkow-
ski. A wiceburmistrz Andrzej 
Malina, sam zresztą sporto-
wiec, podkreśla, że nie ma nic 
lepszego niż zdrowa rywaliza-
cja. – Sport jest najlepszym 
tego przykładem, że można 
rywalizować, ale nie walczyć 
ze sobą – zaznaczył

Kiedy patrzę na ten obiekt, 
na tych wspaniałych ludzi go 
tworzących, to przypomina 
mi się taka myśl: niemożliwe 
stało się możliwe – skomen-
tował Krzysztof „Diablo” Wło-
darczyk, legendarny bokser. 
– Bezsprzecznie tych ludzi 
czeka wielka kariera. Prze-

cież boks i jego największe 
gwiazdy wykuwały się właśnie  
w takich klubach w Ameryce 
lat trzydziestych – dodał „Dia-
blo”.

 
Landowski Boxing School 
ul. Podczaszyńskiego 12 
tel. 602-808-070

Walki między 
zawodnikami 
stołecznymi  
a śląskimi 
były bardzo 
wyrównane

Bokserzy z Bielan i Jastrzębia Zdroju | FOT: Landowski Boxing School
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Młodzieżowa Rada Bielan

Strefa do legalnego street artu

Młodzi radni sprzątali Las Lindego
Nie tylko malują po  
ścianach, ale dbają też 
 o porządek w lasach.  
25 września Młodzieżowa 
Rada Bielan zorganizo-
wała akcję sprzątania 
Lasu Lindego, w którą 
tłumnie włączyli się 
mieszkańcy. 

MICHAŁ MICHAŁOWSKI

A było co zbierać! Niestety 
niezależnie od tego, jak często 
las jest sprzątany przez służby 
miejskie, zawsze znajdzie się 
w nim jakieś śmieci. I nimi za-
jęli się młodzi radni, ucznio-
wie, harcerze, burmistrz 
Pietruczuk wraz ze swoimi 
zastępcami, dzielnicowi radni 
i wielu innych mieszkańców.

Na uczestników akcji czeka-

ła ciepła herbata przygotowa-
na przez harcerzy i wolonta-
riuszy ze Szkoły Podstawowej 
nr 223 i 293.

Sprzątamy od lat
Akcja z inicjatywy młodzie-

żowych radnych została prze-
prowadzona już po raz trzeci 
i podobnie jak w latach po-
przednich była wsparta przez 

Urząd Dzielnicy Bielany. 
– Cieszymy się, że idea sprzą-

tania naszej planety łączy,  
a nie dzieli – mówią młodzie-
żowi radni.  – Jesteśmy dum-
ni, że udało się nam posprzą-
tać kawałek naszego miasta 
oraz ukochanej dzielnicy. 
Bielany raz jeszcze pokazały, 
jak ważne są dla nas ekologia  
i środowisko – dodają.

FOT:  Zbyszek Pawlak

Graffiti jest zmorą? Tak, bo jego twórcy za cel obierają sobie zazwyczaj ściany budynków mieszkalnych. Szczególnie 
kłują w oczy elewacje świeżo po remoncie. Antidotum na to wymyślili młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Bielan. 
Jest to miejsce, gdzie każdy miłośnik graffiti może wyrazić swoją twórczość, bez dewastowania wspólnej przestrzeni. 

W ostatni weekend wrze-
śnia otworzyliśmy pierwszą 
na Bielanach Strefę Wolnego 
Street Artu. Wpierw przygo-
towaliśmy powierzchnię do 
malowania, a następnie wzię-
liśmy się za jej zagospodaro-
wanie. Róg ulic Jarzębskiego  
i Magiera wypełniły koloro-
we graffiti stworzone przez 
najmłodszych jak i tych tro-
chę starszych mieszkańców. 
Swoje malunki wykonali także 
burmistrz i radni.

Nad wyraz pozytywne ko-
mentarze i uwagi od przecho-
dzących obok spacerowiczów 
utwierdziły nas, jako organi-
zatorów, jak bardzo potrzebna 
była na terenie dzielnicy taka 
otwarta przestrzeń do graffiti  
– mówią młodzi radni.

– Młodzieżowa Rada Bielan 
jest jedną z najaktywniejszych 
młodzieżowych rad w War-
szawie. Entuzjazmu i zapału 
mogą jej zazdrościć dorośli 
radni. Bardzo się cieszę, że 
młode osoby na Bielanach 
zyskują możliwość realizacji 

swoich pomysłów i że są trak-
towani po partnersku. Z nie-
cierpliwością czekam na ich 
kolejne inicjatywy – dodaje 
Dorota Łoboda, radna m.st. 
Warszawy.

Z języka angielskiego „stre-
et art” to nic innego jak sztuka 
ulicy. Niestety, w dużej mierze 
wspaniałe obrazy uliczne nie 
są zauważalne i doceniane, bo 
znikają pod przypadkowymi 
bohomazami.

Wszyscy miłośnicy tworze-
nia graffiti, nie tylko z Bielan, 
są mile widziani na rogu Ja-

MRDB "Bardzo się cieszę, 
że młode osoby 

na Bielanach 
zyskują możliwość 

realizacji swoich 
pomysłów...

rzębskiego i Magiera. Tu mo-
żecie zarówno wyżyć się arty-
stycznie, jak i ćwiczyć sztukę 
tworzenia sztuki ulicznej.  
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Fabisiak: Porucznik Wyszyński

Dochodziła północ, gdy 
zaczęliśmy składać papiery,  
z trudem wstając z krzeseł 
po czterogodzinnej dyskusji.  
– No to mamy gotową ustawę, 
a Bielany zyskują uniwersy-
tet z prawdziwego zdarzenia 
– powiedziałam. Od kilku 
miesięcy pracowaliśmy nad 
przekształceniem Akademii 
Teologii Katolickiej, powstałej 
w 1954 roku na mocy uchwały 
ówczesnej Rady Ministrów,  
w uczelnię państwową dzia-
łającą wedle prawa o szkol-
nictwie wyższym. Siedzibą 
uczelni będą nadal poklasz-
torne budynki na Bielanach, 
pozostałe artykuły ustawy 
trzeba było napisać od nowa, 
wielka robota – westchnął 
minister Jerzy Zdrada. Ser-
decznie podziękowałam do-
stojnemu zespołowi na czele 
z ministrem Jerzym Zdradą, 
rektorem przekształcanej 
ATK ks. prof. Romanem 
Bartnickim i prorektorem ks. 
prof. Wojciechem Góralskim.  
– Przed nami jeszcze pierwsze 
czytanie na komisji sejmowej 
– dodałam. A potem debata 
plenarna, no i głosowanie. 
Musimy tłumaczyć posłom, 
szczególnie tym spoza War-
szawy, dlaczego Uniwersytet 
Kardynała Stefana Prymasa 
Wyszyńskiego jest tak po-
trzebny w Warszawie. A czy 
prymas Wyszyński rzeczywi-
ście związany był z Żolibo-
rzem, bo mało o tym wiem? 
– dopytywał się Minister. 
Wyjaśniłam, że ks. Stefan Wy-
szyński od 1942 roku był ka-
pelanem szpitala powstańcze-
go w Zakładzie Niewidomych  
w Laskach. W tym samym cza-
sie wstąpił do Armii Krajowej, 
Grupy Kampinos – Młociny  
i otrzymał stopień poruczni-
ka, pseudonim Radwan III. 
Krótki, dwuletni okres w La-
skach pozostawił niezatarty 
ślad na osobowości młodego 
kapłana – żołnierza.

Jest rok 1944. Nad Warsza-
wą nie gasną łuny pożarów. 
Młody ksiądz Stefan, kapelan 
szpitala polowego, pracuje bez 
wytchnienia. Spowiada, do-
brym słowem dodaje otuchy 
umierającym, ale gdy trzeba, 
a trzeba często, asystuje przy 
operacjach. Po latach powie, 
że widok kończyn, wynoszo-
nych wiadrami po amputa-
cjach był nie do zniesienia. 
Jednak nie poddaje się, nie 
rezygnuje z samarytańskiej 
posługi, z którą idzie także do 
rannych żołnierzy niemiec-
kich, bo, jak mówi, jeśli nie 
kocha się wszystkich, to nie 
kocha się nikogo. 

JOANNA 
FABISIAK
POSEŁ NA SEJM RP

FELIETON Chce kochać każdego czło-
wieka i służyć mu także w trud-
nych warunkach. To wybór 
drogi życiowej. Jej potwier-
dzenie przychodzi do młodego 
księdza jakby z samego nieba. 
Pewnego dnia porywisty wiatr 
przyniósł do Lasek tumany 
dymu z płonącej Warszawy, 
wraz ze skrawkami papieru 
i zwęglonych ubrań. U stóp 
księdza Wyszyńskiego upadła 
malutka, nadpalona karteczka 
z dobrze zachowanymi sło-
wami: „będziesz miłował”. Te 
dwa słowa, jak powstańczy 
testament, były dla przyszłe-
go Prymasa Tysiąclecia naj-
ważniejszym drogowskazem. 
W „Zapiskach więziennych” 
czytamy o inwigilacji, trzy-
letnim więzieniu bez posta-
wienia zarzutów, groźbach  
i upokorzeniach, stosowa-
nych przez ponad trzydzieści 
lat. Odpowiedź Prymasa na 
okrucieństwo prześladowców 
była niezmienna: „Niczym 
mnie nie zmuszą, abym ich 
nienawidził”, a uzasadnienie 
tych trudnych słów nastę-
pujące: „Człowiek, który nie 
umie przebaczać, jest naj-
większym wrogiem samego 
siebie”. Zgodnie z tą mak-
symą inicjuje w 1965 roku 
„Orędzie biskupów polskich 
do biskupów niemieckich”,  
w którym padają słowa: 
„Udzielamy przebaczenia 
i prosimy o przebaczenie”. 
Władze komunistyczne, po 
zapoznaniu się z treścią Orę-
dzia, zaatakowały Prymasa 
ze zdwojoną siłą. Kilkanaście 
lat wcześniej podpisuje, dla 
dobra Kościoła i narodu, po-
rozumienie między Episko-
patem Polski a Rządem PRL. 
Jest niezrozumiany i krytyko-
wany nawet przez Watykan. 
Dopiero po latach okazało się, 
że było wielu odważnych i mą-
drych hierarchów w Kościele 
Europy Wschodniej, ale tyl-
ko Prymas Wyszyński, dzięki 
swojej roztropności i pokorze, 
miał realny wpływ na losy 
Kościoła i narodu w Polsce. 
Skutecznie przeprowadził 
rekatolicyzację społeczeń-
stwa, zniszczonego moralnie 
długotrwałą wojną i równie 
trudnymi latami komunizmu. 
Dziewięcioletnia Nowenna 
przygotowująca do Tysiącle-
cia Chrztu Polski miała istotne 
znaczenie w wymiarze religij-
nym i etycznym. Jasnogórzec, 
jak się sam nazywał Prymas 

Tysiąclecia, wyjeżdżając do 
Rzymu w maju 1957 roku, 
by odebrać insygnia kardy-
nalskie, zabrał ze sobą kopię 
obrazu Matki Bożej Jasno-
górskiej i prosił papieża Piusa 
XII o jego poświęcenie, aby 
następnie poświęcony obraz 
wędrował po polskich para-
fiach. Ten zamiar tak przeraził 
ówczesne władze, że nakazały 
obraz aresztować i trzymać 
pod kluczem przez kilka lat. 

Długa jest lista zasług dla 
Kościoła i Polski beatyfiko-
wanego przed kilkoma dnia-
mi kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Prymasa Polski. 
Wielka jest radość środowi-
ska akademickiego UKSW  
z tej beatyfikacji. Zasadna też 
jest duma nas, bielańczyków, 
wspominających właśnie te-
raz bohaterstwo żołnierzy 
Grupy Kampinos – Młociny  
i porucznika Wyszyńskiego.                                                                             

Prymasa Tysiąclecia uho-
norowano w Polsce i na świe-
cie na różne sposoby. Ma duże 
i małe pomniki, dziesiątki 
szkół nazwano jego imieniem, 
napisano też wiele książek. 
Jednak świat zmienia się bar-
dzo szybko. Toteż sposoby 
przekazu informacji, uważane 
kiedyś za „trendy”, mogą być 
dziś uznane przez młodzież 
za „oldschoolowe”. A to do 
młodzieży właśnie warto dziś 
trafić z chrześcijańską wizją 
świata prymasa Wyszyńskie-
go, ale w sposób, który uwa-
żają za swój, za bliski. Nasza 
cywilizacja nie bez powodu 
nazywana jest obrazkową, bo 
coraz powszechniej słowo za-
stępujemy obrazem. 

Odpowiadając na te ten-
dencje i potrzeby, pomyślmy 
o muralu, upamiętniającym 
Wielkiego Prymasa. Mieli 
taki pomysł mieszkańcy Woli. 
Zgłosili go nawet do budżetu 
partycypacyjnego, ale nie uzy-
skał większości głosów. Może 
to i dobrze, bo to nasza dziel-
nica miała porucznika Wy-
szyńskiego, a teraz ma uniwer-
sytet jego imienia. Mamy na 
Bielanach już murale artystek 
Krystyny Sienkiewicz i Kory. 
Mamy mural upamiętniający 
Powstanie Warszawskie. To 
dobry czas, by porucznik Wy-
szyński uśmiechnął się do nas 
z bielańskiego muralu.  

REDAKCJA NIE  
ODPOWIADA ZA TREŚCI 

FELIETONÓW

Poseł Fabisiak na uroczystości na placu Konfederacji | FOT: Tomasz Ozdoba
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Varsaviana

Wojna światów na Zabłocińskiej
Jeszcze czterdzieści lat 
temu pośród nowej, 
wielorodzinnej zabudo-
wy ukryte były ostatnie 
relikty dawnego świata. 
Tak było na Mokotowie, 
Targówku, Bródnie, ale 
też na Rudzie. Pojedyn-
cze kamienice, domki, 
warsztaty – to wszystko 
było skazane na zagładę 
przez planistów i urbani-
stów. Nastała wojna świa-
tów: stary musiał ustąpić 
nowemu. I nie było od 
tego wyroku odwołania 
do żadnej instancji.

Tablica 
ogłoszeń

Huta Warszawa na Bielanach w Warszawie przy sta-
cji Metro Młociny, produkująca stal od prawie 65 lat, 
poszukuje pracowników fizycznych produkcji i utrzy-
mania ruchu, umowa o pracę, szkolenia, praca na zmiany 
(liczne dodatki do wynagrodzenia). Oferujemy pakiet 
medyczny, sportowy, bogaty fundusz socjalny. Chętnych 
prosimy o wysłanie C.V. na anna.malczewska@arcelor-
mittal.com, tel. 22 835 8321 lub osobiście na recepcję 
w biurowcu przy metrze Młociny, ul. Kasprowicza 132.

Kolekcjoner kupi wszystko związane z Warszawą, 
od porcelany po książki i wszelkiego rodzaju bibeloty. 
Sumienna wycena. Tel. 501 577 111

Antykwariat skupuje książki, płyty CD i winylowe, bi-
beloty i inne rzeczy w domu klienta oraz stacjonarnie.  
Conrada 11 paw. 2, tel. 22 663 39 19

Mam do wynajęcia miejsce postojowe w garażu pod-
ziemnym przy ul. Wergiliusza 5 (obok bazaru Wolumen), 
tel. 799745029

Malowanie, tapetowanie, osobiście, solidnie. 
Tel. 694 065 757

Sprzedam miejsce postojowe w podziemnej hali 
garażowej pod budynkiem mieszkalnym ul. Wrzeciono 
59 na strzeżonym osiedlu. o wymiarach 260 x 540cm. 
Własność hipoteczna, oddzielna księga wieczysta. 
Cena: 19.000 zł do negocjacji. Miesięczne opłaty 
administracyjne wynoszą 135zł, roczny podatek od 
nieruchomości wynosi 229zł (płatne jednorazowo  
lub w ratach). Kontakt: Ewa: 789 205 364

praca w Hucie!

Zamów bezpłatne ogłoszenie w „Naszych Bielanach":  
Zadzwoń pod nr tel. 22 443 47 60 (pon.–pt. w godz. 9–15)  

lub napisz na pburkiewicz@um.warszawa.pl

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

FOTOTEKA

a przy Marymonckiej 16 
niemal na naszych oczach 
rozpada się kamienica pani 
Mincbergowej – świadek 
strasznego Września 1939 
roku – przy której żołnierze 
Wojska Polskiego wspólnie  
z bohaterskimi mieszkańcami 
okolicznych domów budowali 
barykady, mające na celu za-
trzymanie potwornej armii 
Hitlera. 

Tak jak umierają ludzie, od-
chodzą też domy, ulice, a na-
wet całe dzielnice. Nie zostaje 
kamień na kamieniu. Kto dziś 
pamięta resztki młyna słodo-
wieckiego przy ulicy Słowac-
kiego? Kto pamięta sklep mię-
sny państwa Wdowiarskich? 
Wreszcie: czy ktoś pamięta 
jeszcze gwizd ciuchci, przez 

kilka lat kursującej przez Bie-
lany do Młocin, Łomianek  
i Palmir? Chyba już dosłow-
nie garstka osób. Tak jak 
drewniak przy Zabłocińskiej,  
w którym kiedyś toczyło się 
życie, rodziły się i umierały 
kolejne pokolenia bielańczy-
ków, a z czasem po prostu zo-
stał rozwalony kilkoma rucha-
mi łychy koparki…

Wzbogać Fototekę
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 umówie-
nia się na zeskanowanie foto-
grafii pod nr tel. 22 4434762.

Dom przy ulicy Zabłocińskiej | FOT: Bielańska Fototeka

Trawa zielo-
na, trybuny 
aliganckie, 
słupy z lampa-
my wielkie jak 
maszty okręto-
we, no mucha 
nie siada.

okraszony twórczością i po-
mysłowością dawnych cieśli 
oraz mistrzów stolarskich 
przepadł, i nikt o nim nie pa-
mięta. Zresztą, mimo coraz 
popularniejszych odwołań do 
dawnych warszawskich kli-
matów, takich obiektów jest 
coraz mniej. Nie raz pisaliśmy 
w „Naszych Bielanach” o tym, 
jak wyglądały zapomniane 
ulice Rudy i Kaskady. Jeszcze 
dwie dekady temu ulica Chle-
wińska była brukowana koci-
mi łbami, a wzdłuż krawęż-
ników ciągnęły się rynsztoki. 
Na Brochowskiej dogorywają 
ostatnie gołębniki, a ogródki 
i altanki z ulicy Smoleńskie-
go zostały zastąpione nowymi 
apartamentowcami. Nie ma 
już warsztatów, sklepików,  

Zakaz prowadzenia furmanek

PRZEMYSŁAW BURKIEWICZ

BIELAŃSKIE GADKI

– I co tam, panie Poldek, 
widziałeś pan tego nowego 
„Hutnika”?
– Owszem, niewąska spraw-
ka. Sam prezedent przyjechał 
wstęgie przeciąć i honorowo 
piłkie kopnąć na te murawe. 
– I jak sie szanownemu panu 
podoba nasz lokalny stadiun?
– Nie mogie powiedzieć,  
w deseczkie. Trawa zielona, 
trybuny aliganckie, słupy z 
lampamy wielkie jak maszty 
okrętowe, no mucha nie sia-
da. Wszystko pachnie jakby 
„Przemysławką” polane.  

A pamiętasz pan, jak tu sie-
demdziesiąt pięć lat temu tu 
krzaki rośli? 
– Mowa! Pracowaliśmy pod-
ówczas w Biurze Odbudowy 
Stolycy, w charakterze odgru-
zowujących Aleje Jerozolym-
skie przy Kruczej. Po robocie, 
jak człowiek przerzucił kilka 
ton cegieł i żelastwa, co nam 
Hitler w pamiątce po swojej 
wizycie zostawił, wsiadało się 
w dzyndzaj na Marszałkow-
skiej i dwa kwadranse później 
pod dębem na Bielanach 
rzadkieweczkie zakąszałeś 
pan pod jeden większy zakra-
piany. To byli czasy!
– Ano byli. Teraz to, prosze 
szanownego pana, wszystko 
jest jakieś insze. Patrz pan, 
dwie dekady temu, żeby 
talarze potłuczone, garnki 
przepalone i inne ceramikie 
antyczne pooglądać, trzeba 
było zaiwaniać do Muzeum 
Narodowego. A teraz,  
w „Naszych Bielanach” pisali, 
mamy muzeum na Młoci-
nach. 
– Narodowe? Czy z temi 
talerzamy? 
– Muzeum z talerzamy to 

sobie możesz pan zrobić 
na własnej działce, jak pan 
miski i salaterki roztłuczesz 
o kamień. Muzeum Geode-
zji mamy na Biograficznej 
ulycy, pod numerem drugiem 
zresztą. 

Widoczny na zdjęciu budy-
nek znajdował się przy ulicy 
Zabłocińskiej. Takich domów 
– zbudowanych z sosnowe-
go drewna – było kiedyś na 
dawnych stołecznych przed-
mieściach wiele. Znaczna 
część spłonęła w 1939 i 1944 
roku, ale jeszcze do końca 
PRL drewniaki można było 
spotkać tu i ówdzie. Dziś, aby 
obejrzeć takie budynki, musi-
my pofatygować się na Wólkę 
Węglową, Młociny, albo na 
Placówkę. Marymont, Słodo-
wiec czy Ruda zostały z takich 
reliktów skutecznie wyczysz-
czone. 

Dom ze zdjęcia stał jesz-
cze w latach osiemdziesią-
tych. Już na fotografii widać, 
że jest opuszczony i za kilka 
chwil przestanie istnieć. Do-
robek poprzednich pokoleń 

Pan Poldek i jego wier-
ny druh Stach Jajecznik 
spotkali się jak zwykle 
na bazarku przy Wo-
lumenie, by poroz-
mawiać o ostatnich 
wydarzeniach i wymie-
nić się najświeższymi 
wiadomościami. 

mieszkać. 
– Toś pan faktycznie geodeta, 
jak pragne zakwitnąć. Panie, 
a wiele pan uważasz o prze-
budowie Sokratesa ulicy? 
– Ja to patrze na te spra-
we przez takie optykie, że 
przebudowa Sokratesa to 
małe piwo przed śniadaniem. 
Spójrz pan na Trase AK. Tyle 
pasów w jedne strone, tyle 
w drugie. I co? Od rana do 
wieczora klops. Rano stoi  
w strone Powązek, popo-
łudniową porą w kierunku 
Bródna. Czterdzieści pasów  
w obie strony jakby zrobili, 
toby korki byli. 
– Nie da się ukryć! Samo-
chodów coraz więcej, a i cała 
Polska chce sie do Warszawy 
wtarabanić i stołeczne księgie 
meldunkowe zapełnić.  
A z takiego Łukowa, Grójca 
czy inszej Mławy to tylko sa-
mochodem mogą się zjeżdżać, 
bo przecież na Trasie AK jest 
zakaz prowadzenia furma-
nek…  
Wniosek jest jeden: trzeba 
na tej trasie wprowadzić 
zakaz ruchu, to i korków nie 
będzie!.

– I co tam trzymają? 
– Stare mapy, aparaturę 
miernicze. Wiesz pan, węgiel-
nice na ten przykład. Tego 
urządzenia osobiście obsłużyć 
nie umię, ale ulica Węgielni-
cowa na Grochowie jest miła 
memu sercu, bo choć już nie 
istnieje, to róg Węgielnico-
wej i Mimośrodowej moja 
szanowna małżonka w stanie 
panieńskiem była uprzejma 

Mała Oliwka to nasza 
dzielna, niezwykle silna 
sąsiadka. 

Dziewczynka urodziła się  
z rzadką chorobą genetycz-
ną – wrodzoną łamliwością 
kości. – Mimo przeciwno-
ści losu Oliwka jest zawsze 
uśmiechnięta i zaraża dobrym 
nastrojem wszystkich dookoła 
– mówi radna Monika Szad-
kowska (Razem dla Bielan), 
która aktywnie włączyła się  
w zbiórkę na rzecz dziewczyn-
ki. 

Kości Oliwki są tak kruche, 
że łamią się nawet podczas ru-
szania rękami czy nogami. Do 
uszkodzeń dochodziło nawet, 
gdy dziewczynka była jeszcze 
w brzuszku mamy. Oliwka 
potrzebuje każdej złotówki, by 
wykupić lekarstwa. 

Radna Szadkowska zorga-
nizowała zbiórkę książek, któ-

POMÓŻMY MAŁEJ OLIWCE!

re można licytować na grupie 
facebookowej Licytacje Po-
mocnych Bielan. Mieszkańcy 
Bielan, w tym uczniowie na-
szych szkół, odpowiedzieli 
na apel, i przekazują kolejne 
dary. To książki, ale też gadże-
ty czy domowe wypieki. 

Więcej informacji o tym jak 
można pomóc małej Oliwce, 
znajdziecie na stronie dzie-
ciom.pl/podopieczni/32469, 
a także na profilu „Oliwkowy 
świat” na Facebooku. PB


