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Podsumowanie kadencji 2010–2014

Rafał Miastowski, burmistrz Dzielnicy Bielany
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grudnia 2010 r., rozpocząłem
pracę na stanowisku burmistrza
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Od tego czasu minęły już prawie 4 lata.
Myślę, że to dobry moment na podsumowanie mojej i moich kolegów z Zarządu dotychczasowej działalności.
Muszę przyznać, że te 47 miesięcy, jakie
dzień dzisiejszy dzieli od chwili objęcia
przeze mnie funkcji burmistrza, było – tak
jak nasze codzienne życie – naznaczone
dużą liczbą trudności i problemów, ale również nie brakło w nich pozytywów. Niełatwa
sytuacja budżetowa oraz społeczno-gospodarcza kraju i Warszawy odcisnęła wyraźne
piętno na możliwościach naszej dzielnicy,
która jako część stolicy korzysta z budżetu
m.st. Warszawy. A budżet ten był taki, że
trzeba było na bieżąco weryfikować priorytety wydatkowania środków finansowych,
również w skali miasta.
Generalnie, w miarę posiadanych środków realizowaliśmy sprawy, które były bliskie i ważne dla bielańczyków. Pomimo
zastosowania koniecznych oszczędności,
naszemu samorządowi udało się w tym okresie przeprowadzić wiele wartościowych
działań w różnych dziedzinach, wiążących

się z codziennym życiem mieszkańców
dzielnicy Bielany. Za bardzo istotne uważam
inicjatywy, które miały w zamierzeniu poprawić rozbudowę różnego rodzaju infrastruktury, takie, jak m.in. drogi, placówki
oświatowe czy też obiekty użyteczności
publicznej.
Podstawowymi zadaniami, jakie stanęły
przed bielańskim samorządem w VI kadencji, były – w czasie trudnej sytuacji finansowej m.st. Warszawy i pojawiających się dość
często różnego rodzaju ograniczeń – starania
o pozyskanie z budżetu m.st. Warszawy jak
największych środków na inwestycje, które
poprawiłyby warunki komunikacyjne na
Bielanach. W ciągu tych czterech lat udało
nam się na te cele pozyskać przeszło 40 mln
zł, dzięki czemu w latach 2011–2014 mogliśmy na terenie dzielnicy Bielany przeprowadzić szereg zadań inwestycyjnych o różnorakim charakterze. Zadania te dotyczyły
m.in. budowy dróg, infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zrealizowane
przez dzielnicę, bądź m.st. Warszawa inwestycje i zadania w tej kadencji na Bielanach
obejmowały m.in:
● budowę mostu Marii SkłodowskiejCurie,
● budowę drugiej jezdni ul. Kasprowicza,
● budowę al. Reymonta.
● budowę ronda na ul. Arkuszowej i ul.
Wólczyńskiej,
● przebudowę skrzyżowania ul. Nocznickiego z ul. Wólczyńską,
● przebudowę skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Conrada,
● przebudowę ulic: Kiwerskiej, Barcickiej, Przybyszewskiego i Maszewskiej,
● przebudowę układu komunikacyjnego
ul. Sacharowa,
● przebudowę ul. Wergiliusza,
● modernizację ul. Wólczyńskiej,
● budowę Kompleksu Sportowego, ul.
Lindego 20,
● remont Bielańskiego Ośrodka Kultury,
ul. Goldoniego 1,
● budowę budynku komunalnego przy ul.
Nocznickiego 13a,
● budowę instalacji C.O. i C.C.W. w budynkach przy ul. Barcickiej 1, Gdańskiej

16, Gdańskiej 18, Kleczewskiej 54,
● przebudowę placów zabaw przy ul.
Rudzkiej 12/14, Słowiańskiej 21 i 22,
Starej Baśni i w Parku Kępa Potocka
● zagospodarowanie terenu przy ul. Sze● budowę dróg na Młocinach,
gedyńska 9a,
● budowę ul. Rokokowej i ul. Projekto● modernizację Przedszkola Nr 309 przy
wanej 6,
ul. Andersena 7,
● remont ul. Żubrowej na odcinku między
● modernizację Przedszkola Nr 308, al.
ulicami Samogłoski i Wóycickiego,
Reymonta 8a,
● remont ul. Dzierżoniowskiej między
● modernizację budynku na siedzibę żłobulicami Trylogii i Żubrową,
ka, ul. Przybyszewskiego 70/72.
● remont ul. Marii Gonzagi między ulica● przebudowę boiska przy LO XXII wraz
mi Balaton i Arrasową,
z zagospodarowaniem i ogrodzeniem
● remont ul. Heroldów między ulicami
terenu, ul. Staffa 111,
Pułkową a Encyklopedyczną,
● termomodernizację budynków przed● budowę chodnika na ul. Dewajtis,
szkoli Nr 105, 271, 307, 308, 309
● remont ul. Schroegera i Przybyszew● termomodernizację budynków gimnaskiego.
zjów Nr 70, 72,
Z kolei na 2015 r. zaplanowana jest
● modernizację Ośrodka Pomocy Spo- kontynuacja zadań rozpoczętych w tym roku
łecznej, ul. Przybyszewskiego 80/82,
oraz pojawią się nowe tematy:
● utworzenie szkolnego placu zabaw w
● modernizacja Przedszkola Nr 39, ul.
ramach programu „Radosna szkoła” w
Dorycka 1 (2014 - 2015),
szkołach podstawowych Nr 77, 133,
● budowa świetlicy w Zespole Szkól Nr
214, 273, 289,
124 ul. Conrada 6 (2014 - 2015),
● modernizację placu zabaw na terenie Szko● modernizacja Przedszkola Nr 181 ul.
ły Podstawowej Nr 80, ul. Aspekt 48,
Pruszyńskiego 5 (2014 - 2015),
● modernizację pomieszczeń na potrzeby
● budowa przedszkola, ul. Samogłoski 9
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz(2014 - 2015),
nej, ul. Wrzeciono 24.
● modernizacja Przedszkola Nr 236, ul.
● termomodernizację budynków liceów
Fontany 2 (2014 - 2015),
Nr XLI, XXII, LIX, VII,
● modernizacja Zespołu Szkół Sporto● modernizację placu zabaw na terenie
wych Nr 50, ul. Lindego 20.
Szkoły Filialnej, ul. Arkuszowa 202,
Więcej na temat inwestycji zrealizowa● modernizację wraz z przebudową bu- nych na Bielanch w latach 2011–2014 znajdynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3,
dziecie Państwo na kolejnych stronach.
● uruchomienie wypożyczalni roweroZ poważaniem
Rafał Miastowski
wych Veturilo,
burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
● uruchomienie punktu paszportowego w
bielańskim ratuszu,
● przebudowę placu zabaw w Przedszkolu Nr 268, ul. Przytyk 5a,
● budowę wewnątrzosiedlowych placów zabaw: ul.
Przytyk 7, pomiędzy budynkami Żeromskiego
66/72 i Reymonta,
● przebudowę placu zabaw
w Przedszkolu Nr 307, ul.
Księgarzy 9,
● wykonanie ekoskweru, ul.
Bogusławskiego,
● budowę nowego kolektora
ściekowego na ul. Mary- Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy: Marek Lipiński,
Piotr Rudzki, Rafał Miastowski i Grzegorz Pietruczuk
monckiej

Fot. Arch. Redakcji

URZĄD
L Sesja Rady Dzielnicy

Dlaczego go zabili?

K

Robert Wróbel
Przewodniczący Rady Dzielnicy

14

października 2014 r. odbyła się L Sesja Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na której zostały
podjęte cztery uchwały dotyczące wniosków o
zmiany w załączniku dzielnicowym Nr III do budżetu miasta
stołecznego Warszawy na 2014 r. Ponadto Rada Dzielnicy
Bielany m.st Warszawy pozytywnie zaopiniowała dzielnicowy załącznik nr III do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015 r. z uwzględnieniem zwiększenia środków na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne.
Rada Dzielnicy pozytywnie zaopiniowała propozycję
nadania nazwy ul. Andrieja Sacharowa położonej na terenie
Dzielnicy Bielany. Przychyliła się również do propozycji
zniesienia nazwy ul. Jana Kasprowicza na odcinku od ul. An-

drieja Sacharowa do ul. Stefana Żeromskiego, która w wyniku
przebudowy węzła komunikacyjnego uległa likwidacji.
Rada rozpatrzyła także dwie skargi na działania Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy oraz jedną skargę na działania Zarządu Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy. Dwie skargi zostały uznane za bezzasadne, a jedna skarga nie mogła być rozpatrzona przez organy samorządowe, gdyż zarzuty dotyczyły naruszenia prawa,
co stanowi kompetencje organów wymiaru sprawiedliwości.
Teksty uchwał Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.bielany.waw.pl – w zakładce BIP.
Robert Wróbel,
Przewodniczący Rady Dzielnicy

Zespoły społeczne na Bielanach

O

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

d 6 lat działa na Bielanach Dzielnicowa Komisja
Dialogu Społecznego. DKDS to gremium inicjatywno-doradcze, polegające na współpracy środowiska pozarządowego i urzędniczego. Komisja skupia organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców
dzielnicy. Jej głównymi zadaniami są konsultacje dzielnicowych programów, ogłoszeń konkursowych dla organizacji pozarządowych, udział w pracach komisji konkursowych,
wymiana wzajemnych doświadczeń i wspólne działanie na
rzecz mieszkańców Bielan.
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Jako swój główny sukces komisja uważa doprowadzenie
do obniżenia kosztów wynajmu lokali na cele społeczne i
kulturalne dla organizacji pozarządowych działających na
Bielanach. Spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego są jawne i otwarte. Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Bielan do włączania się w
prace DKDS Bielany.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie
www.bielany.waw.pl
Daniel Pieniek, przewodniczący DKDS Bielany.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

unkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy działa w ramach realizacji Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:
● uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających
● członków rodzin osób uzależnionych
● doświadczających przemocy
● stosujących przemoc
● świadków przemocy
● będących w trudnej sytuacji życiowej (kryzysy życiowe i rodzinne).
Rocznie do PIK zgłasza się ponad 1000 osób, część z
tych osób korzysta z bezpłatnych porad i konsultacji terapeuty uzależnień, psychologa i prawników, części udziela-

ne są informacje o ofercie pomocy na terenie dzielnicy i
Warszawy. W trakcie dyżurów prowadzone jest również
ogólnodostępne poradnictwo telefoniczne w zakresie dostępnej oferty pomocy. W okresie 2011 – IX 2014 w PIK
udzielono 5606 porad i konsultacji specjalistycznych w
zakresie:
● uzależnień i nadużywania substancji psychoaktywnych,
● prawa,
● pomocy psychologicznej.
Konsultanci PIK (szczególnie w zakresie problemu
uzależnień od alkoholu) ściśle współpracują z konsultantami Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy.
WSZ

Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
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odstawowym zadaniem Zespołu jest realizacja procedury zobowiązania do leczenia odwykowego osób
uzależnionych od alkoholu, oraz – w jej ramach –
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Konsultanci pomagają także rodzinom osób uzależnionych w lepszym radzeniu sobie z funkcjonowaniem pijących.
Od połowy 2013 r. Zespół realizuje również procedurę
„Niebieskich Kart”. Skład Zespołu to 9 osób, merytorycznie
i praktycznie przygotowanych do realizacji tych zadań.
Osoby te pełnią codziennie dyżury w siedzibie Zespołu, oraz
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pracują w terenie. W okresie mijających 4 lat do Zespołu
wpłynęło 578 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Skierowano do sądu 256 spraw. W sumie jednak
Zespół zajmował się sprawami 1179 osób, które były na
różnym etapie realizacji. Część osób podejmuje dobrowolnie
leczenie odwykowe i nie ma potrzeby kierowania sprawy
do sądu, a ich bliscy też korzystają z terapii. Dzielnicowy
Zespół realizując swoje zadania współpracuje z wieloma
instytucjami i służbami na terenie naszej dzielnicy.
WSZ

ilka dni temu byłam świadkiem trudnej rozmowy
młodej matki z dziećmi. Siedziałam na ławce w parku
żoliborskim i mimo woli zaczęłam przysłuchiwać się
rozmowie prowadzonej obok. Początkowo dobiegał do mnie
tylko cichy monolog młodej dziewczyny, która coś tłumaczyła dzieciom. Wygrzewałam się na słońcu i zupełnie nie byłam
zainteresowana edukacyjną pogawędką. W pewnej chwili
jedno z dzieci zadało głośno pytanie. Dlaczego go zabili?
Ukradkiem spojrzałam w stronę sąsiadów. Ośmioletni chłopiec
i niewiele młodsza dziewczynka z uwagą słuchali odpowiadania matki. Ja też zaczęłam słuchać. Bo był dobry i bronił ludzi
– mówiła matka. To kto go zabił? Powtórzył pytanie chłopiec.
Źli ludzie. Tu zaczęła się opowieść o ks. Jerzym Popiełuszce
i jego oprawcach. Młoda matka z trudem tłumaczyła jak to się
stało, że Księdza, który dobrem chciał walczyć ze złem, porwali i zamęczyli, a ciało utopili.
Te październikowe rozważania chcę snuć wokół osoby bł.
ks. Jerzego Popiełuszki w roku smutnego jubileuszu 30.
rocznicy śmierci. Zwykły kapłan. Słabego zdrowia i delikatnej
postury. Jak wspomina Waldemar Chrostowski, jadł mało
albo wcale, ale zawsze przychodził na wspólne posiłki na
plebanii, aby porozmawiać z księżmi. Lubił rozmawiać i potrafił nawiązywać kontakt z ludźmi wierzącymi i niewierzącymi. Toteż w jego pokoju zawsze było pełno ludzi. Przychodzili ze sprawami publicznymi albo prosili o radę, jak postąpić w
życiu osobistym. Nic więc dziwnego, że dzień ks. Jerzego
rozpoczynający się przed szóstą, kończył się zwykle po północy. A przecież został przeniesiony ze św. Anny do tej żoliborskiej parafii dla poratowania zdrowia. Żartował sobie nawet,
że ma mniej siły niż Tajniak, jego malutki kundelek. Ten wątły
i chorowity ksiądz miał jednak duchowe siły giganta. Odprawiane przez niego msze gromadziły tysiące ludzi, którym
mówił o Bogu i Ojczyźnie. Przekonywał do mówienia prawdy
i przeciwstawiał się wszelkiemu odwetowi za doznawane zło.
Mawiał: „Służyć Bogu, to szukać dróg do ludzkich serc. Służyć
Bogu, to mówić o złu jak o chorobie, którą trzeba ujawnić, aby
móc leczyć. Służyć Bogu to piętnować zło i wszelkie jego
przejawy.” Słowo uczy, przykład pociąga. Wiedział o tym ks.
Jerzy i nawet w najtrudniejszych sytuacjach nie bał się być
świadkiem. Odbywając służbę wojskową, w specjalnym ośrodku dla alumnów, wielokrotnie był szykanowany przez wojskowe władze za noszenie medalika i różańca. W liście do swojego ojca duchowego pisał: „Dowódca plutonu kazał mi zdjąć z
palca różaniec, na zajęciach, przed całym plutonem. Odmówiłem, czyli nie wykonałem rozkazu. A za to grozi prokurator”.
Przykład pociągał. Koledzy z jednostki, mimo zakazów gromadzili się na wspólnej modlitwie prowadzonej przez ks. Jerzego.
Grób zamordowanego kapłana znajduje się na terenie parafii św. Stanisława Kostki, w której pracował przed śmiercią.
Płaska granitowa płyta w kształcie krzyża otoczona jest kamieniami, ułożonymi w kształcie różańca. Może nie jest to przypadek, bo ksiądz Jerzy nie rozstawał się z różańcem. A ostatnie
rozważanie różańcowe prowadził w kościele Świętych, Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy 19 października 1984
r. Na kilka godzin przed śmiercią, jak gdyby ją przeczuwając,
prosił Matkę Bożą „...odsuń od nas niepokój, rozterki, załamania i umocnij nas na duchu”. Czuł lęk, który jednak nie był w
stanie go sparaliżować i odwieść od zaplanowanego działania.
Postąpił zgodnie ze słowami „służyć Bogu to piętnować zło”
nawet jeśli ceną jest śmierć.
Trzy dekady, jakie minęły od tragicznych wydarzeń to jedno
pokolenie, które wyrosło w Polsce wolnej i pięknej. O ks. Jerzym, błogosławionym kapłanie, na którego kanonizację czekamy, ci młodzi ludzie słyszeli od rodziców na ławce w parku, w
domu lub innym miejscu. Znają fakty z życia, wiedzą, że został
zamordowany, ale czy znają i zechcą moderować życie społeczne wedle wskazania Błogosławionego „Zło
dobrem zwyciężaj”? Co powiedzą o ks.
Jerzym swoim dzieciom i czy wytłumaczą
kim był i jest dla nas Męczennik czasu
Solidarności? Świat zna ks. Jerzego, my
może powinniśmy poznać na nowo jego
mądre myśli, które pomagają budować
dobre relacje między ludźmi.
Joanna Fabisiak
Poseł na Sejm RP
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PODSUMOWANIE KLUBÓW RADNYCH DZIELNICY

C

Klub Radnych Platforma Obywatelska

odzienna praca jest często niewidoczna, a efekty
pojawiają się po pewnym czasie.
W tej kadencji odbyło się 56 sesji rady w tym 6
nadzwyczajnych. Posiedzeń komisji odbyło się 309. W strategicznych sprawach rada dzielnicy podjęła 8 stanowisk a
komisje podjęły 711 uchwał. W latach 2010–2014 radni
klubu PO złożyli 132 interpelacje, a dwukrotnie więcej
spraw mieszkańców załatwialiśmy bezpośrednio w rozmowach z zarządem i urzędnikami.
W kończącej się kadencji na terenie dzielnicy nastąpiły
miliardowe nakłady z budżetu miasta (most Marii Skłodowskiej-Curie – ok. 1 mld zł, kolektor ściekowy MPWiK
– ok. 1 mld zł). Między innymi z tego powodu budżet lokalny, do bezpośredniego decydowania przez radnych był
w tych latach mniejszy, ale łącznie dzielnica wchłonęła

ogromne nakłady finansowe podobnie jak w poprzedniej
kadencji. Dzięki naszej determinacji udało się zrealizować
oczekiwaną od wielu lat budowę al. Reymonta oraz budowę drugiej linii ul. Kasprowicza, co znacznie udrożniło ruch
uliczny w tej części dzielnicy. Po wielu latach poprawiliśmy
również komfort pracy, a co za tym idzie warunki do badań
i diagnostyki dla dzieci i młodzieży przenosząc Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczną z ul. Grębałowskiej do
wyremontowanych i zmodernizowanych, nowoczesnych
na miarę XXI w. pomieszczeń przy ul. Wrzeciono.
Radni Klubu pracowali nad: przyspieszeniem tworzenia
planów miejscowych, poprawy bezpieczeństwa oraz rozwoju sieci transportu publicznego. Także w sprawie zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach; modernizacji przychodni zdrowia; remontów ulic; pomocy wykluczonym,

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

W

mijającej kadencji samorządu 2010 – 2014 z woli
mieszkańców w 25 osobowej Radzie Dzielnicy
Bielany z rekomendacji mandat radnego sprawowały 4 osoby: Anna Czarnecka, Halina Szerszeń, Maria Mossakowska i Waldemar Maciejewski. W Zarządzie Dzielnicy
Bielany funkcję v-ce burmistrza sprawował Grzegorz Pietruczuk. Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany nadzorował
pracę następujących komórek Urzędu: Wydziału Architektury
i Budownictwa, Wydziału Działalności Gospodarczej, i Zezwoleń, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału
Ochrony Środowiska, Zespół Sportu i Rekreacji oraz, a także
współpracę z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego, Delegaturą Biura Gospodarki Nieruchomościami oraz współpracę z Centrum Rekreacyjno-Sportowym i ze
służbami mundurowymi.
W czasie trwania kadencji nasi radni składali liczne interpelacje dotyczące bieżących problemów mieszkańców Bielan. Ponadto regularnie spotykali się z mieszkańcami w trakcie dyżurów,
a także wspierali akcje obywatelskie takie jak obrona Parku Olszyna, pozostawienie nazwy ulicy Szegedyńska oraz pozostawienie biblioteki przy ulicy Wrzeciono 48, powstanie placu zabaw
w przedszkolu przy ul. Przytyk, rozpoczęcie prac docieplenia sali
gimnastycznej w sp. 273 (radna Anna Czarnecka).
SLD współorganizuje protest mieszkańców Bielan domagających się zamknięcie kompostowni i składowiska odpadów

K

na Radiowie, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i jakości
życia mieszkańców. Od prawie półtora roku problem ten stał
się najbardziej uciążliwy dla mieszkańców całych Bielan, w
szczególności z powodu odoru. Będziemy dalej działali w tej
sprawie aż do uzyskania decyzji o zamknięciu kompostowni
i składowiska odpadów.
Pamiętając o naszych Bielańskich seniorach byliśmy inicjatorami wielu wydarzeń kulturalnych oraz sportowych aktywnie wspierając działalność klubów seniora, a także wywalczyliśmy bielańskie rozwinięcie programu „ Senior starszy –
sprawniejszy”.
Dużą aktywnością na szczeblu zarówno województwa jak
i Dzielnicy Bielany wykazywał Grzegorz Pietruczuk, Radny
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Przewodniczący SLD
na Bielanach. Na dzień dzisiejszy złożył 225 interpelacji,
więcej niż kluby PO i PSL razem wzięte. Wspiera walkę o
szpital w Dziekanowie Leśnym i aktywnie dąży do zamknięcia
kompostowni i składowiska odpadów na Radiowie.
Jako zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany wspólnie z klubem radnych SLD udało im się doprowadzić do generalnego
remontu Bielańskiego Ośrodka Kultury, wybudowania Mediateki Start Meta na warszawskim Wrzecionie, modernizacji Biblioteki na ul. Duracza. W zakresie infrastruktury sportowej największa inwestycja to utworzenie kompleksu sportowego przy Centrum
Rekreacyjno-Sportowym na ul. Lindego 20. Do sukcesów należy

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

adencja samorządu Dzielnicy 2010-2014 przechodzi
do historii. Nadszedł czas podsumowań i ocen.
Czytelnik gazety „Nasze Bielany” może odnieść
wrażenie, że wszystko jest w porządku, Dzielnica się rozwija, inwestycje kwitną, oświata ma się dobrze, sport, rekreacja,
rozrywka – pasmo sukcesów. A jaka jest rzeczywistość, o
czym nie informuje gazeta Zarządu?

Na początek inwestycje, bo to one decydują o rozwoju
Bielan. Władze Dzielnicy szczycą się takimi inwestycjami jak
m.in.: przebudowa układu komunikacyjnego na „Serku”, tylko
pytamy – po co? – mając na uwadze brak ostatecznej koncepcji
jego zagospodarowania. Dalej: budowa ronda Arkuszowa-Wólczyńska, tylko że w najmniej odpowiednim miejscu, bo przecież
absolutnie nie rozwiązuje to problemu korków w ciągu tych
ulic i dojazdu do metra. Następnie: druga nitka ul. Kasprowicza,
niewątpliwie konieczna, tyle tylko, że opóźniona o jakieś 5 lat.
Budowa kolektora w ul. Marymonckiej, poza dwuletnim paraliżem komunikacyjnym, znaczenie dla Bielan żadne. Najważniejsze w tym wszystkim jest, że te przedsięwzięcia to inwestycje ogólnomiejskie, takie jak: most Marii Skłodowskiej-Curie
czy metro, niefinansowane przez Dzielnicę.
W tym miejscu należy wspomnieć o jeszcze jednej takiej
inwestycji – rozbudowanie ZUOK Radiowo (kompostownia)
i wysypiska śmieci. Pani Prezydent i MPO przy biernej posta-

Nasze Bielany nr 10/2014

wie Zarządu zafundowali Bielanom cuchnący śmietnik dla
całej Warszawy i dopiero wskutek gwałtownej reakcji mieszkańców opamiętali się, po trzech latach trzymania sprawy w
tajemnicy i ze świadomością, ze w tym czasie wszystkie decyzje i pozwolenia stały się prawomocne. A teraz sprawa
najważniejsza – inwestycje własne Dzielnicy. To one decydują i mają bezpośredni wpływ na budowę i remonty szkół (a nie
ich likwidację), przedszkoli, placówek kulturalnych, rozbudowę i utrzymanie dróg lokalnych, parkingów, boisk placów
zabaw, remonty zasobów mieszkaniowych itd. Tak więc jest
to podstawowe kryterium oceny działalności samorządu, a
więc Rady i Zarządu Dzielnicy. W tym zakresie minioną kadencję należy uznać za dramatycznie złą, najgorszą w historii
istnienia Bielan jako Gminy, a następnie Dzielnicy. Nakłady
na te inwestycje w latach 2010-2014 wyniosły ok. 460 zł na
mieszkańca Bielan i były najniższe ze wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Średnia dla stolicy wynosi ok. 1000 zł na
osobę, z czego wynika, że na naszą Dzielnicę wypada średnio
ok. 132 mln zł, a otrzymaliśmy ok. 61 mln. Za brakującą
kwotę można by było wybudować np. 16 przedszkoli lub 48
boisk szkolnych albo też wyremontować kilkanaście kilometrów ulic – to tak dla zobrazowania skali problemu. Te „lepsze”
dzielnice to np. Wilanów ok. 3300 zł na mieszkańca, Praga
Pn. ok. 1800 zł czy sąsiednie Bemowo 1350 zł.

starszym i chorym oraz ubogim. Działaliśmy na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej, czego efektem jest 11
stacji rowerowych Veturillo, a sieć ścieżek rowerowych w
sumie przekroczyła 38 km. Z mniejszych sukcesów, Bielany zyskały 6 siłowni plenerowych, doposażone lub
utworzone zostały nowe place zabaw. Nasi radni pracowali także w grupie ds. budżetu partycypacyjnego. Czasem
musieliśmy rozwiązywać kompromisowo sprzeczne oczekiwania różnych grup mieszkańców czy środowisk. Najtrudniejsza w tej kadencji sprawa wysypiska śmieci i
kompostowni będzie zakończona najpóźniej do końca
2016 r. Na zakończenie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy z nami współpracowali w czasie
kadencji, składali różne wnioski i propozycje. Chciałabym
zachęcić pozostałych mieszkańców do aktywnej współpracy w przyszłości.
Ilona Soja-Kozłowska,
Klub Radnych Platforma Obywatelska

także zaliczyć kompleks sportowy Syrenki w Parku Olszyna i
boiska Orlik na ul. Rudzkiej, a także wyremontowanie przez
ostatnie 8 lat siedmiu kompleksów boisk przyszkolnych. Efekty
przynosi Bielański Program Budowy i Rewitalizacji Placów
Zabaw „Bieluś”. Dzięki niemu udało się wybudować bądź wyremontować wiele obiektów na terenie całej dzielnicy m.in. place
zabaw przy ul. Starej Baśni, przy ul. Przytyk, w przedszkolu nr
268 „Słoneczny Promyk”, kończymy modernizację w przedszkolu 307 przy ul. Księgarzy. Ponadto można wymienić nowatorski
program edukacji ekologicznej w przedszkolach i szkołach.
Oprócz bieżącej aktywności pracujemy także nad przyszłymi inwestycjami. Już przygotowany jest program modernizacji parków bielańskich, m.in. stawów Brustmana. Planowana jest kontynuacja programu ”Bieluś” z nastawieniem na
remonty przedszkolnych placów zabaw, z czego trzy w przyszłym roku, budowa Domu Kultury „Piaski” i program rewitalizacji podwórek. Będziemy także wszelkimi środkami
walczyć o zamknięcie kompostowni na Radiowie.
Mamy wizję kompleksowych zmian na całych Bielanach,
we wszystkich obszarach znajdujących się w kompetencji
Urzędu Dzielnicy. Wiemy, że nie uda się to bez wsparcia
mieszkańców. Nasi radni są otwarci na uwagi i sugestie mieszkańców, zawsze staramy wsłuchać się w ich głos jak najlepiej.
Liczymy na Państwa poparcie w wyborach samorządowych
16 listopada.
Radni Dzielnicy SLD Bielany,
Zastępca Burmistrza Bielan Grzegorz Pietruczuk

Ale nawet z tych katastrofalnie niskich środków Zarząd
„potrafił wygospodarować” ponad 800 tys. zł na betonowy chodnik w rezerwacie Lasek Bielański czy 17 mln zł (średni całoroczny budżet inwestycyjny) na ślimaczącą się 3 lata budowę ul.
Reymonta, którą to inwestycję powinno finansować miasto, a nie
nasza Dzielnica. Jednak gwoli sprawiedliwości należy wspomnieć, że Bielany igrzyskami i imprezami „stoją” i to, bez żadnej
złośliwości, dobrze że są organizowane. Sprawa jest jednak w
tym, że nie powinny one przesłaniać najistotniejszych problemów
Dzielnicy, a lansowanie się przy tej okazji przez członków Zarządu i niektórych radnych (także w „Naszych Bielanach”) jest
co najmniej niestosowne. Na koniec jeszcze jedno.
Mają Państwo, mieszkańcy Bielan, prawo zapytać – co na
to opozycja? Otóż zapewniamy, że wszystkie ww. sprawy i
wiele innych problemów były przedmiotem burzliwych dyskusji na sesjach Rady, także protestów i interpelacji, ale o tym
ani TVN ani „Nasze Bielany” nie informują. Jakie były tego
efekty? Oceniamy, że niezadawalające, choć zapobiegliśmy
wielu wręcz szkodliwym dla Bielan decyzjom. Dlaczego?
Przecież liczy się niestety przy głosowaniu „liczba szabli”, a
tych rządząca na Bielanach koalicja PO-SLD ma 17 z łącznej
liczby 25 radnych.
Zbliżają się wybory. Szanowni Państwo, aby za 4 lata nie
pisać w tym miejscu o całkowitej zapaści finansowej Dzielnicy,
konieczna jest „Dobra zmiana dla Warszawy i Bielan”.
Jan Zaniewski, Łukasz Świderski,
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
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KOMUNIKACJA (2011–2014)
1. Budowa mostu Marii Skłodowskiej-Curie – ok. 1 mld zł
autobusem oraz metrem. Długość mostu wynosi 795 m, a cała przeprawa posiada
4,3 km długości. Most jest solidny, dlatego waży aż 9 400 t. Znajdują się na nim
trzy pasy ruchu: dwa dla samochodów w obu kierunkach oraz trzeci – docelowo
dla linii tramwajowej i ciągu pieszo-rowerowego.

Fot. Z. Morawski

Największa inwestycja zakończona na terenie Bielan w tej kadencji to oddanie do
użytku (24 marca 2012 r.) mostu Marii Skłodowskiej-Curie, który połączył Bielany z Białołęką. Z mostu można szybko dojechać komunikacją publiczną do
węzła przesiadkowego Młociny, a następnie do innych części miasta: tramwajem,

2. Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza
– ok. 26 mln zł

3. Budowa ronda na ul. Arkuszowej
i ul. Wólczyńskiej
– 3 mln zł

Ulicę oddaliśmy do użytku 13 lipca 2013 r. Głównym celem tej inwestycji o
wartości ok. 26 mln zł jest zdecydowana poprawa warunków korzystania z ul.
Kasprowicza (od ul. Oczapowskiego do ul. Przy Agorze). Ulica jest dwujezdniowa z szerokim pasem zieleni rozdzielającym jezdnie. Ul. Kasprowicza jest jedną
z ważniejszych w naszej dzielnicy, jej długość wynosi 3,1 km. Rozpoczyna się
pod Hutą ArcelorMittal na skrzyżowaniu z ul. Zgrupowania AK Kampinos, przy
końcowej stacji I linii metra i największym w Warszawie węźle przesiadkowym
Młociny. W tym miejscu zaplanowano węzeł drogowy połączony z trasą mostu
Marii Skłodowskiej-Curie.
Warto dodać, iż pod ul. Kasprowicza przebiega odcinek I linii metra – od stacji
Słodowiec do stacji Młociny. Docelowo cała arteria usprawni ruch pomiędzy
Bielanami i Żoliborzem mostu Marii Skłodowskiej-Curie.
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Fot. Z. Morawski

Fot. Z. Morawski

To kolejne ważne skrzyżowanie, które przebudowaliśmy. Miejsce to jest szczególnie istotne z uwagi na duży ruch kołowy. Przebudowaliśmy układ wodociągowy, gazociągowy, elektryczny i linie napowietrzne. Uzupełniliśmy także
oświetlenie uliczne. Wykonanie prac było związane z wykupem gruntów. Obecnie widać efekt w postaci estetycznego ronda z mieniącym się zielenią w czasie
lata klombem pośrodku.
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Fot. Z. Morawski

5. Przebudowa skrzyżowania
ul. Wólczyńskiej z ul. Conrada

Fot. Z. Morawski

4. Przebudowa skrzyżowania
ul. Nocznickiego z ul. Wólczyńską

Na skrzyżowaniu z ul. Nocznickiego wyremontowaliśmy i poszerzyliśmy jezdnię
na 250 metrach drogi, a także powstał lewoskręt od strony Radiowa. Zbudowaliśmy tam też kanał burzowy, chodniki oraz przebudowaliśmy zjazdy do przyległych nieruchomości. Pracami została objęta linia wysokiego napięcia oraz sieć
gazowa przebiegająca w poprzek inwestycji. Został też rozbudowany układ
chodników. Dzięki temu znikła jedna z barier architektonicznych, na którą
uskarżali się mieszkańcy. Pracami została też objęta zatoczka autobusowa.

Na tym skrzyżowaniu wymieniliśmy nawierzchnię. Wyremontowaliśmy chodniki i na nowo zrobiliśmy przejścia dla pieszych z dostosowaniem ich dla osób
niedowidzących, z uwagi na niedaleki ośrodek w Laskach. Renowacji poddaliśmy
przejazd rowerowy w obrębie skrzyżowania wraz ze zmianą jego nawierzchni z
kostki betonowej na nawierzchnię asfaltową zgodną z najnowszymi wymogami
Standardów Projektowych i Wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st.
Warszawie.

6. Przebudowa ulic: Kiwerskiej, Barcickiej,
Przybyszewskiego i Maszewskiej
– 2 820 000 zł

odwodnieniem, oświetleniem, budową zatok parkingowych oraz urządzeniem
zieleni.
Barcicka – na odc. al. Zjednoczenia do ul. Przybyszewskiego i ul. Przybyszewskiego na odc. od ul. Kasprowicza do ul. Barcickiej, zakres prac obejmował:
przebudowę jezdni, budowę chodników, zatok parkingowych, budowę oświetlenia ulicznego.
Maszewska – wykonano przebudowę ul. Maszewskiej wraz ze zjazdami, krawężnikami, chodnikami, oświetlenie wraz z okablowaniem.

Kiwerska – na odc. od ul. Lektykarskiej do ul. Gombrowicza. Zakres prac obejmował: przebudowę jezdni, krawężników, chodników obustronnych wraz z

7. Budowa al. Reymonta – 15,8 ml zł

Fot. Z. Morawski

W ramach inwestycji został zbudowany nowy, 1000-metrowy odcinek al. Reymonta oraz 100-metrowy odcinek ul. Lindego. Utworzone zostały również ciągi
piesze i rowerowe, powstały nowe miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Wymieniona została infrastruktura techniczna, sygnalizacja świetlna oraz oznakowanie. Celem inwestycji było udrożnienie układu drogowego i wzrost płynności
ruchu na ulicy.
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8. Przebudowa układu komunikacyjnego w okolicach metra Słodowiec – ok. 10 mln zł

Fot. S. Słomka

W okolicach metra Słodowiec powstają dwa ronda: na skrzyżowaniu ulic Kasprowicza i Sacharowa oraz na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Sacharowa. Mają
one na celu usprawnić komunikację i zapewnić większe bezpieczeństwo na drodze. Wraz z nimi budowane są nowe trasy rowerowe, miejsca postojowe dla
rowerów i chodniki. Plan przebudowy przewiduje likwidację fragmentu ul. Kasprowicza i przedłużenie ul. Sacharowa do ul. Marymonckiej. Ul. Sacharowa na
całej długości będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dobudowany fragment ul. Żeromskiego również będzie powiększony o dodatkową jezdnię.

W ramach przebudowy wymieniono 1 760 m2 jezdni wraz z warstwą ścieralną
z betonu asfaltowego, warstwą wiążącą, podbudową i warstwą ﬁltracyjną, wybu-

dowany został 1 próg zwalniający z kostki brukowej grubości 8 cm w kolorze
czerwonym, wybudowano 1 074 m2 zatok postojowych z kostki brukowej grubości 8 cm w kolorze czerwonym, wybudowano 2 308 m2 chodnika z kostki
brukowej betonowej grubości 6 cm w kolorze szarym.
Oprócz tego wymieniono 10 opraw oświetleniowych, wdrożono nową organizację ruchu.

10. Przebudowa Trasy Armii Krajowej
– 796,3 mln zł

11. Modernizacja ul. Wólczyńskiej
– 3.597,104 zł

Remont trasy AK i mostu Grota-Roweckiego ma dostosować tę trasę do standardów drogi ekspresowej. Prace potrwają do jesieni 2015 r. Najważniejsze to połączenie istniejących i projektowanych węzłów na Trasie AK: Powązkowska – Broniewskiego – Marymoncka i Wisłostrada – Modlińska, budowa i przebudowa
jezdni, stworzenie ścieżek rowerowych, a także ciągów pieszych i rowerowych.
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Fot. Z. Morawski

Fot. M. Nawrocki

9. Przebudowa ul .Wergiliusza
– 659 104 zł

Modernizacji została poddana ul. Wólczyńska między skrzyżowaniami ul. Wólczyńskiej z ul Arkuszową i ul. Nocznickiego z ul. Conrada. Obecnie kierowcy, ale również
piesi, nie powinni już mieć powodów do narzekań. Nowe chodniki, światła, poszerzona jezdnia – wszystko to sprawia, że ten fragment Bielan zyskał nowy wizerunek,
który z pewnością zdążył już na stale zadomowić się w naszej dzielnicy.
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W zakresie remontu ul. Schroegera na odcinku od ul. Lisowskiej do ul. Swarzewskiej.
była wymiana chodników, oświetlenia ulicznego oraz urządzenie zieleni przyulicznej.

Fot. Z. Morawski

13. Remont ul. Przybyszewskiego
– ponad 1 mln zł

Fot. Z. Morawski

12. Remont ul. Schroegera
– 339 tys. zł

W trakcie remontu ul. Przybyszewskiego na odcinku do ul. Księgarzy do ul. Żeromskiego nastąpiła wymiana chodników, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni oraz
urządzenie zieleni przyulicznej.

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Modernizacja Przedszkola Nr 39,
ul. Dorycka 1 (2014–2015)
– 2,3 mln zł

Budowa świetlicy w Zespole Szkól Nr 124,
ul. Conrada 6 (2014–2015)
– 1 mln zł

Rozbudowa obiektu oraz remont i przebudowa części istniejącej, w zakresie
niezbędnym do dostosowania obiektu dla pięciooddziałowego przedszkola.
Termomodernizacja budynku – przebudowa instalacji C.O. i węzła cieplnego
(z montażem urządzeń służących do zarządzania energią) oraz ocieplenie ścian
i dachu. Poprawa funkcjonowania zaplecza żywieniowego – modernizacja pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego. Modernizacja pomieszczeń socjalnych
dla personelu przedszkola, łazienek dla dzieci – ze szczególnym naciskiem na
prawidłowe rozwiązania funkcjonalne. Wymiana stolarki drzwiowej. Modernizacja wejść, wiatrołapów – z możliwością komunikacji na parter przez osoby
niepełnosprawne. Wymiana i modernizacja wszystkich instalacji w budynku.

Świetlica szkolna pełnić będzie funkcję dydaktyczną oraz stanowić będzie miejsce oczekiwania uczniów na rodziców po zakończeniu zajęć. W ramach zadania
zabudowana zostanie wnęka pomiędzy dwoma parterowymi częściami istniejącego budynku szkoły od strony ulicy Conrada, w technologii tradycyjnej, o powierzchni zabudowy ca. 150 m2 Budynek świetlicy wykonany będzie w technologii tradycyjnej.

Budowa przedszkola, ul. Samogłoski 9
(2014–2015)
– 4,5 mln zł
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do
użytkowania obiektu przedszkolnego funkcjonującego w oparciu o Wytyczne
Programowo-Funkcjonalne i Projektowania Przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania przy założeniu, że ma z niego korzystać w 4-5
oddziałach ok. 100-125 dzieci, dla których zapewnić należy sale edukacyjne,
sanitariaty, pomieszczenia dydaktyczne, administracyjne, magazyny i pomieszczenia pomocnicze, wspólny ze szkołą węzeł żywieniowy.

Modernizacja Przedszkola Nr 181,
ul. Pruszyńskiego 5 (2014–2015)
– 1,5 mln zł
Modernizacja i kapitalny remont istniejącego budynku w zakresie: termomodernizacja budynku – przebudowa instalacji C.O. i węzła cieplnego (z montażem
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Modernizacja Przedszkola Nr 236, ul. Fontany 2
(2014–2015)
– ok. 2,5 mln zł
Modernizacja i kapitalny remont istniejącego budynku w zakresie: termomodernizacja budynku - przebudowa instalacji C.O. i węzła cieplnego (z montażem
urządzeń służących do zarządzania energią) oraz ocieplenia ścian i dachu. Zabudowa dziedzińca wewnętrznego oraz modernizacja istniejącego tarasu w celu
uzyskania dodatkowej powierzchni przeznaczonej na salę dydaktyczną z łazienką dla dzieci. Poprawa funkcjonowania zaplecza żywieniowego - modernizacja
pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego. Modernizacja pomieszczeń socjalnych dla personelu przedszkola, łazienek dla dzieci – ze szczególnym naciskiem
na prawidłowe rozwiązania funkcjonalne. Wymiana stolarki drzwiowej. Modernizacja wejść, wiatrołapów – z możliwością komunikacji na parter przez osoby
niepełnosprawne. Wymiana i modernizacja wszystkich instalacji w budynku.

urządzeń służących do zarządzania energią) oraz ocieplenia ścian i dachu. Poprawa funkcjonowania zaplecza żywieniowego - modernizacja pomieszczeń
kuchni i zaplecza kuchennego. Modernizacja pomieszczeń socjalnych dla personelu przedszkola, łazienek dla dzieci - ze szczególnym naciskiem na prawidłowe rozwiązania funkcjonalne. Wymiana stolarki drzwiowej. Modernizacja
wejść, wiatrołapów – z możliwością komunikacji na parter przez osoby niepełnosprawne. Wymiana i modernizacja wszystkich instalacji w budynku.
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WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH
Komunikacja

1. Most Marii Skłodowskiej-Curie.
2. Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza.
3. Budowa ronda na ul. Arkuszowej i ul. Wólczyńskiej.
4. Przebudowa skrzyżowania ul. Nocznickiego z ul. Wólczyńską.
5. Przebudowa skrzyżowania ul. Wólczyńskiej z ul. Conrada.
6. Przebudowa ulic: Kiwerskiej, Barcickiej, Przybyszewskiego i Maszewskiej.
7. Budowa al. Reymonta.
8. Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Sacharowa
9. Przebudowa ul .Wergiliusza
10. Przebudowa Trasy Armii Krajowej
11. Modernizacja ul. Wólczyńskiej
12. Remont ul. Schroegera
13. Remont ul. Przybyszewskiego

Budowa i modernizacja
budynków

14. Budowa budynku komunalnego przy ul. Nocznickiego 13a.
15. Budowa instalacji C.O. i C.C.W. w budynkach przy ul. Barcickiej 1, Gdańskiej 16,
Gdańskiej 18, Kleczewskiej 54, Rudzkiej 12/14, Słowiańskiej 21 i 22.
16. Zagospodarowanie terenu przy ul. Szegedyńska 9a.
17. Modernizacja Przedszkola nr 309 przy ul. Andersena 7.
18. Modernizacja Przedszkola nr 308, al. Reymonta 8a.
19. Modernizacja budynku na siedzibę żłobka, ul. Przybyszewskiego 70/72.
20. Przebudowa boiska przy LO XXII wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu,
ul. Staffa 111
21. Termomodernizacja budynków przedszkoli Nr 105, 271, 307, 308, 309
22. Budowa Kompleksu Sportowego, ul. Lindego 20.
23. Remont Bielańskiego Ośrodka Kultury, ul. Goldoniego 1.
24. Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Filialnej, ul. Arkuszowa 202.
25. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wrzeciono 24.
26. Termomodernizacja budynków liceów Nr XLI, XXII, LIX, VII.
27. Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3
28. Termomodernizacja budynków gimnazjów Nr 70, 72
29. Modernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Przybyszewskiego 80/82
30. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”
w SP Nr 77, 133, 214, 273, 289.
31. Modernizacja szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”
w SP Nr 53, 79, 80, 289.

24
31

Ochrona środowiska

32. Uruchomienie wypożyczalni rowerowych Veturilo
33. Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 268 przy ul. Przytyk 5a
34. Budowa wewnątrzosiedlowych placów zabaw:· ul. Przytyk 7·pomiędzy budynkami
Żeromskiego 66/72 i Reymonta
35. Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 307 przy ul. Księgarzy 9
36. Wykonanie ekoskweru przy ul. Bogusławskiego
37. Budowa nowego kolektora ściekowego na ul. Marymonckiej.
38. Naprawy i wymiany urządzeń zabawowych.
39. Przebudowa placów zabaw przy ul. Starej Baśni i w Parku Kępa Potocka
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W DZIELNICY W LATACH (2011–2014)
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BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW (2011–2014)

Fot. Z. Morawski

14. Budynek komunalny, ul. Nocznickiego 13a – ok. 9 mln zł

15. Budowa instalacji C.O. i C.C.W.
– 1 150 tys. zł

W latach 2011–2012 w ramach programu „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” została zrealizowana przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy budowa instalacji C.O. i C.C.W. w budynkach
przy ul. Barcicka 1, Gdańska 16, Gdańska 18, Kleczewska 54, Rudzka 12/14, Słowiańska 21 i 22.

Budynek mieszkalny ma 8 kondygnacji
(parter + 7 pięter) oraz 1 kondygnację
podziemną, jest wyposażony w instalacje
ciepłej wody i c.o. z sieci miejskiej,gazu
(kuchenki gazowe), kanalizacji sanitarnej podłączonej do sieci miejskiej, kanalizacji deszczowej podciśnieniowej podłączonej do sieci miejskiej, wody z sieci
miejskiej, hydrantową (garaż podziemny), instalację telefoniczną, oświetleniową, gniazd wtykowych, odgromową. Na
parterze budynku zaprojektowano 6
mieszkań, w tym jedno przystosowane
dla osób niepełnosprawnych oraz wiatrołap z miejscem na skrzynki listowe,
klatkę schodową, korytarz, wózkownię i
szyb windowy mieszczący dwie windy.
Na pierwszym piętrze w trakcie realizacji budowy zaprojektowano mieszkanie
dla zawodowej rodziny zastępczej oraz
mieszkanie chronione (każde powstało
z połączenia dwóch mieszkań typowych). Piętra II – VII są powtarzalne i
mieszczą po 6 mieszkań oraz klatkę
schodową, korytarz i szyb windowy z
dwiema windami. Dach budynku płaski
z niewielkimi spadkami. Konstrukcja
budynku żelbetowa (wylewana na budowie), stropy płaskie żelbetowe. W piwnicy znajdują się; garaż, komórki lokatorskie, dwa przedsionki łączące garaż
podziemny z budynkiem mieszkalnym,
pomieszczenie wentylatorni, węzła cieplnego, pomieszczenie techniczne oraz
pomieszczenie na wodomierz z zestawem hydroforowym.

17. Modernizacja Przedszkola Nr 309,
ul. Andersena 7
– ok. 3,5 mln zł

Fot. Z. Morawski

Fot. Z. Morawski

16. Zagospodarowanie terenu,
ul. Szegedyńska 9a
– 800 tys. zł

Wykonano w tym miejscu prace budowlane wraz z pracami projektowymi na potrzeby
postępowania przetargowego dotyczącego wykonania robót na terenie Bielańskiego
Centrum Edukacji Kulturalnej. W ramach powyższego postawiono nowe ogrodzenie
wraz z bramą przesuwną, a także boisko do siatkówki, boisko do koszykówki ulicznej,
piłkochwyty oraz naświetlacze. W ramach zagospodarowania terenu został wykonany
plac zabaw o powierzchni 800 m2, w tym urządzenia zabawowe, urządzenia do fitness
oraz alejki parkowe z kostki brukowej i oświetlenie parkowe całego terenu.

10

W ramach modernizacji wykonano przebudowę budynku, placu zabaw i ogrodzenia. W trakcie remontu zrobiono nową klatkę schodową oraz szatnię dla
dzieci w streﬁe przyziemia, rozbudowano bądź wymieniono wszystkie instalacje i urządzenia, a także stolarkę drzwiową i okienną. Zmodernizowano blok
kuchenny wraz z jego kompletnym wyposażeniem. Położono nowe tynki, podłogi oraz izolację przeciwwilgociową. Budynek przedszkola został ocieplony,
dodatkowo wymieniono pokrycie dachowe wraz z instalacją odpływu wody.
Warto też dodać, iż wykonano podjazd dla niepełnosprawnych i ogrodzenie
strefy wejścia do szatni dla dzieci. Zamontowano 23 nowe urządzenia zabawowe oraz 6 ławek, 8 stołów z ławkami, 4 kosze na śmieci oraz 9 lamp oświetlających cały teren obiektu. Wykonano wycinkę zieleni kolidującej z remontem,
pielęgnację zieleni istniejącej, nowe nasadzenia oraz siewy o łącznej pow. ponad
2000 m2.
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BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW (2011–2014)
19. Modernizacja budynku na siedzibę żłobka,
ul. Przybyszewskiego 70/72
– 4,4 mln zł

Fot. Z. Morawski

Fot. Z. Morawski

18. Modernizacja Przedszkola Nr 308,
al. Reymonta 8a
– 2,5 mln zł

Zrealizowano przebudowę budynku, placu zabaw i ogrodzenia, wykonano nową
klatkę schodową, szatnię dla dzieci w streﬁe przyziemia, wymieniono i rozbudowano wszystkie instalacje i urządzenia oraz stolarkę drzwiową i okienną.
Zmodernizowano blok kuchenny wraz z kompletnym wyposażeniem. Położono
nowe tynki, podłogi oraz izolację. Budynek przedszkola został ocieplony, ponadto wymieniono pokrycie dachowe.
Zbudowano podjazd dla niepełnosprawnych i ogrodzenie strefy wejścia do
szatni. Zamontowano 23 nowe urządzenia zabawowe oraz 6 ławek, 8 stołów
z ławkami, 4 kosze na śmieci oraz 9 lamp oświetlających teren placówki.
Podczas remontu konieczna była wycinka zieleni kolidującej z inwestycją,
pielęgnację zieleni istniejącej, nowe nasadzenia i siewy na łącznej pow. ponad
2000 m2.

Nowy żłobek powstał w budynku byłej siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.
Warszawy przy ul. Przybyszewskiego 70/72. Wartość wykonanych prac adaptacyjnych to suma: 4,4 mln zł i dotyczy okresu realizacji, lata 2010–2012. Remont
obejmował adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby żłobka. Przy budynku powstał – jakżeby inaczej – piękny plac zabaw dla przyszłych milusińskich.

20. Przebudowa boiska przy LO XXII wraz
z zagospodarowaniem terenu, ul. Staﬀa 111
– 1,5 mln zł
Wykonane będą: boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w siatkówkę
i koszykówkę, boisko do piłki ręcznej o wymiarach 44,0 x 24,00 m, z możliwością gry w piłkę nożną, o nawierzchni z trawy syntetycznej, piłkochwyty w
ilości wynikającej z potrzeb terenowych, prace ogrodnicze – poza nawierzchniami boisk.

21. Termomodernizacja budynków przedszkoli Nr 105, 271, 307, 308, 309 – 783 tys. zł

Fot. Z. Morawski

W ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujące roboty:
1. W Przedszkolu nr 105 ul. Kochanowskiego 10 wykonano instalację zarządzania
energią.
2. W Przedszkolu nr 271 ul. Broniewskiego 93 wykonano ocieplenie ścian budynku oraz stropodachu, wymieniono instalację CO oraz węzeł cieplny.
3. W Przedszkolach Nr 308 ul. Reymonta 8A i Nr 309 ul. Andersena 7 zamontowano instalację zarządzania energią.
4. W Przedszkolu Nr 307 ul. Księgarzy 9 (zdjęcie) wymieniono instalację CO,
zmodernizowano węzeł cieplny oraz wykonano pokrycie dachu.

Nasze Bielany nr 10/2014
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BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW (2011–2014)
22. Budowa Kompleksu Sportowego, ul. Lindego 20 – 25 mln zł

Fot. Z. Morawski

Na 4000 m2 znajduje się wielofunkcyjna hala sportowa, która posiada pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej. Hala basenowa, długość basenu to 25 m, a szerokość 16 m. Został podzielony na sześć 2,5metrowych torów oraz budynek zaplecza.
W ramach zagospodarowania terenu wokół budynku przełożono sieć cieplną, wykonano nowe przyłącza energetyczne, sanitarne, CO i wodociągowe dla części sportowej oraz telekomunikacyjne, a także oświetlenie terenu. Wykonano 2211 m2 chodników, 2202 m2 dróg oraz 1096 m2 parkingów. W ramach prac ogrodniczych nasadzono 350 m2
powierzchni krzewów iglastych, 1636 m2 krzewów liściastych oraz 567 m2 roślin okrywowych.

Fot. Arch. Szkoły

24. Modernizacja placu zabaw na terenie
Szkoły Filialnej, ul. Arkuszowa 202
– 85 tys. zł

Fot. Arch. BOK

23. Remont Bielańskiego Ośrodka Kultury,
ul. Goldoniego 1
– 2,5 mln zł

W ramach remontu zwiększona została powierzchnia ośrodka kultury o dodatkowe 300 m. Pozwoliło to na stworzenie nowych sal wielofunkcyjnych. Powiększona została również sala teatralna, gdzie 180 widzów może oglądać przedstawienia.

12

W ramach programu „Radosna Szkoła” zmodernizowano plac zabaw przy Szkole Filialnej za kwotę ok. 85 tys. zł. Na wykonanym uprzednio podłożu ułożono
kolorową, bezpieczną nawierzchnię. Plac zabaw wyposażono w urządzenia zabawowe posiadające certyﬁkaty bezpieczeństwa. Uzupełnieniem są urządzenia
tzw. małej architektury: kosze na śmieci, ławki oraz tablica informacyjna z regulaminem.
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BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW (2011–2014)

Wykonane zostały konieczne roboty wyburzeniowe, postawione zostały nowe
ścianki działowe, zmodernizowana została instalacja elektryczna, wod.-kan. i
CO. Ułożono instalację okablowania strukturalnego oraz instalację wentylacji
mechanicznej.
Ułożono glazurę i gres na ścianach i podłodze w pomieszczeniach sanitarnych,
panele podłogowe w gabinetach oraz posadzkę z PCV typu Tarket na korytarzu.
Zamontowana została nowa stolarka drzwiowa i ślusarka. Na korytarzu zamontowano suﬁt podwieszony. W ramach adaptacji przygotowano pomieszczenia
na potrzeby poradni o łącznej powierzchni 500 m2.

Fot. Z. Morawski

26. Termomodernizacja budynków liceów
Nr XLI, XXII, LIX, VII
– ponad 1 mln zł

Fot. Z. Morawski

25. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
ul. Wrzeciono 24
– 750 tys. zł

1. Liceum LIX, ul. Lindego 20 – wykonano ocieplenie stropodachów oraz ścian
internatu i stołówki. Wymieniono drzwi zewnętrzne, instalację CO oraz zmodernizowano węzeł cieplny, zamontowano instalację zarządzania energią.
2. Liceum XXII – zamontowano instalację zarządzania energią
3. Liceum XLI, ul. Kiwerska 3 – wykonano ocieplenie ścian sali gimnastycznej
oraz stropodachów
4. Liceum Proﬁlowanym VII, ul. Perzyńskiego 10 – wykonano instalację zarzą-

27. Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI, ul. Kiwerska 3 – ok. 7,7 mln zł

Fot. Z. Morawski

Zaprojektowano, wykonano modernizację i przebudowę budynku
szkoły wraz z elementami zewnętrznymi (schody zewnętrzne,
śmietnik, dojścia i dojazdy). Wykonano roboty rozbiórkowe wewnętrzne, przebudowy ścianek
działowych, wymianę drzwi wewnętrznych, regulację i naprawę
okien, roboty wykończeniowe budynku - wymianę podłóg, naprawy
tynków, ułożenie glazur, malowanie, wymianę i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania i
ciepła technologicznego, instalacji
wentylacji mechanicznej, instalacji
gazowej, wodno-kanalizacyjnej,
instalacji elektrycznych, przebudowę węzła cieplnego C.O.+C.W.+
C.T. (technologia i automatyka),
ocieplenie budynku wraz z elewacją i naprawą pokrycia dachowego.
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BUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW (2011–2014)
28. Termomodernizacja budynków gimnazjów Nr 70, 72 – 484 tys. zł

Fot. Z. Morawski

1. Gimnazjum Nr 70 ul. Fontany 1 – ocieplono ściany budynku szkoły
oraz zamontowano instalację zarządzania energią.
2. Gimnazjum Nr 72 ul. Przybyszewskiego 45 (zdjęcie) – zamontowano
instalację zarządzania energią

30. Utworzenie szkolnego placu zabaw
w ramach programu „Radosna szkoła”
w SP Nr 77, 133, 214, 273, 289
– 875 tys. zł

31. Modernizacja szkolnego placu zabaw
w ramach programu „Radosna Szkoła”
w SP nr 53, 79, 80, 289
– 251 tys. zł

Place zabaw, każdy o powierzchni całkowitej 500 m2, ułożona została nawierzchnia bezpieczna w ilości ca 250 m2. Plac zabaw wyposażony został
w zestaw zabawowy statek oraz elementy małej architektury typu ławki i kosze na śmieci. Wykonane zostały prace ogrodnicze poza nawierzchnią bezpieczną.
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Fot. Z. Morawski

ul. Przybyszewskiego 80/82
– 428 tys. zł

W ramach modernizacji wykonano termomodernizację budynku: ocieplono
ściany budynku styropianem z ułożeniem faktury elewacyjnej oraz ocieplono
stropodach. Po wykonaniu ocieplenia ścian piwnic poniżej poziomu terenu,
ułożono nową opaskę wokół budynku, wykonano konieczne roboty związane
z pokryciem dachowym oraz wymianą obróbek blacharskich. Udrożnione zostały przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Fot. Z. Morawski

29. Modernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej,

W ramach programu „Radosna Szkoła” na placach zabaw w SP Nr 53 przy ul.
Rudzkiej 6, SP Nr 79 przy ul. Arkuszowej 202, SP Nr 80 przy ul. Aspekt 48 (zdjęcie) i SP 289 przy ul. Broniewskiego 99a ułożona została bezpieczna nawierzchnia na zaprojektowanym podłożu. Place zostały wyposażone w urządzenia zabawowe i urządzenia małej architektury.
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OCHRONA ŚRODOWISKA (2011–2014)
32. Uruchomienie wypożyczalni rowerowych Veturilo – 80 tys. zł

Fot. Z. Morawski

W sierpniu 2012 r. uruchomiono na terenie Bielan 11 wypożyczalni rowerowych. Ich lokalizacje
znalazły się: przy budynku urzędu dzielnicy Bielany na ul. Żeromskiego, na skrzyżowaniu ul.
Broniewskiego z ul. Perzyńskiego, obok Centrum Rekreacyjno-Sportowego – ul. Conrada, przed
stacją metra Słodowiec, za stacją metra Stare Bielany, 2 wypożyczalnie obok stacji metra Wawrzyszew, 2 wypożyczalnie na terenie AWF oraz 2 wypożyczalnie na terenie campusu UKSW, przy ul.
Dewajtis. Budowa trzech pierwszych stacji została sﬁnansowana przez dzielnicę Bielany.

W 2014 r. wykonano przebudowę placu zabaw – najpierw wykonano dokumentację projektową, a następnie etap I i II placu zabaw: montaż nowych bezpiecznych urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznego podłoża pod urządzeniami, zagospodarowanie terenu. Prace były prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy został wykonany wiosną, a drugi jesienią 2014 r.
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Fot. Z. Morawski

34. Budowa wewnątrzosiedlowych placów
zabaw: ul. Przytyk 7 oraz pomiędzy
budynkami Żeromskiego 66/72 i Reymonta
– 312 tys. zł

Fot. Z. Morawski

33. Przebudowa placu zabaw
w Przedszkolu Nr 268, ul. Przytyk 5a
– 440 tys. zł

Plac zabaw przy ul. Przytyk – znajduje się na długim, dość wąskim podwórku
pomiędzy blokami. Taki kształt terenu oraz podłoże wymusiły przyszłe wyposażenie. Ze względu na koszty postanowiliśmy nie zmieniać nawierzchni, adoptując istniejącą. Głównym elementem wyposażenia stała się długa, wąska struktura – kolorowy wąż, wijący się wzdłuż placu zabaw. W kosztach budowy tego
placu zabaw partycypowała Huta Arcelor Mittal Warszawa.
Plac zabaw między budynkami Żeromskiego 66/72 – zgodnie z konsultacjami z
mieszkańcami, pomiędzy istniejącym zadrzewieniem uformowaliśmy trzy górki o wys. 1,2 m; 1,5 m; 1,5 m, które przykryto darnią z trawnika parkowego.
Elementami rekreacji są urządzenia sprawnościowe (do ćwiczenia mięśni brzucha, steper, twister, narciarz biegowy), a także urządzenia zabawowo-sprawnościowe dla dzieci (bujak motocykl, drewniane schody, pieńki, drewniana salamandra, zestaw Kentucky i skaczące płyty. Od wschodniej strony umieściliśmy
pole szachowe.
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OCHRONA ŚRODOWISKA (2011–2014)
36. Wykonanie ekoskweru,
ul. Bogusławskiego
– 438 tys. zł

Fot. Z. Morawski

Fot. Z. Morawski

35. Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu
Nr 307, ul. Księgarzy 9
– 287 tys. z

Obecnie są kończone prace budowlane. Na terenie przedszkola zostały ustawione nowe urządzenia, a niektóre pozostawione wyremontowane.
Otwarcie placu zabaw nastąpi 25 października.

Nowoczesne rozwiązanie krajobrazowe z niespotykaną małą architekturą, urządzenia zabawowe dla dzieci w różnym wieku, a także przyrządy dla osób dorosłych;
przepiękne łąki kwietne i domki dla owadów pożytecznych. Domki dla owadów
pełnią rolę schronienia w okresie wegetacji, a zimą przyczyniają się do większej
przeżywalności form przetrwalnikowych. Na skwerze mamy pięć takich domków.

37. Budowa nowego kolektora ściekowego
na ul. Marymonckiej – 194 mln zł

38. Naprawy i wymiany urządzeń zabawowych
– ok. 700 tys. zł

Prace remontowe trwają na całej długości ul. Marymonckiej. Związane są z
budową kolektora ściekowego „Burakowski Bis”, który ma na celu usprawnienie
zbierania ścieków z lewobrzeżnej Warszawy, zwiększenie bezpieczeństwa sieci
kanalizacyjnej i ograniczenie liczby burzowych zrzutów ścieków do Wisły. Nowy
kolektor ma mieć 3 km długości i 3 m średnicy. Budowa odbywa się metodą
bezwykopową. Koniec budowy przewidziany jest na 2015 r. Po zakończeniu
budowy kolektora MPWiK odtworzy jezdnię ul. Marymonckiej.
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39. Przebudowa placów zabaw, ul. Starej Baśni
i w Parku Kępa Potocka – 515 tys. zł

Fot. Z. Morawski

Plac zabaw przy ul. Starej Baśni – istniejący tu uprzednio, niespełniający norm,
stary plac zabaw postanowiliśmy zmodernizować, czyniąc go bezpiecznym i atrakcyjnym. Plac zabaw składa się z dwóch
części: dla dzieci młodszych (od strony
wschodniej) oraz, w części powiększonej
dla starszych dzieci i dorosłych. Oczywiście nie zapomnieliśmy o ogrodzeniu.
Plac dla młodszych wyposażono m.in.
w duży zestaw zabawowy – statek: z dwoma
zjeżdżalniami, mostkiem linowym, bulajami, panelami edukacyjnymi, a także w
huśtawkę wahadłową oraz atrakcyjny „telefon”. Cześć dla starszych została wyposażona w boisko do koszykówki oraz stół
do ping-ponga, a także urządzenia fitness
– siłownię zewnętrzną. Całość uzupełniają
ławki, stół do gry w szachy, oraz tablice
informacyjne, stojak na rowery i kosze na
śmieci.
Plac zabaw w Parku Kępa Potocka – na
malowniczo położonym, piaszczystym
placu docelowo ustawiliśmy urządzenia
zabawowe: duży zestaw – statek oraz szereg drobnych urządzeń takich jak cymbałki, huśtawka, grzybki, sprężynki itp. Znajdują się tam też ławki, a także 3 stojaki na
rowery i tablica informacyjna. Całość będzie docelowo osłonięta grabowym żywopłotem. Do czasu jego rozkrzewienia się,
plac zostanie ogrodzony.

W latach 2011-2014 dokonano naprawy, przebudowy oraz modernizacji kilku
placów zabaw na terenie Dzielnicy Bielany. W ramach tych prac wymieniono
zdewastowane urządzenia, a także doposażono je w nowe, m.in. urządzenia linarne, mini trampoliny, karuzele Alfa. Poprawie uległ również wygląd estetyczny tych przestrzeni. W/w prace prowadzone były na placach zabaw przy ulicach:
Skalbmierskiej, Arkuszowej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Gąbińskiej, Broniewskiego oraz w parkach: Herberta i Stawy Kellera.
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