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PRZEŁOMOWA DECYZJA
w sprawie Parku Chomicza
czytaj na s. 7
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Podwórkowe rewolucje na Wrzecionie
Ruszyły prace przy modernizacji podwórek w rejonie budynków Wrzeciono 28, 30, 32, 34
i 36. Prace nadzoruje Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Bielany.

DODATKOWE PIENIĄDZE
Z MAZOWSZA DLA BIELAN

Ciężki sprzęt pojawił się na Wrzecionie w
pierwszej połowie lipca. Robotnicy zaczęli
od zrywania asfaltu, który po brzegi wypełniał podwórka. Jakie zmiany czeka wspomniany teren?
– Najważniejsze wytyczne zmian to bezpieczeństwo, harmonia, zieleń i uporządkowanie terenu – mówi Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz dzielnicy Bielany.
Jak dodaje, projekt powstał we współpracy
z mieszkańcami okolicznych budynków.
Po utylizacji asfaltu zostaną uporządkowane miejsca postojowe oraz ciągi piesze.
To ważne w kontekście placu zabaw, który
znajduje się w samym środku modernizowanego zespołu podwórek. Składają się na

Władze Mazowsza pomagają lokalnym samorządom w
realizacji kolejnych inwestycji
– także na Bielanach. Nasza
dzielnica otrzymała łącznie
319 tys. zł!

niego podwórka budynków Wrzeciono 28,
30, 32, 34 i 36. Powstaną również miejsca
postojowe dla osób niepełnosprawnych od
strony budynków Wrzeciono 28, 30 i 36.
Z kolei od strony budynku Wrzeciono 30
zamontowane będą stojaki rowerowe. Rekultywację przejdzie teren zieleni wokół
podwórek. Wykonane prace zdecydowanie
poprawią funkcjonalność, estetykę tego terenu, jak również podniosą poziom bezpieczeństwa.
Program „Bielańskie Rewolucje Podwórkowe” zrodził się na corocznych spotkaniach ze wspólnotami mieszkaniowymi.
Dyskusje z lokatorami pokazały, że wszystkim bardzo zależy na zmianach otoczenia

Budżet
obywatelski
na rok 2023
czytaj na s. 13

wokół budynków komunalnych. Zgłoszenie
do programu jest bardzo proste. Wspólnota mieszkaniowa poprzez swój zarząd,
w piśmie skierowanym do wiceburmistrza
Piątkowskiego lub ZGN-u, wyraża chęć
przystąpienia do programu. W akcesie musi
być zawarte m.in. zobowiązanie wspólnoty
do dbania o nowe nasadzenia. Następnie
wniosek jest analizowany i jeśli nie ma przeciwskazań, a dzielnica ma zabezpieczone
środki, trafia on do realizacji.
W ramach programu zmodernizowano
blisko 50 podwórek i odzyskano hektar powierzchni biologicznie czynnej.
BF

Wpadnij
do Koko
Cafe
czytaj na s. 17

.

W ramach programu „Mazowsze dla sportu” dofinansowanie
w wysokości 300 tys. zł zasili
budżet inwestycji, jaką jest wymiana nawierzchni boisk na terenie Liceum Ogólnokształcącym
nr XLI im. Joachima Lelewela.
19 tys. zł pozyskane z programu „Mazowsze dla seniorów”

Szkoła
pływania na
Marymoncie
czytaj na s. 21

wydanie w wersji cyfrowej dostępne na stronie bielany.um.warszawa.pl/nasze-bielany

pozwoli na realizację programu
„Seniorzy wiecznie młodzi duchem”, w tym organizację wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych dla seniorów. Projekt został
zgłoszony przez Radę Seniorów
Dzielnicy Bielany.
Umowa na dofinansowanie
obu projektów przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego została podpisana
przez burmistrza Grzegorza Pietruczuka i zastępcę burmistrza
Katarzynę Potapowicz.
redakcja

.

Nowa kadencja
komisji dialogu
społecznego
czytaj na s. 22
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Felieton burmistrza

Działamy na wielu frontach
Szanowni Mieszkańcy,
Kochani Sąsiedzi,
lato jest czasem odpoczynku,
ale my nie zwalniamy w żadnym
zakresie naszej aktywności. Dalej rozwijamy naszą dzielnicę,
aby była jeszcze lepszym miejscem do życia.
Inwestycja w oświatę
Przerwa letnia jest dla nas czasem modernizacji i przebudowy
wielu dzielnicowych placówek
oświatowych, których nie dałoby
się przeprowadzić w ciągu roku
szkolnego.
W Szkole Podstawowej nr 214
remont trwa już od kilku miesięcy i dotychczas udało wymienić
się okna, pokrycie dachowe sali
gimnastycznej oraz instalacje
wewnątrz budynku. Obecnie
renowację przechodzą ściany
i podłogi. Prace budowlane prowadzone są lub ruszają niedługo
w Szkołach Podstawowych nr
369, nr 289, nr 53, w Zespole
Szkół nr 10, a także w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul.
Cegłowskiej, gdzie przebudujemy łazienki.
Kompleksową
modernizację przechodzi szkoła filialna
przy ul. Arkuszowej. Jest to
kolejny etap tego zadania. Poprawiamy stan techniczny budynku, dostosowujemy go do

aktualnych potrzeb i wymagań
ochrony
przeciwpożarowej,
a także zapewniamy dostępność
dla uczniów z niepełnosprawnościami. Przebudowę przechodzi praktycznie wszystko: sale
lekcyjne, kuchnie, łazienki, budujemy windę oraz docieplany
budynek. Jest to jedna z naszych
najważniejszych inwestycji na
Radiowie.
Rozbudowujemy także część
sportową liceum im. Domeyki
przy ul. Staffa. W dobudowanym budynku, znajdującym się
tuż przy łączniku hali sportowej ze szkołą, znajdzie się sala
treningowa, gabinet pedagoga
i przestronna szatnia.
A na ostatniej prostej jest budowa nowego przedszkola przy
ul. Klaudyny i kompleksowy
remont znajdującego się po sąsiedzku Żłobka nr 16. Zostały
nam ostatnie poprawki, odbiory
techniczne oraz oczywiście umeblowanie placówek. Wiem, że
mieszkańcy Rudy i Marymontu
bardzo czekali na obie inwestycje i cieszę się, mogąc napisać,
że jesteśmy już blisko końca ich
realizacji.
Zaangażowana społeczność
Nasi mieszkańcy angażują
się w lokalne sprawy na wiele różnych sposobów. Jednym

z nich jest Dzielnicowa Komisja
Dialogu Społecznego, która od
lipca zaczęła kolejną kadencję
i działa w nowym składzie. Na
przewodniczącego prezydium
komisji wybrano Karola Radke.
Rolą Komisji jest m.in. współtworzenie i opiniowanie polityki dzielnicy w zakresie spraw
społecznych, kultury czy sportu.
W skład komisji wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. Mam nadzieję na kontynuację pozytywnej współpracy
między urzędem a komisją na
rzecz bielańskiej społeczności.
I nie są to jedyne zmiany. Pod
koniec sierpnia poznamy skład
nowej bielańskiej Rady Seniorów. Z początkiem miesiąca ruszyło głosowanie na zgłoszonych
przez seniorów kandydatów.
Przez ostatnią kadencję Rady
udało nam się wspólnie zrealizować wiele działań na rzecz senioralnej społeczności naszej dzielnicy, za co dziękuję wszystkim
jej członkom i przewodniczącej
Krystynie Żebrowskiej. Liczę, że
kolejna kadencja będzie równie
aktywna! Szczegóły o wyborach
znajdziecie na dalszych stronach
tego wydania.
W lipcu poznaliśmy wyniki
głosowania na projekty do budżetu obywatelskiego na kolejny
rok. Na Bielanach udział w wy-

borze projektów wzięło ponad 5
tysięcy mieszkańców. Nie jestem
zaskoczony, że podobnie jak
w poprzedniej edycji największą
popularnością cieszyły się projekty związane z nasadzeniami,
infrastrukturą rowerową i tworzeniem miasta przyjaznego dla
pieszych. Najwięcej głosów zebrał pomysł rozbetonowywania
osiedlowych podwórek! Utwierdza to nas w przekonaniu, że kierunek rozwoju realizowany przez
urząd opiera się na realnych potrzebach i oczekiwaniach bielańskiej społeczności.
Ruszyła zarazem pierwsza
w tym roku inicjatywa lokalna
pn. „Zielone Piaski”! Niebawem na osiedlu między blokami
utworzony zostanie ogród społecznych, którego będą doglądać
dzieci i pracownicy znajdującego
się po sąsiedzku Przedszkola nr
308. Na 24 grządkach znajdzie
się miejsce na warzywa, kwiaty i przeróżne zioła. Okoliczni
mieszkańcy zyskają wyjątkowe
miejsce do relaksu, odpoczynku, a także do realizacji swoich
ogrodniczych pasji.
Śladami historii
Nasza mała bielańska ojczyzna ma bogatą historię, która
interesuje wielu mieszkańców
i to zarówno tych starszych, jak

Ludzie chcą zielonego miasta
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
MIASTO DLA POKOLEŃ

Z roku na rok robi się coraz
cieplej. Rośnie liczba dni, kiedy
słupki temperatury przekraczają
granicę trzydziestu stopni i wiele naszych miejskich przestrzeni
staje się po prostu nieprzyjaznych do przebywania w nich.
To nie jest miasto, w którym
chce się mieszkać.
Tworzone od dekad „nowoczesne” miasto, pełne szerokich
betonowych placów i pasaży,
otoczonych szklanymi wieżowcami, z zielenią skompresowaną
do wąskiego pasa przystrzyżonego trawnika i kilku donic, nie
zdało testu. Miasto, w którym
„nowoczesnym” środkiem transportu jest samochód, pod którego
projektuje się przeskalowaną infrastrukturę drogową, gdzie podróżujemy nim z jednego końca
miasta na drugi, nie wyszło.
Wizję „nowoczesnego” miasta
oparto na kontrze do obrazu wsi,

który przywieźli ze sobą uciekający z nich mieszkańcy. Miasto
miało uwolnić nas od natury. Tutaj musi być czysto i elegancko.
Szybko i głośno. Roślinność pod
linijkę i jak najprostsza. W dyskusjach niektórzy czasem przyznają otwarcie, że nawet jeśli ta
„nowoczesność” im się w wielu
kwestiach nie podoba, to godzą
się z nią, bo tak już musi być
w mieście.
Absurd. I tak też to widzi moje
pokolenie i młodsi. Nie chcemy
miasta, które nie jest dobre do
życia. Nie czujemy się dobrze
w mieście, które w imię źle pojętej nowoczesności próbuje być
jeszcze bardziej zszarzałe, niż
jest. I nie chodzi też o to, że nie
lubimy betonu, granitu czy asfaltu. Bo to tylko narzędzie kształtowania miejskich przestrzeni.
Jak trafnie zwraca uwagę Joanna
Erbel, pisarka i aktywistka miejska, w miastach jest sporo betonu
i granitu, który po prostu nie ma
dobrego uzasadnienia.
Zamiast tego chcemy miasta
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zielonego i zaprojektowanego
z sensem. Biorąc pod uwagę, jak
bardzo mamy już rozregulowany klimat, czym prędzej należy
zmienić kierunek, w jakim rozwija się nasze miasto i naprawić błędy ostatnich dekad. Jak?
Należy przemyśleć, czy tworząc
nową lub zmieniając istniejącą
przestrzeń, potrzeba tej kolejnej
płyty granitowej, kostki brukowej i metra asfaltu czy może
jednak możemy posadzić tutaj
zieleń. I może być tak, że okaże
się to niezbędne, dajmy na to, by
umożliwić poruszanie się osoby
niepełnosprawnej lub dostawy
zaopatrzenia.
Ale jeśli nie, to trzeba sadzić
zieleń, i to wysokiej jakości.
Łąki kwietne, które nie wymagają od nas wielkiej uwagi,
a są ostoją dla bioróżnorodności.
Krzewy, które dobrze zatrzymują
wilgoć. Jeśli mamy w tym miejscu nadmiar wody po opadach,
to zróbmy tam ogród deszczowy.
Inaczej żyje się w monotonnym
szarym mieście, a inaczej kiedy

otacza nas różnorodna i bujna
zieleń. A jeśli zaangażujemy
mieszkańców w tworzenie zielonych miejsc, to zagwarantujemy,
że jeśli komuś zapodzieje się tam
śmieć, to zaraz znajdzie się ktoś,
kto go podniesie.
Naszym lokalnym przykładem
sensownie zaprojektowanej i zielonej przestrzeni jest skwer Jarnuszkiewicza. Jest to miejsce do
spotkań mieszkańców, uprawiania sportu, dziecięcych zabaw
i organizacji rodzinnego pikniku,
a wszystko to skąpane w dużej
ilości różnorodnej roślinności.
Znalazło się w nim również
miejsce dla nieuporządkowanej,
dzikiej przyrody, którą możemy oglądać z bliska, spacerując
ścieżką na przyjaznym korzeniom podwieszanym chodniku.
Nie każdemu do gustu przypadła
jednak fontanna, ale biorąc pod
uwagę tłumy mieszkańców z niej
korzystające, jest to finalnie dobrze uzasadniony granitowy placyk. Nie większy niż potrzeba.
I tak przemyślana powinna być

FOT: MAŁGORZATA SOKÓŁ

i młodszych. Stąd podobnie jak
w zeszłym roku organizujemy
spacery historyczne z doświadczonymi przewodnikami po
dzielnicy w ramach Bielańskiej
Fototeki.
7 sierpnia zapuścimy się na
osiedle Wawrzyszew, gdzie badacz Mateusz Napieralski opowie nam o jego długiej historii,
której początki sięgają XIV
wieku. Startujemy o godz. 11:00
spod Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Goldoniego.
14 sierpnia wybierzemy się na
Akademię Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego. Startujemy o tej samej godzinie co

poprzednio, spod bramy głównej
AWF przy ul. Marymonckiej 34.
Niedzielę później odbędzie
się spacer o nazwie wywołującej
zapewne uśmiech na niejednej
twarzy, czyli „Szlakiem wielkiej
rury”, podczas którego przejdziemy się trasą przebiegu kolektora
bielańskiego. Wycieczka rusza
z placu Jacka Kuronia (przy metrze Marymont) o 11:00.
Ostatni spacer „Od hutniczego
pieca do Wrzeciona” zaplanowany jest na 28 sierpnia. Ruszamy
również o godz. 11:00 z rogu ul.
T. Nocznickiego i Balcerzaka.
Myślę, że warto!

każda miejska przestrzeń.
Odchodząc od miasta „nowoczesnego”, należy przemyśleć
jednocześnie sposób, w jaki się
po nim poruszamy. I podobnie
jak w przypadku betonu, granitu i asfaltu, prywatny samochód
nie jest sam w sobie problemem.
Są sytuacje, kiedy jest on najlepszym wyborem, ale jest ich
znacznie więcej, kiedy jest najmniej sensowną z dostępnych
opcji. Tworząc miasto nastawione przede wszystkim na ruch samochodowy, skutecznie jednak
zabito atrakcyjność pozostałych
środków transportu. Jeśli szybko
i bezpiecznie równa się podróży
samochodem, to ludzie ją wybiorą.
W takim mieście też nie chcemy żyć. Nie można być przy
tym naiwnym, że ludzie nagle
przestaną jeździć samochodami.
Chodzi raczej o to, aby kształtować miasto w taki sposób, aby
samochód był mniej potrzebny
– tworzyć wielofunkcjonalne
kwartały oraz lokalne centra,
gdzie możemy realizować większość z naszych życiowych potrzeb – i poruszanie się inaczej
było łatwiejsze – poprzez rozwój

infrastruktury rowerowej, poszerzanie chodników, wydzielanie
buspasów, poszerzanie oferty
komunikacji miejskiej czy przebudowę przeskalowanych dróg.
Kiedyś ul. Świętokrzyska
była komunikacyjnym ściekiem,
morzem samochodów, a dzisiaj
– zielona, wygodna dla pieszych
i rowerzystów, z uspokojonym
ruchem drogowym i miejscami do parkowania – jest jedną
z najlepszych wizytówek Warszawy. Wbrew zapowiedziom
po zwężeniu ulicy nie tworzą się
tam większe niż zwykle korki.
Naszym lokalnym przykładem
takiej zmiany na lepsze jest ul.
Sokratesa, której przebudowa
zmierza ku końcowi. Również
nie widać tutaj większych korków mimo zwężenia jezdni do
dwóch pasów. Z odzyskanej
przestrzeni udało się wydzielić
drogę rowerową, szerszy chodnik, miejsca parkingowe i nowe
zieleńce.
Miasto zielone, bliskie, wygodne i dobrze zaprojektowane. Takiego miasta chcemy. Na
szczęście Warszawa coraz bardziej przypomina takie miasto.
A Bielany szczególnie!

.
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Najkrótsza noc w roku, czyli Bielańskie Wianki
Wróciliśmy do uwielbianej przez mieszkańców słowiańskiej tradycji świętowania Nocy Kupały na Kępie Potockiej w ramach
wydarzenia Bielańskie Wianki!
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Nasze lipcowe spotkanie rozpoczęliśmy od warsztatów. Chętni mieli okazję do wyplatania
wianków z szerokiego bufetu
kwiatów i zieleni, stworzenia
własnej gustownej makramy,
a także przygotowania kosmetyków z naturalnych składników.
Wszystkie aktywności cieszyły
się dużym zainteresowaniem
uczestników w każdym wieku.
Nieopodal strefy warsztatowej
zebrała się grupa mieszkańców,
która spróbowała gimnastyki
słowiańskiej na trawie.
Chwilę przed rozpoczęciem
części koncertowej wydarzenia
w kierunku kanałku wyruszył
tłumny pochód z ogromnym
kwiecistym wiankiem na czele,
niesionym przez członków zarządu dzielnicy i radnych. Oficjalne zwodowanie wianka na
wodzie przeprowadził zastępca
burmistrza Włodzimierz Piąt-

kowski, który nie zląkł się zamoczyć w kępowej toni. Dołączyły
do niego mniejsze wianki rzucane do kanałku przez zebranych
na brzegu mieszkańców.
W muzyczną atmosferę słowiańskiego świętowania wprowadził nas DJ Kuba Kozak
z repertuarem obejmującym muzykę folkową i różne brzmienia
natury. Najpierw swój koncert
zagrała Gaba Kulka z zespołem,
podczas którego zaprezentowali
zebranym dźwiękowe połączenie
jazzu, rocka, poezji śpiewanej
i brzmień musicalowych oraz
teatralnych. Następnie na scenie wystąpił witany gromkimi
brawami kameruński multiinstrumentalista Richard Bona ze
swoim zespołem. Nie obyło się
bez bisu!

.

Organizatorzy: Dzielnica Bielany
m.st. Warszawy, Stołeczna Estrada,
Bielański Ośrodek Kultury
Partnerzy: ArcelorMittal Huta Warszawa,
BYŚ, Dom Development
Patron medialny: Meloradio

» Pochód wiankowy z udziałem wiceburmistrzów Włodzimierza Piątkowskiego, Sylwii Lacek, Katarzyny Potapowicz, przewodniczącej komisji kultury
radnej Ewy Turek i mieszkańców FOT: SIMONA SUPINO

Muzyczne wakacje

Koncerty na wodzie

Za nami już połowa wakacji
i części z przygotowanych
kulturalnych atrakcji przez
nasz urząd.

7. edycja letnich koncertów
na Stawach Brustmana już
za nami. Na każdym z nich
na brzegach zebrały się tłumy
mieszkańców spragnionych
muzycznych doznań!

ANNA FORNALCZYK
16 lipca, w sobotnie popołudnie przeplatane deszczem
i słońcem, rozpoczęliśmy cykl
koncertów letniej sceny muzycznej. Pogoda nas nie oszczędzała, dlatego wyjątkowo zamiast
w plenerze spotkaliśmy się pod
dachem bielańskiego ratusza.
Mimo nieprzewidywalnej pogody i zmiany miejsca fani nie
zawiedli. ZAGI, wokalistka, instrumentalistka, autorka muzyki
i tekstów młodego pokolenia
o pięknym, wyrazistym głosie.
W swojej muzyce balansuje pomiędzy alternatywą a popem.

Wraz z zespołem przygotowała
tego dnia prawdziwą muzyczną
ucztę, z dodatkiem wyjątkowych
efektów elektronicznych.
„Lata Dwudzieste”, „Lamparty” czy „Wyjątkowo Zimny Maj”
to utwory kolejnego zespołu muzyki alternatywnej, którego występ można było oglądać na Bielanach. Bluszcz, bo o nich mowa,
to duet braci mieszkających
i produkujących muzykę we
Wrocławiu. Ich muzyka to połączenie elektroniki z dźwiękami
retro i motywami synthwave.
To już było, ale mamy dla
Was jeszcze więcej muzyki tego
lata. Zapraszamy na kolejne koncerty: 13 sierpnia o godz. 19.00
w Parku Olszyna zaśpiewa dla
nas Kalinovski, a 27 sierpnia
o godz. 19.30 zakończymy sezon
na dachu Urzędu Dzielnicy Bielany koncertem Linii Nocnej.

.
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W tym roku mieliśmy istną
muzyczną mieszankę gatunkową. Na samym początku lipca
zagrał zespół wokalny Volare,
który zaprezentował popularne
przeboje muzyki włoskiej i latynoskiej.
Kolejny koncert niestety musiał być przeniesiony z powodu
pogody pod dach Bielańskiego
Ośrodka Kultury, ale nie zniechęciło to mieszkańców, którzy
i tak przybyli posłuchać muzyki
Półwyspu Iberyjskiego w wyko-

naniu Fado Set.
Na szczęście następnego piątku pogoda nie przeszkodziła
w odbyciu się koncertu i nad
stawami rozbrzmiała muzyka
rozrywkowa, klasyczna i znane
motywy muzyki filmowej zagrane przez kwintet Kazzma Brass,
zdobywcę wielu nagród, który
zadebiutował już w Filharmonii
Narodowej.
Zespół Trio Contento zaprezentował najpiękniejsze tanga
świata, które wprawiły w ruch
wielu mieszkańców, podrygujących w rytm muzyki na kocykach.
W ostatni piątek lipca, a zarazem na ostatnim koncercie
z cyklu, zagrała Kapela zza Płota, której repertuar przypadł do
gustu chyba każdemu, bo składał
się z polskich pieśni biesiadnych
i ludowych.

.
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Galicz: tutaj pracuję, odpoczywam, uprawiam sport
Czy trzeba być profilowaną szkołą, aby osiągać najlepsze wyniki w sporcie? Niekoniecznie, a przykład daje 77. z Młocin. Dzięki
pasji i ambitnej kadrze, w tym trenerowi Karolowi Galiczowi, bije ona w rankingach inne bielańskie szkoły. W rozmowie z „Naszymi Bielanami” Galicz opowiada nam o swoim spojrzeniu na dzielnicę, sport, w tym bliski jego sercu bieg na orientację.
Trzeba poznać swój organizm,
swoje umiejętności, możliwości,
psychikę. Każdy zawodnik ma
własną taktykę. To mnie bardzo
pociąga, bo jestem indywidualistą. Jednocześnie, jak w każdej rozgrywce sportowej, także
w biegach na orientację jest element rywalizacji i konkurencji.

rozmawiała
ALEKSANDRA ZBOROWSKA
Czy Bielany to dzielnica
bliska Pana sercu?
Karol Galicz: Zdecydowanie
tak. Od urodzenia mieszkam
na Bielanach, tu przeszedłem
wszystkie stopnie edukacji – od
podstawówki do studiów na
AWF. Bielany mają wszystko,
czego potrzebuję do dobrego życia. Wychowałem się na
Wrzecionie i uważam, że przez
ostatnie 20 lat to osiedle zdecydowanie zmieniło się na lepsze.
Zresztą jak cała Warszawa.

Sport to nie
tylko pasmo
zwycięstw.
Dla mnie
najważniejsze są sama
rywalizacja,
wyzwanie,
kontakt
z naturą, pokonywanie
przeszkód
w terenie
a przy okazji
własnych
słabości.

A czy jest gdzie uprawiać
sport na Bielanach?
Oczywiście! Mój matecznik
do treningów to Lasek Bielański
i Puszcza Kampinoska. Mieszkańcy Bielan mają tę unikatową
możliwość, by cieszyć się rekreacją i uprawianiem sportów
w jednych z najpiękniejszych
terenów leśnych w Warszawie.
Mamy tu też świetne obiekty
sportowe, prężnie działające
kluby i sekcje z dobrym wyposażeniem i profesjonalnymi
instruktorami, choćby mój klub
„Wataha”. Mamy na Bielanach
najlepszą w Polsce uczelnię
sportową, AWF. Od niedawna
także mieszkańcy Warszawy
mogą korzystać z uczelnianego
stadionu.
Jest Pan mistrzem Polski
w dla mnie tajemniczo
brzmiącej dyscyplinie – bieg
na orientację. Czy w tej
dyscyplinie ważniejsze jest
bieganie czy umiejętność
dobrego orientowania się
w terenie?
I jedno, i drugie! Bieg na
orientację polega na tym, aby
w jak najkrótszym czasie pokonać określoną wcześniej trasę, poruszając się od punktu do
punktu, nie omijając żadnego
z nich, i w kolejności ustalonej
przed zawodami. Wiemy tylko,
gdzie zaczynamy bieg i gdzie
go kończymy, natomiast sama
trasa jest zawsze niespodzianką.
O lokalizacji punktów, do których musimy dobiec, dowiadujemy się z chwilą otrzymania
mapy. Aby odnosić sukcesy
sportowe w biegu na orientację,
trzeba być jednocześnie bardzo
dobrym biegaczem i świetnie
czytać mapy, dobrze nawigować.
Jak GPS?
Odpowiem żartem, że nawet
lepiej. Przede wszystkim należy
nauczyć się dobrze czytać mapy,
to podstawa tego sportu. Dlatego
nawet dzieci i seniorzy mogą odnosić sukcesy w tej dyscyplinie,
jeśli traktują ją jako sport amatorski. Natomiast już przy profesjonalnym uprawianiu biegu na

FOT: ARCHIWUM PRYWATNE

orientację szybkość zawodników
jest porównywalna do osiągnieć
lekkoatletów – ok. 3 minut na
kilometr. Ja zaczynałem jako
lekkoatleta.
A skąd wiadomo, że
zawodnik znalazł punkt
i do niego dobiegł? Nie da
się oszukać?
Nie. Na oznaczonym punkcie jest zakodowana informacja,
a zawodnicy mają specjalne chipy, którymi potwierdzają obecność na punkcie kontrolnym.
Nie można więc powiedzieć,
że się dobiegło do oznaczonego
punktu, jeśli się tego nie zrobiło.
Oczywiście, bywa, że zawodnik
ominie punkt, bo go nie znajdzie,
wtedy jest nieklasyfikowany.
Panu też się to zdarzyło?
Niejednokrotnie.
Brałem
udział w wielu trudnych zawodach w wymagających terenach,
takich jak Skandynawia, Czechy,
Estonia czy Portugalia. Zdarzyło
mi się siedzieć bezradnie na bagnie w środku niczego i płakać
Nie zniechęciło to Pana?
Sport to nie tylko pasmo zwycięstw. Dla mnie najważniejsze
są sama rywalizacja, wyzwanie,

kontakt z naturą, pokonywanie przeszkód w terenie, a przy
okazji własnych słabości. Moje
pierwsze zawody sportowe
w biegu na orientację miały
miejsce w 2009 r., gdy miałem
22 lata. Zająłem ostatnie miejsce,
ale byłem bardzo szczęśliwy, że
ukończyłem bagienną trasę, że
odnalazłem wszystkie punkty
kontrolne. Z czasem było już
tylko lepiej i obecnie w niemal
każdym terenie czuję się jak ryba
w wodzie, a im bardziej wymagający las, tym lepiej dla mnie…
Zdarzają się sezony, w których
mam ponad 100 startów z mapą,
każda trasa jest inna, każdy bieg
jest niepowtarzalną przygodą
i wyzwaniem.
A który był najtrudniejszy
do tej pory?
Mam za sobą sporo trudnych
biegów. Najbardziej ekstremalny
to Mistrzostwa Świata w 24-godzinnym biegu na orientację
w Finlandii, w którym trzeba było
zaliczyć jak największą liczbę
punktów kontrolnych, a jednocześnie trasa była tak wytyczona,
że wszystkich punktów nie dało
się znaleźć. Trzeba więc było nie
tylko biec po bardzo trudnym
terenie, nie tylko nawigować

i czytać mapę, ale też szybko
zdecydować, których punktów
„szukać”, a które „omijać”. Pokonałem wówczas trasę o długości ponad 100 km.
Skandynawia to matecznik biegów na orientację,
z najtrudniejszymi trasami,
ale i z masowym charakterem.
Często w zawodach na orientację bierze tam udział po kilka tysięcy osób jednocześnie.
W największej tego typu imprezie, w Szwecji – Oringen,
uczestniczy rokrocznie ponad
20 tysięcy biegaczy! W Polsce
ta dyscyplina sportu systematycznie zyskuje na popularności.
Imprezy mistrzowskie, zarówno
te krajowe, jak i międzynarodowe, rozgrywane są na czterech
dystansach: sprint, średni, klasyk i sztafety. O medale walczy
się również w biegu nocnym
i długodystansowym. Każdy dystans ma inną charakterystykę
i stopień trudności.
Co jest w tym sporcie
najbardziej pociągające?
Kontakt z naturą. Trasy biegną zwykle przez tereny zielone,
przez lasy. Biegnie się samemu, więc można się wyciszyć,
jest się zdanym tylko na siebie.

Czy to sport dla każdego,
czy tylko dla wyczynowców?
Absolutnie dla każdego. Nie
trzeba być sportowcem o znakomitej kondycji, by czerpać radość z uprawiania tej dyscypliny.
Wiele klubów, w tym nasza „Wataha”, organizuje zawody dla
amatorów, dla dzieci, seniorów,
a także dla osób niepełnosprawnych.
Można wybrać odpowiednią
trasę, zaczynając od krótkiej,
najprostszej, najmniej wyczerpującej. Wówczas jest się bardziej
detektywem, szukającym punktów kontrolnych, niż biegającym szybko lekkoatletą, ale też
można czerpać wiele satysfakcji i przyjemności. Na początek
dobre są tereny miejskie, gdzie
nawigacja jest sporo łatwiejsza
niż w lesie. W imprezach popularyzacyjnych oferujemy zazwyczaj 4 trasy, o różnym stopniu
trudności, do wyboru. Najstarsi
zawodnicy mieli prawie pod
setkę. Pierwszy puchar Bielan,
który organizowałem, w 2015
roku, odbył się właśnie w okolicach Chomiczówki,. Każdego
roku organizujemy taki bieg
i zapraszamy na niego wszystkich chętnych, nie tylko mieszkańców Bielan.

Jak zachęciłby Pan
rodziców, aby wysyłali
dzieci na tego typu zawody?
Dla dzieci może to być fajna
przygoda, bo to trochę jak szukanie skarbów zaznaczonych na
mapie. To sport rozwijający nie
tylko fizycznie, ale też intelektualnie.
Czy udało się Panu, jako
trenerowi, nauczycielowi
WF, wykształcić młodych
zawodników?
Oczywiście i jestem dumny
z każdego z nich, bez względu
na osiągnięcia. Młodzież chętnie
podejmuje aktywność fizyczną,
wiedzą, że nie zawsze się wygrywa, sam udział w zawodach to
już duży sukces i frajda.
Wśród wychowanków mam
obecnych kadrowiczów Polski
w biegu na orientację i w orientacji precyzyjnej. Zaszczepiłem w
nich pasję do tego sportu podobną do tej, jaką mam ja sam.
W tym roku Polskę na arenie
międzynarodowej
reprezentowało trzech moich uczniów
– Bartek Maciejewski na Mistrzostwach Europy Juniorów oraz
Bartek Stopczyński i Tymek Pachucki na Mistrzostwach Świata
w orientacji precyzyjnej.
Pan pochodzi z rodziny
o sportowych tradycjach?
Tata był kolarzem, a mama
lekkoatletką i siatkarką – do dziś
uprawia sporty, bierze udział
także w biegach na orientację
i osiąga sukcesy w swojej grupie
wiekowej. Moja mama jest dowodem na to, że sport jest dobry
dla ludzi w każdym wieku.
Jakie jeszcze dyscypliny
sportu Pan uprawia oprócz
biegów na orientację
i lekkoatletyki?
Dość nietypową – bieg po
schodach. Największy budynek,
na jaki wbiegłem po schodach,
miał 80 pięter, podczas zawodów
w Abu Dhabi, zająłem wówczas
7. miejsce. W 2016 r. wygrałem
bieg im. Stanisława Tyma po
schodach na szczyt Pałacu Kultury w Warszawie. Pan Tym wręczał mi medal.
Lubię też biegi górskie. Zdarzyło mi się wówczas spotkać
sarny, łosie, lisy, jelenie, a nawet
raz, w Tatrach, niedźwiedzia. Na
szczęście nie był zainteresowany, by biec za mną.
Jak szybko można wbiec na
Pałac Kultury?
Pokonałem 30 pięter w 3 minuty i 37 sekund.
A w ile minut Pan zszedł?
Zjechałem windą. Zdecydowanie wolę w chodzić na górę,
niż schodzić w dół.

.
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Wakacyjne remonty w szkołach
W wakacje roboty budowlane prowadzimy w kilku placówkach oświatowych.
Ferie letnie sprzyjają wykonaniu remontów, które ciężko przeprowadzić w budynku
pełnym uczniów.
FOT: SIMONA SUPINO

Takie prace prowadzimy m.in.
w Szkole Podstawowej nr 289
ul. Broniewskiego 99A (naprawa
dachu), w Szkole Podstawowej
nr 369 ul. Przybyszewskiego 45
(remont łazienek), Młodzieżowy
Dom Kultury „Bielany” ul. Cegłowska 39 (przebudowa łazienek z zapewnieniem dostępności
z zewnątrz); Szkoła Podstawowa
nr 53 (remont schodów wejściowych) oraz Zespół Szkół nr 10

ul. Perzyńskiego 10 (remont wejścia głównego).
W Szkole Podstawowej nr 214
przy ul. Fontany 1, co prawda remont trwa od kilku miesięcy, ale
dopiero w wakacje można wykonać część prac. Dotychczas wymieniono pokrycie dachowe sali
gimnastycznej, okna oraz instalacje wewnątrz budynku. Trwają
prace przy renowacji ścian i podłóg. BF

.

Nowe boisko przy Perzyńskiego Arkuszowa nabiera kształtów
Trwa drugi etap modernizacji
szkoły przy ul. Arkuszowej
202. To bardzo ważna inwestycja.

FOT: SIMONA SUPINO

Po asfaltowym placu w
Zespole Szkół nr 10 przy ul.
Perzyńskiego nie ma śladu.
W jego miejsce uczniowie
mają do dyspozycji kompleks
boisk do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz siłownię
plenerową.
Przy Perzyńskiego przebudowano również układ drogowy,
chodniki i kanalizację deszczową oraz zagospodarowano teren
zieleni.

– Jestem pod ogromnym
wrażeniem nowego kompleksu sportowego szkoły przy ul.
Perzyńskiego, w której swoją
drogą kiedyś się uczyłem. Odkąd zostałem radnym, składałem
interpelacje dotyczące remontu
obiektu i cieszę się, że przyniosły
one wymierne efekty – komentuje radny Piotr Walas (Razem dla
Bielan).
To nie jedyne prace modernizacyjne infrastruktury sportowej w placówkach oświato-

wych. Trwają przygotowania
do kolejnej inwestycji. Na lata
2022–2023 planujemy wymianę
nawierzchni boisk na terenie XLI
LO przy ul. Kiwerskiej. Aktualnie trwa opracowanie Programu
Funkcjonalno-Użytkowego dla
inwestycji. Ponadto na modernizację otrzymaliśmy dodatkowe
300 tysięcy złotych przyznane
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
BF

.
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Konieczna jest poprawa stanu technicznego budynku oraz
dostosowanie do aktualnych potrzeb funkcjonalnych, wymagań
ochrony pożarowej oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę kuchni i
łazienek, remont sal lekcyjnych,
budowę windy, wymianę instalacji technicznych oraz docieplenie
elewacji.
– Na kompleksowy remont
szkoły czekaliśmy od wielu lat.
Jest to niezmiernie ważne miejsce dla całej społeczności Wólki
i Radiowa. Odkąd zostałam radną, ta inwestycja miała dla mnie
największy priorytet i cieszę się,
że udało się doprowadzić do jej
realizacji – mówi radna Iwona
Walentynowicz (Razem dla Bielan).
BF

.
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Sprawy bieżące
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Przełomowa decyzja w sprawie Parku Chomicza
Uchylono decyzję nakazującą zwrot terenu Parku Chomicza – poinformował Włodzimierz Piątkowski, wiceburmistrz dzielnicy
Bielany.
BARTŁOMIEJ FRYMUS
Park Chomicza od wielu lat
jest dzierżawiony przez WSBM
Chomiczówka. W międzyczasie
spadkobiercy poprzedniej właścicielki złożyli wniosek o zwrot
nieruchomości, który został
uwzględniony przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W uzasadnieniu decyzji
przypomniano, że sporny teren
kilkadziesiąt lat temu został wywłaszczony ze względu na plany
budowy osiedla Chomiczówka.
Osiedle powstało, ale działka
obejmująca dzisiejszy park nie
została zabudowana. Według
spadkobierców byłych właścicieli, skoro działki nie zabudowano, to należy ją zwrócić.
Z tym twierdzeniem nie zgodził się wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski oraz Spółdzielnia WSBM Chomiczówka.
W odwołaniach złożonych
w styczniu 2022 wykazali, że cel
wywłaszczenia został zrealizowany.
– Tereny rekreacyjne obecnego Parku Chomicza były częścią
planu realizacyjnego Kolonii nr
1 i nr 2 osiedla Chomiczówka
pochodzącego z lat 70. W odwołaniu podkreślono, że w ramach planowanych ówcześnie
kompleksów mieszkaniowych
uwzględniano również potrzeby
socjalne ich mieszkańców, czyli
pozostawienia przestrzeni wolnych od zabudowy – precyzuje
wiceburmistrz Piątkowski. Ar-

gumenty uwzględnił Wojewoda
Mazowiecki, wydając decyzję
odmawiającą zwrotu.
Cennym uzupełnieniem odwołania były archiwalne fotografie
dostarczone przez mieszkańców.
Potwierdziły, że Park Chomicza
od zawsze pełnił funkcję terenu
rekreacyjnego. Do przekazywania fotografii zachęcał m.in.
Krystian Lisiak, radny dzielnicy
Bielany (Razem dla Bielan), który działa również w Samorządzie
Mieszkańców osiedla Chomiczówka.

Od kilku lat
prowadzimy
działania,
które dotychczas
uchroniły
przed zabudową wiele
terenów na
Bielanach.

» Park Chomicza widziany z drona

Radny w lutym tego roku
zwrócił się z wnioskiem do
Prezydenta Warszawy o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego na terenie Par-

ku Chomicza wraz z Potokiem
Bielańskim na odcinku od ul.
J. Conrada do ul. Aspekt 79/81.
– Park zasługuje na prawną
ochronę przed zabudową i zapewnienie dalszego rozwoju
jako teren zieleni publicznej.
Cieszę się, że Prezydent Warszawy przyjął mój wniosek i rozpoczął całą procedurę – powiedział
radny Lisiak.
Pozostawienie chronionych

FOT: REDAKCJA

przed zabudową oaz zieleni jest
niezmiernie ważne. – Staramy
się, żeby dzielnica rozwijała się
w sposób zrównoważony. To
znaczy z poszanowaniem, a także
w kategoriach ochrony oaz
zieleni i też zostawienia jej
dla przyszłych pokoleń, żeby
miejsce, w którym mieszkamy
nie oznaczało tylko i wyłącznie kolejnego płotu czy problemów
infrastrukturalnych

– podkreśla Grzegorz Pietruczuk,
burmistrz dzielnicy Bielany.
Od kilku lat prowadzimy działania, które dotychczas uchroniły przed zabudową wiele terenów na Bielanach: ul. Dorycka
(ochrona przed wyburzeniem pawilonu handlowego „Okrąglak”,
w miejscu miały powstać dwa
budynki); Park Olszyna (uchwalenie planu MPZP zakazującego
zabudowy); ul. Frygijska (za-

miast nowych budynków powstaje strefa wielopokoleniowej
rekreacji); zakup na rzecz miasta terenu Dębów Młocińskich
(ok. 10 ha lasu); Łączka Wawrzyszewska (uchwalenie planu
MPZP zakazującego zabudowy)
oraz ul. Gąbińska, osiedle Słodowiec (uchwalenie planu MPZP
zakazującego zabudowy).

.

Vantage Data Centers otwiera swój kampus na Bielanach
Nowe inwestycje stanowią
kolejny kamień milowy w projekcie europejskiej ekspansji
firmy wartym 2 mld USD.
Vantage Data Centers, wiodący globalny dostawca hiperskalowych kampusów centrów
danych, poinformował o uruchomieniu dwóch kampusów typu
greenfield w Berlinie i Warszawie. Tym samym świadczone
w nich usługi są już dostępne
dla klientów. To pierwszy tego
typu obiekt firmy w Polsce,
w Niemczech zaś drugi.
Uruchomienie centrów danych w dwóch nowych lokalizacjach to część projektu europejskiej ekspansji Vantage DC
o wartości 2 mld USD. Jej celem
jest odpowiedź na dynamicznie
wzrastający popyt na usługi DC
w tych dwóch krajach, obserwowany zarówno pośród wielkoskalowych dostawców chmury obliczeniowej, jak i wśród
mniejszych operatorów.
Spośród dziewięciu planowanych kampusów Vantage w regionie EMEA pięć
z nich już działa (Berlin I, War-

» Kampus Vantage Data Centers położony na terenie warszawskiej huty
FOT: VDC

szawa, Frankfurt
i Cardiff).

I,

Zurych

Warsaw Campus
Firma Vantage ukończyła właśnie budowę pierwszego obiektu
w swoim warszawskim kampusie o powierzchni 5 hekatrów.
Po osiągnięciu pełnej gotowości
operacyjnej kampus z dwoma
centrami danych będzie ofero-

wał 48MW mocy obliczeniowej
o krytycznym znaczeniu dla IT
na powierzchni 36 000 metrów
kwadratowych.
Kampus ten znajduje się
u wrót Europy Zachodniej
i Wschodniej i jest strategicznie
zlokalizowany w pobliżu głównego polskiego portu lotniczego
Warszawa – Lotnisko Chopina.
Podobnie jak wszystkie kam-

pusy firmy Vantage w Ameryce
Północnej i regionie EMEA, zapewnia on wykorzystanie energii
odnawialnej oraz hiperwydajne
chłodzenie z ekonomizacją powietrza zewnętrznego z minimalizacją zużycia wody. Klienci
mogą korzystać ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych,
a także z takich udogodnień, jak
dostosowane do indywidualnych
potrzeb miejsca pracy, bezpieczne przechowywanie cennych
przedmiotów czy mnogość przestrzeni konferencyjnej.
– Bardzo się cieszę, że w dzielnicy Bielany powstał kampus
z centrami danych. Potrzebujemy nowych technologii, a jako
urząd dzielnicy wspieramy ten
rozwój – powiedział Grzegorz
Pietruczuk, burmistrz Bielan.
– Warto również wspomnieć, że
Vantage Data Centers jest otwarte na współpracę z lokalną społecznością i wspiera wiele inicjatyw naszego urzędu od początku
swojej obecności w dzielnicy
– uzupełnia Grzegorz Pietruczuk.
– Uruchomienie nowych
obiektów w Berlinie i Warsza-

wie jest naturalną odpowiedzią
na obserwowany wysoki popyt na usługi centrów danych
w tych regionach i potrzebę naszej lokalnej obecności, „tuż
obok” klientów z dwóch bardzo
perspektywicznych europejskich
rynków. Cieszymy się, że możemy powitać klientów w naszych
nowo uruchomionych centrach
danych i mamy nadzieję nadal
zaspokajać ich potrzeby, gdziekolwiek się znajdują – powiedział Antoine Boniface, prezes
EMEA w Vantage Data Centers.
Udane otwarcie kampusów
w Berlinie i Warszawie oznacza
osiągnięcie kolejnego kamienia milowego firmy w regionie EMEA. Po wejściu na ten
kontynent jako na nowy rynek
w lutym 2020 roku firma poczyniła znaczące inwestycje
w celu wzmocnienia swojej oferty i sprostania wymaganiom lokalnych firm i instytucji. Oprócz
Berlina i Warszawy Vantage posiada kampusy operacyjne we
Frankfurcie, Zurychu i Cardiff,
a obecnie buduje drugie kampusy w Berlinie i Frankfurcie,
a także nowe obiekty w Mediola-

nie i Johannesburgu. Firma kontynuuje strategiczne inwestycje
w całym regionie, aby sprostać
wymaganiom rynku i zapewnić
klientom
najnowocześniejsze
obiekty zaprojektowane z myślą
o wysokiej wydajności technologicznej i zrównoważonym rozwoju. Firma Vantage zobowiązała się również do osiągnięcia
zerowej emisji dwutlenku węgla
do 2030 roku.
O Vantage Data Centers
Vantage Data Centers zasila,
chłodzi, chroni i łączy cyfrowe zasoby znanych na całym
świecie hiperskalerów, dostawców usług w chmurze i dużych
przedsiębiorstw. Rozwijając się
i działając na sześciu rynkach
w Ameryce Północnej i sześciu
w Europie, firma Vantage rozwinęła projektowanie centrów danych w innowacyjny sposób, aby
zapewnić znaczny wzrost niezawodności, wydajności i zrównoważonego rozwoju w elastycznych środowiskach, które można
skalować zależnie od aktualnych
potrzeb klientów.

.
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Potapowicz: Ludzie są spragnieni spotkań z innymi
ludźmi i z kulturą
Na szczęście pandemia przeszła, zniesiono obostrzenia i mogliśmy wrócić z naszą kulturalną ofertą z internetowego
wygnania. Na każdym tegorocznym wydarzeniu obserwujemy znacznie większą liczbę uczestników niż w latach poprzednich
– mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Katarzyna Potapowicz, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany.
rozmawiał Michał Michałowski
Bielany poszerzają
i rozwijają swoją ofertę
kulturalną.
Katarzyna Potapowicz: Reagujemy na głosy mieszkańców
i staramy się dostosować ofertę
do ich potrzeb. Stąd mamy nie
tylko duże i cieszące się popularnością imprezy jak „Witaj
Lato na Bielanach”, „Bielańskie
Wianki” czy „Bielańskie Mikołajki”, z których każda ma swoją
specyfikę, ale też znacznie wiele
mniejszych wydarzeń skierowanych do tej najbliższej okolicznej
społeczności. Koncerty podwórkowe, spektakle na placach zabaw, warsztaty w plenerze, to też
są ważne elementy naszej oferty
kulturalnej.
Jednocześnie stale szukamy
nowych pomysłów i jeśli działają, wprowadzamy je w życie.
W zeszłym roku zorganizowaliśmy koncert na dachu naszego
urzędu, który przyciągnął zaskakująco dużo osób. Stąd również
w tym roku, a konkretnie 28
sierpnia, rozbrzmi z niego muzyka w ramach naszego cyklu
„Muzyczne Wakacje”. Zagra dla
nas wtedy Linia Nocna.
Jak na kulturę w dzielnicy
wpłynęła pandemia?
Przyznam, że nie było nam łatwo. Co chwilę pojawiały się kolejne rozporządzenia, raz mogliśmy organizować wydarzenia do
pewnej skali, innym razem musieliśmy wszystko odwoływać,
a do tego dochodziły obostrzenia, których trzeba było przestrzegać. Stąd też znaczną część
naszej oferty kulturalnej przenieśliśmy do sieci na profil „Nasze Bielany Online” w mediach
społecznościowych, gdzie transmitowaliśmy nasze wydarzenia.
I przez długi czas mieliśmy dobre wyniki oglądalności.
Teraz działamy w warunkach
zniesionych obostrzeń i możemy
wrócić z naszą kulturalną ofertą
z internetowego wygnania. Na
każdym tegorocznym wydarzeniu obserwujemy znacznie
większą liczbę uczestników niż
w latach poprzednich. Ludzie są
spragnieni spotykania się z innymi ludźmi. Internet nie dał rady
zastąpić im realnych kontaktów.
Niedawno bawiliśmy się na
Wiankach. Jakie kolejne
duże wydarzenie plenerowe
dzielnica ma w planach?
Będzie to m.in. „Piknik kultury tatarskiej”, już po raz drugi
na Bielanach, który odbędzie
się 7 sierpnia przy stacji metra
Słodowiec. W ramach wydarzenia przygotowaliśmy pokazy

strzelania z łuku podczas jazdy
na koniu, koncert zespołu muzyki tatarskiej, pokaz tradycyjnej kuchni tatarskiej czy jurtę,
wyposażoną m.in. w broń białą
i stroje historyczne. Chętni będą
mieli również szansę na spróbowanie samemu strzelania z łuku
niczym tatarscy wojownicy.
Piknik będzie okazją do bliższego poznania kultury Tatarów,
będących obecnie jedną z najmniejszych grup etnicznych w
naszym kraju. Posiadają oni bardzo bogatą spuściznę kulturową,
będącą połączeniem orientalnej
kultury islamu z kulturą chrześcijańską.
Kulturą poza urzędem
zajmują się również
Bielański Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna im.
Stanisława Staszica. Jak
układa się współpraca
z tymi dwiema jednostkami?
Oferta obu jednostek jest
z roku na rok coraz bardziej ambitna. Jestem pod dużym wrażeniem przeprowadzonego w tym
roku przez bibliotekę i ośrodek
wydarzenia pn. „Romantycznie
z Herbertem – Weekend Literacki w Parku Herberta”, w ramach
którego odbyły się piknik, spektakle, koncert i pokaz filmowy,
skupione na postaci Zbigniewa
Herberta i jego twórczości.
Jednym z największych atutów zarówno BOK-u jak i Biblioteki są filie, które pozwalają
docierać z ofertą do najbliższego
sąsiedztwa. Mieszkaniec ma dostęp do kultury zaledwie kilka
minut drogi od swojego domu.
I to, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej, staramy się utrzymać. Cieszę się, że w obu jednostkach mamy kompetentną
i pełną pomysłów kadrę, z którą
możemy docierać z kulturą do
naszych mieszkańców na wielu
płaszczyznach.
Przed nami kolejna edycja
Bielańskiej Gali Kultury.
Jak z perspektywy czasu
ocenia Pani ten projekt?
Gala jest ważnym świętem,
które integruje naszą bielańską
społeczność artystów. A tych
w naszej dzielnicy mamy pod
dostatkiem. Jednym z podstawowych zadań gali jest pokazanie,
że sztuka ma wiele form i twarzy.
A wręczane statuetki są wyrazem
podziękowania od dzielnicy dla
środowiska twórczego za jego
ciężką pracę.
Po każdej poprzedniej gali
otrzymaliśmy wiele pozytywnych głosów, stąd projekt jak
najbardziej oceniam bardzo po-

Jednym
z największych atutów zarówno
BOK-u jak
i Biblioteki
są filie, które
pozwalają
docierać
z ofertą do
najbliższego
sąsiedztwa.
zytywnie i myślę, że tradycja ta
na stale zagości w kalendarzu
kulturalnym naszej dzielnicy. Tegoroczna gala będzie już czwartą
z rzędu.
Kogo wyróżnimy w tym roku?
Niedawno skończyliśmy nabór
zgłoszeń z kandydaturami i kapituła jest na etapie ich oceny. Na
ten moment mogę zdradzić, że
będzie kilka zaskoczeń, a także
nowych twarzy. Już nie mogę doczekać się samej gali i spotkania
w tak ciekawym gronie!
Na Bielanach ma powstać
nowe Miejsce Aktywności
Lokalnej. Czy może
Pani powiedzieć naszym
czytelnikom coś więcej
o tym projekcie?
Nowe Miejsce Aktywności
Lokalnej powstanie w pawilonie
przy ul. Kasprowicza 14. Sam
budynek zostanie odnowiony, na
co już udało nam się pozyskać
środki, a obecnie przygotowywany jest projekt wraz z wizualizacjami.
Chcemy, aby odnowiony
budynek nawiązywał do jego
pierwotnego wyglądu, stąd na
fasadzie będzie zawieszony
m.in. neon. Samo miejsce będzie
dedykowane artystom. Chcemy
stworzyć przestrzeń do tworzenia sztuki, wystaw, realizacji
projektów kulturalnych czy spotykania się bielańskich twórców
z mieszkańcami.
Obok kultury nadzoruje
Pani działania urzędu z
zakresu przedsiębiorczości.
Nie tak dawno właśnie
za wspieranie
przedsiębiorczości Bielany
zostały wyróżnione

FOT: ARCHIWUM PRYWATNE

w prestiżowym rankingu
„Gmina na 5!”.
Jesteśmy oczywiście bardzo
dumni z tego wyróżnienia. W tegorocznej edycji rankingu przebadano 687 jednostek samorządu
terytorialnego, z czego tytułem
„Gminy na 5!” zostały nagrodzone 54, w tym Bielany. Przedsiębiorczość wspieramy w dzielnicy na wiele różnych sposobów,
a służy nam do tego powołany
3 lata temu Bielański Integrator
Przedsiębiorczych.
Jest to nie tylko wygodna i
dobrze wyposażona przestrzeń
do coworkingu, ale także rozbudowana oferta konsultacji,
warsztatów, szkoleń i spotkań
z przedsiębiorcami. W 2021
roku zorganizowaliśmy 374 wydarzenia. Z naszego wsparcia
korzystają mieszkańcy otwierający swoją działalność, chcący
rozwijać dalej swoje firmy oraz
rodzice, którzy po urlopie wychowawczym wracają na rynek
pracy lub startują w biznesie.
Intensywnie staramy się również ułatwiać przedsiębiorczym
dostęp do instytucji publicznych
i samorządowym. Stale współ-

pracujemy m.in. z Urzędem
Pracy, Mazowiecką Jednostką
Wdrażania Programów Unijnych, ZUS-em.
W Integratorze zajmujemy
się również działalnością edukacyjną. Inicjujemy i wspieramy
postawy przedsiębiorcze wśród
bielańskich licealistów oraz
wdrażamy w czterech podstawówkach, finansowany ze środków unijnych, program nowoczesnej edukacji STEAM.
Przy okazji tej rozmowy
chciałbym podziękować mojemu
zespołowi z Wydziału Działalności Gospodarczej, bez którego zaangażowania i pomysłów
nasza dzielnica nie byłaby tak
przyjazna dla przedsiębiorców,
jak jest teraz.
W zeszłorocznej rozmowie
zapytano Panią o jej
bielańskie marzenie. Były
to targi śniadaniowe
i piknik kulinarny w naszej
dzielnicy. Oba udało się
spełnić. Co dalej?
Ogromnie się cieszę, że imprezy kulinarne znalazły na
Bielanach tak wielu odbiorców.

Okazuje się, że spotkania przy
dobrym jedzeniu połączone
z edukacją na temat polskich
tradycji kulinarnych i znaczenia
ekologii w naszym życiu oraz filozofii zero waste były tym, czego brakowało w naszej ofercie.
Obecnie
trudno
mówić
o jednym konkretnym marzeniu.
Stoimy przed wieloma nowymi wyzwaniami, z których najważniejszym jest zintegrowanie
z naszą społecznością uchodźców z Ukrainy, tak aby poczuli,
że mają na Bielanach i w Warszawie drugi dom. A temu zadaniu wydarzenia kulturalne mogą
się bardzo przysłużyć.
Bardzo chciałabym także, aby
zbliżający się kryzys finansowy
nie zmusił nas do ograniczania
tak dobrze i przez lata budowanej strategii rozwoju kultury na
Bielanach. Liczę na to, że w kolejnych latach będziemy mogli
zapewniać mieszkańcom jeszcze
więcej, jeszcze bardziej różnorodnych wydarzeń, imprez i zajęć, tak aby Bielany wszystkim
kojarzyły się nie tylko z zielenią,
ale także jako dzielnica z najlepszą ofertą kulturalną.

.
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Zobaczyć ciemność
Sztuczne oświetlenie to jedna z największych zdobyczy cywilizacji. Wydłuża dzień i pozwala na większą aktywność po zmroku.
Lubimy, kiedy jest widno i jasno. Światło jest kluczowe dla widzenia, orientacji i procesów fizjologicznych u większości gatunków
zwierząt i roślin. Bez światła nie zachodziłby proces fotosyntezy. Wszystko się skomplikowało, kiedy granica między nocą
i dniem zaczęła się zacierać.
AGNIESZKA GOŁĘBIOWSKA
ALAN (ang. artificial light
at night), sztuczne, nocne światło w nadmiarze okazuje się dla
nas cywilizacyjną pułapką. Zanieczyszczenie światłem, czyli
świecenie o nietypowych porach
lub w nadmiernym natężeniu,
choć bezpośrednio nie jest tak
toksyczne, jak np. smog, to długofalowo powoduje groźne perturbacje. Obecnie doświadcza go
około 99% mieszkańców Europy
i USA oraz 83% całej populacji
ludzkiej. Wykazano, że ALAN
jest współwinny m.in. raka piersi
i prostaty, nadciśnienia, spadku odporności, podwyższonego BMI czy depresji. Nadmiar
światła hamuje wydzielanie melatoniny, hormonu regulującego
nasz sen. Sztuczne wydłużenie
dnia utrudnia zdolność zasypiania i budzenia się o określonych
porach. Zakłóca również zdolności motoryczne i procesy poznawcze. Nasze oczy potrzebują
światła, żeby widzieć, ale bez
ciemności nie mają szansy na
prawidłową regenerację.
Podświetlona przyroda
„Prześwietlone” nocą rośliny
nie kwitną albo kwitną o nietypowych porach. Mogą też nie
zostać na czas zapylone, jeśli
zależy to od owadów aktywnych
w nocy. Nie zatrzymują fotosyntezy, co naraża je na choroby.
Ekspozycja na sztuczne światło
sprawia, że na wiosnę drzewa
przedwcześnie rozwijają liście,
a jesienią o nietypowych porach
przechodzą w stan spoczynku.
Wypuszczanie liści i ich zrzucanie to bardzo energochłonne
procesy. Jeżeli cykl rozwojowy
drzew nie jest regulowany wyłącznie czynnikami naturalnymi,
jak np. długość dnia czy temperatura, wpływa to na osłabienie
drzew, to zwiększa podatność na
patogeny, naraża na przymrozki.
Zgubny wpływ ALAN najlepiej widzimy u nocnych owadów, które masowo giną, krążąc
dezorientowane wokół źródeł
światła. Na zwabione latarniami
owady polują nietoperze, przez
co oddalają się one od naturalnych siedlisk i podczas polowań
np. nienaturalnie dziesiątkują
motyle nocne. Przez sztuczne
oświetlenie plaż Florydy ginie
rocznie nawet milion młodych
żółwi morskich, które zamiast
w stronę morza kierują się
w stronę lądu, gdzie padają ofiarą drapieżników, giną pod kołami
aut lub wysychają z braku wody.
Ewa Zyśk-Gorczyńska z Fundacji Szklane Pułapki, współautorka powstającej właśnie

interdyscyplinarnej publikacji
„Włączyć ciemność. Ekologiczne konsekwencje nocnego
sztucznego światła”, opisuje
wpływ ALAN na migracje ptaków. – Wiele gatunków ptaków
migruje w nocy, wykorzystując
dzienne godziny do odpoczynku
i żerowania. Sztuczne i mocne
oświetlenie zaburza ich orientację, która jest naturalnie sterowana światłem Słońca, Księżyca i gwiazd. Zbaczają wówczas
z tras migracji, a problem narasta, kiedy napotykają na mgłę,
burzę śnieżną, deszcz lub duże
zachmurzenie. Zmuszone są
wówczas do obniżania lotu, co
zbliża je do sztucznie oświetlonych obiektów. Zdezorientowane krążą wokół nich przez wiele
godzin. Jedne zabijają się w zderzeniu z budynkiem, inne umierają z wycieńczenia. Nazwano
to „efektem latarni morskiej”.
Badania z Toronto wskazują, że
czynnikiem warunkującym nie
musi być wysokość budynku, ale
stopień jego oświetlenia. Ratunkiem jest globalne ograniczenie
zewnętrznego i wewnętrznego
oświetlenia.
O katastrofalnym wpływie
ALAN na płazy mówi nam Aleksandra Kolanek z Towarzystwa
Herpetologicznego
NATRIX,
również z grona współautorów wspomnianej publikacji.
– Płazy należą do najszybciej
wymierających grup zwierząt
i najsilniej narażonych na zaburzenia spowodowane przez
ALAN. Zakłóca ich rytm biologiczny, codzienną aktywność
i reprodukcję, zaburza orientację
w przestrzeni, utrudniając sezonowe wędrówki pomiędzy
zbiornikiem rozrodczym, zimowiskiem i żerowiskiem letnim.
Zwierzęta mniej efektywnie polują i mają słabszy układ odpornościowy. Sztucznie oświetlone
samce mniej wokalizują, przez
co trudniej im znaleźć partnerki. Samce niektórych gatunków
tracą zdolność do tzw. ampleksusa, czyli uścisku godowego,
niezbędnego do zapłodnienia.
Nadmiar nocnego światła przyspiesza tempo wzrostu młodych
osobników, co powoduje zaburzenia anatomiczne i fizjologiczne. Są też bardziej narażone na
atak drapieżników. Ograniczenie
sztucznego światła w nocy staje
się więc dla płazów być albo nie
być.
LED. Więcej, bo taniej.
W ostatnich czasach nieekonomiczne lampy sodowe zastępujemy energooszczędnymi

lampami LED. Są one znacznie
tańsze, więc kupujemy ich więcej i świecimy znacznie powyżej
rzeczywistych potrzeb. Coraz
trudniej o półmrok na terenach
zieleni, który dałby odpoczynek oczom wpatrującym się
przez wiele godzin w monitory. Zasłaniamy szczelnie okna,
a i tak ostre światło przebija się
do naszych sypialni. Badacze
z University of Exeter (2021)
obliczyli, że w ciągu ostatnich
25 lat zanieczyszczenie światłem
wzrosło o co najmniej 49% i jest
związane z przejściem na technologię LED, ale nie ona jest tu
przyczyną, lecz skala jej zastosowania.
Jest światło w tunelu
Nie musimy gasić wszystkich
świateł, żeby ochronić ciemne
niebo. Wystarczy używać tylko
tyle światła, ile naprawdę potrzebujemy: montować lampy
z funkcją regulacji lub ograniczania czasowego, wybierać
słabsze żarówki, używać osłon
i czujników ruchu, aby przyciemnić opuszczone tereny. Czy
potrzebujemy wszystkich iluminacji, które rozświetlają ciemność tylko dla efektu? W odróżnieniu od innych globalnych
problemów redukcja oświetlenia nie pochłania kosztów, lecz
przynosi oszczędności. Mniejsze zużycie energii to też niższe

Wiele
gatunków
ptaków migruje w nocy,
wykorzystując dzienne
godziny do
odpoczynku
i żerowania. Sztuczne i mocne
oświetlenie
zaburza ich
orientację.
emisje zanieczyszczeń i ochrona
naturalnych surowców. ALAN to
jedna z niewielu przyczyn kryzysu bioróżnorodności, dla których
można znaleźć proste rozwiązania. Łatwiej jest wygasić światła
niż np. szybko ograniczyć spalanie paliw kopalnych. Kompromis między bezpieczeństwem po

» Publikacja ujrzy światło dzienne w 2023 roku. Wyd. Fundacja Szklane
Pułapki, projekt okładki Darek Czernek

zmroku a światłem przyjaznym
ludziom i dzikiej przyrodzie jest
bardzo łatwy do osiągnięcia.
Źródła: ciemneniebo.pl, na-

ukadlaprzyrody.pl,
„Science
Daily, „Wszechświat” – pismo
Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika.

Drzewa dla wybitnych mieszkańców
W trzech miejscach na
Bielanach posadziliśmy lipy
holenderskie upamiętniające
wybitnych mieszkańców dzielnicy. „Ważni dla dzielnicy”
to projekt, który powstał
z inicjatywy Veolii Energii
Warszawa. Przy każdym
drzewie znajdziemy tabliczkę
pamiątkową z biogramem.
MAGDALENA BOREK
Kogo uhonorowaliśmy?
• Marynę Falską, nauczycielkę
i działaczkę społeczną, która
wspólnie z Januszem Korczakiem i Marią Podwysocką
stworzyła w Pruszkowie
sierociniec „Nasz Dom”, kierowała również sierocińcem
na warszawskich Bielanach
(skwer Maryny Falskiej,
Fontany/Schroegera);
• urodzonego na Bielanach
Romana Duszka, wybitnego

FOT: RAFAŁ STANGRECIAK

projektanta, dydaktyka, autora
systemów wizualnych, plakatów oraz znaków graficznych
m.in. Polskich Linii Lotniczych LOT i warszawskiego

metra (K+R Metro Młociny,
ul. Nocznickiego);
• Jerzego Jarnuszkiewicza
uznanego rzeźbiarza i pedagoga, który zaprojektował m.in.

monument Małego Powstańca
(skwer Jerzego Jarnuszkiewicza, ul. Perzyńskiego).
W uroczystości wzięli udział
bliscy wyróżnionych osób.

.
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Miliony ptaków rocznie giną
w Polsce w kolizjach ze szkłem
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Nowy ogród
przy Conrada

Kolizje ptaków ze szkłem to zjawisko, którego nie widać. Jeszcze kilkadziesiąt lat
temu mało kto zdawał sobie sprawę z jego gigantycznej skali.

Naprzeciw kompleksu sportowego przy ul. J. Conrada
powstał wypełniony po brzegi
zielenią „ogródek dla ptaków”.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
NASADZENIA

Oczywiście jest to tylko nazwa miła dla ucha i w rzeczywistości ogród będzie służył nie
tylko ptakom, ale również ssakom i zapylaczom. Z czasem rośliny stworzą zwarte żywopłoty,
które zapewnią lokalnej faunie
schronienie i pożywienie. Ogród
nie tylko więc będzie cieszył
oczy, ale przysłuży się również
bioróżnorodności.
W ogrodzie posadzono m.in.

jabłonie ozdobne i jarząby pospolite (łącznie 7 drzew), a także
kaliny, tawuły, liliaki, porzeczki, bzy czarne oraz rokitniki.
Ściółka z kory drzewnej pozwoli
utrzymać wilgoć w glebie i rozwijać się roślinom wystawionym
na duże nasłonecznienie. Teren
ogrodu został ponadto wygrodzony z użyciem liny i drewnianych słupków, aby ochronić
nasadzenia przed zadeptaniem.
Ogród dla ptaków powstał na
wniosek mieszkańców, którzy
zwrócili się do urzędu z prośbą o
zagospodarowanie tego dotychczas zaniedbanego terenu.
Za realizację zadania odpowiadał Wydział Ochrony Środowiska dla dzielnicy Bielany.

.

FOT: UD BIELANY

» Odcisk sylwetki ptaka na szybie, przystanek Magiera

FOT: KATARZYNA UDRYCKA

KATARZYNA UDRYCKA
Dlaczego ptaki uderzają w szyby?
Podczas szkoleń na temat kolizji ptaków
ze szklanymi powierzchniami pytam słuchaczy, czy zdarzyło im się wpaść na szybę.
Zwykle twierdząco odpowiada większość
osób. Nasze zmysły nieraz nas zawodzą.
A przecież wewnątrz futryny drzwi czy obramowania wiaty przystankowej możemy
się spodziewać szyby. Ptaki nie znają się na
ludzkiej architekturze, a w locie poruszają się dużo szybciej niż my, idąc. Uderzają
w szyby, gdy są one przezroczyste lub gdy
odbija się w nich otoczenie. Szacuje się, że
50 proc. kolizji kończy się śmiercią.
„To tylko jeden ptak”
Właściciele i zarządcy budynków bagatelizują problem. „U nas tylko jeden ptak
rozbił się o szybę”, mówią na przykład.
Z badań wynika, że dane o kolizjach są niedoszacowane. Szansa znalezienia martwego
ptaka przez właściciela domu wynosi ok.
20%. W Kanadzie wolontariusze odnajdowali jedną trzecią ofiar kolizji. Ptak, który
przeżyje uderzenie odlatuje, albo oszołomiony pada ofiarą drapieżników – kotów, lisów,
wron, itp. Mimo to w Ogólnopolskim Rejestrze Kolizji Fundacji Szklane Pułapki widnieje smutny bilans 3012 kolizji w Warszawie
w ciągu czterech lat.
Skala zjawiska
Szacuje się, że na świecie kolizje ze
szkłem zajmują 2. miejsce wśród przyczyn
śmierci ptaków związanych z działalnością
człowieka (pierwszą jest utrata siedlisk).
W USA kolizje stanowią 2. bezpośrednią
przyczynę śmiertelności ptaków i zabijają
od 365 do 988 milionów osobników rocznie. Co ciekawe, najwięcej ptaków zabijają
tam koty domowe (1,4–3,7 miliarda ofiar
rocznie). Niemieccy naukowcy szacują, że
w ich kraju co roku ginie w kolizjach ok. 100
milionów ptaków, czyli 5–10% tamtejszej
populacji. W Polsce tylko o wiaty przystankowe rozbija się 1 milion ptaków rocznie.
Gdzie dochodzi do kolizji?
Każda szyba stanowi zagrożenie. Do
zderzeń dochodzi w mieście i na wsi, na
elewacjach wieżowców i oknach domów

jednorodzinnych. Ptaki rozbijają się o wiaty
przystankowe, przeszklone balustrady balkonów i ekrany dźwiękochłonne przy autostradach. Za najbardziej kolizyjny uważa się
odcinek szyby od ziemi do ok. 23 m wysokości – to tu krzyżują się codzienne szlaki
ptaków. Kolizjom sprzyja też obecność zieleni i wody.
Jak rozpoznać ślad po kolizji?
Bywa, że uderzenia pozostawiają na szybie ślady w postaci odcisku ptasiego ciała
czy strzępków piór. Jeśli będziemy uważni,
z pewnością dostrzeżemy je w naszym otoczeniu [zdjęcie]. Fundacja Szklane Pułapki
apeluje o dokumentowanie i zgłaszanie takich obserwacji do Ogólnopolskiego Rejestru Kolizji na www.szklanepulapki.pl.
Jak zapobiegać kolizjom?
Należy sprawić, aby szyba stała się widoczna dla ptaka. Na etapie projektowania
obiektu można m.in.: wyeliminować najbardziej ryzykowne rozwiązania architektoniczne, zastosować szyby o refleksyjności
poniżej 15% czy techniki zmniejszania przezierności szkła. Na tym etapie warto zasięgnąć rady specjalisty.
Jeśli obiekt już istnieje, możemy nakleić na szybie znaczniki. Fundacja Szklane
Pułapki poleca swój wzór w postaci dyskretnych kropek. Ale kształt naklejek może
być dowolny. Ważne, aby nakleić je odpowiednio gęsto – tak, aby zniechęcić ptaka
do próby przelotu pomiędzy
naklejkami (por. rysunek).
Z tego powodu popularne
sylwetki ptaków drapieżnych
nie sprawdzają się – są rozstawione zbyt rzadko.
Dobre praktyki
W mieście Nowy Jork
obowiązuje prawo, zgodnie
z którym nowe i remontowane budynki muszą być
wyposażane w materiały
bezpieczne dla ptaków na co
najmniej 90 proc. elewacji do
wysokości ok. 23 metrów. Podobne regulacje przyjęły inne

amerykańskie miasta, np. San Francisco.
W 2015 roku wieżowiec Jacob K. Javits Convention Center w Nowym Jorku został pokryty dyskretnym wzorem antykolizyjnym,
co pozwoliło zredukować liczbę kolizji
o 90%, a ludziom przyniosło korzyści w postaci ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.
W Warszawie, dzięki współpracy Fundacji Szklane Pułapki i Zarządu Transportu
Miejskiego, nowe i remontowane przystanki
autobusowe otrzymują wiaty z fabrycznym
nadrukiem antykolizyjnym. Na niektórych
przystankach tramwajowych, na przykład
Piaski 04, analogiczny wzór stosuje firma
AMS. Dyrekcja Centrum Rekreacyjno-Sportowego Bielany oznakowała kropkami
pływalnię przy ul. J. Conrada. Okna oklejają
też świadomi mieszkańcy Bielan. Te inicjatywy to krople w morzu potrzeb, ale pomagają szerzyć dobre praktyki i pokazują, że
w obrębie danego obiektu nie trzeba wiele,
aby bardzo wiele zmienić.
Nie mamy moralnego prawa pomijać problemu kolizji. Pamiętajmy, że ofiarami padają gatunki objęte ścisłą ochroną gatunkową
i prawem o ochronie zwierząt. Nie podejmując działań, przyzwalamy na te śmierci, co
może być uznane za postępowanie umyślne.

.

Autorka jest wolontariuszką Fundacji
Szklane Pułapki.
Źródła: www.szklanepulapki.pl.
RYS. SZKLANEPULAPKI.PL

UD-III-WAB.6740.85.2015.KHO

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,
że po ponownym rozpatrzeniu wniosku
z dnia 17.04.2015 r., decyzją nr 125/2022 z dnia 11.07.2022
r. zatwierdzono projekt budowlany i wydano pozwolenie na
budowę dla Pana Wojciecha Byśkiniewicza prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą „BYŚ” Wojciech
Byśkiniewicz, dla „inwestycji obsługi technicznej miasta
stanowiącej rozbudowę zakładu odzysku surowców
wtórnych BYŚ” zlokalizowanej na terenie nieruchomości
przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie (dz. nr ewid. 25,
29, 172 z obrębu 7-11-10).
Informujemy, że z dokumentacją sprawy, w tym
z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i opinią Inspektora Sanitarnego, można się
zapoznać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
pod numerem: (22) 443-46-79 lub mailowo: bielany.wab@
um.warszawa.pl, w Wydziale Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Bielany, Urzędu m.st. Warszawy,
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.
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Wyniki głosowania do budżetu obywatelskiego
Więcej zieleni, rozwój infrastruktury rowerowej i ochrona bioróżnorodności – takie pomysły mieszkańcy wybierali najczęściej
do budżetu obywatelskiego na rok 2023. Na Bielanach do realizacji trafi aż 19 projektów!
wieczór wakacji. Mieszkańcy spędzą
miło czas na wolnym powietrzu, siedząc na leżakach i oglądając filmy.

Zanim przejdziemy do przedstawienia
wyników, zacznijmy od kilku ciekawych danych o tegorocznej edycji.
W tym roku pod głosowanie poddano
1327 projektów, z czego 98 projektów
na Bielanach. Bielany były jednocześnie najmocniejszą dzielnicą pod
względem liczby zgłoszonych projektów – 142.
W głosowaniu wzięło udział 88 856
mieszkańców miasta (w tym 5008 na
Bielanach). Chętniej głosowały mieszkanki (62%) niż mieszkańcy (38%).
Największą frekwencją wykazali się
mieszkańcy w wieku 25–34 i 35–44 lat,
odpowiednio 26 i 34 procent.

Plac Konfederacji, na którym chcesz
się zatrzymać
Koszt: 300 00 zł
Oddanych głosów: 1085
Skrócony opis projektu: Celem projektu
jest zmiana centralnej części placu
Konfederacji na miejsce przyjazne
mieszkańcom.
Ogrody deszczowe na Bielanach
Koszt: 70 000 zł
Oddanych głosów: 1083
Skrócony opis projektu: Utworzenie 5
ogrodów deszczowych w skrzyniach
przy dzielnicowych placówkach kulturalnych i oświatowych.

Zwycięskie projekty:
Mniej betonu – więcej zieleni
Koszt: 750 000 zł
Oddanych głosów: 1517
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada
modernizację podwórek znajdujących
się w różnych częściach dzielnicy
Bielany. Modernizacja obejmuje m.in.
usunięcie asfaltu (lub płyt betonowych),
rekultywację terenów połączoną z wykonywaniem nowych nasadzeń drzew
i krzewów, a także remont bieżącej infrastruktury z wykonywaniem nowych
utwardzeń terenu.
Chrońmy jerzyki i wróble na Bielanach – konserwacja, w tym oczyszczanie ze starych gniazd, skrzynek
lęgowych dla tych ptaków
Koszt: 62 000 zł
Oddanych głosów: 1386
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada
wykonanie przeglądu technicznego 250
sztuk skrzynek dla jerzyków/wróbli, zawieszonych w przeszłości na ścianach
15 budynków komunalnych Bielan,
koniecznych napraw tych skrzynek oraz
ich oczyszczenie – poprzez usunięcie
starych gniazd wróbli i/lub szpaków,
które mogą blokować skrzynkę
dla jej dalszego zajęcia przez ptaki,
w szczególności przez jerzyki.
W miejsce skrzynek zużytych technicznie zostaną zawieszone nowe.
100 nowych ławek dla Bielan
Koszt: 150 000 zł
Oddanych głosów: 1307
Skrócony opis projektu: W ramach
projektu przy bielańskich ulicach,
szkołach, placach zabaw, w parkach
i na skwerach zostanie ustawionych lub
wymienionych na nowe 100 ławek.
Zadbajmy o wiekowe bielańskie
drzewa. Poprawmy im warunki
siedliskowe
Koszt: 557 420 zł
Oddanych głosów: 1273
Skrócony opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie: zabezpieczenia przed
nielegalnym parkowaniem wzdłuż wybranych ulic, mulczowania gleby pod
starszymi drzewami, rozluźnienia gleby
pod starszymi drzewami, zaszczepienia
mikoryzy drzewom rosnącym na terenie
dzielnicy i zastosowania biostymulatorów dla starszych topól i lip przy ul.
Marymonckiej.
Remont ścieżki rowerowej i chodnika
– Broniewskiego
Koszt: 1 000 000 zł
Oddanych głosów: 1181

» W ramach jednego ze zwycięskich projektów na Bielanach powstaną nowe stacje naprawcze dla rowerów

Skrócony opis projektu: Projekt
przewiduje wykonanie remontu ścieżki
rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy
Broniewskiego na odcinku od al. Reymonta do dojścia do asfaltowego placu
pomiędzy blokami nr 9 i 5.
Czysta, zielona i wygodna ul.
Żeromskiego – nasadzenia krzewów,
kwiatów, nowy zieleniec i dostawienie
ławek
Koszt: 211 643 zł
Oddanych głosów: 1143
Skrócony opis projektu: Nasadzenie
krzewów, bylin i kwiatów wzdłuż ul.
Żeromskiego na całej dostępnej przestrzeni. Dobrane zostaną gatunki roślin,
które dobrze radzą sobie z filtrowaniem spalin emitowanych przez duży
ruch samochodowy. Nieopodal urzędu
dzielnicy utworzony zostanie zieleniec.
W ramach projektu dodatkowo wzdłuż
ulicy dostawione zostaną nowe ławki.
Krzewy róż i wiosenne kwiaty na Starych Bielanach, Wrzecionie, Piaskach
i Olszynie
Koszt: 157 500 zł
Oddanych głosów: 1138
Skrócony opis projektu: W ramach
zazieleniania naszej dzielnicy proponuję więcej kwiatów, które upiększą
przestrzeń wokół nas i cieszyć będą nas
od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Proponuję posadzenie krzewów róży
okrywowej w kolorze różowym (załączone zdjęcie), bardzo wytrzymałej na
warunki atmosferyczne oraz różnokolorowe tulipany – kwiaty które ucieszą
nas po burej zimie.
Małe Zakopane latem i zimą – to
propozycja bezpłatnego ekologicznego lodowiska na świeżym powietrzu,
wraz ze sprzętem do nauki jazdy na
łyżwach dla całych rodzin, zarówno
zimą, jak i latem
Koszt: 526 024 zł
Oddanych głosów: 1122
Skrócony opis projektu: Wszyscy
latem i zimą mogą całkowicie bezpłatnie wypożyczać sprzęt do jazdy i nauki
na łyżwach. Instalacje lodowisk

z syntetycznego lodu są ekologiczne,
biorąc pod uwagę sposób instalacji
i całego użytkowania. To popularne
formy zdrowej aktywności sportowej ,
które w rekordowym tempie podbijają
serca miłośników sportów na świeżym
powietrzu.

19 projektów
za 5 256 887 zł
Stacje naprawcze dla rowerów
i warsztaty dobrego dbania o rower
#bielanynarower
Koszt: 103 000 zł
Oddanych głosów: 1111
Skrócony opis projektu: Montaż 11 samoobsługowych stacji naprawczych dla
rowerów w miejscach często uczęszczanych przez rowerzystów. W ramach
projektu przeprowadzone zostaną
również plenerowe warsztaty dobrego
dbania o rower.
Czyste Bielany – metalowe pokrywy
na betonowe kosze uliczne
Koszt: 80 000 zł
Oddanych głosów: 1091
Skrócony opis projektu: Masz dość

FOT: SHUTTERSTOCK

porozrzucanych odpadów po osiedlu?
W ramach projektu zamontowane zostaną metalowe pokrywy na betonowe
kosze uliczne, które skutecznie zapobiegają wysypywaniu się odpadów przez
wiatr czy działalność ptactwa.
Ekoenergia – budowa paneli fotowoltaicznych na dachach bielańskich
przedszkoli
Koszt: 430 500 zł
Oddanych głosów: 1090
Skrócony opis projektu: Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachach bielańskich przedszkoli. Posłużą
do pozyskiwania ekologicznej energii
potrzebnej do funkcjonowania tych
jednostek. W ramach projektu przeprowadzone zostaną również warsztaty
edukacyjne o odnawialnych źródłach
energii oraz korzyściach płynących
z ich stosowania.
Kino plenerowe
Koszt: 57 400 zł
Oddanych głosów: 1084
Skrócony opis projektu: Projekt polega
na organizacji bezpłatnych seansów
filmowych dla mieszkańców Bielan
i składa się z trzech form: Kino za
rogiem, Aktorki na Bielanach i Kino
Plenerowe. Projekcje kina plenerowego
odbywać się będą w każdy piątkowy

» Hotele dla owadów w parkach? Za tym głosowali mieszkańcy

FOT: SHUTTERSTOCK

Defibrylatory dla Bielan. Ratujemy
życie
Koszt: 110 200 zł
Oddanych głosów: 1079
Skrócony opis projektu: Zakup defibrylatorów ratujących życie i umieszczenie
ich w placówkach edukacyjnych na
terenie dzielnicy.
Zapylamy Bielany, czyli hotele
dla zapylaczy i innych owadów
w bielańskich parkach
Koszt: 45 000 zł
Oddanych głosów: 1055
Skrócony opis projektu: Budowa hoteli
dla owadów, przede wszystkim pszczół,
na terenie bielańskich parków. Przy
każdym domku znajdzie się tabliczka
informacyjna na temat samej konstrukcji i owadów, jakie w niej mogą
potencjalnie gościć. Projekt łączy
wsparcie bioróżnorodności z walorami
edukacyjnymi.
Ogólnodostępna ścianka
wspinaczkowa
Koszt: 390 000 zł
Oddanych głosów: 1027
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada
wybudowanie bezpłatnej, ogólnodostępnej, niskiej ścianki wspinaczkowej
typu boulder umożliwiającej wspinaczkę bez liny i specjalistycznego sprzętu.
Zdążyć przed piłą – kontynuacja.
Chronimy cenne drzewa bielańskie
Koszt: 250 000 zł
Oddanych głosów: 983
Skrócony opis projektu: Chcemy dać
wsparcie dojrzałym i starym drzewom,
żeby jak najdłużej były z nami. Będą
przeprowadzone badania diagnostyczne
i wskazane zabiegi pielęgnacyjne, które
poprawią warunki życia drzew
i przedłużą im życie.
Bezpłatne planszówki w dziecięcych
bibliotekach
Koszt: 6 200 zł
Oddanych głosów: 521
Skrócony opis projektu: Projekt zakłada
zakup gier planszowych do bielańskich
bibliotek dla dzieci. Planszówki stały
się modną alternatywą dla smartfonów
i tabletów. Czas pandemicznej izolacji,
zdalnego nauczania wzmógł (zwłaszcza
wśród dzieci) potrzebę powrotu do bezpośrednich kontaktów rówieśniczych.
Projekt doskonale wpisuje się
w tę potrzebę, zwiększając atrakcyjność
oferty placówek bibliotecznych.
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Młodzieżowa Rada Bielan podczas wakacji
Pierwsze tygodnie wakacji już za nami, a Młodzieżowa Rada Bielan nie zwalnia tempa.
tami. Jako uczestnicy mieliśmy
możliwość uplecenia pięknych
kolorowych wianków oraz przygotowania kosmetyków z naturalnych składników. Nie zabrakło również rzucania kwiatów
do wody, których zadaniem jest
przyniesienie nam szczęścia na
całe lato. Fantastycznym zakończeniem wszystkich aktywności
podczas tego wydarzenia był
koncert Gaby Kulki.

LAURA WALA
MRDB

Nasi radni wciąż chętnie
udzielają się charytatywnie na
Bielanach. Wspólnie omawiamy
bieżące sprawy i planujemy następne działania. Letnia pogoda
i pozytywna atmosfera zdecydowanie nam sprzyjają. W czasie
wolnym staramy się również
zebrać siły na następne miesiące
pracy. Czekają nas ciekawe wydarzenia, nowe projekty i wiele
wyzwań.
Bielańskie Wymianki
i kiermasz dla Klary
Jeszcze w czerwcu mieliśmy
okazję pojawić się na „Bielańskich Wymiankach”. To wydarzenie miało miejsce przed kawiarnią Chomiczówka i polegało
na sąsiedzkiej wymianie rzeczy,
przede wszystkim ubrań. Oprócz
tego został przeprowadzony kiermasz ze zbiórką pieniędzy dla
Klary Kolenkiewicz. Sprzedawaliśmy na nim ciasta oraz inne
słodkości.
Grant w ramach programu
„Mazowsze dla młodzieży”
Z przyjemnością informujemy, że został nam przyznany

FOT: MRDB

grant w wysokości 18 000 złotych przez sejmik mazowiecki
w ramach programu „Mazowsze
dla młodzieży”. Zamierzamy
przeznaczyć go na realizację
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Dzięki
dodatkowym środkom znacznie

poszerzą się nasze możliwości.
Jesteśmy wyjątkowo wdzięczni!
Dziękujemy naszemu byłemu
przewodniczącemu Mateuszowi
Kaczmarczykowi, skarbniczce
poprzedniej kadencji Ani Ćwik,
pani Sylwii Lacek, zastępczyni
burmistrza dzielnicy Bielany,

opiekunce naszej rady – pani
Beacie Lajnert, pani Joannie
Połaskiej oraz radnym Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
za wsparcie i ogromną pomoc.
Bielańskie wianki
Na początku lipca na tere-

nie Kępy Potockiej odbyło się
niezwykle ciekawe wydarzenie
„Bielańskie wianki”, na którym
nasi radni mieli przyjemność się
pojawić. Polegało ono na świętowaniu Nocy Kupały, co jest
jedną ze słowiańskich tradycji.
Spotkanie rozpoczęto warszta-

Został nam
przyznany
grant w wysokości 18 000
złotych przez
sejmik mazowiecki!
Co dalej?
Z niecierpliwością wyczekujemy następnych wspaniałych
wydarzeń i projektów. Jesteśmy
zmotywowani do podejmowania dalszych działań na rzecz
lokalnej społeczności. Niedługo
odbędzie się także druga edycja Młodzieżowego Budżetu
Obywatelskiego. Cieszymy się
z możliwości udziału we wszelkich akcjach charytatywnych
i jesteśmy otwarci na współpracę.

.

Zostań stypendystą m.st. Warszawy SAPERE AUSO
EDUKACJA

m.st. Warszawy SAPERE
AUSO!

Jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej w Warszawie?
W roku szkolnym 2021/2022
masz na swoim koncie sukcesy
naukowe, twórcze lub wyróżnia Cię szczególne zaangażowanie społeczne? Zapraszamy
do aplikacji o stypendium

Wnioski o stypendium m.st.
Warszawy SAPERE AUSO,
w ramach 15. edycji, można składać od 24 czerwca do 31 sierpnia
(liczy się data wpływu).
Podobnie jak w dwóch ostatnich edycjach, zapraszamy do
wypełnienia wniosku poprzez
Elektroniczny System do Ob-

UM

sługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) i złożenia w jednej
z dwóch form do wyboru: papierowo lub elektronicznie przez
stronę stypendia.um.warszawa.
pl/programy-stypendialne/1.
Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3 800 zł. Łącznie, od 2008 roku stypendium
otrzymało ponad 2,6 tys. osób na
łączną kwotę ponad 4,9 mln zł.
W poprzedniej, czternastej

edycji wśród grona stypendystów znaleźli się laureaci międzynarodowych
konkursów
i olimpiad z informatyki, fizyki, matematyki czy też biologii, młodzież wyróżniająca się
szczególnym zaangażowaniem
społecznym.
Ubiegłoroczni
nagrodzeni
uczniowie specjalizowali się
w niecodziennych dziedzinach.
I tak są wśród nich m.in.: twór-

Rusza konkurs EDUinspirator 2022
UM
EDUKACJA

EDUinspirator to osoba, która
podejmuje inicjatywy oraz
pracę na rzecz osób trzecich,
przyczynia się do ich sukcesu,
pomaga im rozwinąć nowe
umiejętności. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi:
„Bądź inspiracją” (także
w obszarze edukacji zawodowej). Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września 2022 r.

W kategorii Młody EDUinspirator Narodowa Agencja chce
wyróżnić osoby, które dzięki
uczestnictwu w projektach edukacyjnych wpływają na otaczającą rzeczywistość. Młodym
EDUinspiratorem może zatem
zostać: uczeń, wolontariusz czy
student, którzy dzięki udziałowi
w projekcie rozpoczęli swoją
przygodę z działalnością edukacyjną.
W tym roku można zgłosić się
w jednej z poniższych kategorii:
• EDUinspirator

•
•
•
•
•

Edukacja szkolna;
Szkolnictwo wyższe;
Edukacja zawodowa;
Edukacja dorosłych;
Edukacja pozaformalna
młodzieży;
• Młody EDUinspirator
• Uczeń
• Wolontariusz
• Student
Uczestnicy samodzielnie wybierają kategorię, w której startują,
dobierając ją do charakteru swojej działalności.

Kryteria oceny zgłoszeń
• Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety
programu?; Jakie działanie
ma znaczenie dla uczestnika,
osób i instytucji współpracujących oraz środowiska
lokalnego i polityki edukacyjnej?);
• Działania komunikacyjne
i upowszechniające rezultaty
(W jaki sposób uczestnik zapewnił widoczność działania
i jego rezultatów?; Jakie były
najbardziej widoczne rezulta-

ca repozytorium przedwojennej
drewnianej architektury Białołęki oraz makiet 3D obrazujących m.in. budynki i ulice tego
okresu; twórcy rozwiązań technicznych, np.: maszyny, której
zadaniem jest układanie kostki
Rubika; projekt i wykonanie robota wielofunkcyjnego z dwoma
6-osiowymi ramionami; projekt
instalacji fotowoltaicznej zastosowanej na budynkach miesz-

kalnych oraz gminnych czy też
autorka książki pt. „Nasze cierpienia”, poruszającej temat problemów, z którymi mierzy się na
co dzień dzisiejsza młodzież.
Pełna oferta stołecznych stypendiów, wraz ze szczegółowymi informacjami i materiałami
pomocniczymi, dostępna jest
w jednym miejscu, pod adresem:
um.warszawa.pl/stypendia.

ty działania?; Jaka była forma
ich upowszechnienia?);
• Wpływ i oddziaływanie
(Jaki był wpływ działania
na uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były
inspiracją dla innych?; Jaki to
miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty uczestnika
oraz na jego otoczenie?; Jaka
była wartość osiągnieć/rezultatów i potencjał dalszego
wykorzystywania?);
• Innowacyjność (Jakie cechy
działań wyróżniają je wśród
innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają
wartość dodaną w odniesieniu
do standardowych

rozwiązań?);
• Możliwość przenoszenia
rezultatów i atrakcyjność
działań (W jakim zakresie
wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak
są one postrzeganie przez
innych? Jaka jest możliwość
przenoszenia lub wdrożenia
działań wśród innych osób
i współpracujących instytucji?
Na ile rezultaty działań są
trwałe?).
Więcej informacji znajduje się
na stronie wydarzenia eduinspiracje.org.pl/eduinspirator/o-konkursie.

.
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Otowski zdobywa brąz w pływaniu

Pływanie

Masiuk podbija
pływalnie świata
Ksawery Masiuk, 17-letni zawodnik Uczniowskiego Klubu
Sportowego G-8 Bielany Warszawa, wywalczył brązowy
medal mistrzostw świata
w pływaniu w Budapeszcie.
Nie jest to jego pierwszy
międzynarodowy sukces, ani
zapewne ostatni!
– Prawie sześć lat temu ściągnęliśmy go do Warszawy, aby
trenował w UKS G-8 Bielany. Pod czujnym okiem trenerów Pawła Wołkowa i Łukasza
Drynkowskiego nasz zawodnik
podbija świat! Lata ciężkiej pracy, budowania wytrzymałości
i doskonalenie techniki przynio-

sło efekty – komentuje burmistrz
Grzegorz Pietruczuk po spotkaniu z pływackim mistrzem.
Ksawery poza medalem zdobytym w Budapeszcie wywalczył już także trzy złote medale
stylem grzbietowym i trzy brązowe medale za sztafety podczas
Mistrzostw Europy Juniorów
w Rumunii.
W tym roku, przed Ksawerym
jeszcze trzy ważne starty. Najpierw w sierpniu Mistrzostwa
Europy w Rzymie oraz Mistrzostwa Świata Juniorów w Limie,
a w grudniu Mistrzostwa Świata
w Melbourne. Całe Bielany trzymają kciuki za Masiuka!
REDAKCJA

.

FOT: POLSKI ZWIĄZEK PŁYWACKI

» Kamil Otowski ze swoim medalem, trenerzy Zbigniew Sajkiewicz i Waldemar Madej z IKS AWF oraz burmistrz Grzegorz Pietruczuk

FOT: REDAKCJA

Reprezentacja Polski zdobyła 5 medali na Parapływackich Mistrzostwach Świata
2022 na Maderze! Jeden z nich przypadł dla Kamila Otowskiego, zawodnika IKS
AWF Warszawa, który wywalczył brąz na dystansie 200 m stylem dowolnym!
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
Dla Kamila jest to pierwsze takie zwycięstwo na zawodach najwyższej rangi. Młody
pływak mocno zaczął od początku i trzymał
tempo do ostatniej długości. Trzecią pozycję
utrzymywał od pierwszego przepłyniętego
basenu, a próbujący nadążyć za nim pretendenci do podium stopniowo opadali z sił.
Niewiele zabrakło Kamilowi do drugiego
medalu na dystansie 100 m, ale ostatecznie
zajął czwarte miejsce po zażartej walce z kolegą z reprezentacji.
Na parapływackich mistrzostwach sukces odnieśli także Oliwia Jabłońska (WZSN
Start Wrocław), która zdobyła srebrny medal na dystansie 400 m stylem dowolnym
oraz Michał Golus (MKS Wodnik Radom)
z brązem na 50 m stylem dowolnym. Jacek
Czech, zawodnik naszego dzielnicowego
klubu UKS G-8 Bielany Warszawa, zajął 2.
miejsce na 50 m i 3. miejsce na 100 m, oba
stylem grzbietowym. Kamilowi, Jackowi
i pozostałym medalistom gratulujemy oraz
życzymy dalszych sukcesów!
Co nam ma do powiedzenia sam pływacki
medalista?
Jak zaczęła się twoja przygoda
z pływaniem?
Kamil Otowski: Początki mojej przygody z pływaniem to już odległe czasy, bo
mimo tego, że mam 22 lata pływam już
od ponad połowy mojego życia pod okiem
tego samego trenera, który mój talent wyłapał już 12 lat temu. Początkowo, jako
wielki pasjonat piłki nożnej, niezbyt interesowałem się pływaniem i do pierwszego
treningu zmusił mnie mój rehabilitant, któ-

ry kazał mi pokazywać sobie wejściówki
z pływalni, co miało być dla mnie rehabilitacją. Już na pierwszym treningu trener Zbigniew Sajkiewicz (wielokrotny medalista
Igrzysk Paraolimpijskich z Seulu i Arnhem)
zaproponował mi regularne treningi w wodzie. Zdecydowaliśmy się na to z rodzicami
i też dzięki ich wsparciu rozpocząłem tak
piękną, lecz niezwykle wymagającą przygodę, nie tylko dla mnie, ale i dla nich.
Na Maderze udało ci się odnieść
wielki sukces. Co cię motywowało do
pokonywania kolejnych metrów w tak
dobrym tempie?
Zrobiłem coś niewyobrażalnego. Coś, co
do tej pory przyprawia mnie o ciarki. To
uczucie, które towarzyszyło mi przy dopłynięciu do ściany i spojrzeniu na tablicę
wyników jest nie do opisania. Spełnienie
marzeń dla każdego sportowca. Przywieźć
medal do Polski z orzełkiem na piersi z tak
olbrzymiej imprezy. Nawet teraz łzy szczęścia same napływają mi do oczu. Niebywałe! Takie emocje tylko w sporcie! Co mnie
motywowało do pokonywania kolejnych
metrów? Słowa trenera kadry narodowej tuż
przed startem: „Zaryzykuj, idź na maksa już
od początku, a potem tylko przyspieszaj, jak
będziesz opadał z sił, to płyń za rodzinę”.
I tak faktycznie było. 200 metrów to wyczerpujący dystans i już na trzeciej i czwartej
długości basenu jedyne, co mnie motywowało to „za rodzinę”. 12 lat tytanicznej pracy
i wyrzeczeń dało swój owoc w postaci medalu Mistrzostw Świata.

Wyjazdy na mistrzostwa, specjalistyczne wsparcie i dostęp do bazy
treningowej kosztują, stąd sportowcy
potrzebują sponsorów. Mówi się, że
jest z tym coraz trudniej. Jak wygląda
to z Twojej perspektywy?
Koszty przygotowań i sprzęt specjalistyczny kosztują dużo, a w moim przypadku
trzeba doliczyć również ciągłą rehabilitację,
aby moja choroba nie postępowała. To nie
jest łatwy orzech do zgryzienia. Szkolenie
centralne i klub może pokryć tylko niewielką
część przygotowań, natomiast pieniądze są
zawsze potrzebne, aby móc się dalej rozwijać. Rozwój idzie za pieniądzem, szkoda, że
pieniądz rzadko idzie za rozwojem. Szczególnie teraz, gdzie w tle toczy się wojna na
terytorium naszego sąsiada, sport zszedł na
dalszy plan i trudno jest uzyskać wsparcie finansowe, a jakoś do Igrzysk w Paryżu trzeba
się przygotować. Żeby sukces gonił kolejny
sukces, potrzebne są pieniądze.
Jakie masz dalsze sportowe plany?
Za rok wybieram się na Mistrzostwa
Świata w Manchesterze, na które wywalczyłem sobie miejsce, zdobywając krążek
w tym roku. Tam będziemy walczyć o miejsca na Igrzyska Paraolimpijskie w 2024
roku. Mój cel to pojechać na drugie Igrzyska z rzędu i poprawić 5. miejsce z Tokio.
A są ku temu perspektywy, gdyż zdobywając brązowy medal, pokonałem brązowego
medalistę z Tokio, co było dla mnie zaskoczeniem i ogromnym sukcesem. Nieustanny progres to mój cel nadrzędny, sportowo
i edukacyjnie.

.

Szermierka

Florecistki z brązem
w Tallinie
Za nami Mistrzostwa Europy
do lat 23 w szermierce. W estońskim Tallinie nie zabrakło
dobrych występów zawodniczek z bielańskiego AZS AWF
Warszawa. Z medalem wróciły
na Bielany florecistki.
W indywidualnych zmaganiach florecistek dobrze spisały
się zawodniczki z Bielan, sygnalizując wysoką formę przed konkursem drużynowym. Jedenasta
była Aleksandra Jeglińska, szesnasta Dominika Wasilczuk.
Obie zawodniczki znalazły
się w składzie na zawody drużynowe i miały okazję świętować
sukces w postaci brązowego
medalu Mistrzostw Europy. Walcząc w drużynie z Renatą Tomczak i Karoliną Żurawską, Polki
okazały się minimalnie gorsze
od Niemek, z którymi przegrały
po bardzo zaciętym pojedynku
38:39.
W pojedynku z Rumunkami
Polki zwyciężyły 41:37, ciesząc
się z sukcesu na europejskiej
arenie, z mocnym akcentem
w wykonaniu zawodniczek bielańskich Akademików. Trenerem
zawodniczek jest Piotr Majewski.
Zwycięstwa florecistkom po-

gratulowali zastępca burmistrzy
Andrzej Malina i Sylwia Lacek
podczas spotkania w urzędzie
dzielnicy, a na którym rozmawiano o już osiągniętych sukcesach,
jak i planach na dalszą sportową
przyszłość.
– Bielańscy sportowcy, już
dawno zdążyli nas przyzwyczaić do sukcesów na poziomie
Mistrzostw Europy, Świata czy
Igrzysk Olimpijskich w różnych
dyscyplinach i grupach wiekowych. Nie zawiodły nas i tym razem przedstawicielki sekcji szermierczej AZS AWF Warszawa
Aleksandra Jeglińska i Dominika
Wasilczuk, zdobywając w Tallinie brązowe medale we florecie
drużynowym Młodzieżowych
Mistrzostw Europy U23 – komentuje Andrzej Malina, zastępca burmistrza dzielnicy. – Jako
dyplomowany trener, pragnę
nadmienić, że takie „sygnały”
są dobrym prognostykiem przed
zbliżającymi się dużymi krokami Igrzyskami Olimpijskimi
w Paryżu! Trzymam kciuki za
prawidłowy rozwój naszych talentów sportowych i życzę ogromu satysfakcji i sukcesów na
arenach całego świata – dodaje
zastępca burmistrza Malina.
BIELANYNASTART.PL

.
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biznes... i co dalej?

25
10:00-14:00

ŚRODA

Mobilny punkt
informacyjny
MJWPU

31

15:00-17:30

Konsultacje z
radcą prawnym

Konsultacje
księgowo
-podatkowe
17:00-19:00

sierpień

Masz pomysł na
biznes... i co dalej?

Jak robić biznes w
Internecie?

15:00-17:00

Przedsiębiorcy
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Napraw swój samochód u mechaników z (Auto)pasją
Zaawansowane technologicznie samochody praktycznie wykluczyły już możliwość samodzielnej naprawy. Nawet prosta wymiana żarówki zazwyczaj wiąże się z demontażem kilku elementów samochodu. Pozostaje więc wizyta w warsztacie. Jednym z takich
miejsc z pewnością jest bielański warsztat samochodowy „Autopasja”.
IWONA SOBCZAK
Wtorek, godzina ósma rano.
Środek upalnego lata. Do „Autopasji” przy ul. Heroldów 9
wchodzi młoda kobieta. Chce
odebrać przed pracą swój samochód po serwisie drobnej usterki. Współwłaściciel i główny
mechanik, pan Paweł Kwiatek,
odmawia jej jednak wydania
auta, mimo że wcześniej umówili się na dzisiejszy termin odbioru. Powód? Jeden z mechaników naprawiający jej auto miał
przeczucie, że coś niedobrego
dzieje się z hamulcami, więc
postanowił sprawdzić je dla
pewności. Okazało się, że miał
rację. Doszło do wycieku płynu hamulcowego z pękniętego
przewodu hamulcowego, który
był mocno skorodowany. Gdyby
klientka pojechała samochodem
do pracy, być może hamulce
całkowicie odmówiłyby jej posłuszeństwa. Kobieta zaniemówiła. Była jednak wdzięczna
za to, że fachowcy postawili jej
bezpieczeństwo na pierwszym
miejscu.
– W naszej pracy nie chodzi
tylko o to, żeby naprawić usterkę. Bierzemy odpowiedzialność
za to, aby każdy, kto wyjeżdża
od nas z warsztatu, był pewny,
że jego samochód jest sprawny
i bezpieczny do dalszej jazdy
– tłumaczy Paweł Kwiatek.
Być może dlatego w „Autopasji” zawsze jest spory ruch.
Klienci wracają, bo mają zaufanie do pracujących tu mechaników. Wiedzą też, że dla nich

» Żaden samochód nie jest straszny dla mechaników z Autopasji

to nie tylko praca, ale przede
wszystkim pasja. – Stąd też
wzięła się nasza nazwa „Autopasja” – śmieje się Paweł Kwiatek.
W samym sercu Młocin
Choć warsztat, który założyli Paweł Kwiatek i Radosław
Pyszko, istnieje od 2007 roku,
na bielańskich Młocinach dba
o bezpieczeństwo kierowców
od 2015 roku. – W pierwotnej
lokalizacji na Białołęce z czasem przestaliśmy się mieścić,
więc przyszedł czas na zmiany.
Szukaliśmy wówczas dobrze

FOT: SIMONA SUPINO

skomunikowanej
lokalizacji,
a Bielany pod tym względem są
wręcz idealne. To także szybko
rozwijająca się dzielnica Warszawy, więc gdy nadarzyła się
okazja stworzenia warsztatu
przy ul. Heroldów 9, tuż nieopodal Wisłostrady i mostu Marii
Skłodowskiej-Curie, nie zastanawialiśmy się długo – podkreśla współwłaściciel.
– Postawiliśmy na najwyższej
jakości sprzęt, stworzyliśmy
pięć nowoczesnych stanowisk
i specjalną strefę DPF, gdzie
zajmujemy się profesjonalnym
czyszczeniem i regeneracją fil-

trów cząstek stałych DPF, FAP
i SCR – dodaje.
Szeroki zakres usług
Oprócz tego w „Autopasji”
można dokonać m.in.: przeglądu technicznego, wymiany oleju
silnikowego, wymiany filtrów,
serwisu klimatyzacji, naprawy
zawieszeń, konserwacji układu
hamulcowego, naprawy układów wtryskowych czy układów napędowych, wulkanizacji, a także zmienić sezonowo
opony wraz z przechowaniem.
Można także udać się w celu
wykonania diagnostyki kom-

puterowej, która pomoże znaleźć nawet najbardziej drobną
usterkę.
– Oprócz tego, że naprawimy każdy samochód, świadczymy też jakościowe usługi
specjalistyczne jak chip tuning
czy hamownię – dodaje Paweł

Kwiatek. – Nasi klienci mogą
zawsze liczyć na rzetelną i fachową poradę oraz wysoką jakość usług. Jesteśmy zgranym
zespołem pasjonatów. Nieustannie też podnosimy nasze kwalifikacje i wspólnie wymieniamy się wiedzą. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że konkurencja
na rynku jest duża, dlatego
dbamy o to, aby nasze usługi
były na najwyższym poziomie.
I to się sprawdza, ponieważ od
siedmiu lat codziennie witają
nas uśmiechem znajome twarze
stałych klientów, którzy czasem, gdy akurat nie ma nic do
naprawy, przychodzą do nas na
kawę, zwyczajnie porozmawiać
– podkreśla z zadowoleniem
mechanik. – Sympatia i zaufanie to coś, co zawsze daje nam
największą satysfakcję z pracy
– podsumowuje.
Warsztat „Autopasja” mieści się na Bielanach przy ul.
Heroldów 9 oraz w Legionowie Michałów-Reginów przy
ul. Wolskiej 4. Czynny jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 7–17, telefon: 572 620
200 (Bielany) oraz 500 555 075
(Legionowo).
Więcej informacji znajdziecie
na autopasja.pl.

.

Wpadnij z psem na lody lub ciasto do Koko Cafe!
Koko Cafe to niepozorna
kawiarnia, która mieści się
w charakterystycznym pawilonie przy ulicy Nerudy 1.
Powstała niedawno, bo
w czerwcu br., lecz z miejsca
zyskała wierne grono stałych
klientów. W tym również tych
czworonożnych, bo właściciele
uwielbiają zwierzęta i rozumieją ich potrzeby, dlatego
zatrzymując się na kawę lub
przekąskę, towarzyszący nam
piesek otrzyma swój własny
lodowy przysmak w kształcie
łapki lub kostki. Na nas zaś
czekają własnoręcznie robione przysmaki.
IWONA SOBCZAK
Właściciele – Pan Łukasz Szala, jego żona Alina oraz mama,
pani Agnieszka – to mieszkańcy Bielan. Dlatego też pomysł
na stworzenie kawiarni w naszej
dzielnicy wydał się im oczywi-

sty.
– Wszystko zaczęło się od
mojej żony, która pasjonuje się
gotowaniem i co rusz wymyśla
nowe przepisy. Alina pracuje
również w salonie kosmetycznym, gdzie wcześniej częstowała klientki upieczonymi
przysmakami. Te zaś przepadały za jej wypiekami. Wspólnie
z mamą uznaliśmy więc, że
otworzymy miejsce, w którym
jeszcze więcej osób będzie mogło spróbować tych rarytasów
– tłumaczy Pan Łukasz.

Koncept
kawiarni jest
prosty.
Rodzinna
atmosfera,
duże porcje
i jakościowe
składniki.

Duże, smaczne porcje
Koncept kawiarni – która
zresztą swoją nazwę zawdzięcza psu „Koko” należącymu do
państwa Szala – jest prosty. Rodzinna atmosfera, duże porcje
i jakościowe składniki. Największą popularnością cieszą
się tu finezyjnie podane gofry
czy smakowe cafe frappé oraz
domowej roboty lemoniady.
Można też skosztować wyśmie-

kto do nas zawita. Dlatego serdecznie zapraszamy – podsumowuje pani Agnieszka Szala.
Koko Cafe mieści się przy ul.
Pabla Nerudy 1 i otwarte jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 10–20 oraz w weekendy
w godzinach 10–21. Telefon 660
552 922; Facebook: www.facebook.com/koko.cafe2022.

» W Koko Cafe zjemy coś i na słodko, i na słono, poleca Agnieszka Szala

nitej kawy, lodów rzemieślniczych, pysznych panini, tart
i ciast, a nawet zamówić tort
na specjalną okazję. Wkrótce
w ofercie pojawią się też śnia-

FOT: SYLWESTER KORZENIEWSKI

dania oraz lekkie napoje alkoholowe, aby można było spędzać
letnie popołudnia przy kieliszku
Prosecco lub dobrego wina.
– Dopiero zaczynamy przy-

godę z kawiarnią, więc chętnie
słuchamy sugestii klientów,
które potem spełniamy. Chcielibyśmy, aby Koko Cafe stało się
ulubionym miejscem każdego,

.
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Senioralne aktywności

Aktywne wakacje seniorów na Bielanach
Gra w bingo, potańcówki, wykłady
popularnonaukowe
czy całodniowe wycieczki – wczasy dla
bielańskich seniorów
są wypełnione atrakcjami. Odpłatność
jest symboliczna.
ROBERT BISKUPSKI
Po raz pierwszy wczasy dla
seniorów odbywają się w Liceum Mistrzostwa Sportowego
i Centrum Rekreacyjno-Sportowym na Bielanach. – Nowe miejsce seniorom bardzo się podoba
– mówi szefowa turnusu Grażyna Parot. – Mamy tu piękny
ogród i drzewa, dające cień. Nasi
wczasowicze spędzają bardzo
dużo czasu na dworzu, do środka
chodzą głównie na kawę, herbatę
czy napić się wody.
Organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji. Sporo zajęć jest
ruchowych, głównie w godzinach porannych. Od godz. 9
do 10 odbywają się tu spacery
nordic walking, można wziąć
również udział w tańcach na
siedząco czy tańcach w kręgu.
W wybrane dni odbywają się też
zajęcia na siłowni, a kilka razy w
tygodniu kursanci wybierają się
na basen. Mogą tam skorzystać
z grupowych zajęć aqua fitness
albo popływać na udostępnionych torach basenowych.
Dla osób mniej mobilnych
przygotowano wiele ciekawych
warsztatów, np. florystyczne, gdzie można wziąć udział
w konkursie na najpiękniejszy
bufet. Odbywają się tam również
różnego rodzaju gry stolikowe,
zawody w bingo i treningi pamięci, na których seniorzy mierzą się np. z różnego rodzaju łamigłówkami. – Zaplanowaliśmy
też różnego rodzaju prelekcje popularnonaukowe – mówi Grażyna Parot. Seniorzy dowiadują się
podczas nich m.in., jak wyglądało życie na ziemiańskim dworze,
jak przygotować organizm na
zimno i „co szczur mógłby powiedzieć o człowieku”.
Uczestnicy turnusów chętnie
jeżdżą też na różnego rodzaju

wycieczki. Odwiedzają m.in.
parki czy planetarium, ale organizowane są też wyjazdy autokarowe. Pierwszy turnus wyjechał
do Czerwińska i Wyszogrodu,
drugi – nad rzekę Liwiec.
Nie brakuje również potańcówek. – Niedawno grał u nas DJ
Margo, przy którym seniorzy
świetnie się bawią – mówi Grażyna Parot. – Mamy też koncerty,
wystąpił m.in. zespół Armante.

Seniorzy
dowiadują się
podczas prelekcji m.in.,
jak wyglądało życie na
ziemiańskim
dworze, jak
przygotować
organizm na
zimno i „co
szczur mógłby
powiedzieć
o człowieku”.

» Seniorzy spędzają czas aktywnie i na zewnątrz, i na świeżym powietrzu

Wczasy organizowane są
już po raz 24. W jednym turnusie bierze udział ok. 100 osób.
– Dla osób z naszych Ośrodków
Wsparcia dla Seniorów uczestnictwo jest bezpłatne, pozostali
płacą symboliczną kwotę 200
zł – mówi dyrektor bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Filipowicz. – W tej
kwocie mieści się wyżywienie
oraz wszystkie atrakcje, jakie
przygotowaliśmy – dodaje.
Dni Seniora za rogiem
Wkrótce na Bielanach będziemy mieli jeszcze jedno duże
wydarzenie – w październiku
odbędzie się Dzień Seniora.
– To ogromna impreza, na którą zapraszamy już dziś – mówi
Agnieszka Filipowicz. – Przygotowaliśmy wiele atrakcji i mnóstwo niespodzianek. Warto zarezerwować sobie czas już dziś.

.

Drogiej koleżance
Barbarze Siwik
i jej najbliższym
Wyrazy szczerego
współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci
Męża
składają Hanna i Hamil Jagnieża
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Seniorze, wybierz nową Radę Seniorów
ną (pocztą) – na adres: Urząd
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29,
01-882 Warszawa z dopiskiem
„Rada Seniorów Dzielnicy Bielany – głosowanie”.

MICHAŁ MICHAŁOWSKI
INFORMACJE

Nabór kandydatów i wstępna
selekcja już za nami, teraz
przyszedł czas na to, abyście
zadecydowali, kto z nich
zostanie wybrany do Rady
Seniorów Dzielnicy Bielany
na kadencję 2022-2025.
Zasady głosowania
Głosowanie trwa od 1 do 16
sierpnia.
Jedna osoba może udzielić
poparcia tylko jednemu kandydatowi.
Kartę do głosowania pobiera
się osobiście w okienku nr 47
Wydziału Obsługi Mieszkańców urzędu Dzielnicy Bielany
m.st. Warszawy, w godzinach
pracy Urzędu (poniedziałek

FOT: SHUTTERSTOCK

8.00–18.00, wtorek–piątek 8.0016.00)
Kartę do głosowania składa się
w urnie wystawionej w Urzędzie
Dzielnicy Bielany m.st. Warsza-

wy – Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany przy
ul. S. Żeromskiego 29 (parter),
w godzinach pracy urzędu lub
przesyła drogą korespondencyj-

Lista kandydatów
DAMIESZKO Mirosława
LEWIŃSKA Grażyna
MAŃKOWSKA Ewa
MORAWSKI Zygmunt
NAWARA Romana
RYBICKA Alina		
SYTA Agnieszka		
WOJCIECHOWSKA Maria
WÓJCIKIEWICZ Jolanta
ŻEBROWSKA Bożena
Zarazem dziękujemy ustępującej Radzie Seniorów za lata
zaangażowania na rzecz naszej
dzielnicy i jej senioralnej społeczności.

.
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Szkoła pływania na Marymoncie
Na upał w mieście najlepszym rozwiązaniem jest skok do wody. W międzyczasie zanurzmy się w przeszłość i poznajmy dzieje
pierwszej pływalni w naszej okolicy.
MATEUSZ NAPIERALSKI
W dawnej, przedrozbiorowej
Rzeczypospolitej mało kto umiał
pływać. Nie uczono tej sprawności w szkołach, co więcej, nauczyciele wręcz surowo zakazywali uczniom kąpieli w rzekach
i jeziorach, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Zalety nauki pływania w procesie rozwoju
fizycznego młodzieży dostrzegli
i propagowali światli reformatorzy z Komisji Edukacji Narodowej. Instytucja ta w latach 80.
XVIII w. wprowadziła do szkół
obowiązkowe lekcje pływania.
Brakowało jednak trenerów
o odpowiednich kwalifikacjach.
Zanim wykształciła się fachowa,
rodzima kadra, nastał trzeci rozbiór i upadek państwa.
Na przełomie wieków w całej Europie wzrosło zainteresowanie pływaniem. „Prawie
we wszystkich wielkich miastach są szkoły pływania, może
i u nas byłaby pożyteczną ta nauka bardzo rozwijająca siły fizyczne, konieczna dla niektórych
stanów, a co największa, do ocalenia własnego lub bliźnich życia
służąca” – taki pomysł podrzucał
anonimowy żurnalista w „Kurjerze Warszawskim” z 9 lipca 1822
r. Niebawem – w 1823 lub 1824
r. – wojsko kongresowego Królestwa Polskiego uruchomiło na
przedmieściach Warszawy własną szkołę pływacką. Inicjatorem
tej placówki miał być sam wielki książę Konstanty Romanow,
znienawidzony wódz naczelny
polskiej armii.
Styl marymoncki
Umiejętność pływania nie tylko wzmacniała tężyznę fizyczną
żołnierza, ale także zwiększała
jego mobilność na polu walki – podczas natarcia, manewru
oskrzydlającego czy odwrotu
rzeka nie stanowiła dla wyszkolonego pływaka nieprzekraczalnej bariery terenowej.
Na Stawie Marymonckim zbudowano czworoboczny pomost
o wymiarach ok. 40 na 100 m
z przybudówkami mieszczącymi
przebieralnie i magazyn sprzętu. Zajęcia prowadzono w oparciu o podręcznik „Nauka sztuki
pływania” (wydany we Lwowie
w 1820 r.) pióra majora Karola
Heinitza, oficera armii austriackiej. Pierwsi instruktorzy uczący na odkrytym basenie w Marymoncie to właśnie żołnierze
„wypożyczeni” z austriackiego
wówczas Lwowa, z szeregów
30. Regimentu Piechoty hrabiego Nugent.
Kursanci trenowali w lnianych, luźnych spodenkach sięgających do połowy uda. Najpierw na lądzie ćwiczyli ruchy
rąk i nóg, leżąc na urządzeniu,
przypominającym mały hamak,
rozpięty między słupkami na
wysokości jednego metra. Na

dalszych lekcjach zanurzali się
w wodzie, przepasani konopnym
pasem z przymocowaną linką,
której drugi koniec był przywiązany do kija – za pomocą takiej
„wędki” trener stojący na pomoście asekurował ucznia. Gdy
kursant nabrał wprawy, pływał
bez asysty. Kolejne stopnie wtajemniczenia to techniki pływania
na plecach, skoki do wody i nurkowanie. W programie zawarto
ponadto zajęcia z ratownictwa.
Uzyskany w marymonckiej
szkole patent był czymś w rodzaju dzisiejszej karty pływackiej.
Absolwenci mieli kompetencje
do nauczania podstaw sztuki
pływania. Kursant Tadeusz Józef
Chamski zapisał w swoim pamiętniku:

Na dalszych
lekcjach zanurzali się w
wodzie, przepasani konopnym pasem z
przymocowaną linką, której
drugi koniec
był przywiązany do kija – za
pomocą takiej
„wędki” trener
stojący na pomoście asekurował ucznia.
„Najlepsi pływali w ubiorze.
Chodzili oni manewrować na
Wiśle, zwykle od mostu w Warszawie do Bielan, ciągle z jednego brzegu rzeki na drugi, przepływając tym sposobem Wisłę
dziesięć lub piętnaście razy bez
odpoczynku”. Inny absolwent,
Józef Patelski, wspominał popisowe ćwiczenia na Wiśle przed
obliczem wielkiego księcia Konstantego w połowie października
(!) 1826 r., kiedy wraz z kompanami forsował lodowatą rzekę.
„Dostawszy się na brzeg przeciwległy chwyciliśmy za broń,
rozsypali się w tyralierów i rozpoczęli ogień, dzwoniąc zębami
na grzmot naszych karabinów”.
Poziom wyszkolenia wojskowych pływaków z Marymontu
robi wrażenie!
Szkołą kierował podpułkownik Franciszek Valentin d’Hauterive, weteran wojen napoleońskich, który – ot, ironia losu
– zakończył życie utonąwszy

» Rycina z podręcznika Karola Heinitza, 1820 r. (Biblioteka Narodowa)

w Wilii podczas powstańczych
walk z Rosjanami na Litwie
w czerwcu 1831 r. Wieloletnim
nauczycielem był podporucznik
Józef Zaliwski, antycarski konspirator, zawiązujący potajemnie
sieć kontaktów wśród oficerów
uczestniczących w zajęciach.
W przebieralni między pogawędkami o stylach pływackich
zapewne toczono przyciszone
dyskusje na tematy polityczne.
Niedługo po marymonckiej (a
może równolegle z nią) powstała
na Ujazdowie kolejna wojskowa
szkoła pływania. Z sejmowego
sprawozdania ministra spraw
wewnętrznych Tadeusza Mostowskiego wiadomo, że do maja
1830 r. oba zakłady wykształciły łącznie 7000 żołnierzy-pływaków. Po klęsce powstania
listopadowego armia Królestwa
Polskiego została rozwiązana,
a jej infrastrukturę przejęły
wojska carskie. Nie znalazłem
wzmianek o wykorzystywaniu
przez Rosjan pływalni na Marymoncie.
Nowy rozdział
Marymoncką szkołę pływacką

reaktywował Karol Teodor Matthes, nauczyciel wychowania
fizycznego pochodzący z Berlina. Oprócz pływania zawodowo
zajmował się on nauczaniem
gimnastyki i szermierki. Dziś
powiedzielibyśmy, że był również fizjoterapeutą – organizował
zajęcia z gimnastyki ortopedycznej.
Basen został udostępniony
dla wszystkich chętnych (oczywiście tych, którzy mieli na ten
sport czas i pieniądze). 17 maja
1834 r. na łamach „Kurjera Warszawskiego” Matthes zapraszał
na lekcje w następujący sposób:
„Za wysokiem pozwoleniem
K[omisji] R[ządowej] Spraw
Wew[nętrznych] podpisany będzie miał honor zacząć w dniu
26 b.m. i r. kurs pływania w Zakładzie Cesarskim szkoły dawnej wojskowej w Marymoncie.
Nie tylko dzieci i młodzieńcy
mogą uczyć się tej pożytecznej
sztuki, ale dorosłe i każdego wieku osoby, jeżeli tylko ich układ
nerwowy wrażenie wody znieść
może, poruszenie bowiem przy
pływaniu jest nader proste i niewymagające żadnego wysilenia.

Abonament na całe lato jest dla
zaczynającego Dukatów 2; ci
zaś, którzy już znaczne mają początki i tylko dla wprawy chcą
pływać, płacą połowę. Kto by
tylko krótki czas miał do poświęcenia na naukę pływania, zapisać
się może na 12 lekcji za biletami
za 30 złotych. Bezpieczeństwo
zupełne przy pływaniu jako i wygodę przy ubieraniu i rozbieraniu
we wszelkim względzie, podpisany zaręcza”. Dukat (imperiał)
był monetą dwudziestozłotową,
a przeciętna dniówka ówczesnego robotnika wynosiła 2 złote
dziennie. Zajęcia na basenie odbywały się codziennie od piątej
rano.
W wydaniach „Gazety Warszawskiej” z marca 1835 oraz
marca 1839 r. znajdziemy ogłoszenia o licytacjach na wykonanie remontów w szkole. Gdzieś
pomiędzy tymi latami pływalnię
objął nowy kierownik, o którym
pisał „Kurjer Warszawski” z 9
lipca 1839 r.: „[...] w Marymoncie za Grossowem na Rudzie
istnieje Szkoła pływania, pod
dozorem W[ielce Szanownego]
Dyrektora Szamowskiego; który

zakład ten przez niezmordowane
starania i poświęcenie doprowadził do takiej doskonałości, iż
może wyrównywać podobnym
najcelniejszym zagranicznym”.
Schyłek szkoły
Na początku 1847 r. w warszawskich gazetach pojawiły się
informacje o rychłej rozbiórce
budynków pływalni. Trudno mi
obecnie stwierdzić, jaka była
tego przyczyna. Być może zakład Szamowskiego nie wytrzymał konkurencji z nową szkołą
założoną przez Matthesa w 1840
r. na prawym brzegu Wisły? Marymonckie kąpielisko możemy
jeszcze zauważyć na dwóch planach opracowanych w połowie
lat 40. XIX w. (obiekt podpisano
po rosyjsku jako „Szkoła Pływakow” oraz „Szkoła Pławanija”). Nie widnieje już na planie
Warszawy i okolic autorstwa
Kaliksta Witkowskiego z 1856
r. Na kolejną pływalnię w tych
stronach przyszło czekać ponad
osiem dekad, do czasu otwarcia
sportowego basenu w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego.
Staw Marymoncki, osuszony
w ubiegłym wieku, znajdował się
w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i al. Armii Krajowej.
Ulica Rudzka biegnie śladem
północnego brzegu tego akwenu. W ostatnich latach powstało
tu Osiedle Mickiewicza. Tam,
gdzie mieści się stacja paliw
i blok Rudzka 5A, w dawnych
czasach istniała niewielka wyspa. Według moich kartograficznych obserwacji pomost szkoły
pływania stał w miejscu dzisiejszego ronda Ruda.

.

» Marymoncka pływalnia na planie z 1829 r. (Biblioteka Narodowa)
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Nowy skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
18 lipca powołano nowe Prezydium oraz skład Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na
kolejną trzyletnią kadencję.
MICHAŁ MICHAŁOWSKI
TRZECI SEKTOR

W skład nowego prezydium
wchodzą: Karol Radke – przewodniczący, radna Ewa Turek,
Joanna Leszczyńska, Marcin
Głuszak oraz Robert Banasiuk
– sekretarz. Przedstawicielem
koordynującym prace komisji
z ramienia urzędu dzielnicy
został Patryk Utowka, pełniący obowiązki kierownika
w Wydziale Spraw Społecznych
i Zdrowia dla dzielnicy Bielany.
Obecny na posiedzeniu komisji
burmistrz Grzegorz Pietruczuk
podziękował ustępującemu prezydium i wyraził nadzieję na
kontynuację pozytywnej współpracy między urzędem a komisją
na rzecz bielańskiej społeczności.
Komisja na ten moment zrzesza przedstawicieli 25 organizacji pozarządowych: Polski
Komitet Pomocy Społecznej,
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka”,
Uczniowski Klub Sportowy
„G-8 Bielany”, Stowarzyszenie

» Prezydium z członkami nowej Komisji Dialogu Społecznego i burmistrzem Grzegorzem Pietruczukiem

„Mamy Czas”, MUKS UNIA
Warszawa, Uczniowski Klub
Sportowy „Młodzik”, Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „GLADIATOR”
im. Profesora Tadeusza Kosza-

rowskiego, Uczniowski Klub
Sportowy „KUSY”, Fundacja
Wychowanie przez Sport, Stowarzyszenie Przyjazna Ruda,
Stowarzyszenie Razem dla Bielan, Hufiec ZHP Warszawa Żoli-
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borz, Fundacja „Indygo” Wspieranie Aktywności Twórczej
i Kultury, Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie Mieszkańców Marymontu, Fundacja Dzieciom „Zdążyć

Bilet długookresowy w komórce
Jest już bezpłatna aplikacja
mobiWAWA, dzięki której
można kupić bilety długookresowe na przejazdy Warszawskim Transportem Publicznym. To kolejne udogodnienie,
które umożliwia pasażerom
kupienie biletów w dowolnym
czasie i miejscu.
UM
KOMUNIKACJA MIEJSKA

Już od dawna można kupować bilety jednorazowe i krótkookresowe przez komórkę – tę
usługę oferuje sześć komercyj-

nych aplikacji. Teraz korzystając
z miejskiej aplikacji mobiWAWA, można także kupić bilety
długookresowe. Jeśli stojąc na
przystanku w drodze do pracy
pasażer przypomni sobie, że
skończyła się ważność biletu
i chce doładować Warszawską
Kartę Miejską, nie musi korzystać z biletomatu ani odwiedzać
Punktu Obsługi Pasażerów. Wystarczy mieć przy sobie smartfon
i zainstalowaną tam aplikację.
MobiWAWA została zaprojektowana przez Biuro Cyfryzacji
Miasta we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego.
Aplikacja obsługuje Warszawską

Kartę Miejską, Kartę warszawiaka/warszawianki, Kartę Ucznia
oraz zakup biletów długookresowych.
Można za jej pośrednictwem
kupić bilety 30- i 90-dniowe,
w tym bilety warszawiaka
i warszawianki, z wyjątkiem biletów metropolitalnych (oferta
Warszawa+ dla mieszkańców
gmin aglomeracji).
Aplikację można pobrać
z portalu moja.warszawa19115.
pl, strony www.wtp.waw.pl lub
bezpośrednio w sklepach App
Store i Google Play.
Kupno biletu jest możliwe po
zarejestrowaniu konta użytkow-

Znamy najbardziej
sportowe bielańskie szkoły
Za nami rok szkolny i czas
podsumowań, także w sporcie.
Uczniowie z dzielnicy Bielany,
podobnie jak w minionych
latach rywalizowali w poszczególnych konkurencjach sportowych, aby zbierać punkty
dla swoich szkół. Najbardziej
usportowionymi placówkami
oświatowymi okazały się Szkoła Podstawowa nr 77 i Liceum
im. J. Kusocińskiego.
W przeciwieństwie do poprzednich lat na Bielanach pomimo pandemii udało się rozegrać
praktycznie wszystkie sportowe

konkurencje, zaplanowane w kalendarzach olimpiad młodzieży.
Doszło jedynie do niewielkiej
modyfikacji regulaminu. Pięć
nieobecności, bądź najsłabszych
wyników szkół, nie zliczało się
do klasyfikacji generalnej, aby
nie wypaczyć wyniku końcowego, w przypadku gdyby w danej
szkole wybuchło ognisko pandemii, w efekcie czego nie mogłaby jechać na zawody.
Najlepiej w rywalizacji szkolnej obejmującej bieganie, sporty
drużynowe i inne konkurencje
indywidualne, jak chociażby tenis stołowy, spisała się w kate-

goriach dzieci i młodzieży – po
raz pierwszy w historii – Szkoła
Podstawowa numer 77 z Młocin.
W zmaganiach obu kategorii do
końca trwała rywalizacja z SP
263 i SP 80, jednak ostatecznie
to 77 okazała się najlepsza.
W zmaganiach liceów od samego początku dużą przewagę
wypracowali sobie uczniowie liceum sportowego im. J. Kusocińskiego. Za ich plecami na podium
uplasowały się licea Lelewela
i Domeyki.

.
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nika w aplikacji i zalogowaniu
się do niej. Kupionym przez
aplikację biletem można zarządzać – aktywować, zawiesić lub
odwiesić, a także przedłużyć,
czyli kupić taki sam bilet po raz
kolejny.
Aplikacja umożliwia okazywanie biletów do kontroli. Na
aktywnym bilecie użytkownik
znajdzie przycisk „KOD QR
BILETU” – po kliknięciu w ten
przycisk na ekranie telefonu wyświetli się jego imię i nazwisko,
aktualne zdjęcie, rodzaj biletu,
data jego ważności oraz kod QR,
który okazuje się kontrolerom
biletów w pojeździe WTP oraz
w strefie biletowej metra.
Aplikacja otwiera bramki do
metra, jeśli użytkownik posiada
aktywny bilet długookresowy.
Wystarczy, że wybierze „Wej-

z Pomocą”, Stowarzyszenie Muzyczne Viva la Musica, Fundacja
Kudłaty Kumpel, Klub Honorowych Dawców Krwi przy Hucie
Accelor Mittal w Warszawie,
Stowarzyszenie Polska 2050,

Mazowieckie
Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej,
Stowarzyszenie Przyjaciół Huty
Warszawa – Warszawscy Hutnicy, KS TEBEK, Fundacja „cały
świat w twojej dłoni” i Fundacja
Przystanek Twórczość.
Komisja dialogu społecznego
to grupa osób zainteresowanych
tym, aby poprawić efektywność
i jakość działań urzędu kierowanych do mieszkańców i mieszkanek dzielnicy. W pracach
i spotkaniach komisji uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędu
i samorządowych jednostek.
Do głównych zadań komisji
należy współtworzenie i konsultowanie dzielnicowych polityk
z zakresu spraw społecznych,
edukacji, kultury, sportu, ochrony środowiska oraz współpracy
z trzecim sektorem. Komisja
opiniuje ponadto tematy i projekty ogłoszeń konkursowych,
a także deleguje przedstawicieli
sektora pozarządowego do prac
w komisjach konkursowych i do
zespołów oceniających małe dotacje.

.

ściówkę do metra” – wygeneruje
w ten sposób kod QR i otworzy
bramkę.
Uczniowie posiadający Kartę
Ucznia dzięki aplikacji mobiWAWA będą mogli okazywać
uprawnienia do bezpłatnych
przejazdów w swoim smartfonie.
Katalog ofert dla posiadaczy
Karty Warszawiaka
Warszawianki i warszawiacy mają możliwość korzystania
z ofert różnych firm oraz instytucji, które współpracują z miastem w ramach programu „Karta
warszawiaka”.
Użytkownicy aplikacji mobiWAWA mogą zapoznać się ze
szczegółami danej oferty, np.
zniżką na jakąś usługę w stolicy,
a także dodać ją do swoich „ulubionych ofert”.
Wszystkie oferty dostępne
są w katalogu ofert – wystarczy
wybrać zniżkę lub usługę, wygenerować jej kod QR i okazać ją

FOT: WTP

.

w danej firmie czy organizacji.
W przyszłości aplikacja będzie
rozszerzana o kolejne funkcje.

OGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW
SERWISANT DROBNEGO SPRZĘTU AGD
Zatrudnię emeryta, na ¾ lub pełen etat, Bielany, do naprawy drobnego sprzętu AGD.
Zapewniamy szkolenie, tel. 501 173 140.
NIERUCHOMOŚCI
Sąsiedzie, skorzystaj z mojego doświadczenia i powierz mi sprzedaż, kupno bądź wynajem swojej
nieruchomości. Mieszkam i pracuję na Bielanach. Skontaktuj się ze mną i umów na niezobowiązujące spotkanie. Zapraszam, Twój Doradca Nieruchomości, Białe Lwy Nieruchomości,
Gosia Nowakowska, tel. 608 610 911.
Zamów bezpłatne ogłoszenie w „Naszych Bielanach”, pisząc na adres bielany.gazeta@um.warszawa.pl. Redakcja zastrzega
sobie prawo do niepublikowania ogłoszenia w przypadku braku miejsca w numerze. Nekrologów nie publikujemy.
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Koń potęgą jest i basta
JOANNA
FABISIAK

POSEŁ NA SEJM RP
KOALICJA OBYWATELSKA

To nieco sparafrazowane powiedzenie potwierdzi każdy,
kto spacerując zakopiańskimi
Krupówkami, zobaczy toczącą
się samym środkiem zatłoczonej ulicy dorożkę, zaprzężoną
w jednego, a nawet parę koni.
Obojętny wzrok woźnicy mówi
sam za siebie: „Panocku ustąpcie ino, ino kieby jedziem”.
Z podobnym spokojem człowieka pewnego własnej racji spotkają się też kierowcy
wlokący się „Zakopianką” za
furą z sianem czy bryczką. Takie widoki na Podhalu to codzienność i tak ją przyjmują
kierowcy. Nikt nie przeklina
a jeśli nawet, to po cichu. Nikomu nie przychodzi do głowy, by
wzywać straż miejską lub policję z powodu utrudnień w ruchu
drogowym, bo pewnie „koń by
się uśmiał”, że taki niecierpliwy.
Jaki stąd płynie wniosek?
Koń na Podhalu zawsze zajmował szczególne miejsce. Był
darzony uznaniem i troską. Od
jego kondycji często zależało
przetrwanie góralskiej rodziny. Ciężkie roboty leśne i polne
w górzystym i kamienistym terenie spadały na tego wiernego
przyjaciela podhalańskiej ludności. To on przywoził turystów
z Krakowa i nie tylko, do Zakopanego, a to dawało „dudki”. Ta
tradycja szczególnego szacunku
dla konia, symbolu pracowitości i dostatku, trwa na Podhalu
do dziś, a ma swoje korzenie tak
w polskiej kulturze szlacheckiej,
jak i w wiekowych doświadczeniach ludzkości.
Koń towarzyszył naszym
przodkom od niepamiętnych
czasów. Udomowienie tego
pięknego zwierzęcia miało miejsce około pięciu tysięcy lat temu
na terenach Kazachstanu. Koń
to zwierzę bardzo inteligentne.
Potrafi wyrażać emocje, wykorzystując do tego nozdrza, oczy
i uszy. Jest w stanie pojąć przyczyny i skutki jakiegoś zachowania. Znane są przykłady konia,
który potrafił wrócić do swojego,
nawet bardzo oddalonego domu.
Mądre, silne, wytrzymałe i szybkie zwierzęta były dla człowieka
niezbędne w jego walce o ujarzmienie przyrody. Służył na różne sposoby. Jako cywil pomagał
w pracach polnych, a wraz z rozwojem przemysłu wykorzystywano go do prac pociągowych.
Jako żołnierz spisywał się doskonale na polu walki. Zrośnięty
niemalże z jeźdźcem odważnie
atakował wroga jeszcze zanim
rycerz czy żołnierz użyli broni.
Nie dezerterował, trwał na polu
walki wraz ze swoim panem.
Przyjaźń między koniem a jeźdźcem doprowadziła do powstania
pierwszej Akademii Jeździeckiej
w Neapolu już w 1134 roku.
W Polsce jazda konna początkowo wiązała się z ćwiczeniami
wojennymi i uznawana była za
wzór dla oddziałów konnych

z całej Europy. Z czasem przekonanie, że człowiek i koń to
doskonały duet, zbudowało szacunek i najwyższe uznanie dla
tego zwierzęcia.
Gdyby zapytać o najsłynniejszego konia w polskiej historii,
ranking ten wygrałby z pewnością ulubiony koń Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kasztanka.
Przez trzynaście lat służyła Wodzowi i tylko Jemu. Kasztanka
była nerwowa i płochliwa. Bała
się ognia i wystrzałów artyleryjskich, ale przywiązanie i zaufanie, jakim darzyła Piłsudskiego,
pozwalało jej zachowywać spokój na froncie. Marszałek podobno prowadził długie rozmowy ze
swoją klaczą, a ona słuchała go
z uwagą. Tę więź istniejącą między wierzchowcem a Piłsudskim
pokazuje W. Kossak w znanym
obrazie „Marszałek Józef Piłsudski na Kasztance”. Dwie postaci: żołnierz i koń są na płótnie
zespolone ze sobą w tajemniczej
przyjaźni i bliskości. Niejedyny to przykład konia, będącego
głównym bohaterem dzieła artystycznego.
W kinie koń zaczął występować przede wszystkim w westernach jako wierny towarzysz
i przyjaciel kowboja. Z czasem
zyskał status samodzielnej postaci, zdolnej do wykonywania
trudnych zadań, nawet z narażeniem własnego życia. „Czarny
książę”, „Skok po marzenia”,
„Czas wojny”, „Folwark zwierzęcy” to tylko niektóre tytuły
filmów z koniem w roli głównej.
Najbardziej wzruszający był dla
mnie film „Zaklinacz koni”, historia 14-letniej Grace i jej konia o imieniu Pielgrzym, którzy
ulegają tragicznemu wypadkowi,
a potem tylko razem mogą wychodzić z pourazowej traumy. To
stary film z 1998 roku, ale warto
go zobaczyć, bo nic nie stracił na
aktualności.
Nie wspominam tu polskiej
i obcej literatury, w której nasz
przyjaciel koń zajmuje poczesne
miejsce. Może wypada wspomnieć H. Sienkiewicza, którego
„Trylogia” umacnia wizerunek
konia jako istotnego elementu
tradycji szlacheckiej. Dla wielu
poetów rumak był źródłem inspiracji i weny twórczej.
Współcześnie zmienił się status konia. Przez wieki uważano,
że powinien być zupełnie podporządkowany jeźdźcy. Świadczyło o tym choćby głębokie siodło
i stosowane ostrogi. Obecnie to
piękne zwierzę ma swoją podmiotowość. Koń jest przyjacielem jeźdźcy.
Jeździectwo powoli, ale systematycznie stawało się coraz
bardziej popularne. Obok funkcji użytkowych nabierało też
wymiaru sportowego. Pierwszy
obóz szkoleniowy w Polsce powstał w 1920 roku w Grudziądzu. Adepci tej szkoły osiągali wysokie noty na zawodach
w całej Europie. Wojna na długo
zahamowała rozwój polskiego
sportu konnego. Dzisiaj w Polsce jeździ konno około 300 tys.
osób. Trudno powiedzieć, czy
to dużo czy mało, bo taka licz-

ba gości bierze udział w jednym
tylko prestiżowym wydarzeniu
– wyścigach konnych Royal
Ascot trwających pięć dni i gromadzących wiele wybitnych
osób z całego świata. Gwiazdą pierwszej wielkości jest tu
królowa Elżbieta II, regularnie
uczestnicząca w tych zawodach.
Jej Wysokość jest także właścicielką koni wyścigowych,
a w 2013 roku wygrała nawet
Złoty Puchar. Każdego dnia
wyścigów królowa jest w stroju
innego koloru i kolor ten się nie
powtarza, a to staje się przedmiotem spekulacji w zakładach
bukmacherskich.
W Polsce najważniejsza gonitwa z długą historią to „Wielka
Warszawska”. Te jesienne zawody gromadzą tysiące wielbicieli
sportu jeździeckiego i rozgrzewają emocje, porównywalne
z meczem piłki nożnej na poziomie ekstraklasy. Warto dodać,
że w 2021 roku po raz pierwszy
Derby o błękitną wstęgę wygrała
kobieta.
Teraz słów parę o naszej rodzimej stajni bielańskiej, bo mamy
się czym pochwalić i gdzie jeździć, a nawet trzymać konie, jeśli
jesteśmy ich właścicielami. Na
terenie AWF-u w Lesie Bielańskim działa od 2011 roku stajnia,
będąca członkiem Klubu Sportowego AZS AWF. Jej miła nazwa
Argos pochodzi od konia rasy
arabskiej o tym imieniu. Ośrodek
prowadzi profesjonalne szkolenia, a to bardzo ważne, bo przede
wszystkim dobre przygotowanie
pozwala na bezpieczną jazdę. Po
wtóre zaś zespolenie z koniem,
będące źródłem przyjemności
i satysfakcji, to wynik starannego przygotowania teoretycznego
i praktycznego. Adeptom chętnym i gotowym do uprawiania
tego sportu trzeba poradzić, by
nie oszczędzali także na sprzęcie jeździeckim i właściwym
ubraniu. Dobre siodło, kiełzno,
a nawet buty jeździeckie, są warunkiem bezpiecznej i satysfakcjonującej jazdy.
Jazda konna to wspaniały
sport, możliwy do uprawiania
przez cały rok i całą rodzinę.
Dzieci łatwo nawiązują kontakt
z koniem nie tylko emocjonalny,
ale przede wszystkim zgrywają
ruchy własnego ciała z ciałem
konia. Instruktor z pewnością
dobierze dla dziecka wierzchowca łagodnego i spokojnego,
a przyjemność wówczas gwarantowana. Ten sport można zacząć
uprawiać w każdym wieku. Przy
czym my na Bielanach mamy
do tego doskonałe warunki. Las
Bielański przechodzący w Puszczę Kampinoską to doprawdy teren, na którym można kłusować
z wiatrem w zawody i czuć się
wolnym w sposób doświadczany tylko na grzbiecie konia. Poszukujemy na wakacje nowych,
podnoszących adrenalinę, niezapomnianych doznań sportowych.
Zapewniam, że są na wyciągniecie ręki w naszej bielańskiej stajni, bo koń potęgą jest i basta.
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