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Drodzy Czytelnicy,
długo wyczekiwane wakacje rozpoczęliśmy na Bemowie w wielkim
stylu – Piknikiem Prozdrowotnym
oraz koncertem Bartasa Szymoniaka, poprzedzającym występ wspaniałego KULT-u. Kazik wraz
z zespołem grał dla nas ponad
2,5 godziny. Było niesamowicie!
Ale to nie koniec letnich atrakcji!
Spotkamy się jeszcze nie raz. 10 lipca zaplanowaliśmy dla Was coś zupełnie nowego, czego jeszcze u nas
nie było – Bemowski Piknik Naukowy, wspólfinansowany przez
Sejmik Województwa Mazowieckiego. Swoje stanowiska wystawią
m.in.: Centrum Nauki Kopernik,
Planetarium Planeta Anuka oraz
Akademia Młodego Medyka. Nie
zabraknie jakże ważnej i potrzebnej edukacji z zakresu ekologii, a na
deser (poza lodami molekularnymi)
wystąpi doskonale znany piosenkarz – Dawid Kwiatkowski. Rodzicu, Opiekunie, a przede wszystkim
Wy Dzieci i Młodzieży, musicie
z nami być na OSiR!
Lato to też czas wzmożonej
aktywności
ruchowej.
Dlatego, przygotowaliśmy dla Was
szereg
sportowych
wydarzeń.
W lipcu i w sierpniu możecie skorzystać np. z bezpłatnej wypożyczalni
rowerów wodnych oraz kajaków,
otwartych boisk czy Sportowych
wakacji na Bemowie (taniec, siatkówka, lekkoatletyka).
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Wieczorami będziecie mogli odpocząć w trakcie seansów Wakacyjnego Kina Plenerowego na Bemowie. Podczas pierwszej projekcji
będzie wyświetlony świetny kryminał Na noże, z Danielem Craigiem
w roli głównej. Już się nie mogę
doczekać!
Nie zapominamy o warszawskim
sierpniu. Przed urzędem, 25 lipca
uroczyste złożenie kwiatów przed
tablicą upamiętniającą Powstańców
z Obwodu AK Żywiciel. 1 sierpnia
punktualnie o godz. 17.00 uczynimy 77. rocznicę Powstania
Warszawskiego. Następnie o godz.
18.30 zapraszamy na uroczysty koncert Warszawa 1944 – Pamiętamy
w amfiteatrze.
Na koniec pozostaje mi życzyć
Wam udanych, bezpiecznych i zdrowych wakacji. Do zobaczenia!
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo

ROZPOCZĘLIŚMY WAKACJE
Z PRAWDZIWYM PRZYTUPEM
To był dziwny rok szkolny, ale… wreszcie się skończył
i dzieci mogą rozpocząć wakacje. Zanim jednak rozjadą
się na kolonie i obozy, Dzielnica Bemowo przygotowała
świetną atrakcję. Piknik „Wakacje tuż tuż” przyciągnął
prawdziwe tłumy. I nic dziwnego, było co robić.
Dla najmłodszych rozstawiono dmuchane zabawki. Można było zjeżdżać po zjeżdżalni i wspinać się na
wieżę – oczywiście z asekuracją. Kolejka ustawiała
się też do konstrukcji, w której można było po prostu
poskakać na sprężynującym materacu lub pofikać na
mini-bungee. Mimo palącego słońca chętni ustawiali się
w ogonku i cierpliwie czekali na swoją kolej.
W innej części parku animatorzy zajmowali się mniejszymi dziećmi, które skakały przez skakankę, bawiły się
w pociąg lub wykonywały inne zadania. Śmiechu było

co niemiara, a dodatkowo dzieci otrzymywały nagrody
za wykonywanie powierzonych zadań.   Zainteresowaniem cieszył się też kącik modelarski. Przygotowano z tej
okazji kilkadziesiąt modeli samolotów, które z pieczołowitością kleiły zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Chętnych
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Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Mariusz Wajszczak
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo i Aneta Nowolecka Radna Dzielnicy
Bemowo.

było tylu, że gdyby modeli do sklejania przywieziono
dwa razy tyle, pewnie też by zabrakło.
Z ciekawą inicjatywą wystąpili strażacy, którzy nie tylko
rozstawili się ze swoim sprzętem i pokazywali, jak wygląda
ich praca. Maluchy same mogły sprawdzić, jak operować
sikawką. Z kaskiem na głowie musiały trafić strumieniem
wody w cel ustawiony kilkanaście metrów od nich. Strażacy
zadbali też o starszych. Przy jednej z alejek rozstawiono deszczownicę, kto chciał, mógł się trochę schłodzić.
Głodni mogli skorzystać z szerokiej oferty food trucków. Nie warto było jednak objadać się przed zapoznaniem się z symulatorem dachowania postawionym
w Parku Górczewska przez Żandarmerię Wojskową.
W kręcącym się dookoła własnej osi aucie szybko człowiek zapoznawał się z mniej przyjemnymi aspektami grawitacji i przeciążenia.

Pogoda dopisała, było ciepło i słonecznie. Naprawdę gorąco zrobiło się jednak dopiero wieczorem.
Na scenie amfiteatru około godziny 17 rozpoczął
się koncert Bartasa Szymoniaka. A to był dopiero
rozgrzewka. Około godziny 18.30 zaczął grać KULT.
Kazik Staszewski śpiewał tak, że nikt by nie uwierzył,
że jeszcze kilka tygodni temu media donosiły o jego
chorobie. Nie zabrakło kultowych piosenek sprzed
lat, takich jak Arahja czy Do Ani, ale stare przeboje były przeplatane piosenkami z najnowszej płyty.
Publiczność klaskała na widowni lub tańczyła pod
sceną.

Bartas Szymoniak

Kazik Staszewski oraz Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
wraz z zastępcami Mariuszem Wajszczakiem, Piotrem Kobierskim i Jakubem
Gręziakiem.

Dawno nie było na Bemowie tak energetycznego występu, który w dodatku trwał ponad 2,5 godziny. Jednak
nikt nie narzekał, można było odnieść wręcz wrażenie,
że słuchacze – młodzi i starzy – chętnie po trzech bisach
zmusili by Kazika do kolejnego powrotu na scenę.
Niestety, wszystko co dobre, kiedyś musi się skończyć. Ale nie martwmy się, bo przecież zaczęły się
wakacje. Co więcej, przygotowano dla pozostających
w Warszawie nieliche atrakcje. Już 10 lipca spotkamy się
na Pikniku Naukowym.
WPK
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Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo ze swoim zastępcą Mariuszem Wajszczakiem podczas pikniku „Pies na Medal”

PIES NA MEDAL
12 czerwca na terenie OSiR Bemowo odbył się VI sportowy piknik „Pies na medal”. Pomysł na wydarzenie skierowane do miłośników psów narodził się 7 lat temu w głowie
mojej i Grzegorza Kucy, ówczesnego dyrektora OSiR.  Pierwszy piknik, przygotowany głównie dzięki zapałowi i pracy pasjonatów, zwłaszcza Psiej Szkoły Bemowo, potwierdził nasze
przypuszczenia: kochamy braci naszych mniejszych, chcemy
nie tylko z nimi żyć, ale także pracować, aktywnie spędzać
czas.

Ewa Przychodzień-Schmidt Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bemowo
podczas pikniku „Pies na Medal”
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Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z Figą

Od kolejnego roku organizacji pikniku podjął się Urząd
Dzielnicy Bemowo.
Tegoroczna edycja obfitowała w liczne atrakcje. Na mieszkańców czekał ring główny, na którym odbywały się pokazy:
posłuszeństwa sportowego, rally-O, frisbee, pasienia gęsi,
psów zaprzęgowych, obrony sportowej, sztuczek. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pracy psa pracującego w żandarmerii wojskowej.
Ten, kto przyszedł z psem, mógł spróbować swoich sił na
torze przeszkód, zaprezentować sztuczki, poćwiczyć psi fitness z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, przebiec

krótki tor agility. Na osoby mające problem ze swoim, przyjacielem, takie, które przygotowują się dopiero do kupna psa
lub chcą powiększyć rodzinę o kolejnego „futrzaka”, czekał
behawiorysta.
Psi piknik to nie tylko atrakcje zgromadzone w jednym
dniu w jednym miejscu. To także towarzysząca mu co rok
zbiórka darów dla schroniska (tej edycji było to schronisko
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w Józefowie) oraz wcześniej startujące konkursy (tegoroczny
pod nazwą „Bemowo na czterech łapach”).
Sportowy piknik „Pies na medal” pozwala nam poszerzyć
swoją wiedzę, umiejętności, wygrać wspaniałe nagrody.
Zapraszamy za rok.

Ewa Przychodzień-Schmidt

Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bemowo
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FINAŁ WIOSENNEJ EDYCJI AKADEMII
BEMOWSKIEGO SENIORA

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
i dr Piotr Kociszewski

„Czarnogóra – fiord na Adriatyku”
10 czerwca, podczas wykładu wygłoszonego
w ramach Akademii Bemowskiego Seniora, poznaliśmy
jedyny fiord na południu Europy. Przewodnik turystyczny oraz wykładowca doktor Piotr Kociszewski opowiedział nam o Czarnogórze – przepięknej części półwyspu
bałkańskiego.
Podczas naszej wirtualnej podróży zwiedziliśmy
najciekawsze regiony tego niewielkiego, acz niezwykle
bogatego w historię i walory turystyczne kraju.        WSZ
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Spotkanie z Elżbietą Dzikowską
16 czerwca ponownie spotkaliśmy się na „świeżym
powietrzu”. W naszym Amfiteatrze mieliśmy zaszczyt
gościć autorkę kilkudziesięciu publikacji o tematyce
turystycznej i jedną z najbardziej popularnych polskich podróżniczek. Pani Elżbieta Dzikowska swoim
magicznym głosem zabrała nas we wspaniałą podróż,
przytaczając niezliczone anegdoty oraz odpowiadając
na dociekliwe pytania reprezentantów Drużyny Harcerskiej im. Tony’ego Halika. To właśnie z Tonym Halikiem
Dzikowska zrealizowała około 300 dokumentów poświęconych wszystkim kontynentom świata.
W spotkaniu udział wzięła Radna Dzielnicy Bemowo
Pani Aneta Nowolecka, a bukiet pięknych róż w podziękowaniu Pani Elżbiecie wręczył Pan Mariusz Wajszczak,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.

Aneta Nowolecka Radna Dzielnicy Bemowo, Mariusz Wajszczak Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Elżbieta Dzikowska i Marian Rynkiewicz

Występ kabaretowy Marcina Dańca
17 czerwca spotkaliśmy ze znanym Państwu
m.in. z telewizji satyrykiem i artystą kabaretowym
– Marcinem Dańcem. Występ spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem Mieszkańców, a nasz bemowski
Amfiteatr, na tyle na ile pozwoliły obostrzenia, wypełnił
się niemal w całości.

od lewej: Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Marcin Daniec i Aneta Nowolecka Radna Dzielnicy Bemowo
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W naszej Akademii Bemowskiego Seniora wakacje!
Spotykamy się z Państwem już we wrześniu na kolejnej,
jesiennej edycji wykładów, spotkań i koncertów.
WSZ

ZAJĘCIA W PARKU
Od 17 czerwca rozpoczęły się zajęcia integracyjno-rekreacyjne w Parku Górczewska , w których udział biorą  
dzieci wraz z opiekunami. W ramach zajęć uczestnicy
poznają różne dyscypliny sportowe, uczą się sportowej
rywalizacji i miło spędzają czas z najbliższymi.  Nagrodą
dla najbardziej aktywnych są sobotnie wycieczki rowerowe po Bemowie, podczas których uczestnicy poznają najciekawsze miejsca do spędzania aktywnie czasu
wolnego. Frekwencja na zajęciach pokazuje, jak bardzo
mieszkańcom dzielnicy brakowało zajęć na świeżym
powietrzu.
WSZ

MAJSTERKOWNIA

Miło nam poinformować, iż w niedługim czasie
na Osiedlu Przyjaźń zostanie otwarta pracownia drobnych warsztatów majsterkowania. Mieszkańcy będą
mieli możliwość wykonania drobnych napraw stolarskich, tchnąć  nowe życie  w stare, zapomniane meble
lub   stworzyć rękodzieło, które ucieszy przyjaciela.
Ponadto w pracowni będzie dostępny sprzęt,
który umożliwi wykonanie przeglądu rowerowego
przed sezonem. Będzie to jedna z nowatorskich
przestrzeni z tej dziedziny znajdujących się na terenie
m.st. Warszawy. Pod okiem instruktora będzie można
stworzyć nietuzinkowe rękodzieła.
WSZ

KLUB BEMOWSKIEGO SENIORA
29 czerwca w Klubie Bemowskiego Seniora odbyła się
pożegnalna impreza kończąca wiosenny sezon aktywności i spotkań integracyjnych. Klubowicze dopisali. Stoły
uginały się pod smakołykami i wypiekami naszych lokalnych artystek. Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo porozmawiał z seniorami o sprawach
życia codziennego, planach i możliwościach wsparcia integracji. Razem znaczy lepiej. Dziękujemy za wsparcie!
Ponownie spotkamy się już we wrześniu. Do zobaczenia!

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z seniorami
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DZIEŃ DZIECKA NA BEMOWIE
Dzień Dziecka w Dzielnicy Bemowo! Świętując należycie ten dzień, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo – Mariusz Wajszczak oraz Piotr Kobierski, odwiedzili uczniów z bemowskich placówek szkolnych, gdzie
wręczyli uczniom nagrody za udział w konkursach:
„O kropelce wody, co w świecie miała przygody”
organizowanego przez   SP nr 363 przy ul. Rozłogi 10
oraz za II edycję Wojewódzkiego Konkursu „O uśmiech
dziecka” przeprowadzonego przez   ZSP nr 2 przy
ul. Brygadzistów 18.
         WOW

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z dyrekcją oraz uczniami Szkoły Podstawowej nr 363

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z dyrekcją oraz
uczniami ZSP nr 2
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NAJPIĘKNIEJSZY LIST DOSTARCZONY
HARCERSKĄ POCZTĄ POLOWĄ

Piotr Kobierski w imieniu swoim oraz Urszuli Kierzkowskiej Burmistrz Dzielnicy Bemowo, wspólnie z Emilią Niedziałek Dyrektor SP 350 nagrodzili uczniów
wyróżnionych w konkursie „Najpiękniejszy list dostarczony Harcerską Pocztą Polową”.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Burmistrz Urszula Kierzkowska wspólnie ze swoim zastępcą Piotrem Kobierskim oraz Radną Dzielnicy Bemowo Magdaleną Gogol pożegnali
uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25.
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CO SŁYCHAĆ U NASZYCH PSZCZÓŁ?
W ostatnich latach pszczoły mają sporo trudności
ze zdobywaniem pokarmu. Dwa minęły pod znakiem
suszy, w związku z czym rośliny nie były w stanie produkować odpowiednich ilości nektaru, kwiaty szybko usychały, rodziny pszczele potrzebowały dodatkowego źródła pokarmu, o które musiał zadbać pszczelarz. W dużo
gorszej sytuacji znalazły się jednak dzikie pszczoły, w tym
trzmiele, które muszą szukać pokarmu indywidualnie.
Dodatkowo, na znacznym obszarze Warszawy, w tym
na Bemowie, wystąpił w 2020 roku zgnilec amerykański pszczół. To groźna choroba dla rodzin pszczelich,
która nie dotyka ludzi, ale u pszczół powoduje zamieranie larw pszczelich. Rodziny znajdujące się na „obszarze
zapowietrzonym” wymagają szczególnej uwagi ze strony
pszczelarza, żeby ewentualnie zaobserwować pierwsze
symptomy choroby. „Na szczęście pszczoły żyjące na dachu Ratusza Urzędu Dzielnicy Bemowo cieszą się świetnym zdrowiem, ich ta choroba nie dotknęła, ale są nadal
obserwowane.” – mówi Jakub Gręziak, zastępca burmistrza Dzielnicy Bemowo
W 2021 roku wiosenne niskie temperatury i liczne
opady deszczu przyczyniły się do słabego rozwoju rodzin pszczelich po zimie. Niestety w tym okresie niewiele było dni, kiedy pszczoły mogły wylatywać po nektar
i bardzo cenny dla rozwoju pyłek kwiatowy.

Fot. Krzysztof Kozerski
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Pierwszy, wiosenny miód z wierzb i klonów, w tym
roku pszczoły wykorzystały tylko na rozwój, żeby dojść
do siły na zbieranie miodu z robinii akacjowej. Przez kila
dni mogliśmy upajać się pięknem kwiatów i zapachem
rosnących wokół Ratusza i Osiedla Przyjaźń drzew robinii. Widzieliśmy również, jak w ulach w szybkim tempie
przybywa nektaru. Niestety gwałtowne deszcze, burze
i grad doprowadziły do wybicia kwiatów, zanim zakończyły one swoje kwitnienie. Teraz pszczoły będą czekały
na rozwój drzew lipowych, na których pąki są z każdym
dniem coraz większe. Nasze zbieraczki są już w pełnej
sile, gotowe na wystartowanie w celu zbierania tego
głównego pożytku dla pszczół, który jest tak liczny na
Bemowie wokół Ratusza.
Co możemy robić dla naszych pszczół? Sadzić rośliny
miododajne, zwłaszcza te, które będą kwitły w okresie
od lipca do września, kiedy w naturze kończą kwitnienie
główne pożytki, takie jak wspomniana wcześniej lipa.
To szczególny czas, kiedy pszczoły szykują się do zimy,
więc warto im pomóc.
WOŚ

Fot. Krzysztof Kozerski

JAK SZUKAĆ ZAGUBIONEGO ZWIERZĘCIA
NA TERENIE STOLICY?
Jeśli zagubiłeś swojego pupila (dotyczy to głównie psa
i kota) zadzwoń do Schroniska „Na Paluchu”
– 22 846 02 36, 22 868 06 34, do Straży Miejskiej – 986
i do Lecznic Weterynaryjnych, właściwych dla terenu,
na którym doszło do zagubienia. Jeśli pies był zaczipowany – również do Urzędu Miasta (pn-pt w godzinach
8-16). Podaj dane zgubionego zwierzęcia i swój numer
telefonu.  
Rozwieś ogłoszenia w okolicy. Najlepiej ze zdjęciem
zagubionego futrzaka.
Skontaktuj się z Fundacjami i Stowarzyszeniami zajmującymi się bezdomnymi zwierzętami, które działają
na terenie Warszawy i jej okolic. Kontakt do organizacji współpracujących z Urzędem m.st. Warszawa można
znaleźć na stronie internetowej Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy pod adresem www.bip.warszawa.pl/bos (zwierzęta w mieście).
Jeśli zgubiłeś:
– fretkę, tchórzofretkę zadzwoń do Stowarzyszenia
Przyjaciół Fretek tel. 883 324 684, 603 956 055;
– królika zadzwoń do Stowarzyszenia Pomocy
Królikom tel. 609 174 962;
– świnkę morską zadzwoń do Stowarzyszenia Pomocy
Świnkom Morskim tel. 22 638 54 69.
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Opublikuj ogłoszenia na witrynie internetowej Palucha www.napaluchu.waw.pl oraz wyślij informacje sms-em do piątkowej Gazety Stołecznej – rubryka zwierzaki.
Codziennie dokładnie przeglądaj informacje w tamtejszych działach „Znaleziono”.
Na witrynie internetowej Schroniska (w linku „Zwierzęta”) istnieje baza fotograficzna, gdzie pokazywane są
codziennie wszystkie, napływające do schroniska zwierzęta.
W „bazie zwierząt w kwarantannie” każde zwierzę
eksponowane jest przez okres 15 dni od daty przybycia
do Schroniska, zatem trzeba ją co dziennie  przeglądać;  
Jeśli nie macie dostępu do Internetu, należy przynajmniej 1 raz w tygodniu odwiedzać schronisko, gdzie na
miejscu można szukać „zguby” w chronologicznych katalogach zdjęciowych.   
Żeby odebrać ze schroniska odnalezione zwierzę trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości oraz książeczkę zdrowia zwierzęcia lub zdjęcie, aby była pewność, że jest to
Państwa pies. W przypadku wątpliwości Schronisko ma
prawo skontaktować się z przychodnią weterynaryjną,
w której pies był szczepiony. Poszukiwanie zagubionego
zwierzęcia bezpośrednio w schronisku może odbywać
się przez 7 dni tygodnia w godz. 10 -18. Po odbiorze
zwierzęcia należy zadbać o zabezpieczenie go w adresatkę.
WOŚ

CO ROBIĆ W SYTUACJI ZNALEZIENIA
BŁĄKAJĄCEGO SIĘ LUB RANNEGO PSA
LUB KOTA NA TERENIE STOLICY?
Jeśli zwierzę na to pozwala – sprawdzić dokładnie,
czy ma ono oznaczenie identyfikacyjne (adresatka,
zapis telefonu na obroży). Jeśli posiada obrożę zobaczyć
dokładnie  z jej  obydwu stron, czy jest gdzieś zapisany
numer telefonu lub adres właściciela. Jeśli ma jakiekolwiek breloczki sprawdzić czy nie są przypadkiem formą
adresatki. Jeśli zwierzę ma takie oznaczenie należy skontaktować się z właścicielem.
• Jeśli zwierzę   jest nieufne, zachowaj ostrożność
i postaraj się skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych
służb (wskazówki poniżej):
Jeśli znalazłeś zwierzę nie wykazujące objawów
chorobowych masz 3 możliwości rozwiązania problemu:
Powinieneś:
• zgłosić  interwencję  pod całodobowym nr tel  986
Straż Miejska - która przejmie zwierzę i przewiezie do
schroniska
Możesz:
• sam dostarczyć je do schroniska przy ul. Paluch 2
w Warszawie (w godz. od  8-19)
• zgłosić interwencję do Schroniska „Na Paluchu” tel.
22 846 02 36; 22 868 06 34;   22 868 15 79; kontakt telefoniczny całodobowy – 22 846 02 36 lub 0 604 77 87 47.     
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Jeśli znalazłeś zwierzę po wypadku lub zwierzę
wykazujące objawy chorobowe musisz natychmiast
zareagować – masz 2 możliwości rozwiązania problemu:
• dzwoń natychmiast do Straży Miejskiej - całodobowy
bezpłatny tel. interwencyjny 986. Specjalistyczne EKO-Patrole przewożą zwierzęta do wybranych lecznic weterynaryjnych lub schroniska.
• dzwoń natychmiast do   Schroniska „Na Paluchu”,
gdzie  w godz. 8-19 może być udzielona pomoc z wykorzystaniem pogotowia weterynaryjnego.
W każdym przypadku - jeśli chodzi o zwierzę bezdomne, koszty transportu przez wyspecjalizowane jednostki
(Ekopatrole Straży Miejskiej), pomocy lekarskiej i pobytu
zwierzęcia w Schronisku ponosi Miasto.
WOŚ

PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
LEX
Kiedyś na pewno był słodkim, małym puchatym
szczeniaczkiem o którym marzy każda rodzina.
Niebieskie oczy, białe futerko i uroczy uśmiech.
Jednak kiedy stał się dużym psem, który ma swoje potrzeby, szybko się znudził i kolejne 10 lat życia spędził uwiązany do łańcucha.
Dzisiaj Lex est wylęknionym, skrzywdzonym
psem, który w schronisku uczy się życia na
nowo. Przyszły opiekun ma ogromne zadanie
- przywrócić Lexowi wiarę w ludzi…
Na ten moment szukamy dla Lexa doświadczonego opiekuna. Miejsca, które będzie dla niego azylem, w którym będzie mógł odpocząć,
cieszyć się życiem i krok po kroku budować
pewność siebie.
Kontakt w sprawie adopcji:
Angela 573 172 213
Jarek 505 168 661
Daniel 509 088 498

INGOLF
3-letni kocurek, ubrany w rudo-białe futerko. Do schroniska trafił razem z Molnesem
nr 356/21 oraz Kakasem nr 355/21. Koty żyły
do tej pory w jednym domu, ale nie znamy
powodów dlaczego nagle stały się bezdomne.
Ingolf jest zniecierpliwiony przebywaniem
w klatce, chciałby wyjść i robić swoje kocie
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sprawy, obwąchiwać i zwiedzać. Kocurek lubi
towarzystwo człowieka, ale raczej wtedy gdy
już się znudzi zabawą.
Ingolf chciałby jak najszybciej opuścić schronisko,
najlepiej z jednym ze swoich kocich przyjaciół.
Więcej informacji:
wolontariuszka Magda 793 302 485

AMP FUTBOL POLSKA

10. edycja Amp Futbol Polska jest nasza! Komplet
zwycięstw i ani jednej straconej bramki. Brawo Panowie,
BRAWO!
W wydarzeniu wzięli udział: Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo wraz ze swoimi zastępcami
– Mariuszem Wajszczakiem i Piotrem Kobierskim
oraz Radne Dzielnicy Bemowo – Ania Wosińska
i Magdalena Gogol.
            WSR

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z piłkarzami reprezentacji Polski w AMP Futbolu.
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WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW
I ROWERÓW WODNYCH
Już możecie bezpłatnie wypożyczać kajaki i rowerki
wodne na Forcie Bema! Pływać po bemowskiej fosie
możecie codziennie w godz. 10.00-20.00.
Więcej informacji na stronie.
            WSR

PINGWINKI
Weekendowy XIV GRAND PRIX w pływaniu. Ależ to
były emocje! W wydarzeniu wzięło udział aż 200 zawodników – dzieci z roczników 2008-2012. Gratulujemy!
WSR

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo na zawodach XIV GRAND
PRIX w pływaniu
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TANIEC NA WÓZKACH
Magdalena i Paweł zdobyli I miejsce w kategorii duo
latin 1, pokonując obecnych Mistrzów Świata! Tancerze
reprezentowali nas w dniach 4-6 czerwca br. w Genui
we Włoszech, gdzie odbył się Puchar Świata w tańcu na
wózkach (Genoa 2021 World Para Dance Sport World
Cup). W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 zawodników z 7 krajów. Mimo ogromnej konkurencji Polska
zaprezentowała się rewelacyjnie!
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo wspólnie ze swoim zastępcą Piotrem Kobierskim
życzyli zawodnikom zwycięstwa podczas Mistrzostw
Świata – zaplanowanych na koniec listopada w Korei
Południowej.
WSR

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i Piotr Kobierski Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo ze zwycięzcami
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MUZYCZNE OBCHODY 230. ROCZNICY
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2021
Rokiem Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji, 6 czerwca
2021 roku, w Kościele Bogurodzicy Maryi w Warszawie,
wystąpili artyści od wielu lat zaangażowani w życie kulturalne Warszawy, Polski i Europy: Krzysztof Borysiewicz
(bas) – solista Teatru Wielkiego w Warszawie, Mainfranken Theater Würzburg, Salzburger Landestheater
i Staatstheater Kassel, Róża Lorenc (skrzypce) – laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów skrzypcowych oraz Wiktor Brzuchacz (Stowarzyszenie JAX,
organy) – Absolwent Konserwatorium w Saint-Germain-en-Laye,  zdobywca „Złotego Lauru Młodego Organisty”.
Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo zaprosił do wysłuchania fragmentów dzieł wybitnych światowych i polskich kompozytorów m.in.: A. Vivaldiego,
E. Elgara, G. Fauré, C. Saint-Saënsa, Moniuszki, które,
wzbogacone zostały o wybrane, oryginalne fragmenty

z Konstytucji, skłaniając odbiorców do odkrywania
nowych kontekstów kulturowych. Koncert zakończył się
bisami i owacjami na stojąco.
                       WKU

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z muzykami

REJS NA SUCHO, CZYLI SZANTY NA BEMOWIE
Popularność muzyki szantowej, to przede wszystkim świetna forma integracji. Przekonała się o tym bemowska publiczność, która w niedzielny, czerwcowy
wieczór bawiła się w amfiteatrze przy muzyce wiatru
i wody. „Szanty niezaprzeczalnie integrują i poprawiają
humor, kojarzą się z latem, wakacjami i przygodą. Piosenka
szantowa, mimo, że próżno jej szukać w telewizji
czy w radiu, ma się bardzo dobrze” – podkreślił Jakub
Gręziak Zastępca burmistrza Dzielnicy Bemowa.
W rejs do portów marzeń wyruszyliśmy z gospodarzem wieczoru – Markiem Majewskim.
Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo i Marek Majewski

A capella, zagrała – grupa Klang, jedna z najlepszych
w Polsce męskich grup wokalnych, fenomen na rynku
szantowym. Wystąpili: Sławomir Gołąb, Krzysztof
i Paweł Delikat, Łukasz Skowroński oraz Mirosław i Łukasz Pawłowski. W drugiej części wieczoru do grona
znakomitych szantymenów dołączył Marek Szurawski
– pisarz marynista, współzałożyciel kultowej grupy
„Stare Dzwony”, od którego zaczęła się nie tylko moda
na profesjonalne śpiewanie szant i piosenek żeglarskich,
ale ruch szantowy w Polsce.
WKU
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CLEO NA BEMOWIE
Właścicielka jednego z najbardziej charakterystycznych głosów w Polsce, wokalistka, autorka tekstów, malarka i projektantka – kobieta wielu talentów, wystąpiła
12 czerwca 2021 r. w Amfiteatrze Bemowo. Wokalistce
na scenie towarzyszyły dwie tancerki, DJ i perkusista.
Koncerty artystki to każdorazowo duża dawka pozytywnej energii w rodzinnej atmosferze! Wieczór przebiegał
w rewelacyjnej atmosferze, a publiczność, dopisała jak
zawsze.
Podczas koncertu nie zabrakło największych hitów,
takich jak „Łowcy gwiazd”, „Zabiorę nas”, „Dom” czy najnowszych piosenek „Kocham” oraz „Za krokiem krok”,
a także coverów znanych hitów. Cleo uwielbia rozpieszczać swoich fanów! Tym razem na wielbicieli piosenkarki czekała ogromna niespodzianka... z Cleo wystąpił
piosenkarz i autor tekstów, jak powiedziała artystka „jej  
bratnia dusza” – Dawid Kwiatkowski.
Organizatorem wydarzenia był Urząd Dzielnicy Bemowo oraz Bemowskie Centrum Kultury.
WKU

od lewej: Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Aleksandra Zięba Dyrektor Bemowskiego Centrum Kultury i Jakub Gręziak Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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ROCKOWY DZIEŃ OJCA
23 czerwca z okazji Dnia Ojca wystąpiła w Amfiteatrze
Bemowo jedna z najbardziej utalentowanych polskich artystek sceny muzycznej - Patrycja Markowska. Towarzyszył jej
zespół najlepszych muzyków: Maciej Mąka (gitara, śpiew),
Krzysztof Siewruk (gitara, śpiew), Marcin Koczot (śpiew, instrumenty klawiszowe i perkusyjne), Adrian Szczotka (gitara
basowa) oraz Radosław Owczarz (perkusja).
Wieczór rozpoczęliśmy niecodziennym konkursem,
poprowadzonym przez Zastępcę Burmistrza Dzielnicy
Bemowo, Jakuba Gręziaka.  Pytania nie sprawiały trudności,
a chętnych do zabawy nie brakowało! Podczas koncertu wysłuchaliśmy największe hity wokalistki, takie jak Kołysanka,

Księżycowy, Drogi kolego czy Świat się pomylił. Markowska
zaprezentowała też utwory z najnowszego albumu „Droga”,
który artystka nagrała  z Grzegorzem Markowskim. Patrycja
to wulkan energii i właśnie za to publiczność ją kocha. Wyjątkowa atmosfera koncertu sprawiła, że można było poczuć
prawdziwą więź z piosenkarką. Zagrała, „kameralnie, bluesowo i – jak zwykle – niepokornie” rozgrzewając fanów do szaleństwa. Gościem specjalnym był Artur Gadowski, wokalista
zespołu Ira. To był bez wątpienia niezapomniany wieczór!
Organizatorem wydarzenia był Urząd Dzielnicy Bemowo,
Bemowskie Centrum Kultury oraz Samorząd Województwa
Mazowieckiego.
             WKU

od lewej: Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Patrycja Markowska, Burmistrz Urszula Kierzkowska, Jarosław Dąbrowski Przewodniczący
Rady Dzielnicy Bemowo z córką i Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza

ODMRAŻAMY KULTURĘ!
Czeka na nas prawdziwy róg „kulturalnych” obfitości na
Bemowie! Koncerty, zajęcia, wspólne spotkania i dyskusje.
Bądźcie z nami! Kontynuujemy bezpłatne warsztaty w ramach
Budżetu Obywatelskiego. W Dwóch Jelonkach odbywać się będą spotkania z autorami książek. Ruszyły zapisy na zajęcia wakacyjne. Mamy bogatą ofertę kursów
plastycznych i kursów kreatywnych, takich jak: akwarela
dla początkujących, Zero Waste, na których dzieci będą
tworzyć dekoracje z surowców wtórnych oraz zajęcia
online. Pełną listę znajdziecie na stronie bemowskie.pl
w zakładce „zajęcia wakacyjne”.
Od lipca ruszamy z nowymi projektami dla dużych
i małych. Zarząd Bemowskiego Centrum Kultury otrzymał grant od Zarządu Województwa Mazowieckiego na wsparcie takich wydarzeń jak „Od Przedszko-
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la do Seniora”, „Aktywny i Kreatywny Senior” oraz
„Mazowia Model Challenge Otwarte Mistrzostwa Polski
Halowych Modeli Akrobacyjnych”. Warto przy tej okazji
podkreślić, jak prężnie rozwija się nasz Aeromodelklub,
który w czerwcu startuje w Mistrzostwach Polski Modeli
Szybowców RC w konkurencji F3K. Trzymamy kciuki!
Dla BCK to zupełnie nowy start, po tak długim, pandemicznym zastoju. Chcemy, usłyszeć potrzeby wszystkich
mieszkańców Bemowa, więc zachęcamy do dzielenia się
z nami Waszymi pomysłami. Piszcie maile na adres info@
bemowskie.pl lub zajrzyjcie, gdy będziecie w pobliżu. Nasze
drzwi są zawsze dla Was otwarte! Widzimy się na Bemowie!
BCK

HISTORIA BEMOWA
Jak zmieniło się Bemowo na przestrzeni lat? Zapraszamy na wystawę z okazji 70. rocznicy włączenia terenów naszej dzielnicy do Miasta Stołecznego Warszawy.
„Bemowo wczoraj i dziś” możecie obejrzeć na ogrodzeniu placu zabaw przy ul. Obrońców Tobruku do 30 lipca br. Na przykładzie ponad 120 eksponatów — map,
grafik, fotografii, pism urzędowych i tytułów prasowych
— przedstawiliśmy zarys historii Bemowa.
WKU

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo ze swoimi zastępcami: Mariuszem Wajszczakiem, Piotrem Kobierskim i Jakubem Gręziakiem
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EKONOMICZNE I LOGICZNE WARSZTATY
DLA MŁODZIEŻY
Bemowska Biblioteka zorganizowała w czerwcu szereg bezpłatnych spotkań dla dzieci i młodzieży. Projekty były realizowane we współpracy z Fundacją ARTE
w ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież”,
współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.
Skąd się biorą pieniądze i do czego są mi one potrzebne? Jak oszczędzać i co robić, by nie mieć dziury budżetowej? Czy cena może złapać równowagę? Czym ludzie
kierują się przy zakupach? Na te pytania próbowali znaleźć odpowiedź uczestnicy zajęć „Tygrysy ekonomii”.
– Była to wyjątkowa możliwość zdobycia praktycznej
wiedzy i rozwijania umiejętności dotyczących edukacji
finansowej dla dzieci i młodzieży – mówi mama jednej
z uczestniczek. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania warsztatowe. Poprowadziła je Katarzyna Ciupa, która
zawodowo zajmuje się wspieraniem edukacji finansowej dzieci, doradztwem zawodowym dzieci i młodzieży, wspieraniem dorosłych na rynku pracy oraz wspieraniem rodziców w przedsiębiorczym wychowywaniu
dzieci.
Dzieci i młodzież zapoznawali się z najnowocześniejszymi, niezniszczalnymi banknotami oraz przeprowadzały eksperyment z ich wykorzystaniem. – W niezwykły
sposób prowadząca wyjaśniła dzieciom czym różni się
zachcianka od potrzeby i jak radzić sobie z zachciankami.
Samej czasem ciężko wyjaśnić dziecku jak być bardziej

świadomym konsumentem – podkreśla pani Martyna, która wspólnie z córką słuchała jednego z warsztatów. W czasie warsztatów uczestnicy ozdabiali słoiki do
oszczędzania i poznawali skuteczne metody zarządzania
budżetem. Można również było wziąć udział w dyskusji
o tym, w co młody człowiek może inwestować nadwyżki.
Drugi projekt zakładał zwrócenie uwagi nastolatków
na to, jak ważne i zarazem niezbędne dla ich prawidłowego rozwoju jest przyswojenie sobie warsztatu logiki
(„etyki myśli i mowy”) – nauki o poprawnym wnioskowaniu. Warsztaty „Logika w praktyce” przybliżyły młodym uczestnikom podstawy logiki jako nauki o sposobach jasnego i ścisłego ujmowania myśli oraz określania
reguł poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. – Warsztaty pozwoliły mi spojrzeć na wagę języka
w życiu człowieka, w jaki sposób budować poprawne
pytania i odpowiedzi. Najlepsze jest to, że każde
zagadnienie zostało przez prowadzącego dokładnie omówione na przykładach w przydatny i angażujący sposób
– cieszy się Maksymilian.
Projekty były realizowane w czerwcu we współpracy
z Fundacją ARTE w ramach programu „Aktywna Warszawska Młodzież”, współfinansowanego ze środków
m.st. Warszawy.
Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Bemowo

REALIZUJEMY PROJEKTY Z BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
Bemowska Biblioteka realizuje projekty, na które głosowali w ubiegłym roku mieszkańcy Warszawy – zakup
książek i doposażanie placówek, a także różnorodne
warsztaty zajęciowe dla dorosłych. Wśród nich mieszkańcy mogą liczyć m.in. na: stolarkę, recycling, deko-
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rowanie, makijaż, kurs samoobrony, joga, zumba czy
sukulenty w szkle. W czerwcu odbywają się one w trybie
stacjonarnym. Wszelkie szczegóły dotyczące zajęć, harmonogramu spotkań i zapisów można znaleźć na stronie
internetowej biblioteki: www.bibliotekabemowo.pl oraz
na fanpage biblioteki: www.facebook.com/BibliotekaBemowo.
Ponadto warto zwrócić uwagę na możliwość głosowania na projekty zgłoszone w tym roku przez mieszkańców. Odbędzie się ono w dniach 15-30 czerwca br.
Szczegóły można znaleźć na stronie Biblioteki.
Biblioteka Publiczna
Dzielnicy Bemowo
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NOWE STUDIUM DLA WARSZAWY
16 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Ładu
Przestrzennego m.st. Warszawy, poświęcone omówieniu
dotychczasowych prac nad nowym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Bemowo reprezentowała na posiedzeniu Magdalena
Gogol – Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Łady Przestrzennego Dzielnicy Bemowo.
Nowe studium, tzw. Konstytucja planowania przestrzennego, ma na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju
miasta. Kładzie duży nacisk na dbałość o środowisko, komfort życia mieszkańców, wyrażony m.in. w kompleksowym
podejściu do rozwoju różnych rodzajów transportu, dostęp
do zieleni miejskiej oraz usług publicznych. Wszystkie jednostki organizacyjne m.st. Warszawy zaangażowane w prace
nad nowym studium są nastawione na współpracę z mieszkańcami. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
(BAiPP) zorganizowało w tym celu cykl spotkań dotyczących
przestrzeni naszego miasta podsumowane wystawą w Warszawskim Pawilonie Architektury Zodiak.
Partycypacja mieszkańców w procesie tworzenia
studium zwiększy szanse na to, aby uwzględnione zostały ich rzeczywiste potrzeby. Istotne jest zatem, aby
oprócz konsultacji na poziomie miejskim, BAiPP prezentowało założenia studium na poziomie dzielnicowym
w sposób zrozumiały dla każdego mieszkańca – podkreśliła w czasie posiedzenia Radna Magdalena Gogol.
Zwróciła również uwagę, aby w okresie przejściowym,
zanim studium zostanie uchwalone, miasto objęło
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szczególną ochroną elementy, które według nowego
studium mają szczególne znaczenie. W przypadku Dzielnicy Bemowo są to zarówno unikatowe założenia architektoniczne (np. Osiedle Przyjaźń), pozostałości fortyfikacji,
ale również istniejące korytarze ekologiczne i cenne tereny przyrodnicze (Las Bemowski i okolice).
Zachęcamy mieszkańców do śledzenia postępu prac nad
studium na stronie http://www.architektura.um.warszawa.
pl/nowe-studium oraz przesyłanie opinii na temat założeń
do nowego Studium na adres dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

PILNIE NALEŻY ZADBAĆ O BEZPIECZEŃSTWO
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
„Bardzo się cieszę, że kolejne inicjatywy, które inicjuje Młodzieżowa Rada, rozpoczynają się i mają miejsce na
Bemowie. Muszę też powiedzieć, że ta kadencja młodzieżowych rad – nie tylko dzielnicowych, ale i Młodzieżowej
Rady Warszawy – jest wyjątkowa. Młodzież była świetnym
wsparciem podczas pandemii – to do młodzieżowych rad
zwracali się uczniowie w razie potrzeby w pierwszej kolejności, ale młodzieżówki też pomagały nam w wyposażeniu
placówek szkolnych, np. w sprzęt komputerowy. Coraz
więcej dorosłych osób dostrzega, że młodzieżowe rady są
dla nas partnerem. Trzymam za Was Młodzieży niezwykle
mocno kciuki i pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie
się zwracać do radnych miejskich” – powiedziała podczas  
czerwcowej inauguracji Akademii Młodego Bemowiaka
Dorota Łoboda – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady
m.st. Warszawy.
Niespodzianką dla zebranych słuchaczy była obecność
online Posłanki Aleksandry Gajewskiej, która złożyła gratulacje zaangażowanej społecznie młodzieży, przekazując
jednocześnie życzenia powodzenia w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć.
Uroczystość poprowadził Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo. W ceremonii udział wzięli również: Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo,
Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Ze sceny przemówił Maksymilian Ciszkowski – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo, która
była inicjatorem projektu. Na widowni zasiedli także Radni
Dzielnicy Bemowo: Patrycja Czerska oraz Maciej Bartosiak
– Opiekun MRDB; Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Dzielnicy Bemowo: Aneta Tkaczyk – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów, Aleksandra Zięba – Dyrektor

Posłanka na sejm RP Aleksandra Gajewska
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Dorota Łoboda Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy,
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo ze swoimi zastępcami:
Mariuszem Wajszczakiem i Piotrem Kobierskim, Radni Dzielnicy Bemowo:
Patrycja Czerska i Maciej Bartosiak oraz Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo

Bemowskie Centrum Kultury, Izabela Zwierz – Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Anna Fiszer-Nowacka – Dyrektor Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i Grzegorz Surówka
– Dyrektor OSiR Bemowo oraz Dyrektorzy bemowskich
Szkół Podstawowych: 82, 150, 301, 306, 316, 321, 341, 350,
357, 362, 363, 364 i LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego.
Trzymamy za Was mocno kciuki!

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo podczas inauguracji
Akademii Młodego Bemowiaka

Dorota Łoboda Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy
i Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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