NR 1/2021

SPIS TREŚCI
3
SŁOWO OD BURMISTRZA DZIELNICY BEMOWO
WYDARZENIA
4
OBCHODY DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
5
PODPISALIŚMY UMOWĘ Z LEGIĄ WARSZAWA SEKCJA KOSZYKÓWKI
6
PODZIĘKOWANIA ZA OPIEKĘ I TROSKĘ
INWESTYCJE
7
PRZEDSZKOLE NA COKOŁOWEJ CORAZ BLIŻEJ
7
PLACÓWKA PRZY LEGENDY GOTOWA NA PRZYJĘCIE DZIECI
SPRAWY SPOŁECZNE
9
RUSZYŁA AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA 2021
9
WYMIANA CIEPŁA
OŚWIATA
11
DZIELNICOWY KONKURS HISTORYCZNO-LITERACKI
11
AKCJA „KARTKA DLA MEDYKA”
12
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
I POZDROWIEŃ W SP 364
ŚRODOWISKO
13
PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
14
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
14
STUDNIE Z OGÓLNODOSTĘPNYMI KRANAMI CZERPALNYMI DLA LUDNOŚCI
NA TERENIE DZIELNICY BEMOWO
16
DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMĄ
16
PTAKI ZIMUJĄCE W POLSCE
KULTURA
17
MOTO ORKIESTRA PO RAZ KOLEJNY ZAGRAŁA NA BEMOWIE
18
BEMOWSKIE KOLĘDOWANIE Z ANDRZEJEM PIASECZNYM
18
SETNA ROCZNICA PODPISANIA UMOWY WS. BUDOWY TRANSATLANTYCKIEJ
STACJI RADIOTELEGRAFICZNEJ
19
NOWA FILIA BEMOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
19
2021 ROK W BEMOWSKIM CENTRUM KULTURY
20
ZADBAJMY O SIEBIE RAZEM ZE SPOTYKALNIĄ!
20
CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ, GRAJ – TO NIC NIE KOSZTUJE!
RADA DZIELNICY
21
EDUKACJA PO PANDEMII
21
MAMMOBUS NA BEMOWIE!
22
POCZĄTEK ROKU W INWESTYCJACH
22
NOWY, SPORTOWY ROK NA BEMOWIE
23
CZYM JEST DLA CIEBIE WOŚP?

Redakcja:
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
tel: 22 44 37 690
e-mail: bemowo.media@um.warszawa.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść materiałów niezamówionych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych materiałów, w tym m.in. skrótów,
korekty, zmiany tytułów i śródtytułów.

Drodzy Mieszkańcy,
Za nami mroźne i śnieżne tygodnie. Dawno takiej zimy nie było w Warszawie! Minusowe temperatury nie powstrzymały mieszkańców
Bemowa przed licznym udziałem w 29.
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Tradycyjnie już zagraliśmy z Motoorkiestrą. Mimo
zmienionej formuły – aukcje odbywały się online,
a cały finał transmitowaliśmy na naszych profilach na Facebooku
– atmosfera była gorąca.
Wspólnie udało nam się
zebrać aż 365 112,12 zł!
Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich,
dzięki którym udało nam
się zorganizować sztab
i ten niezwykły Finał,
który okazał się wielkim
sukcesem. Przede wszystkim kieruję te słowa do
wspaniałych wolontariuszy, a także do naszych
partnerów,
pracowników Urzędu Dzielnicy
Bemowo i Automobilklubu Polska. I oczywiście dziękuję naszym mieszańcom – to dzięki Wam udało nam się zebrać tak
imponującą kwotę!
Również akcja oddawania krwi, zorganizowana wraz z Klubem Honorowych Dawców Krwi
DAR SERCA, spotkała się z niesamowitym odzewem. Chętnych do oddania tego bezcennego
daru jest tak wielu, że 7 marca, już po raz trzeci
w tym roku, na parkingu ratusza stanie ambulans!
Osoby, które po raz pierwszy chciałyby wziąć
udział w akcji zapewniam, że nie ma powodów,
by bać się o swoje zdrowie. Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
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z pomocą swoich najlepszych specjalistów dokłada wszelkich starań, by dbać o bezpieczeństwo
krwiodawców.
Mam też dobre wiadomości dla rodziców przedszkolaków. Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy budowę nowego budynku Przedszkola
nr 98 przy ulicy Legendy 12. Następnie był czas
na wyposażenie i odbiory techniczne. W lutym
otrzymaliśmy decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. Już wkrótce dzieci i nauczyciele przeniosą się ze starego budynku do nowego. Natomiast
w pełnej obsadzie i zgodnie z rekrutacją placówka zacznie funkcjonować
od 1 września br.
Staramy się również
dostarczyć Wam trochę
rozrywki w tym trudnym
czasie. Niedawno transmitowaliśmy przepiękny,
nastrojowy koncert walentynkowy utalentowanej
skrzypaczki – Dominiki
Bienias, a już 7 marca
zapraszam na koncert
Krzysztofa Zalewskiego,
który organizujemy z okazji Dani Kobiet.
Powiedzenie, że sport to zdrowie, zyskuje na
znaczeniu w obliczu zapowiadanej trzeciej fali
pandemii. Ruszyliśmy z zajęciami sportowymi
i prozdrowotnymi – śledźcie mój profil oraz
Dzielnicy Bemowo na Facebooku i stronę www,
na których informujemy o zapisach na kolejne
zajęcia. Wybierzcie najlepszą aktywność dla siebie
i dbajcie proszę o siebie.
Zapraszam do lektury.
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo

OBCHODY DNIA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Bemowo to nie tylko dzielnica Warszawy, na którą
składają się domy, siatki ulic i postępujące prace przy
budowie drugiej linii metra. To także, a może przede
wszystkim, ludzie. Ci, którzy żyją pośród nas, a często
nawet nie mamy pojęcia, że poświęcali swoje życie
w imieniu nas wszystkich. Jedną z takich osób bez wątpienia jest ppłk Waldemar Kruszyński.
Urodził się w 1928 roku w Warszawie, w chwili wybuchu drugiej wojny światowej miał niespełna 11 lat. Nie dane było mu cieszyć się beztroską,
tak typową dla dorastających nastolatków. Zamiast
grać z kolegami w piłkę na podwórku, włączył się
do walki z okupantem. Uczył się na tajnych kompletach, był też członkiem Szarych Szeregów. Po serii
aresztowań kolegów z jego grupy przeniósł się do
Milanówka, gdzie został łącznikiem jednego z działających na tamtym terenie oddziałów partyzanckich. Aktywnie współpracował z ruchem oporu do
jesieni 1944. Po upadku Powstania Warszawskiego
wrócił do stolicy, gdzie próbował odnaleźć swoich
bliskich. W poszukiwaniach siostry dotarł aż do…
Stargardu Szczecińskiego. Tam zaangażował się
w dalszą walkę o niepodległość, tym razem skierowaną przeciwko władzy komunistycznej.
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Pod pseudonimem „Trzynastka” działał w szczecińskiej Grupie Młodzieżowej, wchodzącej w skład organizacji Wolność i Niepodległość Ruchu Oporu Armii
Krajowej. Siły bezpieczeństwa rozpracowały grupę jednak już w 1946 roku, a część bojowców została aresztowana. Waldemarowi Kruszyńskiemu udało się uciec.
Rok później skorzystał z amnestii i ujawnił się. Zamieszkał w Warszawie, z której dopiero w 1996 roku wyprowadził się wraz z żoną do pobliskiego Brwinowa.
Nigdy nie zapomniał o kolegach. Jako Prezes Zarządu Obwodu Warszawa oraz Sekretarz Rady do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych działającej przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych wspiera środowiska kombatanckie nie tylko w Polsce, ale także na Litwie, Ukrainie
i Białorusi. Organizuje spotkania młodzieży z kombatantami
i to właśnie z jego inicjatywy uczniowie brwinowskich szkół
co roku biorą udział w centralnych obchodach Dnia Żołnierzy
Wyklętych przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
I choć w tym roku obchody będą przemijały pod znakiem walki z pandemią i reżimu sanitarnego, to należy
się spodziewać, że podpułkownik Waldemar Kruszyński
– jak co roku – złoży wieniec pod Pomnikiem Żołnierzy
Wyklętych na Bemowie.
           WPK

PODPISALIŚMY UMOWĘ
Z LEGIĄ WARSZAWA SEKCJA KOSZYKÓWKI
22 stycznia br., podpisaliśmy umowę z Legią Warszawa Sekcja Koszykówka S.A. Po raz kolejny dzielnica Bemowo będzie obecna podczas meczów męskiej sekcji
koszykówki.
Klub angażuje się w rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, tworząc Akademię Koszykówki, w której trenują
dzieci już od 3 roku życia. Legia aktywnie promuje młodych sportowców, zachęcając społeczność lokalną do
udziału w kibicowaniu i wspieraniu zawodników. Efektem działań jest blisko 100-procentowa frekwencja na
każdym meczu.
W ramach współpracy dzielnica Bemowo ponownie
będzie mogła uczestniczyć w zawodach.
            WPK

Burmistrz Urszula Kierzkowska ze swoim zastępcą Piotrem Kobierskim, Anna Wosińska Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji,
Kazimierz Szczerba Wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Promocji, Łukasz Sekuła Członek Zarządu Legii Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.
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PODZIĘKOWANIA ZA OPIEKĘ I TROSKĘ
W imieniu swoim oraz mieszkańców naszej dzielnicy,
Burmistrz Urszula Kierzkowska złożyła najserdeczniejsze
podziękowania za wieloletnią pracę duszpasterską i zawodową służbę wojskową w Parafii Wojskowo-Cywilnej
pw. M. B. Ostrobramskiej ks. płk Janowi Domianowi.
Wyraziła wdzięczność za prawdziwe zaangażowanie w życie naszej wspólnoty, liczne gesty życzliwości,

ks. płk Jan Domian i Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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poświęcony czas, dobre słowo i troskę, ale przede
wszystkim za to, że każdy z nas mógł się zwrócić
do Księdza z prośbą o radę lub pomoc.
Jeszcze raz życzymy Księdzu dobrego zdrowia, siły,
wytrwałości oraz radości po zakończonej posłudze
i dziękujemy za wszystkie wspólne kolędowania.
WPK

PRZEDSZKOLE NA COKOŁOWEJ
CORAZ BLIŻEJ
Podpisaliśmy umowę na opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej i budowę nowego zespołu przedszkolno-żłobkowego z zewnętrznymi placami
zabaw.
Budynek powstanie na terenie istniejącego Przedszkola nr 320 przy ul. Cokołowej 2. Inwestycja realizowana będzie w technologii prefabrykowanego szkieletu
drewnianego, zapewniającej wysoką energooszczędność obiektu.
Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego
i wygodnego miejsca do zabawy i rozwoju dla 250 dzieci, z czego 150 trafi do oddziałów przedszkolnych, a 100
znajdzie swoje miejsce w żłobku.
WPK

PLACÓWKA PRZY LEGENDY
GOTOWA NA PRZYJĘCIE DZIECI
Mamy decyzję zezwalającą na użytkowanie Przedszkola nr 98 przy ulicy Legendy 12.
Dzieci i nauczyciele przeniosą się ze starego budynku do nowego w maju lub czerwcu tego roku, w miarę
wypracowania odpowiednich warunków. W pełnej obsadzie i zgodnie z rekrutacją placówka zacznie funkcjonować w nowym budynku od 1 września 2021 r.
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W nowym roku szkolnym zwiększy się liczba miejsc
do 200. W planie jest utworzenie 3 oddziałów dla dzieci
trzyletnich.
Budynek składa się z 3 kondygnacji – jednej podziemnej i dwóch nadziemnych. Powstała także infrastruktura
zewnętrzna wraz z placami zabaw. W sumie w przedszkolu będzie 8 oddziałów przedszkolnych.                 WPK

RUSZYŁA AKADEMIA
BEMOWSKIEGO SENIORA 2021
Za nami pierwsze spotkanie w ramach tegorocznej,
wiosennej edycji ABS. Obchodzone niedawno Walentynki stały się motywem przewodnim koncertu w wykonaniu skrzypaczki Dominiki Bienias, inaugurującego
nasz uniwersytet. Wcześniej naszych gości przed ekranami komputerów przywitali Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo, wspólnie ze swoim zastępcą
Mariuszem Wajszczakiem. Podczas godzinnego koncertu słuchacze mieli możliwość wysłuchania znanych szlagierów muzycznych, które dzięki artystce nabrały nowego brzmienia.

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
i jej zastępca Mariusz Wajszczak

Kolejne spotkanie widzów naszej Akademii z ciekawym wykładowcą odbyło się w czwartek, 25 lutego. Swój wykład zaprezentował dziennikarz sportowy
Jacek Kurowski. Znany z telewizji komentator przedstawił
wykład na temat „Kobiety w sporcie, czyli wcale nie słaba płeć”.
W ramach ABS każdego roku organizowane są spotkania ze znanymi ludźmi, którzy prowadzą autorskie
wykłady z dziedziny kultury, sztuki, zdrowia, podróży itp.
Wszystkie wydarzenia w ramach cyklu obejrzycie na
kanale YouTube dzielnicy.
            WSZ

WYMIANA CIEPŁA
Uruchomiliśmy bemowską edycję „Wymiany Ciepła”.
Z namiotu, który znajduje się na parkingu Ratusza, można
korzystać całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Wielu
mieszkańców Bemowa już wsparło akcję, zostawiając na
wieszaku ciepłe kurtki, swetry, czapki i szaliki. Brawa dla
Was! Jesteście wspaniali! Pamiętajcie, że każdy, kto jest
w potrzebie, może zabrać ze sobą ciepłą odzież.         WSZ
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DZIELNICOWY KONKURS
HISTORYCZNO-LITERACKI
3 lutego br. rozstrzygnięty został Dzielnicowy Konkurs
„Najpiękniejszy list dostarczony Harcerską Pocztą Polową”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr
350 im. Armii Krajowej. Honorowy patronat nad konkursem objęła Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy, oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Do konkursu przystąpiło 32 uczniów z pięciu
bemowskich szkół podstawowych: SP nr 82, SP nr 316,
SP nr 341, SP nr 363 oraz SP nr 350.
Uczestnicy konkursu nadesłali wspaniałe prace, które
oryginalną formą nawiązywały do czasu i okoliczności
Powstania Warszawskiego oraz odpowiadały wymaganiom sztuki pisania listów. Autorzy prac zaprezentowali znajomość historii, wrażliwość na przeżycia dzieci
i młodzieży pamiętnych dni oraz potrzebę kontaktu
z bliskimi.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy laureatom.
Nagrody, które zostały ufundowane przez Urząd
Dzielnicy Bemowo, zostaną wkrótce przekazane zwycięzcom. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne
są na stronie internetowej szkoły.
SP 350

AKCJA „KARTKA DLA MEDYKA”
Wolontariusze ze Szkół Podstawowych nr 364 i 293
zaprosili uczniów obu placówek do udziału w akcji
edukacyjnej „Kartka dla Medyka”. Akcja polegała
na stworzeniu przez uczniów kartek oraz rysunków
z życzeniami dla pracowników ochrony zdrowia.
Celem wspólnych działań było pochylenie się nad
niezwykle ważną, odpowiedzialną, ale jakże niebezpieczną w czasie pandemii pracą medyków: lekarzy,
pielęgniarek, ratowników medycznych i pozostałych
pracowników służby zdrowia.
Wykonane własnoręcznie przez uczniów prace
zostały przesłane do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego
w Warszawie oraz „Meditrans” SP ZOZ – Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Warszawie.
Raduje serce fakt wspólnego działania uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 364 ze Szkołą
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Podstawową nr 293. Dzięki współpracy obu szkół,
wdzięczność dla medyków za ich trudną i niebezpieczną pracę została przez nas okazana niejako „podwójnie”.
Przede wszystkim jednak pokazaliśmy, jak bardzo
doceniamy ich wysiłek i poświęcenie!
SP 364

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI
ORAZ ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
I POZDROWIEŃ W SP 364
Pod koniec 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 364,
w ramach świetlicowych zajęć zdalnych, obchodzony był
Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej poznali znaczenie słowa „tolerancja”,
historię powołania tego dnia oraz zostali zaproszeni do
refleksji nad swoimi postawami wobec innych. Pomocne w rozmyślaniach były filmiki edukacyjne: „Urodziny
Maćka, czyli krótka historia o tolerancji” oraz „Duże
sprawy w małych głowach”. Na podsumowanie zajęć
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 364 wykonali prace
plastyczne oraz literackie, w których promowali tolerancję jako postawę akceptacji i szacunku.
W szkole odbyły się też obchody Światowego Dnia
Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie klas 1–3 przygotowywali się do tego dnia jeszcze w czasie nauki stacjonarnej. Na przygotowanych kolorowych listkach każdy mógł
napisać coś miłego, swoje dobre, pozytywne myśli. Listki
z życzeniami zawisły na klasowych drzewkach wszystkich
oddziałów edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci z oddziałów
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przedszkolnych ozdobiły swoje grupowe drzewa serduszkami oraz kolorowymi, uśmiechniętymi buźkami.
Dzięki pracy i zaangażowaniu uczniów utworzona została Aleja Życzliwości i Pozdrowień, której celem była promocja życzliwości i zachęcanie do czynienia dobra.
Przesłanie, jakie społeczność uczniów Szkoły Podstawowej nr 364 przekazuje każdemu z nas, jest bardzo proste: bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta!
SP 364

PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
KOSTEK

Kostek to ok. 5-6-letni, nieduży, żywiołowy, bardzo skoczny pies.
Uwielbia zabawy węchowe, sportowe, nauka sprawia mu przyjemność. Poszukuje doświadczonej, konsekwentnej, aktywnej rodziny,
której sprawi przyjemność zabawa i praca z psem. Bez małych dzieci.
Pies musi mieć stale podawane leki na tarczycę.
Wykastrowany, zaczipowany, zaszczepiony na choroby zakaźne.

Kontakt: 698 307 526, clio255@wp.pl

MANIA

Mania to kilkumiesięczna kotka o włosiu średniej długości.
Na żywo przeurocza. Nie lubi, kiedy człowiek się nią interesuje.
Walczymy o jej normalność różnymi metodami.
Próbowaliśmy zrobić tak, jak ona sobie życzy – daliśmy jej święty spokój. Niestety nie przełamała w sobie strachu. Dla odmiany braliśmy
na ręce, tuliliśmy. Mania po pewnym czasie takich pieszczot zaczyna
nawet mruczeć, ale kiedy tylko ma okazję uciec, robi to. Od ponad
miesiąca mieszka w kameralnym domu tymczasowym, jest progres,
ale to wszystko wymaga ogromu czasu. Nadal obawia się opiekunki.
Najczęściej adoptowane są koty ufne, przyjazne, takie, które lgną do
człowieka. Czy Mani uda się znaleźć cierpliwego opiekuna?
Bardzo byśmy chcieli.
Przygotowana do adopcji: wysterylizowana, zaszczepiona,
zaczipowana, odrobaczona, testy FIV/Felv ujemne.

Kontakt: 695 152 601
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OBOWIĄZKI ZWIĄZANE
Z WYKORZYSTYWANIEM WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Przypominamy o obowiązkach związanych z wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest. Właściciele,
użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości,
w których zastosowano elementy zawierające azbest,
zobowiązani są do przeprowadzenia spisu z natury,
zgodnie z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki
(Dz.U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest
(…), sporządzenia inwentaryzacji zgodnie z załącznikiem
nr 3 do ww. rozporządzenia pn. „Informacja o wyrobach
zawierających azbest” i przedłożenia wyniku inwentaryzacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.
Niezależnie od powyższego właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy nieruchomości przeprowadzają kontrole stanu tych wyrobów, zgodnie z §4 ust.
1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.)
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użyt-

kowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Po przeprowadzeniu kontroli należy sporządzić ocenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia
pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” i ustalić stopień pilności wymiany wyrobów, który następnie należy wpisać
w pozycji nr 8 załącznika pn. „Informacja o wyrobach
zawierających azbest”.
WOŚ

STUDNIE Z OGÓLNODOSTĘPNYMI
KRANAMI CZERPALNYMI DLA LUDNOŚCI
NA TERENIE DZIELNICY BEMOWO
Na terenie Bemowa znajduje się 18 ogólnodostępnych dla mieszkańców punktów czerpania wody oligoceńskiej i czwartorzędowej. Wszystkie ujęcia wody
czynne są cały rok. Punkty czerpalne Morcinka „bis”
u zbiegu ulic Żołnierzy Wyklętych i Korfantego oraz przy
ul. Bolimowskiej i ul. Obrońców Tobruku (Fort Bema)
czynne są całodobowo. Pozostałe punkty czerpalne
w okresie letnim czynne są całodobowo, zaś w okresie
zimowym w godzinach 7:00-20:00.  
Powyższe ujęcia wody objęte są stałym nadzorem
sanitarnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która raz na kwartał wykonuje badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody uzdatnionej.
Ponadto dwa razy w roku, na zlecenie Urzędu Dzielnicy
Bemowo, laboratorium akredytowane prowadzi badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody ze wskazanych ujęć.
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Jakość wody w ogólnodostępnych kranach czerpalnych jest zgodna z wymaganiami dotyczącymi jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Za prawidłowe funkcjonowanie stacji uzdatniania warunkującej wodę najwyższej jakości oraz za stan porządkowy punktu czerpalnego i jego otoczenia odpowiada
konserwator ujęcia, tel. 604 365 672. Wszelkie nieprawidłowości związane z eksploatacją ujęć wody należy
zgłaszać (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00)
do Wydziału Ochrony Środowiska, tel. 22 443 78 68,
22 443 78 20.
                        WOŚ

str. 15

DOKARMIANIE PTAKÓW ZIMĄ
Dokarmianie zwierząt może być jedną z form ochrony przyrody pod warunkiem, że odbywa się w sposób
racjonalny i przemyślany. Decydując się na dokarmianie
zwierząt, musimy mieć świadomość, że są to dzikie zwierzęta, które powinny same zdobywać pożywienie. Przyzwyczajanie ich do łatwego pokarmu prowadzi m.in. do
utraty instynktu, a także naturalnego lęku przed ludźmi,
co czasami może być dla nich niebezpieczne.
Dobór pokarmu jest bardzo ważny, dlatego warto
wiedzieć, czym karmić latających przyjaciół, aby im pomóc, a nie zaszkodzić. Jednym z dobrych pomysłów na
pokarm są wszelkiego rodzaju nasiona, m.in. słonecznika i kukurydzy, ziarna (np. proso, pszenica, owies), orzechy, suszone lub świeże owoce, a także gotowane warzywa. Nasiona i ziarna najlepiej wsypywać do karmnika
lub specjalnych pojemników. Dobrym pomysłem jest
umieszczenie w pobliżu karmnika także poidełka, gdyż
ptakom w zimie często brakuje wody. Trzeba pamiętać
również o systematycznym czyszczeniu karmnika i usuwaniu z niego niezjedzonych resztek pokarmu.
Popularnym przysmakiem ptaków są „pyzy”, czyli gotowe mieszanki tłuszczowo-nasienne w formie kul lub
dzwonków, które można kupić w większości sklepów
zoologicznych. Takie mieszanki bez problemu przygotujemy także samodzielnie w domu. By wykonać ten przysmak, potrzebujemy kostki smalcu oraz garści nasion
i ziaren. Smalec roztapiamy i łączymy z resztą składników. Gdy nasz smalec ostygnie, można włożyć go do
pojemnika i wywiesić niedaleko domu.  

Karmienie ptaków pieczywem nie jest dobrą praktyką, gdyż ich przewód pokarmowy nie jest dostosowany
do takiego jedzenia. Dokarmianie ptaków pieczywem,
zepsutym jedzeniem oraz produktami słonymi może
im bardzo zaszkodzić.
Pamiętajmy, że pokarm powinniśmy kłaść w tym
samym miejscu, gdyż ptaki przyzwyczajają się do niego. Trzeba także regularnie dokarmiać je do końca zimy.
Konsekwencja może tu decydować o życiu zwierząt, gdyż
mocno przywiązują się one do okazywanego wsparcia.
Podczas coraz łagodniejszych zim bez śniegu ptaki
powinny same sobie radzić w zdobywaniu pokarmu.
To jednak nie oznacza, że nie możemy im pomóc w inny
sposób. Możemy zatroszczyć się o ich naturalne stołówki
i posadzić w ogrodzie drzewa i krzewy owocowe, na których przez jesień i zimę utrzymują się owoce stanowiące
dla ptaków pokarm. Należą do nich: bez koralowy, jarząb
pospolity, dereń, dzika róża, bez czarny, kalina koralowa,
głóg czy tarnina.

PTAKI ZIMUJĄCE W POLSCE
Każdy gatunek ptaków ma swoje preferencje co do
pokarmu, ale można znaleźć sporo cech wspólnych, które
ułatwią nam napełnianie karmnika i dokarmianie ptaków
zimą. Przykładowe gatunki ptaków zimujących w Polsce:
► kos – bardzo lubią owoce, np. pokrojone jabłka, daktyle, rodzynki, morele, jarzębiny, porzeczki oraz jagody.
Nie zaleca się jednak podawania im suszonych owoców,
ze względu na częsty dodatek do nich cukru. Suszone
owoce mają tendencję do pęcznienia w wolu ptaka, co
może skończyć się tragicznie;
► rudzik – na co dzień posilają się robakami i larwami,
w karmnikach najchętniej wybierają pokrojone jabłka
i gruszki, rodzynki i jagody. Podstawą mogą być płatki
owsiane;
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► sójka – jej przysmakiem są orzechy włoskie, lubi słoninę oraz smalec. Kasza jęczmienna i gryczana zapewni
jej energię w największe mrozy;
► sikorka – ulubionym i najbardziej wartościowym pokarmem dla sikorek jest surowa słonina, łuskane orzechy
włoskie i słonecznik;
► jemiołuszka – najbardziej lubią owoce jarzębiny, głogu, dzikiej róży oraz kaliny;
► gil – jako ziarnojad zawsze najpierw wybierze nasiona słonecznika, proso i inne drobne nasiona typu kanar,
siemię lniane oraz rzepik;
► wróble – preferują łuskany słonecznik, proso i drobne ugotowane kasze.
WOŚ

MOTO ORKIESTRA PO RAZ KOLEJNY
ZAGRAŁA NA BEMOWIE

od lewej: Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Marta Sylwestrzak Radna Dzielnicy Bemowo,
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo,
Maciej Lasek Poseł na Sejm RP i Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza

W ostatnią niedzielę stycznia wystartował
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Bemowie. W tym roku był to „Finał z głową”.
Zebrane fundusze zostały przekazane na zakup sprzętu dla
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Z uwagi
na panujące obostrzenia spotkaliśmy się w nieco innej formule. Wszystkie wydarzenia transmitowaliśmy na żywo
na Facebooku Moto Orkiestry i Dzielnicy Bemowo.
W ramach działań online odbyła się relacja na żywo,
podczas której znane osobistości ze świata wyścigów
rajdowych, kierowcy i piloci najszybszych rajdówek
na świecie podsumowali dotychczasowe zmagania
i opowiedzieli o planach na nowy sezon. W trakcie
relacji odbyły się licytacje, na których chętni kupowali
wyjątkowe pamiątki związane nie tylko ze światem moto-

ryzacji. Wśród najciekawszych znalazły się vouchery prezentowe z propozycją spędzenia: weekendu z nową Hondą Civic TYPE-R Sport Line, Nissanem Leaf, Mazdą CX-30
czy Harleyem Davidsonem, a także vouchery na usługi kosmetyczne, fryzjerskie, masaże, koszulki znanych
sportowców, treningi personalne, usługi samochodowe
i wiele innych. Zarząd Dzielnicy Bemowo, jak co roku
zagrał z WOŚP, przy wsparciu Macieja Laska Posła
na Sejm RP (byłego wiceburmistrza Bemowa).  Nasza dzielnica posiada jeden z większych sztabów w Warszawie.
Pomimo przeniesienia Moto Orkiestry do świata
wirtualnego zachowano możliwość bezpiecznego udziału w wydarzeniach na terenie Automobilklubu Polski. Zwiedzaliśmy Muzeum motoryzacyjne na terenie
Autodromu Bemowo. Wystawiono w nim wyjątkowe
pojazdy związane z działalnością Automobilklubu Polski.
Dla zwiedzających, którzy na teren automobilklubu
wjechali swoim prywatnym samochodem i poruszali
się po wskazanej trasie, dostępna była coroczna Moto
Orkiestrowa loteria. W międzyczasie na terenie
OSiR Bemowo dzielnicowy sztab przeliczał pieniądze
zebrane przez 230 wolontariuszy na ulicach Bemowa.
Podobnie jak w ubiegłych latach, także i teraz była
możliwość wpłacania pieniędzy do „wirtualnej puszki”.
W tym roku na Bemowie udało się uzbierać łącznie
aż 365 112,12 PLN.
Organizatorami Moto Orkiestry 2021 były: Urząd
Dzielnicy Bemowo i Automobilklub Polski.
WKU

Zarząd i Radni Dzielnicy Bemowo wraz z Bemowską Radą Seniorów i przedstawicielami Automobilklub Polska
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BEMOWSKIE KOLĘDOWANIE
Z ANDRZEJEM PIASECZNYM
30 stycznia br. odbyła się wyjątkowa odsłona koncertu Andrzeja Piasecznego – artysty obdarzonego nieprzeciętnym głosem, autora wartościowych i poruszających
tekstów. Tego dnia usłyszeliśmy specjalne aranżacje tradycyjnych kolęd, zabawnych pastorałek oraz kilka utworów z albumu „Zimowe piosenki”, nagranego wspólnie
z Sewerynem Krajewskim. Wysmakowane, niezwykle delikatne, przepełnione akustycznym brzmieniem
melodie płynęły do serc słuchaczy. To był wyjątkowy
czas, pełen magii i ciepła.
WKU

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
i Andrzej Piaseczny

SETNA ROCZNICA PODPISANIA UMOWY
WS. BUDOWY TRANSATLANTYCKIEJ
STACJI RADIOTELEGRAFICZNEJ
Rada Dzielnicy Bemowo na styczniowej sesji przyjęła stanowisko w sprawie upamiętnienia 100-lecia podpisania umowy ws. budowy stacji z amerykańską firmą
Radio Corporation of America w 1921 r. W tym celu
zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Stare Babice
a Dzielnicą Bemowo, przy udziale Lasów Miejskich
– Warszawa. Podczas spotkania Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, zadeklarowali chęć współpracy
w zakresie promowania wiedzy historycznej i dzie-

dzictwa myśli technicznej II Rzeczypospolitej. Podjęto
decyzję o budowie historycznej ścieżki pieszej „Śladami
Radiostacji Transatlantyckiej” o długości ok. 6 km, która
przebiegać będzie od rynku w Starych Babicach, przez
cmentarz wojenny w Latchorzewie, pozostałości Radiostacji Telegraficznej i tablicę upamiętniającą masakrę
na Boernerowie, dokonaną podczas Powstania
Warszawskiego. Trasa kończy się w miejscu pętli autobusowej Stare Bemowo.
WKU

od lewej: Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice i Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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NOWA FILIA
BEMOWSKIEGO CENTRUM KULTURY
Coraz bliżej otwarcia filii BCK-u. Obiecujemy nie zawieść naszych mieszkańców – zapewnia Jakub Gręziak,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo – Wierzymy,
że dzięki nowym możliwościom, przestrzeniom i pomysłom przyciągniemy do nowej siedziby jeszcze więcej
odbiorców.
Zajęcia indywidualne, grupowe, coworking, kameralne przedstawienia i koncerty oraz wiele inspirujących
wydarzeń kulturalnych będzie się odbywać właśnie
tam. Przyszli organizatorzy wydarzeń zyskają placówkę
wyposażoną w szatnie, toalety i aneks kuchenny.
Łączna powierzchnia filii, zlokalizowanej w Hali Wola
przy ul. Człuchowskiej 25, to ok. 240 m2.
WKU

od lewej: Jarosław Oborski Radny Dzielnicy Bemowo, Jakub Gręziak Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo i Marta Sylwestrzak Radna Dzielnicy Bemowo

2021 ROK
W BEMOWSKIM CENTRUM KULTURY
Wciąż czekamy na możliwość organizowania wydarzeń na żywo, jednak dzięki ubiegłorocznemu doświadczeniu wiemy, jak realizować projekty w systemie hybrydowym. Skupimy się na dostępności naszej
oferty dla osób z dysfunkcjami i niepolskojęzycznych.
Otworzymy nowoczesną salę taneczną i pracownię zajęć
w Hali Wola. Zorganizujemy m.in. cykl zajęć plastycznych
i ceramicznych dla seniorów, zajęcia w duchu zero waste dla dzieci czy warsztaty filmu animowanego. Po raz
kolejny odbędą się bezpłatne warsztaty w ramach

str. 19

Budżetu Obywatelskiego. Nie zabraknie też uwielbianych przez bemowiaków pokazów kina plenerowego,
potańcówek na świeżym powietrzu i wydarzeń w ramach
Bemowskich Spotkań Kryminalistycznych. Wesprzemy
rozwój absolwentów Laboratorium Projektów. Wrócą
także Domotwórcy, czyli cykl domowych rezydencji
artystycznych. Zaprosimy mieszkańców do świętowania
podczas Festiwalu Inicjatyw Oddolnych i cyklu koncertów różnych gatunków muzycznych z serii Zmiana Klimatu. Czekamy na Was!
             BCK

ZADBAJMY O SIEBIE
RAZEM ZE SPOTYKALNIĄ!
Miejsce Aktywności Lokalnej „Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka” mieści się na pierwszym piętrze w Galerii
Handlowej Bemowo przy Powstańców Śląskich 126 obok
Punktu Bibliotecznego nr 142. – W przestrzeni Spotykalni
każdy może się poczuć jak u siebie, panuje życzliwa atmosfera. Wymieniamy się doświadczeniami, budujemy
miejsce do działań sąsiedzkich, które będzie spajać lokalną społeczność – mówi koordynator MAL Spotykalnia Kry-

stian Kukułka. Jest to jednocześnie ważny punkt kulturalny
na mapie Bemowa dzięki realizacji projektów autorskich
oraz aktywnościom dla mieszkańców organizowanym we
współpracy z NGO. Koordynatorzy są otwarci na pomysły
mieszkańców i pozostają do dyspozycji na miejscu od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00. Warto również
śledzić ofertę MAL Spotykalni na Facebooku.
Biblioteka Bemowo

MAL Krystian Kukulka, Adrianna Zagorska

CZYTAJ, SŁUCHAJ, OGLĄDAJ, GRAJ
– TO NIC NIE KOSZTUJE!
Zachęcamy do korzystania z oferty bemowskiej
biblioteki. W naszych zasobach znajdziecie książki,
audiobooki, filmy, gry, muzykę oraz ciekawą ofertę
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online. Wszystkie wypożyczalnie są otwarte dla naszych czytelników. Szczegółowe informacje na:
www.bibliotekabemowo.pl.
Biblioteka Bemowo

EDUKACJA PO PANDEMII
Podejmujemy wysiłki, dzięki którym powrót do normalności po pandemii powinien przebiegać szybko
i sprawnie.
Na przyjęcie maluchów za chwilę gotowe będzie
nowe przedszkole przy ul. Legendy, które znajduje się
w nowoczesnym budynku. Został on kompleksowo wyposażony w profesjonalne zaplecze gastronomiczne oraz
infrastrukturę zewnętrzną, w tym place zabaw. Wraz
z grupą radnych oraz przedstawicielami Zarządu z uwagą obejrzeliśmy wszystkie pomieszczenia, w których będzie uczyć się i bawić 200 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
Byliśmy miło zaskoczeni faktem, że prace wykończeniowe
Iwona Łoboda Radna Dzielnicy Bemowo

od lewej: Aneta Nowolecka Radna Dzielnicy Bemowo, Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Wioletta Borecka Radna Dzielnicy Bemowo
i Magdalena Gogol Radna Dzielnicy Bemowo

dobiegają rzeczywiście końca, a na dzieci w większości
sal czekają już nowe, bezpieczne, ekologiczne zabawki!
W ostatnich tygodniach uczestniczyliśmy też w wizji
lokalnej w Szkole Podstawowej nr 316 przy ulicy Szobera. To placówka, która szczególnie ucierpiała podczas
sierpniowej nawałnicy. Doszło wówczas do całkowitego zalania pomieszczeń świetlicowych. Dziś po tamtym
zalaniu właściwie nie ma już śladu! Przy okazji zapoznaliśmy się również z zakresem prac dotyczących powstania skrzydła dla 350 dzieci. Rozbudowa placówki ruszy
niebawem!
Iwona Łoboda

MAMMOBUS NA BEMOWIE!
W trosce o zdrowie bemowianek w dniach
4 i 15 lutego br. zostały przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne  w specjalnym pojeździe – mammobusie, znajdującym się   na parkingu przy urzędzie
dzielnicy Bemowo. W programie wzięło udział około
150 kobiet w wieku 50-69 lat, po wcześniejszym umówieniu się na badanie. To właśnie kobiety w tej grupie
wiekowej są najbardziej zagrożone nowotworem piersi. Tymczasem regularne wykonywanie badań pozwala
wykryć zmiany nowotworowe jeszcze na wczesnym etapie
choroby, kiedy możliwe jest jej skuteczne leczenie. Jedną
z najlepszych metod wykrywania zmian w piersiach jest
mammografia. To radiologiczne badanie jest całkowicie
bezpieczne. Badania profilaktyczne są bardzo ważne,
a bemowianki chętnie zgłaszały się na bezpłatne
badania mammograficzne.
Aneta Nowolecka
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Aneta Nowolecka Radna Dzielnicy Bemowo

POCZĄTEK ROKU W INWESTYCJACH
Na styczniowej sesji Rady Dzielnicy mieliśmy okazję
omówić proces budowy II linii metra na terenie Bemowa. Korzystając z obecności inwestorów i projektantów,
przedstawicieli Metra Warszawskiego, Zarządu Dróg
Miejskich oraz Biura Polityki Mobilności i Transportu,
przedstawiliśmy nasze stanowisko dotyczące konieczności równoczesnej budowy infrastruktury towarzyszącej
oraz budowy ul. Nowoczłuchowskiej. W czasie dyskusji
wspólnie z radnymi KO poruszyłam kilka aspektów związanych z M2, m.in. dopytałam o szczegóły rozwiązań
dotyczących stacji Chrzanów. Radna Aneta Nowolecka
wnioskowała o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, zaś dzięki pytaniom Radnego Macieja
Bartosiaka porozmawialiśmy o organizacji parkingów
zarówno przy stacji C04, jak i na końcowym odcinku linii
między stacjami Lazurowa i Karolin.
21 stycznia 2021 r. odbyło się połączone posiedzenie
Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego oraz Komisji
Edukacji, na którym firma Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.
przedstawiła radnym wizualizację i założenia koncepcji
budowy nowego budynku oświatowego na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Oławskiej 3. Budynek będzie
posiadał wiele nowoczesnych rozwiązań zwiększających
komfort nauki: żaluzje zewnętrzne zapewniające odpowiednie doświetlenie, ale i temperaturę w klasach, materiały o najwyższej izolacyjnej akustyczności. Omawialiśmy system prowadzenia robót budowlanych w sposób
bezpieczny dla uczniów i nauczycieli szkoły.

Magdalena Gogol Radna Dzielnicy Bemowo

Przeprowadziliśmy kontrolę Ośrodka Wsparcia dla
Seniorów przy ul. Lazurowej 14, gdzie jeszcze w 2021 roku
uruchomiony zostanie Dzienny Dom Pomocy Społecznej
dla osób najbardziej potrzebujących. W ramach Ośrodka
funkcjonować będą również dwa Kluby Seniora oraz Akademia Seniora „Z Pasją”. Sprawdziliśmy też, jak wygląda
wyremontowana szatnia ZSP 2 przy ul. Brygadzistów.
Magdalena Gogol

NOWY, SPORTOWY ROK NA BEMOWIE
Razem z Kazimierzem Szczerbą uczestniczyliśmy
w podpisaniu umowy z Legią Koszykówka! Cieszę się,
że mieszkańcy dzielnicy po raz kolejny będą obecni podczas meczów męskiej sekcji koszykówki.
3 lutego br. miałam okazję wziąć udział w podpisaniu umowy z Ochockim Klubem Sportowym SKRA Rugby
Warszawa. Mecze będą się odbywać na boiskach BOPN
przy ul. Obrońców Tobruku. Rugby na Bemowie jeszcze
nie było! Dobrze, że mieszkańcy będą mogli się zapoznać
z tą dyscypliną.
Jestem zadowolona, że pomimo pandemii władze
dzielnicy inwestują w sport. Wszystkim nam brakuje
normalności, a dzięki sportowi wydzielają się endorfiny,
które są nam teraz szczególnie potrzebne.
Anna Wosińska
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CZYM JEST DLA CIEBIE WOŚP?
Jest taki dzień, zwykły dzień, który łączy miliony
Polaków. Jedyny dzień w roku, w którym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra swój koncert dobroci i miłości.
WOŚP to setki tysięcy inicjatyw, zaangażowania firm,
instytucji i samorządów w całej Polsce. Co roku aktorzy, sportowcy, celebryci, włodarze miast, miasteczek,
a czasem nawet wsi, przekazują unikalne „cegiełki”,
które poprzez licytację windują finansowe wyniki
aukcji. Dla mnie WOŚP to przede wszystkim wolontariusze. Wolontariusze, których rzadko zobaczymy
w telewizyjnych transmisjach, a którzy są pierwszym
i najważniejszym filarem WOŚP. To seniorzy, ludzie
dorośli, dzieci, młodzież, a nawet nasi bracia mniejsi.
Kosmetyczki, kierowcy, mundurowi, pracownicy sklepów czy stacji benzynowych, fryzjerzy, kucharze, piekarze, nauczyciele, fizjoterapeuci, jednym słowem każdy,
kogo mijamy na co dzień w sklepie, pracy czy na przejściu dla pieszych. To zwykli, szarzy ludzie. Do tego grona
zaliczają się także członkowie Platformy Obywatelskiej
Bemowo, rok w rok aktywnie włączający się we wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To Janek,
Wiola, Kasia, Ania, Monika, Piotrek, Krzysiek i inni.
To nasze dzieci: Majka, Tomek, Natalka, Mateusz,
Kacper, Nina i Nataniel. Podczas Wielkiego Finału nie
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odczuwają zimna i zmęczenia, kwestując cały dzień
w różnych punktach Bemowa. WOŚP to każdy z nas.
My już żyjemy jubileuszowym 30. Finałem Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.   W tym roku zebraliśmy do puszek ponad 22 tysiące złotych. Za rok będzie
jeszcze więcej.
Siema!
Maciej Bartosiak

