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Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Drodzy Mieszkańcy,
minął już ponad rok od czasu, gdy nasze dotychczasowe życie zmieniło się diametralnie. Nauczyliśmy się funkcjonować
w nowej rzeczywistości, ale też wszyscy jesteśmy już zmęczeni tą sytuacją i niepewnością, jak długo jeszcze to potrwa. Mimo to
niezmiennie staramy się realizować dla Was
ciekawe zajęcia, warsztaty, wykłady i koncerty w formule online. Rozumiemy, jak ważne jest to dla osób, które od dłuższego czasu
pozostają w domach.
Od początku roku, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, zorganizowaliśmy już trzy akcje krwiodawstwa. Udało nam
się zebrać aż 50 850 ml krwi! Bardzo dziękuję
wszystkim mieszkańcom, którzy podzielili się
tym bezcennym darem.
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Nie zapominamy też o profilaktyce zdrowotnej! Teraz jest ona szczególnie ważna.
W lutym mieszkanki Bemowa mogły skorzystać z bezpłatnych badań piersi w mammobusie, który stanął na parkingu przy urzędzie.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem,
dlatego powtórzymy ją w kwietniu. Często
poruszamy też tematy zdrowotne podczas
otwartych czwartkowych wykładów, organizowanych online w ramach Akademii Bemowskiego Seniora. Zapraszam do uczestnictwa
w nich nie tylko seniorów, również młodsi
słuchacze znajdą dla siebie ciekawe wątki.
O wszystkich wydarzeniach i akcjach niezmiennie dowiecie się ze strony internetowej
i profilu Dzielnicy Bemowo na Facebooku.
Mimo obecnych trudności sukcesywnie
realizujemy ważne dzielnicowe inwestycje.
Pod koniec października ub.r. podpisaliśmy
umowę na projekt szkoły na Chrzanowie.
W marcu br. została zaprezentowana
i zaakceptowana przez nas koncepcja, na
podstawie której powstanie projekt. Więcej
na ten temat przeczytacie w tym numerze
Informatora.
Miło mi poinformować, że bemowski uczeń
Aleksander Puchalski ze Szkoły Podstawowej
nr 364 zwyciężył w konkursie konstruktorskim orgaznizowanym przez Centrum
Nauki Kopernik. Jego „Nawilżacz powietrza” wykonany z elektroodpadów okazał się
bezkonkurencyjny. Aleksandrze, serdecznie
Ci gratuluję! Cieszę się, że mamy tak zdolną
młodzież!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę Wam, aby były one spokojne
i przede wszystkim zdrowe. Mam nadzieję,
że ten czas refleksji i nadchodząca wiosna
przyniesie nam dużo optymizmu.
Zapraszam do lektury.
Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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Nowe Przedszkole przy ul. Legendy 12

OBCHODY ŚWIĘTA WĘGIER
NA BEMOWIE

15 marca to ważna data w historii Węgier. W tym
roku obchodziliśmy już 173. Rocznicę Rewolucji i Walk
o Wolność 1848-49. To właśnie podczas tego powstania
o wolność bratniego narodu węgierskiego walczył polski
generał Józef Bem.
Na Bemowie, partnerskiej dzielnicy budapesztańskiej
Óbudy, jak co roku uczciliśmy to wydarzenie. Ze względu
na obostrzenia tegoroczne obchody były jednak bardzo
ograniczone. Kwiaty pod Pomnikiem Sándora Petőfiego
złożyli Orsolya Zsuzsanna Kovács – Ambasador Węgier,
Gábor Lagzi – Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury,
Maciej Lasek – Poseł na Sejm RP, a także delegacja Straży
Miejskiej w imieniu Rafała Trzaskowskiego – Prezydenta
m.st. Warszawy. Ze strony Zarządu Dzielnicy Bemowo
w obchodach uczestniczyli: Urszula Kierzkowska,
Piotr Kobierski i Jakub Gręziaka także Jarosław
Dąbrowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo
oraz radne: Magdalena Gogol i Iwona Łoboda. Następnie złożono też wiązankę kwiatów pod monumentem
Józefa Bema w bemowskim ratuszu.
WPK

od lewej: Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
i Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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RUSZYŁA PORADNIA
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA NAJMŁODSZYCH

Sukces! Wspólnie z Dzielnicą Wola walczyliśmy
o uruchomienie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży przy Szpitalu Wolskim. Został on wyremontowany ze środków m.st. Warszawy w marcu 2020 r., ale
przez kilka miesięcy NFZ odkładał podpisanie kontraktu.
Dlatego w listopadzie ub.r. Wiceprzewodniczący Rady
Dzielnicy: Ewa Przychodzeń-Schmidt i Marek Lipiński
oraz radne Magdalena Gogol i Wioletta Borecka złożyli
interpelację do Zarządu Dzielnicy w tej sprawie. Natomiast Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
zwróciła się z apelem o niezwłoczne podjęcie działań
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministra
Zdrowia.
W końcu NFZ rozpisał konkurs i poradnia będzie mogła ruszyć. To bardzo dobra wiadomość – obecnie jest
ona bardzo potrzebna dla młodych pacjentów. Z powodu pandemii koronawirusa dzieci i młodzież od wielu
miesięcy są zamknięci w domach, a wprowadzone zdalne zajęcia szkolne pozbawiają je kontaktu z rówieśnikami, przyjaciółmi i nauczycielami. Przez to nie mają,
tak istotnych w tym wieku, kontaktów społecznych.
Dla nastolatków to szczególnie trudny czas dorastania.
Dlatego priorytetowym w tym czasie powinno być
zadbanie o poprawienie sytuacji oddziałów i poradni
zdrowia psychicznego dla najmłodszych.
WPK
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SZKOŁA NA CHRZANOWIE
CORAZ BLIŻEJ

Pod koniec października 2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt budowy szkoły na Chrzanowie. Powstanie
on na podstawie zaprezentowanej i zaakceptowanej
w marcu br. koncepcji.
W ramach kompleksu zaplanowano boisko wielofunkcyjne i do piłki nożnej wraz z 4-torową bieżnią
okólną oraz skocznią w dal. Powstanie też plac zabaw
i siłownia zewnętrzna.
Na terenie szkolnym będzie zlokalizowany parking dla
44 samochodów, na którym wydzielone zostaną 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano
także miejsca postojowe dla 250 rowerów.
Przewiduje się, że na działce powstanie również
przedszkole dla 125 dzieci.
Założenia techniczne projektu to: powierzchnia
użytkowa – 12 098,61 m2, powierzchnia zabudowy
– 5 880,16 m2 oraz liczba kondygnacji nadziemnych – 3.
Firma Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „EKOBUD” na wykonanie projektu ma czas do
15 grudnia br.
WID
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WIEK TO TYLKO LICZBA!
Na Bemowie seniorzy są aktywni cały rok! Podróżują, zwiedzają, gotują. A wszystko to online! Nie trzeba
wychodzić z domu, by poznać cały świat. W 2021 kontynuujemy nasz ciekawy projekt wykładów ABS. Dzieje
się naprawdę dużo! Ostatnio udaliśmy się w podróż do
Gruzji, czy też poznaliśmy zagadki archeologiczne.
Z piękną Gruzją zapoznał nas dr Piotr Kociszewski,
przewodnik turystyczny i wykładowca Uniwersytetu
Warszawskiego z Katedry Geografii i Studiów Regionalnych. Z wykładu nasi słuchacze dowiedzieli się, że ten
daleko położony kraj w górach Kaukazu jest nam wyjątkowo bliski. Zachwycają piękne widoki gór, w tym jednego z najwyższych szczytów masywu Kaukazu – góry
Kazbek, a także przepiękne serpentyny „Drogi Wojennej”. Przewodnik przedstawił nam również stolicę kraju  
– Tbilisi – oraz Batumi słynne m.in. z wspaniałego ogrodu botanicznego znanego na całym świecie.
Piramidy. Jakie jest Wasze pierwsze skojarzenie?
Zapewne Egipt. Nie trzeba jednak lecieć ponad 4 godziny,
by spojrzeć na ten cud architektury. Czasem najpiękniejsze i najciekawsze rzeczy mamy tuż pod nosem,
bo piramidy znajdziemy i w Polsce. Tę ciekawostkę
(ale nie tylko!) zaprezentował nam Adrian Pogorzelski
– przewodnik i miłośnik archeologii – w trakcie kolejnego wykładu Akademii Bemowskiego Seniora. Gdzie
zatem znajdziecie polskie piramidy? Niedaleko
Warszawy! W miejscowości Wietrzychowice, datowane
na ok. 3500 p.n.e. Co ciekawe, okoliczna ludność wierzyła,
że to groby olbrzymów.
Zachęcamy do oglądania naszych wykładów, gdzie
prezentowane są tematy z różnych dziedzin. Pamiętamy
także o zdrowiu, czego przykładem jest wykład, który
odbył się w marcu. Wtedy to Małgorzata Perl, trenerka fitness, i Anna Plucik-Mrożek, lekarka specjalizującą
się w medycynie sportowej, zaprezentowały wykład
„Mózg w ruchu. Teoria i praktyka”.
Jak wiecie, warto oglądać wykłady Akademii Bemowskiego Seniora.
WSZ

od lewej: Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i Piotr Kociszewski
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GRUZJA
BEZ WYCHODZENIA
Z DOMU

fot. Robert Trzaska

Magiczne miejsce ze wspaniałą kuchnią, cudownymi
krajobrazami i okazałymi zabytkami? W opowieściach
turystów to państwo na Kaukazie jawi się jako niemal
mityczna kraina. Warto poznać Gruzję, zwłaszcza teraz,
gdy z powodu kwarantanny musimy siedzieć w domach.
Dzięki Piotrowi Kociszewskiemu możemy popuścić wodze wyobraźni i udać się na wirtualną wycieczkę.
Gruzja to magiczny kraj, położony nad Morzem Czarnym, u stóp Kaukazu. Północna granica kraju przebiega
wzdłuż Pasma Głównego Wielkiego Kaukazu, tam też
znajduje się najwyższy szczyt – Szchara (5193 m n.p.m.).
Ciekawą – wciąż nie do końca rozwiązaną – jest wątpliwość, czy Gruzja leży już w Azji czy jeszcze w Europie?
W dużej mierze zależy to od przyjęcia w ogóle koncepcji
granicy europejsko-azjatyckiej. Bez wątpliwości pozostaje jednak fakt, że kulturowo z Europą Gruzję łączy
m.in religia – według wielu źródeł jest to drugi najstarszy chrześcijański kraj w historii całego świata, zaraz po
Armenii. Miejscowy kościół prawosławny określany jest
apostolskim. Korzeni europejskich można dopatrzeć się
też w kulturze, mocno nawiązującej do kręgu kultury
bałkańskiej.

fot. dr Piotr Kociszewski

str. 9

Gruzja zajmuje powierzchnię ok. 69 700 km kw.,
a największe miasta to stolica – Tbilisi, nadmorskie Batumi oraz położone w zachodniej części kraju – Kutaisi.
W tym ostatnim, w ramach decentralizacji gruzińskich
instytucji, zorganizowano siedzibę Parlamentu.
fot. dr Piotr Kociszewski

W Polsce ślad Gruzji można znaleźć w… sklepach z winami. Różnorodność i unikatowość tamtejszych winnic
to zasługa wyjątkowych szczepów winorośli. Można znaleźć tak aż 525 odmian winorośli! Jednym z najsłynniejszych jest szczep Saperavi, którego owoce dojrzewają na
ogół w połowie września. Najbardziej znanym regionem,
słynącym z upraw winorośli, jest malownicza Kachetia.

fot. dr Piotr Kociszewski

Szczególne miejsce w gruzińskiej tradycji i tożsamości dzisiejszych Gruzinów zajmuje kuchnia. W regionach
nadmorskich oparta jest na owocach, z kolei regiony
górskie słyną z produkcji wspaniałych serów. Najbardziej
rozpoznawalne przekąski to Chaczapuri, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza zapiekany placek nadziewany
serem. Podaje się go w różnych wariacjach, w zależności
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fot. dr Piotr Kociszewski

od regionu. Na przykład Chaczapuri imeruli z regionu
Imeretii to najbardziej popularna wersja, z okrągłym ciastem i ze znajdującym się wewnątrz delikatnie solonym
serem. Chaczapuri megruli charakteryzuje się z kolei
ułożeniem sera na wierzchu ciasta. Chaczapuri adżaruli – to wersja z Adżarii, o nietypowym kształcie łódki,

fot. dr Piotr Kociszewski

a na znajdujące się w środku nadzienie serowe wbija
się żółtko jajka i dodaje trochę masła. Smaczne jest też
Chinkali, czyli ręcznie robione pierogi o charakterystycznym kształcie „sakiewek”, z pogrubieniem na szczycie,
którego zwykle się nie jada. Chinkali faszerowane są sosem-rosołem oraz wieprzowym lub wołowym mięsem.
Pyszna sprawa – warto spróbować!
Pierwsze wzmianki o ludności mieszkającej na terenie
dzisiejszej Gruzji pochodzą z II tysiąclecia przed naszą
erą. W miejscu tym istniała Kolchida na wybrzeżu oraz
Iberia w górach na wschodzie. W 66 roku p.n.e. obszar
ten stał się częścią Imperium Rzymskiego, w wyniku
podbicia go przez Pompejusza.
Dlaczego o tym w ogóle wspominamy? Otóż parę tygodni temu w ramach Akademii Bemowskiego Seniora
można było posłuchać ciekawego wykładu dra Piotra
Kociszewskiego, którego transmisję będziecie mogli odnaleźć na profilu YouTube Urzędu Dzielnicy Bemowo.
A dla tych, których nie interesują zamorskie wspaniałości, mamy szeroką ofertę wykładów na inne tematy.
Każdy znajdzie coś dla siebie.
dr Piotr Kociszewski/WPK
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fot. dr Piotr Kociszewski

NOWE MIEJSCE
AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Niebawem na mapie Bemowa będzie tętniło życiem
nowe Miejsce Aktywności Lokalnej – Dom Sąsiada. Dzięki współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bemowo, Urzędu Dzielnicy Bemowo oraz Towarzystwa
Budownictwa Społecznego, na potrzeby społeczności
lokalnej, pozyskaliśmy lokal o powierzchni 140 m2
przy ul. Pełczyńskiego 30B.
Przed nami dużo wyzwań, ale mamy już wiele pomysłów i jeszcze więcej zapału. Pragniemy tworzyć to miejsce wspólnie z mieszkańcami. Już dzisiaj zapraszamy
do współpracy. Szczegóły wkrótce na www.opsbemowo.
waw.pl.
OPS

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
Izabela Zwierz Dyrektor OPS Bemowo
z zastępcą Ewą Bachanek-Znamierowską
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO
INTERNETU W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 364
„Razem dla lepszego internetu!” to hasło tegorocznej edycji Dnia Bezpiecznego Internetu (DBI),
która odbyła się w lutym br. W ramach działań na
rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z sieci Szkoła Podstawowa nr 364 przy ul. Andriollego 1, we współpracy z Polskim Centrum Programu Safer Internet, podjęła różnorodne działania.
W ramach DBI odbyły się zajęcia dydaktyczne, które
miały na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów na
temat internetu, zapoznanie ich z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z urządzeń ekranowych oraz uwrażliwienie na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom.
Uczniowie klas 1-3 obejrzeli filmy edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z sieci: „Owce
w sieci”, „Plik i Folder”, „3..2..1.. Internet” oraz
„Sieciaki.pl”. Najmłodsi uczniowie tworzyli ilustracje
oraz plakaty przedstawiające wybraną zasadę bezpiecznego korzystania z globalnej sieci. Powstały także regulaminy bezpiecznego korzystania z internetu stworzone
przez uczniów. W ramach zajęć świetlicowych odbył
się quiz wiedzy „Bezpieczni w internecie” oraz zajęcia
czytelnicze: „Sieciaki. Misja: bezpieczny internet” i „Dzieci
w sieci, czyli dobre maniery w internecie”. Nie zabrakło
również krzyżówek, kolorowanek, wykreślanek, siecio-rebusów i zabaw tematycznych. Rodzicom uczniów oraz
nauczycielom zostały udostępnione materiały edukacyjno-informacyjne opracowane przez Fundację „Dajemy
dzieciom siłę”, NASK oraz Ministerstwo Cyfryzacji.
Świętowanie Dnia Bezpiecznego Internetu przez
społeczność SP 364 miało na celu podniesienie wiedzy
na temat bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania
z nowoczesnych technologii oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu w codziennym życiu.
SP 364

str. 14

SP 364 ŚWIĘTUJE
URODZINY NUMERU
ALARMOWEGO 112
11 lutego br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 364
przy ul. Andriollego 1, świętowali Europejski Dzień
Numeru Alarmowego 112. W czasie zajęć edukacyjnych
dzieci kształtowały postawę odpowiedzialnego korzystania z numeru alarmowego 112, funkcjonującego
w Polsce oraz na terenie całej Unii Europejskiej.
Poprzez różnorodne formy zajęć dydaktycznych: rozmowy, pracę w małych grupach, filmy i spoty edukacyjne oraz
zajęcia plastyczne uczniowie zostali zapoznani z wiedzą na
temat, czym jest bezpłatny numer alarmowy oraz w jakich
sytuacjach należy z niego korzystać. Uczniowie są świadomi, że należy dzwonić tylko w wypadkach, które stwarzają
zagrożenie dla ludzkiego życia, zdrowia lub mienia. Wiedzą,
że wykonywanie połączeń bez potrzeby i uzasadnienia jest
karalne oraz powoduje blokowanie linii osobom, które
mogą potrzebować natychmiastowej pomocy.  
Podczas odgrywania scenek sytuacyjnych najmłodsi
uczniowie utrwalali podstawowe zasady wzywania pomocy. Zapoznali się również z pracą operatorów numerów
alarmowych, którzy w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przyjmują zgłoszenia i przekazują do odpowiednich
służb ratunkowych. Starsi uczniowie wysłuchali również
wywiadu „Jesteśmy tutaj po to, żeby ratować ludziom
życie” podkreślającego rolę pracy operatorów.
Pamiętajmy: 112 to nie zabawa! 112 to numer,
który ratuje życie!
       
SP 364
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KONSTRUKTORZY MARZEŃ
Wspaniała informacja! Nasz Bemowski uczeń
– Aleksander Puchalski – został nagrodzony w konkursie
„Konstruktorzy Marzeń”!
Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz
przy ul. Andriollego 1 wzięła udział w konkursie organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik. Zgłoszony przez
szkołę projekt ucznia klasy 5a zwyciężył. Laureat konkursu
przygotował pracę pt. „Nawilżacz powietrza’’. Konstrukcja
urządzenia polega na tym, że po podłączeniu go do prądu lub baterii 12 V (wówczas będzie w wersji przenośnej)
zaczyna ono pracować w następujący sposób: wiatraczek
działa jak wentylator, pochłania nieprzyjemne zapachy,
natomiast przez rurkę wydobywa się świeży, aromatyczny
zapach, który zależy od tego, jakiego olejku dodamy do
wody znajdującej się w pojemniczku. Jak wiadomo, w sali
lekcyjnej przebywa dość duża liczba uczniów, których ciała emitują różne zapachy. Mogą one zostać zneutralizowane przez przygotowane urządzenie. Nagrodzony projekt
został wykonany przy użyciu elektroodpadów, co wpisuje
się w tematykę tegorocznej edycji konkursu. W roku 2021
szczególny nacisk postawiono na wykorzystanie elektroodpadów w proponowanych przez szkoły projektach.

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
i Wojciech Barański Dyrektor SP 364
z laureatem konkursu „Kostruktorzy Marzeń” Aleksandrem Puchalskim
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Konkurs organizowany jest od 2016 roku. Program ma
na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności konstruktorskich wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tym bardziej cieszy sukces ucznia Szkoły
Podstawowej nr 364, ponieważ konkurs odbywa się bez
podziału na kategorie wiekowe, startują w nim uczniowie
w wieku od 8 do 19 lat.
Gratulujemy Aleksandrowi i życzymy dalszych sukcesów!
WOW

NIESAMOWITY GOŚĆ
Grupy przedszkolne SP 321 przy ul. Szadkowskiego 3,
odwiedził pies terapeuta rasy samoyed o imieniu Gratka. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu,
który obejmuje bezpieczny kontakt ze zwierzęciem.
Dzieci poznały psie potrzeby i obowiązki opiekuna.
Dowiedziały się również, jak bezpiecznie i przyjacielsko
kontaktować się z czworonogiem, jak być dobrym opiekunem oraz jak zareagować w sytuacji napotkania obcego psa.
Dzieci były szczęśliwe, że w tym dziwnym i niezrozumiałym dla nich czasie pandemii, mogły zaprosić do
swojego przedszkola tak sympatycznego gościa.
SP 321
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PRZYGARNIJ FUTRZAKA!

SUZI

Mieszkała na ulicy. W związku z tym,
że to bardzo ufna i przyjazna kotka,
śmiemy przypuszczać, że z nieznanych
nam przyczyn ktoś się jej pozbył.
Bardzo przyjazna wobec kotów i ludzi,
neutralna wobec psów.
Nie obawia się nowych osób, jest zainteresowana
kontaktem nawet z tymi, których w zasadzie nie
zna zbyt długo – mruczy jak tylko wejdzie się do
pomieszczenia, w którym przebywa.
To typ kociego odkrywcy – lubi się wspinać
i zwiedzać mieszkanie,
odkrywać zakamarki domu :)
Młoda, ciekawska przylepa o nietuzinkowej
urodzie, bardzo szybko nawiązuje pozytywne
relacje z innymi kotami.
Przebywa w Warszawie.
Suzi ma około roku.
Jest zdrowa: zaszczepiona, odrobaczona,
zaczipowana i wysterylizowana.
Testy na choroby zakaźne : FIV / felv ujemne.
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie
ankiety adopcyjnej:
https://psy-warszawa.pl/ankieta-adopcyjna/

str. 18

DANZEL

To około 11-letni pies,
który wydaje się być większym
spośród tych średniej wielkości.
Jest spragniony uwagi i miłości.
Szukamy aktywnej, spokojnej, cierpliwej
rodziny, która będzie miała czas
na długie wędrówki.
Fajna suczka byłaby na pewno wielkim
wsparciem dla Danzela i przewodnikiem
po nowym życiu.
Zielona okolica lub wycieczki do lasu
to jest to, co Danzel lubiłby najbardziej.
Jest zaszczepiony, zaczipowany,
wykastrowany i zdrowy.
Czeka na fajną rodzinę zdecydowanie za długo.

Kontakt: 698 307 526, 504 720 956
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UZYSKAJ DOTACJĘ
NA LIKWIDACJĘ
„KOPCIUCHA”
Do końca 2021 roku dotacja na likwidację „kopciucha” może pokryć nawet 90 procent kosztów inwestycji.
Mieszkańcy uzyskają odpowiedzi na wszystkie pytania,
dzwoniąc na specjalną infolinię urzędu.
Warszawski program dotacji na likwidację „kopciuchów”, czyli przestarzałych pieców lub kotłów na
paliwo stałe albo olej opałowy, działa od 2017 roku.
Liczba wniosków z roku na rok rośnie – w 2020 r. wpłynęły
aż 2222 wnioski.
Tylko do końca 2021 r. można uzyskać dotację
do 90 proc. kosztów wymiany pieca lub kotła. W 2022 r.
wysokość dotacji wyniesie do 70 proc. kosztów inwestycji.
Dotację będzie można uzyskać tylko do 31 grudnia 2022 r.,
a od 2023 r. korzystanie z „kopciuchów” będzie zabronione. Dlatego warto się pospieszyć i jak najszybciej złożyć wniosek, by skorzystać z jak najwyższego dofinansowania.
Zlikwiduj kopciucha z warszawską dotacją
Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę
„kopciucha” i instalację pompy ciepła, przyłączenie do
sieci ciepłowniczej, montaż pieca gazowego albo ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo mieszkańcy, którzy
zdecydują się na jego likwidację, mogą również otrzymać środki na odnawialne źródła energii, tj. kolektory
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słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem
ogrzewania. Dofinansowanie pokrywa także wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania
i instalacji ciepłej wody użytkowej.
Mieszkańcy mogą uzyskać odpowiedzi na wszystkie
pytania, dzwoniąc na specjalną infolinię Urzędu m.st.
Warszawy pod nr tel. 22 325 96 06. Od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 – 16.00 dyżurują przy niej pracownicy Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, którzy w łatwy sposób wyjaśnią, jak można uzyskać
dotację.
W procesie udzielania dotacji nie współpracujemy
z jakimikolwiek pośrednikami. Nie są także potrzebne
żadne audyty ani inne działania związane z kosztami po
stronie wnioskodawcy.
Zachęcamy mieszkańców do kontaktu przez infolinię – dzięki temu uzyskają dokładną informację o całym
procesie bezpośrednio u źródła. Zachęcamy również do
skorzystania z kalkulatora dotacji online, który umożliwia obliczenie dokładnej wysokości dotacji na wymianę
„kopciucha”.
Dotację można uzyskać bez wizyty w urzędzie – cały
proces formalny już od roku odbywa się zdalnie. Wnioski
na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej
opałowy można przesłać do miejskiego Biura Ochrony
Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:
• mailowo – wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres dotacje.bopipk@um.warszawa.pl;
• telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 325 96 06
w godz. 8.00 – 16.00. Dyżurujący specjaliści odpowiedzą
na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie
danych, które zostaną podyktowane. Wniosek będzie
można uzupełnić i podpisać w późniejszym terminie;
• korespondencyjnie – można przesłać wypełniony
wniosek w wersji papierowej na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej,
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.
Wniosek nie zostanie odrzucony, nawet jeśli będą
w nim błędy lub braki – będzie on normalnie procedowany. Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione
telefonicznie lub mailowo. Wnioski będą przyjmowane
w trybie zdalnym aż do odwołania.
Warszawa prowadzi w trybie zdalnym również
kontrole inwestycji. Pracownicy najpierw kontaktują się
z mieszkańcami telefonicznie, umawiają termin kontroli oraz instruują, w jaki sposób przeprowadzić ją przy
pomocy smartfona.
WOŚ
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ZASADY WŁAŚCIWEJ
PIELĘGNACJI DRZEW

1. Pamiętajcie, że prace wykonywane ręcznie,
z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń
technicznych w obrębie korony drzewa przeprowadza
się w sposób najmniej szkodzący drzewom.
2. Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym
30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, o ile celem cięć nie jest:
1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
2) utrzymanie uformowanego kształtu korony
drzewa;
3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu
przywrócenia statyki drzewa.
3. Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji
fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.
4. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30%
korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niż określony treścią ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.
5. Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym
50 proc. korony, która rozwinęła się w całym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niż określony treścią
ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.
6. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do drzew, o których
mowa w art. 83f ust. 1 (dla których nie jest wymagane
zezwolenie).
Wykonanie cięcia powyżej 30 proc. żywych gałęzi
wymaga sporządzenia dokumentacji, o której mowa
w art. 87a ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.
Zaleca się, by rozmiar cięć był jak najmniejszy
i uwzględniał wrażliwość poszczególnych gatunków
na cięcia. U drzew starych i bardzo starych należy
bezwzględnie minimalizować rozmiar cięć.
* Tekst w oparciu i na podstawie Ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. w art. 87a.
WOŚ
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
DRZEW W PARKU
GÓRCZEWSKA

W marcu br. rozpoczęły się zabiegi pielęgnacyjne
100 szt. drzew na terenie Parku Górczewska, polegające na usuwaniu jemioły. Jest to proces dość żmudny, ale
bardzo potrzebny. Priorytetowo wybrano do pielęgnacji
takie drzewa w parku, które są szczególnie porośnięte
jemiołą, mają największe szanse na przetrwanie, ale
także drzewa zagrażające bezpieczeństwu i szczególnie
cenne okazy. Pielęgnacja będzie powtarzana.
W starożytności jemioła była uznawana za cudowne ziele celtyckich druidów. Obecnie jest uważana
za roślinę o właściwościach leczniczych, a także popularną ozdobę bożonarodzeniową. Dzięki swoim białym
owocom rozprzestrzenia się w wyszukany sposób.
Nasiona jemioły przenoszone są m.in. na nogach ptaków.
Mocno rozwinięta jemioła pobiera tyle składników
mineralnych, że jest w stanie doprowadzić do obumarcia
drzewa, na którym pasożytuje.
Zmiany klimatyczne, zwłaszcza panująca w ostatnich
latach susza, osłabiają drzewa, a jemioła egzystująca głównie na słabszych, chorujących roślinach, odbiera od swojego żywiciela deficytowy zasób wody i soli mineralnych.
Jemioła pospolita jest półpasożytem, co znaczy,
że jest w stanie sama wytwarzać cukry w procesie fotosyntezy i się odżywiać. Niestety drzewo nie jest dla
niej tylko podporą, dzięki której ma bliżej do promieni
słonecznych. Wykorzystuje wodę i składniki mineralne
ze swojego żywiciela, a przy zbyt dużej ilości zagłusza
także jego liście.
      
      WOŚ
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ZAKAZ UŻYWANIA
SPALINOWYCH
I ELEKTRYCZNYCH
DMUCHAW DO LIŚCI
Przypominamy, że od 1 stycznia br. obowiązuje
zakaz stosowania dmuchaw do liści. Obostrzenie zostało wprowadzone w ramach nowego Programu Ochrony
Powietrza. Zakaz nie obejmuje odkurzaczy do liści!
Program Ochrony Powietrza obowiązuje od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2026 r. na terenie całego
województwa mazowieckiego. Zakaz używania dmuchaw do liści obowiązuje wszystkich mieszkańców,
a także przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe
i urzędy zlokalizowane na terenie województwa.
Używanie takich narzędzi powoduje wzniecanie pyłu,
który już opadł, czyli tzw. wtórną emisję. Oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem powoduje wiele chorób,
w tym choroby układu oddechowego i krążenia, przez co
może powodować skrócenie długości życia.
Przypadki używania dmuchaw można zgłaszać
do Urzędu Dzielnicy. Mieszkańcy mogą również prosić
o interwencję Straż Miejską Warszawy pod numerem
telefonu 986 lub mailowo: csk@strazmiejska.waw.pl
i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie tel. 22 651 06 60, mail: warszawa@wios.warszawa.pl.
Za złamanie zakazu grozi kara od 500 zł do 5 000 zł!
Stosowanie zakazu może kontrolować Straż Miejska, upoważnieni pracownicy Urzędu m.st. Warszawy czy Inspekcja Ochrony Środowiska. Zgodnie
z art. 225 Kodeksu karnego udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony
środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą
aresztu.
WOŚ
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AKADEMIA TALENTÓW
PIŁKARSKICH
Wprost nie mogliśmy się doczekać, żeby przekazać
wam tę wiadomość! Jest nam bardzo miło poinformować, że nasz Klub ATP został oficjalnym partnerem
Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.
Jesteśmy bardzo dumni, że największy klub w Polsce
docenił pracę, którą wykonujemy, szkoląc nasze grupy
juniorskie. Jesteśmy też przekonani, że od tej pory szkolenie chłopców w naszym zespole wejdzie na jeszcze
wyższy poziom, a obie strony zyskają na tej współpracy.
A na czym dokładnie będzie ona polegać?
– nasi trenerzy uzyskają dostęp do szkoleń i staży
odbywających się w Legii;
– nasi młodzi piłkarze będą pod stałym monitoringiem trenerów i skautów Legii;
– wyróżniający się chłopcy z naszych grup juniorskich
będą zapraszani na testy i treningi do akademii Legii;
– nasi trenerzy dostaną wsparcie merytoryczne
specjalnie do tego oddelegowanych, wykwalifikowanych pracowników Legii;
– zawodnicy uzyskają darmowe wejście na mecze
pierwszej drużyny Legii i wiele, wiele innych.
Dzięki tej kooperacji w klubie ATP powstało przedszkole Legii, a już niebawem otworzymy szkołę techniki
oraz szkołę bramkarzy prowadzoną przez trenerów Legii
Warszawa.
Jesteśmy bardzo podekscytowani. Nawiązanie współpracy z Legią Warszawa to bez wątpienia ogromny krok
w rozwoju naszego Klubu. Pierwszym zawodnikiem ATP,
który został zaproszony na testy do Legii, jest Mateusz
Wtorkiewicz z rocznika 2011. Kolejni zawodnicy swoją
dobrą postawą na boisku już zwracają uwagę Mistrza
Polski.
WSR
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BIEGÓWKI
NA BEMOWIE 2021

Zima 2021 sprawiła miłą niespodziankę wszystkim,
którzy myśleli o tym, by spróbować swoich sił na nartach biegowych. Warunki były na tyle dobre, że można
było zaplanować krótkie szkolenie narciarskie. Dzielnica
Bemowo zorganizowała dla chętnych osób nieodpłatne,
dwudniowe szkolenia, podczas których omówiono technikę biegania na nartach, a także podstawowe informacje dotyczące sprzętu do narciarstwa biegowego.
W trakcie zajęć można było wziąć udział w krótkich
zawodach, które wieńczyły drugi dzień szkolenia.
Przez 10 dni udało się zorganizować 13 lekcji,
w których wzięło udział 120 osób. Chętnych było dwa
razy więcej. Szkolenie prowadził instruktor Łukasz
Kacprzak, który inicjował Biegówki na Bemowie blisko
10 lat temu i wspólnie z Dzielnicą Bemowo w 2012 roku
organizował zajęcia sportowe na biegówkach w Parku
Górczewska.
Zajęcia były prowadzone w reżimie sanitarnym.
Dzielnica Bemowo zapewniła sprzęt sportowy, czyli
burt, narty kijki. Wszystko zostało wcześniej zakupione
w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku.
W zajęciach wzięli udział Anna Wosińska – Przewodnicząca Komisji Sportu, Kultury i Promocji oraz Piotr
Kobierski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za udział!
Do zobaczenia w kolejnym sezonie!
WSR
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CO TO BYŁ ZA MIESIĄC!

Marzec był miesiącem pełnym emocji i sportowych sukcesów. Śmiało możemy stwierdzić, że jeden
z najlepszych klubów judo w całej Polsce znajduje się
na Bemowie!
Podczas Pucharu Polski Seniorów, w którym reprezentowali nas Mateusz Garbacz i Grzegorz Teresiński,
zawodnicy zdobyli 2 brązowe medale.
W Pucharze Polski Juniorów i Juniorek Młodszych wystąpiło dwoje KUMAków – Maciej Filipek i Maria Jakóbczyk. Nasza zawodniczka zdobyła brązowy medal.
Z kolei podczas zawodów IKIZAMA JUDO CUP IV
o Puchar Burmistrza Gminy Piaseczno wystartowało
ponad 40 młodzików, młodziczek i dzieci. Bemowo
zdobyło 12 medali i 15 punktowanych miejsc. W klasyfikacji punktowej i medalowej dało nam to miejsce tuż
za podium.
KUMA JUDO zapewne niebawem zdobędziecie sam
szczyt. Gratulacje i powodzenia!
WSR
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NORDIC WALKING
NA BEMOWIE
Nordic walking to forma aktywności fizycznej,
na punkcie której świat zwariował. Dlaczego? Bo marsz
z kijkami nie jest trudny, a znakomicie poprawia sprawność fizyczną i wydolność krążeniowo-oddechową.
By uprawiać nordic walking, nie trzeba sali gimnastycznej. Maszerujemy na świeżym powietrzu, co dodatkowo służy poprawieniu odporności. Pomysł nie jest nowy
– narciarze biegowi poza sezonem zimowym maszerują
z kijkami od lat. Traktują to jako formę treningu mającą
na celu odciążenie kręgosłupa, kolan i stawów skokowych.
To sport dla każdego i w każdym wieku! Nauczenie się
chodzenia z kijkami nie jest trudne, przyjemnie wędruje
się w towarzystwie innych włóczykijów.
Trudno uwierzyć, ale już od 16 lat mieszkańcy Bemowa regularnie uczestniczą w zajęciach odbywających się
na terenach leśnych naszej zielonej dzielnicy. – Jesteśmy
weteranami tego pięknego sportu – mówią niektórzy
z nich. W tym roku, pomimo trudnych warunków, zajęcia
odbywają się bez przerwy.
WSR

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
razem z uczestnikami Nordic Walking
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NARODOWY DZIEŃ
PAMIĘCI
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

od lewej: Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo,
Mariusz Wajszczak i Jakub Gręziak Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Aniołów modlitwą
w intencji zamordowanych w 1951 roku oficerów IV
Zarządu Głównego WiN. Następnie złożono kwiaty
pod tablicą upamiętniającą członków IV Zarządu WiN.
Jej powstanie zainicjował Andrzej Kawalec, syn jednego
z bestialsko zamordowanych oficerów. W uroczystości
udział wzięli: Waldemar Kruszyński – Prezes Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obwodu Warszawa, Jerzy
Pasieka – członek Zrzeszenia, Urszula Kierzkowska
– Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Mariusz Wajszczak, Piotr
Kobierski i Jakub Gręziak – Zastępcy Burmistrza, Jarosław
Dąbrowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo oraz Radni Dzielnicy – Maciej Bartosiak, Marek
Cackowski, Zbigniew Chmiel, Adam Niedziałek oraz
Michał Grodzki, były Burmistrz Bemowa. Później delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Żołnierzy Wyklętych”
u zbiegu ulic Pirenejskiej i Żołnierzy Wyklętych oraz
pod tablicą upamiętniającą płk. Bernarda Adameckiego
ps. „Bocian”.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
nieprzypadkowo obchodzony jest 1 marca. Tego dnia
w 1951 roku w piwnicy mokotowskiego więzienia wykonano wyrok kary śmierci na: Łukaszu Cieplińskim,
Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie
Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu
Chmielu – członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niepodległość”, oskarżonych w pokazowym
procesie o współpracę z Niemcami podczas okupacji
i działania przeciw władzy komunistycznej.            
WKU
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„REQUIEM” MOZARTA
NA BEMOWIE

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

14 marca br. w Kościele pw. Bogurodzicy Maryi
na Bemowie odbył się wyjątkowy występ Państwowego
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego. Podczas koncertu wnętrze kościoła
wypełniły dźwięki najsłynniejszej mszy żałobnej, ostatniej, niedokończonej kompozycji Wolfganga Amadeusza
Mozarta – Requiem d-moll KV 626.
W trakcie wydarzenia zaprezentowano także pieśni pasyjne i wielkopostne, wśród których znalazły
się najstarsze utwory tego gatunku: „Boże w dobroci”
i „Krzyżu Chrystusa”. W programie nie zabrakło pieśni
bardziej współczesnych, jak chociażby „Ach, mój Jezu”.  
Podczas koncertu wystąpili wybitni soliści: Katarzyna Miąsik – sopran, Katarzyna Szymkowiak – alt, Andrei
Baravik – tenor, Łukasz Karauda – bas oraz chór
i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
pod dyrekcją Jacka Bonieckiego. – Owacje na stojąco,
jakimi publiczność bemowska nagrodziła wykonawców,
były najlepszym dowodem uznania dla najwyższej klasy
artyzmu zespołu „Mazowsze” – podkreślił Jakub
Gręziak, Zastępca Burmistrza.
WKU
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WSZYSTKO BĘDZIE
DOBRZE!

Krzysztof Zalewski z zespołem i Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo

Z energią, emocjami i wyjątkową charyzmą Krzysztofa
Zalewskiego już 7 marca rozpoczęliśmy świętowanie na Bemowie. – Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień,
warty celebrowania przez cały rok – wyjaśnił Jakub
Gręziak, Zastępca Burmistrza, zapowiadając koncert
artysty.
Tego wieczoru mieliśmy okazję posłuchać najbardziej znanych utworów, takich jak „Miłość miłość” czy
„Kurier”, a także piosenki z najnowszego albumu studyjnego Krzysztofa Zalewskiego zatytułowanego „Zabawa”.
Jest to zbiór tanecznych, ale jednocześnie nieco mrocznych kompozycji, pozwalających nam odnaleźć w nich
cząstkę samego siebie. „Wszystko będzie dobrze”
to singiel promujący ostatni album artysty, a także
przesłanie zawierające mnóstwo pozytywnych emocji,
które artysta przekazał nam podczas koncertu.
Koncert miał ponad 35 tysięcy wyświetleń na YouTubie
i 13 tys. na Facebooku. Aż tyle osób obejrzało występ
Krzysztofa Zalewskiego! Dziękujemy za Waszą niesamowitą energię, pozytywne wibracje, za wszystkie komentarze i ciepłe słowa.
WKU
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MUSICALE
DLA NAJMŁODSZYCH

Na tę chwilę czekaliśmy długo. Wreszcie, po przerwie
spowodowanej pandemią, mogliśmy zaprosić naszych
najmłodszych mieszkańców do Teatru Bemowo na dwa
fantastyczne musicale. Dzieci w dniach 20-21 lutego
mogły wziąć udział w przedstawieniach „Ania z Zielonego Wzgórza” w reżyserii i choreografii Małgorzaty
Fijałkowskiej oraz „Kopciuszek” w reżyserii Renaty Pałys.
Muzykę do obydwu spektakli napisał Tomasz Czekalski.
Piękna scenografia przeniosła młodych widzów
w świat romantycznej, marzycielskiej Ani. Adaptacja
bajki braci Grimm, wypełniona piosenkami oraz tańcem,
zawierała wiele komicznych i radosnych momentów.
Musical napisany humorystycznym wierszem, oprawiony wspaniałą muzyką, został entuzjastycznie przyjęty
zarówno przez młodszą, jak i starszą część widowni.
– Mam nadzieję, że udało nam się choć na chwilę przenieść widzów w magiczny świat, a bohaterowie nie tylko
skradli ich serca, ale także pokazali, że wiara w marzenia czyni cuda – skomentował Jakub Gręziak, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
WKU
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ZMIANA KLIMATU
W BEMOWSKIM
CENTRUM KULTURY
W kwietniu występem młodego jazzowego zespołu
Jazzgot zaczynamy nowy cykl koncertów. Seria o nazwie
„Zmiana klimatu” to podróż w poszukiwaniu nowego
brzmienia – w stronę różnych gatunków muzycznych!
To głos młodego pokolenia, przepełnionego energią,
ale też niepokojem, troską o planetę i niepokornymi
tekstami komentującymi rzeczywistość. Koncerty
te będą transmitowane na żywo oraz otwierane,
w miarę możliwości, na kameralne grono słuchaczy.
Po chwilowej możliwości otwarcia się dla publiczności znowu zastał nas lockdown. Czekamy na możliwość
organizowania wydarzeń na żywo, jednak dzięki doświadczeniu z poprzedniego roku będziemy mogli realizować
jakościowe wydarzenia, spotkania i zajęcia w trybie online.
Wciąż będą się odbywać zajęcia stałe z naszej oferty
oraz bezpłatne warsztaty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zaprosimy mieszkańców m.in. na kolejny webinar w ramach Bemowskich Spotkań Kryminalistycznych,
spotkanie czytelnicze z cyklu Poza kanonem czy warsztaty z serii Tylko dla ojców.
Sytuacja jest dynamiczna, plany mogą się zmieniać.
Aktualny repertuar zawsze dostępny jest na stronie
bemowskie.pl.

Zmiana klimatu | Jazzgot
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FILOZOFUJ
Z OJCEM BOCHEŃSKIM
Wystawa i warsztaty o wybitnym polskim intelektualiście XX wieku – te aktywności zrealizuje bemowska Biblioteka w ramach projektu o ojcu Józefie Marii
Bocheńskim. Partnerem jest Fundacja PZU.
Projekt jest wyjątkowy, bowiem plany prezentacji sylwetki i głównej myśli filozoficznej dominikanina
– o. Bocheńskiego, polskiego myśliciela i patrioty
– będą realizowane w przestrzeni galerii handlowej,
dostępnej dla każdego odbiorcy. Bemowscy bibliotekarze
zachęcać będą również do zapoznawania się z literaturą
tematyczną.
– Sylwetka o. Bocheńskiego wydaje się mało znana,
ale może stać się duchowym oparciem w trudnych czasach. Może być również doskonałą inspiracją dla każdego z nas, w tym również dla młodzieży – podkreśla Joanna Braun, koordynator projektu.
Inspiracją do stworzenia projektu okazało się ustanowienie roku 2020 Rokiem o. Bocheńskiego przez drugą izbę Parlamentu RP. – Uważam, że jest to wspaniały
sposób na podkreślenie historycznego znaczenia tej postaci dla polskiej kultury, historii i nauki. W dobie natłoku
informacyjnego warto ukazywać autorytet, który może
stać się drogowskazem w życiu – dodaje koordynatorka.
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W ramach projektu 13 kwietnia br. o godz. 18:00
zaplanowano wykład dra Rafała Szprynca. Zainteresowania wykładowcy skupiają się głównie wokół logiki filozoficznej, czego wyraz daje w swych naukowych publikacjach.
Podczas spotkania zostanie zaprezentowana wystawa
o o. Bocheńskim. Uczestnicy spotkania będą mogli wypożyczyć zakupione przez bibliotekę dzieła literackie
tegoż autora. Spotkanie odbędzie się w Miejscu Aktywności Lokalnej Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka przy
ul. Powstańców Śląskich 126, które mieści się w Galerii Handlowej Bemowo na I piętrze. Wykład będzie dostępny jako webinarium na kanale YouTube Biblioteka
Bemowo oraz na e-platformie bibliotecznej. Projekt
sfinansowała Fundacja PZU.
Warto dodać, że partnerami wspomagającymi projekt zgodzili się zostać: „Michael. Ośrodek wychowawczo-profilaktyczny”, Osiedlowy Klub Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej „Jelonki” oraz Klub Seniora „Sami Swoi”
przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.
Na świecie, zwłaszcza na Zachodzie, o. Józef Maria
Bocheński znany jest jako zwolennik filozofii analitycznej, jednak w Polsce postać ta jest nadal mało rozpoznawalna. Warto przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców
jego sylwetkę i dokonania. Na uwagę zasługuje fakt jego
aktywnego życia – studiował prawo, ekonomię, filozofię i teologię. Był wykładowcą, redaktorem, pilotem.
Brał też udział w wojnie, gdzie służył jako kapelan.
– To niezwykłe świadectwo dla młodszego i starszego
pokolenia. Dla obu grup może stać się życiowym odniesieniem – zaznacza dr Rafał Szprync.
Biblioteka Bemowo
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ULEPSZAMY ZDALNE
NAUCZANIE

Iwona Łoboda Radna Dzielnicy Bemowo

Rząd wprowadził właśnie kolejne ograniczenia
i nic nie wskazuje na to, że dzieci szybko wrócą do szkół.
Na szczęście warszawskie placówki coraz lepiej przygotowane są do zdalnego nauczania. W stolicy, w tym
na Bemowie, testowane są nowe rozwiązania ułatwiające
taką naukę. Ponadto bemowskie szkoły wypożyczyły
już swoim uczniom prawie 300 urządzeń, dzięki czemu
wszystkie dzieci mogą brać udział w lekcjach.
Od wielu miesięcy trwają intensywne prace nad
cyfryzacją warszawskiej oświaty. Już dziś każdy uczeń, który ma konto na platformie www.edukacja.warszawa.pl,
może zainstalować klasyczne aplikacje pakietu Office
– Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher i Access
– w najnowszej wersji na 15 urządzeniach prywatnych:
5 komputerach, 5 tabletach, 5 smartfonach, a także system operacyjny Windows 10 Pro na jednym komputerze
domowym. Docelowo w konta wyposażonych zostanie
ponad 200 tysięcy uczniów i 30 tys. nauczycieli! Podczas
Komisji Edukacji, która odbyła się 8 marca br., dyskutowaliśmy o tym, jak program wdrażany jest w bemowskich
szkołach, które pilotażowo korzystają już z tych rozwiązań.
Podczas Komisji Bezpieczeństwa, która odbyła się
3 marca br., poruszyliśmy również temat dotyczący
sprzętu komputerowego, który szkoły wypożyczyły
w roku 2020/21 bemowskim uczniom, by umożliwić
im zdalną naukę. 13 placówek zlokalizowanych w naszej
dzielnicy wypożyczyło dzieciom w sumie 272 urządzenia (92 komputery, 145 laptopów oraz 35 tabletów).
Dzięki temu w zdalnych lekcjach mogą uczestniczyć również
ci uczniowie, którzy nie posiadają własnych urządzeń.
Iwona Łoboda
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji
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ODDAJESZ KREW
– RATUJESZ ŻYCIE!!!

Aneta Nowolecka Radna Dzielnicy Bemowo

Dzięki akcji oddawania krwi na Bemowie zebrano ponad 50 litrów krwi.
W dniu 7 marca br. w godzinach 10:00-15:00 mieszkańcy Bemowa oddawali  krew w mobilnym ambulansie
zaparkowanym na parkingu przy Ratuszu.
W czasie pandemii zapotrzebowanie na krew się zwiększa, a w związku z mniejszą liczbą dawców krew jest jeszcze
bardziej potrzebna. Dziś każdy jej litr jest na wagę złota.
Bezinteresowne oddanie krwi   to wielki dar serca.
Dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszej dzielnicy
od początku roku zebrano aż 50,85 l krwi.
Dziękujemy bardzo   wszystkim, którzy wzięli udział
w tej akcji!  Działania na rzecz propagowania honorowego krwiodawstwa są godne naśladowania.
Aneta Nowolecka
Radna Dzielnicy Bemowo
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NOWY STATUT
MŁODZIEŻOWEJ
RADY DZIELNICY
BEMOWO!
Podczas sesji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
10 marca br., po 6 miesiącach ciężkiej pracy, konsultacji
i zmian, radni przyjęli nowy, wyczekiwany Statut dla swoich młodszych odpowiedników. Dokument ten stanowi
podstawę funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy.
Zmiany w nim były niezbędne, chodziło o polepszenie funkcjonowania MRDB i prawnego dostosowania
warunków jej pracy do trwającej obecnie pandemii
SARS-CoV-2. Nowy Statut przede wszystkim przedłuża
obecną kadencję Rady do 14 października br. i umożliwia wreszcie zasiadanie w niej wszystkim mieszkańcom
i uczniom naszej Dzielnicy. Oprócz tego zwiększa również prerogatywy przewodniczącego MRDB i wprowadza
mechanizmy znane z dorosłych Rad – sesję nadzwyczajną
czy szczegółowe przepisy dot. głosowań i przebiegu sesji.
Szczególne podziękowania należą się pracownikom
Urzędu, a także Radnym Klubu Koalicji Obywatelskiej:
Patrycji Czerskiej, Magdalenie Gogol, Maciejowi Bartosiakowi i Markowi Lipińskiemu, którzy bardzo pomagali
przy pracach nad tym dokumentem. Młodzieżowa Rada
Dzielnicy Bemowo to bezcenne doświadczenie dla młodych ludzi, którzy mogą dzięki niej uczyć się demokracji w praktyce i realizować inicjatywy na rzecz swoich
rówieśników. Czeka nas niezwykle intensywna wiosna,
wypełniona nowymi propozycjami dla młodych bemowiaków, które zorganizuje dla nich MRDB. Obserwujcie
na bieżąco nasze działania!
Maksymilian Ciszkowski
Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
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