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ZA NAMI TRUDNY, PEŁEN WYZWAŃ ROK
– ROZMOWA Z URSZULĄ KIERZKOWSKĄ,
BURMISTRZ DZIELNICY BEMOWO
1. Jak podsumowałaby Pani rok 2020?
Zapamiętamy go na długo. Od wielu lat związana jestem z warszawskim samorządem, ale po
raz pierwszy mieliśmy do rozwiązania tak wiele
zupełnie nowych wyzwań i problemów, dotąd
nam nieznanych. W bardzo krótkim czasie musieliśmy zmienić i przeorganizować nasze życie, pracę
i naukę na zupełnie nowy system. Szczególnie marzec
i kwiecień były czasem bardzo intensywnych zmian,
tworzenia i wdrażania niestosowanych wcześniej
rozwiązań czy procedur bezpieczeństwa. Zakres
realizowanych przez urząd spraw w dużej mierze musieliśmy przenieść do internetu, a na miejscu przeorganizować pracę tak, aby mieszkańcy,
którzy do nas przychodzą, a także urzędnicy byli
bezpieczni. Nowe wytyczne rządowe pojawiały się
praktycznie codziennie, a my niemal natychmiast
musieliśmy dostosowywać się do nich, chociażby
w odniesieniu do obiektów sportowych, bibliotek,
ośrodków kultury i przede wszystkim placówek
oświatowych. Ważne też było szybkie zorganizowanie pomocy seniorom i mieszkańcom znajdującym
się w trudnej sytuacji. Następnie, gdy okazało się,
że epidemia szybko nie minie, przyszedł czas na
przeniesienie wielu wydarzeń m.in.: kulturalnych,
sportowych czy dla seniorów do internetu.
Chociaż koronawirus pokrzyżował nam niektóre
plany, narzucił też wiele nowych zadań – to był
bardzo intensywny rok pracy dla całego mojego
zespołu.
2. W jaki sposób dzielnica zorganizowała pomoc
mieszkańcom?
W kwietniu ub. r. powołany został dzielnicowy
zespół „Warszawa wspiera seniorów z Bemowa”
w ramach stołecznego programu. W pierwszej
kolejności, wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
i wolontariuszami, skupiliśmy się na pomocy osobom starszym i szczególnie narażonym na ciężki przebieg koronawirusa. Pomagaliśmy i nadal
pomagamy tym, którzy nie mają w Warszawie
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kogoś, kto mógłby pomóc im w zrobieniu zakupów
czy wykupieniu leków. Udało nam się to sprawnie
zorganizować dzięki naszym wspaniałym mieszkańcom, którzy licznie zgłosili się jako wolontariusze
i przyłączyli się do akcji. Serdecznie za to dziękuję!
To dzięki Wam możemy tak wielu osobom udzielić
wsparcia. Słowa uznania należą się też pracownikom OPS – za profesjonalne działanie oraz otwartość na potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy.
Ponadto wraz z Klubem Bemowskiego Seniora
szyliśmy bawełniane maseczki dla seniorów
i osób w potrzebie, którzy zgłosili się do nas.
Przeprowadziliśmy też dzielnicową zbiórkę
produktów spożywczych i higienicznych dla
pacjentów oraz medyków oddziału covidowego
ze Szpitala Wolskiego.

3. Jak ten trudny rok wpłynął na realizację
inwestycji na Bemowie?
Od początku roku przygotowywaliśmy się do
kilku przetargów na ważne inwestycje oświatowe
w naszej dzielnicy. Większość z nich ogłosiliśmy
przed pandemią. W marcu i kwietniu dosłownie
czas się zatrzymał - to były najtrudniejsze miesiące w minionym roku. Wówczas zostało wstrzymanych wiele przetargów w całej stolicy. Jednak dzięki
naszym staraniom w czerwcu otrzymaliśmy zgodę
Miasta na kontynuację dzielnicowych zadań inwestycyjnych.

Nowe Przedszkole przy ul. Legendy 12

Mimo tak trudnego czasu ruszyliśmy ze wszystkimi
ważnymi inwestycjami zaplanowanymi na 2020 r.:
– W grudniu zakończyliśmy prace budowlane
w nowym Przedszkolu przy ul. Legendy 12.
W placówce będzie 8 oddziałów przedszkolnych dla
200 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Obecnie trwa
montaż wyposażenia, w najbliższych dniach
odbędą się kontrole Państwowej Straży Pożarnej
i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, a następnie PINB
wyda decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu.
– W trakcie przygotowań jest projekt budowlano-wykonawczy ulicy Legendy (na odcinku drogi
od ul. Powstańców Śląskich do przedszkola) wraz
z chodnikami i miejscami postojowymi.
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– 19 sierpnia ub. r. podpisaliśmy umowę

na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 316
przy ul. Szobera 1/3. Szkoła zyska miejsce dla
350 uczniów, co znacznie poprawi komfort
nauki i pracy. Przebudowie będzie podlegała
także infrastruktura sportowa i komunikacja
zewnętrzna. Co istotne, w tej realizacji zastosowane będą rozwiązania proekologiczne m.in.:
systemy odzysku wody deszczowej czy panele
fotowoltaiczne oraz wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej. Obecnie trwają prace
nad projektem, zakończenie rozbudowy szkoły
planujemy w 2022 r.
– Latem podpisaliśmy też umowę na budowę
ulicy Świętochowskiego. Ta inwestycja powiązana
jest z rozbudową SP 316 - konieczne jest przeprowadzenie ich równocześnie, ponieważ ulica zabezpieczy właściwą obsługę przeciwpożarową i bilans
miejsc postojowych dla rozbudowywanej placówki.
Wykonawca również ma teraz czas na jej projektowanie.
– 28 października ub. r. podpisaliśmy umowę
na rozbudowę SP 341 przy ul. Oławskiej 3. Inwestycja będzie realizowana w formule zaprojektuj
i wybuduj. W dobudowanym skrzydle będzie
16 oddziałów szkolnych dla klas I-III. W nowym
budynku będą się mieściły również 4 oddziały
przedszkolne. Cały obiekt zostanie dostosowany
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Prace obejmą również zagospodarowanie terenu.
Budynek zostanie oddany do użytku w 2022 roku.
– Również 28 października br. podpisaliśmy
umowę na „Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę szkoły
podstawowej (część I) oraz opracowanie Programu
Funkcjonalno–Użytkowego na zaprojektowanie
i budowę pięciooddziałowgo przedszkola (część II)
– w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie osiedla
Chrzanów”. W grudniu otrzymaliśmy opracowany
przez wykonawcę projekt koncepcyjny. Obecnie
trwa weryfikacja jego zgodności z założeniami
przetargowymi.
– Przygotowaliśmy studium wykonalności
i Program Funkcjonalno-Użytkowy dla kolejnej
inwestycji: „Budowa kompleksu żłobkowo – przedszkolnego na terenie przedszkola przy ul. Cokołowej
2”. Pozyskaliśmy też środki finansowe na jej realizację. Rada Warszawy przyznała dzielnicy 7,4 mln zł

na budowę części żłobkowej, a kolejne ok. 7 mln
zł mamy dzięki oszczędnościom po przetargach (na
rozbudowę szkół przy ul. Szobera i Oławskiej oraz
z innych bieżących inwestycji). Pozwoliło to na
ogłoszenie 16 grudnia przetargu na realizację tej
inwestycji w technologii modułowej, w systemie
projektuj i wybuduj. Planujemy przedszkole dla 150
dzieci oraz żłobek dla 100 maluchów. Szacowany
koszt inwestycji to ok. 15 mln zł, a budowa ma
zakończyć się w 2022 r. Obecnie trwa weryfikacja
ofert.
– Na podstawie porozumienia z MPWiK ogłosiliśmy 17 grudnia przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy
ul. Moździerzy wraz z kanałem ogólnospławnym,
odcinkami sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz
siecią wodociągową. Również trwa weryfikacja
ofert.
– Na zakończenie roku, 29 grudnia, ogłosiliśmy
przetarg na budowę nowego odcinka ulicy Wyki
– od ul. Irzykowskiego do ul. Raginisa, wraz
z miejscami postojowymi i chodnikami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym.
14 stycznia było otwarcie ofert, teraz jest czas na
ich weryfikację.
– W ubiegłym roku wykonaliśmy także prace
związane z modernizacją akustyczną SP nr 364,
aby dostosować ją do obecnie obowiązujących
wymogów oraz zrealizowaliśmy wiele projektów
w ramach budżetu obywatelskiego, które poprawią
bezpieczeństwo w naszej dzielnicy.

Oczywiście zdarzało się, że przez pandemię
ekipy budowalne pracowały w ograniczonym
składzie, dlatego nie udało się uniknąć drobnych
opóźnień. Niemniej, biorąc pod uwagę w jak trudnym czasie działamy, udało się oddać lub wkrótce
zakończymy wiele ważnych inwestycji. Ruszyliśmy
z kolejnymi ważnymi realizacjami dla Bemowa, które
planujemy sfinalizować w ciągu najbliższych 2 lat.
Warto też wspomnieć o ważnych miejskich
inwestycjach na Bemowie. Pomimo pandemii trwają intensywne prace na budowie metra, a 21 grudnia
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłosił
przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej
dla rozbudowy (poszerzenia) ul. Lazurowej od
ul. Górczewskiej do al. Obrońców Grodna.
4. Czego życzy Pani mieszkańcom w 2021 roku?
Oczywiście zdrowia i szybkiego powrotu do normalności. Chyba wszyscy tęsknimy za bezpośrednimi spotkaniami, możliwością swobodnego przemieszczania się i uczestniczenia w różnego typu
przedsięwzięciach. Nie mogę się doczekać, kiedy
znowu będę mogła się spotykać z zaangażowanymi
mieszkańcami, którym zależy na rozwoju naszej
dzielnicy, czy też wspólnie uczestniczyć w wydarzeniach przez nas organizowanych. Tego życzę
Państwu i sobie.
Dziękuję za rozmowę i dołączam się do tych życzeń.
P.K.

Koncepcja nowego budynku szkoły na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Szobera 1/3
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AKCJA „CHOINKA POD CHOINKĘ 2020”
Pomimo wyjątkowo ciężkiego roku i licznych utrudnień Bemowo nie zrezygnowało z uwielbianej przez
mieszkańców akcji „Choinka pod Choinkę”. Ponad
5000 osób wzięło udział w akcji. Z uwagi na panujące
obostrzenia finał akcji rozłożyliśmy na 2 dni. W sobotę
19 grudnia mieszkańcy, którzy znaleźli się w gronie
szczęśliwców, odbierali drzewka cięte – piękne, wysokie
jodły kaukaskie. W niedzielę zaś wydawaliśmy świerki
w doniczkach. Aby zadbać o bezpieczeństwo naszych
mieszkańców, Zarząd Dzielnicy Bemowo wraz ze Świętym Mikołajem wręczali uczestnikom zestawy ochronne z logo dzielnicy, zawierające maseczkę, mydełko
i antybakteryjny żel do rąk. W tle można było posłuchać
tradycyjnych kolęd i świątecznych piosenek. Dziękujemy
mieszkańcom za udział w akcji. Mamy nadzieje, że bemowskie drzewko umiliło Wam ten świąteczny czas.
WPK

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo

od lewej: Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Aneta Nowolecka Radna Dzielnicy Bemowo, Aleksandra Zięba Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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BEMOWSKIE KOLĘDOWANIE
– CHRISTUS NATUS EST
W niedzielę, 27 grudnia 2020 roku, aby zatrzymać
jeszcze na chwilę klimat Świąt Bożego Narodzenia, z Parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów transmitowaliśmy
dla mieszkańców koncert kolęd. „Christus Natus Est”
usłyszeliśmy w wykonaniu klasycznego Kwintetu Dętego Favori oraz solistów: Małgorzaty Urbaniak, Katarzyny
Pawłowskiej, Krzysztofa Ciupińskiego-Świątek i Krzysztofa Matuszaka. Podczas koncertu wybrzmiały tradycyjne
polskie kolędy w przepięknych aranżacjach, poznaliśmy
także kilka ciekawostek na temat ich powstania. Nie zabrakło również fragmentów poezji, m.in. ks. Jana Twardowskiego i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
WPK
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KONCERT MIKOŁAJKOWY ONLINE
IZABELI TROJANOWSKIEJ
Na początku grudnia dzięki Izabeli Trojanowskiej
– znanej i cenionej piosenkarce oraz aktorce, która
w 2020 roku świętowała jubileusz 40-lecia pracy
artystycznej – wybraliśmy się w przepiękną, muzyczną
podróż w czasie. Artystka swoją karierę muzyczną rozpoczęła w latach 80. we współpracy z Budką Suflera.
Piosenki z jej debiutanckiej płyty „Iza”, skomponowane
przez Romualda Lipko, zna dziś cała Polska. Jej druga
płyta – „Układy” – która powstała przy współpracy m.in.
z Andrzejem Mogielnickim i Janem Borysewiczem, stała
się jedną z ważniejszych w historii polskiej muzyki rockowej. Charyzmatyczna artystka współpracowała także
m.in. z Adamem Abramkiem i Pawłem Sotem – kompozytorami zespołu „Bajm”, a także z zespołem „Mafia”.
Podczas grudniowego koncertu Izabela Trojanowska zaśpiewała dla nas swoje największe przeboje, jak
również utwory z nowego repertuaru. Nie zabrakło akcentów świątecznych. Mieszkańców do wspólnej zabawy zaprosiła Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy
Bemowo.
WPK

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i Izabela Trojanowska

str. 8

BAL KARNAWAŁOWY
22 lutego ub.r. Hala Sportowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo zmieniła się w przepiękną salę
balową, na której odbył się kolejny już Bal Karnawałowy
dla Bemowa. Impreza co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, w 2020 roku było jednak wyjątkowo. W rytm największych polskich i zagranicznych przebojów tańczyło ponad 640 mieszkańców,
a wśród nich wiceprzewodniczący rady Marek Lipiński
oraz Ewa Przychodzień-Schmidt i radni Bemowa: Maciej
Bartosiak, Patrycja Czerska, Magdalena Gogol, Iwona
Łoboda, Joanna Wośko-Matryba. Bal Karnawałowy uroczyście otworzył oraz rozpoczął tradycyjnym polonezem Mariusz Wajszczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo, zachęcając wszystkich gości do wspaniałej
zabawy.
WSZ

„BEZPIECZNIE WRACAMY DO SZKOŁY”
26 września w Parku Górczewska odbyła się Impreza
Profilaktyczno-Rekreacyjna „Bezpiecznie wracamy do
szkoły”. Z tej okazji wszyscy chętni mogli wziąć udział
w „XVIII Integracyjnym Rajdzie Rowerowym Osób Niepełnosprawnych”, finansowanym ze środków m.st. Warszawy. Rajd został zorganizowany przez Stowarzyszenie
Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – „BLIŻEJ DZIECKA”. Wydarzenie miało na celu
integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami
z pełnosprawnymi oraz zachęcenie ich do uprawiania
aktywności ruchowej i przebywania na świeżym powietrzu. Uczestników powitała Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo, po czym oficjalnie rozpoczęła rajd. Rowerzyści mieli do przejechania trasę około
2 kilometrów uliczkami Parku Górczewska. Wszyscy,
którzy wzięli udział w rajdzie, otrzymali koszulki oraz pamiątkowe medale. Tego dnia na terenie parku odbył się
również Piknik Profilaktyczny, podczas którego mieszkańcy mogli bezpłatnie wykonać różnego rodzaju badania np.: badanie słuchu, pomiar poziomu cukru we krwi,
ciśnienia, a także pomiar komponentów składu ciała.
Swoje działania promowały Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Bemowo, Stowarzyszenie „Otwarte drzwi”, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci, Straż Miejska Warszawa, Metro Warszawskie oraz OSiR Bemowo. Na najmłodszych czekała
wata cukrowa, kręcone balony oraz animacje zorganizo-
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wane przez Fundację Iwony Kalaman. W trakcie pikniku
na scenie Amfiteatru wystąpił zespół Cała Praga Śpiewa,
a finałem całodniowego wydarzenia był koncert zespołu
Enej. W wydarzeniu wzięli udział także zastępcy burmistrza: Mariusz Wajszczak, Piotr Kobierski i Jakub Gręziak
oraz radni dzielnicy: Maciej Bartosiak i Marta Sylwestrzak.
WSZ

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo oraz jej zastępca
Mariusz Wajszczak

„ZAKOŃCZENIE LATA NA BEMOWIE“
12 września na terenie Parku Górczewska zorganizowana została impreza prozdrowotna – Zakończenie Lata
na Bemowie. Wydarzenie rozpoczęliśmy od „Spaceru po
Zdrowie”, zorganizowanego przez Fundację „Zaskoczeni
Wiekiem”, w którym wzięła udział Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo. Kolejne atrakcje wystartowały od godziny 13.00, a wśród nich strefa prozdrowotna: konsultacje lekarskie i dietetyczne, stanowisko
z pomiarem tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego oraz
poziomu cukru, bezpłatne badania stóp podoskopem
wraz z konsultacją. Dla najmłodszych nie zabrakło warsztatów o tematyce ekologicznej, skręcania balonów oraz
wodnych tatuaży. Przez cały czas trwania pikniku odbywały się zajęcia prozdrowotne dla mieszkańców: joga,
zdrowy kręgosłup, taniec towarzyski dla początkujących,
samoobrona dla dzieci oraz zajęcia pokazowe cheerleadingu.
Dodatkowo w strefie sportowej prowadzono zajęcia
dla dzieci na minitrampolinach oraz udostępniono m.in.
karuzelę, tor sprawnościowy, pneumatyczne euro bungee i wiele innych.
Mieszkańcy mieli także okazję spróbować smakołyków z różnych stron świata w ramach Bemowskiego
Festiwalu StreetFoodu, który jest częścią cyklu warszawskich festiwali jedzenia ulicznego „Głodna Warszawa”.
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Nie zabrakło także Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo, Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo oraz
stanowiska Budżetu Obywatelskiego. Całe wydarzenie
zakończyły koncerty artystów Polskiej Sceny Muzycznej.
Po raz pierwszy na scenie Amfiteatru Bemowo wystąpił
zespół 4Dreamers, następnie wspaniała Honorata Skarbek oraz jedna z najpopularniejszych grup w historii polskiego rocka – zespół Lady Pank!
WSZ

PACZKI ŚWIĄTECZNE
DLA KOMBATANTÓW
Zarząd Dzielnicy Bemowo zwykle w grudniu zasiadał
do wspólnej Wigilii z członkami Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
oraz Związku Sybiraków Koło Warszawa Wola-Bemowo.
W tym roku z uwagi na szczególną sytuację spotkanie nie
mogło odbyć się w tradycyjnej formie. Nie zapomnieliśmy jednak o naszych zasłużonych rodakach i wspólnie
z Urszulą Kierzkowską, Burmistrz Dzielnicy Bemowo
oraz jej zastępcami: Mariuszem Wajszczakiem i Piotrem
Kobierskim przygotowaliśmy dla nich świąteczne paczki.
WSZ

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Mariusz Wajszczak oraz Piotr Kobierski
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo

„MIKOŁAJKI NA SPORTOWO ONLINE“
W dniach 16-20 grudnia Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej zorganizował świąteczną zabawę mikołajkową dla dzieci mieszkających na terenie dzielnicy Bemowo. Ze względu na ograniczenia
związane z sytuacją epidemiczną wydarzenie zostało
przeniesione do sieci i odbyło się w ramach programu sportowo-świątecznego „Mikołajki na sportowo
online”. W ramach wydarzenia Mikołaj połączył się
z setką dzieci w wieku od 3 do 10 lat poprzez komunikator wideo. Dzieci miały wykonać zadane przez
Mikołaja ćwiczenia i prace domowe z dziedziny sportu i aktywności ruchowej, w zamian za co otrzymały
prezenty.
WSZ
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AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
Styczeń to czas dorocznych podsumowań. Za nami
2020 rok, który spowodował wiele zmian w naszych
przyzwyczajeniach i nawykach. Charakter wielu naszych
przedsięwzięć musiał zostać zmieniony. Tradycyjnie w ramach Akademii Bemowskiego Seniora pod koniec lutego
2020 r. rozpoczęły się wykłady w Bemowskim Centrum
Kultury przy ul. Górczewskiej 201, które zainaugurował
koncert akordeonisty Wacława Turka. Kolejny wykład
w BCK poświęcony był miłości w Powstaniu Warszawskim. Opowiedział o niej Adrian Sobieszczański – varsavianista i współpracownik magazynu „Stolica”. Niestety
w związku z epidemią Covid-19 konieczna była zmiana
formuły Akademii Bemowskiego Seniora z tradycyjnej
na tryb online. W każdy czwartek o godz. 12:00 nasi słuchacze mogli wysłuchać wykładów z różnych dziedzin.
Gośćmi ABS w 2020 r. byli m.in.: dr Maciej Lasek – poseł
RP, który w wykładzie pt.: „Czy należy bać się latania, czyli historia wypadków lotniczych od Ikara i Dedala” opisywał m.in. uroki latania oraz działalność Komisji Badania
Wypadków Lotniczych; Jacek Kurowski – dziennikarz
sportowy, który przypomniał wiele ciekawostek z życia
polskich sportowców; dr Robert Gawkowski – historyk,
który opowiedział o sportowym życiu warszawiaków
w II RP, dziejach RKS Świt Warszawa, a także o historii
UW w latach 1816-2016; Adrian Pogorzelski – przewodnik turystyczny, przybliżył m.in. archeologiczne sekrety
Mazowsza, uroki Podlasia, Kampinosu i Lasu Bemowskiego; dr Piotr Kociszewski, który przypomniał wielokulturowość Rzeczypospolitej, dziedzictwo kulturowe społeczności ukraińskiej, łemkowskiej, białoruskiej i romskiej,
a także uroki Słowenii; Igor Pogorzelski, który wspominał
cudowne teksty piosenek Wojciecha Młynarskiego.

Adrian Pogorzelski Przewodnik Turystyczny

Nie zapomnieliśmy również o koncertach. Słuchacze
mogli obejrzeć koncerty takich gwiazd polskiego rocka
jak Izabela Trojanowska czy Felicjan Andrzejczak, a także
posłuchać Kuby Sienkiewicza czy skrzypaczki Dominiki
Bienias. Oprócz koncertów słuchacze ABS obejrzeli występ Andrzeja Grabowskiego – cenionego aktora, znanego z wielkich ról filmowych, takich jak: Kariera Nikosia
Dyzmy, Dzień Świra, Świat według Kiepskich, a także
z desek teatru. W 2020 r. było coś dla duszy, jak również ciała. Nie zapomnieliśmy o kulturze fizycznej.
Seniorzy w semestrze letnim mogli wysłuchać Mai Niderli, która zaprezentowała zalety pilatesu wraz z prezentacją kilku wybranych ćwiczeń. Natomiast jesienią Anna
Urban zaprezentowała wykład pt. „Cynk i jego działanie
w zakresie odporności człowieka”. Pod koniec listopada Anna Plucik-Mrożek i Małgorzata Perl opowiedziały
o aktywności fizycznej osób starszych w teorii i praktyce.
Jednocześnie pod koniec roku uruchomiony został cykl
5 wykładów w formie transmisji online Joanny Misiorowskiej-Witwickiej – doktora nauk medycznych, die-

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z dr Robertem Gawkoowskim
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tetyka klinicznego ze Szpitala Bielańskiego. W ramach
cyklu „Porozmawiajmy po południu o zdrowiu” w przyjaznej formule można było poznać różne aspekty zdrowego żywienia. Słuchacze oraz czytelnicy gazety w dalszym
ciągu mogą wysłuchać każdego z wykładów, ponieważ
dostępne są na platformie YouTube Dzielnicy Bemowo.
Wykłady m.in. z dziedziny zdrowia to nie jedyna działalność w ramach formuły online. W związku z panującą
pandemią dzielnica Bemowo w mijającym roku przygotowała szereg zajęć prozdrowotnych. Oprócz wykładów
Akademii Bemowskiego Seniora nie zapomnieliśmy
o edukacji naszych podopiecznych. Tradycyjnie w ramach ABS na początku roku uruchomiliśmy kursy języka
angielskiego, na których w 22 grupach można poszerzać słownictwo w języku Shakespeare’a. Podobnie było
z kursami komputerowymi w Klubie Bemowskiego Seniora przy ul. Pełczyńskiego 30a. Niestety zmieniająca

się sytuacja zdrowotna w kraju zmusiła nas do zmiany
formuły obydwu zajęć. W przypadku języka angielskiego
przeszliśmy na tryb mailowy, gdzie każdy ze słuchaczy
w godzinie swoich zajęć otrzymywał drogą elektroniczną lekcję. Natomiast w przypadku zajęć komputerowych
słuchacze z grup średnio zaawansowanych i zaawansowanych korzystali z dysku wirtualnego, gdzie zapoznawali się z funkcjami systemu Windows oraz pakietu
Office. Zapewne na początku roku będziemy niestety
zmuszeni kontynuować wiele z naszych zajęć w formule online. Dlatego zachęcamy do obserwowania strony
Dzielnicy oraz profili społecznościowych, na których na
bieżąco będą zamieszczane wszelkie informacje na temat zajęć. Mamy jednak nadzieję, że poprawiająca się
sytuacja zdrowotna w kraju pozwoli na powrót do tradycyjnej formy zajęć, na którą tak bardzo Państwo czekają.
WSZ

ZAJĘCIA PROZDROWOTNE
Jak co roku przygotowano szeroki wachlarz zajęć
prozdrowotnych dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem i popularnością, dlatego są bardzo wyczekiwane przez mieszkańców.
W roku 2020 część z nich rozpoczęła się już w lutym.
Zajęcia prozdrowotne kierowane są do różnych grup
wiekowych, zarówno dzieci, dorosłych, jak i seniorów.
Najpopularniejsze wśród dzieci były zajęcia samoobrony
oraz tańce. Dorośli mieli do wyboru ćwiczenia typu: zdrowy kręgosłup, gimnastyka, pilates, joga, tai-chi, aerobik,
aeroboks, zumba, zumba gold, rzeźba ciała, różne tańce:
taniec w kręgu, taniec brzucha, bachata lub inne tańce
towarzyskie. Dzielnica Bemowo zadbała również o seniorów, dla których dedykowane były aktywnosci: strong
senior, zumba gold, pilates, gimnastyka rehabilitacyjna,
taniec w kręgu oraz pozostałe zajęcia taneczne. Wśród
starszej grupy wiekowej dużą popularnością cieszyły się
zajęcia na basenie. Seniorzy bardzo doceniają tę formę
zajęć. Utworzonych zostało kilkanaście grup zajęć aqua
aerobiku oraz kilkanaście grup rekreacyjnego pływania.
Nie zapomniano również o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Przygotowano najlepszą
formę zajęć gimnastyki w wodzie dla osób z niepełnosprawnościami, a dla opiekunów zajęcia rehabilitacyjne.
Niestety wybuch pandemii koronawirusa pokrzyżował
plany zarówno organizatorowi, jak i uczestnikom zajęć.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo zmieniono formę
zajęć stacjonarnych na zajęcia online. Uczestnicy szybko przyswoili obsługę urządzeń i niezbędnych aplikacji,
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dzięki czemu mogli cieszyć się w swoich domach udziałem w zajęciach. Od września zajęcia wróciły ponownie do obiektów sportowych i szkół. Mieszkańcy znów
mogli spotkać się w grupie i ćwiczyć stacjonarnie przy
zachowaniu wszystkich wytycznych reżimu sanitarnego.
Niestety nie trwało to długo. Rozwój kolejnej fali koronawirusa nie pozwolił na kontynowanie zajęć w tradycyjnej
formie. Ponownie podjęto więc decyzję o trybie online,
tym razem proponując uczestnikom szeroki harmonogram zajęć częściej niż raz w tygodniu. Mieszkańcy niejednokrotnie przekazywali wyrazy uznania w e-mailach
kierowanych do pracowników wydziału.
WSZ

WIRTUALNE POŚWIĄTECZNE BIEGANIE
W minionym roku przekonaliśmy się, jak bardzo
Bemowo kocha biegać. W 2020 r. wyjątkowo dużym
zainteresowaniem cieszyły się wydarzenia rekreacyjno-biegowe organizowane dla naszych mieszkańców. Łącznie w organizowanych na terenie Bemowa biegach wystartowało przeszło 1000 uczestników w różnym wieku.
Na przełomie lipca i sierpnia zeszłoroczny sezon rozpoczął „Wirtualny Bieg po zdrowie 2020“. Podczas imprezy wyjątkową popularnością cieszył się wśród seniorów
Nordic Walking, w ramach którego dzielnie pokonali oni
dystans 5 kilometrów. W biegu oprócz seniorów udział
wzięli Mariusz Wajszczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo oraz Anna Wosińska, radna Dzielnicy Bemowo, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
Na początku października zorganizowana została impreza profilaktyczna pn. „Bieg Przeciw Przemocy – Widzisz?
Reaguj!”, realizowana w ramach kampanii „Widzisz?
Reaguj! 2020”. Bieg zorganizowano w ramach realizacji zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Programu

str. 14

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo w 2020 roku. Uczestnicy mogli wystartować wirtualnie w biegach na różnych dystansach, w Marszu Nordic
Walking na dystansie 5 km oraz w wyścigu rowerowym
na dystansie 20 km. Było to niezwykle ważne wydarzenie nagłaśniające problem i zwracające uwagę na
zjawisko przemocy. Zwieńczeniem zeszłorocznych zmagań było wirtualne wydarzenie rekreacyjno-biegowe
pn. „Poświąteczne bieganie”, które odbyło się w ostatnią niedzielę roku i zgromadziło ponad 320 uczestników.
Pakiety startowe rozeszły się w mgnieniu oka, aż pięćdziesiąt rodzin mieszkających na terenie Dzielnicy
Bemowo wzięło udział w biegu na dystansach: 100 m,
200 m, 400 m, 1 km, 2 km, 4 km. We wszystkich biegach organizowanych w 2020 roku zawodnicy otrzymali
pakiety startowe, uczestnikom towarzyszyły wspaniałe nastroje, a uśmiech na twarzach wynagradzał trud
i zmęczenie.
WSZ

MIĘDZYPOKOLENIOWY KONCERT
ŚWIĄTECZNY
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wydział Polityki
Społecznej i Zdrowotnej zorganizował koncert kolęd orkiestry mandolinowej uczniów Szkoły Podstawowej nr
316 w Warszawie. Na jego premierę, która miała miejsce
21 grudnia, zaprosił Mariusz Wajszczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Orkiestra Mandolinowa Juno Wars to unikatowy zespół. Jego nadrzędnym celem jest upowszechnianie wychowania muzycznego i edukacji kulturalnej wśród dzieci poprzez grę na mandolinach, a w pierwszych latach
nauki również poprzez śpiew i taniec. Juno Wars został
założony przy szkole nr 316 w 1984 roku przez Mieczysława Fabera. Od roku 1992 dyrygentem i kierownikiem
artystycznym zespołu jest Aleksandra Stadnicka-Wawer.
Orkiestra Juno Wars wielokrotnie brała również udział
w konkursach i przeglądach zespołów instrumentalnych
na terenie Polski i Europy, zajmując zawsze najwyższe
miejsca.
„Międzypokoleniowy koncert świąteczny” skierowany był przede wszystkim do najstarszego grona
mieszkańców dzielnicy, jak również do osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich uczestników zajęć prozdrowotnych organizowanych przez Dzielnicę Bemowo.
Chcieliśmy w niezwykły sposób zakończyć ten trudny
dla wszystkich rok oraz umilić świąteczny czas kolędami
w przepięknych aranżacjach. Wydarzenie z udziałem tak
licznej grupy młodych artystów w czasie pandemii wymagało zastosowania specjalnej formuły. Każdy z uczest-
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Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

ników wykonywał swoją partię w domu przed kamerą
i z mikrofonem, a cały koncert był prezentowany jako
mozaika wszystkich artystów w formie transmisji online
na kanale YouTube Dzielnicy Bemowo.
WSZ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY BEMOWO
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
w 2020 roku zorganizował i angażował się w wiele
wspaniałych projektów, eventów, niósł pomoc i wsparcie mieszkańcom Bemowa. Już na samym początku
minionego roku OPS rozpoczął realizacje projektu
„Bemowski Klub Integracji Społecznej – Nowa Perspektywa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W pierwszym kwartale zorganizowano wiele warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych: „Szkoła
dla rodziców”, „Aktywne szukanie pracy” oraz „Podnoszenie kompetencji komputerowych”, a także warsztaty
„Wioska Kobiet” wspierające kobiety wchodzące
w okres macierzyństwa. Dla miłośników podróży prowadzony był cykl spotkań z podróżnikami Katarzyną i Andrzejem Mazurkiewiczami. Mieszkańcy Bemowa mogli
przenieść się w różne zakątki świata, poznając tamtejsze
tradycje, kulturę oraz historię. Odbywały się także zajęcia z cyklu „Psychoterapia Indywidualna” oraz warsztaty
dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa pracownicy ośrodka nie zawiesili prowadzonych zajęć. Bardzo szybko dostosowali zajęcia do
panującej sytuacji. Większość warsztatów oraz spotkań
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została zrealizowana w systemie online. Zorganizowano pomoc dla osób starszych oraz osób potrzebujących
wsparcia materialnego i psychicznego. Ośrodek włączył
się w wiele inicjatyw związanych z pomocą w czasie epidemii, takich jak „Bemowski Mikołaj 2020”, „Zbieranie
produktów dla pacjentów i medyków szpitala Wolskiego”, „Akcja maseczki dla seniorów”. Pracownicy oraz wolontariusze wspierali osoby w potrzebie, dostarczając im
zakupy, lekarstwa czy pomagając w innych czynnościach
wymagających wyjścia z domu.
OPS

„GUCIO ZACZAROWANY”
– DZIAŁANIA BIBLIOTEKI SP 306
Rok kalendarzowy 2020 został zaburzony przez pandemię, ale biblioteka Szkoły Podstawowej nr 306 nie
zwolniła tempa w promowaniu czytelnictwa.
Już w trakcie pandemii przygotowaliśmy spotkanie
online z Yvette Żółtowską-Darską, autorką bestsellerowych książek o piłkarzach dla dzieci. Licznie zgromadzeni uczestnicy byli zachwyceni rozmową z pisarką, która
opowiadała o swojej najnowszej książce – uaktualnionej
biografii „Ronaldo”.
Wzięliśmy też udział w ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Noc Bibliotek 2020”. Zorganizowaliśmy
działania online pod hasłem „Klimat na rodzinne czytanie”, podczas których wszyscy chętni mogli wziąć udział
w spotkaniu z pisarką Moniką Kowaleczko-Szumowską,
a także w quizie i otrzymać dostęp do rodzinnego filmu
„Jakub, Mimmi i gadające psy”. Zorganizowana przez nas
Noc Bibliotek otrzymała wyróżnienie od organizatorów.
Podczas pandemii razem ze Szkolnym Kołem Wolontariuszy nagraliśmy audiobooka „Gucio zaczarowany”
Zofii Urbanowskiej. Audiobook do posłuchania znajduje
się na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka.
Mimo pandemii rozstrzygnęliśmy X edycję Warszawskiego Konkursu Poetyckiego Złota Biedronka, pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
i Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Powstał krótki filmik
z gratulacjami dla laureatów, a nagrody zostały dostarczone do ich szkół. W konkursie wzięło udział 100
uczniów z 30 szkół z całej Polski.
W październiku przygotowaliśmy i zainicjowaliśmy
ankietę na temat bemowskich bibliotek szkolnych,
w której wzięło udział większość szkól podstawowych.
Inicjatywa spotkała się z entuzjastyczną oceną władz
dzielnicy.
Pod koniec października uroczyście przyjęliśmy
uczniów klas 1 w poczet czytelników. Dzięki uprzejmości Instytutu Książki (w ramach kampanii „Mała książka
– wielki człowiek”) pierwszoklasiści otrzymali prezenty
– przepięknie wydane „Pierwsze abecadło”, antologię
bardzo interesujących tekstów literackich oraz wartościowy poradnik dla rodziców.
W styczniu 2020 r. wznowiliśmy działanie Dyskusyjnego Klubu Książki, który następnie przeszedł w system
spotkań online i cieszył się ogromnym powodzeniem.
Tradycyjnie obchodziliśmy także święta nietypowe,
które były okazją do działań wychowawczych oraz pro-
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mujących książki i czytelnictwo. Były to m.in.: wirtualny Tydzień Czytania Dzieciom (czerwiec 2020); Dzień
Nieśmiałych i Dzień Wszystkich Fajnych, czyli Tydzień
Supermocy (13-17.01.2020); Dzień Postaci z Bajek
(5.11.2020); Dzień Capslocka (22.10.2020), podczas którego mówiliśmy i pisaliśmy sobie to, co ważne i dobre
czyli to, co powinno być zapisane wielkimi literami.
– Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 306 przez cały
rok wspaniale wypełniała swoją misję. Mimo trudnego
czasu pandemii pracownicy biblioteki wciąż zaskakiwali kolejnymi inicjatywami i projektami na rzecz dzieci.
Życzę Państwu, aby te pomysły nigdy się nie kończyły
– zaznaczył Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Wszystkie działania biblioteki można znaleźć na stronie www.sp306.edu.pl w zakładce BIBLIOTEKA > Z ŻYCIA
BIBLIOTEKI.
SP 306

PRZEDSZKOLAKI Z SP NR 357
LAUREATAMI KONKURSU RADIOWEGO
Przedszkolaki z oddziału przedszkolnego „Delfinki”
wygrały ogólnopolski konkurs „O czym one mówią”,
organizowany przez Polskie Radio Dzieciom. Zadaniem
dzieci było odgadnięcie zagadki słuchowej nagranej
przez wychowanków z innego przedszkola. Rozwiązanie zagadki trzeba było przedstawić na kartce w postaci
rysunku i przesłać zdjęcie pracy na adres mailowy radia.
W poniedziałek, 2 listopada 2020 r., tuż po godzinie
9.00, prowadząca audycję na żywo Martyna Chuderska
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zadzwoniła do grupy Delfinków i rozmawiała z dziećmi
o przesłanych pracach plastycznych oraz zagadce słuchowej. W trakcie audycji dziennikarka radiowa przekazała
dzieciom wspaniałą informację o wygranej w konkursie. Dzieci w nagrodę otrzymały radioodbiornik DAB+II.
Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
pogratulował dzieciom wygranej. Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków.
Jolanta Szendzielorz

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE
W DOBIE PANDEMII W SP321
Co roku przed świętami w szkołach organizowane
były klasowe spotkania świąteczne. W tym roku prawie
wszystko przeniesione zostało do Internetu i każda klasa
spędzała ten czas inaczej. „Uczniowie i nauczyciele nie
mogli w tym roku wspólnie świętować w szkołach, ale
ogromnie cieszy mnie fakt, że zorganizowali wspaniałe,
pełne radości spotkania w formie online”– powiedział
Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Uczniowie klasy 6d wraz z wychowawczynią wieczorową porą zorganizowali spotkanie świąteczne online
z pomocą MS Teams. Wigilia klasowa dla całej rodziny
jest już w tej klasie tradycją, w tym roku zmienioną na
formę online. Podczas spotkania świątecznego każdy
opowiadał o zwyczajach, jakie panują w domu podczas
świąt, np. prezent otrzymuje się po zaśpiewaniu piosenki lub wyrecytowaniu wierszyka, przed kolacją wigilijną dzieci idą szukać pierwszej gwiazdki, a w tym czasie
św. Mikołaj wkłada prezenty pod choinkę, niektórzy
w pierogach znajdują pieniążki, co wróży im szczęśliwy rok. Prawie wszystkie dzieci miały już przystrojone
choinki. Niektórzy w pierniczki własnej produkcji. Wielu
z rodzicami prowadziło dyskusje, jak w tym roku ubiorą
choinkę. Wszyscy czekali już na domową wigilijną kolację – na barszcz z uszkami, karpia, pierogi czy makowca.
Pod koniec spotkania wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę „Jest taki dzień” zespołu Czerwone Gitary.
Uczniowie klasy 7e i 7f uczestniczyli w zajęciach online prowadzonych przez pracowników Muzeum Pałacu
w Wilanowie, dotyczących staropolskich zwyczajów
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świątecznych. Uczniowie mogli się dowiedzieć, czy
dawniej w Polsce podczas Bożego Narodzenia ubierano
choinkę, a także jakie obyczaje i przesądy wiązały się ze
świątecznym okresem. W ten sposób wszyscy mieli okazję uświadomić sobie, ile z tradycji naszych przodków
przetrwało do dziś.
Uczniowie klas 2 uczestniczyli w warsztatach, podczas
których wspólnie z Elfami poszukiwali zagubionych sań
św. Mikołaja. Swoją świąteczną przygodę dzieci zakończyły spotkaniem ze św. Mikołajem, z którym rozmawiali
o prezentach, jakie dostaną na święta.
W szkole dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczą w zajęciach stacjonarnych. Dla nich odbyły się
warsztaty plastyczno-florystyczne, na których dzieci samodzielnie wykonały świąteczne stroiki. Do stworzenia
kompozycji uczestnicy wykorzystali: zielone gałązki jodły, świece, bombki, figurki świąteczne, szyszki, orzechy
i dodatki florystyczne. Bożonarodzeniowy stroik wykonany przez dzieci to pełna uroku dekoracja świąteczna,
która wprowadziła radosny klimat w każdym domu.
Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie – przybył również do 5-latków
z oddziału przedszkolnego w SP 321. Przedszkolaki ubrały choinkę, napisały list do Św. Mikołaja i czekały… Kiedy
św. Mikołaj przybył z dalekiej krainy, dzieci były bardzo
szczęśliwe, rozpromienione, a niektóre troszkę zawstydzone wizytą niecodziennego gościa. Mikołaj obdarował
wszystkich wspaniałymi prezentami.
SP 321

ROK 2020 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 350 IM. ARMII KRAJOWEJ
Placówka oświatowa przy ul. Irzykowskiego 1a to
miejsce, które skupia różne poziomy nauczania. Znajdziemy tu klasy starsze (4-8), młodsze (1-3) oraz oddziały
przedszkolne. Rok 2020 był pełen wyzwań, wrażeń i ciekawych inicjatyw. Jednym z doniosłych wydarzeń, które zapisało się w pamięci wielu, było uroczyste nadanie
szkole imienia Armii Krajowej. Chlubne imię nobilituje
i zobowiązuje do promowania postaw patriotycznych
i pogłębiania wiedzy o Armii Krajowej. Ten ważny aspekt
działań edukacyjno-wychowawczych realizowany jest
nie tylko na lekcjach historii, ale przede wszystkim podczas obchodów świąt narodowych i Tygodnia Patrona,
który corocznie w tej szkole odbywa się w lutym. W tym
roku SP nr 350 zaprosiła uczniów z bemowskich szkół do
udziału w dzielnicowym konkursie historyczno-literackim pod honorowym patronatem Urszuli Kierzkowskiej,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo, a także Muzeum Powstania Warszawskiego. Wydarzenia te podobnie jak akcja
„Szkoła do Hymnu”, w której uczestniczyły nawet przedszkolaki, wpisują się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej – Szkoła Pamięta.
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W roku 2020 szkoła nie tylko promowała wychowanie do wartości, ale również podejmowała inicjatywy
rozwijające kluczowe kompetencje uczniów, wykorzystując technologie informatyczne oraz zajmując się
problematyką ochrony środowiska. To, co wyróżnia SP
nr 350, to zaangażowanie w liczne projekty o zasięgu
międzynarodowym i ogólnopolskim. W maju 2020 r.
ogłoszono, że placówka zajęła I miejsce w Europie
w konkursie Meet and Code 2019 w kategorii Code for
the Planet za projekt Projektowanie i drukowanie w 3D
rafy koralowej. Szkoła objęła patronat merytoryczny nad
międzynarodowym projektem społecznym Change the
Game. Uczniowie biorący w nim udział wykonywali pomiary jakości powietrza. Programowanie – ekologia na
co dzień – to przedsięwzięcie, na którego realizację placówka pozyskała fundusze. Programując roboty Photon,
uczniowie byli uwrażliwiani na ważne kwestie związane z ochroną środowiska. W porozumieniu z Urzędem
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Szkoła Podstawowa
nr 350 im. Armii Krajowej wnioskowała o ponad 2 mln
zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego 2014-2021 na rzecz rozwoju zielonej Europy. Z niecierpliwością oczekujemy na ostateczny wynik
naboru. Wspierając rozwój emocjonalny uczniów, realizowany jest międzynarodowy projekt Emocja. Szkoła zaangażuje się również w takie projekty jak: Asy Internetu,
IMPAKT czy Sięgnij po więcej. W szkole spotyka się wielu
aktywnych uczniów, a ich zdolności rozwijają się na różnych poziomach edukacyjnych. Wiele satysfakcji sprawia młodym adeptom sztuki dziennikarskiej redagowanie szkolnych gazetek: Panoramy Irzyka, Młodego Irzyka.
Uczniowie, którym bliska jest praca na rzecz innych,
odnaleźli swoje miejsce w Samorządzie Uczniowskim
i wolontariacie. Ich pasja i zaangażowanie oddziałują na
całą społeczność szkolną. Z dużą przychylnością uczniów
spotkał się Tydzień Życzliwości, który przeniesiono do
świata wirtualnego. ŻYCZLIWKĘ, czyli dobry uczynek,
należało przyjąć i podać dalej. Miał on formę magicznej kartki, którą przesyłano w wersji online. Uczniowie
SP nr 350 mogą poszczycić się sukcesami w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach informatycznych:
Pix Programming Challenge, Orzeł informatyczny, Bezpieczny Internet; matematycznych: Olimpus, Kangur,
Junior oraz języka angielskiego Multitest. W gronie
laureatów znaleźli się też uczestnicy konkursu literackiego, recytatorskiego Warszawska Syrenka czy ogólnopolskiego konkursu Zuch. Nauczyciele SP nr 350
są pomysłodawcami konkursów dzielnicowych, m.in.
plastycznego Moja szkoła na Bemowie oraz przyrodniczego A może nad morze, w których znaczące miejsca
także zajęli uczniowie tej placówki. Trzymamy kciuki
za wybitnych uczniów tej szkoły, którzy zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu konkursu kuratoryjnego
z matematyki i języka angielskiego. Piotr Kobierski, Burmistrz odpowiedzialny za oświatę mocno dopinguje
wszystkich uczniów, którzy poprzez ciężką pracę, osią-
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gają znaczące sukcesy. Nowością wśród bemowskich
szkół jest wprowadzenie w SP nr 350 elementów Planu
Daltońskiego w świetlicy szkolnej jako innowacyjnego
i alternatywnego sposobu edukacji. Rok 2020 był szczególnym czasem, ponieważ uczniowie uczestniczyli
w życiu szkolnym częściowo stacjonarnie, a w dużej
mierze zdalnie. Wiele inicjatyw zostało przeniesionych
do świata wirtualnego, ale szkole udało się zorganizować uroczystości ślubowania i pasowania przedszkolaków i pierwszoklasistów, tak ważnych dla dzieci i rodziców, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg szkoły.
Rok 2020, tak inny od wszystkich, był pełen niespodzianek, nagłych zwrotów akcji, ale również radości i szczęścia, czego potwierdzeniem są opisane wydarzenia ze
Szkoły Podstawowej nr 350 im. Armii Krajowej.
SP 350

SP 363 PODSUMOWANIE WYDARZEŃ
Dla nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 363
im. prof. Witolda Doroszewskiego rok 2020 był czasem
wytężonej pracy i poznawania nowych technologii, dzięki którym zostały zrealizowane różnorodne projekty,
przedsięwzięcia, a uczniowie odnosili sukcesy. Rozwijali
m.in. kompetencje cyfrowe w programie SUPERKODERZY
Fundacji Orange. Realizowali ścieżkę edukacyjną
„Dziennikarze przyszłości”. Powstały dwa reportaże
w programie Scratch: „Historia szkoły” i „Komunikatory
internetowe”. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat
potwierdzający udział w programie. Szkolna telewizja
TV363 realizowała projekt „Z wizją czy bez wizji. Radio
czy Telewizja?”. Młodzi redaktorzy poszukiwali informacji, przygotowywali prezentacje multimedialne, przeprowadzali ankiety, nagrywali audycje.
Działalność wolontariacka jest dla nas ważna, uczniowie rozwijają kompetencje obywatelskie i jednocześnie
niosą pomoc potrzebującym. W tym roku wraz z Fundacją zaczytani.org wzięliśmy udział w Wielkiej zbiórce książek. Udało nam się zebrać zarówno książki dla
dzieci, jak i dla dorosłych, trafiły one do podopiecznych
fundacji, m.in. do bibliotek przyszpitalnych. Zorganizowaliśmy Akcję Skarpetka dla seniora wspierającą DPS
Kombatant. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazaliśmy upominki podopiecznym DPS-u, oraz własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi.
Zorganizowaliśmy akcję Skakanka dla Celinki wraz z Fundacją SIEPOMAGA. Skakaliśmy z Mateuszem Damięckim
dla 10-miesięcznej Celinki Andrzejewskiej, aby pomóc
w zebraniu funduszy na kosztowne leczenie dziewczynki. Każda złotówka zasilająca skarbonkę została wyskakana przez naszych uczniów. Ponadto nasi uczniowie
realizowali Ogólnopolskie Projekty Edukacyjne: „Idź Ty
Lepiej Koziołeczku Szukać Swego Pacanowa” pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
we współpracy z Europejskim Centrum Bajki oraz „Z kulturą mi do twarzy” pod honorowym patronatem Mini-
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sterstwa Edukacji Narodowej. Nasi wychowankowie dyskutowali także w szkolnej debacie, której teza brzmiała
– „Prawa dzieci są przestrzegane?”. Możemy być dumni
z drużyny „Odysei Umysłu”, która zajęła II miejsce na
etapie eliminacji regionalnych i awansowała do ogólnopolskiego finału oraz drużyny rugby, która zdobyła
IV miejsce, debiutując w kategorii mini żaka.
– Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 363 osiągają
bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach. To zasługa
zarówno ciężkiej pracy samych uczniów, jak i zaangażowania kadry, która wkłada całe serce w nawet najmniejsze zadanie. W nowym roku chciałbym życzyć uczniom
kolejnych sukcesów, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy! – powiedział Piotr Kobierski, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
SP 363

„CZEKAMY NA WAS!” – PRZESŁANIE
NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 364
DO SWOICH UCZNIÓW
W szkole jest smutno bez uczniów – puste korytarze i sale
lekcyjne, brak radosnych głosów i młodzieńczych uśmiechów,
cisza… to niestety codzienny obrazek z życia każdej szkoły
w czasie epidemii. Po tygodniach edukacji zdalnej nauczyciele
otrzymują wiele informacji, że dzieci i młodzież tęsknią za szkołą i powrotem do „normalności”. Nie da się bowiem w pełni
przenieść nauczania stacjonarnego do przestrzeni cyfrowej.
Kontakt między nauczycielem a uczniem, który w wyniku
nauczania zdalnego został ograniczony do formy online, skłonił nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 364 do pomysłu dodania otuchy swoim uczniom, aby pamiętali, że nauczyciele są
razem z nimi!
W oknach budynku szkoły pojawiły się dwa napisy. Pierwszy z nich „CZEKAMY NA WAS!” jest przesłaniem do wszystkich
uczniów – aby wiedzieli, że nauczycielom doskwiera brak ich
obecności w szkole, że tęsknią za nimi i oczekują ich powrotu:
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► Uśmiechajcie się!
► Pamiętamy o Was!
► Niech nie brakuje Wam dobrych myśli!
► Tęsknimy za Wami!
► Nie możemy się doczekać, kiedy zobaczymy się
z Wami na żywo!
► Pamiętajcie, że jesteśmy z Was dumni!
► Jesteście wielcy!
► Czekamy na Wasz powrót!
Oczywiście nie mogło zabraknąć życzeń bożonarodzeniowych, dlatego pojawił się również napis „Wesołych
Świąt”. Dyrekcja wraz z Gronem Pedagogicznym życzy, aby
Nowy 2021 Rok przyniósł spełnienie marzeń oraz nadzieję na szybkie spotkanie społeczności Szkoły Podstawowej
nr 364 w „szkolnych ławkach”. Do życzeń dołącza się Piotr
Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
SP 364

OBCHODY DNIA
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
Ze względu na epidemię obchody Dnia Nauczyciela w 2020
roku odbyły się online. Uroczystość była okazją do nagrodzenia wyróżniających się w dziedzinie edukacji. Wybranym dyrektorom oraz nauczycielom bemowskich szkół i placówek
oświatowych przyznane zostały nagrody: Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, Prezydenta m.st. Warszawy i Burmistrza
Dzielnicy Bemowo. Jednocześnie w każdej szkole i placówce
dyrektor wyróżnił szczególnie zaangażowanych pracowników
swoimi nagrodami.
Podczas uroczystości Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo, wspólnie ze swoim zastępcą Piotrem Kobierskim podziękowali oraz złożyli gratulacje bemowskim dyrektorom, nauczycielom, pedagogom i pracownikom.
– Wszyscy Państwo nie szczędzicie trudu i poświęcenia
w przygotowanie najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy
do dalszej drogi życiowej, dalszej edukacji, do udanego startu

w dorosłą przyszłość. Podjęliście Państwo niełatwy trud wychowania kolejnych pokoleń, wykazując się przy tym ogromną odwagą, mądrością, a także troską o dalsze, nieznane losy
swoich podopiecznych – dziękowała Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo.
WOW

WYNIKI MATUR W LXXVIII
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
11 sierpnia 2020 roku w bemowskim LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej odbyło
się uroczyste wręczenie zaświadczeń o wynikach egzaminu
maturalnego. Uroczystość odbyła się przy zachowaniu obostrzeń. W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu maturalnego w bemowskim liceum przystąpiło 94 absolwentów.
Podczas uroczystości Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy
Bemowo i jej zastępca Piotr Kobierski wręczyli maturzystom
pamiątkowe pióra.
WOW
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Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
oraz Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
ŻABSON

Ma około pół roku. Jest wspaniałym, oswojonym kotkiem. Zaszczepiony, odrobaczony, testy fiv/felv ujemne, wykastrowany. Uwielbia się
przytulać i być branym na ręce. Dobrze dogaduje się z innymi kotami,
często zaczepia je i zaprasza do wspólnej zabawy. Korzysta z kuwety
i ma wielki apetyt, nawet podczas snu potrafi usłyszeć dźwięk otwieranego pojemniczka z przysmakami – od razu przybiega i głośno się ich
domaga. Żabson jest już gotowy przeprowadzić się z domu tymczasowego do stałego. Z pewnością wniesie do Twojego domu mnóstwo
radości.

Kontakt: 510 440 907

KOKSIK

Energiczny, wesoły, średniej wielkości, bardzo skoczny 6-latek. Nie
może mieszkać przy domu lub być zostawiany sam w ogrodzie. Potrafi
przeskoczyć lub podkopać się pod ogrodzeniem i uciec, gdy się czegoś
przestraszy. Szczególnie boi się wystrzałów petard. Ładnie chodzi na
smyczy, potrafi jeździć w samochodzie. Zaszczepiony, wykastrowany,
zaczipowany.

Kontakt: 691 537 446, 504 878 068
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2020 roku Wydział Ochrony Środowiska zrealizował 6 projektów z Budżetu Obywatelskiego oraz 3 zadania
inwestycyjne.

RODZINNE GRILLOWANIE W PARKU GÓRCZEWSKA – ZADANIE INWESTYCYJNE Z BO

W ramach realizacji projektu na terenie Parku Górczewska zamontowano 3 betonowe grille, a w bliskiej odległości
od grilli postawiono 5 stołów z ławkami (blaty trzech stołów z szachownicami, na pozostałych szachownice oraz plansze do gry w chińczyka). W sąsiedztwie stołów ustawiono 5 szt. koszy na śmieci.
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RELAKS NA LEŻANKACH W PARKU GÓRCZEWSKA – ZADANIE INWESTYCYJNE Z BO

Projekt zakładał postawienie 15 leżanek, na których mieszkańcy będą mogli odetchnąć. Zostały one ustawione
na częściowo zacienionym terenie oraz w miejscach otwartych, aby mieszkańcy mogli zażywać kąpieli słonecznych.
W ramach projektu posadzono w parku 20 drzew (6 brzóz i 14 lip), które w przyszłości zwiększą zacienienie terenu.

PARK KIESZONKOWY PRZY PĘTLI NOWE BEMOWO – ZADANIE INWESTYCYJNE Z BO

Celem realizacji projektu było utworzenie parku kieszonkowego w okolicy pętli Nowe Bemowo przy skrzyżowaniu
ul. Oławskiej i Wolfkego. Projekt zakładał przygotowanie miejsca do odpoczynku i wspólnego spędzania czasu przez
okolicznych mieszkańców. Ustawiono elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci, stolika integracyjnego, stojaków na rowery oraz parkletu. Nasadzono 18 szt. drzew, krzewy i byliny. Urządzono trawnik na pow.
ok. 400 m2 oraz wykonano chodnik na powierzchni ok. 200 m2.
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DASZKI – ŻAGLE DAJĄCE CIEŃ NA PLACACH ZABAW W PARKU GÓRCZEWSKA – ZADANIE
INWESTYCYJNE Z BO

W ramach realizacji projektu wykonano daszki – żagle na terenie dużego placu zabaw w Parku Górczewska,
w miejscach intensywnie nasłonecznionych. Zadaszenie sprawi, że dzieci i ich opiekunowie będą mogli dłużej korzystać z placów zabaw w słoneczne dni. Zacienienie placu zabaw dla małych dzieci, z uwagi na posiadaną 5-letnią
gwarancję, uniemożliwiło ingerencję w poliuretanową nawierzchnię i urządzenia zabawowe. W związku z powyższym
w południowo-zachodniej części placu oraz za ogrodzeniem posadzono 7 szt. zacieniających drzew ozdobnych, takich
jak: grusza drobnoowocowa, brzoza omszona, klon czerwony, wiśnia piłkowana, klon kaukaski. Nasadzenia drzew
zrealizowano zgodnie ze „Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy” przyjętymi Uchwałą Nr XXXVIII/973/2016
Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska
dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023.
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OGRÓD SENSORYCZNY – ZADANIE INWESTYCYJNE Z BO

Wykonany Ogród sensoryczny na terenie 78 Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
będzie mieć znaczenie dydaktyczne i terapeutyczne. W ogrodzie sensorycznym wprowadzono podziały tematyczne.
Każdy zakątek służy innemu doświadczeniu i pobudza inne zmysły. Wykonano nowe nasadzenia zieleni, zainstalowano fontannę, ścieżkę sensoryczną i drewniany podest. Będą się tu odbywały lekcje plenerowe dla uczniów liceum,
podstawówek, dzieci z przedszkoli, osób z uniwersytetu trzeciego wieku.

NASADZENIA DRZEW WZDŁUŻ UL. LAZUROWEJ – PROJEKT BO

W ramach projektu wykonano nasadzenia 5 szt. drzew iglastych (choina kanadyjska, sosny czarne, świerk serbski)
na terenie Parku Górczewska, wzdłuż ul. Laurowej. Posadzone drzewa stanowią gatunki odporne na zanieczyszczenia
powietrza oraz są wolno rosnące, co jest ważne ze względu na przebiegającą w sąsiedztwie linię wysokiego napięcia.
Drzewa „dogęszczą” skupinę drzew posadzonych w tej lokalizacji przez Zarząd Zieleni Warszawy, co dodatkowo oddzieli park od ulicy Lazurowej.
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BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWEJ NA OSIEDLU BOERNEROWO

Plac zabaw i siłownia plenerowa na osiedlu Boernerowo zostały wykonane na działce przy ul. Westerplatte po
otrzymaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziału Kształtowania
Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Na powierzchni około
250 m2 zlokalizowano: dwa urządzenia siłowni plenerowej, urządzenie wielofunkcyjne, huśtawkę podwójną wahadłową, bujak sprężynowy, domek drewniany, drewnianą kłodę, pieńki do przechodzenia/przeskakiwania oraz ławki,
kosze na śmieci i stojaki na rowery. Ponadto posadzono:
► drzewa – Klon Polny (Acer Campestre), 3 sztuki, obwód pnia 14-16 cm; Jarząb Szwedzki (Sorbus Intermedia),
1 sztuka, obwód pnia 14-16 cm;
► krzewy ozdobne – Tawuła Japońska (Spirea Japonica „Gold Flame”) ;
► byliny i trawy – Śmiałek (Deschampsia), Sedum (Sedum Spectabile), Krwawnik Pospolity (Achillea Millefolium);
► w otoczeniu placu zabaw, od strony ulicy: krzewy ozdobne ok. 70 m2 (krzewy izolacyjne) – Forsycja Maluch
(Forsythia „Maluch”), Śnieguliczka ametyst (Doorenbosa „Amethyst”), Irga Błyszcząca (Cotoneaster Lucidus), Deutzie
(Erdbeerduft Deutzie, Deutzie hybrida „Strawberry Fields”), Suchodrzew Chiński (Lonicera Pileata).
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BUDOWA DWÓCH SIŁOWNI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W PARKU
GÓRCZEWSKA I NA FORCIE BEMA

13 sierpnia 2020 r. Dzielnica Bemowo zawarła umowę na zaprojektowanie i wybudowanie dwóch siłowni plenerowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Parku Górczewska i w sąsiedztwie placu zabaw przy Forcie Bema.
Zrealizowana inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, które wnioskowało do Zarządu Dzielnicy Bemowo o budowę tego typu obiektu.

BUDOWA MIEJSCA PAMIĘCI „GÓRY SZWEDZKIE”

Pod koniec 2020 roku Wydział Ochrony Środowiska postawił obelisk upamiętniający zbrodnię w Górach Szwedzkich z 6 stycznia 1940 r. Miejsce pamięci znajduje się na pasie zieleni przy ul. Powstańców Śląskich (w sąsiedztwie
Lotniska Warszawa-Babice).
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RUSZALIŚMY SIĘ PRZED ŚWIĘTAMI
ZE SPORTOWCAMI – ONLINE
Kolejny raz mieliśmy zaszczyt zaprosić Państwa na
sportowe wydarzenie „Rusz się przed Świętami ze Sportowcami”. Jak co roku oferowaliśmy moc atrakcji dla
dzieci, młodzieży i rodziców. To była jedyna okazja, aby
wziąć udział w spotkaniu pod okiem profesjonalistów
z różnych dyscyplin sportowych. „Nasi goście to wyjątkowi sportowcy, którzy z ogromnym zaangażowaniem
wspierają nas przy tworzeniu tej ważnej inicjatywy. Jest
nam ogromnie miło, że z roku na rok akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Impreza tworzona jest
przez trenerów – pasjonatów, dla których dzieci i sport
są na pierwszym miejscu.” – powiedział Piotr Kobierski,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
Tworząc ten projekt, zależało nam, aby dzieci miło
i aktywnie spędziły wolny czas. Może udało nam się zainteresować kogoś którąś z zaprezentowanych dyscyplin?
Mamy nadzieję, że wspólne treningi zachęciły Was do
spróbowania swoich sił w siatkówce, koszykówce czy karate. W tak trudnej dla wszystkich sytuacji, jaka obecnie
panuje na świecie, chcemy, aby dzieci mogły poczuć się
częścią sportowej rodziny. Wszyscy doskonale zdajemy
sobie sprawę, jak ważny jest ruch w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży.
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Dlatego my, jako dorośli, pokazujemy młodemu pokoleniu,
że nie zważając na okoliczności, można realizować swoje pasje
w niemal każdych warunkach. Wystarczą dobre chęci, humor
i trochę miejsca. W kolejnej odsłonie online „Rusz się przed
Świętami ze Sportowcami” uczestnicy mogli spróbować
swoich sił w następujących dyscyplinach: siatkówka, koszykówka, piłka nożna, karate, piłka siatkowa na siedząco, taniec, fitness i podnoszenie ciężarów. Treningi przygotowane
były przez znanych i lubianych sportowców: Kasię Dulnik,
Kacpra „Kacpę” Lachowicza, Aleksandrę Mierzejewską, Pawła Mikołajczaka, Iwonę Koszper, Adriana Troszaka, Rafała
Wojtowicza, Anię Filipowicz, Klaudynę Pogorzelską, Marcina
Kozerę. Przygotowaliśmy dla uczestników 4 bloki treningowe
po ponad 30 minut, w których można było spróbować każdej
z dyscyplin. Po raz pierwszy zaproponowaliśmy także uczestnikom warsztaty tematyczne: „Zdrowe odżywianie” z Klaudyną
Pogorzelską, „Zarządzanie stresem” z Kasią Jańczuk, Lucyną
Kostkowską i Jankiem Kozakiewiczem oraz „Domowa fizjoterapia” z Kasią Kozerą. Specjaliści podzielili się swoją ogromną
wiedzą i bogatym doświadczeniem w formie warsztatów.
Dziękujemy za udział w imprezie i liczymy na kolejne spotkanie
ze sportowcami po Świętach Wielkanocnych – kto wie, może
już na hali sportowej?
WSR

BEMOWSKI KLUB SPORTOWY 7
WARSZAWA
Bemowski Klub Sportowy 7 Warszawa to szkółka piłkarska założona w 2014 roku przy Szkole Podstawowej
nr 321. Obecnie w klubie trenuje ponad 100 zawodników i zawodniczek urodzonych w latach 2007-2014. Systematycznie biorą udział w turniejach rozgrywanych na
terenie Warszawy i w okolicach. Grają sparingi z drużynami z całego województwa. W sezonie 2020/2021 do
rozgrywek ligowych organizowanych przez Mazowiecki

UKS – BUSHIDO 2020
Rok 2020 był dla BUSHIDO bardzo udany. Reprezentacja klubu wzięła udział w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego oraz Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży, zdobywając medale i cenne doświadczenie.
We współpracy z dzielnicą Bemowo klub rozwija sekcję
sportową. BUSHIDO to także rekreacja i działania prozdrowotne. W mijającym roku przeprowadzono kolejną edycję programu zajęć rodzinnych. Dzięki wsparciu
dzielnicy zajęcia były bezpłatne dla uczesntików. Klub
BUSHIDO czekają nowe wyzwania w 2021 roku, m.in. udział
w turniejach ogólnokrajowych oraz zagranicznych.
WSR
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Związek Piłki Nożnej klub zgłosił 4 drużyny w rocznikach
2007, 2009, 2010 i 2012. Latem 2020 roku dla zawodników zorganizowano trzy obozy piłkarskie: w Zakopanem,
Mrągowie oraz Dębicy. Łącznie wzięło w nich udział
ponad 80 zawodników. Klub szkoli według autorskiego
systemu, ściśle współpracując z Akademią Piłkarską UKS
Varsovia.
WSR

FUNDACJA TANECZNE MARZENIA
W 2020 roku z powodu pandemii nie odbyło się
większość zawodów w Polsce i na świecie. Najbardziej
prestiżowymi turniejami w minionym roku były Mistrzostwa Polski Federacji Tańca Sportowego i Polskiego
Towarzystwa Tanecznego. Pary reprezentujące Studio
Tańca Duet oraz Fundację Taneczne Marzenia osiągnęły
kolejne sukcesy i podtrzymały opinię czołowego klubu
w Polsce, który od kilkunastu lat wypuszcza spod swoich
skrzydeł mistrzów tańca.
SUKCESY Z 2020 ROKU:
Kategoria Dorośli, tańce latynoamerykańskie:
3 miejsce – Bartosz Lewandowski i Anna Wałachowska,
5 miejsce – Hubert Krysztofiński i Maja Małczak
Kategoria Dorośli, tańce standardowe:
1 miejsce – Michał Le i Sandra Jabłońska,
7 miejsce – Karol Śledź i Paulina Paprota
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Kategoria Under 21, tańce latynoamerykańskie:
1 miejsce – Hubert Krysztofiński i Maja Małczak
Kategoria Under 21, tańce standardowe:
1 miejsce – Karol Śledź i Paulina Paprota
Kategoria Młodzież, tańce standardowe:
8 miejsce – Robert Kwaśniak i Kinga Biskup
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI,
Tańce latynoamerykańskie:
1 miejsce – Hubert Krysztofiński i Maja Małczak,
7 miejsce – Wiktor Snochowski i Justyna Malinowska
Trenerami Studia Tańca Duet mieszczącego się na
warszawskim Bemowie oraz Fundacji Taneczne Marzenia są Dominika Kublik Marzec i Jarek Marzec.
WSR

KARATE KLUB WARSZAWA
W 2020 r. zawodnicy bemowskiej sekcji Karate Klubu
Warszawa, realizującej program „Zostań Mistrzem Karate”, wystąpili w wielu zawodach.
7 marca na Mistrzostwach Polski Kadetów, Juniorów
i Seniorów Japan Karate Association w Tarnowie Podgórnym medale zdobyły:
► Klaudia Pławska za II miejsce w konkurencji kumite
indywidualne (walka) kadetek,
► Wiktoria Pławska za III miejsce w konkurencji kumite
indywidualne (walka) juniorek.
17 października na I Mistrzostwach Karate Klubu Warszawa medale zdobyli:
► Mikołaj Mastalerz za I miejsce w konkurencji kata indywidualne (formy) dzieci – 9 kyu (białe pasy),
► Piotr Matlak za I miejsce w konkurencji kata ind.
(formy) dzieci – 8-7 kyu (żółte i pomarańczowe pasy),
► Natasza Lech za II miejsce w konkurencji kata ind.
(formy) dzieci – 8-7 kyu (żółte i pomarańczowe pasy),
► Igor Pszenny za III miejsce w konkurencji kata ind.
(formy) dzieci – 8-7 kyu (żółte i pomarańczowe pasy),
► Patryk Czerwiński za II miejsce w konkurencji kata
ind. (formy) dzieci – 6-4 kyu (zielone i niebieskie pasy),
► Mateusz Antoszczyk za III miejsce w konkurencji kata
ind. (formy) dzieci – 6-4 kyu (zielone i niebieskie pasy).

W dniach 15-16 grudnia na V Mikołajkowym Turnieju
Karate Shotokan w Warszawie zwycięzcami zostali:
► gr. początkująca (9 kyu):
I miejsce – Adam Majewski,
II miejsce – Igor Wagner,
III miejsce – Milena Majewska;
► gr. średnio-zaawansowana (8-7 kyu):
I miejsce – Piotr Matlak,
II miejsce – Igor Pszenny,
III miejsce – Michał Górecki;
► gr. zaawansowana (6-3 kyu):
I miejsce – Aleksandra Ryś,
II miejsce – Gabriela Głaszczka,
III miejsce – Jan Sarnecki, Bartłomiej Mańkowski.
WSR
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KS YAWARA
Klub Sportowy YAWARA w 2020 roku pomimo pandemii wystawił swoją reprezentację na niemal wszystkich turniejach Polskiego Związku Judo i może pochwalić
się całkiem dobrymi osiągnięciami. Na koncie klubu są
już dwa medale Mistrzostw Polski! Adam Kazimierczak
zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików
w wadze 66 kg, tym samym zagwarantował sobie miejsce w szerokiej Kadrze Narodowej Polski Juniorów Młodszych (Adam jest także ubiegłorocznym wicemistrzem
Polski Młodzików w wadze 55 kg). Asia Ropińska zdobyła
srebrny medal Akademickich Mistrzostw Polski Juniorek, a Wojtek Kazimierczak wywalczył brązowy medal
w Pucharze Polski Juniorów. Tegoroczne sukcesy oraz zaangażowanie zawodników pokazują, że rok 2021 może
być tylko lepszy.
Tegoroczne wyniki grupy zawodniczej:
► Adam Kazimierczak
III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików,
III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików
► Joanna Ropińska
II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski Juniorek,
V miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek
► Wojciech Kazimierczak
III miejsce w Pucharze Polski Juniorów
► Miłosz Siemoński
V miejsce w Pucharze Polski Juniorów Młodszych
WSR
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UKS PINGWINY
Uczniowski Klub Sportowy Pingwiny od 2006 roku
zaraża pasją pływania kolejne pokolenia młodych mieszkańców Bemowa. Przez kilkanaście lat działalności w klubie trenowało łącznie około 1000 zawodników. Miniony
rok 2020 był szczególnie ciężki dla pływaków – przez
wiele tygodni wiosny pływalnia OSiR Bemowo, na której klub trenuje, była zamknięta. Jak trenowali wówczas
pływacy? O ile w piłkę można grać niemalże wszędzie, to
trenowanie pływania bez dostępu do basenów jest praktycznie niemożliwe. Mimo to zawodnicy otrzymywali od
trenera Karola Perla rozpiski ćwiczeń domowych „na
sucho”, a gdy tylko można było zacząć aktywność, wystartowały treningi rowerowe po Kampinosie oraz ogólnorozwojowe na bemowskich boiskach zewnętrznych.
Latem udało się przeprowadzić dwutygodniowy obóz
przygotowawczy do kolejnego sezonu połączony z kursem żeglarskim, a w listopadzie odbyły się organizowane przez klub zawody z serii XIII Grand Prix w pływaniu
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo, w których wzięło
udział niemal 200 zawodników z różnych klubów. Mimo
trudnej sytuacji w kraju „Pingwinom” udało się osiągnąć

znakomite rezultaty na ogólnopolskich zawodach pływackich, rozgrywanych w grudniu 2020 roku. Zawodnicy
UKS-u wzięli udział w Zimowych Mistrzostwach Polski
dla poszczególnych roczników rozgrywanych w Łodzi,
Gliwicach, Lublinie, Ostrowcu Świętokrzyskim. Bemowski klub pływacki reprezentowali zawodnicy urodzeni
w latach 2006, 2005, 2004, 2002. Wszyscy poprawili
swoje rekordy życiowe, lecz na szczególne wyróżnienie
zasłużył Jakub Kołbuś, zdobywając 6 miejsce w kategorii 16-latków (200 m grzbietem) oraz Elena Włodarczyk,
zdobywając 5 i 8 miejsce (odpowiednio 50 m grzbietem
i 100 m grzbietem) w kategorii 14-latków. Dla młodzieży
osiąganie takich wyników w pływaniu to bardzo ciężka
praca, pełna wyrzeczeń i samodyscypliny. Poprawiając
swoje czasy na kolejnych zawodach, sprawiają olbrzymią radość sobie, trenerom i swoim rodzinom. Więcej
informacji o sukcesach młodych pływaków oraz działalności klubowej można znaleźć na stronie internetowej
www.uks-pingwiny.pl oraz na klubowym FB.
WSR
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RG LEGIA WARSZAWA
Rok 2020, mimo lockdownu, utrudnień w prowadzeniu treningów, półrocznej przerwy w organizowaniu
zawodów gimnastyki artystycznej w Polsce, był dla RG
Legia Warszawa całkiem udany. Po raz pierwszy w historii zawodniczka RG Legia Warszawa wystąpiła na zawodach w USA. W rozegranym na początku roku na Florydzie turnieju Orlando Cup Amelia Moneta (2007) zajęła
10. miejsce w wieloboju. Pod koniec maja, po prawie
trzech miesiącach zajęć online, grupa wyczynowa wróciła na stacjonarne treningi do nowej lokalizacji – Hali
OSiR Bemowo, która od tamtego czasu jest ich stałą,
ulubioną bazą treningową. Na początku września do
RG Legia Warszawa dołączyły cztery trenerki, pracujące
wcześniej w innych warszawskich klubach gimnastyki
artystycznej. To jedna z największych rekrutacji trenerskich w tej dyscyplinie w Polsce.
W październiku klub gościł w Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie. Gimnastyczka Weronika Kłujszo i trenerka Kateryna Nylypiuk wystąpiły w pierwszym
odcinku nowego programu przybliżającego dyscypliny
olimpijskie: Sporty znane i nieznane. Po dobrym starcie w eliminacjach w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży klasy II, rozegranych w listopadzie, pośród
24 najlepszych gimnastyczek w Polsce po raz pierwszy
znalazły się dwie zawodniczki klubu: Zofia Dec (2008)
i Hanna Sablińska (2008). Hania jest również pierwszą
zawodniczką RG Legia, która awansowała do ścisłej
ósemki walczącej o medale (w układzie z piłką zajęła
7. miejsce).
W listopadzie odbyły się także Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek, w których wystąpiły Dominika
Włodarczyk (2007) i Hanna Kulawiak (2007), zajmując
odpowiednio 35. i 44. miejsce. Pierwszy weekend grud-

nia na Bemowie upłynął pod znakiem trzech turniejów
GA, zorganizowanych przez klub w Hali OSiR Bemowo:
Finałów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, klubowych zawodów Puchar Bemowa i flagowego turnieju
– VII Otwartego Pucharu Mazowsza w Gimnastyce Artystycznej „Mazovia Cup”. Urząd Dzielnicy Bemowo
ufundował puchary i medale dla finalistek Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. W grudniu treningi rozpoczęła
nowo utworzona grupa wyczynowa. Zawodniczki RG
Legia Warszawa wystartowały łącznie w prawie 20 turniejach gimnastyki artystycznej rozegranych w okresie
styczeń-marzec i wrzesień-grudzień.
VII OTWARTY PUCHAR MAZOWSZA W GIMNASTYCE
ARTYSTYCZNEJ „MAZOVIA CUP”
Złoto:
► Zofia Dec (2008),
► Kalina Szydlak (2010),
► Marcelina Plona (2012)
Srebro:
► Hanna Sablińska (2008),
► Oliwia Grzywacz (2010),
► Dąbrówka Kulawiak (2012)
Brąz:
► Hanna Kulawiak (2007),
► Ksymena Krzesiewicz (2010),
► Paula Zakarzewska (2010)
FINAŁY WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY
KL. III I MŁODZIEŻOWEJ
Brąz:
► Oliwa Grzywacz (2010),
► Marcelina Plona (2012)
XII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ „IRINA CUP”
Brąz:
► Dąbrówka Kulawiak (2012)
OTWARTE MISTRZOSTWA MOKOTOWA
Brąz:
► Zofia Dec (2008)
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ GIMNASTYKI
ARTYSTYCZNEJ „WROCŁAW CUP”
Złoto:
► Zofia Sablińska (2014)

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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WSR

KUMA JUDO
Klub Sportowy KUMA JUDO w roku 2020 zdobył wiele
medali na imprezach mistrzowskich.
► Marysia Jakóbczyk zajęła 2 miejsce na Mistrzostwach
Polski Młodzików i 1 miejsce na Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Mazowsza.
► Grzegorz Teresiński zajął 3 miejsce w Pucharze Polski
Juniorów Młodszych, 1 miejsce na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży Juniorów Młodszych, 5 miejsce na
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
► Adam Wiśniewski był najlepszy na Otwartych
Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.
► Mariusz Krueger wygrał na Mistrzostwach Polski
Seniorów kat. +100kg.
► Mateusz Garbacz był trzeci na Mistrzostwach Polski
Seniorów kat. +73kg.

str. 39

W 2020 r. KUMAci zawodnicy zdobyli w sumie
11 krążków Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, plasując się tym samym na 5 miejscu w klasyfikacji 50 warszawskich klubów. Zawodnicy KUMA JUDO zdobyli również mnóstwo medali podczas zawodów towarzyskich
– krajowych i międzynarodowych.
WSR

NAWIERZCHNIE PARK GÓRCZEWSKA
I KONARSKIEGO
Wszystkich, którym niestraszny chłód i wiatr, zapraszamy do ćwiczeń na parkur i workout na Bemowie
z nowo wyremontowanymi, sportowymi nawierzchniami przy ul. Konarskiego oraz w Parku Górczewska. Udanych treningów!
WSR
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KULTURA W PANDEMICZNEJ
RZECZYWISTOŚCI ROKU 2020
Rok 2020 w dużej mierze wykluczał możliwość
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Bemowskie
Centrum Kultury stanęło jednak na wysokości zadania.
W czasie pandemii dokonaliśmy wszelkich starań, aby
móc realizować projekty w systemie hybrydowym
– część wydarzeń odbywała się na żywo, część wyłącznie
online. Dzięki temu udało nam się zrealizować zaplanowane projekty z budżetu obywatelskiego.
Na początku roku zrealizowaliśmy dwa koncerty
w ramach cyklu Folkowo Bemowo – zagrali Babadag
i Radical Polish Ansambl. Już w trakcie pandemii zakupiliśmy niezbędne sprzęty, by móc realizować transmisje
na żywo i w profesjonalny sposób nagrywać wydarzenia do publikacji w późniejszym terminie, a w Dwóch
Jelonkach zorganizowane zostało profesjonalne studio
nagraniowe. Naszą multimedialną działalność rozpoczęliśmy cyklem Mikrokoncertów realizowanych w reżimie sanitarnym. W czerwcu zaś, po długim okresie
kwarantanny, świętowaliśmy początek lata bezpłatnym
koncertem Sanah w naszym Amfiteatrze. Koncert okazał
się wielkim sukcesem. Mamy nadzieję, że jak najszybciej
będziemy mogli przygotowywać dla Państwa podobne,
duże wydarzenia! Postawiliśmy też na rozwój czytelnic-
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twa. W 2020 roku odbyły się trzy wydarzenia w ramach
Wymiany Książek. Dodatkowo rozwinęliśmy projekt
o rozbudowane działania edukacyjne – powstał „Narzędziownik Wymian Książek” dostępny online. W czasie obostrzeń związanych z pandemią zrealizowaliśmy
Wymianę Książek online (wymiana pomysłów na lektury na otwartych licencjach) oraz akcję w bemowskich
Bibliotekach Plenerowych. W ramach cyklu #czytajdalej
stworzyliśmy dwa odcinki videobooków promujących
czytanie – „Małe kobietki” w wykonaniu Kingi Miśkiewicz oraz „Królową Śniegu” w wykonaniu Sebastiana
Cybulskiego. Na szczególną uwagę zasługuje oglądalność
cykli kryminalistycznych – oczywiście odbywających się
online. Każdy odcinek oglądało kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów. Szereg webinariów przybliżał
mieszkańcom w przystępny sposób tematykę kryminalistyki i prawa. Tematy dotyczyły między innymi: przemocy domowej, cyberprzestępczości i profilaktyki kryminalnej. Wiemy, że współpraca to podstawa, dlatego
rozpoczęliśmy wspólne działania z Fundacją Kultury Bez
Barier i Teatrem Ochoty, Festiwalem Kultury Bez Barier.
W ramach festiwalu zorganizowaliśmy kurs języka migowego z Fundacją Świat Głuchych. Współpracowaliśmy
też z Fundacją Wszystkie Mazurki Świata, jako partne-

rem technologicznym, dwóch edycji Festiwalu Wszystkie
Mazurki Świata. Dzięki nam tysiące ludzi mogło obejrzeć
transmisje z koncertów, warsztatów oraz z Nocy Tańca.
Z kolei dzięki współpracy z Teatrem Pieśń Kozła w wakacje zorganizowaliśmy wielokulturowe półkolonie teatralne Brave Kids. We wrześniu zaś połączyliśmy współpracę z Fundacją Ocalenie z naszymi lokalnymi zespołami
śpiewaczymi. W październiku w Klubie „Karuzela” odbyła się premiera spektaklu „Przygody Pędrka Wyrzutka”,
przygotowana przez działający w BCK Teatr 59 Minut.
Półplenerowe, barwne wydarzenie cieszyło się dużym
zainteresowaniem mieszkańców. Nasze działania były
związane nie tylko z wydarzeniami kulturalnymi – rozumiejąc aktualne potrzeby, zainspirowaliśmy mieszkańców do pomocy i uruchomiliśmy Wypożyczalnię maszyn
oraz związany z nią program wolontariatu. Każdy mógł
wypożyczyć maszynę i szyć maseczki dla mieszkańców
Bemowa. Zapotrzebowanie na maseczki jest nadal aktualne, akcja będzie więc kontynuowana w styczniu 2021 r.
Przed nami kolejny, niepewny rok, jednak już się na niego przygotowaliśmy. Zaczęliśmy od nietypowych, pandemicznych ferii zimowych, podczas których codziennie
odbywały się zajęcia online dla dzieci, prowadzone przez
naszych instruktorów. Mamy też stałą ofertę online skierowaną do uczniów, licealistów, studentów, dorosłych
i seniorów – wszystkie szczegóły znajdą Państwo na
naszej stronie www.bemowskie.pl. Mamy nadzieję,
że w kolejnych miesiącach będziemy mogli zaprosić Państwa na wydarzenia kulturalne na żywo. Do zobaczenia!
BCK
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GRZEGORZ HALAMA
I „INTYMNE ŻYCIE GRUBASA”
W pierwszych dniach stycznia, po pięcioletniej przerwie, specjalnie dla mieszkańców dzielnicy Bemowo powrócił na scenę Grzegorz Halama. Na osobisty program
„ojca chrzestnego” polskiego stand-upu, w którym artysta zaprezentował ogromny dystans do siebie samego,
zaprosił Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo. Grzegorz Halama w swoim niepowtarzalnym
stylu, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru, opowiadał o tematach uniwersalnych. „Intymne
życie grubasa” to garść przeżyć związanych z próbami
zrzucenia zbędnych kilogramów. Zobaczyliśmy codzienne perypetie z życia „grubasa”. Jakie są przyczyny tycia?
Jak wygląda wizyta w fitness klubie? Jak umiejętnie prawić komplementy kobietom? Usłyszeliśmy także o tym,
jaką wiedzę na temat relacji damsko-męskich czerpiemy
z bajek.
WKU

ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY LAZURKI
– KONCERT „CZERWONE JAGODY”
W dniach 13 i 19.12. Lazurkowe dzieci i młodzież
w barwnych, oryginalnych strojach ludowych kilku regionów Polski przeniosły widzów Bemowa w malowniczą krainę folkloru. Tym razem Zespół, który ma w repertuarze polskie tańce narodowe, pieśni i tańce z różnych
regionów Polski, wystąpił dwukrotnie w Parafii Bogurodzicy Maryi i w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego
z dwiema odsłonami koncertu pn. „Czerwone Jagody”.

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z zespołem „Lazurki”
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Usłyszeliśmy piosenki z autorskiej płyty, która powstała
na okoliczność XXX-lecia istnienia Zespołu. Twórcy programu artystycznego zadbali o jego wysoki poziom wykonawczy i zgodność z polską tradycją. Tych z Państwa,
którzy nie mieli okazji obejrzeć koncertu, serdecznie zapraszam na Lazurkowy kanał YouTube - Zastępca Burmistrza dzielnicy Bemowo, Jakub Gręziak.
WKU

KULTURALNE BEMOWO–MAGIA ŚWIĄT 2
Tuż przed samymi świętami mieliśmy okazje obejrzeć
premierę, pełnego uśmiechu, wzruszeń i najcieplejszych, świątecznych emocji, koncertu „Kulturalne Bemowo-Magia Świąt 2” - przygotowanego przez Fundację
Kulturalne Dzieci waw.pl. Oprawę artystyczną wieczoru
zapewniła Anna Sandowicz i Tomasz Błasiak, przy akompaniamencie Marka Błaszczyka. W repertuarze znalazły

się najpiękniejsze polskie kolędy, zapomniane pastorałki
i świąteczne piosenki, które wprowadziły nas w niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Każdy kto
w okresie Świąt lubi słuchać nie tylko polskich kolęd, ale
również znanych i uwielbianych na całym świecie świątecznych utworów, z pewnością znalazł coś dla siebie.
WKU

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z Anną Sandowicz i Tomaszem Błasiakiem

SŁAWEK UNIATOWSKI THE BEST OF
W jeden z piątkowych wieczorów grudnia, na portalach społecznościowych naszej Dzielnicy odbyła się
kameralna odsłona koncertu Sławka Uniatowskiego,
najbardziej obiecującego barytonu młodego pokolenia.
Na specjalnie przygotowany dla Naszych Mieszkańców
świąteczny repertuar zaprosił Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Jakub Gręziak. Uniatowski wykonał zarówno autorskie utwory, jak i niepowtarzalne wykonania
piosenek największych swoich idoli: Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Franka Sinatry, zespołu Wham.
Koncert był jedyną okazją do spotkania z utworami, które dla milionów starszych słuchaczy są soundtrackiem
życia, przypomnieniem emocji, które towarzyszyły wielu, kiedy słuchali tych nagrań z trzeszczących winyli albo
na „uciekających” falach Radia Luksemburg. Niezwykłe
aranżacje, ciepły barytonowy głos i niepowtarzalny klimat koncertu sprawiły, że wieczór na długo pozostanie
w naszej pamięci.
WKU
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6 GRUDNIA NA BEMOWIE
SPEŁNIŁY SIĘ NAJPIĘKNIEJSZE SNY
6 grudnia, byliśmy uczestnikami wyjątkowego,
Interaktywnego Spektaklu Mikołajkowego z mnóstwem
atrakcji i konkursów oraz z fantastycznymi prezentami!
Do oglądania bajecznego widowiska na Facebooku i kanale YouTube – Teatru Baniek Mydlanych, unikalnego
spektaklu dla dzieci na żywo, w którym ponownie spotkaliśmy się ze znanymi już bohaterami Bąbelkiem i Mydlaneczką oraz Mistrzem Bulbulasem, zaprosił Zastępca
burmistrza Dzielnicy Bemowo Jakub Gręziak. Czekały
na nas Olbrzymie Bańki Mydlane w nowych kształtach
i kolorach! To był prawdziwy bajeczny karnawał baniek
mydlanych oraz niesamowita dawka humoru
i dobrej energii dla całej rodziny. Po raz kolejny przeżyliśmy zachwycającą podróż do krainy magii i kolorów!
Istotną chwilą tego wydarzenia było również spotkanie
ze Świętym Mikołajem i Śnieżynką, wspaniała świąteczna dekoracja oraz konkursy z fantastycznymi prezentami! To wszystko mogliśmy wspólnie przeżyć podczas tegorocznych mikołajek.
WKU
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Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

KULTURALNY 2020 ROK
Bemowo okazało się bezkonkurencyjne pod względem liczby zorganizowanych wydarzeń. Pomimo dwóch
fal pandemii oraz obostrzeń z nią związanych rok 2020
możemy uważać za udany. Odbyły się tradycyjne obchody, koncerty, spektakle, kabarety, wystawy, warsztaty.
Rok 2020 rozpoczęliśmy bemowskim kolędowaniem
w dobrym humorze i sprzyjającym otoczeniu. Kolędowaliśmy z Anią Rusowicz, Mietkiem Szczęśniakiem, Piwnicą
pod Baranami i Zespołem Mazowsze. Miłośników dobrej
muzyki zaprosiliśmy na Koncert Noworoczny z udziałem
znakomitych solistów Teatru Wielkiego. Styczeń tradycyjnie wypełnił 28. Finał WOŚP.
W dobie koronawirusa kultura przeniosła się do sieci. W kwietniu dzielnica Bemowo zainaugurowała nowy
cykl zajęć online, prezentujący różne możliwości ekspresji artystycznej w tzw. Bemowskiej Manufakturze
Pomysłów. Zaprosiliśmy mieszkańców m.in. do nauki
samodzielnego szycia maseczek ochronnych. Cieplejsze
dni witaliśmy z instruktorką warsztatów artystyczno-plastycznych, budząc przy tym rodzinną kreatywność.
Równolegle zamienialiśmy niespożytą energię dzieci
w twórczą zabawę, proponując samodzielne wykonanie zabawek podczas warsztatów etnograficznych online. Wspólnie przygotowaliśmy podarunki z okazji Dnia
Mamy i odkrywaliśmy postaci, które zasłużyły się dla
Niepodległej Polski w ramach projektu „Własne Ścieżki
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Pokoleń”. Maj upłynął pod hasłem #zostańwdomu i podziel się pięknymi zdjęciami w wyjątkowym konkursie,
zachęcającym do fotografowania najbliższej okolicy, widzianej z perspektywy własnego okna lub balkonu.
Rok 2020 na Bemowie to rok muzycznej premiery
kantaty „7 grzechów głównych” autorstwa Piotra Wijatkowskiego do wierszy Jana Lechonia. To unikatowe dzieło poświęcone pamięci Jana Pawła II, skomponowane
z okazji setnej rocznicy urodzin papieża, zaprezentowali
artyści: Milena Lange – sopran, Adam Szerszeń – baryton

Jarosław Dąbrowski Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo oraz Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

oraz Warszawski Chór „Impressione” wraz z Warszawską
Orkiestrą Symfoniczną „Impressione” pod batutą Piotra
Wijatkowskiego.
W okresie od lipca do końca września, w formule
z ograniczonym udziałem publiczności i w reżimie sanitarnym, przeżyliśmy fantastyczną podróż z Bemowską
Sceną Kabaretu Literackiego. Wieczory wypełniły mistrzowskie występy gospodarza – Marka Majewskiego,
bluesowe popisy Sławomira Wierzcholskiego, liryczne
ballady zespołu „Trzeci Oddech Kaczuchy” i „Czerwony
Tulipan”, niespodzianki „Lubelskiej Federacji Bardów”.
Nie zabrakło też smaczków dla miłośników twórczości
znanych bardów ruchu Sierpień ’80 oraz poezji śpiewanej i turystycznej w wykonaniu Wolnej Grupy Bukowina
i Mikroklimat. Wszystko przygotowaliśmy z pasją i dużym zaangażowaniem. Sierpień wypełniły zwyczajowo
obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 26 lipca władze dzielnicy i mieszkańcy złożyli kwiaty
przed pomnikiem poświęconym bohaterom wydarzeń,
usytuowanym u zbiegu ulic Grotowskiej i Westerplatte, oddając tym samym hołd Powstańcom Obwodu AK
„Żywiciel” poległym w rejonie Boernerowo. W zbliżonej
formule, z przestrzeganiem rygoru, odległości i przepisów sanitarnych, na zakończenie lata zostały zrealizowane dwa spektakle dla widzów najmłodszych: „Balonowe
Show” oraz „Dr Dolittle i jego zwierzęta” Teatru „Capitol”. Sezon teatralny w Amfiteatrze Bemowo zakończyliśmy spektaklem pt. „Telewizja kłamie”, pełnym dowcipu
i retrospekcji, aktorskiej finezji i kunsztu, wydarzeniem
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z pogranicza teatru i kabaretu – w doborowej obsadzie:
Tamary Arciuch, Bartosza Opani, Adama Fidusiewicza
oraz Bartłomieja Kasprzykowskiego.
Mamy nadzieję, że nie zawiedliśmy wielbicieli kultury. Frekwencja na wszystkich wydarzeniach była satysfakcjonująca. Począwszy od kameralnych koncertów
„Muzyczna twarz Jacka Kawalca” czy „Białoruska Liryka
Wokalna”, skończywszy na rocznicy 40-lecia powstania
Solidarności. Nie zabrakło także chętnych do udziału
w warsztatach dla dzieci i dorosłych – całorocznych
i realizowanych podczas akcji „Zima w mieście” i „Lato
w mieście”.

Na koncertach publiczność dopisywała zawsze, bez
względu na to, czy odbywały się na żywo czy też online. Do sieci przenieśliśmy wystawę z okazji 40. Rocznicy Porozumień Sierpniowych. Aktualnie koncerty nagrywamy na scenie lub w przestrzeni i emitujemy na
Facebooku i kanale YouTube Dzielnicy Bemowo. W tej
formie transmitowaliśmy specjalną, kameralną odsłonę
koncertu Sławka Uniatowskiego, Interaktywny Spektakl
Mikołajkowy dla dzieci oraz kabarety „Ani Mru Mru”
i „Paranienormalni”. W listopadzie i grudniu szukaliśmy
sposobów, by rozświetlić jesienną szarugę i wprowadzić
świąteczny nastrój, realizując dwa konkursy plastyczne pn. „Lampiony na listopadowe wieczory” i „Ozdoba
świąteczna”. Mieszkańcy przesyłali zdjęcia własnoręcznie wykonanych prac plastycznych z zastosowaniem
dowolnych technik, zainspirowanych filmami instruktażowymi. Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo, w podsumowaniu pogratulował wszystkim
uczestnikom konkursów plastycznych, życzył powodzenia w dalszym rozwijaniu pasji i zaprosił do udziału
w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez Urząd
Dzielnicy Bemowo. Jeszcze jeden sukces Bemowa
w 2020 roku to zakwalifikowanie się trójki laureatów
etapu szkolnego eliminacji dzielnicowych 43. edycji Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” online do
finału w Mazowieckim Instytucie Kultury. Gratulujemy
wszystkim finalistom.
WKU

29. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY NA BEMOWIE
31 stycznia startuje 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Bemowie. W tym roku będzie to
„Finał z głową”. WOŚP skupi się na zakupie sprzętu dla
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. „Przedłużamy zapisy do wolontariatu w bemowskim sztabie,
przypomina Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
Jakub Gręziak. Zapraszamy również do wsparcia eSkarbonki Dzielnicy Bemowo WOŚP 2021. Naszą wirtualną
puszkę znajdziecie pod adresem”.
Zapisy do wolontariatu
Szczegółowe informacje.
#WOŚP #29finał #wośpbemowo #eskarbonka
#wygrywamy
WKU
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BEMOWSKA BIBLIOTEKA
– NA DOBRE I NA ZŁE
Mimo trudnego 2020 roku i zamknięcia instytucji kultury udało nam się uruchomić nowe usługi, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem naszych czytelników. Wdrożona została m.in. e-Biblioteka, czytelnia
e-prasy, infolinia dla czytelnika. Nasz przekaz promujący
czytelnictwo trafił do ponad 132 tysięcy osób w całej
Polsce, z czego prawie pół tysiąca zapisało się do naszej
biblioteki drogą videozapisu.
Bycie z czytelnikiem zobowiązuje, a zadaniem nas
– bibliotekarzy – jest nadążyć za tempem zmian, by efekt
końcowy dla czytelnika był zgodny z oczekiwaniami
i otaczającą nas trudną rzeczywistością pandemiczną.
Za nami intensywny rok, pełen zmian. Krok po kroku
wdrażaliśmy poszczególne elementy większego planu,
jakim było ponowne otwarcie bibliotek. Mimo zamknięcia placówek nasze e-zasoby biblioteczne były do dyspozycji użytkowników. I tu zawsze możemy liczyć na naszych bemowian. Dziękujemy, że jesteście z nami! Warto
podkreślić, że dzięki wyjątkowej usłudze „Omnia, omnis,
ubique”, tj. dostarczania książek według wskazania czytelników, przewieziono ponad 232 tysiące materiałów
bibliotecznych.
Odbyło się również wiele wydarzeń online. W ramach
nowej oferty e-Biblioteki nasi czytelnicy mogą nieustająco korzystać nie tylko z e-zasobów, ale odnajdą dla
siebie m.in. słuchowiska, cykliczne warsztaty dla dzieci, nagrania z dotychczas zrealizowanych warsztatów,
nowoczesne quizy literackie, lekcje biblioteczne i wiele
innych atrakcyjnych treści edukacyjnych. Samych e-quizów utworzyliśmy blisko 100 i nadal są dostępne, zaś

od lewej: Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Anna Michalak Pawłowska Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy
ds. Edukacji Kulturalnej, Joanna Braun Kierownik Biblioteki Dzielnicy
Bemowo oraz Anna Fiszer-Nowacka Dyrektor Biblioteki Dzielnicy Bemowo
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e-zasobów wypożyczono 27 tysięcy, w tym ponad 6 tysięcy w ramach e-czytelni prasy. Nasze filmy nagrywane
w placówkach bibliotecznych na TikTok’u wyświetliło
już 28 tysięcy osób, a na stałe obserwuje nas 5 tysięcy użytkowników tej aplikacji. Ponadto niedawno wraz
z bemowską młodzieżą zrealizowaliśmy projekt wolontariacki, dzięki któremu młodzież nagrywała utwory literackie dla swoich rówieśników.
Nie chcemy ustawać w zachęcaniu do czytania,
uczestniczenia w kulturze, udziału w ciekawych warsztatach czy zajęciach. Nasze zbiory e-booków i e-audiobooków są sukcesywnie powiększane, stąd coraz większe
zainteresowanie zarówno naszych obecnych, jak również nowych użytkowników. W razie wątpliwości można skontaktować się z naszymi bibliotekarzami, uzyskać
wsparcie techniczne przy obsłudze e-konta czy zapisać
się w ramach videozapisu.
Nasza działalność została doceniona. Otrzymaliśmy
wyróżnienie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej, certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom 2019-2021”
w kategorii edukacja, nadany przez Warszawską Radę
Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy. Nasze „dobre
praktyki” prezentowaliśmy także podczas X Ogólnopolskiej Giełdy Projektów Kulturalnych przed animatorami
kultury i edukatorami z całej Polski.
- Uznanie czytelników jest dla nas punktem odniesienia. To wszystko determinuje nas do dalszej wytrwałej
pracy, by stale być blisko nich. Dziękujemy za Waszą
życzliwość! – podkreśla dyrektor Fiszer-Nowacka.
Biblioteka Dzielnicy Bemowo

SZCZEPIENIA
Rok 2020 postawił przed nami wyzwania z jakimi dotąd nie mieliśmy do czynienia. Walka z wirusem SARS-CoV-2, wywoływaną przez niego chorobą covid-19 oraz
związanymi z nią powikłaniami, odsunęła na plan dalszy
wszystkie inne działania. Nie jest to pierwsza pandemia
w dziejach ludzkości. Jednak od ostatniej tak poważnej
(grypy hiszpanki) minęło ponad 100 lat. Mało kto dziś
wie, że trwała ponad rok i pozbawiła życia wiele milionów osób ze wszystkich grup wiekowych. Do dziś grypa jest groźną chorobą, ale umiemy ją rozpoznawać,
zmniejszać następstwa, częściowo leczyć. Największe
znaczenie w walce z grypą ma odporność populacyjna,
zdobyta dzięki przechorowaniom i szczepieniom.
Pod koniec grudnia 2020 roku ruszył Narodowy Program Szczepień przeciw SARS-CoV-2. To zdecydowany
krok w kierunku normalności. Jednak, aby był skuteczny, musi się zaszczepić minimum 70% populacji. Zainteresowanie szczepieniami w Polsce jest bardzo różne,
w zależności od miejsca zamieszkania, wieku, płci, wykształcenia, jednak w najbardziej optymistycznych sondażach nie przekracza 50%. Pozostaje mieć nadzieję, że
do czasu, kiedy szczepionki będą dostępne dla każdego,
zainteresowanie nimi wzrośnie.
Szczepienia zostały podzielone na etapy:
► Etap 0 - osoby najbardziej narażone na zakażenie
► Etap 1 – osoby starsze (powyżej 60 roku życia)
► Etap 2 – osoby poniżej 60 roku życia przewlekle chore
► Etap 3 – powszechne szczepienia pozostałej populacji
dorosłej
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Ewa Przychodzień-Schmidt Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bemowo

Przynależność do poszczególnych grup, kolejność
w ramach grupy ulega ciągłym zmianom. To ogromne
wyzwanie logistyczne, zwłaszcza przy znacznym niedoborze szczepionek.
Od 15 stycznia uruchomione zostały zapisy na szczepienia dla osób z grupy wiekowej 80+, od 22 stycznia
mogą się zapisywać osoby powyżej 70 roku życia. Nie
znamy na razie terminów zapisów dla pozostałej populacji. Zarejestrować można się na 3 sposoby:
► pod nr telefonu 989- infolinia czynna całą dobę 7 dni
w tygodniu
► przez Internetowe Konto Pacjenta. W tym wypadku
niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną
► bezpośrednio w punkcie szczepień
Nie ma możliwości zarejestrowania się przez swoja
przychodnię POZ lub lekarza z innego poziomu opieki
zdrowotnej. Nie ma też na razie możliwości wystawienia
skierowania dla innej grupy wiekowej, niż jest aktualnie
poddawana szczepieniu. Skierowania wystawiane są automatycznie dla całej grupy zawodowej lub wiekowej
zgodnie z etapami szczepień.
Weszliśmy w Nowy 2021 rok z nowym narzędziem do
walki z pandemią. Poza restrykcjami sanitarnym (maseczki, dystans, mycie i dezynfekcja rąk), które, być może ze
względu na wybiórcze przestrzeganie, nie spełniły pokładanych w nich nadziei, mamy możliwość zaszczepienia
się. Szkoda, że w tak wolnym tempie, ale jestem przekonana, że już niedługo dostępność szczepionki gwałtownie
wzrośnie. I znowu odetchniemy pełną piersią, pozbawieni
lęku o swoje życie i stabilizację ekonomiczną.
Ewa Przychodzień-Schmidt
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Bemowo

PANDEMIA NIE PRZESZKODZIŁA
KOALICJI OBYWATELSKIEJ W DZIAŁANIU!
Miniony rok był dla nas wszystkich bardzo trudny.
Część inwestycji, nie tylko w dzielnicy Bemowo, ale
i w całej Warszawie, została wstrzymana bądź przesunięta w czasie. Wiele imprez plenerowych, kulturalnych
i sportowych nie mogło się odbyć, zatem i nasze spotkania były niemożliwe, sesje i komisje odbywały się zdalnie. Nie było łatwo odnaleźć się w nowej rzeczywistości,
ale Koalicji Obywatelskiej nie przeszkodziło to w działaniu na rzecz mieszkańców Bemowa.

Pomoc w pandemii

W 2020 roku skupiliśmy się na pomocy innym.
Ze środków zgromadzonych wśród członków Platformy
Obywatelskiej zakupiliśmy produkty spożywcze (wody
izotoniczne, batoniki energetyczne, kawę, herbatę) dla
ratowników medycznych z kilku najbliższych Stacji Pogotowia Ratunkowego. Na nasze wsparcie w tym trudnym
roku mogli liczyć również seniorzy i osoby niepełnosprawne. Poza licznymi wydarzeniami online, które miały na celu urozmaicić im czas spędzony w domu, zorganizowana została pomoc przy codziennych obowiązkach.
Udzieliliśmy wsparcia bemowskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej przy rekrutacji mieszkańców do wolontariatu „Wspieraj Seniora”. Pomagaliśmy też w przygotowywaniu pakietów ochrony osobistej dla zgłaszających
się wolontariuszy, a także przekazaliśmy kilka tysięcy
maseczek bawełnianych naszym seniorom, które przy-
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gotowaliśmy razem z Klubem Bemowskiego Seniora.
– Z radością wspieramy wszelką pomoc skierowaną do
osób starszych, niepełnosprawnych oraz tych, których
rodziny z różnych względów znalazły się w trudnej ekonomicznie sytuacji. Wspieramy zaangażowanie wolontariuszy, którzy zmieniają świat, są zawsze chętni do pomocy, wywołują uśmiech na twarzach potrzebujących.
Pomoc w tym szczególnym okresie jest bezcenna – podsumowuje wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych Aneta Nowolecka.
W okresie pandemii wiele osób musiało ograniczyć
swoją aktywność. Kolejne obostrzenia przyczyniły się
do tego, że większość czasu mieszkańcy Bemowa musieli spędzać w domach. To niestety mogło przyczynić się
do wzrostu ryzyka występowania przemocy domowej.
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo we współpracy
z Urzędem Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy realizował kampanię na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku
„Widzisz? Reaguj! – Jeśli nie Ty, to Kto?”, w promocję
której aktywnie się włączyliśmy.
Ze względu na zamknięcie szkół, wielu uczniów zostało pozbawionych możliwości zjedzenia ciepłego posiłku. Sytuacja uległa pogorszeniu w związku z wprowadzonym lockdownem. W odpowiedzi na ten problem
przygotowany został program pomocy żywnościowej
dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, w którego

przygotowaniu uczestniczyliśmy. Paczki z jedzeniem trafiły do potrzebujących, którzy uprzednio zgłosili się do
dyrekcji swoich szkół.

Boże Narodzenie na Bemowie

W grudniu jak co roku odbyła się akcja „Choinka pod
Choinkę”. Mieszkańcy naszej dzielnicy mieli możliwość
wzięcia udziału w losowaniu świątecznych drzewek.
1000 choinek trafiło do szczęśliwców tuż przed świętami
Bożego Narodzenia.
Koniec roku to tradycyjnie Bemowski Mikołaj. W tej
edycji skupiliśmy się na pomocy osobom samotnym
i rodzinom z dziećmi. Przygotowanych zostało blisko
40 paczek. Swojego wsparcia tym razem udzieliły nam
Hala Wola i Carrefour w Galerii Bemowo. Ze środków
zgromadzonych wśród członków koła Platformy Obywatelskiej udało nam się spełnić kilka „marzeń specjalnych”. Korzystając z okazji, chcielibyśmy jeszcze raz
podziękować wszystkim zaangażowanym za wsparcie.
– Tegoroczna edycja Bemowskiego Mikołaja pokazała,
że niezależnie od okoliczności mieszkańcy Bemowa potrafią i chcą się dzielić. Nie przypominam sobie, żeby
przez ostatnich pięć lat trwania akcji paczki były tak
pokaźne. To bardzo budujące doświadczenie – komentuje Patrycja Czerska, przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, koordynator zbiórki
Bemowski Mikołaj.

Kolejny rekord podczas WOŚP

Przypominamy, że pod koniec stycznia odbędzie się
kolejna edycja WOŚP. To już 29 raz, kiedy wspólnie zagramy z Orkiestrą Jurka Owsiaka. W zeszłym roku Bemowo,
podbijając swój własny rekord, zebrało aż 418 243,57 zł.
Liczymy, że i w tym roku uda nam się wspólnie zebrać
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podobnie imponującą kwotę. – Jak co roku, wraz z innymi Radnymi i członkami PO Bemowo, aktywnie weźmiemy udział w Motoorkiestrze, wspierając Bemowski Sztab
WOŚP. Będziemy działać online, zbierając do
eSkarbonki, jak również spotkacie nas na ulicach całego Bemowa. Na fanpage’u Platformy Obywatelskiej
dzielnicy Bemowo będzie udostępniona mapa, wskazująca miejsca działania naszych wolontariuszy – dodaje
Maciej Bartosiak, wiceprzewodniczący Komisji Ochrony
Środowiska. Link do naszej eSkarbonki.

Nowe inwestycje

2020 rok rozpoczęliśmy od otwarcia zmodernizowanej hali OSiR. Dobudowane zostało skrzydło hali, dzięki czemu zwiększyliśmy powierzchnię dla publiczności.
Powstały także dodatkowe pomieszczenia biurowe, sala
konferencyjna, szatnie dla zawodników, a także nowa siłownia.
W maju w strop stacji C04 został wmurowany kamień
węgielny. Metro na Bemowie to najbardziej wyczekiwana inwestycja przez naszych mieszkańców. Tym bardziej
cieszy nas fakt, że w listopadzie zakończyło się drążenie
tuneli, które połączyły Bemowo z Wolą.
Dzięki naszym działaniom, aktywności oraz interpelacjom Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
m.st. Warszawy zdecydowało o podjęciu działań zmierzających do objęcia terenów zajmowanych przez hipermarket TESCO procedurą planistyczną. Wierzymy,
że dzięki temu uda się nam zapobiec zabudowaniu tego
obszaru kolejnymi blokami i przeznaczyć go na cele użyteczności publicznej.

Pomimo wprowadzonych oszczędności udało nam
się doprowadzić do realizacji niektórych przedsięwzięć.
Dzięki staraniom naszych radnych w poprzedniej kadencji, a także inicjatywom podjętym przez nas w tej
kadencji udało się doprowadzić do ogłoszenia przetargu na poszerzenie wąskiego gardła na ulicy Lazurowej.
Podpisane zostały umowy m.in. na przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego ulicy Legendy, a także budowę ulicy Świętochowskiego oraz budowę tężni
solankowej i przebudowę alejek w Parku Górczewska.
Ogłoszone zostało także postępowanie przetargowe na
remont ul. Moździerzy. Realizacja zawiera opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
ulicy wraz z kanałem ogólnospławnym, odcinkami sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz siecią wodociągową,
dzięki czemu powstanie ulica Moździerzy, a Kopalniana
zyska dodatkowy odpływ wody deszczowej. – Rok 2020
przyniósł nam dużą niepewność w planowaniu finansów
i inwestycji dzielnicowych. Wraz z Zarządem szczególny
nacisk kładliśmy na uruchomienie niezbędnych inwestycji oświatowych. Cieszy nas, że pod koniec roku udało
się uruchomić kilka procedur przetargowych w zakresie
inwestycji drogowych oraz w ramach budżetu obywatelskiego – mówi przewodnicząca Komisji Inwestycji i Ładu
Przestrzennego Magdalena Gogol.
Wizytowaliśmy przedszkole przy ul. Legendy. W najbliższych tygodniach zostaną przeprowadzone odbiory
zakończone wydaniem pozytywnej decyzji. Placówka
została wyposażona w: 3 kondygnacje (1 podziemną
i 2 nadziemne); 8 oddziałów przedszkolnych (dla
200 dzieci w wieku od 3 do 5 lat); zaplecze gastronomiczne oraz infrastrukturę zewnętrzną, w tym place zabaw.
– Wizytowanie takich miejsc to ogromna przyjemność.
Z uwagą przyglądaliśmy się wszystkim pomieszczeniom,
które lada moment będą gotowe na przyjęcie dzieci.
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Największe wrażenie zrobiło na nas profesjonalne zaplecze gastronomiczne, dzięki któremu zdrowe i smaczne
posiłki będą przygotowywane dla maluchów w placówce – komentuje Iwona Łoboda, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji.
Dzięki staraniom Przewodniczącej klubu Koalicji Obywatelskiej w 2020 roku ruszył remont Ośrodka Wsparcia
dla Seniorów przy ulicy Lazurowej, pierwszej placówki
wsparcia dziennego przeznaczonej w całości osobom
starszym. Placówka kompleksowo zabezpieczać będzie
potrzeby najstarszych mieszkańców Dzielnicy Bemowo
w zakresie m.in.: aktywizacji, integracji, terapii, rehabilitacji. – W 2020 roku rozpoczęła się budowa długo
oczekiwanego Domu Wsparcia dla Seniorów. Dzielnica Bemowo jako jedyna nie posiada takiego obiektu.
Budowa rozłożona jest na 3 etapy. Pierwszy etap zostanie zakończony w wakacje 2021 roku i będzie mógł
przyjąć na dzienny pobyt 40 seniorów – dodaje Joanna
Wośko-Matryba, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych.

W trosce o uczniów

Wprowadzone restrykcje w 2020 r. objęły również edukację. Odczuły to także placówki oświatowe funkcjonujące w naszej dzielnicy. Wprowadzone zasady, obostrzenia,
rygory dotknęły uczniów tych placówek, ich rodziców,
nauczycieli oraz pozostałych pracowników. Szczególnie
ważne w tym okresie było zapewnienie zachowania reżimu sanitarnego oraz odpowiednich warunków edukacji.
W momencie przejścia na edukację zdalną szczególnie
istotne stało się zagwarantowanie wszystkim uczniom
technicznych możliwości korzystania z tej formy nauki.
Konieczne było wsparcie rodzin uczniów w zakresie wyposażenia w sprzęt, dostęp do Internetu, niezbędna okazała się też pomoc finansowa. Zadanie to natychmiast

podjęły szkoły przy wsparciu władz dzielnicy. Udało się zapewnić odpowiednie warunki nauczania zdalnego dla niemal 100% uczniów. Sprawami dotyczącymi bemowskiej
edukacji w obszarze wszystkich jej zadań od początku zainteresowani byli radni z naszego klubu. W kierowanych
do Zarządu Dzielnicy interpelacjach wykazywaliśmy troskę o zapewnienie dzieciom właściwych warunków i metod realizacji podstawy programowej, ciągłości edukacji,
przygotowania uczniów klas programowo najwyższych
do egzaminów zewnętrznych. Dużą uwagę poświęciliśmy sytuacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pytaliśmy zarówno o realizację zadań z zakresu
rozwijania zainteresowań i uzdolnień, jak i o wspieranie
uczniów z mniejszymi szansami, wymagających nauczania
w szczególnych formach oraz zajęć wyrównawczych. Nasze zainteresowanie obejmowało także edukację uczniów
– obcokrajowców.
Efektem tak zorganizowanej i nadzorowanej, a także motywowanej naszymi wystąpieniami, pracy szkół
była znakomita klasyfikacja na koniec roku szkolnego
2019/2020 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych, które
nie odbiegały od wyników z poprzednich lat. Bemowskie
szkoły uplasowały się zdecydowanie powyżej średniej
dla Warszawy, zajmując znaczące miejsca. Egzamin maturalny zdało blisko 100% przystępujących.
Wiele naszych interpelacji poświęconych zostało
także bezpieczeństwu dzieci, m.in. w drodze do szkoły. Wnioskowaliśmy w nich o zamontowanie sygnalizacji świetlnej w najbardziej niebezpiecznych miejscach,
a także zapewnienie ponadnormatywnych patroli policji
i straży miejskiej.
Z okazji Dnia Dziecka bemowskie przedszkola oraz żłobki otrzymały od nas bezpłatny dostęp do e-booka bajki pt.
„Mucha i pajączek” autorstwa Jeremiego Bartosiaka, do
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którego głosu użyczyła Krystyna Janda. To pouczająca bajka
dla najmłodszych o empatii i tolerancji.
Oświata to również inwestycje, których nawet w tak
trudnym roku nie zabrakło.W wyniku wieloletnich starań
naszych radnych podpisana została umowa na przygotowanie projektu i programu funkcjonalno-użytkowego zespołu
szkolno-przedszkolnego na Chrzanowie, priorytetowej inwestycji oświatowej na Bemowie. Placówka docelowo ma
przyjąć 1000 uczniów klas I-VIII oraz 125 przedszkolaków.
Pomoże to zniwelować przepełnienie starych placówek w
okolicy Chrzanowa.
Wykonana została częściowa modernizacja akustyczna
w szkole przy ulicy Andriollego, polegająca m.in. na wykonaniu podwieszanych sufitów spełniających wymagania
chłonności akustycznej, montażu paneli akustycznych na
sali gimnastycznej czy wykonaniu okładziny stropów w pomieszczeniu biblioteki. Podpisana została umowa na rozbudowę szkoły przy ulicy Oławskiej. Nowa placówka zostanie
rozbudowana przede wszystkim o 16 oddziałów szkolnych
dla klas I-III. Planowane są także 4 oddziały przedszkolne.
Rozbudowana zostanie szkoła na ulicy Szobera,
w której po zakończeniu prac powstanie nowoczesna
placówka do nauki i rozwoju dla 350 dzieci w 14 oddziałach klas I – III.
Ponadto ogłoszony został przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowę nowego
zespołu przedszkolno-żłobkowego z zewnętrznymi placami
zabaw oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu i odpowiednią infrastrukturą techniczną na ulicy Cokołowej.

Kultura online

Pandemia wpłynęła także na charakter wydarzeń
kulturalnych, które organizowane były na Bemowie
w minionym roku. Ze względu na obostrzenia musie-

liśmy zrezygnować z tradycyjnych imprez. W to miejsce pojawiły się wydarzenia online, które również
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców. Chociaż rok zaczął się jak każdy – od
noworocznych koncertów kolęd, spektakli czy koncertów charytatywnych, to z czasem we wszelkich
wydarzeniach mogliśmy uczestniczyć jedynie sprzed
ekranów naszych komputerów. I tak, pomimo trudnej sytuacji udało nam się zapewnić naszym mieszkańcom rozrywkę na najwyższym poziomie. Były
koncerty i wykłady dla seniorów, przedstawienia dla
najmłodszych czy zajęcia prozdrowotne dla każdego.
W wakacje mogliśmy złapać trochę oddechu i uczestniczyć w tradycyjnych przedstawieniach Bemowskiej Sceny Kabaretu Literackiego czy koncertach gwiazd muzyki.

Aktywni przez cały rok

Dzięki interwencji dwójki naszych radnych w sprawie
likwidacji lub skracania kluczowych dla mieszkańców Bemowa tras linii autobusowych i tramwajowych zorganizowane zostały konsultacje społeczne. Podczas spotkania omawialiśmy proponowane zmiany w komunikacji
miejskiej po uruchomieniu nowych stacji M2 na Woli.
W konsultacjach wzięli udział Radni klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy zgłosili cenne uwagi przedstawicielom
ZTM i Metra Warszawskiego.

Przeprowadziliśmy także przegląd niebezpiecznych
miejsc na naszych drogach. W trakcie połączonego
posiedzenia komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego,
a także komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich,
na której gościliśmy przedstawicieli Straży Miejskiej
i Policji, omówiliśmy wszelkie zagrożenia, które czekają
na użytkowników bemowskich dróg. Dzięki temu udało
nam się wprowadzić, a także zaplanować wiele zmian
i udogodnień.
Latem wyrażaliśmy głośno swój sprzeciw wobec prowadzenia inwestycji w Lesie Bemowskim, gdzie deweloper przeprowadza prace przygotowujące do budowy
osiedla, niszcząc okoliczną przyrodę. Realizacja przedsięwzięcia dotknęłaby sąsiadujące bezpośrednio z nią rezerwaty, tj. Łosiowe Błota oraz Kalinową Łąkę. Działania
podejmowane w celu ochrony przyrody na tym terenie
są prowadzone zarówno przez mieszkańców, jak i samorządowców.

Wspólnie z młodymi

Koalicja Obywatelska nieprzerwanie wspiera działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo, w której
nasi przedstawiciele od samego początku pełnią funkcję
opiekunów. MRDB działała aktywnie cały rok poprzez
zajmowanie stanowisk w ważnych dla bemowian kwestiach, które odbiły się szerokim echem nie tylko wśród
mieszkańców. Uruchomiła m.in. wsparcie z zakresu edukacji poprzez indywidualne lekcje online oraz platformę
„Młode Bemowo”, która ma na celu wymianę pomysłów,
inicjatyw, promocji działań itp., skierowanej do młodzieży, nauczycieli, organizacji. Jako wolontariusze wspierali
też akcję Bemowski Mikołaj.

Poza Bemowem

Działamy nie tylko lokalnie! Wspieramy uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
przy Szpitalu Wolskim z oddziałem dziennym, poradnią
i zespołem leczenia środowiskowego.
***
Przed nami kolejny rok pełen wyzwań i wytężonej
pracy na rzecz mieszkańców Bemowa. Wiele udało nam
się do tej pory osiągnąć, ale jeszcze więcej do osiągnięcia przed nami. Wierzymy, że w tym roku będzie to możliwe w tradycyjnej formie. Nasi radni i członkowie Zarządu każdego dnia są do Waszej dyspozycji, dostępni na
swoich profilach w mediach społecznościowych, a także
poprzez maile. Jesteśmy otwarci na Wasze uwagi, pomysły i inicjatywy, dlatego zapraszamy do kontaktu!
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DZIAŁALNOŚĆ RADNYCH
WYBIERAMY BEMOWO W 2020 R.
Ubiegły rok był dla wszystkich bardzo trudny, również
dla samorządu. W Warszawie zarządzono wprowadzenie oszczędności, co spowodowało, że wiele inwestycji
czy inicjatyw przesunęło się w czasie lub nie mogło być
zrealizowanych. Mimo tego radni z klubu Wybieramy
Bemowo nie zwolnili tempa i pracowali regularnie na
rzecz mieszkańców Bemowa.
Na czym skupiała się nasza działalność?

Edukacja

Naszym priorytetem wciąż pozostaje szkoła na Chrzanowie, której realizacja nieco się przybliżyła, choć inwestycja napotyka wiele trudności. Jednocześnie, aby
uniknąć wprowadzania nauczania w systemie zmianowym, placówki na Oławskiej i Szobera czeka rozbudowa.
Rozpoczął się również proces budowy nowego budynku
przedszkola na Cokołowej.

Drogi i przestrzeń publiczna

Po wielu staraniach udało się nakłonić Miasto do
wprowadzenia zadania dotyczącego poszerzenia tzw.
wąskiego gardła przy S8 (spodziewamy się, że inwestycja
zostanie zrealizowana za ok. 2 lata). W pierwszej części
roku prowadziliśmy wraz z mieszkańcami przegląd niebezpiecznych miejsc na lokalnych drogach, następnie
podczas posiedzenia z policją i jednostkami miejskimi
udało się wyznaczyć szereg problemów wymagających
poprawy lub przebudowy. Zapoczątkowaliśmy też proces uchwalania planu miejscowego dla terenu zajmowanego obecnie przez hipermarket Tesco. Pracowaliśmy
także nad uwagami do planu dla Chrzanowa. Chcemy, by
na Bemowie było więcej zieleni i aby wraz z nieuchronnym pojawianiem się bloków powstawały również porządne drogi i placówki oświatowe.

Działalność społeczna

Wybieramy Bemowo w marcu zapoczątkowało akcję
„Wspieramy bemowskich przedsiębiorców”, do której
jesienią dołączono inicjatywę „Wspieramy bemowską
gastronomię”. Za pomocą naszego fanpage’a na Facebooku umożliwialiśmy firmom reklamowanie swojej
działalności. W listopadzie dołączyła do tego akcja kupowania świątecznych podarunków od mieszkańców
Bemowa, którzy prowadzą własny biznes. Wciąż można
za naszym pośrednictwem docierać do klientów. Zapra-
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szamy, bo ważnym jest, byśmy działali razem! Udzielamy
się również charytatywnie. Pod koniec 2019 r. organizowaliśmy wielką paczkę dla kombatantów, a w 2020 r.
zainicjowaliśmy zbiórkę dla pacjentów oraz medyków ze
Szpitala Wolskiego (oddział Covid), aby w tym trudnym
czasie, kiedy nie ma odwiedzin, choć odrobinę pomóc
w walce z pandemią. W grudniu, jak co roku, braliśmy
udział w Bemowskim Mikołaju, czyli zbiórce dla najbiedniejszych rodzin naszej dzielnicy.

W trosce o mieszkańców

Rozpoczęliśmy społeczną walkę o ratowanie rozkładów jazdy autobusów 112 i 171. Po konsultacjach
z mieszkańcami przesłaliśmy ich opinie do Zarządu
Transportu Miejskiego. Dziękujemy za każdą Państwa
uwagę, gdyż wspólnymi siłami udało się osiągnąć kilka
sukcesów, m.in. zatrzymanie wymienionych wyżej linii
na Bemowie. Złożyliśmy skargę na nowy system gospodarowania odpadami. Finalnie udało się wywalczyć przesunięcie wprowadzenia podwyżek do kwietnia 2021 r.
Mamy nadzieję, że czas ten pozwoli na ulepszenie zasady rozliczenia odpadów, bo obecna uchwała miasta
posiada wiele uchybień.

Rok 2020 to ok. 170 interpelacji i interwencji o zróżnicowanej tematyce i zakresie. Reagujemy zawsze tam,
gdzie zgłaszacie swój pomysł lub problem do rozwiązania. Ramię w ramię z mieszkańcami protestowaliśmy
w obronie przed deweloperem w Lesie Bemowskim,
działaliśmy w celu rozpoczęcia programu zbierania
deszczówki na Bemowie czy ponownego uruchomienia kortów w Parku Górczewska (co ma nastąpić już
w 2021 roku). Dobrze wiemy, że nawet małe zmiany mają
znaczenie, takie jak doświetlenia przejścia dla pieszych,
likwidacje barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych czy ustawienie ławek, koszy i sadzenie drzew!

Co dalej w 2021?

Mamy nadzieję, że sytuacja w 2021 roku wróci do
normy i oprócz wyżej wspomnianych priorytetów Bemowo zyska dużo więcej, a realizacji doczeka się wiele

str. 57

porzuconych przez pandemię inwestycji drogowych
i infrastrukturalnych. Dodatkowo czekamy na otwarcie
tężni (wynik współpracy między mieszkańcami a naszymi radnymi). Chcemy też rozbudować system konsultacji społecznych na Bemowie, aby każdy z Państwa miał
większy wpływ na to, co się dzieje w dzielnicy. Marzymy
również o stworzeniu Akademii Bemowskiego Juniora
z całym szeregiem nieodpłatnych zajęć i warsztatów dla
dzieci. Będziemy asystować przy realizacji projektów naszych radnych dotyczących butelkomatu dla Bemowa,
jak również zasadzenia ponad 100 nowych drzew oraz
pilotażowego pomysłu zadaszonych ławek dla seniora. Chcielibyśmy zainicjować powstanie nowych miejsc
aktywności dla młodzieży i ulepszyć ofertę kulturalno-sportową dla dorosłych!
Masz pomysł? Kwestie do omówienia? Wejdź na fanpage Wybieramy Bemowo i skontaktuj się z nami!

W OBIEKTYWIE BEMOWSKIEJ RADY SENIORÓW
MINĄŁ ROK, TRUDNY ROK...
Do realizacji zadań statutowych w roku 2020 Bemowska Rada Seniorów przystąpiła ochoczo i z pełnym zaangażowaniem. W styczniu członkowie Rady uczestniczyli
w 28. Finale WOŚP, organizując stoisko promujące szlachetną ideę wolontariatu oraz licząc zebrane w puszkach datki.
Nieświadomi nadchodzącej pandemii i rozwoju sytuacji, w ciągu pierwszych trzech sesji stacjonarnych,
uzgodniliśmy i przyjęliśmy Plan Pracy Rady na 2020
rok, zakładający działania na rzecz tworzenia aktywnego uczestnictwa seniorów Bemowa w życiu społecznym
oraz wspierania i pobudzania środowisk osób starszych
do podejmowania inicjatyw lokalnych. Zamierzaliśmy
kontynuować działania promujące bezpieczeństwo
i podnoszące świadomość zagrożeń czyhających na seniora we współczesnym świecie, takie jak: Senior na
drodze, Stop manipulacji sprzedażowej, Koperta życia
czy Widzisz – Reaguj.
Wychodząc z założenia, że starsi i młodsi mają sobie
wiele do zaoferowania, zakładaliśmy podjęcie działań
międzypokoleniowych poprzez nawiązanie współpracy
z Młodzieżową Radą Dzielnicy, a także dziećmi z bemowskich przedszkoli.
Tradycją Rady Seniorów stało się podejmowanie akcji propagujących szeroko pojętą aktywność fizyczną
i zdrowy styl życia. Seniorzy z Bemowa są grupą szczególnie aktywną, odnoszącą sukcesy sportowe nie tylko
na arenach sportowych stolicy, ale także województwa
mazowieckiego. Wspólnie z Wydziałem Sportu i Rekreacji opracowaliśmy harmonogram działań na rzecz podtrzymania tego potencjału w roku bieżącym.
Członkowie Rady Seniorów przywiązują bardzo dużą
wagę do bezpośrednich kontaktów ze starszymi miesz-
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kańcami dzielnicy, które wzbogacają doświadczenie
i wiedzę o ich potrzebach. Zaplanowaliśmy w związku
z tym szereg spotkań w Klubach Seniora, na piknikach
i wydarzeniach organizowanych na terenie Bemowa
oraz obchodach Dnia Seniora w Warszawie, ściśle współdziałając w tym zakresie z Forum Bemowskich Seniorów
oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo.
Pandemia koronawirusa i wprowadzenie kwarantanny pokrzyżowały plany nie tylko Bemowskiej Rady Seniorów. Konieczność izolacji to czas niezwykle trudny dla
wszystkich, ale zwłaszcza dla osób starszych. Z dnia na
dzień zostaliśmy odcięci od bliskich, zmieniły się nasze
dotychczasowe aktywności i plany. To właśnie seniorom
najtrudniej było odnaleźć się w nowej sytuacji, dostrzec
pozytywy i uwierzyć, że jeszcze będzie dobrze - zwłaszcza, że zbliżały się Święta Wielkanocne, w których czas
spędzony tradycyjnie z rodziną jest szczególnie ważny.
Zastanawialiśmy się, jak w tej sytuacji pomóc przetrwać ten okres seniorom, osobom samotnym i chorym.
W czasie epidemii wielu z nas dotknęła nie tylko izolacja
społeczna, ale także wykluczenie cyfrowe. Brak wiedzy

na temat nowych technologii utrudniał kontakt i utrzymanie relacji z rodziną i przyjaciółmi. Osoby starsze
w sposób szczególny odczuwały strach, niepewność
i osamotnienie. W związku z tym w pierwszej kolejności,
za pośrednictwem mediów społecznościowych, podjęliśmy szeroko zakrojoną akcję informacyjną o prowadzonych na terenie Bemowa działaniach pomocowych
i wsparcia w okresie izolacji, przekazując również do
odpowiednich instytucji sygnały o osobach wymagających pomocy. Na stronie internetowej Rady i Facebooku
stworzyliśmy przewodnik po dostępnych zajęciach online organizowanych przez Dzielnicę Bemowo, a także
inne organizacje prowadzące działalność dedykowaną
seniorom (poradniki, joga, gimnastyka, jęz. angielski, zajęcia komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi realizowane w ramach Akademii Bemowskiego Seniora itp.).
Ciekawym doświadczeniem był udział członków Bemowskiej Rady Seniorów w filmie promującym aktywność osób dojrzałych w czasie pandemii, przedstawiającym sylwetki najstarszych mieszkańców Bemowa i ich
doświadczenia wynikające z konieczności pozostawania
w izolacji. Projekt Moniki Grzybowskiej pod tytułem
„Chce się żyć” niósł optymizm i przywracał nadzieję,
że jeszcze będzie normalnie. Podobne przesłanie miał
przeprowadzony przez nas wywiad z Mają Niderlą
– seniorką, trenerką pilatesu, która w ramach wykładu
w Akademii Bemowskiego Seniora zapraszała do wspólnych ćwiczeń online, pokazując korzyści dla zdrowia
osób starszych, wynikające z systematycznej aktywności
fizycznej.
W czerwcu udało nam się zrealizować program artystyczny, przygotowany z okazji Dnia Dziecka dla maluchów z Przedszkola nr 415 im. Akademii Pana Kleksa.
Niestety nie mogliśmy odwiedzić przedszkolaków osobiście, więc przesłaliśmy im specjalnie przygotowaną
z tej okazji niespodziankę filmową pt. „Od dużych dla
małych”.
Okres letni przyniósł złagodzenie restrykcji, możliwość złapania oddechu i nadzieję, że najgorsze już za
nami. Bardzo ostrożnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego, rozpoczęliśmy działania na rzecz odbudowy aktywności sportowej, wierząc,
że jest to najlepsza droga do zachowania zdrowia i odzyskania sprawności. To były ogromnie trudne powroty,
okazało się, że koronawirus wpłynął bardzo negatywnie
na nasze samopoczucie i kondycję psychiczną. W sierpniu członkowie Rady Seniorów, wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Bemowa, wzięli udział w II edycji Biegu po
Zdrowie (organizowanym przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej), a w październiku maszerowaliśmy
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w Parku Górczewska z kijkami, pokonując dystans 5 km
i wspierając w ten sposób szlachetną akcję „Stop przemocy – widzisz, reaguj”. W wydarzenia sportowe obfitował również wrzesień, pod naszą egidą i przy wsparciu Mariusza Wajszczaka, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy
Bemowo reprezentacja Bemowskich Seniorów triumfowała w Mazowieckich Senioriadach na stadionach
w Mrozach i Kozienicach. Piękne, słoneczne soboty spędziliśmy razem, rywalizując na arenach sportowych,
ramię w ramię z drużynami z innych miast. Cieszyliśmy
się swoim towarzystwem, a promienne uśmiechy, satysfakcja i radość malująca się na naszych twarzach świadczyły o tym, że duch w narodzie nie zginął, przetrwaliśmy ciężkie chwile i z wiarą oraz optymizmem patrzymy
w przyszłość.
We wrześniu spotkaliśmy się po raz ostatni
w 2020 roku na stacjonarnej sesji Rady, weryfikując
i opiniując wnioski złożone w kolejnej edycji konkursu
„Miejsce przyjazne Seniorom”. Ideą tego projektu jest
promowanie miejsc na terenie Bemowa pozbawionych
barier architektonicznych, gdzie seniorów traktuje się
w sposób szczególny, w których korzystają z bonifikat i promocji. Pozytywną ocenę naszej Rady uzyskało
5 wniosków z Bemowa, które złożono do rozpatrzenia
w kapitule Warszawskiej Rady Seniorów.
Późna jesień przyniosła drugą falę koronowirusa
i odsunęła w czasie powrót do normalności. Chociaż nauczyliśmy się wszyscy, jak żyć w tych specyficznych warunkach i oswoiliśmy trochę wroga, to problemy trudne
do rozwiązania, zwłaszcza dla osób starszych, pozostały.
Zaczynamy kolejny rok funkcjonowania Bemowskiej
Rady Seniorów II kadencji, wiedząc, że nic już nie będzie
takie samo dla nas, naszych bliskich i przyjaciół, ale wierząc, że doczekamy lepszych, pięknych czasów.
Wszystkim seniorom i sympatykom życzymy w nowym 2021 roku dużo zdrowia, spokoju i optymizmu.
Bądźmy razem.
Bożena Skudlarska
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