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Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Drodzy Czytelnicy,
na pewno przywykliście do tego,
że moje słowo wstępu zaczyna się krótkim opisem zachęcającym do lektury najnowszego wydania Twojego Bemowa.
W tym miesiącu będzie jednak inaczej.
Porozmawiajmy chwilę o Warszawie.
Ufam, że Wam na niej zależy. Chcecie czuć się bezpiecznie i komfortowo,
korzystać z najnowocześniejszego ekologicznego transportu publicznego.
Oczekujecie nowych nasadzeń drzew.
Zadbanych parków, ulic, nowych ścieżek rowerowych. Bezpłatnych żłobków,
wsparcia in vitro, nowoczesnych, dobrze
wyposażonych szpitali. Wymagajcie
tego od nas, samorządowców, ale musicie dać coś w zamian.
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Po pierwsze, mam szczerą nadzieję,
że mieszkając, pracując, studiując
w Warszawie rozliczyliście swój pit
w stolicy.
Po drugie, Czytelnicy spiszcie się! Narodowy Spis Powszechny trwa. Jego
wyniki pozwalają odpowiadać na nasze
potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Na ich podstawie tworzone są
budżety samorządów i wypłacane
dotacje dla gmin oraz województw.
Uzyskane wyniki wykorzystywane
są do planowania działań w zakresie
m.in.: oświaty, ochrony zdrowia, finansów, zagospodarowania przestrzennego,
potrzeb mieszkaniowych.
Co ważne, wysokość dotacji unijnych
oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą od liczby mieszkańców, określanej na podstawie wyników
z ostatniego spisu. Jak widzicie jest to
ważne dla nas wszystkich.
Spiszecie się przez internet, telefonicznie, albo w każdym urzędzie dzielnicy. Liczymy na Was!
Przed
nami
długi
weekend
majowy.
Mam
nadzieję,
że uda się Wam odpocząć. Na Bemowie przygotowaliśmy kilka ciekawych
atrakcji. Dla aktywnych mamy nordic
walking, otwarte boiska i naukę jazdy
na deskorolce. Miłośników spacerów
zapraszam do Parku Górczewska, gdzie
wzrok cieszą piękne, żółte żonkile.
W wolnej chwili proponuję przespacerować się w okolice ratusza, gdzie
możecie obejrzeć wystawę poświęconą 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Korzystajcie, odpoczywajcie, bawcie się dobrze i dbajcie
o siebie!
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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Nowe Przedszkole przy ul. Legendy 12
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11. ROCZNICA
KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

10 kwietnia o 8:41 upamiętniliśmy 96 osób, które
zginęły w katastrofie w Smoleńsku w 2010 roku.
Pod tablicą na terenie Kościoła parafialnego
pw. Matki Bożej Ostrobramskiej oraz na Skwerze
Generalskim zostały złożone kwiaty w imieniu Macieja Laska, Posła na Sejm RP, a także przez: Zarząd Dzielnicy Bemowo, Radnego Zbigniewa Chmiela i byłego
burmistrza Bemowa Michała Grodzkiego.
Pamiętamy!

od lewej: Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
i Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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WYSTAWA POŚWIĘCONA
230. ROCZNICY UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

Zapraszamy na wystawę „VIVAT KONSTYTUCJA!”
poświęconą 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja.
Prezentację można oglądać od 30 kwietnia
do 15 czerwca. Plansze znajdują się na ogrodzeniu placu
budowy II linii metra u zbiegu ulic Górczewskiej oraz
Powstańców Śląskich.

od lewej: Anna Wosińska Radna, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy
Bemowo, Radne: Patrycja Czerska, Aneta Nowolecka, Wioletta Borecka,
Iwona Łoboda oraz Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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UPAMIĘTNILIŚMY
POWSTANIE
W GETCIE WARSZAWSKIM

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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JUŻ MOŻECIE SKORZYSTAĆ
Z TĘŻNI SOLANKOWEJ!

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
z radnymi Martą Sylwestrzak, Arturem Zygrzakiem, Adamem Zawistowskim
i Krystianem Barcińskim

Uruchomiliśmy ją w Parku Górczewska. Uzdrowisko zostało wybudowane w ramach realizacji projektu
z Budżetu Obywatelskiego. Także, to dzięki Wam
mogła ona powstać! Tężnia jest obiektem ogólnodostępnym, niezamykanym, który będzie czynny od dzisiaj
do 29 października br. w godz. 10.00 – 20.00.
Tężnia solankowa jest obiektem przeznaczonym
do naturalnego wytwarzania aerozolu – mgły wodnej
z roztworu solanki zawierającego naturalne związki soli.
Rozpylona solanka na skutek nasłonecznienia i działania wiatru tworzy unoszący się aerozol zawierający
m.in.: jod, brom, magnez, wapń, krzem, potas i żelazo.
Powstały aerozol odznacza się szczególnymi walorami
zdrowotnymi, gdyż jego cząstki mają znaczną zdolność
penetracji poprzez błony śluzowe oraz skórę. Wokół tężni wytworzy się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorem.
WID
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SZKOŁA NA OŁAWSKIEJ
CORAZ BLIŻEJ

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
z radnymi Magdaleną Gogol i Anną Wosińską

Po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę prace
na terenie inwestycji związanej z rozbudową szkoły przy
ul. Oławskiej 3 nabrały tempa.
Inwestycja ta obejmuje:
● część szkolną dla klas wczesnoszkolnych I-III dla
16 oddziałów, tj. 400 dzieci z 8 świetlicami, szatniami
i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą;
● część przedszkolną dla 4 oddziałów, tj. 100 dzieci
z zapleczem kuchennym, salami zajęć specjalistycznych
i gabinetami;
● place zabaw, bieżnie, boiska do gimnastyki i gier
zespołowych;
● pozostałą infrastrukturę, w tym chodniki, wjazdy,
drogę pożarową, zieleń.
● Forma architektoniczna obiektu to dwie bryły
rzutem przypominające kwadraty. Każda z brył posiada
3 kondygnacje nadziemne, natomiast jedna z nich
posiada również kondygnację podziemną, w której
zlokalizowano szatnie. Powierzchnia użytkowa budynku
to 5238 m2, powierzchnia zabudowy 1747 m2, kubatura
całkowita 23 552 m3, max. długość budynku 84 m, max.
szerokość budynku 25 m.
Nasza dzisiejsza wizyta była okazją do zapoznania się z
postępem robót budowlanych oraz wizualizacją, obrazującą docelowe wykończenie pomieszczeń placówki.
Wizualizacja holu 360
WPK
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HISTORIA GKS ŚWIT
WARSZAWA (JELONKI)
I OBIEKTU PRZY
UL. OŚWIATOWEJ 12
GKS Świt Warszawa powstał niemal wiek temu i ma
niezwykle barwną historię. Został założony przez pracowników Gazowni Warszawskiej w 1924 r. Przez pierwsze
lata kojarzony był jako sportowa organizacja warszawskiego Powiśla, gdyż jego główna siedziba znajdowała się w gazowni przy ul. Ludnej 10. Później większość
jego członków pracowała w istniejącej do dziś Gazowni
Warszawskiej przy ul. Dworskiej (dziś ul. Kasprzaka).
Od 60 lat klub związany jest z Jelonkami.
Przedwojenne sukcesy na miarę krajową
Początkowo działały sekcje: piłki nożnej, gimnastyczna, zapaśnicza, bokserska i kulturalno-oświatowa.
W 1927 r. do Świtu przyłączyło się Koło Kolarzy Gazowni
Warszawskiej, założone w 1923 r.* Szybko okazało się,
że to właśnie kolarze odnosili największe sukcesy.
W 1933 r. Stanisław Wasilewski zajął III miejsce
w Wyścigu Dookoła Polski, a tuż za nim był Władysław
Konopczyński. Obaj kolarze zaliczali się do krajowej czołówki. Władze polskiego kolarstwa dostrzegły wśród
działaczy Świtu zdolności organizacyjne, dlatego klubowi powierzono organizacje Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przełajowym w 1930 r.
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Oczkiem w głowie działaczy klubowych była piłka
nożna. Futboliści w 1930 r. awansowali do A klasy, czyli
do drugiego szczebla rozgrywkowego. Niektóre spotkania obserwowała nawet dwutysięczna widownia,
która dobrze rozpoznawała najlepszych graczy Świtu
– Mieczysława Prosatora i Stanisława Bzdaka. Obaj mieścili się w piłkarskiej kadrze Warszawy i kilka lat później przeszli do pierwszoligowych klubów stołecznych.
Boisko, na którym grali w latach dwudziestych, znajdowało się przy ul. Okopowej 43/47 i należało do SKRY.
Od 1929 r. klub korzystał ze stadionu przy ul. Zielenieckiej 2.**
W latach dwudziestych siedzibą klubu były pomieszczenia w gazowni przy ul. Ludnej 10, a w latach
trzydziestych lokale gazowni przy ul. Dworskiej 10
(dziś ul. Kasprzaka). Tam znajdował się także kort tenisowy. Ok. 1930 r. powstawały kolejne sekcje: gier
sportowych, wioślarska, tenisowa i lekkoatletyczna.  
Klub zrzeszał ponad 300 sportowców, głównie pracowników Gazowni Warszawskiej.
Przedwojenna polityka a sport
Tak jak większość ówczesnych klubów sportowych,
Świt korzystał ze wsparcia związku zawodowego i określonej partii politycznej. Klub gazowniczy uzyskał poparcie Związku Zawodowego Pracowników Gazowni.
Związek ten znajdował się pod wpływem Polskiej Partii
Socjalistycznej (PPS), stąd liczne kontakty klubu z lewicą. Po rozłamie w PPS w 1928 r. środowisko sportowców
Świtu wspierało lewicowy nurt sanacji i nową partię PPS
Dawna Frakcja Rewolucyjna, dlatego prezesem honorowym klubu był powszechnie znany wówczas polityk
Rajmund Jaworowski, a wśród członków Świtu długo
utrzymywał się kult Józefa Piłsudskiego. Pokłóciwszy się
z PPS, Świt stał się automatycznie klubem skonfliktowanym ze Skrą, a to oznaczało utratę możliwości korzystania z jej stadionu. Trzeba było poszukać nowego boiska.
Los nie był jednak łaskawy dla politycznych mocodawców Świtu. W kolejnych wyborach PPS Dawna Frakcja Rewolucyjna ponosiła klęski, a w ślad za nimi kryzys
dopadł także kluby sportowe z Centrali CZROS. Efektem
było to, że w 1937 r. Świt został wchłonięty przez Klub
Sportowy Pracowników Miejskich Syrena.
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Odrodzenie Świtu i jego „przeprowadzka” na Jelonki
Wkrótce po wojnie Świt reaktywowano. Ogromnym
wsparciem był wtedy znany nam już piłkarz Stanisław
Bzdak. Począwszy od 1946 r. był on zarówno piłkarzem,
trenerem, jak i działaczem Świtu. Ze względów politycznych działacze we wszelkich opracowaniach unikali opisywania swojego życzliwego stanowiska wobec sanacji,
a szczególnie roli honorowego prezesa Rajmunda Jaworowskiego. W latach stalinowskich klub musiał zmienić
nazwę. Od 1949 r. było to Zrzeszenie Sportowe „Ogniwo” Gazownia, a od 1955 Zrzeszenie Sportowe Sparta.
Do swej historycznej nazwy Świt powrócił w 1956 r.
Kilkakrotnie jednoczył się z innymi, mniejszymi klubami
z Woli: w 1954 przejął Unię (dawna KS Ulrychowianka),
a w 1958 r. niewielki RKS Lech.
W 1959 r. (według innych źródeł w 1961) GKS Świt
połączył się z KS Dębem Jelonki, regionalnym klubem
z Jelonek założonym w latach trzydziestych. Dąb był
klubem popieranym przez Towarzystwo Przyjaciół Jelonek, które wybudowało na Jelonkach niewielki stadion.
Obiekt ten, składający się z boiska piłkarskiego i strzelnicy, uroczyście oddano do użytku w czerwcu 1931 r.,
a w ceremonii wziął udział sam Janusz Kusociński.
Dąb korzystał z tego stadionu do wybuchu wojny
oraz najprawdopodobniej również po jej zakończeniu.
Po fuzji ze Świtem obiekt ten stał się siedzibą Świtu,
a sam Świt stał się klubem naszej dzielnicy. Według moich przypuszczeń stadion ten jest tożsamy z dzisiejszym
stadionem Świtu i znajduje się przy ul. Oświatowej 12.
Klub o tak bogatej historii, który znalazł się obecnie
w trudnej sytuacji, w pełni zasługuje na lepszy los.
*Współcześnie działacze RKS Świt ten właśnie rok
przyjmują za datę narodzin klubu.
** Obecnie na tym terenie znajduje się Stadion Narodowy i jego parking.
Fot. i tekst dr Robert Gawkowski
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WIRTUALNA WYCIECZKA
Z PLECAKIEM PO II RP

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i dr Robert Gawkowski

Przedstawianie kresowych uzdrowisk i ich kolorytu
to sama przyjemność. Budzi się w człowieku jakaś nostalgia za tym, co kiedyś było tak malownicze.
Temat dziś jest trochę zapomniany. Czy wszyscy wiedzą czym był przedwojenny, położony niedaleko Lwowa Truskawiec, gdzie pijało się sławną wodę mineralną
Naftusia? Jakie uroki miały dawniej Druskienniki, gdzie
uwielbiał wypoczywać Józef Piłsudski?
Druskienniki były przed wojną tym, czym dziś są
Suwałki – polskim biegunem zimna. Dla równowagi
na kresach mieliśmy też polski biegun ciepła,  tą sławą
cieszyły się Zaleszczyki. Położone nad granicą polsko-rumuńską, oblegane były przez wczasowiczów do końca
października. Dopiero wówczas   kończyło się tam lato.
Graniczny Dniestr dawał wypoczywającym ochłodę,
opalano się na skałach wysokiego brzegu.  Ciekawostką
jest to, że na najmniej widocznym skalnym tarasie, z dala
od ludzkich oczu, otwarto bodaj pierwszą w Polsce plażę
nudystów.
Tak jak do Zaleszczyk jechało się po ciepło, słońce
i po polskie melony, winogrona, cytryny, tak do Worochty położonej na wysokości 600 npm po to, by odetchnąć
urokami zimy. Tam przyjezdnych fascynowały dzikie
lasy i polany, a Karpaty Wschodnie urzekały wspaniałymi widokami. Worochta i okolica (Jaremcza, Tatary czy  
Mikuliczyn) a także nieco dalej położona, największa wieś
w II RP, czyli Żabie, liczące 8 tysięcy mieszkańców! Okolice   te były bazami wypadowymi dla narciarzy. Zwolennicy „białego szaleństwa” mieli do dyspozycji liczne,
pobudowane w dwudziestoleciu międzywojennym,
schroniska. W Rafajłowej, w nowoczesnym, ale zbudowanym z drewna, budynku w stylu huculskim, mogło
zamieszkać nawet 150 turystów, mających do dyspozycji
prysznice i ciepłą wodę.
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Raczkująca zaraz po odzyskaniu niepodległości
w 1918 r. polska turystyka mierzyła się z różnymi problemami. Kilkanaście lat później była w stanie obsłużyć
lilka milionów obywateli i pokazać im piękno naszego
kraju. Niestety, wojna wykasowała to słabo pamiętane
osiągnięcie II RP.
Kto nie słuchał wykładu na żywo, może go zobaczyć
na youtube.
Robert Gawkowski

AKADEMIA
BEMOWSKIEGO SENIORA

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
i Maria Kamińska pracownik muzeum w Wilanowie

W miesiącu kwietniu mieliśmy zaszczyt przedstawić
Państwu w ramach Akademii Bemowskiego Seniora
4 wykłady, dzięki którym poznaliśmy piękne zakątki
Polski i nie tylko.
8 kwietnia Maria Kamińska podzieliła się z nami
historią o Wilanowie królewskim i magnackim. Poznaliśmy Pałac,   który zachował niezmienioną formę architektoniczną wraz z otaczającym parkiem oraz zabudowaniami. Obecnie jest on miejscem wydarzeń kulturalnych,
koncertów i spotkań.
Nie wszyscy wiedzieliśmy, że Morawy nazywane
są czeską Toskanią. Dzięki wykładowi dr Piotrowa
Kociszewskiego   mogliśmy poznać ten unikalny region
bogaty w nietuzinkową architekturę. Jak się okazało nie
bez powodu Morawy nazywane są czeską Toskanią.
Ostatnim wykładem był wykład Adriana Pogorzelskiego o historii otwockiego uzdrowiska.  Łagodna aura,
położenie nad rzeką Świder i budowa Kolei Nadwiślańskiej przesądziły o sukcesie nizinnego, podwarszawskiego uzdrowiska. Jednak   Otwock ma do zaoferowania
dużo więcej, o czym mogliśmy przekonać się słuchając
wykładu.
                            
WSZ
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DWUJĘZYCZNOŚĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 364
Co roku w SP nr 364 tworzone są oddziały dwujęzyczne. W dobie wzmożonych relacji międzykulturowych
rzeczą konieczną stała się znajomość co najmniej dwóch
języków obcych. SP 364 jest jedną z trzech szkół w Warszawie realizującą dwujęzyczność francuską. Kontynuujemy tradycję Gimnazjum nr 83. Nauczanie dwujęzyczne to nie tylko rozszerzona nauka języka, ale – przede
wszystkim – nauczanie częściowo w języku obcym
przedmiotów, takich jak biologia, geografia, historia.
Poza językiem francuskim uczniowie klasy dwujęzycznej
będą uczyli się języka angielskiego.
Celem nauki w oddziałach dwujęzycznych jest uzyskanie biegłości językowej, która może być poświadczona certyfikatem językowym DELF. Oprócz certyfikatu
biegłości językowej absolwenci uzyskają świadectwo
ukończenia klasy dwujęzycznej, które umożliwi im kontynuowanie nauki języka francuskiego w klasach dwujęzycznych w renomowanych warszawskich liceach. Aby
dostać się do VII klasy dwujęzycznej, należy pamiętać
o rejestracji w naborze elektronicznym oraz o teście predyspozycji językowych, który odbywa się w języku polskim. Rekrutacja elektroniczna do siódmej klasy dwujęzycznej rozpoczyna się 17 maja br., a test predyspozycji
językowych odbędzie się 10 czerwca br. o godz. 9:00.
Nasza szkoła w tym roku ma 2 laureatki w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych organizowanych
dla szkół podstawowych województwa mazowieckiego.
Obie są uczennicami dwujęzycznej klasy 8a: Jagoda P.
– laureatka kuratoryjnego konkursu języka angielskiego
przygotowana przez p. Krystynę Sz. oraz Marta Z.
– laureatka kuratoryjnego konkursu języka francuskiego
przygotowana przez p. Magdalenę M.

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo z laureatkami Martą
i Jagodą z dyrektorem SP 364 Wojciechem Barańskim
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Oczywiście zgodnie z procedurami uczennice mają automatycznie 100-procentowy wynik egzaminu ósmoklasisty z języka obcego i mogą sobie wybrać dowolną
klasę w dowolnej szkole średniej w województwie
mazowieckim.
W piątek 30 kwietnia obu uczennicom wielkiego
sukcesu osobiście pogratulowała Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo. Pozostałych uczniów,
szczególnie klas VI szkół podstawowych, zachęcamy
do udziału w rekrutacji do klas VII dwujęzycznych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022,
która rozpocznie się 24 maja.
Szczegóły o rekrutacji znajdują się na poniższej
stronie.
WOW

SERCE NA NAKRĘTKI
Wszyscy doskonale wiemy, że istnieje wiele sposobów, aby pomóc innym osobom. Jednym z nich jest zbieranie nakrętek od plastikowych butelek. Przed wejściem
do Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3
w kwietniu stanął specjalny pojemnik. Dzięki wrzucaniu
nakrętek pomagamy przyrodzie, ale przede wszystkim
dzieciom chorym i z niepełnosprawnościami.
WOW

str. 20

DZIEŃ KOLOROWEJ
SKARPETKI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 364
21 marca jest kolorowy nie tylko z powodu pierwszego dnia wiosny! To właśnie tego dnia obchodzimy
Światowy Dzień Zespołu Downa zwany również Dniem
Kolorowej Skarpetki. Symbolem tego dnia są kolorowe skarpetki „nie do pary”. To wyraz różnorodności,
odmienności, społecznego niedopasowania – czyli tego
wszystkiego, z czym na co dzień zmagają się osoby
dotknięte Zespołem Downa.
W ramach zajęć edukacyjnych uczniowie szkoły zostali zapoznani z informacjami na temat wady genetycznej, jaką jest Zespół Downa. Młodsi uczniowie wykonali
prace plastyczne – kolorowe skarpety, które przyozdobiły szkolny korytarz. Ochotnicy mieli okazję do nauki
układu tanecznego stworzonego specjalnie na potrzeby
obchodów. Natomiast świetlica szkolna zaprosiła
uczniów wraz z ich rodzinami do świętowania online!
Akcja polegała na założeniu różnych skarpet i przesłaniu
kolorowego zdjęcia.
Celem działań SP nr 364 było podniesienie świadomości uczniów na temat życia i potrzeb osób z zespołem wad wrodzonych. Ten specjalny dzień posłużył także
propagowaniu tolerancji wobec odmienności i różnorodności. Była to również lekcja zrozumienia, akceptacji
i wsparcia dla osób chorych. Dziękujemy społeczności
szkoły za solidarność.
WOW

str. 21

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI
(21 MARCA)
W Szkole Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego
3 obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji. Święto zostało
ustanowione w 1999 roku przez UNESCO.
Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania
i publikowania poezji. Jak powiedział Edward Stachura,
„wszystko jest poezją i każdy może stać się poetą”.
Uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka polskiego stali się właśnie poetami. Wzięli udział w zabawie
zatytułowanej „wiersze z odzysku”. Otrzymali fragmenty
różnych tekstów. Ich zadaniem było stworzenie wiersza
w oparciu o już istniejący tekst. Wykreślali większość
słów, pozostawiali kilka wybranych, z których powstały nowe, autorskie utwory. Uczniowie znaleźli zupełnie nowy sens w tym, co już zostało kiedyś napisane.
Ta kreatywna dekonstrukcja tekstu okazała się świetną
zabawą.
          
WOW
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PRZYGARNIJ FUTRZAKA!

MISIA
Przeurocza, filigranowa czarnulka, szuka nowego
domu. Jaka jest? Bardzo delikatna, opanowana
i dość spokojna jak na swój młody wiek. Wiek
oceniany na około 1 rok. Ma świetne relacje
z kotami i zdecydowanie powinna trafić do
domu, w którym mieszka kot. Nie jest absolutnie typem jedynaka. Lubi się bawić wędką,
tunelami, myszkami, czy szeleszczącymi piłkami. Stosunek do ludzi? W pierwszym kontakcie ostrożna. Trwa to zwykle ok. 15 minut, po
tym czasie Misia kładzie się na plecy i zaprasza
do głaskania brzuszka. To typ kota idealnego.
Przebywa na warszawskiej Woli.
Wysterylizowana, zaszczepiona, zaczipowana.
Testy Fiv/ Felv ujemne (-).
Kontakt: 510440907.
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KOSTEK
To tylko pozornie niepozorny piesek. Niewielkiej postury, ale za to barwnej osobowości.
Potrafi tryskać radością, gdy czuje się bezpiecznie. Gdy rodzi się w nim poczucie zagrożenia,
Kostek staje w obronie swojej nietykalności.
Komfort poczucia bezpieczeństwa to warunek jego dobrych relacji, czy to z ludźmi, czy
psami. Zaufanym osobom serwuje żywiołowe
powitania, w których promienieje nadzieja na
jakieś urozmaicenie codzienności. To może być
spacer po lesie pełnym zapachów. To mogą też
być zabawy węchowe albo trochę ćwiczeń edukacyjnych. Psy, których nie zna, budzą w nim
niepokój. Także te spotykane na spacerach.
Na małej przestrzeni broni zasobów. Poszukujemy dla Kostka odpowiedzialnego opiekuna gotowego cierpliwie budować wzajemne
zaufanie, ofiarować Kostkowi poczucie bezpieczeństwa, ale i potrzebną mu rozmaitość.
Wydaje się, że nieźle się odnajdzie w domu,
będąc „jedynakiem”.
Kostek to samiec urodzony ok. 2015 r., średniej
wielkości, wykastrowany.
Kontakt w sprawie adopcji:
wolontariuszka Ania, tel. 698 307 526;
wolontariuszka Asia, tel. 604 827 516;
wolontariuszka Hania, tel. 608 890 013;
wolontariuszka Kasia, tel. 600 156 867.
Chcemy znaleźć dom najlepszy z możliwych,
dlatego zainteresowanych będziemy prosili
o wypełnienie ankiety adopcyjnej: kundellos.
pl/ankieta-adopcyjna/. Adoptując psa, bierzemy na siebie odpowiedzialność za los żywego
stworzenia na następne kilkanaście lat. Zwierzę
nie jest rzeczą. Nie wydajemy psów na łańcuch!
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej, zwrot kosztów profilaktyki oraz zgoda na ewentualne wizyty przed i po adopcji.
Warunkiem adopcji jest też wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji w ustalonym terminie,
o ile zabieg ten nie był wykonany wcześniej.
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DZIKI W MIEŚCIE
– ZALECENIA DLA
MIESZKAŃCÓW
Wiosna to okres, kiedy dziki się rozmnażają, a lochy
prowadzą młode. Jest to również czas, kiedy mieszkańcy Warszawy zgłaszają wiele przypadków obecności
dzików i dokonywanych przez nie zniszczeń – zwłaszcza
w ogrodach.
Liczba zgłoszeń, które wpłynęły do Lasów Miejskich
w pierwszym kwartale 2021 roku, jest prawie trzykrotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r.
Przyczyny sytuacji
Liczebność populacji dzików szacowana jest na około
1000-1500 sztuk i określana jest na podstawie obserwacji pracowników terenowych Lasów Miejskich. Wzrost
częstotliwości spotkań z dzikami wynika z różnych przyczyn. Populacja dzików bytująca w mieście jest bardzo
liczna, co wynika z dużej dostępności pożywienia poza
terenami leśnymi (dokarmianie przez ludzi, niezabezpieczone kontenery na śmieci, nieogrodzone działki,
nieużytki, itp.). Do tego dochodzą korzystne warunki klimatyczne i brak zagrożeń środowiskowych.
Dodatkowo dziki swobodnie przemieszczają się w obrębie miasta, a także pomiędzy stolicą i gminami sąsiednimi. Teren ich żerowania jest często znacznie oddalony
od miejsca ich bytowania.
Obecność dzików w środowisku naturalnym jest bardzo korzystna, jednak powodują sporo zamieszania, gdy
docierają w głąb miasta. Dzięki wysokiej inteligencji radzą sobie dobrze z rozmaitymi przeszkodami oraz łatwo
dostosowują swój tryb życia do nas, ludzi.
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Zalecenia
Przypominamy, że chcąc uniknąć spotkań z dzikami:
• należy utrzymywać czystość i porządek
na terenach swoich nieruchomości;
• nie wolno wyrzucać żywności w miejscach do tego
nieprzeznaczonych;
• kosze na śmieci w okolicy gospodarstw domowych
powinny być zamykane, aby dzik nie mógł się do
nich dostać i nie wyczuł zapachu pożywienia.
Natomiast, gdy dojdzie do spotkania z dzikiem:
• w momencie, gdy zauważymy dzika (a gdy on nas
nie zauważył), należy oddalić się, nie wykonując
gwałtownych ruchów;
• nie należy uciekać, ponieważ może to sprowokować
zwierzę do ataku;
• nie wolno głaskać, karmić, podchodzić do dzika,
który sprawia wrażenie zwierzęcia oswojonego,
ale w dalszym ciągu może być niebezpieczny.
Dodatkowo:
• przebywając z psem w miejscach, gdzie może dojść
do spotkania z dzikiem, należy bezwzględnie
trzymać swoje zwierzę na smyczy – obecność psa
oraz sprowokowanie dzika może poskutkować
śmiertelnym atakiem na psa;
• należy zachować szczególną ostrożność
w miejscach bytowania dzików – poznasz je
po zrytym terenie.
W przypadku bezpośredniego zdarzenia z udziałem
jakiejkolwiek zwierzyny dziko żyjącej prosimy o kontakt
z pracownikiem ds. łowiectwa Lasów Miejskich pod
nr. tel. 600 020 746 lub 600 020 747, które są czynne
całą dobę. Można też zadzwonić do Straży Miejskiej pod
numer 986.
WOŚ
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UWAŻAJMY NA JEŻE!

grafika: www.ekostraz.pl, www.jeże.org
Jeże obudziły się wraz z nastaniem ciepłych dni
i ruszyły pędem w poszukiwaniu jedzenia. Są tak
wygłodniałe, że tuptają na oślep, nie zważając na samochody, kosiarki i inne niebezpieczeństwa. Dlatego to my
musimy uważać na jeże!
Mimo, że są to zwierzęta nocne, w poszukiwaniu
jedzenia mogą być aktywne także w ciągu dnia. Jeże nie
są słodkimi maskotkami, lepiej więc napotkanemu jeżowi zapewnić spokój i nie przenosić go w żadne miejsce.
Możemy wyrządzić krzywdę jemu lub pozostawionym
w norce maluszkom, czekającym na powrót mamy.  
Interweniujmy tylko w sytuacjach naprawdę koniecznych!
Kiedy powinniśmy pomóc jeżowi? Gdy zauważymy,
że kuleje, jest osowiały, wychudzony, nie zwija się w kulkę przy dotykaniu, ma dużo kleszczy lub gdy spotkamy
potrąconego ssaka na drodze. Warto wtedy poprosić
o pomoc weterynarza lub specjalistyczny ośrodek niosący pomoc jeżom. Chorego jeża trzeba koniecznie ogrzać
i nakarmić (najlepiej wysokiej jakości karmą dla kociaków). Nigdy nie podawajmy zwierzakowi jabłka – to mit
z dzieciństwa, że jeże się nimi żywią. Nie należy podawać
im także mleka, gdyż nie trawią laktozy i od mleka giną.
Warto też uważać podczas jazdy samochodem po
zmierzchu. Jeż nie ma szans przeżyć spotkania z kołami
samochodu. Miejmy oczy szeroko otwarte i pamiętajmy
o tych małych, pożytecznych stworzeniach.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu
stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb,
o których mowa w art. 33 ust. 3.
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Warto też pamiętać o zasadach postępowania z jeżami, które pojawią się w różnych zakątkach naszej dzielnicy i miasta. Po pierwsze, napotkanego w mieście jeża
należy pozostawić w spokoju. Jeśli to karmiąca samica,
zabranie jej w inne miejsce może spowodować, że zginie
całe gniazdo małych jeżyków, do których matka nie powróci. Pierwsze młode jeże przychodzą na świat już pod
koniec kwietnia.
Jeśli znajdziemy rannego jeża, zabierzmy go do
weterynarza lub skontaktujmy się ze Strażą Miejską
m.st. Warszawy, Lasami Miejskimi Warszawa albo jedną
z organizacji pomagających jeżom.
Zagubione lub osierocone małe jeżyki można zgłaszać
bezpośrednio do opiekuna Polskiego Stowarzyszenia
Ochrony Jeży (lista opiekunów znajduje się na stronie
Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży „Nasze Jeże”).
Pamiętajmy także, że jeże są szczególnie podatne na
inwazje kleszczy i mogą być pośrednikami chorób odkleszczowych, dlatego przy kontakcie z jeżami powinno
się zachować ostrożność i nie dotykać bez potrzeby tych
sympatycznych zwierząt.
Więcej o biologii jeży oraz o tym, jak im pomagać,
można dowiedzieć się m.in. na stronach organizacji działających na rzecz tych zwierząt:
www.jeze.com.pl
www.naszejeze.org
www.jeze.org.pl.
www.jerzydlajezy.com
www.primum.org.pl
WOŚ
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PIERWSZE OZNAKI WIOSNY
W BEMOWSKICH PARKACH
„Gdybyśmy nie mieli zimy, wiosna nie byłaby tak przyjemna”

Anne Bradstreet
Po dłuższej niż w latach ubiegłych zimie w końcu i na
Bemowo dotarła wiosna. Dla wielu z nas pożegnanie
zimy to bardzo potrzebna przerwa od chłodnych i śnieżnych dni. Często jest to również okres zmian i początek
czegoś nowego.
„Wszystkich gorąco zachęcam do spacerów w poszukiwaniu oznak budzącej się przyrody na terenie naszej
dzielnicy, abyśmy po śnieżnym i zimnym okresie mogli
dostrzec piękno otaczającego nas świata. Warto odwiedzić Park Górczewska, w którym aktualnie rozkwita
2000 sztuk żonkili posadzonych jesienią ubiegłego roku
w ramach tworzenia „Pól Nadziei”, Fort Bema, teren
zieleni przy ul. Anieli Krzywoń, Gliniankę Sznajdra, gdzie
wieczorami słychać rechot żab” – zachęca Jakub Gręziak,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Kilka ciekawostek o tej jednej z najpiękniejszych
pór roku.
• Początek wiosny niemal zawsze przypada 20 lub
21 marca. Zdarza się, że dzień ten wypada 19 marca.
Dzieje się tak dlatego, że równonoc i przesilenie
nie zawsze pojawiają się w tym samym dniu.
• Gdyby papież Grzegorz XIII nie uznał kalendarza gregoriańskiego w 1582 roku, co każde 128 lat od daty
jego wprowadzenia równonoc wiosenna przypadałaby
o cały dzień kalendarzowy wcześniej. Doprowadziłoby
to w końcu do momentu, w którym Wielkanoc obchodzilibyśmy w środku zimy.
• Pierwszego dnia wiosny wschód i zachód słońca są
oddalone od siebie o około 12 godzin na całym świecie.
• Wiosną jest więcej światła dziennego, ponieważ
oś Ziemi przechyla się w kierunku słońca o tej porze
roku.

Fot. Aleksandra Flis
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• Pierwszymi kwiatami kwitnącymi wiosną są przebiśniegi, krokusy, mniszki, żonkile, tulipany i irysy.
• Na świecie jest około 10 000 gatunków ptaków,
z czego około 20% migruje wiosną, wracając do swoich
domów po wylocie na zimę.
• Małe ptaki, choć rodzą się z umiejętnością śpiewania,
uczą się śpiewać wiosną specyficznych piosenek swojego gatunku. Nauka ta zajmuje około dwóch miesięcy.
• Na przestrzeni ostatnich 100 lat najzimniejsza wiosna była w 1929 roku. Śnieg i mróz pojawiły się już
w październiku 1928 roku, zaspy śnieżne sięgały kilku metrów, a ujemne temperatury utrzymywały się do końca
kwietnia. Wiosna nadeszła dopiero w maju.
• Wiosna ma pozytywny wpływ na pszczoły. W tym
czasie zajęte swoimi sprawami są najmniej skłonne
do atakowania ludzi.
WOŚ

Fot. Aleksandra Flis
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Przeprowadziliśmy w kwietniu konieczny
remont skateparku  przy ul. Wrocławskiej. Dzięki
temu odbywane tam treningi będą jeszcze
bezpieczniejsze. Wszystko działa bez zarzutu,
zapraszamy do zabawy!

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

REMONTY
OBIEKTÓW
SPORTOWYCH
NA BEMOWIE
Rozpoczynamy remont na Alei Sportów Miejskich! Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza poszedł zobaczyć, co dokładnie i w jakim zakresie
wymaga serwisu. W strefie parkour wymienimy
rurki, nawierzchnie oraz piasek na boisku do piłki
siatkowej plażowej. Niebawem będzie Wam się
trenowało jeszcze lepiej.

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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44. KONKURS
RECYTATORSKI
„WARSZAWSKA SYRENKA”
Tegoroczna dzielnicowa edycja konkursu odbyła się
12 i 13 kwietnia w Punkcie Bibliotecznym „Spotykalnia”.  Pierwszy etap eliminacji przebiegał w bemowskich
szkołach. Regulamin, podobnie jak w roku ubiegłym,
dopuszczał przeprowadzenie eliminacji w formie przeglądu materiałów filmowych. Jury w składzie: Przewodniczący prof. Stanisław Górka, Maria Ziółek i Piotr Siła po
przesłuchaniu 118 uczestników eliminacji dzielnicowych
44. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
przyznało 13 wyróżnień i 12 nagród, w tym 4 nagrody
pierwsze w trzech kategoriach wiekowych. – Bardzo nas
cieszy to, że z roku na rok nie spada liczba uczestników,
a dzieci i młodzież wciąż interesują się i chcą mówić poezję – powiedział Piotr Siła.
Jurorzy zgodnie przyznali, że mimo trudności wynikających z braku kontaktu na żywo, uczestnicy byli bardzo zaangażowani w interpretację utworów i trzymali
dobry poziom. – Zauważalne jest to, że mimo pandemii
i braku zajęć z nauczycielem młodzież potrafiła dobrać
różnorodny repertuar często odbiegający od szkolnych
kanonów lektur – stwierdził prof. Stanisław Górka. – Pokazuje to, że zainteresowanie dobrą literaturą jest wśród
nich duże – dodał Górka. Jurorzy wyrazili nadzieję, że kolejna edycja odbędzie się już w normalnych warunkach
i w końcu wspólnie z uczestnikami będą rozkoszować się
żywym słowem.
Finał 44. Konkursu Recytatorskiego Warszawska
Syrenka odbędzie się w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie w dniach
15-16 maja 2021 r.

od lewej: prof. Stanisław Górka, Jakub Gręziak Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Bemowo, Maria Ziółek i Piotr Siła
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W finale udział wezmą:
● Kategoria I
WIKTOR KIEDOS                                                     
klasa IIIb SP nr 363
● Kategoria II
KAMILA PACHNIEWSKA                                        
klasa IVb SP nr 82
● Kategoria III
ALICJA CHARZYŃSKA                                             
klasa VIIb SP nr 150
ŁUKASZ MUSIANEK                                                
klasa VIIa SP nr 316
WKU

ŁĄCZY NAS TEATR
Teatr jest dla dzieci miejscem wyjątkowym, w którym
wszystko może się zdarzyć, zaś odtwórca roli ma okazję
realizować swoje marzenia. W weekend 17 kwietnia zaprosiliśmy rodziny z dziećmi w wieku 3–6 oraz 7–12 lat
do udziału w interaktywnych warsztatach teatralnych
„Łączy nas Teatr” przygotowanych przez Teatr Capitol.
Zajęcia opierały się na twórczej zabawie wykorzystującej
metody teatralne.
Warsztaty odbywały się online i wykorzystywały doświadczenie różnych form teatralnych: teatru lalkowego,
teatru żywego planu oraz teatru muzycznego. Instruktorzy uaktywniali najmłodszych widzów, pobudzali ich
wyobraźnię i pomagali w tworzeniu własnego teatru
w domu. Wspólnie uczyliśmy się wiersza, wykorzystywania przedmiotów codziennego użytku w teatrze, poznawaliśmy rozmaite techniki aktorskie, a także śpiewaliśmy piosenki. To tylko niektóre z atrakcji warsztatów
poprowadzonych przez znanych z filmów, seriali i spektakli aktorów – Marlenę Suder oraz Igora Obłozę.
WKU
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KONKURS WIELKANOCNY
– EKOLOGICZNY ZAJĄCZEK!

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

W okresie przedświątecznym zorganizowaliśmy
wyjątkowy, ekologiczny konkurs plastyczny, mający na
celu wsparcie mieszkańców Dzielnicy Bemowo w rozwijaniu umiejętności plastycznych oraz kreatywnego myślenia. Jego myślą przewodnią było stworzenie ozdoby
wielkanocnej w dowolnej technice z wykorzystaniem
materiałów ekologicznych lub wtórnych. Prace zostały
przekazane w formie elektronicznej, a konkurs rozstrzygnięto tuż przed świątecznym weekendem.
Laureatom dyplomy oraz nagrody wręczył Jakub
Gręziak, Zastępca Burmistrza. Liczba zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, a wybór zwycięzców okazał się nie lada wyzwaniem. Wykonane prace
odzwierciedlały ogromne zaangażowanie i kreatywność
uczestników. Mamy nadzieję, że przygotowanie ozdób
było dla wszystkich nie tylko wspaniałą przygodą, ale
także okazją do wspólnej, rodzinnej zabawy. Dziękujemy
dzieciom oraz rodzicom za zaangażowanie i zachęcamy
do uczestnictwa w kolejnych konkursach.
Zapraszamy do oglądania zwycięskich prac w zakładce Kultura na www.bemowo.waw.pl.
WKU
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NIEZWYKŁE PORANKI
Z TEATREM „FORMA”?
CZEMU NIE!
Bemowo, jak zawsze, ma magiczne propozycje
dla dzieci, przygotowane zarówno dla najmłodszych
widzów, jak i tych nieco starszych… Dwa niedzielne poranki spędziliśmy z Teatrem „Forma”. Zaczęliśmy przepiękną bajką „O rybaku i złotej rybce”.
Któż nie zna historii ubogiego rybaka, który podczas
codziennego połowu wyłowił złotą rybkę? Resztę historii
można było obejrzeć 18 kwietnia!
Tydzień później przeżywaliśmy klasyczną opowieść
o dojrzewaniu na motywach baśni Hansa Christiana
Andersena „Brzydkie kaczątko”. Spektakl poruszył temat
tolerancji i zwrócił uwagę widza na problem odmienności. – Temat jest zawsze aktualny, a siła starej historii
rośnie i nabiera nowego wymiaru – podkreślił Jakub
Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejny spektakl dla dzieci!
9 maja zaprzyjaźnimy się z królem Krakiem i szewczykiem Skubą, który „uwolnił Kraków od groźnej bestii”.
WKU
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MAJ W BEMOWSKIM
CENTRUM KULTURY
Po sukcesie inauguracyjnego koncertu zespołu
Jazzgot zapraszamy na kolejny występ z cyklu Zmiana
klimatu! 15 maja zagra dla Was rock’n’rollowo-bluesowa grupa Shama, która w swojej twórczości stawia na
przekaz, jakość i szacunek do słuchaczy. W ich utworach
można usłyszeć wpływy zarówno The Beatles i Michaela
Jacksona, jak również Billie Eilish i Maca DeMarco.
Seria o nazwie Zmiana Klimatu to podróż po nowe
brzmienia – w stronę różnych gatunków muzycznych.
To głos młodego pokolenia przepełnionego energią, ale
też niepokojem, troską o planetę i niepokornymi tekstami komentującymi rzeczywistość. Koncerty te są transmitowane na żywo oraz ukierunkowane, w miarę możliwości, na kameralne grono słuchaczy. Całemu cyklowi
towarzyszy zbiórka na rzecz działań wodnych Polskiej
Akcji Humanitarnej.
Wciąż będą się odbywać zajęcia stałe będące w ofercie Bemowskiego Centrum Kultury i bezpłatne warsztaty
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zaprosimy mieszkańców m.in. na kolejny webinar w ramach cyklu NVC
dla mieszkańców, spotkanie autorskie z serii Poza kanonem czy warsztaty „Tylko dla ojców”.
Sytuacja jest dynamiczna, plany mogą się zmieniać.
Aktualny repertuar zawsze dostępny jest na stronie bemowskie.pl.
BCK
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BEMOWSKA BIBLIOTEKA
REALIZUJE
POMYSŁY MIESZKAŃCÓW
Będzie można wziąć udział w różnorakich warsztatach z zakresu zdrowia i kondycji fizycznej oraz sztuki
i robótek ręcznych. Spotkania są realizowane w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2021.
Joga, rośliny w słojach i szkle, majsterkowanie,
szydełkowanie czy robienie na drutach, decoupage, malowanie na odzieży – to tylko niektóre warsztaty dla dorosłych, na które mogą liczyć użytkownicy bemowskiej
Biblioteki. Ale nie tylko oni. – Do udziału w nich zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby udoskonalić swoje
umiejętności lub zdobyć nowe, atrakcyjnie i bezkosztowo spędzić czas – podkreśla Joanna Braun, koordynator
projektów. Obecnie spotkania są realizowane online.
Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona i obowiązują
na nie zapisy. Więcej szczegółów na temat harmonogramu zajęć oraz zgłoszeń można znaleźć na stronie:
www.bibliotekabemowo.pl.
Biblioteka Bemowo
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FILOZOFOWALIŚMY
W BIBLIOTECE.
WYSTAWA I WARSZTATY
O OJCU BOCHEŃSKIM
Co ma racjonalność do filozofii? A czy filozofia może
być światopoglądem? Skąd się biorą zabobony? Czy logika jest trudna? Czy może wychowywać? Czy zastanawiamy się na co dzień nad tymi zagadnieniami? O tym właśnie była mowa podczas webinaru dra Rafała Szprynca
o rozumieniu przez ojca Bocheńskiego filozofii. Podczas
spotkania, online, została również zaprezentowana wystawa o bohaterze projektu bemowskiej Biblioteki. Partnerem projektu jest Fundacja PZU.
– Sylwetka o. Bocheńskiego wydaje się mało znana,
ale to postać wyjątkowa, która w dzisiejszych, niepewnych czasach może stać się duchowym oparciem dla nas
wszystkich, w tym również dla młodzieży – podkreśla
Joanna Braun, koordynator projektu.
Inspiracją do stworzenia projektu okazało się ustanowienie o. Bocheńskiego patronem roku 2020 przez izbę
wyższą Parlamentu RP.
Projekt jest unikatowy, a prezentacja sylwetki i głównej myśli filozoficznej dominikanina – o. Bocheńskiego,
polskiego myśliciela i patrioty, odbyła się w Miejscu
Aktywności Lokalnej Spotykalnia w przestrzeni galerii
handlowej.
Ponadto w ramach projektu w placówkach biblioteki na Bemowie można odnaleźć literaturę tematyczną
z możliwością wypożyczenia i zgłębiania tematu, a także
zakładki z ponadczasowymi cytatami filozofa.
Biblioteka Bemowo
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