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Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Drodzy mieszkańcy,
doczekaliśmy się! Piękna pogoda długo kazała nam na siebie czekać, ale
wreszcie jest! I jak zawsze z radością
ją przywitaliśmy. Świeci słońce, Park
Górczewska olśniewa zielenią, w całym
mieście rozkwitły tulipany. Już czuć
wakacje, choć uczniowie na kilka tygodniu wrócili jeszcze do szkół po wielu
miesiącach nauki zdalnej. Matury i egzaminy ósmoklasisty za nami.
Co najważniejsze, możemy wreszcie osobiście spotkać się na wydarzeniach dzielnicowych. Z niecierpliwością ich wyczekiwałam. Na dobry
początek zaplanowaliśmy kilka naprawdę fajnych imprez. 8 czerwca spotkamy się na OSiR Bemowo podczas
wystawy fotograficznej z nadesłanymi przez Was zdjęciami w ramach
konkursu „Bemowo wczoraj i dziś”,
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w którym tak licznie wzięliście udział.
12 czerwca wszystkich miłośników
czworonogów zapraszam na VI Piknik
„Pies na Medal”. Przewidzieliśmy mnóstwo atrakcji dla Was i Waszych psów.
Tego samego dnia spotkamy się na koncercie CLEO w Amfiteatrze. A gdy skończy się szkoła i będziemy mogli już oficjalnie rozpocząć letnie wakacje, chwilę
tę uświetni koncert kultowego zespołu!
Czy wiecie, że najdłuższym utworem
Kultu jest piosenka „Tan”? Trwa 12 minut i 14 sekund. Ciekawe czy zabrzmi
podczas naszego „Rozpoczęcia lata na
Bemowie” 27 czerwca. Tak czy inaczej,
z pewnością „będzie się działo!” Musicie
być z nami!
Jeżeli brakowało Wam ruchu koniecznie zapoznajcie się z naszą bogatą ofertą
sportową. Mamy dla Was zajęcia samoobrony, jogę, otwarte boiska, ringo. Wróciła też, tak mocno przez Was wyczekiwana, wypożyczalnia rowerów wodnych
i kajaków. Bawcie się dobrze i pamiętajcie o bezpieczeństwie.
Jak widzicie, nie trzeba opuszczać
Warszawy, aby atrakcyjnie i aktywnie
spędzić letnie miesiące. A to przecież tylko część oferty, jaką dla Was przygotowaliśmy. Koniecznie regularnie sprawdzajcie Facebook mój oraz Dzielnicy.
O wszystkim Was na bieżąco informujemy i zawsze będziemy informować.
Na Bemowie nigdy nie jest nudno.
Do zobaczenia!
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
str. 4

KULT NA BEMOWIE!

Na ich pierwszy koncert sprzedano 14 biletów. Dziś
KULT jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych polskich
zespołów muzycznych. Ich piosenki nucą wszyscy, od
młodzieży po emerytów. 27 czerwca zagrają w amfiteatrze na Bemowie.
Zespół powstał z połączenia dwóch kapel, co ciekawe, obie miały podobną nazwę. I nic w tym dziwnego,
bo w obu był lider zespołu, czyli Kazik Staszewski. Z Poland w skład nowej formacji weszli Piotr Wieteska i Dariusz Gierszewski. Ten drugi grał też razem z Kazikiem w
zespole Novelty Poland, z którego do KULT-u przeszedł
jeszcze Tomasz Biegan. Pierwszy koncert panowie zagrali 7 lipca 1982 roku w warszawskim klubie studenckim
„Remont” i raczej nic nie zapowiadało sukcesu, bowiem
liczba sprzedanych biletów była zaskakująco niska.
Pięć lat później ich przeboje śpiewano na prywatkach, koncertach, emitowano na antenie radia. „Krew
Boga”, „Arahja” czy „Do Ani” to dziś w zasadzie kanon
polskiej muzyki rozrywkowej schyłkowego komunizmu.
I nic dziwnego, tekst Staszewskiego często odnosiły się
do bieżącej sytuacji społeczno-politycznej. Dość powiedzieć, że „Arahja” to piosenka opowiadająca o… berlińskim murze. „Mój dom, murem podzielony” to muzyczny obraz stolicy Niemiec, która jeszcze 40 lat temu była
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przedarta na dwie połowy – zniewoloną komunistyczną
i tę, o której marzyli Polacy w latach 80., demokratyczną.
To zresztą nie zmieniło się do dziś, nowe piosenki KULT-u
wciąż często dotyczą spraw bieżących i niestety nie są to
pełne optymizmu opowieści.
KULT pierwszą płytę nagrał w 1986 roku, kolejne
ukazywały się na rynku średnio co 2 lata. Albumów
studyjnych do dziś ukazało się 15, do tego trzeba doliczyć 5 albumów koncertowych i 17 singli. 28 maja
tego roku na rynku ukazała się „Ostatnia płyta”.
Wbrew początkowym obawom bynajmniej nie oznacza to, że zespół nie planuje już kolejnych nagrań
i odwiesza instrumenty na kołki. „Ostatnia płyta” to
na szczęście tylko nazwa, podobnie jak „Muj wydafca”
czy „Wstyd”.
O wielkiej popularności KULT-u i jego utworów
chyba najlepiej świadczy fakt, że ponad 30 utworów
zespołu nie tylko notowano na Liście Przebojów Programu Trzeciego, ale pierwsze miejsce czy pozycja
w pierwszej dziesiątce bynajmniej nie należała do
rzadkości. Wiele lat temu utwór „Dwanaście groszy”
rozbrzmiewał na polach namiotowych od świtu do
późnych godzin nocnych, a „Do Ani” śpiewał pewnie
każdy chłopak swojej dziewczynie, jeśli tak właśnie
miała na imię.
Ale KULT to nie tylko płyty i notowania listy przebojów, to także rewelacyjne, pełne energii koncerty. Już
dawno minęły czasy, gdy muzyka grana na żywo przez
Kazika Staszewskiego i jego kolegów przyciągała zaledwie kilkanaście osób. Tym bardziej należy się cieszyć,
że na Bemowie będziemy witać wakacje właśnie przy
muzyce tej kapeli. Koncert rozpocznie się 27 czerwca
o godzinie 18:30.
WPK
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DZWONI RACHMISTRZ?
SPRAWDŹ JEGO
TOŻSAMOŚĆ I SIĘ SPISZ!
Osoby, które nie wypełniły jeszcze obowiązku
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności
i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny spodziewać się
telefonu od rachmistrza. Jego tożsamość będzie można
sprawdzić na kilka sposobów.
W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjonowały tylko dwie metody spisowe: samospis internetowy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii
dostępnej pod numerem 22 279 99 99. W maju akcję
spisową wzmocnili rachmistrzowie telefoniczni – kontaktują się oni z osobami, które jeszcze nie wypełniły
formularza spisowego.
Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni odwiedzać
mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpośredniej rozmowy.
Od czego rozpocznie się rozmowa?
Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz
spisowy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer
22 828 88 88. Jest to gwarancja dla respondenta,
że dzwoni do niego rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod niego.
Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia
się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życzenie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora
służbowego.
Jak sprawdzić, czy to prawdziwy rachmistrz?
W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformować o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamości. Można to zrobić:
– na stronie internetowej,
– poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.
Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza
o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL.
Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawidłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo uwierzytelnionego.
O co będzie pytać rachmistrz?
W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po kolei
pytania formularza spisowego – ich treść jest dostępna
na stronie. W żadnym razie nie może on wychodzić poza
ten zakres i pytać np. o majątek, oszczędności, numer
konta, posiadane nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu czy planowane wyjazdy i ich terminy.
Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spisowych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to
pytanie”. Pojawia się ona w częściach formularza doty-
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czących niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz
związków niesformalizowanych.
Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kontaktu przez
rachmistrza nie mamy już możliwości odmówić udziału
w spisie, dlatego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy przez Internet lub infolinię spisową
(22 279 99 99). Jeśli zechcemy sprawdzić tożsamości
rachmistrza, można się wyjątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, możliwie szybki termin
rozmowy.  
Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza
zakres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do
nas osoba może podszywać się pod rachmistrza, należy
się rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultanta na
infolinii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Można też zawiadomić policję – na taką
okoliczność warto zanotować numer telefonu, z którego
do nas dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony). Podobnie
należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas rachmistrz
okazał się oszustem.
Trwają też inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, warto pamiętać, że równolegle ze spisem prowadzone są inne cykliczne badania ankietowe statystyki
publicznej. Nie należy się więc dziwić, jeśli po wypełnieniu obowiązku spisowego NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu statystycznego z prośbą o udział w jakimś
badaniu. Warto wesprzeć działania statystyki publicznej
i zgodzić się na to – wyniki badań statystycznych służą
przecież całemu społeczeństwu.
Podobnie jak w NSP 2021, w przypadku badań ankietowych też mamy prawo zweryfikować tożsamość dzwoniącej do nas osoby. W tym celu należy skontaktować się
telefonicznie lub e-mailowo z Urzędem Statystycznym
w Warszawie.
Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą
wszystkie niezbędne informacje o terminach i zakresie
poszczególnych badań na stronie internetowej.
Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankietowe do odwołania są realizowane przez pracowników
statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.
WPK
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W NOGĘ POD DACHEM

W BOPN – OSiR Bemowo powstanie nowe i całkowicie zadaszone boisko do piłki nożnej. Wymieniona
zostanie także nawierzchnia. 20 maja w obecności
Renaty Kaznowskiej, Wiceprezydent m.st. Warszawy, Doroty Ognichy Zastępcy Dyrektora Biura Sportu,
Urszuli Kierzkowskiej Burmistrz Dzielnicy Bemowo, jej
zastępców Mariusza Wajszczaka i Piotra Kobierskiego,
Radnych Dzielnicy Bemowo: Magdaleny Gogol i Anny
Wosińskiej oraz Dyrektora OSiR Grzegorza Surówki, podpisaliśmy umowę z wykonawcą – firmą Interhall.
Boisko B przy ul. Obrońców Tobruku 11 zyska nową
nawierzchnię i zostanie powiększone do wymiarów
117x74 m. Rozbudowana zostanie także hala pneumatyczna. Nowe zadaszenie będzie miało wymiary 111x74 m
i 18 m wysokości. Będzie to jeden z największych „balonów” w Miasto Stołeczne Warszawa.
Prace będą prowadzone etapami. W lipcu i sierpniu
Wykonawca powiększy boisko i wymieni nawierzchnię
ze sztucznej trawy oraz uzyska certyfikat FIFA. W listopadzie zamontuje zadaszenie.
Wartość umowy to 3 542 400 zł. Zadanie jest współfinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu na kwotę 1 826 500 zł. Pozostałe
środki pochodzą z budżetu miasta.
Po zakończeniu prac Bemowski ośrodek będzie dysponował obiektem z 2 boiskami ze sztuczną nawierzchnią, w tym jednym zadaszonym.
WPK
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ZMIANA ORGANIZACJI
RUCHU PRZY RATUSZU
BEMOWA
Prace przy budowie stacji metra Bemowo wkraczają
w kolejny etap. 21 maja wykonawca metra wprowadził
zmiany w organizacji ruchu przy Ratuszu Bemowa. Skrzyżowanie zastąpiło tymczasowe rondo. Wyłączony z ruchu
został fragment jezdni ul. Powstańców Śląskich w kierunku ul. Człuchowskiej pomiędzy ul. Górczewską i Czumy.
Przejazdy dla rowerów są czynne tylko po stronie
północnej (przez ul. Powstańców Śląskich) i zachodniej
(przez ul. Górczewską).
Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do
11 czerwca br.
Autobusy linii 112 oraz nocnych N01 i N42 zostały
skierowane na objazdy tylko w kierunku przystanków
Karolin, Ursynów płn. i Dw. Centralny. Od skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej autobusy tych linii pojadą ulicami: Górczewska – Konarskiego
– Powstańców Śląskich. Autobusy linii 190, tylko w kierunku przystanku Os. Górczewska, od skrzyżowania
ulic Górczewskiej i Konarskiego pojadą ulicami: Konarskiego – Powstańców Śląskich.
Więcej informacji znajdziecie na stronie             WPK
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REJON ZAJMOWANY
PRZEZ HIPERMARKET
TESCO
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W związku z wycofywaniem się sieci Tesco z Polski
i zamykaniem kolejnych sklepów tej sieci Radni KO podjęli szereg inicjatyw mających na celu niedopuszczenie
do zabudowy działek zajmowanych do tej pory przez
hipermarket przy ul. Górczewskiej.
Już w czerwcu 2020 roku radna m.st. Warszawy
Aleksandra Śniegocka-Goździk wystąpiła z interpelacją, wnosząc o jak najszybsze objęcie planem zagospodarowania tego terenu. W analogicznych sytuacjach
w innych dzielnicach Warszawy tereny takie były przejmowane przez deweloperów – argumentuje w swojej interpelacji radna Śniegocka-Goździk. Równolegle
z interpelacją na poziomie dzielnicy wystąpił Klub Radnych KO. Jako przewodnicząca Komisji Inwestycji i Ładu
przestrzennego zawnioskowałam również o włączenie
w porządek posiedzenia Komisji w dniu 2 lipca 2020 r.
projektu uchwały dotyczącej MPZP dla rejonu Tesco.
Działania te zaowocowały podjęciem w przedmiotowej
sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Bemowo we wrześniu 2020 r. Rada przychyliła się do naszego wniosku,
aby plan miejscowy umożliwiał przeznaczenie tego terenu pod usługi publiczne, a nie zabudowę mieszkaniową.
Postęp prac w tym zakresie śledziła również radna
Patrycja Czerska. W styczniu i marcu radna wystosowała
w tej sprawie interpelacje i uzyskała od Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy (BAiPP)
zapewnienie, że do końca drugiego kwartału bieżącego
roku Biuro przystąpi do prac nad tym bardzo oczekiwanym przez mieszkańców planem.
Potrzebę uchwalenia planu zagospodarowania
dla tej części dzielnicy widzą również nasi mieszkańcy,
którzy opracowali i wystosowali petycję do władz Dzielnicy oraz m.st Warszawy. Podpisało ją ok. 1200 mieszkańców. „Nie potrzebujemy kolejnego blokowiska
i wyrażamy zdecydowany sprzeciw dalszemu «betonowaniu» Bemowa” – podkreślają w petycji mieszkańcy.
Ze względu na tak duże zainteresowanie na wniosek
przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wioletty Boreckiej pozytywnie rozpatrzono wniosek
mieszkańców, a petycja zostanie skierowana do rozpatrzenia w Radzie Dzielnicy Bemowo. Dzięki wspólnym
wysiłkom radnych oraz mieszkańców są duże szanse
na przedstawienie Radzie Dzielnicy Bemowo uchwały
inicjującej procedurę planistyczną jeszcze w czerwcu
2021 r., co umożliwiłoby składanie wniosków do planu
we wrześniu 2021 r.
Magdalena Gogol

KOCHAM WARSZAWĘ
– ŁAPIĘ DESZCZÓWKĘ

Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy (w środku)

Wspaniałe wieści! 4 bemowskie placówki oświatowe
zostały wytypowane do udziału w projekcie „Kocham
Warszawę – łapię deszczówkę”. Przedszkola nr: 215 przy
ul. Szwankowskiego 3, nr 222 przy ul. Wyki 17, nr 319
przy ul. Secemińskiej 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 363
przy ul. Rozłogi 10.
Projekt realizowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundację Veolia Polska. Jego celem jest propagowanie wśród najmłodszych warszawiaków wiedzy
i zachowań proekologicznych oraz uświadamianie problemów związanych z niedoborami słodkiej wody. Projekt obejmie montaż instalacji do zbierania deszczówki,
nasadzenia nowych drzew oraz przekazanie specjalnych
materiałów edukacyjnych nauczycielom. Finał projektu
zaplanowany jest na koniec października br.
Bemowo już od dawna wspiera działania naturalne
i kontynuuje zbiory deszczówki. Na terenie dzielnicy
mamy kilka beczek. Jedna z nich znajduje się przy ratuszu. Uzyskana z niej woda jest wykorzystywana do
podlewania terenów zielonych wokół urzędu. Dwie inne
umieściliśmy na terenie Fortu Bema.
WPK

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo na Forcie Bema
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RAPORT – KLUB
BEMOWSKIEGO SENIORA
KWIECIEŃ–MAJ 2021
Klub wznowił swoją działalność i aktywność integracyjną na początku kwietnia 2021 r. To był dobry czas, aby
wyjść do ludzi, podać rękę tym, którzy z powodu ochrony byli izolowani w domach i często pozbawieni kontaktu z otoczeniem.
Klub skupił się na działalności online i kontakcie telefonicznym z miłośnikami KBS. Był to też czas na stworzenie nowego wystroju zapewniającego przytulny klimat
do spotkań.
Aktywności polegały na organizowaniu warsztatów
online na Facebooku lub przy pomocy platformy ZOOM.
Zadanie trudne, nie była to kontynuacja projektu,
a nowe działanie mające na celu przekazanie podstaw
do kontaktu ze sztuką. Dodatkowo skomplikowaną sprawą okazał się dostęp do materiałów kreatywnych, gdyż
nie każdy posiadał w domu potrzebne do swobodnej
twórczości przyrządy. Sprawdziła się jednak metoda
dostarczania rzeczy bezpośrednio pod drzwi osoby chętnej do uczestnictwa w warsztatach.
Zorganizowane zostały 2 warsztaty dekoratorskie,
6 warsztatów o podstawach nauki malarstwa oraz
4 warsztaty w formie pogadanek na tematy zachęcające
do wymiany doświadczeń i wiadomości.
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Dodatkowo aktywnie działał kanał w mediach społecznościowych, udostępniający wydarzenia w dzielnicy
oraz posty zachęcające do zasięgnięcia porad, a także
współpracy z Klubem. Mnóstwo osób kontaktowało się
z Klubem, najczęściej odwiedzali go oni w trakcie spaceru, chcąc zaczerpnąć informacji o wznowieniu działalności KBS. Nawiązały się relacje, w kilku przypadkach
została też udzielona pomoc w trudnej sytuacji życiowej.
Klub zyskał sporą grupę nowych uczestników. W Klubie
prężnie działał punkt odbioru maseczek medycznych dla
mieszkańców.
Zmienił się wystrój, dzięki akcji społecznej pojawiło
się sporo nowych roślin, a także kwietniki oraz skrzynia na sadzonki i zioła na zewnątrz. Ściany w niektórych
miejscach zmieniły kolory. Dojdą jeszcze kwietniki podwieszane, tablice i nowy kinkiet oświetlający logo nad
recepcją – będzie to dobra wizytówka medialna. Kartki
informacyjne (np. kuchnia, biblioteczka) zostaną zmienione na drewniane tabliczki. Celem jest stworzenie
miejsca, które zapadnie w pamięć i będzie nieco inne od
podobnych klubów.
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Odbyło się również nieformalne zebranie organizatorów Klubu Podróżnika. Inicjatorem reaktywacji był
KBS, który wspierał zorganizowanie pierwszej wspólnej
wyprawy po pandemii do Ogrodu Botanicznego w Warszawie.
Zrzeszeni uczestnicy doszli do porozumienia z prowadzącą Klub odnośnie warunków pozytywnej współpracy oraz zawarli nieformalny pakt o wymianie wsparcia
i przede wszystkim organizowania wspólnoty.
KBS stawia na lokalne talenty wśród seniorów, zbiera wiadomości, organizuje sesje zdjęciowe w celach
wystawienniczych i promujących Klub. Jedna z takich
osób otrzymała propozycję prowadzenia warsztatów
twórczych w stałym rozkładzie zajęć KBS – pozyskano
z zewnątrz fundusze na wsparcie jej jako animatora.
Powiększą się również zasoby Klubu, takie jak narzędzia
i przedmioty do prowadzenia zajęć w sezonie jesienno-zimowym.
Aktywacja i wspieranie talentów wśród seniorów
to działania priorytetowe dla KBS w przyszłości.
Do działań zewnętrznych należy zamknięty projekt
współpracy z przedszkolami – pierwsze zajęcia odbędą
się już 7 czerwca. Zainicjowany został kontakt z kilkoma
ważnymi dla rozwoju instytucjami warszawskimi, wspierającymi działania lokalne.
Na otwarcie Klubu planowane jest małe wydarzenie
integracyjne, czyli prace ogrodnicze przed budynkiem
KBS. Zaproszeni będą mieszkańcy, seniorzy – drogą
internetową i smsami. Przygotowany zostanie również
poczęstunek.
WSZ
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MAJOWE WYKŁADY
W AKADEMII
BEMOWSKIEGO SENIORA

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo

6 maja varsavianista Adrian Sobieszczański, w swoim
wykładzie online, zabrał nas na spacer wiodący śladami
bohaterów „Złego” Leopolda Tyrmanda. Dowiedzieliśmy się m.in., który warszawski budynek dawał odpocząć oczom, a także dlaczego Tyrmand miał zawsze modne koszule.
„Mojemu rodzinnemu miastu – Warszawie”. Tak
Leopold Tyrmand dedykuje swojemu miastu najbardziej
warszawską powieść w polskiej literaturze. Nie ma drugiej takiej książki (być może oprócz „Lalki” Bolesława
Prusa), w której autor uczyniłby bohaterem akcji swojej
powieści całe miasto: skwery, bramy, targowiska, zajezdnie tramwajowe z całym tłumem mieszkańców odradzającej się do życia Warszawy.
„Zły” napisany w ciężkich czasach pięćdziesiątych
nie przestaje fascynować twórców, reżyserów, pisarzy,
a przede wszystkim zwykłych mieszkańców miasta.
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Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Dominika Bienias, Jacek Prokopowicz
oraz Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

10 maja Maria Kamińska opowiedziała nam w swoim wykładzie online o najważniejszych miejscach
w Warszawie związanych z Krzysztofem Kamilem
Baczyńskim, Tadeuszem Różewiczem, Stanisławem
Lemem i Cyprianem Kamilem Norwidem.  
W tym roku mija 100 lat od urodzin Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Stanisława
Lema oraz 200 lat od urodzin Cypriana Kamila Norwida.
Rocznice te celebrujemy uroczyście także na mocy specjalnej ustawy przyjętej przez Sejm RP dla uhonorowania tych wybitnych literatów.
27 maja, w końcu mieliśmy szansę, spotkać się na
żywo podczas występu Dominiki Bienias.
W czerwcu przygotowaliśmy, w ramach Akademii
Bemowskiego Seniora, coś niezwykłęgo. Występ na
deskach Amfiteatru Bemowo popularnego komika
Marcina Dańca. Zapraszamy serdecznie!
WSZ
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SAMOOBRONA
DLA KOBIET

Od 11 maja pełnoletnie mieszkanki Bemowa mogą
brać udział w zajęciach samoobrony. Prowadzi je Pani
Anna Kasprzak (II Dan SI Dju Su) – Mistrzyni Świata  
w kick-boxingu w formule full-kontakt, siedmiokrotna
Mistrzyni Polski i Mistrzyni Europy w tej dyscyplinie, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w boksie.   Zajęcia
są skierowane do osób pełnoletnich, mają na celu
promowanie aktywnego stylu życia, zwiększenie
poczucia własnej wartości oraz umiejętności samoobrony. Ćwiczenia odbywają się w plenerze na terenach
sportowych Osiedla Przyjaźń. W dwóch grupach ćwiczy
prawie 50 osób, zajęcia potrwają do 30.06.2021 r.
WSZ

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
i Anna Kasprzak
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OŚMIU WSPANIAŁYCH
25 maja odbyła się uroczystość wieńcząca tegoroczną edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków
„Ośmiu Wspaniałych”. Inicjatywa ta jest organizowana
przez Fundację „Świat na Tak” przy współpracy z samorządami. – Takie pozarządowo-samorządowe projekty
są bardzo istotnym elementem w polskim systemie
oświatowym, w Mieście Stołecznym Warszawie bardzo
je cenimy, gdyż bez samorządów i organizacji pozarządowych nie ma dobrej edukacji – przekonuje Renata
Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy.
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw młodzieży w działaniach na rzecz
najbliższego otoczenia oraz upowszechnianie zachowań
pozbawionych brutalności i agresji. Uczniowie pomagają
rówieśnikom w nauce, odwiedzają dzieci z domów dziecka, osoby chore, sędziwe, niosąc im pomoc i uśmiech. –
Tego typu empatii i czułości bardzo nam w dzisiejszych
czasach potrzeba – twierdzi Renata Kaznowska.
Wyróżnienia w imieniu Zarządu Dzielnicy Bemowo
wręczył Mariusz Wajszczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
         
WOW

Fot. Rafał Motyl, m.st. Warszawa
Laureaci z Renatą Kaznowską Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy,
Joanną Fabisiak Posłanką na Sejm RP oraz Mariuszem Wajszczakiem
Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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KAMPANIA
„TYDZIEŃ ULGI”
W DZIELNICY BEMOWO

Wspólnie z Maksymilianem Ciszkowskim Przewodniczącym Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo
oraz Radnym Maciej Bartosiak (opiekunem MRDB)
i Piotrem Kobierskim, zastępcą burmistrza Dzielnicy
Bemowo zapoznaliśmy się z ideą kampanii dyrektorów
szkół publicznych w naszej dzielnicy. Z wielką aprobatą
przyjęliśmy prośbę o dołączenie do kampanii.
Kampania „Tydzień Ulgi” skierowana była do uczniów
powracających do szkół po zakończeniu nauki zdalnej. Zachęcaliśmy szkoły i nauczycieli do tego, aby
w pierwszym tygodniu po wznowieniu lekcji w szkołach zrezygnowali z odpytywania oraz przeprowadzania
kartkówek, sprawdzianów i pisemnych testów. Takie
rozwiązanie miało pozwolić uczniom na oswojenie się
z tradycyjną formą zajęć, aby bezstresowo zacząć naukę
w murach szkolnych po długiej przerwie.
Ponadto w wariancie bemowskim dodano „Dwie godziny szczęścia”. W pierwszym dniu powrotu do szkół
uczniowie na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych
mogli poświęcić czas na zajęcia integracyjne, pozwalające na spotkania z koleżankami i kolegami oraz rozmowy
z wychowawcami i nauczycielami.
Celem kampanii było wsparcie dzieci i młodzieży
w odnowieniu relacji i odnalezieniu się na nowo
w rzeczywistości szkolnej.
Więcej informacji na stronie www
         WOW

od lewej: Maksymilian Ciszkowski, Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo i Maciej Bartosiak Radny Dzielnicy Bemowo
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55 LAT MINĘŁO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR 150

Wspólnie z Maksymilianem Ciszkowskim Przewodniczącym Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo
oraz Radnym Maciej Bartosiak (opiekunem MRDB)
i Piotrem Kobierskim, zastępcą burmistrza Dzielnicy
Bemowo zapoznaliśmy się z ideą kampanii dyrektorów
szkół publicznych w naszej dzielnicy. Z wielką aprobatą
przyjęliśmy prośbę o dołączenie do kampanii.
Kampania „Tydzień Ulgi” skierowana była do uczniów
powracających do szkół po zakończeniu nauki zdalnej. Zachęcaliśmy szkoły i nauczycieli do tego, aby
w pierwszym tygodniu po wznowieniu lekcji w szkołach zrezygnowali z odpytywania oraz przeprowadzania
kartkówek, sprawdzianów i pisemnych testów. Takie
rozwiązanie miało pozwolić uczniom na oswojenie się
z tradycyjną formą zajęć, aby bezstresowo zacząć naukę
w murach szkolnych po długiej przerwie.
Ponadto w wariancie bemowskim dodano „Dwie godziny szczęścia”. W pierwszym dniu powrotu do szkół
uczniowie na dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych
mogli poświęcić czas na zajęcia integracyjne, pozwalające na spotkania z koleżankami i kolegami oraz rozmowy
z wychowawcami i nauczycielami.
Celem kampanii było wsparcie dzieci i młodzieży
w odnowieniu relacji i odnalezieniu się na nowo
w rzeczywistości szkolnej.
Więcej informacji na stronie www
         WOW
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CZY WARTO
POMAGAĆ INNYM?
W Szkole Podstawowej nr 321 odbyły się specjalne
zajęcia dotyczące wolontariatu. Uczniowie wysłuchali
bajki terapeutycznej Katarzyny Łopińskiej „Zawsze warto pomagać”.
Podczas zajęć rozmawiano o zadaniach, jakie wykonuje wolontariusz, a także o tym, czy każdy może nim zostać. Zwrócono również uwagę na organizowane w szkole akcje charytatywne oraz na to, w jaki sposób można
je wspierać.
W wypowiedziach dzieci często podkreślane było,
że praca wolontariusza nie wymaga specjalnych umiejętności. Najważniejsze są dobre chęci, czyli chęć niesienia pomocy innym, odpowiedzialność i czas wolny.
Nie oznacza to jednak, że angażując się w pomaganie
innym, nie otrzymuje się nic w zamian. Nagrodą jest
satysfakcja, nowe doświadczenia i wyższa samoocena.
Dlatego warto pomagać, bo „POMAGANIE ZMIENIA
ŚWIAT NA LEPSZE”.
SP 321
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ŚWIETLICOWY KONKURS
KRZYŻÓWKOWY W SP 321
Kolejne, tym razem wiosenne, przymusowe zamknięcie szkół stało się okazją, aby wznowić nasz szkolny
„Świetlicowy Konkurs Krzyżówkowy”, którego 3 poprzednie edycje przeprowadzone zostały w listopadzie
i grudniu 2020 r.
Zabawa polegała na rozwiązaniu krzyżówki przesłanej Librusem danego dnia o podanej wcześniej godzinie
i odesłaniu odpowiedzi z hasłem. Liczyła się szybkość,
bowiem nagrodzonych mogło być tylko 5 pierwszych
osób. Jak zwykle mogliśmy liczyć na zaangażowanie i refleks rodziców i dzieci. Pierwsze odpowiedzi otrzymywaliśmy już po niespełna 3 minutach!                         
SP 321
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GRILLUJMY Z GŁOWĄ!
Grillowanie stało się w ostatnim czasie bardzo
popularną formą spędzania czasu na świeżym powietrzu, nie tylko na własnej działce, ale także w mieście,
na terenach parkowych. Brak jest ogólnych przepisów,
które zabraniałyby tego typu działań (poza terenem
leśnym), a zatem organizacja spotkania przy grillu możliwa jest wszędzie tam, gdzie zarządca terenu jednoznacznie nie wprowadził takiego zakazu.
Żaden z terenów administrowanych przez Dzielnicę
Bemowo podobnym zakazem nie jest objęty, dlatego
też spotkania przy grillu cieszą się tak dużą popularnością. Popularność  ta jest tym większa, że w dniu 26
kwietnia 2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że w części woj. mazowieckiego, w tym w
Warszawie na terenie dzielnic Wawer, Wesoła, Ochota,
Włochy, Wola, Mokotów i Ursus, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu, a tym samym we wspomnianych dzielnicach wprowadzono zakaz rozpalania grilli i
ognisk. Powyższe obostrzenia sprawiły, że bemowskie
tereny zieleni cieszą się jeszcze większą popularnością,
niż w latach poprzednich.  
Najczęściej tego typu aktywności podejmowane są
w Parku Górczewska, gdzie w ramach realizacji projektu
z budżetu obywatelskiego jesienią 2020 r. zamontowano 3 betonowe grille, a w bliskiej odległości od grilli postawiono 5 stołów z ławkami i kosze na śmieci. Równie
popularnymi miejscami organizacji grilla są Fort Bema
oraz Glinianka Sznajdra, gdzie mieszkańcy przynoszą
swoje grille i organizują spotkania towarzyskie.

Fot. Sławomir Mróz
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Fot. Sławomir Mróz

Należy jednak pamiętać, iż rozpalanie grilla często
wiąże się z nadmiernym zadymianiem i uciążliwością dla
otoczenia, co może być podstawą do interwencji Straży
Miejskiej oraz wiązać się z nałożeniem mandatu karnego (za zadymianie). Każdorazowy przypadek organizacji
grilla wymaga na koniec zagaszenia paleniska i uporządkowania terenu po spotkaniu.
Mając na uwadze chęć udostępnienia miejsc do grillowania w jak najlepszym, czystym i bezpiecznym stanie,
apelujemy do Państwa, aby w miarę możliwości ograniczać ilość opakowań przynoszonych do parków, a przed
umieszczeniem ich w koszach postarać się je zgnieść
w celu zminimalizowania objętości.
Dobrą praktyką jest zabranie ze sobą butelki wody,
a po ugaszeniu węgli przełożenie ich do worka, który
można umieścić w koszu na śmieci.
Aby minimalizować potencjalne konflikty z innymi
użytkownikami parków lub zieleńców, którzy nie zawsze
są entuzjastami zapachów towarzyszących grillowaniu
warto wybierać miejsca położone bardziej na uboczu,
w oddaleniu od placów zabaw i miejsc mocno uczęszczanych przez spacerowiczów.
          
WOŚ
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REALIZACJA PROJEKTU
Z BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO
„ZIELONA CISZA”
Intencją projektodawców było stworzenie na terenie
Parku Górczewska specjalnie wydzielonej strefy, gdzie
mieszkańcy będą mogli wyciszyć się, rozłożyć koc, poczytać książkę i poobcować w otoczeniu przyrody, z dala
od miejskiego hałasu i zapachu spalin.
Stworzono strefę składającą się z naturalnych
elementów istniejącego w tym miejscu drzewostanu
i posadzonych nowych krzewów oraz elementów małej
architektury – zamontowano leżak, kosz na śmieci oraz
ławkę typu warszawskiego, które delikatnie wkomponowując się w roślinność, umożliwiają mieszkańcom komfortowy wypoczynek.
Drzewa i krzewy powodują naturalny, przyjemny dla
ucha szelest, który neutralizuje szum miasta i wycisza.
Nasadzony został również żywopłot z 30 szt. grabów
oraz rabata bylinowa i krzewy.
„Przedmiotowe miejsce z regulaminem opartym na
poszanowaniu prawa do ciszy i spokoju zakłada zakaz
rozpalania grilli, czy słuchania głośnej muzyki” – opowiada p. Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo. „Zamontowano w tym miejscu trzy drewniane tabliczki wkomponowane w otoczenie, z ciekawymi hasłami i znanymi motto, które   pełnią funkcję
edukacyjno – społeczną: „Przechodź spokojnie przez
hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć
w ciszy”- Maks Ehrman, „Miejsce na grilla jest obok,
tutaj rozpalamy wyłącznie naszą miłość do natury”,
„Natura jest zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów”Antoni Kępiński. Projekt „Zielona Cisza” ma zapoczątkować nową część Parku Górczewska, która będzie doskonałą alternatywą dla jego części rozrywkowej.
Zapraszamy osoby pragnące wyciszyć się z dala od
miejskiego zgiełku do miejsca „Zielona cisza” w Parku
Górczewska.
WOŚ
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Fot. Wanda Milczarek

GDZIE MOŻEMY
PRZEKAZAĆ
ELEKTROŚMIECI?
Usługa odbioru elektrośmieci bezpośrednio z domu,
jak i zbiórka elektrośmieci w punkcie zbierania jest bezpłatna.
Mieszkańcy mają dwie możliwości oddania elektrośmieci:
1) bezpośrednio z domów – usługa dotyczy dużych
elektrośmieci (np. pralek, lodówek, zmywarek, telewizorów pow. 24 cali), ale przy tej okazji może być zabrany również mały sprzęt. Wystarczy zadzwonić pod
numer infolinii 22 223 33 00 (od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9:00-17:00) lub wypełnić formularz.
Odpowiednio przygotowany sprzęt (a więc np. odłączony od prądu) odbierany jest ze wskazanej lokalizacji
w ustalonym terminie. Bezpłatne odbiory z domów
są realizowane jedynie w dni robocze (bez soboty).
2) w punktach zbierania – w każdej dzielnicy Warszawy w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 w oznakowanych punktach ElektroEko prowadzona jest zbiórka elektrośmieci.
Na Bemowie są takie dwa punkty:
● wzdłuż ul. Piastów Śląskich między Oławską
a Osmańczyka
● przy skrzyżowaniu ulic Górczewskiej i Powstańców
Śląskich przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo.           
WOŚ
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PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
MOPEK
to piękny piesek ważący 15 kg. Początkowo
nieufny. Potrzebuje domu z innym psami,
ale bez dzieci. Akceptuje koty. Wymagany
dom lub parter w bloku – otwiera okna.
Przebywa w domu tymczasowym na Targówku

PINOKIO
to terier typu Bull, dojrzały pies, uwielbia ludzi i spacery, dobrze dogaduje się z innymi
psami.
Kontakt w sprawie adopcji:
Daria 501445885
Dorota 506711157
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FROTKA
roczna kotka, pełna energii. Kocha się bawić
(z kotem, psem, człowiekiem) Wszędzie
jej pełno, ale potrafi też odpoczywać i
wyciszyć się. Lubi przebywać na wysokościach, obserwować z okna świat. W stosunku do nowej osoby jest przez moment
nieco nieufna, ostrożna, ale szybko zaczyna się łasić i pragnie czułości. Nie jest
agresywna wobec innych kotów czy ludzi. Wskazany dom z energicznym kotem
w podobnym wieku do Frotki. Kotka miała kontakt z małym psem, odnalazła w
nim przyjaciela. Bez problemu korzysta z
kuwety, ładnie zjada puszki wysokiej jakości, bardzo lubi być nagradzana smaczkami. Zdrowa, zaszczepiona, zaczipowana,
wysterylizowana, testy FIV/ FELV ujemne.
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SIATKARKI UKS IRZYK
WYGRYWAJĄ!

Siatkarki Uczniowskiego Klubu Sportowego IRZYK
wzięły udział w Wiosennej Lidze Młodziczek, organizowanej przez klub UKS Esperanto. Turniej został podzielony na 2 równolegle walczące ligi, a gra toczyła się systemem każdy z każdym podczas każdego turnieju.
Zawodniczki z IRZYKA zaprezentowały bardzo dobrą
postawę. Mimo początkowego stresu, szybko udało się
nam wejść na dobry poziom i zaprezentować równą grę.
Z meczu na mecz nasza gra była coraz lepsza i po rozegraniu wszystkich spotkań, dziewczyny zajęły 1. miejsce
w swojej lidze! Liderem pierwszej ligi zostali gospodarze
z klubu z Woli.
Cały turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze w duchu fair play.
Cieszymy się, że mimo trudnych czasów udało nam
się spotkać na parkiecie w gronie bardzo dobrych zespołów z Mazowsza i doskonalić swoje umiejętności siatkarskie na parkiecie.
Sekcja siatkarska UKS IRZYK prowadzi aktualnie zajęcia dla dziewcząt z roczników 2006-2014. Zapraszamy chętne dziewczynki na zajęcia!                             WSR

na dole od prawej: Wiktoria Dolega, Zuzanna Macieja, Maja Wojtyńska,
Hanna Pszczółkowska, Aleksandra Jędrasik, Natalia Pietrzykowska
u góry od prawej: Anna Kawecka (kapitan), Julia Surowiec,
Angelika Duszyńska, Katarzyna Nowicka, Agata Podgórska,
Weronika Śniadkowska (MVP)
oraz Aleksandra Kiersznicka (trener)
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To był niesamowity weekend w wykonaniu
zawodników Kuma Judo z Bemowa
Niedźwiedzie dołożyły kilkanaście krążków
do swoich zdobyczy co dało wspaniały wynik 4 złote 5 srebrnych 11 brązowych to dorobek całego weekendu naszej młodzieży na
WOM 5 medali Mistrzostw Polski Weteranów
i Amatorów, 2 złote medale Akademickich Mistrzostw
Polski - AMP w Judo i wspaniałe wyniki naszej ekipy
podczas Mistrzostw Polski Osób z Niepełnosprawnościami w Judo.

UCZNIOWSKI KLUB
SPORTOWY „HEROS”

W tym sezonie największym sukcesem drużynowym
klubu było zajęcie 4 miejsca w Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży na ponad 20 klubów z całego województwa
mazowieckiego. Równie udany start naszej reprezentacji juniorów i seniorów był w Mistrzostwach Mazowsza,
gdzie wszyscy nasi zawodnicy zdobyli miejsca medalowe - łącznie osiem i uzyskali tym samym kwalifikacje do
kadry województwa. Młodsi Herosi regularnie i z sukcesami biorą udział w Mazowieckiej Lidze skupiającej najlepszych zawodników z roczników 2010-2012. Oprócz
ciężkiej i systematycznej pracy na treningach w przygotowaniach zawodników pomaga organizowany co roku
Ogólnopolski Turniej Heros Cup o Puchar Burmistrza
Dzielnicy Bemowo, gdzie nasi zawodnicy mogą rywalizować z najlepszymi klubami z całej Polski. Przed nami
jeszcze trzy wyjazdy turniejowe w tym na Międzynarodowy Turniej Carphatia do Rzeszowa, który będzie ważnym sprawdzianem przed eliminacjami do Mistrzostw
Europy juniorów i kadetów we wrześniu.
WSR
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„NIE MA JAK U MAMY…”
Dzień Matki to święto, które na Bemowie obchodzimy
wyjątkowo uroczyście. W tym roku zaskoczyli nas pasjonaci otwartych warsztatów wokalnych chóru Bemcanto!
W auli Bemowskiego Centrum Kultury, specjalnie dla wszystkich Mam, wykonali i nagrali utwór
wybitnego artysty Wojciecha Młynarskiego „Nie ma
jak u mamy” (z roku 1969) do muzyki Panajota Bojadżijewa. Piosenka w mistrzowskim wykonaniu chóru powstała na warsztatach wokalnych pod kierownictwem muzycznym i w aranżacji Michała Habera,
kierownika artystycznego chóru.   Przy okazji święta
z seniorkami uczestniczącymi w zajęciach artystycznych w Bemowskich Klubach Seniora spotkał się Jakub
Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
W imieniu całego Zarządu Dzielnicy Bemowo złożył
wszystkim Mamom najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i uśmiechu, a każdej z Pań wręczył symboliczne kwiaty.
Jedną z form aktywizacji bemowskich seniorów, prowadzonych od wielu lat przez Wydział Kultury, są zajęcia
plastyczne, które nie tylko pomagają utrzymać sprawność, ale także wyrazić siebie. Sami uczestnicy warsztatów przyznają, że malowanie i rysowanie sprawia
im wiele przyjemności, wycisza i relaksuje.               
WKU

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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OTWIERAMY SIĘ!
Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany moment i możemy zaprosić Was na wydarzenia i zajęcia na żywo do
Bemowskiego Centrum Kultury.
W Dzień Dziecka zapraszamy do Amfiteatru Bemowo na spektakl „Przygody Pędrka Wyrzutka”. Przygotowaliśmy specjalną ofertę – bilet dla opiekuna kosztuje
10 zł, a dzieci wchodzą gratis! Spektakl Teatru 59 minut to barwna opowieść dla dzieci i dorosłych, oparta
na tekście wybitnego polskiego twórcy – Stefana
Themersona.
Już dziś warto zapamiętać, że 20 czerwca w sali widowiskowej na Górczewskiej odbędzie się kolejny Teatralny
Poranek Bajkowy. „Królewna Fasolka” to interaktywne
przedstawienie dla dzieci w wieku przedszkolnym z elementami języka angielskiego. Bilety na wszystkie spektakle są dostępne na stronie bemowskie.pl.
Wciąż będą się odbywać bezpłatne warsztaty
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zaprosimy Was do
Dwóch Jelonków na dwa spotkania z cyklu „Eko? Zrób to
sam!”. 10 czerwca wspólnie stworzymy mydła i świece
z miodu i wosku pszczelego, a 15 czerwca zajmiemy się
naturalnymi kosmetykami. Z kolei 19 czerwca wybierzemy się na Spacer Uważności w ramach akcji Mindfulness
na Bemowie. Rozpoczynamy też spotkania z nowego
cyklu – Kobiecy krąg w naturze – podczas których
będziemy m.in. tańczyć intuicyjnie i pleść wianki.
Nasz MAL obchodzi w tym roku trzecie urodziny.
Z tej okazji 2 czerwca chcemy świętować razem z mieszkańcami! Szczegóły na fanpage’u Dwóch Jelonków.
Od 29 maja wznowiliśmy też zajęcia stałe. Zapraszamy na naukę gry na instrumentach, zajęcia ruchowe
i plastyczne, a najmłodsze dzieci na zajęcia ogólnorozwojowe do Bemowskiej Akademii Malucha.
Do zobaczenia (na żywo) w Bemowskim Centrum
Kultury!

str. 37

WYSTAWA
„VIVAT KONSTYTUCJA!”
Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 maja przygotowaliśmy wystawę plenerową „VIVAT
KONSTYTUCJA!”, którą można obejrzeć na ogrodzeniu
placu budowy II linii metra, u zbiegu ulic Górczewskiej
i Powstańców Śląskich. Ekspozycja upamiętnia historię
uchwalenia oraz tradycję obchodów Konstytucji 3 maja
na przestrzeni ponad 200 lat. Przypomina Warszawę
czasu Sejmu Czteroletniego, sylwetki autorów Konstytucji, jej treść oraz znaczenie.
Wystawa prezentowana będzie do 15 czerwca 2021 r.
WKU

od lewej: Anna Wosińska, Patrycja Czerska, Wioletta Borecka,
Aneta Nowolecka i Iwona Łoboda Radne Dzielnicy Bemowo,
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
oraz Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

WYJĄTKOWA WYSTAWA
JUŻ WKRÓTCE OTWARTA!
Z okazji 70. rocznicy włączenia Bemowa do Warszawy
zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej wystawy plenerowej „Bemowo wczoraj i dziś”.  Ideą przewodnią wystawy
jest ukazanie, jak nasza dzielnica zmieniła się na przestrzeni lat. Celem wystawy jest budowanie tożsamości
mieszkańców, pielęgnowanie historii dzielnicy oraz jej
promocja. Dzięki wystawie będą mogli Państwo poznać
historię Bemowa.
Otwarcie wystawy, na które serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców dzielnicy, odbędzie się
8 czerwca 2021 r. przy placu zabaw na Forcie Bema,
ul. Obrońców Tobruku 21.
Wystawa będzie prezentowana do 31 sierpnia br.
WKU
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BEMOWSKA SCENA
KABARETU LITERACKIEGO
POWRACA
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, 19.maja o godz.
19.00 w Amfiteatrze Bemowo odbyła się kolejna odsłona Bemowskiej Sceny Kabaretu Literackiego. Wystąpił
Marek Majewski i jego goście, tradycyjnie wspaniałe postacie świata literacko-muzycznego: Jan Jakub Należyty,
Krzysztof Daukszewicz i Robert Kuśmierski. Fenomen
Marka Majewskiego  i jego popularność wynika bez wątpienia z repertuaru, który stworzył przez lata. Z jednej
strony w jego dorobku są utwory, które stały się już legendą, z drugiej strony artysta cały czas tworzy i przygotowuje nowe kompozycje. Druga kwestia to fakt, że swoimi
piosenkami potrafi zyskać sympatię słuchaczy w bardzo
różnych grupach wiekowych. Artyście towarzyszyli dwaj
znakomici muzycy: z piosenką aktorską wystąpił Jan
Jakub Należyty oraz  Robert Kuśmierski – wirtuoz i partner sceniczny Jaromira Nohavicy. Wykwintne monologi komediowe zaprezentował Krzysztof Daukszewicz,
jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich satyryków,
artysta kabaretowy i współprowadzący program „Szkło
kontaktowe”, felietonista i poeta, ale także tekściarz,
piosenkarz, gitarzysta i kompozytor. Taki dobór artystów
gwarantował solidną dawkę świetnego humoru, subtelną grę słów, ale także zmuszał do głębszej refleksji.
Już 6.06 – w Amfiteatrze Bemowo wystąpi Zespół
KLANG z Rzeszowa, Marek Szurawski oraz Marek
Majewski podczas Koncertu Piosenki Morskiej i Żeglarskiej z cyklu SZANTY NA BEMOWIE.
Serdecznie zapraszamy!
           
WKU

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
oraz Marek Majewski
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ZNAJDZIESZ MNIE
W BIBLIOTECE!
ZA NAMI TYDZIEŃ
BIBLIOTEK 2021
„Znajdziesz mnie w bibliotece” było hasłem tegorocznego XVIII Tygodnia Bibliotek, który rozpoczął się
8 maja. W jego ramach pokazaliśmy naszych bibliotekarzy, ich pasje, ale także zasoby placówek, o których użytkownicy mogą nie wiedzieć.
Z okazji Tygodnia Bibliotek w Polsce odbywają się
liczne imprezy promujące czytelnictwo i biblioteki. Mają
one na celu podkreślenie korzyści płynących z czytania
i uczestnictwa w życiu kulturalnym bibliotek. Bemowska
biblioteka również włączyła się w świętowanie i zaprosiła do uczestnictwa w przygotowanych aktywnościach.
Podobnie jak w roku ubiegłym, ze względu na pandemię, część działań odbyła się w rzeczywistości wirtualnej. – Nasze placówki biblioteczne to miejsca spotkań
nie tylko z książkami, ale przede wszystkim z ludźmi, ich
pasjami, niezwykłymi wydarzeniami – zaznacza Joanna
Braun, kierownik działu promocji.
Filmy były publikowane codziennie przez 2 tygodnie,
począwszy od 6 maja, na fanpage’u Biblioteki Bemowo.
Były to: quiz wiedzy o bemowskiej bibliotece, wystawa
karykatur Patronów Literackich 2021 w Wypożyczalni
nr 38 przy Konarskiego oraz ekspozycja zbiorów muzycznych Czytelni XVII, która na tę okazję powędrowała do
Wypożyczalni nr 114 przy Powstańców Śląskich.
Obchodzony co roku Tydzień Bibliotek jest ogólnopolską akcją organizowaną przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, która ma promować czytelnictwo,
biblioteki oraz bibliotekarzy. Odbywa się ona w maju,
a rozpoczyna ją Dzień Bibliotekarza – 8 maja. Tegoroczne hasło „Znajdziesz mnie w bibliotece” miało nawiązywać do bieżącej sytuacji. Jak podkreśliła jego autorka,
po czasie ścisłej izolacji i przebytej kwarantanny w dobie
pandemii, następuje czas wyjścia do stref społecznych
i kulturalnych, środowisk i instytucji kultury. Hasło można odnieść zarówno do fizycznej obecności w realnej
przestrzeni bibliotecznej, jak i do działalności bibliotek
online, do ich cyfrowych zasobów, do których docieramy
przez strony internetowe bibliotek, portale internetowe,
media i komunikatory społecznościowe.
Biblioteka Bemowo
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DOBRY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
TO PODSTAWA

Magdalena Gogol Radna Dzielnicy Bemowo

Od początku kadencji 2018–2023 radni Klubu Koalicji
Obywatelskiej podejmowali działania w kierunku objęcia jak największej powierzchni naszej dzielnicy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego MPZP.
Rozwój prac nad planami dla poszczególnych obszarów
Bemowa był przedmiotem zarówno posiedzeń Komisji
Inwestycji i Ładu Przestrzennego, jak i interpelacji
naszych radnych.
Ogromne znaczenia dla uporządkowania rozwoju naszej dzielnicy miało uchwalenie MPZP dla Osiedla Chrzanów. Dzięki temu udało się zabezpieczyć Osiedle przed
nieograniczoną działalnością deweloperów i zarezerwować tereny pod usługi publiczne czy tereny zielone.
Oczywistym jest jednak, że planami należy objąć również starsze części naszej dzielnicy. Poniżej przedstawiamy działania naszych radnych w zakresie trzech priorytetowych obszarów Bemowa.
W bieżącej kadencji Rady Dzielnicy zintensyfikowano prace nad MPZP dla pl. Kasztelańskiego i terenów
sąsiadujących. Już w styczniu 2019 r. interweniował
w tej sprawie swoją interpelacją radny Maciej Bartosiak. W lipcu 2020 r. Rada Dzielnicy dokonała aktualizacji
obszaru, który będzie obejmował opracowywany plan.
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Radnym KO zależy na zachowaniu aktualnej gęstości
zabudowy oraz zachowania terenów sportowych zajmowanych obecnie przez GKS „Świt”, stąd w styczniu
br. radni Marek Lipiński oraz Maciej Bartosiak prosili
o przyspieszenie prac nad planem. W swojej interpelacji
radni podkreślają zagrożenie zabudową terenów obejmujących dzisiejszy GKS „Świt”.
W lutym tego roku, na mój wniosek, odbyło się spotkanie z Dyrektor BAiPP Marleną Happach oraz przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego m.st Warszawy. Podczas spotkania przedstawiono harmonogram
prac nad planem zagospodarowania. Z ustaleń wynika,
że jeszcze w tym roku są szanse na zakończenie procesu planistycznego. Omówiono także potrzebę przyspieszenia prac na MPZP dla Osiedla Przyjaźń w celu
zapewnienia pełnej ochrony jego unikatowej zabudowy.
BAiPP poparło naszą argumentację. Liczymy na możliwie
szybkie przedstawienie ostatecznego projektu planu do
akceptacji.
Magdalena Gogol
Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego
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PILNIE NALEŻY ZADBAĆ
O BEZPIECZEŃSTWO
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

Iwona Łoboda Radna Dzielnicy Bemowo

W styczniu br. przed budynkiem remizy strażackiej
na Jelonkach miał miejsce bardzo poważny wypadek.
Manewrujący wóz strażacki potrącił pieszą. Kobieta po
przewiezieniu do szpitala niestety zmarła. Aby uniknąć
podobnych sytuacji w przyszłości, wraz z przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Patrycją Czerską zaapelowałyśmy do Zarządu o podjęcie pilnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych
i rowerzystów w okolicach budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 na Bemowie.
O tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce
na początku tego roku, dyskutowaliśmy podczas Komisji
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich, która obyła się
30 marca br. w trybie zdalnym. W trakcie posiedzenia
przedstawiciele Straży Pożarnej zwrócili uwagę członków komisji na konieczność podjęcia natychmiastowych
działań.
Kierując się zaleceniami Zespołu Lustracyjnego powołanego w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, we wspólnej interpelacji wraz z przewodniczącą Patrycją Czerską zawnioskowałyśmy o to, aby
w okolicach remizy jak najszybciej wymienić szarą kostkę granitową na czerwoną w celu skontrastowania przebiegu ciągu pieszo-rowerowego; ustawić oznakowanie
pionowe wyjazdu z budynku; wprowadzić sygnalizację
świetlną dla pieszych i rowerzystów. Oprócz wdrożenia wyżej wskazanych rozwiązań wskazałyśmy również
konieczność zamontowania sygnalizacji dźwiękowej
w okolicach wyżej wskazanej jednostki lub szlabanów,
co z pewnością zwiększy bezpieczeństwo także osób
niewidzących lub słabowidzących.
Iwona Łoboda
Radna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji
Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
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SPRZĄTALIŚMY
FORT BEMA

15 maja z inicjatywy Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Bemowo odbyła się akcja „Posprzątajmy Fort Bema”!
W wydarzenie zaangażowało się ponad 60 osób
– rodzice z dziećmi, uczniowie bemowskich szkół, władze dzielnicy oraz Rada Seniorów. Przy pięknej pogodzie
wolontariusze, wyposażeni w worki i rękawice ochronne, wyruszyli w poszukiwaniu śmieci. Udało się zebrać
50 siatek wypełnionych po brzegi nieczystościami. Całą
akcję koordynował Mikołaj Ojrzanowski z Młodzieżowej
Rady przy wsparciu Wydziału Ochrony Środowiska, który
zapewnił niezbędne materiały do jej przeprowadzenia,
oraz Wydziału Oświaty i Wychowania, który wypromował akcję w szkołach. Akcja była odpowiedzią na głosy
mieszkańców, którzy apelowali o przeprowadzenie
takiej inicjatywy. Dzięki zaangażowaniu tak wielu
osób rekreacja w Fortach Bema będzie przyjemniejsza
i bezpieczniejsza.
Mikołaj Ojrzanowski
Wiceprzewodniczący MRDB
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