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Drodzy Czytelnicy,
Kwiaty są w kolorze nadziei i symbolizują wspaniałą, międzynarodową
kampanię. Żółte żonkile, bo o nich
mowa, zasadziliśmy w październiku w Parku Górczewska wspólnie
z Hospicjum Domowym Archidiecez
-jalnego Zespołu Domowej Opieki
Paliatywnej oraz dziećmi z bemowskich placówek szkolnych. Akcja
„Pola Nadziei” ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na losy pacjentów będących pod opieką hospicjów,
pozyskiwanie funduszy na utrzymanie placówek dla osób umierających
na choroby nowotworowe, edukację w zakresie opieki paliatywnej
i pomoc osobom w żałobie. Kwiaty, które wyrosną wiosną z cebulek,
są rozdawane podczas ulicznych
kwest. Pomagajmy i wspierajmy osoby będące w potrzebie.
Pamiętajcie też o swoim zdrowiu!
Jesień sprzyja przeziębieniom oraz
rozpraszaniu się wirusów. Jeżeli tylko możecie – szczepcie się. Cieszy
mnie, że w Warszawie zaszczepionych dwoma dawkami jest blisko
70% osób. Wciąż jednak nie jest to
wystarczająca liczba, aby wirusa pokonać. Musimy dbać o siebie i innych!
Pozostając przy temacie zdrowia,
10 listopada pod ratuszem kolejny
raz postawimy mammobus, gdzie
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będziecie mogły się, Drogie Panie,
bezpłatnie przebadać. Zapiszcie się
na mammograf pod nr. telefonu
58 666 24 44. Profilaktyka to podstawa.
W listopadzie obchodzimy najważniejsze święto dla Polski i Polaków
– Święto Niepodległości. 103 lata
temu odzyskaliśmy wolność i Polskę. Po 123 długich latach zaborów.
Na Bemowie upamiętniamy ten
wielki dzień Pieśniami Patriotycznymi Chóru Bemcanto w Kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
na które serdecznie zapraszam.
Życząc zdrowia!
Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy
Bemowo

W 2022 ROKU POWSTANIE OŚRODEK
WSPARCIA DLA SENIORÓW
Samorząd Mazowsza wspiera szereg projektów realizowanych przez m.st. Warszawa. Na inwestycje Sejmik
przeznaczy ponad 9 mln zł. Wsparcie finansowe otrzymają dzielnice: Bemowo, Ochota, Ursus i Wesoła.
W ramach powyższego wsparcia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego udzielił Ośrodkowi
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo dofinansowania
na projekt utworzenia specjalistycznej, całodziennej placówki dedykowanej Seniorom i osobom wymagającym
integracji społecznej w wysokości 1 356 622,00 zł. Dzięki
tej dotacji możliwa będzie realizacja II etapu inwestycji
i jej zakończenie. Aktualnie remontowany jest I etap,
na który środki zabezpieczył Urząd Dzielnicy Bemowo.
W ramach utworzonej placówki, która będzie świadczyć usługi w zakresie nowoczesnej pomocy społecznej, funkcjonować będą: Ośrodek Wsparcia dla Seniorów (Dzienny Dom, dwa Kluby Seniora oraz Akademia
Seniora „Z Pasją”) oraz Bemowski Klub Integracji Społecznej. W miejscach tych świadczona będzie profesjonalna pomoc i wsparcie oraz realizowane będą projekty
m.in.  przeciwdziałające skutkom pandemii: samotności,
depresji, uzależnieniom, bezdomności czy bezrobociu.
Placówka prowadzona będzie przez Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bemowo.
W uroczystości podpisania umowy wzięli udział
między innymi: Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego; Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Krzysztof
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Strzałkowski  – Przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmiku Mazowsza oraz Burmistrz Dzielnicy Wola: Urszula
Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Bemowo oraz Radna Sejmiku Mazowsza; Bartosz Wiśniakowski – Radny
Sejmiku Mazowsza oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Wilanów; Mariusz Wajszczak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo oraz Izabela Zwierz – Dyrektor Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy.
WPK

ROZBUDOWA PLACÓWKI
PRZY UL. OŁAWSKIEJ 3
Minęło 6 miesięcy, od kiedy na terenie szkoły przy
ul. Oławskiej 3 rozpoczęła się rozbudowa placówki.
W nowym budynku trwają obecnie prace instalacyjne,
tynkarskie oraz posadzkarskie.
We wrześniu br. podpisana została również umowa
obejmująca termomodernizację istniejącej części budynku, dzięki czemu zmniejszy się zużycie energii, a tym
samym szkoła będzie bardziej ekologiczna i ekonomiczna.
WPK

W wizytacji wzięli udział: Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo,
Mariusz Wajszczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo oraz Radne
Dzielnicy Bemowo: Magdalena Gogol, Iwona Łoboda, Anna Wosińska

Mariusz Wajszczak i Piotr Kobierski, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo oraz wykonawca
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PSIE POSŁUSZEŃSTWO NA LUZIE
17 października odbyła się IX edycja Mistrzostw Szkół
i Klubów Rally-O, czyli psiego posłuszeństwa na luzie.
Celem zawodów było pokazanie, że warto wychowywać
psa w duchu pozytywnego szkolenia, by mogły towarzyszyć rodzinom w ich codziennych aktywnościach.
W zawodach wzięła udział rekordowa liczba drużyn
z całej Polski, było ich aż 100! W konkurencji indywidualnej oraz drużynowej rywalizowali zarówno dorośli, jak
i dzieci.
Mistrzostwa Honorowym Patronatem objęła Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo. W wydarzeniu wzięły udział również Radne Dzielnicy Bemowo:
Magdalena Gogol i Ewa Przychodzień-Schmidt.
WPK

3000 CEBULEK NA „POLU NADZIEI”
Na wiosnę Bemowo zakwitnie na żółto!
10 października obchodziliśmy Światowy Dzień
Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Z tego właśnie powodu
jesienią w Parku Górczewska sadzimy żonkile. Zasadziliśmy aż 3 tysiące cebulek w ramach wsparcia międzynarodowej kampanii „Pola Nadziei”, przypominającej
o podopiecznych Archidiecezjalnego Zespołu Domowej
Opieki Paliatywnej.
Hospicjum Domowe pomaga rodzinom stworzyć bezpieczną, przyjazną przestrzeń w domu dla bliskiej osoby,
która ciężko choruje. Terytorialnie obejmuje ono również Bemowo i opiekuje się naszymi chorymi mieszkańcami. Średnio jest to około stu pacjentów rocznie.

Akcja „Pola Nadziei” jest wyrazem troski o ludzi cierpiących i nieuleczalnie chorych. Wspiera również ideę
hospicjów w społeczeństwie oraz pomaga w zdobyciu
środków niezbędnych do ich funkcjonowania.
W akcji sadzenia żonkili na Bemowie wzięli udział:
dzieci z bemowskich placówek szkolnych wspólnie
z opiekunami, przedstawiciele Hospicjum Domowego:
ks. Władysław Duda i Wojciech Perkowski, Zarząd Dzielnicy Bemowo: Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo, oraz jej Zastępcy: Mariusz Wajszczak,
Jakub Gręziak i Karol Sobociński, a także Radna Dzielnicy
Bemowo Magdalena Gogol.
WPK
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JESIEŃ NA BEMOWIE NIE BĘDZIE NUDNA!
27 września ruszyły zajęcia prozdrowotne zarówno
dla starszych, jak i młodszych mieszkańców dzielnicy.
Aktywność fizyczna jest niezmiernie ważna w każdym
wieku, dlatego cieszymy się, że zajęcia jogi, basenu rekreacyjnego czy basenu dla dzieci spotkały się z tak
dużym zainteresowaniem uczestników. Dla miłośników
ruchu oraz muzyki mieliśmy przyjemność zorganizować
zajęcia z tańca towarzyskiego oraz tańca w kręgu, które cieszą się ogromną popularnością. Od 9 października
rozpoczęliśmy zajęcia na basenie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.
WSZ

JESIENNA EDYCJA
AKADEMII BEMOWSKIEGO SENIORA

Mariusz Wajszczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
oraz Jacek Wiśniewski, kustosz Muzeum Sportu i Turystyki

W ramach tegorocznej, jesiennej edycji ABS odbyły
się już 4 spotkania. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć
we wspaniałym koncercie Renaty Dąbkowskiej wraz
z zespołem Dystans „Pod Czerwoną Jarzębiną” w Amfiteatrze Górczewska. Artystka zauroczyła słuchaczy swoją piękną barwą głosu i znakomitym repertuarem.
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Na kolejnym spotkaniu naszej Akademii, 7 października, na wycieczkę do Zamków Państwa Krzyżackiego
zabrał nas Jacek Wiśniewski, kustosz Muzeum Sportu
i Turystyki. 21 października słuchacze na wykładzie
Jolanty Wiśniewskiej, starszego kustosza Muzeum Warszawy, poznali wiele ciekawostek z dziejów Woli, dzielnicy sąsiadującej z Bemowem. Ostatni w miesiącu wykład
pt. „Trzy twierdze: Dęblin, Warszawa, Modlin” wygłosił
Adrian Pogorzelski – przewodnik turystyczny i archeolog.
W ramach ABS każdego roku organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy prowadzą autorskie
wykłady z dziedziny kultury, sztuki, zdrowia, podróży
itp. Wszystkie wydarzenia w ramach cyklu obejrzycie na
kanale YouTube Dzielnicy Bemowo. Do zobaczenia
w listopadzie!
WSZ

XIX INTEGRACYJNY RAJD ROWEROWY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2 października na terenie Parku Górczewska odbyła
się Impreza Sportowo-Rekreacyjna, w ramach której zorganizowano „XIX Integracyjny Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych”. Rajd sfinansowany został ze środków
m.st. Warszawy, a zorganizowany przez „BLIŻEJ DZIECKA
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych”.
Po rajdzie każdy z uczestników otrzymał od Piotra Kobierskiego, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bemowo pamiątkowy medal oraz jedyną w swoim rodzaju koszulkę
z obrazem Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1971 roku”.
Następnie odbył się piknik sportowo-rekreacyjny, na którym przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pogoda sprzyjała wspaniałej zabawie
z uśmiechami na twarzach. Finałem całodniowego wydarzenia były koncerty w naszym amfiteatrze.

Chcielibyśmy złożyć ogromne podziękowania dla
wszystkich zaangażowanych w organizację i pomoc,
a także serdecznie pogratulować uczestnikom
wydarzenia.
W wydarzeniu wzięli udział Radni Dzielnicy: Ewa Przychodzień-Schmidt i Maciej Barosiak.
WSZ

BIEG PRZECIW PRZEMOCY
„WIDZISZ? REAGUJ!”
16 października w Parku Górczewska odbyło się
niezwykle ważne wydarzenie! Bieg Przeciw Przemocy
„Widzisz? Reaguj! Jeśli nie ty, to kto?” to kolejna edycja
zmagań biegaczy i chodziarzy nordic walking. Uczestnicy wystartowali na różnych dystansach, każdy mógł
znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Tradycyjnie dużą
popularnością cieszył się wyścig nordic walking na dystansie 3 km, w którym silną grupę stanowili bemowscy
seniorzy. Na wyróżnienie zasłużyli również uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 357 wraz z rodzicami, którzy ponad 20-osobową grupą wystartowali w biegu rodzinnym
na 500 m. Zwieńczeniem zmagań był bieg w kategorii
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open na dystansie 5 km, w którym wzięła udział niemal
setka zawodników. Bieg przeciw przemocy jest częścią
bemowskiej kampanii przeciwdziałania przemocy, realizowanej przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo.
W wydarzeniu aktywnie uczestniczyli Urszula
Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Mariusz
Wajszczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
oraz Radne Dzielnicy Bemowo: Iwona Łoboda i Aneta
Nowolecka.
WSZ

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października, w bemowskim 78 Liceum Ogólnokształcącym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie uświetniły występy artystyczne licealistów oraz aktora teatralnego i filmowego
Dariusza Kordka.
W podziękowaniu za ciężką pracę i zaangażowanie
Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo, wręczyła nagrody 61 dyrektorom i nauczycielom bemowskich placówek oświatowych.
Na uroczystości udział wzięli także: Dyrektor
78 LO Magdalena Lipińska, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo: Mariusz Wajszczak, Piotr Kobierski, Jakub
Gręziak, Karol Sobociński, Radne Dzielnicy Bemowo:
Patrycja Czerska, Magdalena Gogol, Iwona Łoboda
i Aneta Nowolecka, Aneta Tkaczyk, p.o. Dyrektora DBFO,
Aleksandra Zięba, Dyrektor Bemowskie Centrum Kultury, Maria Pszczółkowska, Zastępca Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury, Anna Fiszer-Nowacka, Dyrektor
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Dzień wcześniej Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski wyróżnił 6 bemowskich pracowników oświaty
– 1 dyrektora, 1 wicedyrektora oraz 4 nauczycieli
– wręczając im Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy.
WPK
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WYPRAWKI DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wręczyliśmy prawie 1400 wyprawek bemowskim pierwszoklasistom.
Zarząd Dzielnicy Bemowo: Urszula Kierzkowska, Mariusz Wajszczak i Piotr Kobierski oraz Radni: Patrycja Czerska, Magdalena Gogol, Iwona Łoboda
i Aneta Nowolecka aktywnie uczestniczyli także w ślubowaniu dzielnych uczniów klas pierwszych.
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„RÓŻOWE SKRZYNECZKI”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 364
Na początku roku szkolnego 2021/2022 w damskich
toaletach w szkole przy ul. M. E. Andriollego 1 pojawiły
się „Różowe Skrzyneczki”. Wypełnione są one środkami
higienicznymi (podpaski, tampony), z których bezpłatnie
może skorzystać każda uczennica i dorosła kobieta.
Według raportu poświęconego analizie zdrowia
i higieny menstruacyjnej blisko 500 milionów kobiet
na świecie nie może zadbać o higienę podczas okresu. Również w Polsce co 5 kobiecie zdarza się, że nie
ma pieniędzy na zakup środków do higieny intymnej.
Aż 21% nastolatek musiało wyjść ze szkoły ze względu na ich brak, a 10% z powodu ograniczonego dostę-

pu do podpasek w ogóle nie wyszło z domu. Jednym
ze sposobów na zmianę tej sytuacji są właśnie „Różowe
Skrzyneczki”. Łatwy dostęp do artykułów higienicznych
jest równie ważny, jak dostępność papieru toaletowego czy mydła.
Skrzyneczki sprawiają, że przestrzeń szkoły staje się
bezpieczniejsza, bardziej przyjazna i komfortowa dla
każdej dziewczynki i kobiety. Angażując się w ułatwienie
dostępu do środków higieny osobistej w czasie miesiączki, SP nr 364 nie tylko promuje dobre praktyki, ale jednocześnie inspiruje inne placówki do działania.    
SP 364

od lewej: Radni Dzielnicy Bemowo: Maciej Bartosiak i Magdalena Gogol, Przewodniczący Młodziezowej Rady Dzielnicy Bemowo Maksymilian Ciszkowski,
Radna Dzielnicy Bemowo Patrycja Czerska oraz Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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ŁĄKA KWIETNA NA BEMOWIE
Kolejne tereny zieleni na Bemowie zostały w tym
roku upiększone nowo założoną łąką kwietną.
– „W ramach realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego na powierzchni 1000 m2 wzdłuż
ulicy Hery powstała kolorowa, pachnąca i pożyteczna
łąka, która jest nie tylko ozdobą, ale również domem
dla wielu gatunków owadów, roślin, ptaków oraz jeży.
Łąki są wspaniałym pożytkiem dla owadów, zapewniając
im pokarm przez wiele miesięcy dzięki różnym porom
kwitnienia poszczególnych roślin” – informuje Karol
Sobociński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
W związku ze zmianami klimatycznymi, gdy dotkliwie odczuwamy zjawisko suszy hydrologicznej, miejskie
trawniki stają się żółte i przesuszone, tracąc przy tym
wszelkie walory estetyczne i wartość biologiczną, bogate
i różnorodne zbiorowiska roślin łąkowych pozostają nadal zielone. Ich rozbudowany system korzeniowy pobiera wodę z głębszych warstw gleby, dzięki czemu rośliny
potrafią przetrwać długotrwałe okresy suszy. Natomiast
podczas ulewnych deszczy rośliny łąkowe mają zdolność
retencjonowania wody, która, powoli parując, uwalniana jest do atmosfery, co ma nieoceniony wpływ na
poprawę mikroklimatu w mieście. Kolejną cenną funkcją, jaką pełnią łąki kwietne w ekosystemach miejskich,
jest oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń pyłowych.

Fot. Aleksandra Flis
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Dzięki różnorodnej budowie oraz strukturze liści i łodyg
łąka kwietna działa jak filtr, zatrzymując różnej wielkości
cząstki na powierzchni roślin.
W ramach projektu została przeprowadzona rekultywacja trawników pomiędzy zatokami parkingowymi
wzdłuż ulicy na powierzchni 490 m2. Łąka pełni również funkcję edukacyjną, ponieważ na jej terenie zostały
zamontowane dwie tablice informacyjne, dzięki którym
dzieci i dorośli mogą poznać rośliny i owady występujące
na łące.
WOŚ

Fot. Aleksandra Flis

PIELĘGNACJA ZIELENI WYSOKIEJ I NISKIEJ
NA OSIEDLU BOERNEROWO

Fot. Wanda Milczarek
Jesień na historycznym osiedlu Boernerowo to intensywny czas na prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych
zieleni w ramach realizowanego projektu z BO „Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu
Boernerowo”.
Prace obejmują wykonanie trzebieży, która polega
głównie na usuwaniu odrostów drzew i samosiewów
o obwodach niewymagających uzyskania stosownego
zezwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego,
rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Przeprowadzenie trzebieży ma na celu
poprawę warunków wzrostu drzew rosnących zbyt gęsto poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wpuszczą więcej światła do wnętrza skupin, polepszą warunki
do rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrostu koron,
wzrostu grubości pni oraz poprawy stabilności drzew.
Dodatkowo na podstawie uzyskanych zezwoleń Marszałka zostaną usunięte drzewa obumarłe, zagrażające bezpieczeństwu, indywidualnie wytypowane do wycinki.
To pierwszy etap prac. Przed nami jeszcze etap drugi.
Wykonane prace pielęgnacyjne drzewostanu polegające
na trzebieży umożliwiają zaprojektowanie i realizację
nowych nasadzeń zieleni, jeszcze w tym roku. Umowa
z wykonawcą projektu i realizacji nasadzeń została już
zawarta.
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– „W trosce o jeże zamieszkujące pasy zieleni na Osiedlu Boernerowo część materiału zielonego pozyskanego
w wyniku trzebieży została na naszą prośbę wykorzystana do stworzenia kilkunastu miejsc ostoi dla tych uroczych ssaków” – opowiada Karol Sobociński, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Jeże to niezwykle pożyteczne zwierzęta. Żywią się
owadami, myszami i ślimakami. Domki dla jeży na Boernerowie zbudowano, wykorzystując usunięte samosiewy i konary drzew, na zimę wyposażono je w liście.
Aby mieszkańcy wiedzieli, że w ich sąsiedztwie mogą
spać zimą jeże, na 15 domkach zamontowano specjalne
tabliczki z wizerunkiem jeża.
WOŚ

Fot. Wanda Milczarek

PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
TYMEK

to jeden z czwórki rodzeństwa kociąt urodzonych
na działkach na Paluchu. Oswojone, cieszące się
z obecności człowieka, czekają w fundacji na nowy
dom.
Tymek ma około 6 miesięcy – to pocieszny i lubiący
zabawę maluch. Kiedy się go dotknie, zaczyna natychmiast głośno mruczeć. Jak na takiego szkraba jest
bardzo grzeczny, bawi się pozostawionymi zabawkami, a w wolnym czasie lubi odpoczywać na miękkich posłaniach. Pochodzi z dużego stada, ale może
być też kotem jedynakiem. Człowieka ceni wyżej niż
kociego kumpla. Ma dobry apetyt, ale nie je na zapas.
Jeśli szukasz rozmruczanego młodziaka, Tymek będzie
idealny.
Jest zaszczepiony, wykastrowany, zaczipowany, testy
Fiv/Felv ujemne. Przebywa w Warszawie. Gotowy
na przeprowadzkę od zaraz!
Ankieta:
https://psy-warszawa.pl/ankieta-adopcyjna/

HUGON

jest młody i energiczny. Wychowany w rodzinie,
niestety wrócił z adopcji. Jest zdrowy, zaszczepiony,
wykastrowany. Zachowuje w domu czystość, nie
niszczy, umie chodzić na smyczy i grzecznie podróżuje samochodem.
Hugon jest sporym psiakiem, który z radości potrafi
skoczyć na człowieka. Czasem pociągnie na smyczy
(ale nie przez cały spacer), uwielbia kontakt z ludźmi i akceptuje większość innych psów, z którymi
się chętnie bawi. Hugon przez płot szczeka na inne
(także znane i lubiane) psy i ludzi, pracujemy nad
tym.
Hugon ma masę energii, więc szuka aktywnych
opiekunów. Chętnie zamieszka z innym psem/
psami, kotami, starszymi dziećmi (najmłodszych
domowników może przewrócić swoją sporą masą
i nadmiarem entuzjazmu).
płeć: pies
ur. 2019
wielkość: duży
kastracja: tak
Kontakt w sprawie adopcji:
Małgorzata, tel. 608 315 461
Klaudia, tel. 512 237 880
Anna, tel. 603 762 594
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CHOPIN MALOWANY PIASKIEM
24 października zaprosiliśmy mieszkańców na wyjątkowy koncert multimedialny, stanowiący połączenie
muzyki z plastyką.
W sali koncertowej Bemowskiego Centrum Kultury
wystąpiła gwiazda polskiej edycji programu „Mam
Talent” – Tetiana Galitsyna – prekursorka sztuki malowania piaskiem w Polsce. Teatr Piasku Tetiany Galitsyny
organizuje na terenie całej Polski rodzinne spektakle,
łączące w sobie pokazy sztuk wizualnych z grą aktorów,
muzyką i projekcjami multimedialnymi. Tym razem obejrzeliśmy malowaną piaskiem historię życia Fryderyka
Chopina, ilustrowaną genialną muzyką Mistrza. Magiczny spektakl muzyki i obrazu zachwycił zarówno dorosłych, jak i dzieci.
WKU

TAJEMNICE NOCNEGO TRAMWAJU
NA BEMOWIE
16 października w Teatrze Bemowo, odbył się kolejny
premierowy spektakl – widowisko edukacyjno-muzyczne Fundacji Kulturalne Dzieci WAW PL. Przenieśliśmy się
wspólnie w świat magii i legend w interaktywnym musicalu dla dzieci i młodzieży „Tajemnice nocnego tramwaju” w reżyserii Anny Sandowicz.
Spektakl zachęca do poznania świata teatru, aktorstwa, muzyki i tańca. W kreatywny sposób uczy również
historii Warszawy, prezentując warszawskie legendy

z okien tajemniczego tramwaju. Wspólnie z muzykami,
aktorami, tancerzami i wokalistami poznajemy historię
warszawskiej Syrenki, legendę o Złotej Kaczce, Warsa
i Sawę, a także wiele innych legendarnych i historycznych
postaci. Projekt jest działaniem na rzecz upowszechniania kultury i sztuki poprzez edukację kulturalną i historyczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Spektakl objęty był
patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
WKU

Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo wraz z aktorami spektaklu pt. „Tajemnice nocnego Tramwaju - Legendy Warszawskie”
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BEMOWSKI SEZON NA KULTURĘ

Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Andżelika Wiśniewska (mezzosopran), Damian Wilma (baryton),
Milena Lange (sopran), Maciej Niesiołowski (kompozytor)

1 października cyklicznym spotkaniem kabaretowym
z Markiem Majewskim zakończyliśmy sezon artystyczny
w Amfiteatrze w Parku Górczewska. Na następne spotkania przenieśliśmy się do ciepłych bemowskich sal
koncertowych, wśród których znalazły się też nowoczesne wnętrza Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego
na Jelonkach.   
W pełnię nowego sezonu kulturalnego weszliśmy
z bogatym i zróżnicowanym programem artystycznym, z takimi gwiazdorskimi nazwiskami jak: Maestro
M. Niesiołowski, Milena Lange, Renata Dancewicz,
Andżelika Wiśniewska.
W kolejnej już odsłonie Bemowskiej Sceny Kabaretu
Literackiego Marek Majewski zaprosił na scenę Kabaret
OTTO oraz Dorotę Osińską, aktorkę Teatru Rampa, laureatkę licznych konkursów i festiwali piosenki aktorskiej.
Jej liryczny głos wzruszył, zauroczył i rozgrzał bemowską
publiczność, szczególnie w piosenkach „Cześć, to ja” czy
„Rozsypanka”. Pierwszy powiew jesieni staraliśmy się
tego wieczoru odegnać ciepłą herbatą i poczęstunkiem
serwowanym publiczności przez Marka Majewskiego
i Jakuba Gręziaka, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy
Bemowo.
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Na koncert Muzyki Cerkiewnej i Kościelnej zaprosiliśmy mieszkańców do Kościoła Podwyższenia Krzyża
Świętego przy ul. Słomianej 2/4, znanego między innymi
z koncertów muzyki organowej. Tym razem gościliśmy
tam Zespół pod dyrekcją ks. Jerzego Szurbaka.
16 października w gościnnych salach Klubu WAT
przy ul. Kaliskiego 25A obejrzeliśmy sztukę w reż. Olafa
Lubaszenki, pod nieco przewrotnym tytułem „Ludzie
inteligentni, czyli kto kocha, ten błądzi” Marka Fayeta.
To ironiczny humor, dynamiczna akcja oraz świetna obsada (Renata Dancewicz, Maria Seweryn, Paulina Holtz,
Mariusz Witkowski, Bartłomiej Topa, Piotr Borowski),
a na koniec całkiem poważna konkluzja, że inteligencja
bez uczuć i emocji to za mało.

Kolejnego wieczoru, 17 października, w sali widowiskowo-kinowej WAT Maestro Maciej Niesiołowski podczas Koncertu Galowego zaprosił nas do świata opery
i operetki, prezentując klasykę gatunku w gwiazdorskiej obsadzie: Andżelika Wiśniewska – mezzosopran,
Milena Lange – sopran i Damian Wilma – baryton,
z akompaniamentem Warsaw Imressione Orchestra.
Na wstępie usłyszeliśmy Uwerturę do opery „Wilhelm Tell” Gioacchino Rossiniego, z każdą chwilą było
coraz goręcej: „Carmen” Georga Bizeta, „Don Giovanni”
W.A. Mozarta, Strauss, Offenbach, a w finale „Besame
Mucho” C. Velazqueza i La Spaniola V. di Chiara.
„Podróż po sześciu strunach” to hołd złożony wirtuozom tak popularnego na całym świecie instrumentu,
jak gitara. Zaprosiliśmy mieszkańców do Bemowskiego
Centrum Kultury na koncert Warsaw Guitar Orchestra
pod kierownictwem Igora Wardaka. Orkiestra z powodzeniem koncertuje w kraju i zagranicą, zdobywając
nagrody na międzynarodowych konkursach muzycznych.
WKU

TEATRALNY PAŹDZIERNIK W BCK!
Miniony miesiąc był miesiącem teatru. Mieszkańcy
Bemowa mieli okazję oderwać się od trosk dzięki dwóm
znakomitym spektaklom komediowym: „Oddam żonę
w dobre ręce” i legendarny hit Willy’ego Russella
„Shirley Valentine”.
Z kolei najmłodszych zaprosiliśmy na przedpołudniowy Teatralny Poranek Bajkowy: „Kosmolenie Ratują
Ziemię”.
Naszymi gośćmi literackimi byli Beata Pawlikowska i Jakub Żulczyk. Beata Pawlikowska, autorka książki „Stres”, opowiadała nam, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na końcu świata. Na koniec miesiąca,
29 października, na wieczorze autorskim spotkał się
z nami jeden z najbardziej rozpoznawalnych autorów
młodego pokolenia, znakomity Jakub Żulczyk. Rozmawialiśmy o jego ostatniej powieści „Informacja zwrotna”. Książka ukazała się w formie audiobooka, który czyta Grzegorz Damięcki. Uczestnicy spotkania mieli okazję
wysłuchać kilku fragmentów książki.

Dwa Jelonki zaprosiły nas na dwa projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jednym z nich
były warsztaty dla ojców „Mocny Ojciec – Mocna Córka”.
Ponadto w ramach BO odbyły się spotkania cykliczne,
na które zapraszamy również w przyszłych miesiącach:
w każdą środę Chór Mam, a w piątki spotkania z planszówkami. Bądźcie z nami!
Szczegóły i zapisy: bemowskie.pl
             BCK

„HIP HOP SZANSĄ”. BEMOWSKA
BIBLIOTEKA WSPÓŁTWORZY PROJEKT
DLA MŁODYCH
Warsztaty praktyczne z ikonami polskiego rapu,
muzyki hip-hop, właścicielami polskich wytwórni rapowych, znanymi DJ-ami, cenionymi na świecie artystami sceny graffiti – to tylko niektóre atrakcje w ramach cyklu spotkań dla młodzieży „Hip Hop Szansą”
(HHS). Pierwsze dwa spotkania odbyły się 7 i 21 października w MAL Spotykalnia w Galerii Bemowo przy
Powstańców Śląskich 126. – To nie jest kolejny nudny
projekt dla młodych. To szansa spotkania z ulubionymi muzykami i możliwość porozmawiania z nimi.
Zależy nam na tym, aby opuścili wirtualny świat,
który pochłania nas wszystkich coraz bardziej. Chcemy, aby uczestniczyli w spotkaniach na żywo z legendami polskiego rapu – podkreśla Paweł Grabeus
vel Kafar, który wziął udział w pierwszym spotkaniu.
W drugim zaś uczestniczył Zespół POLSKA WERSJA
(HINOL i JANO). Spotkania odbywać się będą 2 razy
w miesiącu. Szczegóły: www.facebook.com/BibliotekaBemowo.
Biblioteka Bemowo
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GRAFFITI I SPORTOWE EMOCJE
NA OSIR BEMOWO
Akademia Młodego Bemowiaka ruszyła pełną parą!
W niedzielę 24 października na terenie OSiR Bemowo
odbyły się warsztaty graffiti, podczas których młodzi
uczestnicy pod okiem najlepszych instruktorów street
artu stworzyli kolorowe logo AMB. Był to też weekend
pełen sportowych atrakcji! Na hali OSiR Bemowo zajęcia
z różnych dyscyplin poprowadzili znakomici sportowcy:
Kasia Dulnik wraz z trenerami oraz zawodnikami
Akademia Koszykówki Legia Warszawa – Legia Junior
z trenerem Zoranem Travinem oraz zawodnikami U-14
Dzieci Legia Basket.
Zajęcia karate poprowadził Paweł Ciastek, zajęcia piłki ręcznej Krzysztof Kuryś z Bemowskiej Akademii Sportu, Ania Dąbrowska i Beata Fus-Grzymkowska uczyły
gry w siatkówkę a Paulina Malmur poprowadziła zajęcia
taneczne.
Oprócz sportowych wyzwań uczestnicy mogli także
sprawdzić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
oraz bezpieczeństwa na stanowisku Straży Miejskiej.
Na zakończenie wydarzenia obejrzeliśmy niesamowity pokaz wsadów koszykarskich w wykonaniu wicemistrza świata Piotra GRABO Grabowskiego! Występy
komentował Kacper Lachowicz – Kacpa.online. Władze
Dzielnicy reprezentowali Piotr Kobierski, Zastepca Burmistrza Dzielnicy Bemowo oraz Maciej Bartosiak, Radny
Dzielnicy Bemowo.
            WSR

od lewej: Anna Dąbrowska, Piotr GRABO Grabowski, Kasia Dulnik, Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Kacper KACPA Lachowicz i Katarzyna
Niedźwiecka, Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji
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RADNI O BUDOWIE METRA NA BEMOWIE
Z inicjatywy klubu radnych Koalicji Obywatelskiej do
porządku XXXV sesji Rady Dzielnicy Bemowo, która odbyła się 22 września br., wprowadzono punkt dotyczący budowy bemowskiego odcinka II linii metra. Dzięki
temu w posiedzeniu wzięli udział: przedstawiciele Metra
Warszawskiego, wykonawcy inwestycji, przedstawiciele
firmy Gülermak oraz biura projektowego ILF, a także
przedstawiciele jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, tj. ZTM oraz Biura Infrastruktury.
Wiceprzewodniczący Marek Lipiński oraz radny
Maciej Bartosiak poruszali tematy związane z najważniejszymi bolączkami mieszkańców, takimi jak brak
wyjść ze stacji metra Chrzanów od strony ulicy Szeligowskiej oraz brak punktów usługowych umiejscowionych
na stacjach metra.
Ja z kolei zwróciłam uwagę na kwestię niedostatecznej dbałości wykonawcy o to, aby utrudnienia związane
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Magdalena Gogol
Przewodnicząca Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego

z budową metra nie dotykały w tak znaczącym stopniu
osób z ograniczoną mobilnością.
Podczas sesji poruszane były też kwestie związane
z pozwoleniem na budowę ostatnich 3 stacji metra,
zmianami w organizacji ruchu oraz komunikacji miejskiej
wynikające z realizacji inwestycji.
Mieszkańców zainteresowanych szczegółowym przebiegiem sesji zachęcamy do obejrzenia transmisji na kanale YT lub zapoznanie się z protokołem z sesji (https://
bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Bemowo/Rada_2018_2023/sesje/default.htm).

POŻEGNALNA SESJA MRDB
25 października odbyła się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo, kończąca II kadencję.
Podsumowaliśmy dwuletnie działania naszych młodych radnych na rzecz Bemowa. Na szczególne uznanie
zasługuje zainicjowana przez MRDB Akademia Młodego
Bemowiaka, która pomaga odkrywać i realizować pasje
bemowskiej młodzieży. Dziękujemy wszystkim radnym
za aktywną pracę i zaangażowanie społeczne oraz życzymy wielu sukcesów w przyszłości!

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo;
Izabela Zwierz, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo; Katarzyna Olobry-Księżak, Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Warszawie; Iwona Kałaska, Przewodnicząca Bemowskiej Rady
Seniorów.

Na uroczystości gościli: Aleksandra Gajewska, Posłanka na Sejm RP; Dorota Łoboda, Przewodnicząca
Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy; Magdalena
Roguska, Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy;
Aleksandra Śniegocka-Goździk, Radna m.st. Warszawy; Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo; Mariusz
Wajszczak, Piotr Kobierski, Jakub Gręziak, Karol Sobociński; Radni Dzielnicy Bemowo: Patrycja Czerska, Magdalena Gogol i Maciej Bartosiak; Anna Fiszer-Nowacka,
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SPOTKANIE PO WAKACJACH

25 października spotkaliśmy się na pierwszej,
powakacyjnej sesji Bemowskiej Rady Seniorów. Podczas
spotkania seniorzy omówili przede wszystkim sprawy starszych osób z niepełnosprawnością, warsztaty zorganizowane przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie
Bez Barier” oraz przyznali Odznakę Honorową Zasłużonego
dla Warszawy panu Janowi Siedleckiemu – Przewodniczącemu DKDS Bemowo. Serdecznie gratulujemy!
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W wydarzeniu udział wzięli: Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo; Mariusz Wajszczak,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo; Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo; Karol
Sobociński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Radni Dzielnicy Bemowo: Aneta Nowolecka i Kazimierz
Szczerba.
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