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Drodzy Czytelnicy,
nie wiadomo, kiedy minęło lato.
Dopiero co składaliśmy wieńce
i zapalaliśmy znicze na grobach
poległych i zamordowanych
w
Powstaniu
Warszawskim,
którego 77. rocznicę obchodziliśmy 1 sierpnia, a już wakacje się
kończą i nadchodzi wrzesień.
To naprawdę piękny miesiąc.
Za oknem liście, do tej pory zielone, zaczynają zmieniać swoje
kolory. Tylko patrzeć, jak złota
polska jesień wystrzeli dookoła nas
różnymi odcieniami brązów, żółci
i czerwieni. Będzie kolorowo.
Wrzesień to też czas powrotów z wypoczynku. Dorośli
wracają do swoich obowiązków i pozostaje się cieszyć,
że prace drogowe na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Górczewskiej posuwają się do przodu.
Pod ziemią też się wiele zmieniło
i niedługo mieszkańcy naszej dzielnicy będą mogli cieszyć się kolejką,
którą dojadą do centrum stolicy.
Szkoły już czekają na swoich uczniów. Na dzieci czeka też
przebudowany żłobek przy ulicy
Klemensiewicza 40. Placówka,
która do tej pory mieściła zaledwie 98 maluchów, teraz pomiestr. 3

ści aż 224 dzieci, podzielonych
na 8 grup wiekowych.
Wakacje się skończyły, ale na
osłodę dla wszystkich przygotowaliśmy szereg wspaniałych
imprez. Zaczynamy już 4 września od pikniku „Back to School”.
Imprezę plenerową dla dzieci
i młodzieży zakończy koncert
Baranovskiego, a zaraz po nim
zaśpiewa
Kasia
Kowalska.
To jednak nie koniec atrakcji,
bo we wrześniu w naszym amfiteatrze wystąpi jeszcze Agnieszka
Chylińska i Smolasty, a przy parafii
p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów zaśpiewają Mietek Szcześniak
i Leonid Volodko.
O tych i innych atrakcjach przeczytacie w najnowszym numerze Informatora Twoje Bemowo.
Zachęcam do lektury.

77. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO
Powstanie Warszawskie, jedna z najkrwawszych i najdłuższych bitew II wojny światowej, rozpoczęło się 77 lat
temu w dniu 1 sierpnia. W trakcie walk zginęły tysiące
Powstańców i setki tysięcy ludności cywilnej, a zniszczenie lewobrzeżnej części Warszawy sięgnęło około
80 procent. Pamięć o tych wydarzeniach wciąż   jest
żywa, dlatego, jak co roku, Zarząd Dzielnicy Bemowo
uczcił pamięć poległych i pomordowanych.

1 sierpnia o godzinie 17. Warszawa na minutę staje, oddając cześć poległym
w Powstaniu Warszawskim.

25 lipca odbyła się uroczystość patriotyczna przed tablicą poświęconą Powstańcom AK Obwodu „Żywiciel”,
poległym 2 sierpnia 1944 r. na przedpolach Boernerowa. Podczas ceremonii kwiaty złożyli: w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa
kpt. Ryszard Pająk pseudonim „Cygan”; Maciej Lasek
Poseł na Sejm RP; w imieniu Zarządu Dzielnicy Bemowo: Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo,
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Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo,
Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo;
w imieniu Rady Dzielnicy Bemowo Wiceprzewodniczący
Rady: Ewa Przychodzień-Schmidt, Marek Lipiński, Adam
Zawistowski.
W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku „Polegli Niepokonani” na Cmentarzu
„Powstańców Warszawy” wspólnie oddaliśmy hołd
poległym Powstańcom i ludności cywilnej Woli. Wysłuchaliśmy ważnych słów o wolności Pani Wandy Traczyk-Stawskiej ps. „Pączek” oraz Prezydenta m.st. Warszawy Rafała
Trzaskowskiego.
1 sierpnia 1944 r. wielu mieszkańców Bemowa zebrało się pod Ratuszem. Gdy punktualnie o godzinie 17.00
zawyły syreny, zebrani stanęli na baczność i minutą ciszy
uczcili pamięć tych, którzy 77 lat temu rozpoczynali walkę
o wolną Warszawę. Płonęły race, atmosfera była niezwykle podniosła.
Gdy 77 lat temu hitlerowcy po kilku dniach Powstania wkroczyli na Wolę, rozpoczęła się się rzeź mieszkańców tej dzielnicy. Szacuje się, że w ciągu kilkunastu dni
zginęło kilkadziesiąt tysięcy cywilów. 5 sierpnia Zarząd
Bemowa wspólnie z mieszkańcami Woli, członkami
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Panami Zbigniewem
Juszkiewiczem i Ryszardem Draganiakiem złożył kwiaty
pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli.
            WPK

Pomnik poświęcony poległym żołnierzom AK na Boernerowie.

Kwiaty pod pomnikiem złożyli Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i jej zastępcy: Piotr Kobierski i Jakub Gręziak.
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W uroczystości na Boernerowie wziął udział Poseł na Sejm RP Maciej Lasek.

Uroczystości pod pomnikiem „Polegli Niepokonani” tradycyjnie odbyły się
1 sierpnia.

Pani Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek” jak co roku przyszła na groby
poległych przyjaciół.

Kwiaty pod pomnikiem złożyła m.in. Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy
Bemowo.

Goście zebrani pod pomnikiem „Polegli Niepokonani”.

Ważne słowa o wolności i ojczyźnie wygłosił Rafał Trzaskowski Prezydent
Warszawy.
fot. Ewelina Lach - m.st. Warszawa
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W uroczystościach na Woli wzięli udział kombatanci, w tym Leszek Żukowski, były Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK.

fot. Rafał Motyl - m.st. Warszawa
Hołd pomordowanym mieszkańcom Woli złożyli przedstawiciele samorządu
Warszawskiego.
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Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo złożyła kwiaty wspólnie ze
Zbigniewem Juszkiewiczem i Ryszardem Draganiakiem.

NOWY BURMISTRZ

11 sierpnia podczas XXXIII/2021 Sesji Rady Dzielnicy Bemowo radni wybrali nowego wiceburmistrza. Do
składu Zarządu dołączył Karol Sobociński, od wielu lat
związany z Bemowem.
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, gdzie ukończył politologię ze specjalnością
stosunki międzynarodowe. W trakcie studiów odbył
praktyki w Departamencie Afryki i Bliskiego Wschodu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Od 2007 roku zawodowo związany ze stołecznym samorządem. W Urzędzie Dzielnicy Bemowo kierował Samodzielnym Stanowiskiem Pracy ds. Funduszy Europejskich i Współpracy
Zagranicznej, gdzie m.in. organizował wizyty delegacji
zagranicznych oraz uroczystości z udziałem przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, władz centralnych
i samorządowych. W późniejszym okresie pełnił funkcję
dyrektora Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej, jednostki budżetowej m.st. Warszawy. Pracował
również w Urzędzie Dzielnicy Ursus oraz Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Żonaty, ojciec dwóch piłkarzy KS Delta Warszawa,
jachtowy sternik morski, członek ŻTGS Makabi w Warszawie.
Burmistrz będzie się zajmować kwestiami związanymi
z ochroną środowiska, nieruchomościami, działalnością
gospodarczą oraz obsługą mieszkańców.

PIKNIK NAUKOWY

10 stref naukowych, 20 stanowisk edukacyjno-rozrywkowych, 24 warsztaty i pokazy dydaktyczne,
1 gwiazda polskiej sceny muzycznej, ogrom wiedzy i doświadczeń, moc pozytywnych emocji oraz wzruszeń. Tak
w lipcu bawiliśmy się podczas Bemowskiego Pikniku
Naukowego, zakończonego znakomitym koncertem
Dawida Kwiatkowskiego.

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
W wydarzeniu uczestniczyli radni Dzielnicy Bemowo:
Aneta Nowolecka, Marta Sylwestrzak oraz Maciej Bartosiak.

NAGRODZENI POLICJANCI
Z okazji lipcowego Święta Policji Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy
Bemowo spotkała się z funkcjonariuszami bemowskiej komendy. Wszystkim
Policjantom oraz pracownikom Policji złożyła podziękowania za odpowiedzialną
i pełną poświęceń służbę oraz złożyła życzenia dużo zdrowia, zakończonych
sukcesem akcji oraz bezpiecznych powrotów do domów.
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METRO NA BEMOWIE

Wakacje to pracowity czas na budowie metra na
Bemowie! 20 sierpnia wspólnie z panem Michałem
Olszewskim Wiceprezydentem m.st. Warszawy oraz
Piotrem Kobierskim Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bemowo odbyliśmy wycieczkę po stacji C04 „Bemowo”.
Obecnie trwają prace związane z łączeniem i konsolidacją
instalacji zasilającej i wszystkich systemów całoliniowych.
Na styku Woli i Bemowa powstaje najkrótszy odcinek linii M2. Składa się on z nieco ponad 2,5 km tuneli oraz dwóch stacji: C05 „Ulrychów” – położonej
w ciągu ul. Górczewskiej i C04 „Bemowo”, zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ulic Górczewskiej i Powstańców Śląskich.
– Chcemy jak najszybciej oddać ten odcinek pasażerom. Jak widać, praca idzie pełną parą, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Na odcinku zachodnim
trwa właśnie integracja wszelkich instalacji i systemów

Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy z Piotrem Kobierskim
Zastępcą Burmistrza Bemowa

z funkcjonującą linią M2, co wymagało niestety krótkiego wyłączenia kilku końcowych stacji – mówił Michał
Olszewski Wiceprezydent m.st. Warszawy. I szybko dodał – Niebawem wszystko wróci do normy i jeśli prace
nadal będą prowadzone w tym tempie, to w połowie
przyszłego roku ten odcinek na Bemowie będzie już gotowy. Pozostaną nam jedynie odbiory.
W wydarzeniu wzięli udział także: Zarząd Metra Warszawskiego, Dyrekcja Zarządu Transportu Miejskiego
oraz przedstawiciele wykonawcy.
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Z ROBOCZĄ WIZYTĄ
NA WĘGRZECH
Bemowski Zarząd złożył wizytę na Węgrzech, gdzie
prowadził rozmowy o przyszłej współpracy partnerskich
dzielnic, m.in. wymianie młodzieży.
Delegacja obu Zarządów złożyła wieńce pod Pomnikiem Męczenników Katynia w Budapeszcie. Monument,
upamiętniający ofiary zbrodni popełnionej na polskich
oficerach, odsłonięto w 2011 r.
Podczas wizytacji rozdano nagrody im. gen. J. Bema.
Co roku Zarząd partnerskiej Dzielnicy Óbuda-Bekasmegyer w Budapeszcie oraz Zarząd Dzielnicy Bemowo,
w podziękowaniu za rozwój przyjaźni polsko-węgierskiej, honorują 2 osoby. W zeszłym roku uroczystość,
ze względu na pandemię, nie odbyła się. Wczoraj podczas uroczystości wyróżniono 4 osoby – Korinna Katalin
Wesolowski (2021), István Gordon (2021), Alex Szilasi
(2020) oraz dr Janos Tischler (2020).
Podczas oficjalnej rewizyty delegacja spotkała się
w parlamencie z posłanką węgierskiej opozycji – Szabo
Timea.
Co ważne, to pierwsze spotkanie strony bemowskiej
z nowym Burmistrzem Óbudy – Kiss László, który objął
tę funkcję w 2019 r.

OTWARCIE ŻŁOBKA
Była to do tej pory największa inwestycja realizowana przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy – początkowo
żłobek przy ul. Klemensiewicza 40 przyjmował 98 dzieci,
a po jej zakończeniu od 1 września 2021 r. swoją przygodę
ze żłobkiem rozpocznie 224 maluchów.  Koszt inwestycji
wyniósł ponad 8,5 milionów złotych.
Żłobek mieści się w trzykondygnacyjnym (dwie nadziemne i jedna podziemna) budynku z placem zabaw
wyposażonym w różnorodne urządzenia mające na celu
wsparcie dziecka we wszechstronnym rozwoju, spełniając jednocześnie wszystkie normy bezpieczeństwa.
W żłobku będzie funkcjonowało 8 grup wiekowych
dla dzieci do lat 3, z wydzielonymi w nich strefami do
zabawy i odpoczynku. Dzieci będą mogły korzystać również z sali ruchowej oraz sali integracji sensorycznej.
Żłobek będzie czynny 5 dni w tygodniu
w godz. 6:30-17:30 i zapewni opiekę każdemu dziecku
w wymiarze do 10 godzin dziennie. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem opiekuńczo-wychowawczym
i edukacyjnym dostosowanym do możliwości rozwojo-
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Żłobek odwiedzili Aldona Machnowska-Góra, Wiceprezydent Warszawy,
Zarząd Dzielnicy Bemowo: Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy
Bemowo, Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Mariusz
Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Karol Sobociński,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, Radne Dzielnicy Bemowo:
Patrycja Czerska i Magdalena Gogol oraz Katarzyna Załuska-Schumacher,
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bemowo.
Gości przywitała Edyta Jóźwiak, Dyrektor Zespołu Żłobków m.st. Warszawy
oraz kierownik żłobka Agnieszka Piątek.

wych dzieci. Placówka zapewni 4-posiłkowe wyżywienie
przygotowywane na miejscu, zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku do lat 3. W każdej grupie
opiekę sprawować będzie wykwalifikowana kadra opiekuńcza. Ponadto placówka zapewniać będzie opiekę pielęgniarki oraz psychologa.
Część miejsc, w liczbie 126, została objęta projektem
„Żłobkowy start” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Projekt ma na celu ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. osób przebywających
na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy osobom
bezrobotnym lub biernym zawodowo.

RODZINNE BIEGANIE NA BEMOWIE
W lipcu spotkaliśmy się podczas „Rodzinnego biegania”  w Parku Górczewska.
To już kolejne biegowe wydarzenie, w którym udział
biorą całe rodziny. Nasze sportowe zmagania są skierowane do każdego. Najmłodszy zawodnik miał 8 lat,
zaś najstarszy urodził się w 1932 r. Rodziny pokonywały dystanse 500 m lub 1000 m. W indywidualnym biegu OPEN oraz Nordic Walking OPEN trasa miała 5 km.
Nie zabrakło oczywiście naszych bemowskich seniorów.
Z uśmiechem na twarzach przemaszerowali 3 km. Kroku
dotrzymał im Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo. Razem we wszystkich kategoriach
biegowych wzięło udział 370 uczestników.
Każdy otrzymał pamiątkowy medal, a rodziny gry
planszowe. Widząc, jak wielką radość sprawiają Wam
tego typu wydarzenia, już planujemy kolejne biegowe
zawody. Do zobaczenia!

DEFIBRYLATORY DLA PÓŁNOCNEGO
BEMOWA
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 zrealizowaliśmy projekt „Defibrylatory dla północnego Bemowa”.
Dostępne są w Wypożyczalni nr 113 przy ul. Powstańców Śląskich 108 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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nr 7 przy ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3.   To najwyższej
klasy sprzęt, który posiada m.in. tryb pediatryczny i jest
ogólnodostępny. Pracownicy obu obiektów zostali przeszkoleni do obsługi defibrylatorów.

MAŁY SPORT, DUŻA RADOŚĆ
15 sierpnia na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego odbył się piknik integracyjny „Mały sport, duża
radość”. Tego dnia 30 młodych osób z niepełnosprawnościami mierzyło się z zadaniami sportowymi.
Razem ze swoimi rodzicami i nierzadko z rodzeństwem wykonywali wyznaczone zadania. Uczestnicy korzystali również ze ścieżki zdrowia, a dodatkową atrakcję
stanowiła wycieczka do skansenu.
Po zakończonej rywalizacji sportowej na łonie natury
uczestnicy udali się na zasłużony odpoczynek.  Piękne miejsce oraz wspaniała pogoda sprzyjały rozpaleniu ogniska
i grillowaniu. Posiłki umilały dźwięki akordeonu, przy których dzieci mogły tańczyć i śpiewać harcerskie piosenki.

To jedno z trzech wydarzeń w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo w 2021 r. pod
nazwą „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
wśród osób niepełnosprawnych”.  Pozostałe odbędą się
we wrześniu i październiku.

WARTO BYĆ SENIOREM!
Zaplanowaliśmy dla Seniorów z Klubu Bemowskiego Seniora wiele powakacyjnych atrakcji m.in. warsztaty szycia. Zakupiliśmy na tę okazję nowoczesne maszyny
do szycia. Do zobaczenia we wrześniu!
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BUDŻET OBYWATELSKI
Kolejna, VII edycja Budżetu Obywatelskiego za nami!
W tym roku przeważały projekty miękkie – zajęcia
oraz warsztaty o rozmaitej tematyce, skierowane do różnych grup wiekowych. Niezmiennie w czołówce plasują
się też projekty dotyczące zieleni miejskiej. Dzięki Wam
Bemowo zazieleni się jeszcze bardziej!
Poniżej garść statystyk:
Spośród 78 zgłoszonych projektów 49 zostało dopuszczonych do głosowania, z których 34 uzyskały najwyższy wynik i zostały wpisane do planu budżetowego
Dzielnicy Bemowo do zrealizowania w 2022 roku. War-

to zaznaczyć, że pomimo stosunkowo niskiej frekwencji
w porównaniu do innych dzielnic Warszawy, to właśnie
na Bemowie wybrano najwięcej projektów do realizacji.
Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie
w składanie projektów oraz głosowanie! Przypominamy
również, że VIII edycja Budżetu Obywatelskiego startuje
już w grudniu. Przez około 2 miesiące zbierać będziemy
Wasze pomysły, które następnie poddamy weryfikacji i
ocenie merytorycznej. Jeżeli interesuje Was najbliższe
otoczenie, to wiedzcie, że macie na nie wpływ. Składajcie
projekty i głosujcie!

Nazwa projektu

Koszt Realizacji

Liczba ważnych głosów
2048

Budowa i remont drogi dla rowerów oraz remont chodnika wzdłuż Radiowej i Żołnierzy Wyklętych

483 500 zł

Zielone Górce nasadzenia drzew i krzewów

126 000 zł

Strefa sportu w Parku Górczewska

406 000 zł

Zakup lektur oraz książek dla dzieci do Biblioteki Publicznej

53 760 zł

Nasadzenie zieleni przy ul. Konarskiego

28 000 zł

Budowa i remont drogi dla rowerów oraz remont chodnika wzdłuż Radiowej i Żołnierzy Wyklętych

776 000 zł

1628

Zielone Górce nasadzenia drzew i krzewów

23 750 zł

1591

Drzewa, krzewy i odświeżenie terenów wzdłuż ul. Dywizjonu 303 - przyjazna dla ludzi i zwierząt

194 750 zł

1480

Książkomat na Bemowie

190 000 zł

1429

Zakup audiobooków, filmów i e-booków do bemowskiej biblioteki

44 000 zł

1385

Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni

400 000 zł

1269

Bezpłatne pływanie na „Pingwinie” dla dzieci i dorosłych z Bemowa

159 408 zł

1199

Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)

280 000 zł

1188

Bezpłatne warsztaty dla młodzieży i dorosłych: biżuteria, florystyka, rysunek, dekoratorstwo wnętrz, ceramika, szycie (na maszynach oraz owerlok)

96 000 zł

1178

Bezpłatna pomoc dla dzieci zmagających się z problemem stresu metodą bajkoterapii

5 400 zł

1147

Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci – potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, musical,
warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne

310 520 zł

1113

Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy

109 760 zł

1083

Bezpłatne pływanie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością

29 671 zł

1063

Biblioteka bemowska – warsztaty dla małych i dużych: bajkoterapia, świadome rodzicielstwo, relacje, inne

88 800 zł

1046

Bemowskie misie (Bemisie) – na wzór Krasnali Wrocławskich

55 200 zł

1033

Bezpłatne warsztaty matematyczno - ekonomiczne dla dzieci

23 000 zł

1029

Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe - czyli samo zdrowie na Bemowie

48 580 zł

Ogródek społecznościowy na Bemowie

16 850 zł

988

1928
1858
1787
1689

997

„Stara Górczewska” - jasna i bezpieczna

53 100 zł

941

Bezpłatna wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori

60 000 zł

927
915

Zajęcia wzmacniające na basenie dla każdego - dla małego i dużego

15 860 zł

Plac do gry w bule dla każdego

45 219 zł

887

Tajemnice Lasu Bemowskiego – spacery z przewodnikiem

33 000 zł

844

Bezpłatne rodzinne eko-warsztaty w Bibliotece

32 630 zł

769

Babskie Bemowo - warsztaty, zajęcia, szkolenia i spotkania mieszkanek

83 000 zł

762

Bezpieczne przejście dla pieszych na Wrocławskiej 7a - progi zwalniające

43 000 zł

761

Fitness 40+ 50+ 60+

64 360 zł

712

Bezpłatne szkolenia z rozwiązywania konfliktów dla dorosłych mieszkańców Bemowa

4 000 zł

710

Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo

97 000 zł

655
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UWAGA WŁAŚCICIELE LOKALI
ORAZ ZARZĄDCY BUDYNKÓW
Od 1 lipca wszyscy właściciele i zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożyć deklarację o używanym źródle
ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
W budynkach wielorodzinnych odpowiada za to zarządzający obiektem, jednak właściciele domów jednorodzinnych będą musieli złożyć deklarację samodzielnie.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków obejmie całą Polskę i pomoże w zlokalizowaniu, a w następnym kroku
w wymianie przestarzałych pieców i kotłów, czyli tak zwanych „kopciuchów”. Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie
ewidencji odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB).
Kto i w jakim terminie musi złożyć deklarację?
Deklarację musi złożyć właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do
1 MW. Właściciel lub zarządca ma na to 12 miesięcy od 1 lipca 2021 r. Jednak w przypadku nowo powstałego obiektu
czas jest znacznie krótszy – w takim przypadku deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego
źródła ogrzewania.
W jaki sposób można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na 2 sposoby:
1) w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego CEEB, przy użyciu Profilu Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, który pozwala złożyć deklarację
bez wychodzenia z domu,
2) w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym urzędzie dzielnicy (zgodnie z lokalizacją budynku); wzór deklaracji do wypełnienia można pobrać ze strony CEEB.
Jakie dane należy podać w deklaracji?
W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane:
1)   imię i nazwistko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub
siedziby;
2)   adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3)   informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4)   numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5)   adres e-mail (opcjonalnie).
Wszelkie informacje na temat CEEB są publikowane na stronie GINB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
Pytania na temat CEEB należy kierować do przedstawicieli GINB na adres: info-ceeb@gunb.gov.pl

Fot. Krzysztof Kozerski
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CO SŁYCHAĆ U NASZYCH PSZCZÓŁ?
Po chłodnej i wilgotnej wiośnie pszczoły, żyjące na
dachu Ratusza Dzielnicy Bemowo, w pełni sił ruszyły
w czerwcu po nektar z robinii akacjowej, która licznie
porasta okoliczne tereny. Krótki czas kwitnienia tej rośliny przerwały jednak gwałtowne deszcze, które wydłużyły czas pracy pszczół nad zapełnianiem uli miodem do
rozpoczęcia kwitnięcia kolejnych drzew miododajnych.
Początek lata wielu osobom kojarzy się z zapachem
kwitnącej lipy. Kwiaty tego drzewa roztaczają wokół
siebie cudowny, słodki, miodowy zapach, który wabi
pszczoły, trzmiele oraz inne owady zapylające i nagradza
ich pracę słodkim nektarem. Obserwowaliśmy bardzo
szybkie zapełnianie się nadstawek w bemowskich ulach
nektarem, który pszczoły, odparowując i dodając swoich
enzymów, przerobiły na wspaniały miód.
19 lipca Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie odwołujące ogłoszony w 2020 roku tzw. „obszar
zapowietrzony”, który dotyczy rozprzestrzeniania się
groźnej choroby rodzin pszczelich, czyli zgnilca amerykańskiego pszczół. Bemowskie rodziny były w tym czasie
monitorowane pod kątem ewentualnych symptomów
choroby, udało się jednak utrzymać je w bardzo dobrej
kondycji i zdrowiu.

Fot. Krzysztof Kozerski
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– W wyniku zniesienia obszaru zapowietrzonego
nasi pszczelarze mogli w końcu przystąpić do miodobrania, którego efektem było zebranie ponad 40 kg miodu
– opowiada Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo.
– Jest to bardzo aromatyczny i smaczny miód, który
pszczoły zbierały w okresie kwitnienia robinii akacjowych i lip, ze zdecydowanie wyczuwalną przewagą nektaru lipowego. Miód lipowy, podobnie jak kwiaty lip, ma
korzystny wpływ na drogi oddechowe, działa napotnie
i przeciwgorączkowo, ale też przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, dlatego chętnie po niego sięgamy w okresach obniżonej odporności i przeziębień. Jednak, żeby
wzmocnić nasz organizm i przygotować go do zimy, powinniśmy taki miód spożywać regularnie –  dodają nasi
pszczelarze, Magdalena i Krzysztof Kozerscy.

KONSERWACJA FOSY BEMA
W lipcu przystąpiliśmy do trzeciej w tym roku konserwacji fosy Bema. Prace obejmowały m.in. mechaniczne usuwanie roślin porastających zbiornik. Z uwagi
na wysokie temperatury rośliny szybko i bujnie
rozrastają się, tworząc w wodzie gęsty kożuch. Kolejne konserwacje   prowadzone są średnio co 5 tygodni i obejmują swoim zakresem koszenie trawy na skarpach wraz z wygrabieniem,
hakowaniem roślin z wody ręcznie i mechanicznie.
Ponadto, w ramach zawartej umowy, wykonawca realizuje raz w tygodniu bieżące utrzymanie fosy
polegające na zbieraniu i usuwaniu połamanych konarów drzew oraz śmieci znajdujących się w wodzie.

KOSZENIE TRAW NA BEMOWIE
Od połowy lipca rozpoczęło się drugie koszenie trawników w pasach drogowych zarządzanych przez Dzielnicę Bemowo. Koszenie jest formą pielęgnacji zieleni, niezbędną dla prawidłowego rozwoju i wzrostu traw. Jest
też konieczne ze względów bezpieczeństwa użytkowników ruchu (pieszych, rowerzystów i kierowców).  
Na bieżąco obserwowana jest sytuacja przyrodnicza
(m.in. przyrost traw) i warunki pogodowe, od których uzależniany jest rodzaj, zakres i częstotliwość prac podejmowanych na danym terenie. Prace polegające na koszeniu
trawników przyulicznych realizowane są trzy razy w roku,
natomiast łąki kwietne koszone są jeden raz w roku.
Kwitnące łąki wzmacniają miejski ekosystem, a dzięki różnorodności występujących w nich roślin stanowią
miejsce do życia dla pożytecznych owadów i małych
zwierząt. Dzięki koszeniu trawy lepiej się ukorzeniają, są mocniejsze, wytwarza się silna darń. Zbyt wyro-
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śnięta trawa kładzie się, a dolne części roślin ulegają
zdrewnieniu. Ponadto, gdy występują opady deszczu
i wysoka temperatura, może rozpocząć się proces gnilny,
który skutkuje obumieraniem roślin. Przy zbyt wyrośniętych trawach utrudniony jest też dostęp do gleby wysiewających się roślin dwuliściennych.
Od początku tego roku na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje całkowity zakaz używania dmuchaw (zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu
ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego).
Od tego roku, z uwagi na wyeliminowanie użycia dmuchaw do sprzątania pokosu, prace te są wykonywane
ręcznie, co wydłuża proces koszenia. Czasem konieczne
jest też chwilowe wstrzymywanie ruchu samochodowego dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace przy ruchliwych ulicach.

PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
PAPIK
Ten młody, radosny psiak to prawdziwy przyjaciel
człowieka. Ba, nie tylko człowieka – Papik przyjaźni się także z psami. Nie znamy jego stosunku do
kotów. Uwielbia zabawy, długie spacery, zabawki,
patyczki, no i spędzanie czasu z człowiekiem.
Papik jest młodziutkim psiakiem i, jak to psie
dziecko, zdarza mu się uczestniczyć w wybuchaniu zabawek. Jest jednak ogromnie mądrym psiakiem, podatnym na szkolenie i bardzo chętnym
do współpracy z człowiekiem, dzięki czemu wiadomo, że przy właściwym podejściu i znalezieniu mu zajęć tak, żeby nie musiał sam wymyślać,
co by tu zrobić, będzie świetnym kompanem.
Ten młodzieniec jest śmiały, ale nienachalny, odważny, ale skoncentrowany na człowieku i pełen
radości życia. Dla przyszłego opiekuna bardzo
ważne będzie nauczenie Papika spokojnego zostawania w domu.
Pies pod opieką grupy Asy
Kontakt w sprawie adopcji:
Olga – 515 164 991
Krysia – 664 248 224

AGENT
Agent wolałby być wszędzie, tylko nie w klatce.
To całkiem zrozumiałe, że roczny kot nie lubi
nudy i ograniczonej przestrzeni. Agent uwielbia
głaskanie i eksploracje terenu. Jest ciekawski
i wykorzystuje każdy moment, żeby czmychnąć z klatki. Kocurek szuka domu, w którym
będzie mógł realizować swoje kocie potrzeby.
Z pewnością ten sympatyczny i towarzyski buras szybko zaskarbi sobie miłość nowego opiekuna.
Więcej informacji: Monika – 727 672 852
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LATO W MIEŚCIE 2021
Zakończyła się akcja „Lato w mieście 2021” na
Bemowie. Uczniowie szkół podstawowych klas I-III
w czasie wakacji   uczestniczyli w akcji prowadzonej
przez placówki oświatowe. Dzieci miały zapewnioną
opiekę   wychowawców, trenerów sportu i nauczycieli wychowania fizycznego oraz opiekę pielęgniarską.
Można było skorzystać z bogatej oferty warsztatów:  
artystycznych – teatrzyki, malowanie na szkle;   zoologicznych – gady i płazy; naukowych – matematycznych
i przyrodniczych; plastycznych – tworzenie zegarów,
rysowanie komisków. Dodatkowo w programie akcji  
znalazły się gry planszowe wielkoformatowe; kodowanie z ozobotem;   gry i zabawy z Lego; tory wyścigowe, zajęcia podróżnicze, zajęcia sportowe, zajęcia
zumby,   spartakiady.   Zorganizowano wyjścia do kina,
Królewskich,
Muzeum
Narodowego,
Łazienek

SP 321

SP 150

SP 350
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Centrum Nauki Kopernik, ZOO, Zamku Królewskiego,
Muzeum Żydów Polskich Polin. Chętni mogli wybrać się
w rejs statkiem po Wiśle, pójść na wycieczkę z przewodnikiem po Starym Mieście lub na Górkę Szczęśliwicką.
Uczniowie bezpłatnie uczestniczyli także w zajęciach sportowych, takich jak karate oraz w różnych grach i zabawach ogólnorozwojowych. Oprócz
aktywności w placówce dzieci odwiedziły także warszawskie zoo. Zajęcia prowadzone były przez organizacje pozarządowe, fundacje, kluby sportowe,  
nauczycieli, Teatr Kamishibai, Bibliotekę Publiczną
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz specjalistów.
Na zakończenie każdego turnusu Urszula
Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo oraz Piotr
Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
wręczyli wszystkim dzieciom dzielnicowe upominki oraz medale za udział w zajęciach sportowych.
WSR
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WILKI NA BEMOWIE
W amfiteatrze na Bemowie odbył się koncert zespołu
Wilki. Muzyków na scenie przywitała Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo i jej zastępcy Jakub Gręziak
oraz Karol Sobociński. Obecni byli też radni Dzielnicy Bemowo Magdalena Gogol i Adam Zawistowski oraz przedstawiciele Bemowskiego Centrum Kultury: Aleksandra Zięba
i Maria Pszczółkowska. Młodzieżową Radę Dzielnicy Bemowo reprezentował Maksymilian Ciszkowski.
Zabawa była doskonała, publiczność miała okazję wysłuchać największych przebojów zespołu.

ALIBI OD ZARAZ
W AMFITEATRZE
Komedią „Alibi od zaraz” Teatru Capitol zakończyliśmy sezon teatralny w amfiteatrze dla dorosłej części publiczności. Na scenie wystąpiła wielopokoleniowa plejada polskich aktorów m.in.: Andrzej Deskur,
Katarzyna Skrzynecka, Marcin Troński, Sławomira
Łozińska, Aleksandra Grzelak, Marcel Borowiec,
Barbara Kurzaj. Jak oni grali! Każda rola była prawdziwą perełką sztuki aktorskiej. O czym opowiadała sztuka, którą miała okazję oglądać bemowska publiczność?
Podczas nieobecności żony Michel (Andrzej Deskur)
zaprosił do domu piękną młodą dziewczynę.
I gdy powoli wcielał w życie swoje marzenia o romansie,
w drzwiach stanęła małżonka. Zdezorientowany i przerażony wizją rozwodu potrzebował porządnej wymówki. Na
poczekaniu wymyślił niedorzeczne alibi. Kochankę przedstawił żonie jako swoją córkę i wciągnął ją do wspólnego

str. 22

odgrywania absolutnie nieprzemyślanej przez niego farsy.
Rozwój wypadków zaskoczył samego inicjatora całego zamieszania… – Marcin Sławiński ma dar wybierania trzymającego poziom repertuaru. Komedia nie tylko bawi, ale jest
doskonałym remedium na trudne czasy – stwierdził
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Jakub Gręziak.
„Alibi od zaraz” to teatralny kąsek dla wszystkich tych,
którzy szukają w teatrze rozrywki na wysokim poziomie.
WKU

ROZPOCZYNAMY NOWY SEZON W BCK
Już od września zapraszamy na najsmaczniejsze w stolicy śniadania, spotkania i rozmowę z niezwykłymi gośćmi,
którzy w niezobowiązującej, śniadaniowej atmosferze podzielą się z nami swoimi pasjami, zaprezentują swoje dokonania oraz zdradzą tajemnice swojego zawodu. Czasami
będzie to lekarz, czasami dziennikarz, pisarz, naukowiec lub
artysta, a czasami naszym gościem będzie społecznik.
Będziemy też gościć znanych i lubianych – wyprawimy huczne urodziny Januszowi Majewskiemu, powspo-

minamy z Mariuszem Dutkiewiczem, pogwarzymy z Beatą Kawką.
W Dwóch Jelonkach nadal będziemy wymieniać
książki, organizować warsztaty improwizacji aktorskiej,
zachęcać do gry w planszówki, bawić i oferować ciekawe
zajęcia.
W Bemowskim Centrum Kultury znajdziecie   przestrzeń dla każdej pasji, od gimnastyki po lekcje gry na
fortepianie.                                                                        BCK

SPOTKANIA TANECZNE W AMFITEATRZE
Potańcówki z muzyką na żywo na stałe wpisały się
w wakacyjną panoramę Bemowa i jak co roku cieszyły się ogromną popularnością. Przez kolejne lipcowe
i sierpniowe soboty amfiteatr w Parku Górczewska rozbrzmiewał dźwiękami wspólnej zabawy.
Na parkiecie gościliśmy starszych, młodszych, a także
całe rodziny. Na nasze potańcówki jak zawsze przychodzą
tłumy mieszkańców – mówi Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza, który otworzył inauguracyjną potańcówkę 3 lipca.
Tegoroczne wieczory były wyjątkowe. Muzyczny przystanek w amfiteatrze przeniósł uczestników do zatłoczonych
parkietów w najpopularniejszych barach Rio de Janeiro czy
Havany, królowały rytmy rdzennie latynoskie, salsa, samba.
Wędrowaliśmy po latach 30. i 40. ubiegłego wieku, słuchaliśmy jazzowych standardów: „In the mood”, „Cheek to cheek” czy „It don’t mean a thing”.
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Nie zabrakło przebojów z lat osiemdziesiątych. Przez
kolejne wieczory poprowadzili nas najlepsi specjaliści
w swoim stylu: Dj Harry Harmonic, Dj Radical Irie, Dj Jogi
Babu oraz Dj Burn Reynolds.                                             WKU

KOROWÓD
Z KOMEDIĄ

Tomasz Jachimek, perła wśród stand-upowców, ludzi robiących tzw. One man
show.

Spotkanie zaczęło się nieprzypadkowo o 19:07.
To ulubiona godzina Majewskiego – podobno przynosi szczęście. Tym razem też nie mogło być inaczej.
Gwiazdą wieczoru 12 lipca był Zbigniew Zamachowski – aktor filmowy i teatralny, autor muzyki i tekstów
piosenek. Artyście akompaniował Roman Hudaszek.
Publiczność z zachwytem słuchała recitalu i nagradzała artystę gromkimi brawami po każdym wykonanym utworze. Nie obyło się bez bisów.  
W drugiej części koncertu wystąpił jeden z najpopularniejszych satyryków nad Wisłą,  Tadeusz Drozda,
który przedstawił krótką panoramę aktualnych wydarzeń, opatrzonych dowcipnymi komentarzami.  
W kolejny wieczór, 26 lipca, zaprosiliśmy mieszkańców Bemowa do udziału w korowodzie z komedią, który zagwarantowało grono prawdziwych
gwiazd polskiej sceny: jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych polskich specjalistów
od rozśmieszania – Tomasz Jachimek, perła wśród
stand-upowców, czyli ludzi robiących tzw. One man
show, Artur Barciś – ceniony polski aktor, który od
lat bawi publiczność na małym ekranie i na deskach
teatru oraz znakomity satyryk polskiej sceny Marek
Majewski. – Koncerty Marka Majewskiego mają na
Bemowie swoją stałą publiczność, której przybywa
ze spotkania na spotkanie. Mieszkańcy już nie mogą
doczekać się   kolejnego spotkania z Bemowską Sceną Kabaretu Literackiego! – cieszy się  Jakub Gręziak
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
WKU
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MŁYNARSKI
NA BEMOWIE
Cykl „Młynarski na Bemowie” powrócił na deski Amfiteatru Bemowo po przerwie spowodowanej pandemią. Bemowska publiczność miała okazję uczestniczyć
w dwóch fantastycznych koncertach. 8 lipca w amfiteatrze w Parku Górczewska zagrał i zaśpiewał dla nas
zespół Raz Dwa Trzy, będący laureatem m.in. Fryderyków w 2003 i 2008 roku. Zespół od 30 lat gra w niedościgniony  sposób interpretacje piosenek Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. Usłyszeliśmy „Idź swoją
drogą”, „Tak, jak malował pan Chagall”,   „Przetrwamy,
Piosenka Wańki Morozowa”,  „Moskwa – Odessa”, „Jesteśmy na wczasach”, „Absolutnie”, „Polska miłość”.
Zespół zaprezentował także, specjalnie przygotowane
na tę okazję, nowe utwory. Wieczór 8 lipca był muzycznym powrotem do przeszłości.

Gości przybyłych do amfiteatru przywitał Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo.

Wieczór 22 lipca był wyjątkowym spotkaniem
z zapomnianymi, pięknymi piosenkami warszawskimi. Zagrała i zaśpiewała dla nas formacja Warszawskie
Combo Taneczne. Zespół narodził się spontanicznie,
a za jego powstanie odpowiedzialny jest Jan Emil
Młynarski. W repertuarze usłyszeliśmy piosenki
przedwojenne, które 80 i więcej lat temu bawiły i wzruszały publiczność na rewiach, dansingach, a także na stołecznych ulicach i podwórkach. Combo porwało fanów
niczym największa młodzieżowa gwiazda. I choć koncert zakładany był jako siedzący, pozostał nim jedynie
z nazwy. – Fantastyczny występ, świetna zabawa! Aż
żal, że koncert był w niedzielę i trzeba było kończyć bisy.
– komentował Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
WKU

LEKTURY
DO BEMOWSKIEJ
BIBLIOTEKI

5 września zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Bemowa na rodzinny plenerowy Ekopiknik, który odbędzie się na terenie przy placówkach bibliotecznych przy ul. Konarskiego 6. Zaplanowaliśmy atrakcje zarówno dla dorosłych,
jak i dzieci: wyprzedaż garażową, teatrzyk Kamishibai, ekowarsztaty oraz
kiermasz książek.

W związku z powrotem dzieci i młodzieży do szkół,
zachęcamy wszystkich uczniów i uczennice do wypożyczania lektur szkolnych. W bemowskich placówkach
znajduje się ich duży wybór – zarówno w wersjach książkowych, jak i audiobooków.
Za nami wakacyjny czas odpoczynku i nabierania
energii na nadchodzące jesienno-zimowe miesiące
i rozpoczynający się rok szkolny. Biblioteka na Bemowie zaprasza do swoich placówek po nowości książkowe
i multimedia. – Regularnie powiększamy nasze zbiory,
opierając się w dużej mierze na sugestiach i życzeniach
naszych Czytelników. Mając na uwadze zmieniający się
kanon lektur szkolnych, staramy się na bieżąco czynić
zakupy zapewniające potrzebną liczbę egzemplarzy dla
dzieci i młodzieży – zaznacza dyrektor Anna Fiszer-Nowacka.
Przypominamy, że do bemowskiej biblioteki można
się zapisać on-line, bez wychodzenia z domu, za pomocą
usługi zapisu zdalnego. To wygodna forma dołączenia do
grona czytelników i wypożyczania e-booków oraz e-audiobooków. Wszelkie potrzebne szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej.
             BCK

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH
We wrześniu w bemowskiej Bibliotece rusza nabór
chętnych na bezpłatne zajęcia i warsztaty dla dorosłych
realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 2021.
W nowym roku szkolnym w bibliotece będą realizowane projekty, na które głosowali w ubiegłym roku
mieszkańcy Warszawy – zakup książek i doposażanie
placówek, a także różnorodne warsztaty zajęciowe dla
dorosłych. – Przygotowaliśmy bogatą i zróżnicowaną
tematycznie ofertę. Jesteśmy przekonani, że każdy znajdzie coś atrakcyjnego dla siebie – podkreśla kierownik
działu promocji Joanna Braun. Mieszkańcy mogą liczyć
m.in. na: majsterkowanie, malowanie na odzieży, decoupage, robienie na drutach, makijaż, kurs samoobrony,
jogę, zumbę czy tworzenie roślinnych kompozycji w słojach. Spotkania planowane są w trybie stacjonarnym.
Wszelkie szczegóły dotyczące zajęć, harmonogramu spotkań i zapisów można znaleźć na stronie internetowej biblioteki oraz na fanpage’u biblioteki.                                       BCK
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