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Drodzy Czytelnicy,
zacznę od słów uznania. Słów,
które należą się wszystkim uczniom,
a było ich ponad 2 tysiące, biorących
udział w akcji Sprzątanie Świata.
Jestem zachwycona, że już tak młode osoby są świadome tego, jak ważna jest troska o środowisko i zachowania proekologiczne. W szkołach
na Bemowie, w ramach akcji, zostały przeprowadzone także wykłady,
podczas których dzieci dowiedziały
się, jak dbać o naszą Ziemię. Dziękuję Wam za tak liczne uczestnictwo.
Dajecie nam nadzieję na lepsze jutro.
Jesteście wspaniali!
Dzieci w zbiórkach wspierali rodzice, opiekunowie oraz nauczyciele,
którzy już 14 października obchodzą swoje święto – Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji pragnę podziękować Wam, że jesteście przewodnikami naszych dzieci, pomagacie odkrywać talenty i zawsze
służycie wsparciem. Młodym osobom
potrzebne są wzorce i Wy, Drodzy
Nauczyciele, jesteście takimi wzorcami. Życzę Wam, abyście zawsze
w zdrowiu realizowali swoje cele
zawodowe.
Zawitała do nas jesień. Studenci wracają na uczelnie. Dni stają się
krótsze. Mimo spadku temperatury
na Bemowie wciąż będzie gorąco.
W październiku spotkamy się na wielu wydarzeniach. Na początku najdłuższego miesiąca w roku kalendarzowym (pamiętajcie o przestawieniu
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zegarków), bo już 2.X odbędzie się
XIX Integracyjny Rajd Rowerowy
w Parku Górczewska. Wracamy także ze znaną i lubianą serią „Akademia Bemowskiego Seniora”. Przygotowaliśmy też dla Was kilka wydarzeń
sportowych m.in.: jogę, ringo, taniec
w kręgu, tenis stołowy, siatkówkę,
zajęcia integracyjno-rekreacyjne dla
dzieci z opiekunami, zajęcia gimnastyczno-ruchowe w wodzie dla dzieci, naukę jazdy na deskorolce, szachy,
zumbę. Nie zapominamy również
o trenowaniu naszego najważniejszego organu – mózgu. Rozpoczynamy szkolenia w ramach „Klubu Bemowskiego Przedsiębiorcy”, gdzie
podczas warsztatów nauczycie się
np. pisania biznes planu.
Dbajcie o siebie! Przyjemnej lektury.
Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy
Bemowo

DNI BEMOWA
Działo się. Dość powiedzieć, że w ramach tegorocznych obchodów Dni Bemowa odbyły się 3 wspaniałe pikniki i 6 koncertów, na które przyszły tłumy mieszkańców.
Świętowaliśmy hucznie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
kreatywne, zajęcia sportowe, rekreacyjne oraz strefa

od lewej: Aleksandra Zięba, Dyrektor BCK z zastępcami Burmistrza Dzielnicy
Bemowo Piotrem Kobierskim, Karolem Sobocińskim, Jakubem Gręziakiem
i Mariuszem Wajszczakiem

animacji. Uczestnicy mogli także spróbować swoich sił
w miasteczku ruchu drogowego oraz odbyć szybki kurs
pierwszej pomocy. Zwieńczeniem wydarzenia były dwa
energetyzujące koncerty! Jako pierwszy publiczność rozgrzał Baranovski – wschodząca gwiazda polskiej sceny
muzycznej. Na zakończenie w amfiteatrze rozbrzmiały
piosenki jednej z najbardziej cenionych polskich wokalistek, Kasi Kowalskiej. Artystka zaśpiewała kilka swoich
ballad, jak również piosenki utrzymane w ostrym, rockowym klimacie. Oczywiście nie obyło się bez bisów.
Niemal dwa tygodnie później, 17 września, gościliśmy
na scenie amfiteatru kolejną, wielką gwiazdę. Wyrazi-
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sta osobowość, drapieżny wokal, niezwykła charyzma
i wulkan energii – tak można najkrócej opisać koncert
Agnieszki Chylińskiej. Artystka jak zawsze zapewniła
publiczności niezapomniane wrażenia i silne emocje.
Warto było szaleć tak!
18 września mieszkańcy Bemowa spotkali się na terenie Parafii pw. Matki Bożej Królowej Aniołów na Pikniku
„Bemowo z Aniołami”. Razem z najmłodszymi mieszkańcami naszej dzielnicy tańczyliśmy zumbę, śpiewaliśmy
karaoke i uczestniczyliśmy w licznych warsztatach. Starsi
bemowiacy z niecierpliwością czekali na występ muzyczny białoruskiego barda Leanida Volodki, a także Mietka
Szcześniaka. Niezwykła muzykalność i wyjątkowe barwy
głosów artystów sprawiły, że publiczność nie potrafiła
ukryć swojego wzruszenia.
Tego samego dnia, ale już na deskach Amfiteatru
Bemowo, wystąpił Smolasty – raper i producent muzyczny, którego twórczość jest elektryzującym połączeniem

Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo

R&B, popu i rapu. Wokalista wykonał swoje największe
hity, takie jak „Duże Oczy”, „QRY – Powiedz” czy „Do
końca”.  Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród bemowskiej młodzieży. Doskonały kontakt z publicznością oraz spontaniczność na scenie wywołały ogromny entuzjazm fanów Smolastego.
Kulminacją tegorocznych Dni Bemowa był Piknik
„Z Bemowem przez Świat. Super Dzieciaki na Start”. Pod
tą długą nazwą kryła się całodzienna impreza, która …

też była super. Zaczęło się od przedstawienia „Kopciuszek”. Znakomita muzyka, humorystyczne dialogi i zachwycające kostiumy skradły serca nie tylko naszych
najmłodszych mieszkańców. Po godzinie spędzonej
z Teatrem Bemowo rozbawione dzieci wraz z opiekunami wyszły do parku, gdzie czekały na nich scena,
boisko, dmuchany statek piratów, lokomotywa oraz
szereg stoisk, na których mogły przeżyć przygodę lub
poznać kulturę i zwyczaje z różnych krańców świata.
Na „Dzikim Zachodzie” strzelały z łuku i pistoletu (oczywiście do tarczy), w Amazonii polowały na węże (pluszowe),
w Holandii doiły krowę (plastikową), a we Francji
malowały obrazy. Na koniec dnia, gdy już zaczynało się
robić ciemno, przygotowano dyskotekę i pokaz laserów.
Choć w tym dniu pogoda nie rozpieszczała przybyłych,
to mimo niskich temperatur atmosfera była naprawdę
gorąca.

od lewej: Mariusz Wajszczak i Jakub Gręziak – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy
Bemowo, Jarosław Dąbrowski – Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo,
Aneta Nowolecka i Ewa Przychodzień-Schmidt – Radne Dzielnicy Bemowo,
Urszula Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Patrycja Czerska,
Magdalena Gogol – Radne Dzielnicy Bemowo i Piotr Kobierski – Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Mamy za sobą cztery dni świetnej zabawy! Przyjemnie było patrzeć na uśmiechnięte twarze dzieci, posłuchać dobrej muzyki, wspólnie się pobawić, aktywnie
odpocząć. Tegoroczne Dni Bemowa zakończyliśmy,
dziękujemy za waszą obecność i wspaniałą atmosferę.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
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Karol Sobociński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo wręcza nagrody
zasłużonym strażnikom podczas obchodów 30-lecia powołania Straży Miejskiej

25 września, na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 7 przy Powstańców Śląskich odbyły się Zawody w Ratownictwie wysokościowym o Puchar Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Przez kilka godzin
strażacy zmagali się w różnych konkurencjach na czas – wchodzili po linie lub drabince na wysoką wieżę, spuszczali się
z niej po linie, biegali oraz skakali przez mur. Zawody otworzył Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
z radnymi Bemowa: Wiolettą Borecką, Magdaleną Gogol
i Maciejem Bartosiakiem.
W klasyfikacji indywidualnej wygrał wielokrotny zwycięzca
tej nagrody – Marcin Kruk z Grupy Ratownictwa Wysokościowego JRG7 z Warszawy. Pierwsze miejsce drużynowo zajęli
Damian Michalak, Lech Latecki i Patryk Dymczyk, także z JRG7.
Nagrody wręczyli starszy brygadier Artur Gonera – Zastępca
Mazowieckiego Komendanta Policji, starszy brygadier Leszek
Smuniewski – Komendant Miejski PSP w Warszawie, brygadier
Piotr Gugała – Zastępca Jednostki JRG7 oraz radni Bemowa.
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od lewej: Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
Włodzimierz Karpiński – Sekretarz m.st. Warszawy, Konstanty Radziwiłł
– Wojewoda Mazowiecki, Rafał Trzaskowski – Prezydent m.st. Warszawy,
Powstańcy warszawscy: Zofia Czekalska, Leszek Żukowski i Jerzy Mindziukiewicz

REMONT PLACU ZABAW SP 82
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82, mieszczącej się przy
ul. Górczewskiej 201, to jeden z pierwszych obiektów tego typu w naszej dzielnicy, który powstał
w ramach programu „Radosna Szkoła”. Kiedyś nowoczesny, dziś mający kilkanaście lat wymagał już remontu.                   
Dzięki zaangażowaniu dyrektor szkoły Barbary
Makowskiej-Opali i przychylności Zarządu Dzielnicy Bemowo plac przeszedł gruntowny remont.
Ponad 300-metrową powierzchnię placu wyłożono
bezpieczną nawierzchnią, chroniącą bawiące się dzieci
przed urazami ciała w razie upadku. Na placu do dyspozycji najmłodszych są między innymi: zestaw zjeżdżal-

ni, zestaw sprawnościowy, karuzela koszyczkowa i huśtawka wahadłowa „Ważka”. Wszystkie elementy placu
zabaw posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.
Celem projektu było stworzenie najmłodszym
uczniom szkoły oraz mieszkańcom pobliskiego Osiedla Mieszkaniowego Górce bezpiecznych warunków
do nauki, wychowania i opieki, porównywalnych
z warunkami edukacji przedszkolnej. Warto podkreślić
również, że Rada Rodziców Szkoły wsparła finansowo
remont placu zabaw. Uczniowie szkoły przy ul. Górczewskiej mogą z niego korzystać już od 1 września.
SP 82

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2021”
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 150
W ramach akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 150 zadbali o czystość na terenie placówki oraz jej najbliższych
okolic. Warto wspomnieć, że grupa nauczycieli świetlicy i klas młodszych ze SP nr 150 to także pomysłodawcy ploggingu, czyli zbierania śmieci podczas biegania.
Uczestnicy zebrali śmieci w Lesie Bemowskim oraz na terenach zielonych Boernerowa w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. Zachęcamy rodziców, opiekunów i uczniów
do podjęcia podobnych działań podczas joggingu
i rodzinnych spacerów.
SP 150

str. 7

FUNDUSZE NORWESKIE DLA SP 350
Z dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 350
im. Armii Krajowej drugi raz w tym roku została zwycięzcą konkursu plastyczno-cyfrowego „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”. Konkurs został zorganizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK
i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod honorowym patronatem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dzięki temu szkoła wygrała drugą mobilną pracownię komputerową, składającą się z 16 laptopów i szafy
do ich przechowywania.
Lista zwycięzców, wśród których wymieniona jest
SP nr 350, znajduje się na stronie: https://otymsiewie.
pl/zwyciezcy.
SP 350

EUROPEAN LANGUAGE LABEL
DLA SP 364 IM. KONSTANCJI MARKIEWICZ
European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską
w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce jest obecny
od 2001 roku. Od 2015 r. nagroda przyznawana jest
w jednej kategorii konkursowej – za projekt językowy
realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej. Celem konkursu jest:
● rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych
i interkulturowych osób uczących się języków obcych;
● motywowanie do nauki języków obcych oraz kształtowanie samodzielności w ich nauce;
● rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych;
● uwrażliwienie na różnorodność kulturową i językową
Europy i świata oraz potrzebę prowadzenia dialogu interkulturowego;
● promowanie wielo- i różnojęzyczności.
Zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie projekt „FraBio: polsko-francuska edukacja przyrodnicza” zdobył bardzo duże
uznanie wśród kapituły konkursu. Jury na posiedzeniu
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w dniu 29.06.2021 r. wybrało najlepsze projekty językowe zgłoszone do konkursu European Language Label
2021. Przyznano pięć Certyfikatów European Language
Label, w tym dla Szkoły Podstawowej nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie.
Certyfikaty European Language Label 2021 zostaną
podpisane przez Komisarz Unii Europejskiej ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży
Marię Gabriel oraz Ministra Edukacji i Nauki. Ich uroczyste wręczenie odbędzie się podczas IV Kongresu
Edukacji, Europejskiego Dnia Języków w Warszawie
30 września 2021 r.
Nagrodzone projekty:
https://ell.org.pl/lista-laureatow-xx-edycji-konkursueuropean-language-label/
SP 364

RATUJEMY BEMOWSKIE KASZTANOWCE
Kasztanowce to piękne drzewa, stanowiące ozdobę
warszawskich parków i skwerów. Jednak są one poważnie zagrożone ze względu na rozprzestrzenianie się
szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka.
Obecność tego owada poznajemy po rdzawych
i brązowych plamach na liściach, które szybko opadają
mimo wciąż trwającego sezonu. Zakłócony cykl wegetacyjny prowadzi do obniżenia mrozoodporności kasztanowca, ograniczenia przyrostów pnia, zmniejszenia
wielkości liści i spadku kwitnienia. Po 10 latach działania
szrotówka drzewo może całkowicie obumrzeć.
Po raz pierwszy szrotówek kasztanowcowiaczek
wykryty został w Macedonii w 1985 roku. Od tego czasu
rozprzestrzenił się on na obszarze prawie całej Europy
z wyłączeniem Półwyspu Iberyjskiego, Wielkiej Brytanii
i przeważającej części Skandynawii. Od 1998 roku jest
on również obserwowany w Polsce i szybko rozszerza
zasięg swojego występowania z południa ku północy
kraju.
– W dniu 20 sierpnia 2021 r. zawarliśmy umowę
na realizację zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Ratujmy bemowskie kasztanowce”,
który ma na celu objęcie ochroną przed tym szkodnikiem
50 szt. wybranych bemowskich kasztanowców –
mówi Karol Sobociński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy

Bemowo. – W ramach realizacji projektu zostanie
wykonana inwentaryzacja kasztanowców rosnących
na terenach Dzielnicy Bemowo oraz trzykrotny montaż
3 szt. pułapek feromonowych na każdym kasztanowcu.
Przeprowadzone zostanie także pięciokrotne wygrabianie liści wraz z ich wywozem do utylizacji.
Należy podkreślić, że są różne sposoby zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka, jednak cykliczne
wygrabianie liści i ich utylizowanie przynosi najlepsze
efekty.
WOŚ

Fot. Joanna Kryszkiewicz

NOWE TABLICE
INFORMACYJNO-OSTRZEGAWCZE
NA TERENACH PARKOWYCH
Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców,
dotyczących podjęcia działań w sprawie poprawy
bezpieczeństwa pieszych użytkowników najbardziej
uczęszczanych terenów zieleni, w sierpniu br. w Parku
Górczewska i na terenie Fortu Bema zostały zamontowane tablice informacyjno-ostrzegawcze, adresowane
przede wszystkim do rowerzystów korzystających z alejek parkowych. Zdarzało się, że do urzędu zgłaszano incydenty, w których osoby spacerujące z dziećmi obawiały się o swoje bezpieczeństwo ze względu na nieostrożną
i zbyt szybką jazdę rowerzystów. Instalując tablice
ostrzegawcze, chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na
bezpieczeństwo i konieczność ustąpienia pierwszeństwa
pieszym.
           WOŚ
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PRZYGARNIJ FUTRZAKA!
KOSTEK

to prawdziwy wulkan energii! Entuzjazm i mądrość
tego niewielkiego, 6-letniego psiaka zapierają dech
w piersiach. Uwielbia przebywać w towarzystwie człowieka, ucząc się nowych rzeczy, węsząc na spacerach
oraz wykonując przeróżne sztuczki. Jest grzeczny podczas jazdy samochodem.
Świetnie odnajduje się w mieście. Potrzebuje człowieka, który zrozumie, że pies czasem potrzebuje
przestrzeni i komfortu psychicznego. Kostek przebywa
w schronisku w Józefowie k. Legionowa.
Kontakt:
Ania, tel. 698 307 526
Asia, tel. 604 827 516

BALBINA

jest spokojną, uroczą suczką, która ponad wszystko pragnie kontaktu z człowiekiem. Straszna z niej przylepa!
W dodatku zazdrośnik – kiedy zajmujemy się innym
psiakiem, Balbinka od razu przybiega, żeby nią też się
zainteresować. Jest łagodna, bez problemu daje wziąć
się na ręce, a lekko krzywy zgryz nie przeszkadza jej
w ochoczym rozdawaniu buziaków. Ładnie spaceruje,
bez problemu daje sobie założyć szelki.
Została znaleziona w przydrożnym rowie razem z drugim psiakiem, który był w ciężkim stanie. To ona zwróciła uwagę pana, który je do nas przywiózł! Nie wiemy, jak długo się tułała, ale chyba już najwyższy czas
na dom z prawdziwego zdarzenia!
Balbinka jest zaszczepiona i zaczipowana, jej pierwszy
kontakt z dziećmi był poprawny, nie znamy jej stosunku
do kotów.
Kontakt:
Ewa, tel. 518 265 212
Renata, tel. 663 483 861

LENA

Nieprzeciętna i pewna siebie młoda kocica z ulicy
(ma około 2 lat) szuka domu.
Byłaby przeszczęśliwa, gdyby została kocim jedynakiem. Zdecydowanie chce mieć człowieka tylko dla
siebie. Dołączając do innego kota, nie wyrządzi mu
krzywdy, ale zdaje się, że nie będzie nawiązywała
głębokich kocich przyjaźni.
Lena bardzo lubi pory jedzenia, zawsze jest pierwsza przy misce, nie jest wybredna. Czuje się szczęśliwa, kiedy może pochłonąć coś dobrego.
Wysterylizowana, zaszczepiona, zaczipowana, testy
FIV/FELV ujemne.
Miejsce przebywania: Warszawa
Zapraszamy do wypełnienia ankiety:
https://psy-warszawa.pl/ankieta-adopcyjna/
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LAZURKI I PRZYJACIELE
„Jaka wielka jest Warszawa! Ile domów, ile ludzi! Ile
dumy i radości w sercach nam stolica budzi” – miłośnikom stolicy oraz widzom ceniącym sobie nietuzinkowe
widowiska i dobrą zabawę dużo radości i wzruszenia
zapewnił Zespół Folklorystyczny Lazurki, który 20 września wystąpił na deskach sali widowiskowej  Bemowskiego Centrum Kultury.
Spektakl „Nasza Warszawa”, przybliżający mieszkańcom Bemowa folklor przedwojennej Warszawy, swoją
tematyką nawiązywał do wrześniowej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Pokazane zostało życie mieszkańców Warszawy zarówno przed, jak i w trakcie wojny.
W repertuarze pojawiły się ballady staro-warszawskie
oraz zakazane piosenki. W koncercie wzięli udział członkowie Zespołu Lazurki oraz zaprzyjaźnionego Zespołu
PolkaDot, działającego w ramach Stowarzyszenia
„Wytnij Hołubca”.
25 września ponownie gościliśmy Zespół Lazurki, tym razem w Amfiteatrze Bemowo. Na koncercie
„Lazurki i Przyjaciele” obok gospodarza wystąpiły także
zaprzyjaźnione zespoły ludowe: PolkaDot, Pruszkowiacy
i Ożarowiacy. Było to kolorowe widowisko, przedstawiające działalność okolicznych zespołów ludowych.

Wieczory z Lazurkami były niezwykłe, pełne wdzięku
i profesjonalizmu, które zawsze towarzyszą występom tej grupy. Doświadczyliśmy najróżniejszych
emocji – śmiechu, radości, zadumy i wzruszenia. Razem
z Lazurkami płynęliśmy statkiem po Wiśle, tańczyliśmy
na bielańskim pikniku, zaglądaliśmy w okna domów
przedwojennej stolicy, śpiewaliśmy zakazane piosenki,
a na koniec bawiliśmy się na majówkowej potańcówce.
„Stare mury warszawskich budynków skrywają wiele
tajemnic z przeszłości, zarówno tych radosnych,
jak i bolesnych”. Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu,
że Warszawa – zarówno ta dawna, jak i dzisiejsza – kolorowa, głośna, luksusowa i zaganiana – da się lubić!

WARSZTATY ETNOGRAFICZNE
„Rodzinne spotkania z etnografią” oraz „Rok obrzędowy” to jedne z cyklicznych warsztatów, które Dzielnica
Bemowo organizuje dla swoich mieszkańców.
Warsztaty opierają się na autorskim programie
Agnieszki Tomaszczuk-Rosołowskiej, która jest etnografem, antropologiem kultury, pedagogiem, autorką
artykułów z zakresu tradycji polskiej i kultury współczesnej, posiadającą ogromne doświadczenie w pracy
z dziećmi przedszkolnymi i młodzieżą szkolną. Zajęcia
odbywają się w Spotykalni – Bibliotece Sąsiedzkiej przy
ul. Powstańców Śląskich 126, a także przez cały rok szkolny w przedszkolach na terenie Bemowa. Wyjątkowym
zainteresowaniem cieszą się warsztaty prowadzone
w przedszkolach, dzięki którym dzieci mają wzbogaconą ofertę zajęć wykraczających poza ramy podstawy
programowej. „Poznawanie nowych kultur ludowych
różnych społeczności poprzez edukację plastyczną
pomaga dzieciom zrozumieć różnorodność otaczającego
ich świata” – podkreśla Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza.
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Warsztaty etnograficzne cieszą się pozytywną opinią rodziców i opiekunów. Potwierdzają to stałe i liczne
prośby o zwiększenie liczby miejsc w grupach warsztatowych oraz pytania o ich kontynuację.
WKU

Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

ZMIANY I NOWOŚCI
W BEMOWSKIEJ BIBLIOTECE
Odnowiona Czytelnia nr XVII przy Powstańców Śląskich
Przestronne pomieszczenie, nowe regały, nowości
książkowe i filmowe, w tym również te zakupione w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 – tak zmieniła się
Czytelnia nr XVII przy Powstańców Śląskich 17. Dzięki tym zabiegom czytelnicy mogą spokojnie pracować
i czytać prasę w oddzielonej przesuwnymi drzwiami czytelni. – Zmieniamy się dla i w trosce o naszych czytelników. Obecnie w naszej nowo wyremontowanej Czytelni
nr 17 przybywają kolorowe akcenty w postaci poduch,
plakatów i zieleni, a wszystko po to, aby było jeszcze
bardziej przytulnie – podkreśla dyrektor biblioteki Anna
Fiszer-Nowacka.
W Czytelni użytkownicy mają dostęp do czasopism,
oferowany jest także nieodpłatny dostęp do internetu
na stanowiskach komputerowych oraz wi-fi.  
Filmy i materiały dydaktyczne dla dzieci
Ten, kto sądzi, że w bemowskiej bibliotece znajdzie
wyłącznie książki, grubo się myli.
W placówkach można znaleźć także filmy i gry planszowe, a od jakiegoś czasu pilotażowo wypożyczane są
materiały dydaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz do
pracy dzieci z rodzicami.

Do dwóch bemowskich placówek bibliotecznych
zakupiono pomoce i zabawki Montessori oraz produkty używane w ramach Metody Krakowskiej. Materiały
dydaktyczne i terapeutyczne są dostępne bezpłatnie.
W katalogu znajduje się wyczerpujący opis użycia wraz
z instruktażem filmowym. O pomocach i metodzie Montessori, które mają służyć optymalnemu rozwojowi
dziecka, w internecie można znaleźć wiele informacji.
Zakupione zostały przyjazne, kreatywne pomoce, które
docelowo znajdują się w Wypożyczalni nr 119 przy gen.
Pełczyńskiego 28c.
Czytaj książki nie tylko w języku polskim
Każda bemowska placówka biblioteczna wyróżnia się
jakimś motywem przewodnim.
W Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 38 przy
Konarskiego 6 postawiliśmy na książki obcojęzyczne.
W katalogu bemowskiej Biblioteki czytelnicy znajdą
do dyspozycji dziewięć pokaźnych księgozbiorów obcojęzycznych. Wśród nich można znaleźć książki w języku
angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, chińskim, skandynawskim, tureckim, ukraińskim i włoskim.
Samej tylko literatury w języku hiszpańskim znajduje się
blisko 250 tytułów.
Biblioteka Bemowo

WIDOWISKA DLA NAJMŁODSZYCH
10 października, „Fabryka zabawek”
Musicalowa bajka pełna nieoczekiwanych zwrotów
akcji. To niebywała historia o tajemniczej pracowni
i poczciwym Panu Stanisławie, który tworzy zabawki
dla wszystkich dzieci, powstają tu lalki, misie, pajacyki, kolejki, które nocą ożywają. Podstępny Czarcik wraz
ze swoją świtą postanawia przeszkodzić Panu Stanisławowi, odbierając mu jego magiczne okulary i szklaną
kulę, tym samym uniemożliwiając mu dalszą pracę.
24 października, „Kosmolenie ratują Ziemię”
„Kosmolenie ratują Ziemię” to wesoła lekcja ekologii,
oprawiona wyjątkową muzyką, kostiumami i scenografią. Z zabawnej historii płynie do widzów wartościowy
morał: „Jeżeli zadbacie o przyrodę, możecie stać się
ziemskimi bohaterami”. Widzowie dowiedzą się, w jaki
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sposób chronić powietrze i oszczędzać wodę. Ta przejmująca historia z pewnością poruszy serce każdego
dziecka i zmotywuje do podejmowania działań ekologicznych.
Oba spektakle odbędą się o godz. 11:30 w sali
widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury przy
ul. Górczewskiej 201.
             BCK

SUKCESY SPORTOWE NASZYCH SENIORÓW

Bemowscy seniorzy z Mariuszem Wajszczakiem, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Od lat wiadomo, że aktywność fizyczna i ruch na
świeżym powietrzu to gwarancja zachowania zdrowia
i sprawności, dlatego reprezentacja seniorów z Bemowa
nie zwalnia tempa, uczestnicząc w zawodach sportowych na arenach całego Mazowsza.
Nie zważając na przenikliwe zimno i deszcz, nasza
drużyna 18 września uczestniczyła w Mazowieckiej
Senioriadzie Sportowej w Mrozach. Dopingowani przez
Piotra Kobierskiego, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy
Bemowo, rywalizowaliśmy w konkurencjach lekkoatletycznych, turnieju tenisa stołowego, łucznictwie
i strzelaniu z broni pneumatycznej, zdobywając w sumie
27 medali.
Następnego dnia na stadionie OSiR Praga-Południe
odbyły się zawody Warsaw Senior Cup, na których stawili się najwytrwalsi zawodnicy z Bemowa, walcząc ramię
w ramię z seniorami z innych dzielnic Warszawy. Tym razem podczas turnieju wspierał nas Mariusz Wajszczak,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Ze stadionu
przy ul. Podskarbińskiej przywieźliśmy 25 medali
i 10 najwyższych lokat w strzelaniu z broni laserowej.
Dziękujemy władzom Bemowa za wsparcie naszych inicjatyw sportowych. Sukcesy naszych seniorów
to także efekt wielu zajęć sportowych dedykowanych
osobom starszym, które organizowane są na terenie
dzielnicy.
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Nasza drużyna wciąż rośnie w siłę, zapraszamy
wszystkie osoby, które chciałyby zostać częścią reprezentacji Bemowa, przeżyć wspaniałą przygodę, zachowując energię i pogodę ducha.
Przed nami kolejne wyzwania i marzenia – może
w przyszłym roku Warszawska Olimpiada Seniorów
odbędzie się na Bemowie?
Bożena Skudlarska
Wiceprzewodnicząca Bemowskiej Rady Seniorów

Bemowscy seniorzy z Piotrem Kobierskim, Zastępcą Burmistrza Dzielnicy
Bemowo

SKŁAD RADY I KOMISJI RADY DZIELNICY
BEMOWO M.ST. WARSZAWY
Prezydium Rady:
1. Jarosław Dąbrowski – Przewodniczący Rady
2. Marek Lipiński – Wiceprzewodniczący Rady
3. Ewa Przychodzień-Schmidt – Wiceprzewodnicząca Rady
4. Adam Zawistowski – Wiceprzewodniczący Rady
22 września br. podczas XXXV/2021 sesji Rady
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nastąpiły zmiany
w składach osobowych w komisjach.
Obecnie wygląda to następująco:
Komisja Rewizyjna:
1. Aneta Nowolecka – Przewodnicząca
2. Maciej Bartosiak – Wiceprzewodniczący
3. Wioletta Borecka
4. Adam Niedziałek
5. Marcin Wierzchowski
6. Artur Zygrzak
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich:
1. Patrycja Czerska – Przewodnicząca
2. Jarosław Oborski – Wiceprzewodniczący
3. Wioletta Borecka
4. Maciej Dubicki
5. Iwona Łoboda
6. Marcin Wierzchowski
Komisja Budżetu i Finansów:
1. Artur Zygrzak – Przewodniczący
2. Wioletta Borecka – Wiceprzewodnicząca
3. Adam Niedziałek – Wiceprzewodniczący
4. Maciej Bartosiak
5. Jarosław Dąbrowski
6. Wojciech Klażyński
7. Łukasz Lorentowicz
8. Anna Wosińska
Komisja Edukacji:
1. Iwona Łoboda – Przewodnicząca
2. Jarosław Oborski – Wiceprzewodniczący
3. Wioletta Borecka
4. Marek Cackowski
5. Patrycja Czerska
6. Magdalena Gogol
7. Łukasz Lorentowicz
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8. Aneta Nowolecka  
9. Marta Sylwestrzak
Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego:
1. Magdalena Gogol – Przewodnicząca
2. Marta Sylwestrzak – Wiceprzewodnicząca
3. Patrycja Czerska
4. Marek Lipiński
5. Adam Niedziałek
6. Robert Podpłoński
7. Adam Zawistowski
Komisja Kultury, Sportu i Promocji:
1. Anna Wosińska – Przewodnicząca
2. Kazimierz Szczerba – Wiceprzewodniczący
3. Maciej Bartosiak
4. Jarosław Dąbrowski
5. Wojciech Klażyński
6. Marek Lipiński
Komisja Ochrony Środowiska:
1. Maciej Bartosiak – Przewodniczący
2. Patrycja Czerska – Wiceprzewodnicząca  
3. Krystian Barciński
4. Maciej Dubicki
5. Ewa Przychodzień-Schmidt
6. Marta Sylwestrzak
7. Joanna Wośko-Matryba
8. Adam Zawistowski
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej
i Spraw Senioralnych:
1. Joanna Wośko-Matryba – Przewodnicząca
2. Aneta Nowolecka – Wiceprzewodnicząca  
3. Wiesława Schubert-Figarska – Wiceprzewodnicząca
4. Marek Cackowski
5. Ewa Przychodzień-Schmidt
6. Kazimierz Szczerba
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Wioletta Borecka – Przewodnicząca
2. Robert Podpłoński – Wiceprzewodniczący  
3. Patrycja Czerska
4. Adam Niedziałek
5. Artur Zygrzak
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