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Drodzy Mieszkańcy,
Dla wielu z Was rozpoczęły się upragnione wakacje. Miniony rok szkolny był trudny
dla wszystkich – przedszkolaków, uczniów,
rodziców, opiekunów i nauczycieli. Dziękuję za cierpliwość, zrozumienie i pomoc
w nauczaniu, a całej kadrze nauczycielskiej
za zaangażowanie i szybkie odnalezienie się
w zupełnie nowej rzeczywistości – edukacji
online. To był wyjątkowo
nerwowy czas dla ośmioklasistów i maturzystów, którzy
długo czekali na terminy
egzaminów. Zdecydowanie
przygotowania do nich były
trudniejsze niż zwykle. Serdecznie Wam gratuluję
ukończenia ważnego etapu
edukacji i nadal trzymam
mocno kciuki za dobre wyniki!
Coraz więcej miejsc
do spędzania aktywnie
czasu, po restrykcjach wprowadzonych
przez rząd w marcu i kwietniu br. z powodu pandemii koronawirusa, jest otwartych.
Powoli zaczynają też otwierać się jednostki
kultury. Dotyczy to również naszych placówek. Czy nam się to podoba czy nie, nadal
koronawirus wpływa na to, jak funkcjonujemy. W każdym przypadku, gdzie to
możliwe – czyli w zamkniętych, ogrodzonych lub strzeżonych naszych obiektach
– wprowadziliśmy odpowiednie procedury, aby zadbać o Wasze bezpieczeństwo
i zminimalizować ryzyko rozprzestrzenianie się wirusa. W pozostałych miejscach
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bardzo proszę, żebyście stosowali się do
zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
Od 30 czerwca ruszyło na Bemowie
„Lato w mieście”. Również ze względów bezpieczeństwa w tym roku zostaną ograniczone wyjścia poza placówki – tak, aby uniknąć
przemieszczania się dzieci komunikacją
miejską. Opiekunowie zadbają jednak, żeby
zajęcia były jak zwykle atrakcyjne i ciekawe.
Nadal wiele przedsięwzięć, wydarzeń, warsztatów i koncertów realizujemy w internecie
– w czerwcu dużo się działo
na Bemowie. Od lipca ruszamy już z wydarzeniami
kulturalnymi w Amfiteatrze w Parku Górczewska!
O szczegółach możecie
przeczytać w tym numerze „Twojego Bemowa”. O kolejnych plenerowych
wydarzeniach
oraz zajęciach sportowych, które powrócą w wakacje, wkrótce będziemy Was
informować na stronie internetowej
i profilu Dzielnicy Bemowo na Facebooku.
W najbliższym czasie zapewne wiele
osób wyjedzie na wakacje – życzę Wam
udanego i bezpiecznego odpoczynku.
Uważajcie na siebie. Zachęcam też do
udziału w naszych zajęciach sportowych
i wydarzeniach plenerowych, których
coraz więcej powraca na Bemowo.
Życzę miłej lektury.
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo

INWESTYCJE

Nowe inwestycje
Przetarg na rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 316
przy ul. Szobera 1/3
Mimo wstrzymanych wielu przetargów z powodu pandemii koronawirusa
otrzymaliśmy zgodę m.st. Warszawy
na kontynuację naszych zadań inwestycyjnych. 8 czerwca ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę Szkoły Podstawowej
nr 316 przy ul. Szobera 1/3 – mówi Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy
Bemowo.
W rozbudowanym
skrzydle
powstanie
14 oddziałów dla klas
I – III, łącznie dla 350
dzieci. Planowane są:
7 sal świetlicowych,
pokój pracy cichej,
2 sale do zajęć ZKK,
sala do zajęć integracji
sensorycznej, sala do
zajęć muzyczno – tanecznych, sala rekreacyjna o powierzchni
110 m2 z zapleczem
szatniowo – sanitarnym, biblioteka i czytelnia, stołówka, szatnie uczniowskie,
pomieszczenia administracyjne, 2 gabinety specjalistyczne, pokój nauczycielski oraz inne niezbędne pomieszczenia
dla obsługi szkoły. Przebudowie będzie
podlegała także infrastruktura sportowa
i komunikacji zewnętrznej szkoły.
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Przetarg na budowę
ulicy Świętochowskiego
10 czerwca został ogłoszony również przetarg na budowę ul. Świętochowskiego.
Obie inwestycje są ze sobą powiązane
i konieczne do przeprowadzenia równocześnie, ponieważ ul. Świętochowskiego
zabezpieczy właściwą obsługę przeciwpożarową i bilans miejsc postojowych
dla samochodów dla rozbudowywanej
placówki.

Otwarcie obu ofert nastąpiło
29 czerwca, obecnie są one analizowane. Inwestycje będą realizowane
w formule zaprojektuj i wybuduj, a wykonawcy będą mieli czas na dokumentację projektową do 30 lipca 2021 r., natomiast na roboty budowlane do 31 lipca
WID
2022 r.

INWESTYCJE

Przetarg na projekt szkoły
na Chrzanowie ogłoszony!
26 czerwca zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę szkoły
podstawowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zaprojektowanie i budowę przedszkola na terenie osiedla Chrzanów. 30 czerwca zostało
zamieszczone ogłoszenie przetargowe na
stronie Urzędu Dzielnicy Bemowo.
Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej szkoły podstawowej dla 1000 dzieci uczęszczających do klas I – VIII oraz Programu
Funkcjonalno-Użytkowego, który będzie
obejmował zaprojektowanie i budowę
pięciooddziałowego przedszkola dla
125 dzieci. W zakresie zamówienia jest
również zaprojektowanie zagospodarowania przyległego terenu obejmujące budowę boisk sportowych, chodników, dojazdów do budynku i ogrodzeń,
urządzenie zieleni oraz placów zabaw,
a także niezbędnej infrastruktury technicznej - informuje Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo.
Zgodnie z wytycznymi szkoła powinna mieć wydzielone dwie strefy nauczania: dla dzieci młodszych (klasy I-III)
i starszych (klasy IV-VIII) oraz składać się
m.in.: z sal dydaktycznych, biblioteki,
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bloku sportowego, bloku żywieniowego, szatni, pomieszczeń: dydaktycznych,
administracyjno-biurowych, technicznych, sanitarnych, magazynów oraz
innych pomieszczeń niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania szkoły.
Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla 5-cio oddziałowego przedszkola zakładają, że mają
powstać m.in.: 5 sal dziecięcych z przyległymi łazienkami i pomieszczaniami
(m.in. na leżaki i pościel), gabinety logopedy i psychologa, sala rekreacyjna,
biblioteka, blok żywieniowy, sanitariaty i pomieszczenia administracyjnoWID
-biurowe.

WYDARZENIA

Od września Teatr IMKA
na stałe zagości na Bemowie!

Od lewe: Magdalena Trębicka MIGB Mazovia, Tomasz Karolak, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Teatr IMKA zainauguruje swoją
działalność na Bemowie wraz z nadchodzącym nowym sezonem teatralnym.
W ostatni weekend września odbędzie
się premierowe przedstawienie przy
ul. Kocjana 3. Będzie to niezwykłe miejsce na mapie Warszawy, które przy
współpracy Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA pozwoli
na uruchomienie w pełni zawodowego
teatru w tej części stolicy.
Już dzisiaj możemy zaprosić na wyjątkowe spektakle z udziałem wybitnych
aktorów i znakomitych twórców. Oprócz
spektakli rozrywkowych, recitalowych,
familijnych, będzie miejsce również na
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klasykę. Na scenie widzowie będą mogli zobaczyć m.in. Stanisławę Celińską,
Lucynę Malec, Zbigniewa Zamachowskiego, Annę Dereszowską i Mikołaja
Roznerskiego, ale i również Dyrektora
Teatru IMKA - Tomasza Karolaka.
Wybór Bemowa nie jest przypadkowy, bo zauważyłem, że publiczność tej
części Warszawy jest trochę pozostawiona ciekawych miejsc kultury – mówi
Tomasz Karolak. – Chcemy stworzyć
stały teatr z ciekawym repertuarem
o charakterze edukacyjnym, z mądrą
rozrywką i możliwością angażowania
mieszkańców w tworzeniu tego miejsca.
Atutem również jest lokalizacja, ponie-

WYDARZENIA

Restauracja „Loft Kocjana” po remoncie

waż w pełni będziemy mogli się skupić
na pracy artystycznej – dodaje Karolak.
Teatr IMKA przez lata działalności
pokazał, że gwarantuje przedstawienia
i rozrywkę na najwyższym poziomie.
Bardzo się cieszę, że to właśnie w naszej
dzielnicy będzie mieć swoją nową siedzibę. Stwarza to wiele możliwości współ-
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pracy – mówi Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo. - Już wkrótce
będziemy mieć dla naszych mieszkańców
niespodziankę w związku z inauguracją
sezonu teatralnego na Bemowie. Warto
obserwować profil Dzielnicy Bemowo na
Facebooku – dodaje Kierzkowska.
Scena Kocjana – nowa siedziba Teatru IMKA - jest dobrze znana mieszkańcom Bemowa. Odbyło się na niej wiele
wspaniałych spektakli. Obecnie trwa
tam gruntowny remont. Przede wszystkim zostanie przebudowana scena, która będzie obniżona i dostosowana do
wymogów IMKI. Wyremontowana została już restauracja - Loft Kocjana oraz
powstał ogródek dla mieszkańców. Będzie to przyjazne miejsce dla wielbicieli
teatru oraz rodzin z dziećmi, w doskonałej lokalizacja z zapleczem parkingowym, wśród zieleni i spokojnej aury na
Bemowie.
Zachęcamy do śledzenia repertuaru
WPK
na www.teatr-imka.pl

WYDARZENIA

Wiosenny semestr Akademii
Bemowskiego Seniora za nami

Od lewe: Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Kuba Sienkiewicz i Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

W czerwcu, w ramach Akademii
Bemowskiego Seniora, podobnie jak
w poprzednich miesiącach, nasi słuchacze
za pomocą łączy internetowych poznali
różne ciekawostki z kraju i z zagranicy.
Na przełomie maja i czerwca można było
posłuchać wykładu Marii Kamińskiej „Nie
tylko Złote Piaski - relacja z pobytu w Bułgarii”. Natomiast 16 czerwca Adrian Pogorzelski opowiedział o przyrodzie znajdującej
się blisko Bemowa, przypominając nie tylko
rezerwat Łosiowe Błota, ale także opowiadając o carskich fortach, poligonie i niezwykłej
radiostacji transatlantyckiej.
Zaledwie dwa dni później, 18 czerwca,
w sali widowiskowej Bemowskiego Centrum Kultury odbył się koncert online Kuby
Sienkiewicza, znanego z zespołu „Elek-
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tryczne Gitary”, kompozytora muzyki m.in.
do filmu „Kiler”. Internautów przywitali
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy
Bemowo oraz jej zastępca Mariusz Wajszczak. W trakcie występu, dostępnego na
kanale YouTube Dzielnicy Bemowo, artysta przedstawił dwie nowe interpretacje:
piosenki z filmu „Kiler” oraz utworu
„Głowy Lenina”. Na zakończenie pierwszego semestru Maja Niderla opowiedziała,
dlaczego pilates to złoty środek na trudne
czasy. Rozmowę online poprowadziła Bożena Skudlarska z Bemowskiej Rady Seniorów.
Wszystkie wspomniane wykłady są dostępne na kanale YouTube Dzielnicy Bemowo.
Można do nich powrócić w każdej chwili.
Na podstawie tych zajęć można opracować
własną wycieczkę np. po Kampinosie czy

WYDARZENIA

Łosiowych Błotach. To nie jedyna propozycja zajęć online, które przygotowaliśmy dla
Państwa. Przez okres wakacji będzie można
wziąć udział w zajęciach online poprawiających kondycję fizyczną. Wszystkie zajęcia
realizowane są przy pomocy bezpłatnej
aplikacji ZOOM. Mieszkańców Bemowa
zainteresowanych udziałem w tych spotkaniach zapraszamy do skorzystania z poniższych linków oraz udziału w zajęciach:

Cheerleders dla dzieci:

Joga:

Taniec w kręgu:

poniedziałek godz. 19:00
czwartek godz. 20:00
piątek godz. 15:20

● poniedziałek godz. 10:00
		 - grupa początkująca
		 Meeting ID: 781 4603 0864
● czwartek godz. 18:30
		 - grupa średniozaawansowana
		 Meeting ID: 787 1240 2087
● piątek godz.11:00
		 - grupa zaawansowana
		 Meeting ID: 713 1576 4267

Zdrowy kręgosłup:
wtorek godz. 19:00-19:50
czwartek godz. 19:00-19:50
piątek godz. 18:00-18:50
sobota godz. 10:00-10:50
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● niedziela godz. 10:00 – 11:00
		 Grupa wiekowa -> 4 – 6 lat
		 Meeting ID: 999 0373 7477
● niedziela godz. 11:00 – 12:00
		 Grupa wiekowa -> 7 - 9 lat
		 Meeting ID: 931 7803 8709
● niedziela godz. 12:00 – 13:00
		 Grupa wiekowa -> 10+ lat
		 Meeting ID: 957 4628 8200

WSZ

WYDARZENIA

Konkurs rozstrzygnięty

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i jej zastępca Piotr Kobierski z laureatami

Konkurs „Wakacje 2020” z okazji Dnia Dziecka już za nami! Wspólnie
z Urszulą Kierzkowską Burmistrz Dzielnicy Bemowo i jej zastępcą Piotrem
Kobierskim dziękujemy wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom za udział
w nim. Mamy nadzieję, że wykonanie prac było dla Was okazją do miłego
i twórczego spędzania wolnego czasu.
Przed nami jeszcze nie jeden konkurs.
Obserwujcie profil Dzielnicy Bemowo
uważnie!
NAGRODZONE PRACE:
Kategoria 3 – 7 lat
I Lena Radomska
II Gabriela Mróz
III Zofia Godlewska
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Kategoria 8 – 12 lat
I Michał Pietkiewicz
II Karolina Bartnik
III Julia Napiórkowska
Kategoria 13 – 16 lat
I Szymon Niedbała
II Emilia Mirkowska
III Natalia Frączkowska
WYRÓŻNIENIA:
Maksymilian Zwoliński
Antoni Godlewski
Arkadiusz Bar
Tomasz Ciosek
Laura Kozieł
Szymon Linek
Jakub Chodyra
Jan Kowaleczko

WPK

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i jej zastępca Piotr Kobierski z laureatem konkursu
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źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

OŚWIATA

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca zakończył się rok szkolny
2019/2020. W związku z trwającym stanem
pandemii w żadnej ze szkół nie zostały zorganizowane tradycyjne uroczystości z wręczaniem świadectw i nagród.
Dyrektorzy oraz wychowawcy szkół pożegnali uczniów za pośrednictwem elektronicznych platform, aplikacji oraz dziennika
elektronicznego. W wielu szkołach uczniowie
wszystkich klas mieli zorganizowane spotkania online z wychowawcami, na których
podsumowano mijający rok szkolny. Wychowawcy klas odczytywali osiągnięcia uczniów
oraz przekazywali gratulacje ukończenia kolejnego roku szkolnego. Niektórzy wychowawcy
zaprosili na spotkania online również rodziców,
aby przekazać im szczególne podziękowania
za udaną współpracę.
W Szkole Podstawowej nr 82 pojawiło się
wiele ciekawych inicjatyw:
● spersonalizowane dyplomy w wersji
elektronicznej z podziękowaniami, gratulacjami, słowami wsparcia;
● prezentacje zawierające podziękowania,
życzenia, ale także hasła motywacyjne
i wyzwania wakacyjne;
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● krótkie filmiki;
● w jednej z klas 8 wychowawca przygotował dla uczniów fotoksiążkę, w której umieścił
wspólne zdjęcia uczniów.
W Szkole Podstawowej nr 150 na stronie internetowej zostały zamieszczone nagrania nauczycieli i uczniów w ramach akcji
Hot16challenge.
Natomiast w Szkole Podstawowej nr 350
nauczyciele przygotowali dla uczniów prezentację na temat bezpiecznych wakacji i z życzeniami udanego odpoczynku.
WOW

OŚWIATA
Opieka w czasie wakacji
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
W tym roku opieka wakacyjna będzie
inaczej zorganizowana niż dotychczas.
Dzieci będą mogły uczęszczać do swojego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole przez 6 tygodni. W celu
zapewnienia dzieciom i nauczycielom
bezpieczeństwa, oddziały przedszkolne
w szkole nie będą prowadziły opieki dla
dzieci z innych placówek. Przez okres
2,5 tygodnia placówki pozostaną
zamknięte. Poniżej przedstawiamy terminy przerw w funkcjonowaniu poszczeWOW
gólnych placówek.
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SRODOWISKO

Pomagajmy zwierzętom w czasie upałów!
Nie należy pozostawiać czworonogów
w samochodach lub na nasłonecznionym
terenie. Należy pamiętać o zapewnieniu
im dostępu do świeżej wody. Wnętrze
auta wystawionego na działanie promieni słonecznych w ciągu kilku chwil może
się nagrzać do temperatury przekraczającej 50°C. Czworonogom należy zapewnić
nieograniczony dostęp do świeżej, czystej
wody, także podczas dłuższych spacerów.
Wychodząc z domu pamiętajmy, by zabrać wodę dla siebie i naszych podopiecznych – przypomina Aleksandra Zięba
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
W gorące dni należy także pamiętać o pomaganiu naszym skrzydlatym
przyjaciołom – owadom, dzikim ptakom
i innym wolno żyjącym zwierzętom, które
chętnie skorzystają z wody udostępnionej w płaskich naczyniach ustawionych
w cieniu i w bezpiecznym miejscu,
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do którego drapieżniki nie mają dostępu.
Dobrym rozwiązaniem są też poidełka,
które można łatwo zamontować na balWOŚ
konie czy parapecie.

SRODOWISKO

Jak zrobić poidełko dla pszczół?
Woda jest niezbędna do życia dla
pszczół. Wiosną i latem szukają jej wszędzie i transportują ją do ula. Potrzebna
jest szczególnie pszczołom karmicielkom
i robotnicom, które jeszcze nie latają. Aby pomagać
pszczołom, możemy zapewnić im dostęp do wody na
swoich balkonach lub w ogrodzie. Można to zrobić, tworząc poidełko dla pszczół.
Zrobienie poidełka dla
pszczół jest bardzo proste
– opowiada Aleksandra
Zięba Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo. – Trzeba jednak uważać, by nie
popełnić błędów, bo wówczas można zaszkodzić zamiast pomóc – dodaje Zięba.
Zrobienie prostego poidełka zajmuje niewiele czasu. Wystarczy do pojemnika lub
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płaskiej miseczki włożyć kamyki i wlać
wodę. Ale ilość wody ma ogromne znaczenie. Ważne jest, by było jej maksymalnie
2-3 mm, bo gdy jest jej więcej, to pszczoły
mogą się utopić. Kamienie powinny być płaskie, bo pszczoła
ma na nich przycupnąć, by napić się wody. Ważne też, by nigdzie nie pozostawiać otwartej przestrzeni z wodą. Wolne
przestrzenie można wypełnić
korą lub wilgotnym mchem
z działki czy kupionym w sklepie (leśny jest pod ochroną).
W poidełku może znaleźć się także piasek,
ziemia do kwiatów, trawa, muszelki, rośliny
miododajne czy gałązki. Wodę należy uzupełniać w ciągu dnia i co jakiś czas ją wymieniać. Ale zawsze trzeba pilnować, by jej
WOŚ
poziom nie był zbyt wysoki.

SRODOWISKO

Otwarcie placów zabaw i siłowni plenerowych

W pierwszych dniach czerwca br.
otwarto ogólnodostępne place zabaw
i siłownie plenerowe, będące w administrowaniu Wydziału Ochrony Środowiska.
Podczas zamknięcia obiektów wszystkie
urządzenia zabawowe i służące do ćwiczeń na świeżym powietrzu zostały objęte bieżącymi przeglądami i konserwacją.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom, przed otwarciem placów
zabaw wymieniono piasek w piaskownicach, wykonano malowanie elementów
drewnianych i metalowych, uzupełniono
korę w nawierzchniach bezpiecznych oraz
rozwieszono plakaty informujące o zasadach korzystania z obiektów. Ponadto
wszystkie urządzenia i nawierzchnie bezpieczne zostały oczyszczone i zdezynfekowane bezpiecznymi środkami myjącymi”
– informuje Aleksandra Zięba Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
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Jeśli potrzebujesz pomocy Powiatowej
lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej skontaktuj się z najbliższą
placówką:
Wojewódzka Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Warszawie,
ul. Żelazna 79
00-875 Warszawa
godz. otwarcia: 7:45–15:00
tel. 22 620 37 19 wew. 500
poza godzinami pracy tel. 502 171 171
Powiatowa Stacja Sanitarno
Epidemiologiczna w Warszawie
ul. Kochanowskiego 21
01-864 Warszawa
godz. otwarcia: 7:45–15:00
tel. 22 310 79 00
poza godzinami pracy tel. 606 108 040

WOŚ

SRODOWISKO

WYKAZ OBIEKTÓW NA TERENIE DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY
ADMINISTROWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA DZIELNICY BEMOWO URZĘDU M.ST. WARSZAWY:

Siłownie plenerowe:

Place zabaw dla dzieci:

1) w Parku Górczewska
2) przy Bibliotece Publicznej
- ul. Powstańców Śląskich 17
3) przy skrzyżowaniu ul. Lazurowej
z ul. Sterniczą
4) u zbiegu ulic Uniejowskiej
i Secemińskiej
5) rondo Adamieckiego
6) przy placu zabaw przy ul. Obrońców
Tobruku
7) przy ul. Anieli Krzywoń/
/Synów Pułku
8) przy ul. Wrocławskiej 20
9) teren u zbiegu ulic Wolfkego/Sołtana
10) przy ul. Hubala Dobrzańskiego
11) teren u zbiegu ulic Narwik/
/Dywizjonu 303
12) teren u zbiegu ulic Zachodzącego
Słońca/Korfantego

1)
2)
3)
4)
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5)
6)

7)
8)

9)
10)

przy forcie Bema ul. Obrońców Tobruku
Plac Kasztelański ul. Gimnazjalna
przy ul. gen T. Pełczyńskiego 24,
Park Górczewska przy ul. Raginisa
(dla dzieci starszych i mniejszych),
linarium w Parku Górczewska
przy ul. Raginisa,
huśtawka dla osób
z niepełnosprawnościami
poruszających się na wózkach
inwalidzkich w Parku Górczewska,
punkt widokowy z huśtawkami
na górce w Parku Górczewska,
plac z trampolinami i huśtawką
w Parku Górczewska przy
ul. Raginisa (obecnie nieczynny
z powodu dewastacji trampolin),
przy ul. Iskry/Cieplarniana,
przy ul. Radiowej 26.

SRODOWISKO

Zwracamy się z prośbą do wszystkich Rodziców i Opiekunów,
odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci
korzystających z placów zabaw, o zachowanie szczególnej
uwagi i przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa
wyznaczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego:
1. Uczestnikiem placu zabaw może
być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

5. Należy bezwzględnie pamiętać
o higienie rąk dziecka oraz opiekuna
każdorazowo po zakończonej zabawie
na placu zabaw.

2. Opiekunowie powinni zachować
dystans społeczny między sobą wynoszący, co najmniej 2 metry (dotyczy to
osób, które wspólnie nie zamieszkują
lub nie gospodarują).

6. Nie zaleca się angażowania
w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób
powyżej 60 roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi.

3. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie
można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 metry z uwagi na
dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej
kontynuację w późniejszym czasie.

7. Nie jest wskazane spożywanie
posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające
na utrzymanie higieny dziecka np.
chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie
bliskiego kontaktu twarzą w twarz
z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę
lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).
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8. W przypadku, gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące
objawy choroby należy niezwłocznie
przerwać pobyt na placu zabaw.
9. W przypadku, gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco
pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie
do domu zostały przynajmniej umyte
z użyciem detergentu lub wyprane.

SRODOWISKO

Rozchodniki
zakwitły
W maju informowaliśmy Was o inicjatywie Wydziału Ochrony Środowiska
i współpracy w tym zakresie z Wydziałem
Administracyjno-Gospodarczym, dotyczącej ułożenia mat rozchodnikowych
przed głównym wejściem do Urzędu
Dzielnicy Bemowo. Miesiąc po ułożeniu
mat przedstawiamy efekt naszych działań
przed Urzędem, gdzie rozchodniki rozpoczynają kwitnienie, oraz na forcie Bema
– piękne łany żółtego koloru na stromej
i silnie nasłonecznionej skarpie fosy
Bema. Zapraszamy do podziwiania kwitWOŚ
nących rozchodników!
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KULTURA

Katalog multi-językowy
na wyciągnięcie karty bibliotecznej

9 księgozbiorów obcojęzycznych mają
do dyspozycji czytelnicy Biblioteki Publicznej na Bemowie. Wśród nich znajdziemy
książki w języku angielskim, francuskim,
hiszpańskim, japońskim, chińskim, skandynawskim, tureckim, ukraińskim i włoskim.
Samej tylko literatury w języku hiszpańskim na półkach znajduje się blisko 250
tytułów. Ich autorami są zarówno klasycy z Półwyspu Iberyjskiego, tj. Pedro
Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes, jak i współcześni twórcy kręgu hiszpańskiego, tj. Carlos Ruiz Zafón z „La
trilogía de la niebla” czy autorzy literatury młodzieżowej - Jordi Sierra i Fabra
oraz Julia Navarro - pisarka bestsellerów
historycznych.
W ostatnim czasie wypożyczalnia nr 38
na Osiedlu Przyjaźń przygotowała dodatkową salę z literaturą obcojęzyczną.
Znajdują się w niej setki książek beletry-
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stycznych, popularnonaukowych i podręczników w kilku językach, zakupionych
z dotacji pozyskanej w końcu ubiegłego
roku. Powiększenie księgozbioru o literaturę obcojęzyczną zrealizowano dzięki
wsparciu Urszuli Kierzkowskiej Burmistrz
Dzielnicy Bemowo.
Czytelnicy znajdą wiele książek znanych autorów, które można teraz czytać w urzekająco brzmiącym oryginale.
O ile bardziej autentyczne wrażenie
robi np. hiszpańska edycja „Pablo Escobar. Mi padre” Juana Pablo Escobara…
Wypożyczalnia proponuje również świetne tłumaczenia współczesnych pisarzy
literatury popularnej z całego świata.
Aby lepiej przygotować się do lektury,
można przejść audiokurs z native speakerami, obejmujący kilka godzin nagrań na CD oraz dostęp do podręcznika.
WKU


KULTURA

Koncert z okazji
Roku Bitwy Warszawskiej 1920 r.
W historii Europy i świata były chwile przełomowe. Bitwa Warszawska 1920
była jedną z nich. Polacy ocalili bowiem
ojczyznę i prawdopodobnie cały kontynent przed zalewem komunizmu.
W celu uczczenia 100. rocznicy tego
epokowego wydarzenia Urząd Dzielnicy
Bemowo we współpracy ze Stowarzyszeniem
JAX przygotował wyjątkowe wydarzenie, które
zainaugurowało powrót
koncertów z udziałem
publiczności po przerwie związanej z okresem pandemii.
Cieszę się, że możemy wreszcie zaproponować naszym mieszkańcom odrobinę artystycznych doznań, popularyzując przy tym
tradycje historyczne i kulturowe Warszawy.
Niezwykłym walorem koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie JAX jest ustawiczne kultywowanie pamięci o polskich
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kompozytorach, zasłużonych dla naszego
miasta – mówił Jakub Gręziak Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
21 czerwca o godz. 14.00, w Kościele
pw. Bogurodzicy Maryi przy ul. Powstańców Śląskich 67D, unikatowy repertuar
zawierający wybitne dzieła polskiej i europejskiej literatury muzycznej z towarzyszącą
koncertowi
projekcją
wizualną oraz słowem
wiązanym, wygłoszonym
przez Łukasza Motykę,
zaprezentowali artyści
nad wyraz zaangażowani
w życie kulturalne Warszawy, Polski i Europy:
Barbara Żarnowiecka –
sopran, Róża Lorenc – skrzypce, Wiktor
Brzuchacz – organy.
W niedzielę wspominaliśmy sylwetki:
Stanisława Moniuszki, Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława NiewiadomskieWKU
go i Emila Młynarskiego. 

KULTURA
Filmowe produkcje, spektakle i letnie półkolonie

w Bemowskim Centrum Kultury
Lipiec w Bemowskim Centrum Kultury to czas finałów rezydencji „domotwórców” – wybranych artystów z Bemowa,
zaproszonych do programu stypendialnego „Domotwórcy” w trakcie pandemii.
W jego ramach wszyscy będziemy mogli
zobaczyć niezwykłe dzieła związane z naszą
dzielnicą. Jolanta Sikorska, prowadząca na
co dzień Bemowski Teatr 59 minut, stworzy wraz z zespołem aktorów cykl przedstawień teatralnych na dzielnicowych ulicach.
Bemowo jak każda dzielnica posiada swoje
lokalne legendy, a ten teatralny projekt ma
przybliżyć mieszkańcom zapomniane historie – miejsca, których już nie ma, choć codziennie je mijamy. W projekcie pod nazwą
„Widoczki” będą zaangażowani zarówno
bemowscy twórcy, jak i osoby związane
z dzielnicą. Gdzie spotkać niezwykłą trupę
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aktorską? Wystarczy śledzić stronę projektu
na Facebooku. A dla tych, którzy nie zdążą
zobaczyć ich na żywo, mamy dobrą wiadomość – wszystkie działania będą udokumentowane i udostępnione w formie filmowego reportażu!
W ramach rezydencji powstaje również seria animacji „Bajka o piesku z Bemowa” Izabeli Capogny, który polecamy nie tylko dzieciom. Prawdopodobnie
to pierwsza taka filmowa bajka, która
dzieje się na Bemowie – tego nie można
przegapić. Wszystkie odcinki będą publikowane na kanale YouTube Bemowskiego
Centrum Kultury. Początek tej niezwykłej
i pięknej historii dostępny tutaj.
Podobnym działaniem będzie premiera animacji i filmu edukacyjnego „Miasto mówi” autorstwa Anny

KULTURA

Błażewicz-Jarmowicz, opowiadającego
o wpływie otaczającej architektury na
nasze życie. Artystka, śpiewająca na co
dzień w bemowskim Chórze Mam, nad
filmem pracuje już teraz, żeby zdążyć na
lipcową premierę.
Wiktor Uhlig, znany dotychczas naszym mieszkańcom jako reżyser miniserialu „Na Kasztelanie”, postanowił
przełożyć swoje obecne doświadczenie
z branży filmowej i telewizyjnej, odpowiadając na popularne wyzwanie
pojawiające się obecnie w mediach
społecznościowych pod nazwą #hot16challange. W ramach rezydencji stworzy utwór opowiadający o wszystkich
charakterystycznych częściach Bemowa
i nakręci teledysk opowiadający o różnorodności i wszechstronności naszej dzielnicy. Premiera w lipcu, ale ekipę filmową
warto wypatrywać na ulicach już teraz!
Domotwórcy to również działania wizualne, promujące wyjątkowe
artystki, od lat działające na Bemowie.
Kinga Porucznik, autorka wieloletniego już projektu „Pleciemy w koło”, łączy
swoje twórcze umiejętności i tworzy serię
fotograficznych reportaży z wystawy jej
prac w przestrzeni natury. Alicja Smortyś
pracuje nad własną stroną internetową
i galerią online swoich prac artystycznych. A z pomocą kreatywnych mieszkańców, biorących udział w warsztatach
powstaną dwie galerie dzieł rękodzielniczych. Natalia Dovha prowadzi obecnie
serię warsztatów wokół tradycji ręcznie
robionych lalek-motanek, zaś Karolina
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Ufa w projekcie „Craftywizm” zachęca
do wyszywania transparentów niosących
ważne przesłania. Efekty zapowiadają się
już teraz wspaniale! Wszystkie działania
w ramach rezydencji można z łatwością
odnaleźć na Facebooku, wpisując hasztag
#domotwórcy.
Po trudnej końcówce roku szkolnego
dzieciom i rodzicom należy się chwila odpoczynku, dlatego Bemowskie Centrum
Kultury przygotowało ofertę teatralnych
poranków oraz twórczych i bezpłatnych
warsztatów. 5 lipca o godz. 11:30 zapraszamy na spektakl cyrkowy w Amfiteatrze „Kajtuś Czarodziej” na podstawie
tekstu Janusza Korczaka (bilety do kupienia na stronie www.bemowskie.pl).
Od 6 do 10 lipca zapraszamy na bezpłatne warsztaty śpiewacze dla dziewczynek
w wieku wczesnoszkolnym (6-10 lat).
Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego jest realizowany we współpracy
z bemowskim Klubem Mam, a więc
prawdziwymi specjalistkami w dziedzinie twórczej edukacji! Oprócz tego,
dzięki współpracy z wrocławskim Stowarzyszeniem Pieśń Kozła, na Bemowie
odbędzie się rozpoznawalny w skali kraju festiwal Brave Kids, obejmujące wielokulturowe warsztaty teatralne dla dzieci
i młodzieży. Finał w postaci spektaklu będzie można zobaczyć pod koniec lipca.
Aktualny repertuar Bemowskiego
Centrum Kultury dostępny na stronie
WKU
www.bemowskie.pl
Nasz profil na Facebooku
Nasz profil na YouTubie

KULTURA

Powrót Bemowskiej Sceny
Kabaretu Literackiego
Już 6 lipca odbędzie się pierwszy
po przerwie koncert poety, satyryka i
kompozytora - Marka Majewskiego.
Tym razem artyści zagoszczą na deskach Amfiteatru Bemowo w Parku
Górczewska.
Serdecznie zapraszam na inaugurację plenerowych wydarzeń kulturalnych na Bemowie – mówi Zastępca Burmistrza Jakub Gręziak.
Sezon rozpoczynamy wyjątkowo
późno z uwagi na panującą epidemię. Zdrowie mieszkańców podczas
wydarzeń jest naszym najwyższym
priorytetem, dlatego wdrożone zostaną wszelkie środki ostrożności
i bezpieczeństwa. Na scenie wystąpią: Krzysztof Daukszewicz, Sławomir Wierzcholski i Renata Zarębska.
W kolejny poniedziałek lipca spotkamy się z legendą polskiej komedii
i rozrywki na najwyższym poziomie 		
– Jackiem Fedorowiczem oraz liderem
zespołu Elektryczne Gitary – Kubą Sienkiewiczem, a zagra dla nas Zespół „Trzeci
Oddech Kaczuchy”.
Tradycyjnie – w Amfiteatrze nie
zabraknie poezji śpiewanej i teatru – i tak
20 lipca w krainę łagodności wprowadzi
nas zespół – Czerwony Tulipan. Całość
(27 lipca) zwieńczy występ laureatów
najważniejszych festiwali piosenki arty-

str. 29

stycznej (literackiej, kabaretowej, poetyckiej), koncertujących na licznych estradach polskich oraz poza granicami kraju
(w Stanach Zjednoczonych, Francji,
Austrii, na Ukrainie, w Irlandii, Wielkiej Brytanii) - wystąpi Lubelska Federacja Bardów.
W repertuarze utwory do wierszy klasyków polskiej poezji: Edwarda Stachury,
Wisławy Szymborskiej, Józefa Czechowicza, Karola Wojtyły i Bolesława Leśmiana.
WKU

KULTURA
Wakacje z cenionymi filmami polskich reżyserów
Czy w Twoim domu może się znaleźć
kolekcja filmów polskich reżyserów? Holland, Wajda, Kieślowski, Polański, Krauze,
Żuławski, Machulski, Szumowska, Smarzowski, Komasa - z pewnością te nazwiska nie są Wam obce. Wszyscy słyszeliśmy
o osiągnięciach naszych polskich reżyserów, ale czy oglądaliśmy wszystkie ich filmy? Czy udało się Wam poznać wybitny
talent naszych znanych artystów?
W zbiorach filmowych bemowskiej
Biblioteki Publicznej znajdują się filmy
polskich reżyserów. Prezentując ich tytuły pragniemy zachęcić naszych Czytelników do korzystania ze zbiorów, zwłaszcza teraz kiedy zbliżają się wakacje,
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a wielu z nas, ze względu na sytuację
pandemiczną, weryfikuje swoje wakacyjne plany. Warto wykorzystać ten czas,
by nadrobić zaległości. Już od czerwca
(co tydzień) na www.bibliotekabemowo.pl prezentowana będzie filmografia
kolejnych wybitnych reżyserów, których
realizacje dostępne są w Bibliotece.
Wśród filmów znajdą się znane tytuły,
zarówno nominowane do wielu nagród,
jak również znane w Polsce i na całym
świecie. W zbiorach można znaleźć zarówno z początków kariery twórców, jak również reżyserowane niedawno. Zachęcamy
do wybrania tytułu i zarezerwowania go
WKU
już dziś! 

KULTURA

W Bemowskiej Bibliotece Publicznej
przeczytamy e-prasę
Tego jeszcze nigdzie nie było. Bemowska Biblioteka Publiczna uruchomiła zupełnie nową e-usługę. Czytelnicy mogą
przeglądać prasę na swoich urządzeniach
mobilnych – telefonie, tablecie czy komputerze. Do dyspozycji jest 15 tytułów, z czego każdy posiada od 2 do 10 egzemplarzy.
E-prasę mogą wypożyczać wszyscy
użytkownicy Biblioteki Publicznej, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne. Liczba wypożyczonych egzemplarzy
e-prasy zależy od limitu konta. Obecnie
dostępne tytuły to: Auto Świat, Dziennik
Gazeta Prawna, Fakt, FOCUS, Forum, Gazeta Wyborcza, Moje
Mieszkanie, Mój Piękny Ogród, Newsweek
Polska, Polityka, Przegląd Sportowy, Sieci,
Tygodnik Do Rzeczy,
Tygodnik Powszechny, Viva!, Zwierciadło.
Wypożyczać e-prasę
można na 2 dni. Następnie użytkownik
jest zobowiązany do
skasowania pliku.
E-prasa
została
zaprojektowana wyjątkowo nowocześnie.
Widok dostosowany
jest do każdego urządzenia
mobilnego.
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Na swojej przeglądarce internetowej czytelnik ma do niej szybki dostęp. Z boku
strony znajduje się podgląd na pozostałe. Podczas przeglądania można usłyszeć
nawet dźwięk przeglądania stron, a ich
wielkość - skalować, co z pewnością stanowi duże ułatwienie dla osób niedowidzących. Obecnie największe zainteresowanie
zyskały tygodniki i miesięczniki.
Najnowsze wydania e-prasy są wprowadzane o poranku. Każdy tytuł posiada
od 2 do 10 egzemplarzy, a w miarę upływu czasu bibliotekarze będą dopasowyWKU
wać potrzeby do Czytelników. 
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RADA DZIELNICY

Rok kadencji
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo
11 czerwca minął dokładnie
rok od wznowienia działalności
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Przez ten okres młodzieżowi radni wyłonili spośród
siebie Prezydium z przewodniczącym
Maksymilianem Ciszkowskim na czele
oraz trojgiem wiceprzewodniczących –
Wiktorią Bucholc, Aleksem Łukaszukiem
i Mikołajem Ojrzanowskim, a także Sekretarz – Natalią Wnęk. Powołali również
4 komisje, w których pracują na co dzień
– kultury i sportu, promocji, wolontariatu oraz edukacji i spraw uczniowskich.
Przez rok swojej dotychczasowej
pracy MRDB wychodziła z szeregiem
inicjatyw, m.in. organizacją Akcji „I Love
Bemowo” z okazji 25-lecia Dzielnicy,
w której udział wzięło blisko 450 bemowskich uczniów. Przyjęła także stanowiska,
w tym odnośnie lepszego skomunikowania Bemowa z Żoliborzem na linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej przy
ul. Batalionów Chłopskich, które przekazała następnie władzom Dzielnicy i Miasta.
W celu jeszcze skuteczniejszych działań, Młodzieżowa Rada zawiązała także współprace m.in. z Młodzieżową
Radą Bielan, Bemowską Radą Seniorów,
Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo
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czy Radną m.st. Warszawy – p. Aleksandrą Śniegocką Goździk. Przez cały okres
swojej działalności Młodzieżową Radę
Dzielnicy Bemowo wspiera na bieżąco
również opiekun – Radny Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Maciej Bartosiak.
A już po wakacjach, Młodzieżowa
Rada Dzielnicy Bemowo wraca z przytupem i o ile sytuacja epidemiczna ulegnie
poprawieniu, młodzi aktywiści zorganizują dla bemowskich uczniów warsztaty
samorządności młodzieżowej, a także
stworzą dla nich internetową platformę,
dzięki której będą mogli zacieśnić więzi
i promować swoje działania.
Zachęcamy do śledzenia działań MRDB,
a młodych bemowiaków do włączenia się
w jej inicjatywy! Kontakt z Młodzieżową
Radą nawiązać można poprzez maila na adres: kontakt@mrdb.pl oraz w wiadomości
prywatnej na Facebooku. Serdecznie
zapraszamy!
Maksymilian Ciszkowski
Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Dzielnicy Bemowo
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Korty dostępne
dla wszystkich!

Bemowskie korty, znajdujące się
przy ul. Raginisa, niegdyś stanowiły bardzo ważne miejsce dla mieszkańców
naszej dzielnicy. Również i ja mam wiele radosnych wspomnień związanych
z tym obiektem, gdzie jako dziecko grałam
w tenisa. Dlatego nie godzę się, aby miejsce, które jest częścią historii naszej dzielnicy, zostało przejęte przez zewnętrzną firmę!
Tematem kortów postanowiliśmy zająć się po pytaniach, które otrzymaliśmy od mieszkańców naszej dzielnicy.
Jak się okazało, miejsce to nadal budzi
duże zainteresowanie wielu osób, które doskonale pamiętają lata świetności
tego obiektu. Po raz pierwszy zainterweniowaliśmy w listopadzie 2018 r. Wtedy
właśnie radny KO Maciej Bartosiak po
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raz pierwszy napisał zapytanie do urzędującego wiceburmistrza Grzegorza
Kucy w sprawie stanu prawnego terenu
oraz jego zarządcy. Z odpowiedzi udzielonej przez ówczesnego wiceburmistrza
Marka Lipińskiego dowiedzieliśmy się,
że korty należą do m.st. Warszawy i zostały już powzięte stosowne kroki w celu
przekazania tego obiektu w zarządzanie
OSiR-owi Bemowo.

Brak rezerw finansowych
Kolejną interpelacje przygotowała Wioletta Borecka (w kwietniu 2019 r.) oraz
Maciej Bartosiak (w lipcu 2019 r.). Radni
uzyskali wówczas odpowiedź od urzędującej wiceburmistrz Hanny Głowackiej,
która najpierw wyraziła chęć przekaza-
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nia kortów pod zarządzanie
OSiR Bemowo. Dwa miesiące
później okazało się jednak,
że nie mamy rezerw finansowych na utrzymanie i przekazanie tego miejsca pod zarządzanie tej jednostki.

Mieszkańcy wciąż dopytują
Postanowiłam zainterweniować w tej sprawie 22 maja
2020 r. po otrzymaniu kolejnych zapytań
od zaniepokojonej mieszkanki naszej
dzielnicy. Na moją ostatnią interpelację odpowiedział obecny wiceburmistrz
Jakub Gręziak, który wyjaśnił, że Urząd
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy podjął działania zmierzające do wydzierżawienia terenu kortów na okres do trzech
lat. Temat kortów był również przedmiotem dyskusji na ostatniej Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
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Kortami powinna
władać dzielnica
Po zasięgnięciu wielu opinii oraz wysłuchaniu zdania mieszkańców naszej
dzielnicy nie zgadzamy się
na to, żeby miejsce będące częścią historii Bemowa
zostało przejęte przez prywatną firmę. Przykro jest
nam również patrzeć na
to, jak opustoszone korty niszczeją. Dlatego liczymy, że zarząd – mimo tego, że
od wielu tygodni funkcjonujemy w zupełnie nowej rzeczywistości – podejmie
właściwe kroki zmierzające do tego, aby
korty były we władaniu dzielnicy i każdy z mieszkańców mógł z nich korzystać,
kiedy tylko będzie miał na to ochotę!
Anna Wosińska
Przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Promocji
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Szkoła na Chrzanowie coraz bliżej

Zespół szkolno-przedszkolny na Chrzanowie jest najbardziej priorytetową inwestycją Dzielnicy Bemowo. Dzięki interpelacji
radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej z dn.
25.05.2020 r. wiadomo, że Wydział Inwestycji Urzędu Dzielnicy Bemowo jest gotowy do ogłoszenia przetargu na projekt
tej placówki – wyjaśnia Magdalena Gogol,
przewodnicząca Komisji Inwestycji i Ładu
Przestrzennego, członek Komisji Edukacji.
Jak będzie wyglądał ten projekt?
MG: Według założeń inwestycja ma być podzielona na 2 etapy – budowę szkoły podstawowej dla tysiąca uczniów wraz z boiskami,
placami zabaw i niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz budowę przedszkola dla 125
dzieci. Takie etapowanie oraz odejście od
trybu „projektuj i buduj” zapewnia dzielnicy
większą elastyczność w realizacji inwestycji.
Jakie działania podjęli radni w celu przyspieszenia realizacji tej inwestycji?
MG: Aby podkreślić wagę inwestycji z inicjatywy radnych Koalicji Obywatelskiej Rada
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Dzielnicy podjęła na ostatniej sesji stanowisko przygotowane we współpracy w ramach
koalicji klubów posiadających większość
w Radzie Dzielnicy Bemowo. Stanowiskiem
tym radni wnioskują do Zarządu Dzielnicy
oraz do władz miasta o zapewnienie środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia, niezależnie od sytuacji budżetowej
miasta wywołanej pandemią koronawirusa.
Z każdym rokiem na Bemowie przybywa
uczniów. Czy w najbliższym czasie realizowane będą również inne inwestycje edukacyjne?
MG: Oczywiście, że tak. Kolejna dobrą informacją jest ogłoszenie przetargu na rozbudowę szkoły podstawowej przy ul. Szobera. Od września 2022 szkoła powiększy się
o 14 oddziałów. Z pozostałych inwestycji
warto wspomnieć o dobiegającej końca budowie przedszkola przy ul. Legendy, a jeśli
chodzi o północną część Bemowa – o bliskim
zakończeniu procedury wyłaniania wykonawcy rozbudowy szkoły przy ul. Oławskiej. 
WOR


