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Drodzy Mieszkańcy,

niecałe 2 miesiące temu nasze dotychczasowe,
codzienne życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne, zmieniło się diametralnie. Od momentu pojawienia się w kraju pierwszych przypadków zachorowań
na koronawirusa odbyliśmy wiele spotkań, na szczeblu miejskim oraz dzielnicowym. W trosce o naszych
mieszkańców i pracowników stale monitorujemy
ograniczenia i zalecenia wprowadzane przez Radę
Ministrów. Stosujemy się do nich, a także do zaleceń
Prezydenta m.st. Warszawy i Głównego Inspektoratu
Sanitarnego oraz na bieżąco informujemy o nich Państwa na naszej stronie internetowej i profilu Dzielnicy
Bemowo na Facebooku.
Czynimy starania, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa poprzez działania prewencyjne,
dlatego przeorganizowaliśmy pracę Urzędu Dzielnicy
Bemowo oraz mieszczących się w naszym budynku
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delegatur biur: ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz rejestracji pojazdów i wydawania praw
jazdy. Po okresie, w którym został ograniczony zakres
realizowanych spraw przez ww. delegatury jedynie do
pilnych i terminowych, obecnie można już załatwić
wszystkie sprawy po wcześniejszym umówieniu się
telefonicznie.
W marcu zdecydowaliśmy o odwołaniu wielu wydarzeń sportowych i kulturalnych planowanych w najbliższych miesiącach przez Urząd Dzielnicy Bemowo
oraz nasze placówki. Zamknięte zostały dzielnicowe domy kultury, ośrodki sportu oraz Biblioteka Publiczna. Nie oznacza to jednak, że zaprzestały swojej
działalności. Zarówno placówki, jak i nasze wydziały
merytoryczne: sportu, kultury oraz zdrowia i spraw
społecznych przeniosły swoją działalność do internetu. Mamy dla Państwa szeroką ofertę warsztatów,
wykładów oraz wydarzeń online. Niektóre placówki
w przyszłym tygodniu częściowo wznowią swoją działalność.
Grupą szczególnie narażoną na konsekwencje zarażenia koronawirusem są seniorzy, dlatego podjęliśmy
szereg działań w trosce o nich, m.in. powołany został
Dzielnicowy Zespół Wsparcia „Warszawa wspiera” –
Bemowo.
Szczegółowe informacje odnośnie oferty warsztatów, treningów i zajęć sportowo-kulturalnych czy wykładów dla seniorów znajdą Państwo w niniejszym,
pierwszym numerze Twojego Bemowa, które również – dostosowując się do obecnej sytuacji–wydajemy tylko w wersji elektronicznej.
Życzę miłej lektury.
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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INWESTYCJE

Inwestycje na Bemowie
w kontrze do koronawirusa

Mimo epidemii na Bemowie nie zwalniamy z inwestycjami. Po raz pierwszy od 3 lat już po I kwartale
mamy 63% zaangażowanych środków w inwestycjach
dzielnicowych! – mówi Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo.
Wkrótce ruszy rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 341 przy ul. Oławskiej 3. Nowa placówka zostanie rozbudowana przede wszystkim o 16 oddziałów
szkolnych dla klas I-III. Planowane są także 4 oddziały przedszkolne. Cały obiekt zostanie dostosowany
dla osób z niepełnosprawnościami. Zmianie ulegnie
także zagospodarowanie terenu.
Inwestycja zaplanowana jest w formule zaprojektuj
i wybuduj. Wykonawca ma 180 dni na wykonanie projektu
od momentu podpisania umowy oraz 1,5 roku na budowę.
Podpisaliśmy też nowe umowy na:
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
dla zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Cokołowej”;
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- dostawę i montaż wyposażenia nowego budynku
przedszkola przy ul. Legendy 12;
- budowę oświetlenia przejść dla pieszych - zadanie
z budżetu obywatelskiego „Doświetlenie latarniami
przejść dla pieszych - bezpieczna droga dziecka przez
ul. Obrońców Tobruku”;
- zaprojektowanie i budowę placu zabaw „Lazurowa Wyspa” w Parku Górczewska w pobliżu ul. Lazurowej - zadanie z budżetu obywatelskiego;
- dostawę i montaż ławek oraz dostawę i montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów wraz ze stojakami rowerowymi - zadanie z budżetu obywatelskiego
„Mała architektura w rejonie Fortu Bema”;
- kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę ścieżek z nawierzchni mineralnej
- zadanie z budżetu obywatelskiego „Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy Przedszkolu nr 415”.
Ponadto trwają prace na budowie przedszkola
przy ul. Legendy 12 oraz modernizacja akustyczna
w Szkole Podstawowej nr 364 przy ul. Andriollego 1.
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Maseczki dla seniorów

Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Epidemia koronawirusa spowodowała zamkniecie
Klubu Bemowskiego Seniora przy ul. Pełczyńskiego 30A.
Nie oznacza to jednak, że zaprzestał on swojej działalności. Nastąpiło swego rodzaju przebranżowienie placówki, której animator przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Bemowo, zaczął szyć bawełniane maseczki dla seniorów.
Ze względu na bezpieczeństwo, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa, nie ma możliwości
odbioru osobistego maseczek w urzędzie czy w naszych placówkach. Są one dystrybułowane wśród
osób starszych za pośrednictwem wolontariuszy OPS
w ramach programu „Warszawa wspiera” - Bemowo.
Zapotrzebowanie na maseczki seniorzy mogą zgłaszać
pod numerami telefonów: OPS - 22 487 13 00
Urząd Dzielnicy Bemowo - 22 443 75 80, 22 443 76 10.

Mariusz Wajszczak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

str. 6

WSZ

SPORT

Rusz się po Świętach ze
Sportowcami!

Wspólnie z naszymi sportowymi partnerami przeprowadziliśmy w kwietniu szereg treningów online.
Spotykaliśmy się we wtorki i czwartki. Wirtualny
cykl treningów sportowych z trenerami i gwiazdami
sportu pod nazwą „Rusz się po Świętach ze Sportowcami!” dostępny był na kanale YouTube.
Znani już Wam sportowcy z poprzednich edycji,
a także nowi, którzy dołączyli do naszego projektu,
podzielili się z małymi i trochę większymi mieszkańcami Bemowa wskazówkami, jak aktywnie spędzić
czas w domu.
Byli z nami specjaliści z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, karate oraz szermierki, którzy przygotowali
dla Was treningi z elementami swoich dyscyplin. Treningi przeznaczone były dla całych rodzin tak, abyście
mogli je wykonać bezpiecznie u siebie w domu.
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Na każde zajęcia potrzebne były jedynie ręcznik i
butelka wody. Zagwarantowaliśmy Wam pozytywne
zmęczenie i uśmiechy na twarzach.
Chcieliśmy Wam przypomnieć, jak ważna jest aktywność sportowa, ruch i dobra, pozytywna energia, która do Was płynie ze strony zaproszonych do programu
sportowców.
Teraz, kiedy jesteście w domach, wspaniałe jest to,
że znaleźliście czas na chwilę sportu w swoim dziennym planie – to bardzo ważne!

•
•
•
•
•
•
•
•

Byli z nami
Jakub Kowalczyk – siatkówka
Paweł Mikołajczak - siatkówka
Marcin Kozera – karate Klub Busido
Katarzyna Dulnik – koszykówka Fundacja
Kacper „Kacpa” Lachowicz – koszykówka
Aleksandra Chmielewska – szermierka UKS 321
Iwona Szyper – piłka nożna
UKS Irzyk – cheerleaders

Ze sportowym pozdrowieniem,
dziękujemy, że byliście z nami!
Archiwalne treningi znajdziecie tutaj
WSR
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Podpisaliśmy ważne
umowy dotacyjne
Mimo trudnej sytuacji udało nam się podpisać
umowy dotacyjne na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, zlecane organizacjom pozarządowym
w ramach otwartych konkursów. Jedna z umów zakłada
szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie
dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej. Kolejny program dotyczy
organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych dla osób
z niepełnosprawnościami. Innym zadaniem jest organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Dziękitemunaszekluby,stowarzyszeniaifundacjemogą
już w sposób wirtualny prowadzić szkolenia sportowe
z różnych dyscyplin. Tym samym umożliwią podtrzymanie sprawności fizycznej naszych najmłodszych
mieszkańców, aby mogły powrócić na boiska sportowe,
do hal i sal sportowych oraz na pływalnie.
Wszystkim dziękujemy za sprawne podejście do
sprawy i odnalezienie się w panującej rzeczywistości. Życzymy Wam wspaniałych treningów, oraz
różnych aktywności rekreacyjnych.
WSR
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Sprawozdanie

ze współzawodnictwa sportowego
szkół podstawowych i LO
W roku szkolnym 2019/2020 w ramach LIII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży zorganizowano
i przeprowadzono, na podstawie opracowanego
kalendarza zawodów, 20 imprez sportowych dla
dziewcząt (10 zawodów) i chłopców (10 zawodów)
ze Szkół Podstawowych Dzielnicy Bemowo. Nie
przeprowadzono trzech zawodów zaplanowanych w kalendarzu z powodu panującej epidemii koronawirusa
i zamknięcia szkół w całym kraju.
W zawodach wzięło udział
2233 uczniów, w tym 1022
dziewczynek i 1211 chłopców.
We współzawodnictwie
sportowym Szkół Podstawowych Dzielnicy Bemowo,
rozgrywanych
w ramach LIII WOM,
uczestniczyło 13 szkół
w kategorii dziewcząt i 14
szkół w kategorii chłopców.
Zespół dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 341 reprezentował Bemowo na Mistrzostwach Polski w Olszynie,
zajmując I miejsce.
Wyniki i częstotliwość startów poszczególnych
szkół przedstawione są w tabelach.
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Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20 nie
przerwała pracy. Od poniedziałku do piątku świadczy
pomoc psychologiczno-pedagogiczną od godz. 8.00
do 19.00. Z powodu pandemii koronawirusa zakres
świadczenia został ograniczony.
1. Wstrzymane zostały wszystkie spotkania indywidualne.
2. Wszyscy specjaliści poradni udzielają porad online
(Skype, e-mail, telefon).
3. Wyznaczeni psychoterapeuci pełnią, w wyznaczonych dniach i godzinach, dyżury online (za pośrednictwem Skype’a adres: Wsparcie Rodziców ONLINE).
4. Zespoły orzekające pracują bez zmian. Zgodnie
z harmonogramem posiedzenia odbywają się raz
w tygodniu.
5. Do kontaktu w sprawach trudnych kryzysowych
wyznaczony został numer telefonu: 723 244 778,
dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.0019.00. W godz. 16.00-19.00 pod wyznaczonym nustr. 11
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merem tel. dyżur pełni psycholog udzielający porad
w ramach Bemowskiego Centrum Wsparcia Rodziców
i Uczniów.
6. Do dyspozycji rodziców i opiekunów (w formie telefonicznej i e-mailowej) pozostaje sekretariat i recepcja.
W wyjątkowych sytuacjach jest możliwość kontaktu
bezpośredniego w wyznaczonej w poradni „strefie bezpieczeństwa”.
7. Rodzic
lub
opiekun
może
osobiście
złożyć wniosek w recepcji, przesłać na adres e-mailowy poradni, a także złożyć za pośrednictwem ePUAP-u. Kwestionariusze dla rodziców wnioskujących o
wydanie orzeczenia dostępne są na stronie internetowej poradni: www.ppp20.pl
8. Został opracowany poradnik „Jak przyjemnie
i pożytecznie można spędzić czas z dzieckiem”? Cyklicznie uzupełniany jest on o nowe propozycje.
9. Od 22.04.2020 r. dla uczniów kl. VIII udostępniony został także dyżur doradcy zawodowego. Kontakt
odbywa się indywidualnie online (Skype) w środy
w godz. 16:30-19:00.
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Pomoc żywnościowa

Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo
oraz Piotr Kobierski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

W związku z zamknięciem placówek oświatowych,
a tym samym zawieszeniem pracy stołówek szkolnych, które przygotowywały posiłki m.in. dla uczniów
w trudnej sytuacji materialnej, w naszej dzielnicy został uruchomiony program pomocy żywnościowej.
Uczniowie, którzy wcześniej korzystali z takiej pomocy, bądź znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji
w związku z wprowadzonym stanem epidemii, już od
23 kwietnia br. mogą
ubiegać się o paczki żywnościowe.
Bieżącym monitorowaniem oraz kwalifikacją do uzyskania pomocy
żywnościowej zajmują
się dyrektorzy placówek
oświatowych na terenie naszej dzielnicy. Już
pierwszego dnia akcji
z tej formy pomocy skoUrszula Kierzkowska,
rzystało 137 uczniów.
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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Akademia Bemowskiego
Seniora

Igor Pogorzelski

W połowie marca, w związku ze wzrostem zakażeń
koronawirusem na terenie Polski, konieczna była zmiana formy wykładów Akademii Bemowskiego Seniora.
Od początku działamy na kanale internetowym Dzielnicy Bemowo.
W każdy czwartek o godzinie 12.00 zgromadzeni
przed komputerem słuchacze mogą obejrzeć ciekawe prezentacje z różnych dziedzin.
Do tej pory następujący prelegenci przedstawili poniższe tematy:
■ „Sportowe życie Warszawiaków”. Wykład poprowadził dr Robert Gawkowski, a zebrani przed ekranami komputerów i smartfonów dowiedzieli się m.in.
oprzedwojennychdziejachRobotniczegoKlubuSportowego „Świt” Warszawa, a także o mało znanych faktach
z historii KS „Dąb” Jelonki, który powstał
w 1934 roku i istniał do 1960 roku.
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■ „Archeologia – sekrety Mazowsza” to seria ciekawostek historycznych zaprezentowanych przez Adriana
Pogorzelskiego.
■ „Wojciech Młynarski – róbmy swoje” – Igor Pogorzelski przybliżył sylwetkę autora piosenek. Wszystko
to zostało okraszone utworami artysty.
■ „Słowenia, miłosna miniatura Europy” to z kolei
był wykład Piotra Kociszewskiego. Słuchacze poznali ciekawostki tego dwumilionowego kraju na Bałkanach, który jest coraz bardziej popularny wśród Polaków.
Wszystkie zajęcia są archiwizowane i dostępne na
kanale YouTube Dzielnicy Bemowo. Można je w każdej
chwili obejrzeć.
Warto w tym momencie podkreślić, że to nie jedyna forma aktywności, jaką przygotowała Dzielnica Bemowo dla swoich seniorów. Z początkiem kwietnia
ruszyły zajęcia online z języka angielskiego oraz obsługi komputerów (grupy średniozaawansowane i zaawansowane). Kilkuset słuchaczy Akademii Bemowskiego Seniora na swoje skrzynki pocztowe otrzymuje
lekcje językowe bądź komputerowe, które zobowiązani są wykonać i przesłać swoim wykładowcom wraz
z odpowiedziami w określonym terminie.
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Niebieska Linia

Pomoc dla osób i rodzin dotkniętych
przemocą domową

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zainaugurował akcję informacyjną „Przemoc karmi się milczeniem”. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na zwiększone
ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny, wynikające z konieczności pozostawania w domu w czasie pandemii. Akcja Urzędu Miasta wskazuje także miejsca, w których
osoby doznające przemocy mogą szukać pomocy.
Na terenie Bemowa takim miejscem jest między
innymi Ośrodek Pomocy Społecznej, który systematycznie realizuje działania ukierunkowane na pomoc
osobom i rodzinom z problemem przemocy.
W okresie stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa pracownicy ośrodka pozostają w systematycznym kontakcie telefonicznym z osobami, które są objęte procedurą „Niebieskiej
Karty”. W sytuacjach podejrzenia przemocy w rodzinie
pracownicy uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty”
oraz w razie potrzeby prowadzą interwencję kryzysową.
Psycholodzy i konsultanci z Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w ośrodku prowadzą telefoniczne konsultacje dla osób
doświadczających przemocy, których celem jest udzielenie wsparcia emocjonalnego lub innego, adekwatnego do zgłaszanych problemów.
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Kontakt z pracownikami socjalnymi:
tel. 22 487 13 00
Wsparcie psychologiczne:
tel. 22 487 13 13
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo koordynuje
działania na rzecz rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”. Członkowie zespołu są gotowi do kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego z osobami
objętymi tą procedurą oraz potrzebującymi pomocy
w związku z podejrzeniem przemocy w rodzinie.
Kontakt: tel. 22 487 13 42; 22 487 13 41, e-mail: zesp.
interdyscyplinarny@opsbemowo.waw.pl
W pełni anonimowe wsparcie w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz uzależnień zapewnia także
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, który ze względu
na obecną sytuację prowadzi konsultacje telefoniczne oraz online 5 dni w tygodniu, w następujących godzinach:
poniedziałek 13.00-17.00
wtorek 14.00-18.00
środa 10.00-14.00
czwartek 15.00-19.00
piątek 9.00-13.00
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Od 6 maja dyżur telefoniczny rozpocznie p. Dorota
Jaszczak – Kuźmińska – specjalista ds. przeciwdziałania
przemocy domowej, która będzie do dyspozycji mieszkańców w każdą środę, w godzinach 15.00-18.00.
Kontakt: tel. 22 325 40 46;
e-mail: bemowo.pik@um.warszawa.pl
Dodatkowym wsparciem dla mieszkańców może
być także Bemowski Telefon Zaufania, uruchomiony
i obsługiwany przez zespół Specjalistycznej Poradni
Rodzinnej. Telefon działa od poniedziałku do piątku
w godzinach 17.00-20.00.
Bemowski Telefon Zaufania: 22 664 15 58
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Pszczoły z Bemowa
wzięły się do pracy

Pszczoły, które mieszkają na dachu bemowskiego ratusza, doskonale przezimowały i są w bardzo dobrej kondycji. Druga połowa kwietnia to pora, kiedy
rodziny pszczele intensywnie się rozwijają. Ten dynamiczny rozwój zawdzięczają obfitym o tej porze roku
pożytkom bogatym w nektar i niezwykle cenny pyłek
kwiatowy. Pszczoły chętnie oblatują kwitnące teraz
drzewa owocowe czy bluszczyk kurdybanek - niewielkie fioletowe kwiatki, które licznie porastają warszawskie parki. Ostatnio trawniki przyozdobił kwitnący na
żółto mniszek lekarski, często błędnie nazywany mleczem. Jest on wyjątkowo cenną rośliną, bardzo bogatą w pyłek, po której nektar chętnie przylatują pszczoły, a także inne pożyteczne owady zapylające: trzmiele
i motyle.
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Pamiętajmy, że owady zapylające nie atakują ludzi. Pszczoły zajęte zbieraniem pyłku kwiatowego i nektaru, w ogóle nie interesują się ludźmi.
Zapraszając owady do swojego ogródka, możemy
cieszyć się ich widokiem. Niestety tegoroczna wiosna jest bardzo sucha. Brak opadów sprawia, że grozi nam susza. W takiej sytuacji warto pomyśleć o wystawieniu poidła dla pszczół i owadów zapylających,
które są kluczowe do przetrwania ekosystemów.
Wystarczy miska z keramzytem lub kamieniami zalanymi wodą tak, by pszczoły się nie topiły. Takie poidło można wystawić, w nasłonecznionym miejscu,
w ogrodzie lub na balkonie i także cieszyć się odwiedzinami sympatycznych owadów.
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Pielęgnacja zieleni
wysokiej i niskiej

Od marca prowadzone są intensywne prace pielęgnacyjne zieleni komunalnej, będącej w administrowaniu Wydziału Ochrony Środowiska. Zostały już
przycięte wymagające tego zabiegu krzewy ozdobne i pielone są z chwastów, poprawiane misy wokół drzew, uzupełniana kora oraz realizowane nawożenie. Pielęgnacja drzew będzie kontynuowana od
czerwca, po ustaniu intensywnego krążenia w nich
soków.
W związku z brakiem opadów deszczu i panującą
suszą, od kwietnia uruchomiliśmy cykliczne, cotygodniowe podlewanie młodych drzew i krzewów,
objętych 3-letnią pielęgnacją po posadzeniu.
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Kultura na kwarantannie

Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Bemowo przyzwyczaiło do szerokiej i atrakcyjnej oferty kulturalnej. Koncerty, spektakle, konkursy, kino plenerowe, warsztaty, a także zajęcia dla
dzieci, dorosłych i seniorów to tylko część aktywności, z których mogli korzystać dotychczas mieszkańcy. Stan epidemii i kolejne ograniczenia z nim
związane zablokowały możliwość przygotowania
kalendarza wydarzeń w dotychczasowym zakresie
i znanej od lat konwencji. Nie oznacza to jednak, że
dzielnica się poddaje i zawiesiła działania w zakresie
kultury.
Kultura w dobie koronawirusa, tak jak wiele aspektów życia codziennego, przenosi się do sieci. Mieszkańcy dzięki temu będą mogli korzystać z oferty kulstr. 22

KULTURA

turalnej w jeszcze szerszym zakresie. Do tej pory
ograniczenia liczby miejsc na widowni czy w grupach
warsztatowych były problemem nie do przeskoczenia.
Dziś każdy, kto posiada dostęp do internetu, będzie
mógł za pośrednictwem komputera, tabletu czy smartfona skorzystać z naszych propozycji online - mówi
Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Co czwartek, za pośrednictwem strony internetowej oraz profilu Dzielnicy Bemowo na Facebooku, przedstawimy Państwu ofertę kulturalną na najbliższy tydzień. Informacja będzie
zawierała propozycje przygotowane przez Urząd
dzielnicy Bemowo, a także Bemowskie Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną. Ponadto ułatwimy dostęp do atrakcji oferowanych przez instytucje kultury
w Polsce i na świecie.
Swoje drzwi otwierają przed nami miejsca światowego dziedzictwa kultury. Muzeum D’orsay w Paryżu, Van Gogha w Amsterdamie czy Narodowa Galeria
Sztuki w Waszyngtonie to tylko niektóre z nich. Dzięki
wirtualnym spacerom, transmisjom i retransmisjom
możemy zwiedzać muzea, wystawy oraz brać udział
w koncertach i wydarzeniach, na co dzień niedostępnych z uwagi na odległość czy ceny biletów.
Naszą ofertę online zaczynamy od uruchomienia Bemowskiej Manufaktury Pomysłów. Nowy
cykl warsztatów poświęcony jest przygotowaniu
ozdób, zabawek oraz praktycznych przedmiotów
z wykorzystaniem materiałów recyklingowych i plastycznych. W pierwszej kolejności nauczymy się,
jak zrobić wiosenne dekoracje, flower box, dawne
zabawki, prezenty dla Mamy oraz wycinanki ludowe. Filmy instruktażowe będą dostępne na kanale
youtube Dzielnicy Bemowo. Zachęcamy do aktywnestr. 23
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go uczestniczenia w tworzeniu następnych programów poprzez przesyłanie swoich propozycji na adres
e-mail: bemowo.wku@um.warszawa.pl.
Mimo niesprzyjających warunków i braku możliwości spotkania się warto rozwijać swoje pasje i talenty. Dlatego też kontynuujemy zajęcia takie, jak np.
chóry Bemolki i Bemcanto czy warsztaty gitarowe.
Instruktorzy dzięki nowym technologiom prowadzą
lekcje online.
Już wkrótce przedstawimy Państwu ofertę, którą opracowujemy w ścisłej współpracy z artystami,
impresariatami oraz organizacjami pozarządowymi.
Koncerty, spektakle, warsztaty artystyczne, filmowe, aktorskie, malarskie, wywiady z powstańcami
warszawskimi i żołnierzami niezłomnymi, zajęcia dla
przedszkolaków, wykłady o historii naszej dzielnicy
i spotkania ze znanymi osobami z Bemowa to tylko
wybrane pozycje, nad którymi obecnie pracujemy.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do aktywnego
włączenia się w kulturalne życie naszej dzielnicy.
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Nie możesz przyjść,
a jednak skorzystasz.

- Jak bemowska biblioteka
przyciąga czytelników

Mimo czasowego zawieszenia działalności bibliotek,
czytelnicy bemowskiej biblioteki mają dostęp do jej
wirtualnych zasobów. Przygotowana została także różnorodna oferta zajęć, ruszył proces konwersji audiobooków z płyt CD do formatu .mp3 co umożliwia ich zdalne udostępnianie, ale przede wszystkim uruchomiono
wideo zapis dla nowych czytelników.
Obecnie baza online biblioteki liczy blisko 1100 tytułów i jest stale powiększana o nowe e-audiobooki oraz e-booki. Na chwilę obecną jest 400 tytułów
e-audiobooków oraz około 700 e-booków, a każdego
dnia dochodzą nowe tytuły. Niebawem zostaną również uzupełnione zbiory dla dzieci. Nie wychodząc
z domu, czytelnicy poprzez katalog mogą wypożyczyć
audiobooki – pobierając je na swoje urządzenie lub odtwarzając je w telefonie. Warto również podkreślić fakt,
że począwszy od 12 marca br. nie są naliczane opłaty za
nieterminowy zwrot wypożyczonych zbiorów trybem
tradycyjnym.
Otaczająca nas wszystkich rzeczywistość ukazała nowe potrzeby, dlatego Biblioteka Publiczna Bemowo jako pierwsza w Polsce, wprostr. 25
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wadziła możliwość zdalnego zapisu czytelnika
– wykorzystując opcję potwierdzenia danych w trybie
video w ramach Google Duo. Usługa jest dostępna od
20 kwietnia br. bez żadnych ograniczeń, jeśli chodzi
o miejsce zamieszkania. Z opcji zdalnego zapisu i wypożyczania e-booków oraz e-audiobooków w trybie on-line mogą zatem skorzystać nie tylko mieszkańcy Bemowa, ale czytelnicy z całej Warszawy, jej okolic, a także
z innych miejscowości z terenu całej Polski. Kompleksowy instruktaż dotyczący zapisu zdalnego znajduje się
na stronie internetowej www.bibliotekabemowo.pl.
Do strefy online zostały również przeniesione zajęcia
i warsztaty. Na kanale YouTube bemowskiej biblioteki
można znaleźć filmy z warsztatami, na fanpage na Facebooku są stale zamieszczane cykliczne aktywności
z udziałem bibliotekarzy. Oferta kierowana jest do każdej grupy zainteresowań.
– Dzieje się. Babcia Danka czyta dzieciom baśnie
i legendy. Mamy jogę na rozruch dla dorosłych, ponadto w
trzeci czwartek miesiąca dedykujemy ją seniorom, mamy
słuchowiska po angielsku, pogadanki o dobrym tonie, gawędy o zwyczajach Słowian, polecamy filmy do obejrzenia
– mówi Anna Fiszer-Nowacka dyrektor biblioteki. – Każdy
z bibliotekarzy ma też swoje pasje, a teraz kiedy wszyscy
pozostajemy w domach warto się nimi podzielić i zachęcić do zrobienia czegoś nowego, odkryć coś nieznanego,
stąd też pomysł na nagrywanie krótkich prezentacji filmowych z udziałem właśnie naszych bibliotekarzy, w których
dzielą się swoimi pasjami oraz polecają warte uwagi e-booki i filmy. Mamy również w planach stworzenie literackich quizów dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy
imamynadzieję,żenaszespotkaniaonlinebędąatrakcyjną
i miłą formą spędzania czasu z bemowską biblioteką –
dodaje dyrektor placówki.
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Osobno ale razem

To możliwe w Bemowskim
Centrum Kultury!

Bemowskie Centrum Kultury skupiło się na wyzwaniach, które niesie stan pandemii, kwarantanny. To oczywiste, że zajęcia śpiewu, gry na pianinie, spektakle czy koncerty nie będą takie same
jak przedtem, ale ich wersje online pozwalają nam,
oprócz odbierania kultury i samodzielnego jej tworzenia, na zachowanie stylu życia sprzed epidemii
i podtrzymanie kontaktu z drugim człowiekiem.
Bemowskie Centrum Kultury uruchomiło wybrane zajęcia stałe w formie online całkowicie bezpłatnie. Należy do nich „Bemowska Akademia Malucha”, „Wesołe laboratorium”, „Plastyczny MiszMasz”,
„Twórcze budowanie z klocków LEGO”, „Malarstwo
intuicyjne” oraz „Academy of Art.”. Wielu przypadną do gustu filmowe odcinki „Wokół szachów”,
a dzieciom przydadzą się zajęcia z „Jogi z elementami gimnastyki korekcyjnej”. Dostęp do wszystkich
zajęć można znaleźć na stronie www.bemowskie.pl,
zaś wybrane odcinki prezentowane są na profilu na
Facebooku lub Instagramie.
Instytucja nie pozostawiła samym sobie również tych, którzy uczęszczali na stałe zajęcia do
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Bemowskiego Centrum Kultury. Niemalże cała
oferta została przeniesiona do strefy online,
w której także nowi uczestnicy mogą się zarejestrować i brać udział w zajęciach.Płatności za te zajęcia
zostały zmniejszone, więc warto się zastanowić, czy
nie nadszedł najwłaściwszy moment, by zacząć przygodę z czymś zupełnie nowym.
15 kwietnia odbyły się warsztaty z mieszkańcami i przedstawicielami sektora kultury, badające
aktualne potrzeby odbiorców Bemowskiego Centrum Kultury i pozwalające na wprowadzenie zmian
w programie instytucji. Po krótkiej przerwie wróciły
również działania w ramach Budżetu Obywatelskiego.
20 kwietnia odbyło się pierwsze wydarzenie live
w ramach cyklu „Dieta decyzja”, zaś 23 kwietnia padł
absolutny rekord podczas webinarium z „Entomologii sądowej”, transmitowanym na żywo z Dwóch Jelonków – Miejsca Aktywności Lokalnej. Dotychczas
wykład obejrzało niemal 11 tysięcy odbiorców. Dzięki projektowi z Budżetu Obywatelskiego zostały zakupione maszyny do szycia, co łączy się z uruchomieniem programu ich wynajmu przez mieszkańców
i wolontariatu, połączonym z cyklem filmików instruktażowych publikowanych przez Bemowskie Centrum
Kultury. Dużym powodzeniem cieszą się trzy bezpłatstr. 28
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ne grupy dla rodziców z dziećmi z języka angielskiego oraz matematyki dla dzieci, prowadzonej metodą
Montessori – oba także realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
WszystkieosobyzwiązanezBemowem,działającenapolu
kultury i sztuki są także zaproszone do wzięcia udziału
w programie „DOMOTWÓRCY”. W jego ramach wybrani uczestnicy będą mogli przeprowadzić rezydencje artystyczne we własnym domu, używając nowych technologii i umiejętności zdobytych w ramach
warsztatów organizowanych przez Bemowskie Centrum Kultury. Efekty nowej twórczości online będzie
można zobaczyć na przełomie maja i czerwca.
W maju Bemowskie Centrum Kultury przygotowuje nowy cykl koncertów, warsztatów i wykładów online. Nie zabraknie także działań wolontariackich, sąsiedzkich spotkać „na kawę” online
iwspólnegonamysłu,jakprzeciwdziałaćskutkomepidemii.
W tym czasie centrum kultury jest tworzone przez ludzi
i dla ludzi, nawet w Internecie.
Alicja Brudło
Kierownik Działu Animacji Kultury
Bemowskiego Centrum Kultury
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