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INWESTYCJE

Inwestycje na Bemowie

Podpisane umowy na rozbudowę SP nr 316 i budowę ul. Świętochowskiego

Szkoła Podstawowa nr 316
W sierpniu zostały podpisane umowy na rozbudowę
Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. Szobera 1/3 oraz
budowę ulicy Świętochowskiego.
Firma Budimol Sp. z o.o., która wygrała przetarg,
ma za zadanie opracować kompleksową dokumentację
projektową i budowę nowego budynku oświatowego
dla oddziałów wczesno-szkolnych z zespołem świetlic,
zewnętrznymi terenami sportowymi i placami zabaw
oraz zagospodarowaniem terenu i odpowiednią infrastrukturą techniczną.
Wykonawca ma czas do 30 lipca 2021r. na przygotowanie projektu oraz do 31 lipca 2022 r. na realizację zadania.
– Po zakończeniu rozbudowy powstanie nowoczesna
placówka, w której dzieci będą miały bardzo dobre warunki do nauki i rozwoju. Planowane są m.in. sale do zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych, integracji sensorycznej czy
gimnastyki korekcyjnej. Nowe skrzydło przewidziane jest
dla 350 dzieci czyli 14 oddziałów klas I – III – mówi Urszula
Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo.

W nowym budynku powstaną: 10 sal świetlicowych,
2 sale komputerowe, 2 pokoje pracy cichej, 2 sale do
zajęć ZKK, 1 sala do zajęć Integracji Sensorycznej, 1 sala
do zajęć muzyczno-tanecznych (rytmiki), 1 sala do rekreacyjna, 1 sala do gimnastyki korekcyjnej, biblioteka
z czytelnią, stołówka z zapleczem kuchennym, szatnia
uczniowska dla części szkolnej dla ok. 700 dzieci, sekretariat, 6 pomieszczeń administracyjnych, 5 gabinetów specjalistycznych, 1 pokój nauczycielski oraz inne niezbędne
pomieszczenia sanitarne i techniczne.
Najkorzystniejszą ofertę na budowę ul. Świętochowskiego złożyła firma Instal-Nika Sp. z o.o. Sp. Komandytowa. Do 30 marca 2021 r. wykonawca przygotuje kompletną dokumentację projektową, a do 30 listopada 2021 r.
ma czas na realizację robót budowlanych.
Obie inwestycje są ze sobą powiązane i konieczne do
przeprowadzenia równocześnie, ponieważ ul. Świętochowskiego zabezpieczy właściwą obsługę przeciwpożarową i bilans miejsc postojowych dla rozbudowywanej
placówki. 
WID

Lazurowa będzie poszerzona!
Miasto Stołeczne Warszawa otrzyma dofinansowanie
z unijnego Funduszu Spójności na poszerzenie ulicy Lazurowej. Zostanie wybudowany brakujący fragment na odcinku między ulicą Górczewską, a Aleją Obrońców Grodna (trasa S8).Wybudowanie 400 metrowej drogi będzie
częścią węzła drogowego z trasą S8 oraz częścią węzła
zespolonego z drogą wojewódzką nr 580 Warszawa-Sochaczew i ulicą Lazurową.
Uzupełnienie brakującego fragmentu ul. Lazurowej
poprawi komunikację w tym rejonie. Inwestycja zostanie
zrealizowana do końca 2023 roku.
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Rozpoczęliśmy procedurę przetargową
na projekt szkoły na Chrzanowie!

21 sierpnia 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 zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
oraz 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 – mówi Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo.
W zakresie zamówienia jest również zaprojektowanie zagospodarowania przyległego terenu obejmujące
budowę boisk sportowych, chodników, dojazdów do bu-
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dynku i ogrodzeń, urządzenie zieleni oraz placów zabaw,
a także niezbędnej infrastruktury technicznej.
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, bibliotek, 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 gospodarczymi, gabinety logopedy
i psychologa, sala rekreacyjna, biblioteka, blok żywieniowy, sanitariaty i pomieszczenia administracyjno-biurowe.

WID
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Pierwsze tunele
metra na Bemowie wydrążone
6 sierpnia tarcza Krystyna zakończyła drążyć najkrótszy, 137 metrowy odcinek, który
łączy komorę torów odstawczych i planowaną pod Ratuszem Bemowo stację przy ul. Powstańców Śląskich. Kilka dni później drugi tunel, na tym samym odcinku, zaczęła drążyć
tarcza Elisabetta. Prace zakończyła 19 sierpnia.
TBM Krystyna i Elisabetta pracowały nieprzerwanie, 24 godziny na dobę. Teraz czas na
„urlop” i przeglądy techniczne zanim zaczną drążyć kolejne tunele w stronę Woli.
WPK
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Obchody 76. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo na uroczystości przy Pomniku Ofiar Rzezi Woli

fot. Ewelina Lach

Powstanie Warszawskie jest jedną z najtragiczniejszych,
ale i najbardziej bohaterskich chwil w dziejach historii Polski. Co roku spotykamy się by wspólnie, w zadumie uczcić i
podziękować tym, którzy walczyli za nasz kraj.
Tegoroczne obchody rozpoczęły się na Bemowie
26 lipca o godz. 17.00 tradycyjnym złożeniem kwiatów

przed pomnikiem usytuowanym u zbiegu ulic Grotowskiej i Westerplatte.
W uroczystości, udział wzięli m.in.: kombatanci, rodziny poległych powstańców, przedstawiciele Zarządu i Rady
Dzielnicy, mieszkańcy Bemowa, zaproszeni goście oraz
harcerze, którzy oddali hołd powstańcom obwodu AK

W uroczystościach w Parku Powstańców Warszawy na Woli udział wzięli między innymi: Wanda Traczyk-Stawska,
Rafał Trzaskowki Prezydent m.st. Warszawy, jego zastępcy Renata Kaznowska i Paweł Rabiej oraz Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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Wiceburmistrzowie Mariusz Wajszczak i Piotr Kobierski z Haliną Bielawską – łączniczką z Powstania Warszawskiego
wraz z przedstawicielkami Bemowskiej Rady Seniorów
Żywiciel, poległym w rejonie Boernerowa. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Bemcanto, który wykonał hymn oraz wiązankę pieśni patriotycznych. Wyrazy
podziękowania i najwyższego szacunku do wszystkich
Kombatantów i ich rodzin skierowała Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo: – Pamięć o wydarzeniach sierpnia 1944 r. jest niezwykle ważna dla naszej
historii, tożsamości i tradycji. Jestem Wam wdzięczna
za Waszą postawę. Chwała niezłomnej Warszawie i jej
obrońcom – powiedziala Urszula Kierzkowska.

W imieniu Powstańców Warszawskich głos zabrał
prof. Leszek Żukowski Prezes Światowego Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
1 sierpnia w Parku Powstańców Warszawy na Woli
odbyła się uroczystość zasadzenia drzewa, w którego korzeniach wkopano akt erekcyjny Izby Pamięci. Podpisali
go Wanda Traczyk-Stawska Przewodnicząca Społecznego
Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, Konstanty
Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, Rafał Trzaskowski Pre-

Zarząd Dzielnicy Bemowo złożył wiaty pod Pomnikiem Poległych Powstańców na Boernerowie

str. 7

WYDARZENIA

zydent m.st. Warszawy oraz Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy. Izba będzie upamiętniała powstańcze losy cywilnej ludności Warszawy,
w tym zbrodnie okupanta na Woli. Następnie na Cmentarzu Powstańców Warszawy mieszkańcy stolicy i samorządowcy złożyli kwiaty pod Pomnikiem Polegli Niepokonani. W obu uroczystościach Bemowo reprezentowała
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo.
Mieszkańcy Bemowa co roku zbierają się 1 sierpnia w godzinę „W” pod ratuszem, aby wspólnie oddać
hołd Powstańcom. W tym roku w bemowskich obchodach uczestniczyła Halina Bielawska – łączniczka
w Powstaniu Warszawskim, z którą wcześniej spotkali się
wiceburmistrzowie Mariusz Wajszczak i Piotr Kobierski.
Odważnej, ciepłej i sympatycznej kobiecie towarzyszyła
opiekunka - Aleksandra Mierzejewska, która jest Mistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów.
5 sierpnia 1944 r. rozpoczęła się rzeź mieszkańców
Woli, podczas której w egzekucjach zginęło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W 76. rocznicę tego tragicznego wydarzenia, na Skwerze Pamięci, odbyły się
uroczystości upamiętniające pomordowanych. Wraz
z mieszkańcami Woli, członkami Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Panami Zbigniewem Juszkiewiczem
i Ryszardem Draganiakiem, Burmistrz Urszula Kierzkowska złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Rzezi Woli.
Cześć i chwała Bohaterom!!!

WPK

Pomnik Poległych Powstańców na Boernerowie

Zbiory deszczówki w UD Bemowo
W związku z zapowiadanymi suszami, kryzysem wodnym oraz oszczędnościami Urząd Dzielnicy Bemowo rozpoczął zbiory deszczówki na terenie ratusza. Odpowiednie gospodarowanie wody to nie tylko obniżenie
rachunków (m.in. poprzez niższe opłaty za ścieki oraz mniejsze zużycie wody bieżącej), ale i rozwiązanie
proekologiczne. Woda wpływa na obniżenie temperatury powietrza, odżywia miejską zieleń, pomaga dzikim
zwierzętom, a wykorzystanie wód opadowych powoduje, że woda trafia do gruntu zamiast do kanalizacji
– przpomina Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Bemowska beczka pomieści 1000
litrów i będzie pracować od wiosny do późnej jesieni, a uzyskana z niej woda zostanie wykorzystana do podlewania terenów zielonych w około ratusza. Miasto Stołeczne Warszawa, aby zachęcić obywateli do takich działań
uruchomiło program dofinansowujący inicjatywę.
WPK
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Budżet obywatelski

– na Bemowie można głosować na 48 projektów

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego na Bemowie do głosowania zostało dopuszczonych 48 projektów. Potrwa ono od 1 do 15 września. Mieszkańcy będą
mogli zagłosować maksymalnie na 15 projektów na poziomie dzielnicowym w jednej wybranej dzielnicy oraz na
10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Wyniki głosowania poznamy 30 września.
W tym roku można będzie oddać głos osobiście
w punkcie informacji na parterze Urzędu Dzielnicy Bemowo. Ponadto zapraszamy do głosowania zdalnego po zalogowaniu się na: www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Istnieje możliwość oddania głosu także w placówkach
Biblioteki Publicznej na Bemowie w poniższych punktach:
● Wypożyczalnia dla dorosłych i młodzieży nr 114,
ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa
● Czytelnia naukowa nr VIII, ul. Konarskiego 6, 01-355
Warszawa
● Punkt biblioteczny nr 142, Spotykalnia – Biblioteka Sąsiedzka, ul. Powstańców Śląskich 126 (Galeria Handlowa Bemowo)
● Punkt biblioteczny nr 143, ul. Sternicza 98
Serdecznie zachęcamy do głosowania na nasze lokalne projekty, których listę możecie znaleźć pod linkiem:
https://linkd.pl/rszs
Realizacja wybranych przez mieszkańców projektów
rozpocznie się w 2021 roku. 
WPK
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ZDROWIE

Za nami wirtualny Bieg po zdrowie 2020

Anna Wosińska Radna Dzielnicy Bemowo i Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
ze Sławomirem Wasilewskim zwycięzcą w kategorii Nordic Walking na dystansie 5 km
31 lipca tuż po godz. 17.00 w Parku Górczewska ruszyły zawody Nordic Walking 60+. W ten symboliczny sposób został zainaugurowany „Bieg po zdrowie 2020”, który
ze względu na pandemię odbywa się w zmienionej, wirtualnej formule. W biegu oprócz seniorów udział wzięli
Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo i Anna Wosińska Radna Dzielnicy Bemowo, przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
Do dnia 7 sierpnia, każdy zarejestrowany uczestnik zobowiązany był do przebiegnięcia wskazanego przez siebie dystansu (3, 5 lub 10 km), a następnie wysłać swój
wynik na adres: organizatora.
Na bieg zapisało się 346 uczestników: 73 uczestników
na 10 km, 100 uczestników na 3 km, 130 uczestników na
5 km oraz 49 uczestników na Nordic Walking. Łącznie

suma wszystkich kilometrów pokonana przez biegaczy to
1925 km! Czyli spokojnie byśmy dobiegli nawet do Rzymu i ciut dalej! Z Bemowa do Rzymu jest 1788 km.
W naszym biegu wzięło udział więcej kobiet - 188 zawodniczek, panów było zaś 158. Większość uczestników była z
Warszawy, choć zdarzały się przypadki, że nasz bieg odbył
się wirtualnie nad morzem, a nawet w czeskiej Pradze.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników i dziękujemy za wspaniałą atmosferę. 

WSZ

Najlepsze wyniki:
10 km - 39:05;
5 km - 17:55;
3 km - 9:52.

Urszula Kierzkowska Burmistrz
Dzielnicy Bemowo wzięła udział
w biegu na 10 km
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SPORT
Wyginaj śmiało
ciało
Jeszcze do końca września możecie korzystać z bezpłatnych zajęć jogi na Bemowie. Warto, trening ten to
same zalety:
● poprawia pracę serca i układu krążenia;
● wzmacnia siłę mięśni;
● zwiększa elastyczność ciała;
● zmniejsza ból pleców i głowy;
● pomaga na bezsenność;
● poprawia humor.
Zapraszamy! 
WPK
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Warszawa
wspiera uczniów
Jeśli jesteś uczniem i potrzebujesz
pomocy materialnej, złóż wniosek o:
stypendium szkolne
zasiłek szkolny
Stypendium szkolne
Dla kogo? Dla ucznia z rodziny, w której dochód jest do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+)
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy,
w której mieszkasz (nie w szkole, jak w poprzednich latach). Wniosek do pobrania ze strony:
edukacja.warszawa.pl, w szkole, ośrodku pomocy społecznej
Czym jest stypendium szkolne?
To wsparcie finansowe wynoszące miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł,
będące pokryciem wydatków na:
1. zakup komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu
2. zakup podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę,
lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w nauce
3. zakup biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających
do korzystania z komunikacji miejskiej
4. pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym wyrównawczych i edukacyjnych poza szkołą.
Pamiętaj! Wnioski o stypendium szkolne należy składać do 15 września 2020 r.
w ośrodku pomocy społecznej (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują
wniosków o stypendium szkolne)
Złóż wniosek do 15 września 2020 r.
w ośrodku pomocy społecznej.

Zasiłek szkolny
Dla kogo? Dla ucznia, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego jest do 620 zł.
W jaki sposób się ubiegać? Złóż wniosek w ośrodku pomocy społecznej w dzielnicy,
w której mieszkasz. (Uwaga: od tego roku szkolnego szkoły nie przyjmują wniosków
o stypendium szkolne). Wniosek do pobrania ze strony: edukacja.warszawa.pl,
w szkole, ośrodku pomocy społecznej.
Więcej informacji: edukacja.warszawa.pl,
w twojej szkole i w ośrodku pomocy społecznej

warszawa19115.pl/koronawirus

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
oraz Jarosław Dąbrowski Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy zapraszają na:

BEMOWO SOCCER CUP
Piłkarski Turniej Chłopców
(poniedziałek) 31.08.2020 r.
godz. 16:00

Obiekt Szkoły Podstawowej nr 363 ul. Rozłogi 10
KATEGORIA ŻAK
rozgrywki pięcioosobowe
rocznik 2012 i młodsi
Start turnieju godz. 16:00
Zbiórka 30 min.
przed rozpoczęciem.

ZGŁOSZENIA DRUŻYN
tel. 505 164 963

Dla najlepszych zespołów
medale i nagrody

OSWIATA

Uroczyste wręczenie zaświadczeń
o wynikach egzaminu maturalnego

11 sierpnia w LXXVIII Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
odbyło się uroczyste wręczenie
zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego. W uroczystości, przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń, wzięli
udział Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i jej
zastępca Piotr Kobierski, którzy
wręczyli maturzystom pamiątkowe pióra.
W roku szkolnym 2019/2020
do egzaminu maturalnego
w bemowskim liceum przystąpiło 94 absolwentów. Życzymy
Wam spełnienia najskrytszych
marzeń i realizacji wszystkich
bez wyjątku życiowych planów!
Powodzenia!


WPK

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i jej zastępca Piotr Kobierski
podczs uroczystości w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

„Niezwyczajni rodzice – uwalniając ich siłę i potencjał”
Dobra wiadomość! Złożony przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 20 na Bemowie wniosek o realizację projektu „Niezwyczajni rodzice – uwalniając ich
siłę i potencjał” programu Erasmus+ konkurs 2020 został
zatwierdzony do realizacji.
Dofinansowane to będzie z projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych”
finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania wynosi 20 436 euro co stanowi równowartość kwoty
87 111,62 złotych.
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Czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy (od
01.12.2020 r. do 30.11.2021 r.).
Realizacja projektu „Niezwyczajni rodzice…” wiąże się
m.in. z udziałem w tygodniowym szkoleniu dwóch grup
pracowników merytorycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 20 w Rimini i w Martina France we
Włoszech, organizowanych przez włoskie instytucje.
Podjęte działania sprawią, że poradnia uzyska wizerunek nowoczesnej i kreatywnej placówki edukującej
rodziców oraz zdobędzie doświadczenie w wymiarze
międzynarodowym. Udział w projekcie będzie promocją
dzielnicy, miasta, regionu i kraju. 
WOW
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SRODOWISKO

Psi los
Wydawałoby się, że każdy z nas wie KIM jest zwierzę
i z czym wiąże się jego posiadanie. Jednak nie każdy. W
Polsce żyje wiele bezdomnych zwierząt i niestety ta liczba z roku na rok rośnie.
Przyczyną bezdomności zwierząt jest głównie bezmyślność, okrucieństwo i bezduszność ludzi traktujących
zwierzęta jak rzeczy. Nadal powszechnie panuje przekonanie, że człowiek jest właścicielem swojego zwierzęcia.
Tak nie jest! Jesteśmy opiekunami, towarzyszami naszego pupila. Gdzie w takim razie trafiają bezdomne zwierzęta często skrzywdzone przez człowieka? Odpowiedź
jest prosta. Do schroniska, które powinno być (jeżeli już
musi) jedynie przystanią przed portem u boku człowieka, a nie „domem” na całe życie. Takie miejsca są przepełnione zwierzętami niechcianymi, niekochanymi, bezbronnymi.
Jednym z takich miejsc jest schronisko koło Legionowa,
które postało w 1996 roku i jest prowadzone przez fundację
„Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie”. W betonowych boksach mieszka ok. 110 psów. To miejsce gdzie
brakuje wszystkiego; zarówno rzeczy wszelkiego rodzaju
(kasza, ryż, makaron, mięso, karma sucha i mokra, puszki,
koce, narzuty, wykładziny, poduszki, smycze, obroże, szelki,
szczotki, grzebienie, preparaty przeciwpchelne, tabletki odrobaczające), jak i RĄK DO PRACY.

Jak pomagać?

Adopcja czyli stworzenie kochającego domu. Wiadomo
jednak, że nie każdy z nas ma taką możliwość. Nie zamyka to
jednak drogi do pomocy. Domy tymczasowe- domy, które
opiekują się bezdomnymi zwierzętami do czasu znalezienia

im stałych opiekunów (często leczenie zwierząt w warunkach domowych, nauka zasad i wychowania).
Zbiórki żywności i rzeczy niezbędnych do poprawy
życia zwierząt tam mieszkających. Spacer na który podopieczni schroniska bardzo czekają. Wyprowadzając psy
dajemy im odrobinę wolności, radość z przechadzania się
po leśnych ścieżkach oraz możliwość załatwienia swoich
potrzeb poza własnym boksem.
Sprawy porządkowe takie jak mycie misek, sprzątanie
boksów… To wszystko samo się nie zrobi. Jeżeli masz czas
w weekend wybierz się do schroniska w Józefowie. Wolontariusze działający w stowarzyszeniu Kundellos przy schronisku pomogą przy pierwszych krokach, podpowiedzą jak
pomagać. Pokażą leśne ścieżki na których psiaki lubią hasać. Podaruj odrobinę szczęścia. Do zobaczenia!
W kolejnych numerach przedstawiać będziemy psy do
adopcji- kącik adopcji.

Aleksandra Zięba
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Kontakt:
Schronisko dla bezdomnych
zwierząt w Józefowie
ul. Strużańska, 15 05-119 Legionowo
www.kundellos.pl
Facebook: Schronisko dla bezdomnych zwierząt
w Józefowie, Kundellos

OTELLO
Radosny, energiczny
9-cio latek.
Potrzebuje czasu
by zaufać obcemu.
Jak to się stanie kocha
całym sobą.
Pięknie chodzi na smyczy,
jeździ samochodem,
zna kilka komend.
Uwielbia przytulanie,
głaskanie. Zdrowy,
wykastrowany.
Nie rekomendujemy
do małych dzieci.
Tel kontaktowy:
603 656 400
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SRODOWISKO

Regulamin wymiany surowców wtórnych na sadzonki
roślin podczas akcji Sprzątanie Świata 2020
19 września na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy (dojazd od ul. Konarskiego)
w godz. 9.00 – 12.00, mieszkańcy będą mogli wymienić
surowce wtórne na sadzonki roślin.
Przygotowano 5.200 sztuk sadzonek krzewów iglastych i liściastych, roślin ozdobnych i cebulek kwiatów:
● Świerk biały ‚Conica’,
● Jałowiec pośredni ‘Old Gold’,
● Hortensja bukietowa ‘Vanille Fraise’,
● Tawuła japońska ‘Golden Princess’,
● Tawuła nippońska ‘Snowmound’,
● Tawuła szara
● Róże okrywowe różowe i białe
● Pęcherznica kalinolistna ‘Luteus’ i ‘Diabolo’
● Chryzantemy ogrodowe drobnokwiatowe
różnokolorowe,
● Wrzos Garden Girls w kolorach: biały, czerwony,
fioletowy,
● Cebulki tulipanów (różnokolorowe) pakowane po 3 szt.,
● Cebulki hiacyntów (różnokolorowe) pakowane po 3 szt.,
● Cebulki narcyzów (różnokolorowe) pakowane po 3 szt.,
● Cebulki krokusów (różnokolorowe) pakowane po 3 szt.

Rośliny będą wydawane od godz. 9.00 do wyczerpania
asortymentu. Obowiązuje limit 15 szt. roślin/cebulek dla
jednej osoby (bez względu na ilość przekazanych odpadów) oraz odbiór wszystkich rodzajów odpadów i wydawanie kuponów w jednym punkcie.
W trakcie Sprzątania Świata zbierane będą następujące surowce wtórne, które będą nagradzane kuponami
wymienianymi na sadzonki w stosunku 1/1 zgodnie
z poniższym „cennikiem”:
● makulatura – jeden kupon za każde 2 kg
● szkło – jeden kupon za każde 10 butelek lub 10 słoików
● plastik – jeden kupon za każde 10 opakowań (min. 0,5 dm3)
● metal – jeden kupon za każde 10 puszek (min. 0,25 dm3)
● elektrośmieci:
● duży sprzęt (lodówka, pralka, zamrażarka, zmywarka,
piekarnik, itp.) – pięć kuponów za każdy sprzęt
● średni sprzęt (odkurzacz, TV, monitor, mikrofalówka,
komputer, itp.) – trzy kupony za każdy sprzęt
● mały sprzęt (suszarka, radio, odtwarzacz VHS lub DVD,
mikser, lampka, itp.) – dwa kupony za każdy sprzęt
● sprzęt drobny (telefony, ładowarki, miniradia, elektrozabawki, itp.) – jeden kupon za każde 2 kg sprzętu.
● zużyte baterie – jeden kupon za każde 10 szt. baterii

WOŚ

Bemowskie pszczoły nie będą głodne

Sezon 2020 jest najgorszym rokiem dla pszczół i pszczelarzy od co najmniej 60 lat – tak mówią pszczelarze z długoletnim doświadczeniem. Jest to rok bardzo trudny, na który
zapewne mają wpływ susze, które miały miejsce przez kilka
ostatnich lat. Wiosenne deszcze, nie nawodniły zasuszonej
gleby, przez co rośliny - krzewy i drzewa niewiele nektarują
i owady zapylające, w tym pszczoły miodne, pozyskują niewiele pyłku i nektaru. W tym roku pszczoły na Bemowie, jak
do tej pory z klonów, akacji i lipy zebrały zaledwie tyle pokarmu, ile mogło wystarczyć na ich własne potrzeby, w tym
przede wszystkim na rozwój rodzin. Nie udało się zebrać
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w tym roku, od tych rodzin nadwyżki miodu. Obecnie rodziny
rozpoczęły wychów zimowego pokolenia pszczół, których zadaniem będzie wychowanie pierwszych wiosennych pszczół.
Dodatkowo, wśród rodzin pszczelich w Warszawie wystąpiła choroba bakteryjna – zgnilec amerykański pszczół.
Choroba ta nie zagraża ludziom, a także – przynajmniej
na razie - pszczołom w dwóch ulach zlokalizowanych na
dachu Urzędu Dzielnicy Bemowo, które są silne i mają zapas pokarmu. Jednak zgodnie z zarządzeniem nie można
pozyskiwać od nich miodu.

WOŚ

KULTURA

Od Sanah po Mistrzostwa Polski.
Bemowo wyszło z domu!

Koncert Sanah w Amfiteatrze Bemowo
Wakacje w Bemowskim Centrum Kultury upłynęły
plenerowo, teatralnie i wielokulturowo. Wszyscy chyba
czekali na takie lato - wyjście z domu, spędzanie czasu na
świeżym powietrzu, powrót do normalnego trybu życia i
ulubionych aktywności. Można to było wyraźnie zauważyć podczas lipcowego koncertu Sanah, dzięki któremu o
Bemowie mówiła cała Polska.
Tłumy, które przybyły na pierwszy koncert na Bemowie po okresie kwarantanny, sprawiły, że Amfiteatr wypełnił się bardzo szybko fanami wschodzącej gwiazdy
polskiej sceny muzycznej, a miejsc zabrakło dla wszystkich chętnych (przypominamy, że zgodnie z ustaleniami
sanitarnymi, widownia amfiteatru została zmniejszona o
połowę). Ci, którym się udało, na pewno się nie zawiedli
- Sanah dała wspaniały popis wrażliwości i umiejętności,
pokazując, że w Polsce mamy młodych i utalentowanych
artystów, którzy potrafią tworzyć muzykę popularną na
światowym poziomie. Fani śpiewali wraz z piosenkarką jej najbardziej rozpoznawalne hity, a gdy zabrzmiał
„Szampan” - cały Amfiteatr wypełnił się głosem zebranej
publiczności. Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją
z wydarzenia.
Muzyka towarzyszyła nam również podczas wakacyjnych działań kierowanych dla dzieci i młodzieży. Dla
młodszych mieszkańców Bemowa odbyły się bezpłatne
półkolonie: dziewczyńską grupę śpiewaczą - uruchomioną
dzięki współpracy z Klubem Mam na Bemowie w ramach
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Budżetu Obywatelskiego oraz Brave Kids, ogólnopolski
projekt, powstały 10 lat temu z inicjatywy Teatru Pieśni
Kozła z Wrocławia, który po raz pierwszy gościł w naszej
dzielnicy. Dzięki współpracy z teatrem udało się zebrać ponad dwudziestoosobową grupę dzieci i młodzieży, o różnym pochodzeniu etnicznym i narodowym, mieszkającą
na co dzień w Warszawie. W ciągu dwutygodniowych półkolonii dzieci z Polski, Ukrainy, Wietnamu, Chin, Kazachstanu i Turcji stworzyły razem barwny spektakl, który pod
koniec sierpnia pokazały na finale projektu we Wrocławiu.
Nie jest też tajemnicą, że Bemowo uwielbia gotować.
Bemowskie Centrum Kultury znalazło na to specjalną
formułę, zapraszając do poprowadzenia spotkań wokół
kuchni z całego świata przedstawicieli różnych krajów. W
ramach cyklu „Wspólna Kuchnia/ Общая кухня / Common
Kitchen”, realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego, w sierpniu odbyły się warsztaty kulinarne wokół
kuchni syryjskiej i czeczeńskiej. Dla chętnych, którzy nie
załapali się na dotychczasowe warsztaty - nic straconego!
12 września odbędzie się piknik wielokulturowy w Miejscu
Aktywności Lokalnej Dwa Jelonki oraz na pobliskim podwórku Bemowskiego Centrum Kultury, zaś 14 września
przed nami jeszcze spotkanie z uwielbianą przez Polaków
kuchnią gruzińską. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny,
jednak w przypadku warsztatów warto śledzić stronę BCK
oraz profile w mediach społecznościowych, żeby zarezerwować sobie miejsce.
BCK

KULTURA

Uczestniczki Powstania Warszawskiego Zofia Czekalska - pseudonim „Sosenka”, łączniczka ze zgrupowania Chrobry II
i Halina Bielawska - łączniczka i sanitariuszka oraz Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo Jakub Gręziak i Mariusz Wajszczak

Amfiteatr Wolności
W program obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego naszej dzielnicy na dobre wpisały się koncerty z
cyklu „Amfiteatr Wolności” w wykonaniu zespołu wokalno-aktorskiego „Sonanto”.
Pierwszy z nich - 2 sierpnia, z szerokim składem instrumentalistów był podróżą do powstańczej Warszawy.
Autorami wielu, pełnych radości, a także refleksyjnych
piosenek byli sami powstańcy:
Józef Szczepański, Jan Krzysztof Markowski, Mirosław
Jezierski. 16 sierpnia odbył się drugi koncert z sierpniowego cyklu „Amfiteatr Wolności” – „Sierpień 1920-koncert pieśni legionowych i ułańskich z okazji 100-lecia
Bitwy Warszawskiej”. Zebranych gości, do wysłuchania
repertuaru osadzonego w okresie polskiej walki o niepodległość w czasie I wojny światowej, a także wojny
polsko-bolszewickiej 1920 r. i pierwszych lat II Rzeczypospolitej, zaprosił Zastępca Burmistrza Jakub Gręziak.
Publiczność usłyszała pieśni legionowe i ułańskie, zaś
w wokalno-aktorskich interpretacjach wybranych utworów znalazło się także mnóstwo ułańskiego humoru.
Zaprezentowane zostały utwory ówczesnych żołnierzy-

Zespół wokalno – aktorski Sonanto
-poetów - takich jak Bolesław Wieniawa-Długoszowski
(ukochany adiutant Marszałka Piłsudskiego), Krzysztof
Deszczyński, Władysław Jeziorski, Józef Relidzyński, Józef
Mączka, czy Eugeniusz Małaczewski, jak i współczesnych
twórców - Jacka Cygana, Wojciecha Kejne, Krzesimira
Dębskiego, czy Włodzimierza Korcza.
WKU

Kulturalne „Lato w mieście”
Wakacje na Bemowie dla najmłodszych były pełne
słońca, wypoczynku i dobrej zabawy.
I chociaż tegoroczne „Lato w mieście”, ze względu na
epidemię i obowiązujące ograniczenia, różniło się od poprzednich, nie było mowy o nudzie, a „kulturalne” wakacje zwyczajowo stały się lekcją kreatywności. Młodszych
i starszych widzów zaprosiliśmy do obejrzenia adaptacji
bajki braci Grimm - „Kopciuszek”. Odbyły się warsztaty
aktorskie, „Frotażu” oraz „Eko jest w modzie”. Uczestnikom akcji „Lato w mieście” Bemowo zapewniło opiekę,
bezpieczeństwo oraz zajęcia dostosowane do obowiązujących obostrzeń.
WKU
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KULTURA

Bemowska Scena Kabaretu Literackiego

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo oraz jej zastępca Jakub Gręziak z Markiem Majewskim i Lubelską
Federacją Bardów
W kolejne lipcowe poniedziałki, po dłuższej przerwie
związanej z sytuacją epidemiologiczną, przeżywaliśmy
wyjątkową podróż z Bemowską Sceną Kabaretu Literackiego. Pierwszy z wieczorów z udziałem publiczności,
wypełniły bluesowe popisy Sławomira Wierzcholskiego,
aksamitny głos Renaty Zarębskiej oraz niepowtarzalny
program satyryczny Krzysztofa Daukszewicza. Utwory
formacji przetrwały próbę czasu i inspirują wciąż nowe
pokolenia artystów i odbiorców.
Kolejny poniedziałek należał do zespołu „Trzeci Oddech Kaczuchy”. Towarzyszyły nam piosenki kabaretowe,
parodie znanych i lubianych utworów oraz lirycznych ballad w wykonaniu Kuby Sienkiewicza i Łukasza Dąbrowskiego. Nie zabrakło wykwintnych monologów komediowych twórcy kultowych programów telewizyjnych - Jacka
Fedorowicza. Ten satyryczny misz-masz, od czasu do czasu przetykany nutką melancholii, niejednego rozbawił
do łez. Artyści zaprezentowali swoje najpopularniejsze
utwory i nowe piosenki. Solidna dawka świetnego humoru, subtelna gra słów, występ niewątpliwie bawił, ale
także zmuszał do głębszej refleksji.
Mistrzostwo warsztatowe, wspaniale zharmonizowane
głosy, świetne aranżacje, wirtuozeria instrumentalistów,
piękne i niebanalne melodie oraz najwyższej próby teksty - w kolejny poniedziałek lipca bemowską publiczność
oczarował zespół „Czerwony Tulipan”: Ewa Cichocka dużą dozą komizmu, Krystyna Świątecka - wzruszająca
liryzmem, kompozytor i wokalista - Stefan Brzozowski,
fenomenalny gitarzysta - Andrzej Czamara oraz gitarzysta
basowy z „rockowym rodowodem” Andrzej Dądalski. Przy
dźwiękach niezapomnianych utworów: „Jedyne co mam”,
„Czyści jak łza”, „Wybuduj mi dom”, widzowie przeżywali
niezapomniane, pełne radości i wzruszeń chwile.
Kolejna lipcowa odsłona Bemowskiej Sceny Kabaretu
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Literackiego Marka Majewskiego należała do Lubelskiej
Federacji Bardów i dostarczyła widzom niespodzianek!
Publiczność powitała Urszula Kierzkowska Burmistrz
Dzielnicy Bemowo. Usłyszeliśmy także świetne wykonanie dwóch własnych, energetycznych utworów rockowych w wykonaniu Jakuba Gręziaka Zastępcy Burmistrza
Dzielnicy Bemowo, które spotkały się ze znakomitym odbiorem ze strony widowni. Wyjątkowy nastrój stworzony
podczas koncertu nagrodzony został obfitymi brawami
publiczności. Nie zabrakło występu Marka Majewskiego,
którego fenomen i popularność wynika bez wątpienia
z repertuaru stworzonego przez lata. Z jednej strony w
jego dorobku są utwory, będące już legendą, z drugiej
artysta tworzy i przygotowuje wciąż nowe kompozycje.
Swoimi piosenkami potrafi zyskać sympatię słuchaczy w
bardzo różnych grupach wiekowych.
Niespodzianką dla sympatyków polskiej grupy muzycznej z nurtu poezji śpiewanej i turystycznej był koncert, 17
sierpnia, Wolnej Grupy Bukowina i Mikroklimatu.

WKU

KULTURA

Siedem Grzechów Głównych w parafii Bogurodzicy Maryi

Sopranistka Milena Lange i Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
5 lipca w parafii pw. Bogurodzicy Maryi przy ul. Powstańców Śląskich 67D odbyła się premiera przepięknej
kantaty „Siedem Grzechów Głównych” autorstwa Piotra
Wijatkowskiego do wierszy Jana Lechonia. Unikatowe
dzieło poświęcone pamięci Jana Pawła II, skomponowane z okazji setnej rocznicy urodzin polskiego papieża, zaprezentowali artyści: Milena Lange - sopran, Adam Szer-

szeń - baryton oraz Warszawski Chór „Impressione” wraz
z Warszawską Orkiestrą Symfoniczną „Impressione” pod
batutą Piotra Wijatkowskiego. Koncert poprowadził Andrzej Krusiewicz. Publiczność była pod wrażeniem kantaty, czego wyrazem była trwająca kilka minut owacja na
stojąco, jaka rozległa się po zakończeniu występu.

WKU

#ZainspirujSię – Tik Tok’owe duety Biblioteki na Bemowie
Po sukcesie spotkań z TikTok-erami w bemowskiej bibliotece przy współpracy z Fundacją Arte powstał projekt
#ZainspirujSię. Znani polscy TikTok-erzy nagrają etiudę, do
której użytkownicy TikTok-a przygotują film-duet.
Aplikacja TikTok wzbudza w młodych ludziach zaufanie i dlatego korzysta z niej coraz więcej osób. Jednym
z powodów jest funkcja duetu, tj. wykonania filmu do
czyjejś etiudy. Wyświetlane są one wtedy tuż obok siebie. Kategoria ta jest jedną z najbardziej kreatywnych,
bo wideo należy przygotować tak, by zaplanować możliwe interakcje z drugą osobą, której nie ma obok nas.
A dołączający do duetu musi idealnie zdążyć z czasem
reakcji.
Projekt jest skierowany do tzw. pokolenia Z. Są to ludzie urodzeni w XXI wieku, których centrum życia jest
smartfon, bardzo szybko „konsumujący” i „tworzący”
wszelakie treści, przyzwyczajeni do przekazu z mediów
społecznościowych.
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– Chcemy zachęcić ich do wyrażania siebie poprzez film,
dać im możliwość niesztampowego myślenia, którego w
obecnych czasach tak potrzebują. Zależy nam, aby w dzisiejszym szumie informacyjnym mogli usłyszeć i wyrazić siebie,
inspirować się innymi i spojrzeć na świat z różnej perspektywy. Chcemy im powiedzieć: Nie bójcie się podejmować ryzyko i realizować swoje pomysły. Dlaczego? Bo teraz jest Was
czas i możecie go wykorzystać! – mówi Sebastian Kowalczyk,
znany polski Tik Tok’er. Szczegółowe informację o konkursie
dostępne są na www.bibliotekabemowo.pl oraz profilu biblioteki na Facebook’u.
Konkurs jest kontynuacją majówkowych e-spotkań z TikTok-erami w bemowskiej bibliotece. Kilkudziesięciotysięczne
zasięgi spotkań online oraz liczne maile do biblioteki stały się
inspiracją do kontynuacji przedsięwzięcia w nowej formie.
Projekt jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy w
ramach programu „W Warszawie jest moc – edycja II”. 
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KULTURA

Zachęcamy Czytelników do korzystania
z nowej usługi SMS-owej!
Przyszedł czas na sterowanie kontem bibliotecznym z
pozycji SMS-a, a dodatkowo możliwość uzyskania informacji o placówkach. Każdy użytkownik posiadający kartę
biblioteczną może zalogować się na swoje konto drogą
internetową i m.in.: sprawdzić jego stan, zrobić nocną
rezerwację czy prolongować wypożyczone pozycje. Może
również korzystać z aplikacji MATEO, a od sierpnia ma
także możliwość sterować kontem bibliotecznym przy
pomocy komend SMS. Automat po numerem telefonu
+48 573 332 925 reaguje na komendy wysyłane przy pomocy SMS-ów.
Wysyłając komendy: Pomoc, Konto, Prolongata, Rezerwacje, Rezygnuję, Blokada, Odblokuj i Info możemy
otrzymać kompletną potrzebną informację. Po komendzie musimy dodać numer karty, a w przypadku komendy Info – numer placówki.
SMS o treści „Pomoc” wysłany pod nr tel.: +48 573
332 925 daje użytkownikowi skrótową informację o
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usłudze; o treści „Konto” – informację o wypożyczonych
pozycjach i ich terminach zwrotu. Treść „Prolongata” –
przedłuża termin zwrotu pozycji (o ile jest to możliwe) i
użytkownik otrzymuje informacje o nowych terminach.
Treść „Rezerwacje” to informacja o rezerwacjach, czyli co
i do kiedy możemy odebrać z biblioteki. SMS o treści „Rezygnuję” – po otrzymaniu SMS-a o możliwym odbiorze
rezerwacji możemy z niej bez konsekwencji zrezygnować.
Pozostałe komendy SMS: Blokada – sami blokujemy
kartę, którą np. zgubiliśmy; Odblokuj – jednak karta się
znalazła, więc zdejmujemy blokadę z konta; Info – informacja o placówce, jej dane adresowe, telefon, godziny
otwarcia. Co ważne: podajemy informację o zamknięciu
placówki np. z powodu skontrum.
Z numeru telefonu +48 573 332 925 będą również
wysyłane regularnie “przypominacze” o zwrocie książek i
innych materiałów bibliotecznych.
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