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Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119, ul. Pełczyńskiego 28c
Cykliczne warsztaty z dykcji – cykl 4 spotkań (styczeń-luty)
dla dzieci w wieku 4-6 lat.

WYDARZENIA
4

JAK MINĄŁ ROK 2021 NA BEMOWIE?

INWESTYCJE
5

CO POZA SZKOŁĄ NA CHRZANOWIE?

BUDŻET OBYWATELSKI
5

BUDŻET OBYWATELSKI NA BEMOWIE – PODSUMOWANIE

SPRAWY SPOŁECZNE
6
6
7

AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
– CIEKAWIE SPĘDZONY CZAS PRZED KOMPUTEREM
ZAJĘCIA PROZDROWOTNE
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

OŚWIATA
8
8

UCZNIOWIE SP 363 W KRAINIE ŻYCZLIWOŚCI
FRANKOFONIA 2021

WSTĘP WOLNY
17 stycznia
14:00-19:00 ‒ WARSZTATY PLASTYCZNE ‒ ZAMIAST KWIATKA
ZRÓB PORTRET BABCI I DZIADKA
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119, ul. Pełczyńskiego 28c
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ZAPISY
27 stycznia
17:00-18:00 ‒ GIMNASTYKA JĘZYKA DLA MAŁEGO SMYKA
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Dzieci i Młodzieży nr 119, ul. Pełczyńskiego 28c
Cykliczne warsztaty z dykcji – cykl 4 spotkań (styczeń-luty)
dla dzieci w wieku 4-6 lat.
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Szanowni Państwo,
rok 2021 był rokiem intensywnym,
choć wciąż niepewnym ze względu na
trwającą pandemię. Mimo wszystko
bogatym w sukcesy. Dużo się działo
w bemowskich inwestycjach, m.in. oddaliśmy do użytkowania Przedszkole
przy ul. Legendy, rozpoczęliśmy prace
nad budową Przedszkola przy ul. Siemiatyckiej i budowę ulic Wyki i Świętochowskiego. Co ważne, na koniec roku
pozyskaliśmy środki na budowę szkoły
na Chrzanowie! Marzenie nas wszystkich jest coraz bliższe realizacji.

Szanowni Państwo,
Kochani Sąsiedzi,
rozpoczęliśmy rok 2022. Na wstępie pragnę przekazać życzenia zdrowia, spełnienia najskrytszych marzeń, powodzenia
w życiu prywatnym oraz zawodowym.
Aby radość i pogoda ducha nie opuszczały
Państwa nawet na krok.
Epidemia COVID-19 nie odpuszcza.
Zakażeń jest coraz więcej i więcej. Służba
zdrowia dwoi się i troi, by nieść pomoc
wszystkim tym, których dopadł podstępny wirus. Niestety codziennie z tego po-

Nie zabrakło wielu sukcesów
oświatowych. Nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale również nauczycieli
i dyrekcji. Nasze dwie bemowskie nauczycielki zostały odznaczone Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej. Jeszcze raz serdeczne gratulacje
dla Pań! Uczniowie zaś postawili na
ekologię, z czego bardzo się cieszę.
Licznie wzięli udział w akcji sadzenia drzew, blisko 3 tys. młodych osób
sprzątało Ziemię we wrześniu, zaś
w październiku zasadzili żonkile
w Parku Górczewska. Oczywiście
to zaledwie mały procent ich wielkich działań. Jestem z Was naprawdę
dumna. Sama, nie tylko prywatnie,
ale również jako Burmistrz i Radna
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, staram się jak najlepiej działać dla naszej planety (unikam plastiku, segreguję dokładnie śmieci,
jak tylko mogę, to rezygnuję z samochodu, spożywam coraz mniej mięsa). Jednym z moich priorytetowych
zadań jest poprawa klimatu.
Wierzę, że i ten rok będzie pełen
dobrych pass. W styczniu tradycyj-

nie i hucznie świętujemy wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
W zeszłym roku uzbieraliśmy na
Bemowie aż 365 112,12 zł. Czy
w tym roku uda się pobić nasz zeszłoroczny rekord? Oficjalne wyniki będą dopiero w lutym, ale
jestem pewna, że znowu bemowiacy okażą mnóstwo serca i wsparcia. Może dobijemy do 400 000 zł?
Przypominam, że Dzielnica Bemowo
ma też własną e-skarbonkę WOŚP.
Wpłat możecie dokonać na stronie
https://eskarbonka.wosp.org.pl/9jdmey.
Pamiętajcie, spotykamy się 30 stycznia na 30. Finale WOŚP. Tematem tegorocznej zbiórki jest zapewnienie
najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci.
Na sam koniec życzę Wam, Drodzy
Mieszkańcy, abyście byli zdrowi, czuli
się spełnieni i każdego dnia mieli powód do radości. Wszystkiego najlepszego.
Udanej lektury.
Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

wodu umierają kolejni ludzie, niezależnie
od wieku, płci czy statusu społecznego.
Dlatego powtarzam jak mantrę: szczepcie
się, noście maseczki, często dezynfekujcie
dłonie, zachowujcie dystans społeczny.
Tylko w ten sposób możemy przynieść,
jeśli nie kres tej okropnej pandemii,
to choć odrobinę ją spowolnić. Ja sam zaszczepiłem się i będę do tego namawiał
każdego!
Mam też trochę dobrych wiadomości z naszego „podwórka”. Otóż wreszcie
zostało oddane do użytku przebudowane
skrzyżowanie ulic Powstańców Śląskich
i Górczewskiej. Ten centralny punkt
Bemowa był zmorą dla kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej oraz pieszych
przez dość długi czas. Budowniczowie metra nie mieli jednak innego wyjścia niż rozkopanie tego miejsca. Dzięki temu mogli
szybciej i sprawniej budować podziemną
kolejkę. Muszę przyznać, że sam niedawno usiłowałem sobie przypomnieć, jak to
miejsce wyglądało dwie dekady temu.
Wąska Górczewska, wąska Powstańców
Śląskich, ceglane bieda-domki i gołębniki

trzęsące się w posadach, gdy przejeżdżał
obok nich tramwaj… Nie było wielkiego
osiedla przy Górczewskiej, a po horyzont
ciągnęły się łąki i nieużytki. Dziś trudno
sobie wyobrazić, że taki klimat panował
tu jeszcze na początku stulecia. A może
macie w swoich archiwach zdjęcia tego
miejsca z dawnych lat? Wyślijcie je na mój
adres mailowy, warto bowiem stworzyć
kronikę zmian na Bemowie.
Cieszę się, że piszecie do mnie maile
i tradycyjne listy. Zapewniam, że na każdy
odpisuję i staram się rozwiązać poruszany
w nim problem. Piszcie więc na mój adres
– jarekdab@wp.pl. Zapraszam też na spotkania ze mną w naszym Ratuszu. Wystarczy zatelefonować do Wydziału Obsługi
Rady pod nr tel. 22 443 77 70 i umówić
się na dogodny dla Was termin.
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Wszystkiego najlepszego w Nowego
Roku! Do zobaczenia!
Jarosław Dąbrowski,
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy
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JAK MINĄŁ ROK 2021 NA BEMOWIE?

Muzyczny sezon letni wystartował w czerwcu w Amfiteatrze Bemowo rewelacyjnym koncertem KULTU z charyzmatycznym Kazikiem
Staszewskim na czele. Dla mieszkańców zagrał
również twórca stylu beatrock Bartas Szymoniak. W lipcu na terenie OSiR Bemowo zorganizowaliśmy I Bemowski Piknik Naukowy, zwieńczony koncertem utalentowanego wokalisty
młodego pokolenia – Dawida Kwiatkowskiego.
Dni Bemowa 2021 rozpoczęliśmy we wrześniu
dwoma energetyzującymi koncertami w amfiteatrze: Baranovskiego oraz Kasi Kowalskiej
– artystki, która od lat podbija serca słuchaczy
swoją niezwykłą wrażliwością, a zarazem rockową energią. W grudniu zorganizowaliśmy
Świąteczne spotkanie na Placu Generalskim,
na którym m.in. rozbłysła świąteczna ilumina-
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cja. Na zakończenie roku w Parku Górczewska
odbył się finał akcji „Choinka pod Choinkę”
oraz koncert znakomitego wokalisty i multiinstrumentalisty Sławka Uniatowskiego.
Obiecujemy, że 2022 rok będzie obfitował
w równie ciekawe wydarzenia!
W imprezach udział wzięli: Urszula
Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo;
Jarosław Dąbrowski, Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bemowo; Zastępcy Burmistrza
– Mariusz Wajszczak, Piotr Kobierski, Jakub
Gręziak i Karol Sobociński; Radni Dzielnicy
Bemowo – Magdalena Gogol, Iwona Łoboda, Aneta Nowolecka, Ewa Przychodzień-Schmidt, Marta Sylwestrzak, Anna Wosińska,
Krystian Barciński, Maciej Bartosiak i Adam
Zawistowski.			
WPK
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CO POZA SZKOŁĄ NA CHRZANOWIE?
Pomimo okresu pandemii udało nam się
przeprowadzić postępowania przetargowe
i rozpocząć prace związane z:
– budową budynku oświatowego dla oddziałów wczesnoszkolnych z częścią przedszkolną
wraz z zewnętrznymi terenami sportowymi
i placami zabaw na terenie istniejącej Szkoły
Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3;
– rozbudową Szkoły Podstawowej nr 316
przy ul. Szobera 1/3;
– budową Zespołu przedszkolno-żłobkowego
przy ul. Cokołowej;
– budową Przedszkola przy ul. Siemiatyckiej;
– rozbudową Szkoły Podstawowej nr 316
przy ul. Szobera 1/3.
Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych w 2021 roku należy wymienić oddanie
do użytkowania Przedszkola przy ul. Legendy
na początku minionego roku. W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowaliśmy projekt
„Zagospodarowanie wyjścia na Fort Bema przy
Przedszkolu nr 415”.
Jesteśmy w trakcie realizacji kilku kluczowych
zadań dla mieszkańców Bemowa:
– „Lazurowa Wyspa – ogólnodostępny plac
zabaw dla dzieci w wieku od 1 roku życia
z elementami sensorycznymi i integracyjnymi, położony w Parku Górczewska w pobliżu
ul. Lazurowej”;
– budowa ulic: Wyki, Świętochowskiego;
– niebawem
rozpoczynamy
budowę
ul. Legendy.

Projekt budowy szkoły na Chrzanowie

Dzięki licznym monitom Zarządu oraz Rady
Dzielnica pozyskała na rok 2022 i lata następne
dodatkowo 68 800 000,00 zł. Środki te stanowić będą odpowiednio:
– dopełnienie finansowania ul. Piastów
Śląskich;
– finansowanie inwestycji związanej z budową filii Bemowskiego Centrum Kultury;
– finansowanie
modernizacji
obiektu
amfiteatru.
Na sam koniec rewelacyjna informacja!
Długo wyczekiwana inwestycja – budowa
szkoły na Chrzanowie – coraz bliżej! Rada
m.st. Warszawy podczas grudniowego posie-

dzenia przyznała Dzielnicy Bemowo na ten cel
pełne finansowanie, tj. brakujące 52 mln złotych. Obecnie trwa procedowanie pozwolenia
na budowę tej placówki oświatowej. Jesteśmy
coraz bliżej realizacji najważniejszej inwestycji
dla tej części dzielnicy.
Oczywiście zdarzało się, że przez pandemię
ekipy budowalne pracowały w ograniczonym
składzie, dlatego nie udało się uniknąć drobnych opóźnień. Niemniej jednak, biorąc pod
uwagę, w jak trudnym czasie działamy, udało
się oddać lub wkrótce zakończymy wiele ważnych inwestycji.
WID

BUDŻET OBYWATELSKI NA BEMOWIE – PODSUMOWANIE
8. edycja budżetu obywatelskiego już za
nami! Dziękujemy wszystkim projektodawcom
za zaangażowanie, jakie wnieśli w rozwój naszej
dzielnicy. Złożyli oni 78 projektów, z których
49 zostało dopuszczonych do głosowania.
W wyniku głosowania aż 34 projekty przeszły do realizacji! Łączna liczba głosów oddanych przez mieszkańców na projekty wyniosła
48 744! Choć nie jest to najwyższy wynik
w mieście, to możemy się pochwalić największą liczbą projektów przekazanych do realizacji! Łączna wartość zwycięskich projektów wyniosła 4 480 118,00 zł.
W tym roku przeważały projekty miękkie
– zajęcia oraz warsztaty o rozmaitej tematy-

ce, skierowane do różnych grup wiekowych.
Niezmiennie w czołówce plasują się też projekty dotyczące zieleni miejskiej. Dzięki Wam
Bemowo zazieleni się jeszcze bardziej!
Przypominamy, że trwa etap zgłaszania
projektów w kolejnej, IX edycji budżetu obywatelskiego. Zachęcamy do składania swoich
pomysłów. Aby wesprzeć Was w tym procesie,
przygotowaliśmy liczne dyżury urzędników,
którzy wspomogą Was merytorycznie i podpowiedzą najlepsze rozwiązania. Listę dyżurów oraz wiele innych informacji o budżecie
obywatelskim znajdziecie na naszej stronie
bemowo.um.warszawa.pl. Zapraszamy!
WPK
twojebemowo
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AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
– CIEKAWIE SPĘDZONY CZAS PRZED KOMPUTEREM
Trwająca
pandemia
spowodowała,
że wszystkie wykłady Akademii Bemowskiego
Seniora odbyły się w formule online. Wprawdzie nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, ale wysłuchanie ciekawych informacji lub
obejrzenie pięknych zdjęć choć na chwilę pozwala oderwać się od codziennych zmartwień.
Dlatego w 2021 roku spektrum naszych wykładów było bardzo szerokie. Rozpoczęliśmy
nowy minicykl „Sąsiedzi Dzielnicy Bemowo”.
Jesienią Jolanta Wiśniewska, starszy kustosz
Muzeum Warszawy, wygłosiła wykład online,
w którym opowiedziała wiele ciekawostek
z dziejów sąsiadującej z Bemowem Woli. Było
to niezwykle interesujące spotkanie, podczas
którego dowiedzieliśmy się, z jakimi głównymi wydarzeniami historycznymi kojarzona
jest Wola oraz kiedy jej teren został włączony
do Warszawy. Na kolejnym wykładzie online
dr Robert Gawkowski przedstawił nam historię Miasta Ogrodu Włochy, przybliżając dzieje
Nowych i Starych Włoch. Mogliśmy cofnąć się
w czasie i posłuchać wielu ciekawostek dotyczących tej dzielnicy. Jak widać, dzieje naszych sąsiadów są bardzo interesujące. Może
w przyszłym roku warto opowiedzieć o historii
Ursusa, Babic czy Ożarowa?
Oprócz wspomnianych powyżej, bliskich
nam dzielnic pokazaliśmy naszym słuchaczom
także dalsze zakątki świata. Zwiedziliśmy wirtualnie Czarnogórę, w której niedaleko miasta

Kotor znajduje się jedyny fiord na południu
Europy. Odwiedziliśmy też Czechy z przepiękną, historyczną krainą Morawy, która mogłaby
konkurować z włoską Toskanią. Zajrzeliśmy
również do pełnej zachwycających zabytków stolicy Litwy – Wilna. To były urokliwe
i pouczające podróże!
Nie zapomnieliśmy oczywiście o tak ważnym aspekcie, jak zdrowie naszych seniorów.
Mogli oni wysłuchać wykładów pt. „Mózg
w ruchu. Teoria i praktyka”, „Dietoterapia nadmiernej masy ciała” oraz „Aktywność fizyczna
w cukrzycy”. W ramach naszych spotkań online
poznaliśmy też właściwości miodu i zobaczyliśmy nasze bemowskie pszczoły, mieszkające
w pasiece na dachu Urzędu Dzielnicy.

Naszymi gośćmi były także znane osoby
ze szklanego ekranu, m.in. podróżniczka Elżbieta Dzikowska, kabareciarz Marcin Daniec
oraz gwiazda disco-polo Renata Dąbkowska. Na zakończenie Akademii Bemowskiego
Seniora 2021 wystąpiła znakomita polska piosenkarka – Urszula. W 2022 roku będziemy
robić wszystko, by nasze wykłady były równie
ciekawe.
W Akademii wzieli udział: Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo z zastępcami
– Mariuszem Wajszczakiem, Karolem Sobocińskim; Jarosław Dąbrowski, Przewodniczący
Rady Dzielnicy Bemowo oraz Radna Aneta Nowolecka.
WSZ

ZAJĘCIA PROZDROWOTNE
Aktywność fizyczna jest bardzo ważna
w każdym wieku, dlatego też w tym roku mieliśmy okazję przygotować mnóstwo zajęć prozdrowotnych, by móc połączyć ruch z czymś
przyjemnym, a zarazem pożytecznym.
Wiedząc jak bardzo nasi mieszkańcy w czasie pandemii tęsknią za ruchem, wprowadzi-
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liśmy zajęcia prozdrowotne w formie online.
Rozpoczęliśmy tanecznym krokiem zumbą
i zumbą gold. Następnie uruchomiliśmy online jogę i taniec w kręgu. Gdy tylko pogoda
zaczęła sprzyjać, mieszkanki naszej dzielnicy
mogły wziąć udział w zajęciach samoobrony. Odbywały się one na świeżym powietrzu
w zielonym otoczeniu na Osiedlu Przyjaźń.
Prowadziła je Anna Kasprzak – Mistrzyni Świata w kick-boxingu w formule full-kontakt,
siedmiokrotna Mistrzyni Polski i Mistrzyni
Europy w tej dyscyplinie, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w boksie. Zajęcia
miały na celu promowanie aktywnego stylu
życia, zwiększenie poczucia własnej wartości
oraz umiejętności samoobrony.
W trosce o dzieci klas IV-VIII szkół podstawowych, które przez długi czas pozostawały
na nauczaniu zdalnym i nie mogły uczestniczyć w lekcjach wychowania fizycznego,
uruchomiliśmy zajęcia gimnastyczno-ruchowe
w wodzie. Spotkały się one z tak dużym zainteresowaniem, że były kontynuowane w edycji jesiennej. Nasi najmłodsi mieszkańcy mogli
cieszyć się również spotkaniami integracyjno-ruchowymi organizowanymi w każdy czerwtwojebemowo

cowy czwartek w Parku Górczewska, gdzie spacer z rodzicem przeradzał się w spontaniczne
zabawy na trawie.
Dla miłośników muzyki oraz ruchu mieliśmy przyjemność zorganizować zajęcia z tańca
towarzyskiego. Najmłodsi wielbiciele muzyki
również mogli cieszyć się z cotygodniowych
lekcji tańca w dwóch lokalizacjach na terenie
dzielnicy.
Dla osób z niepełnosprawnościami tradycyjnie przygotowaliśmy gimnastykę w wodzie,
która była prowadzona pod okiem fizjoterapeuty. Nowością dla naszych seniorów były
zajęcia Cardio tenis, które w połączeniu z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi poprawiają kondycję i wzmacniają serce.
Okres świąteczny to czas długo wyczekiwany przez najmłodszych. Sportowy Mikołaj spotkał się z dziećmi z niepełnosprawnościami online za pomocą aplikacji WhatsApp. Oczywiście
nie zapomniał o upominkach.
Rok zakończyliśmy tanecznym krokiem
w ramach zumby dla seniorów, która cieszyła się wysoką frekwencją i uznaniem
uczestniczek.
WSZ

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Już od czerwca mogliśmy cieszyć się zajęciami integracyjno-rekreacyjnymi w Parku
Górczewska, w których brały udział dzieci wraz
z opiekunami. W ich ramach uczestnicy poznawali różne dyscypliny sportu oraz uczyli się
zdrowej rywalizacji, miło spędzając czas z najbliższymi. Nagrodą dla najbardziej aktywnych
osób były sobotnie wycieczki rowerowe po
Bemowie, podczas których uczestnicy poznawali najciekawsze miejsca do spędzania aktywnie czasu wolnego.
W lipcu spotkaliśmy się podczas „Rodzinnego biegania” w Parku Górczewska. Rodziny pokonywały dystanse 500 m lub 1000 m.
Na wydarzeniu nie zabrakło naszych bemowskich seniorów. We wszystkich kategoriach
biegowych wzięło udział łącznie 370 uczestników. Każdy otrzymał pamiątkowy medal,
a rodziny dodatkowo gry planszowe.

W październiku odbyła się Impreza Sportowo-Rekreacyjna, w ramach której został zorganizowany „XIX Integracyjny Rajd Rowerowy
Osób Niepełnosprawnych”. Został on sfinansowany ze środków m.st. Warszawy, a zorganizowany przez „BLIŻEJ DZIECKA – Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych”. Po rajdzie każdy
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal oraz jedyną w swoim rodzaju koszulkę
z obrazem Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja
1971 roku”. Następnie odbył się piknik sportowo-rekreacyjny, na którym przygotowaliśmy
mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Finałem całodniowego wydarzenia
były koncerty w naszym amfiteatrze.
W tym samym miesiącu odbyło się niezwykle ważne wydarzenie – Bieg Przeciw Przemocy „Widzisz? Reaguj! Jeśli nie ty, to kto?”.
Była to kolejna edycja zmagań biegaczy i chodziarzy nordic walking. Uczestnicy wystartowali na różnych dystansach, każdy mógł znaleźć
coś odpowiedniego dla siebie. Bieg Przeciw
Przemocy jest częścią bemowskiej kampanii
przeciwdziałania przemocy, realizowanej przez
Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Dzielnicy
Bemowo m.st. Warszawy oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy
Bemowo.
Obiecujemy, że w przyszłym roku aktywności fizycznej na świeżym powietrzu również nie
zabraknie.
W wydarzeniach udział wzięli: Urszula
Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo; jej
zastępcy Mariusz Wajszczak i Piotr Kobierski
oraz Radni Dzielnicy Bemowo Iwona Łoboda,
Aneta Nowolecka, Ewa Przychodzień-Schmidt,
Maciej Bartosiak.
WSZ
twojebemowo
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UCZNIOWIE SP 363 W KRAINIE ŻYCZLIWOŚCI

Nowy rok szkolny 2021/2022 uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi
10 rozpoczęli od „Tygodnia szczęścia w szkole”. Ogólnopolska akcja pod patronatem Fundacji „Dbam o Mój Zasięg” oraz „Budząca się
szkoła” pozwoliła naszym uczniom powrócić
w mury szkoły po długim okresie nauki zdalnej
w atmosferze szczęścia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich dobrostan psychiczny.
Szkolne korytarze zamieniły się w Aleje Dobrych Życzeń i inspirujących cytatów, a funkcjonująca w tych dniach poczta szkolna rozsyłała pozytywne życzenia dla każdego ucznia.
W ramach tygodnia szczęścia ogłoszony został
konkurs filmowy „Czym jest dla mnie szczęście
w szkole”. Uczniowie stworzyli wspaniałe filmy,
a zwycięskie nagrania zostały zamieszczone na
szkolnym FB. Wzięliśmy również udział w akcji
„Warszawskie Święto Drzewa – Milion Drzew
dla Warszawy 2021”. W ramach współpracy
z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy i Fundacją
„Gaja” otrzymaliśmy sadzonki drzew, które
zostały zasadzone przez dzieci w najbliższym
otoczeniu szkoły. W ramach akcji podjęliśmy
we współpracy z rodzicami inicjatywy oraz
działania ekologiczne i przyrodnicze – „Podziel
się roślinką”, „Dzień Jabłka”, „Las w słoiku”.
14 października uczniowie klas I sadzili swoje
drzewo z okazji pasowania na ucznia. Działając zgodnie z dewizą „Pomaganie jest super”,
szkolny wolontariat, nauczyciele, dzieci i rodzice wspierają różne akcje charytatywne odbywające się na terenie naszej dzielnicy. Podczas Dni Bemowa organizowanych w Parku
Górczewska wolontariusze ze SP 363 kwestowali dla Małej Adelki, która walczy z chorobą,
włączyliśmy się również w aukcję dekoracji
świątecznych dla Krzysia, który czeka na operację małego serduszka. „Pola Nadziei”, akcja
promująca ideę hospicjum i wspieranie opieki
domowej nad ciężko chorymi bliskimi, również
została wsparta przez naszych wolontariuszy,
którzy sadzili żonkile w Parku Górczewska wraz
z przedstawicielami Urzędu Dzielnicy Bemowo. Kontynuując działania dla hospicjum, wolontariusze zorganizowali w szkole kiermasz
ciast i ciasteczek, a uzyskane pieniądze zostały
przekazane fundacji.
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Świetlica szkolna – miejsce odpoczynku
i kreatywnych działań naszych najmłodszych
uczniów – tętni życiem. Od września nauczyciele realizują międzynarodowe projekty
„Kreatywne Prace Plastyczne” i „Zbieram to
w szkole” oraz innowacje: „Baw się w świetlicy”, „Świat w naszych rękach – poznaj faunę
i florę”, „Słowo i plastyka”. Rozwijają one zdolności, poszerzają wiedzę, uczą działać na rzecz
innych ludzi i przyrody, a przede wszystkim
pozwalają twórczo spędzić czas. W ramach
projektu „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”
w placówce został zainicjowany „Tydzień dobrych relacji”. Wokół tego wydarzenia odbyło
się wiele ciekawych inicjatyw: lekcje życzliwości, bicie rekordów sportowych i słownych,
aerobik na patio podczas przerw, turniej gier
planszowych oraz plebiscyty na nauczyciela – o złotym sercu; bystre oko; nauczyciela,
który najbardziej słucha uczniów i nauczyciela
o najładniejszym charakterze pisma. Od września realizujemy szkolny projekt regionalny
„Z biegiem Wisły na ludowo”, który wprowadza uczniów w świat tradycji i kultury ludowej
oraz barwnego folkloru polskiego. Zadania
realizowane przez dzieci przybliżają im różnorodność, barwę, gwarę i piękno polskich
regionów. Uczniowie z wielkim entuzjazmem
włączyli się w realizację zadań projektowych,
które mają przybliżyć ich do korzeni. Zorganizowany w szkole 23 listopada wieczór muzyczno-poetycki pod hasłem „Na Ludową Nutę”
zgromadził na widowni rodziców, którzy zostali
zaproszeni w podróż po naszym kraju w rytm
tańców i piosenek ludowych. Uczniowie klas
0-VIII prezentowali tańce, melodie, piosenki
i wiersze związane z polskim folklorem. Koncert okazał się wspaniałym widowiskiem,
a młodym artystom pozwolił odkryć i zaprezentować swoje talenty.
Jak co roku uczniowie SP 363 aktywnie
włączają się w obchody Międzynarodowego
Dnia Praw Dziecka z UNICEF. W tym dniu cała
społeczność szkolna ubiera się na niebiesko,
w centrum szkoły starsi uczniowie prowadzą
debaty, a młodsi swoimi pracami plastycznymi
poruszają ważne kwestie związane z prawami
każdego dziecka.			
SP 363
twojebemowo

FRANKOFONIA 2021
19 listopada 2021 roku odbyły się przesłuchania konkursowe VIII Warszawskiego
Festiwalu Piosenki Francuskojęzycznej „FrankoFonia 2021”, organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 364 im. Konstancji Markiewicz
przy ul. M. E. Andriollego 1. Celem konkursu
było propagowanie języka francuskiego poprzez śpiew, a w szczególności: podnoszenie
poziomu wiedzy i umiejętności językowych
dzieci i młodzieży, zainteresowanie uczniów
kulturą państw francuskojęzycznych, rozbudzenie ciekawości i tolerancji wobec innych
narodów, ich kultury, tradycji i języka, wyzwalanie artystycznych emocji i inspiracji twórczych. Do udziału w VIII Warszawskim Festiwalu Piosenki Francuskojęzycznej „FrankoFonia
2021” zgłosiły się 24 osoby. Uczestnicy prezentowali bardzo zróżnicowany repertuar – od
tradycyjnych utworów („Champs Elysees”),
poprzez utwory współczesne („Trop beau”),
po piosenki w przekładzie na język polski
(„Czas katedr” – „Le Temps Des Cathédrales”). Przesłuchania odbywały się bez udziału
publiczności, w reżimie sanitarnym, a całość
była rejestrowana. Ze względu na sytuację
pandemiczną Koncert Laureatów nie odbędzie
się – każdy uczestnik otrzyma płytkę z przesłuchań konkursowych. Do kolejnej edycji, czyli
do IX Warszawskiego Festiwalu Piosenki Francuskojęzycznej „FrankoFonia 2022”, zapraszamy w maju 2022 roku. Szczegóły na stronie
organizatora: www.sp364.edu.pl.
SP 364

Kornelia Kierzkowska i Karolina Bruderek
- Szkoła Podstawowa nr 364
im. Konstancji Markiewicz

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ WYDZIAŁU
OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

Fot. Joanna Kryszkiewicz

– To był bardzo pracowity rok w Wydziale Ochrony Środowiska. Oprócz zadań bieżących wykonywanych stale i związanych
m.in. z: utrzymywaniem czystości i porządku,
monitorowaniem środowiska, konserwacją
18 ujęć wody oraz rowów, zbiorników wodnych i kolektorów deszczowych, a także nowopowstałej tężni solankowej w Parku Górczewska, przeglądami i konserwacją placów
zabaw i siłowni plenerowych, altany warsztatowo-wypoczynkowej na forcie Bema, współpracą z wolontariuszami opiekującymi się
zwierzętami wolno bytującymi, pielęgnacją
i utrzymywaniem terenów zieleni oraz nowymi
nasadzeniami, opieką nad pszczołami zamieszkującymi dwa ule na dachu Urzędu Dzielnicy
Bemowo, Wydział Ochrony Środowiska reali-

Fot. Joanna Kryszkiewicz

zował również zwycięskie projekty z budżetu
obywatelskiego (w tym zadania inwestycyjne).
Chciałbym krótko przypomnieć Państwu najważniejsze realizacje – informuje Karol Sobociński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
– W kwietniu zrealizowano projekt
z budżetu obywatelskiego „Zielona cisza”,
w ramach którego w Parku Górczewska zostało stworzone miejsce, gdzie mieszkańcy mogą
w ciszy odpocząć, rozłożyć koc, poczytać książkę i poobcować z przyrodą, z dala od miejskiego hałasu i zapachu spalin. Drzewa i krzewy
powodują naturalny, przyjemny dla ucha szelest, który neutralizuje szum miasta i wycisza.
Nasadzony został w tym miejscu żywopłot
z 30 szt. grabów oraz rabata bylinowa i krzewy. Zachęcam do odwiedzin miejsca w parku,
gdzie cisza jest zielona.
Następnie w ramach realizacji projektu
„Łąka kwietna na Bemowie” wzdłuż ulicy Hery
powstała kolorowa, pachnąca i pożyteczna
łąka na powierzchni 1000 m2, która stanowi
nie tylko ozdobę przedmiotowego terenu, ale
jest również domem dla wielu gatunków owadów, roślin, ptaków oraz jeży. Dbaliśmy również
o kasztanowce rosnące na terenach administrowanych przez Dzielnicę. W ramach realizacji projektu „Ratujmy bemowskie kasztanowce” wykonano inwentaryzację kasztanowców,
montaż 3 szt. pułapek feromonowych na każdym z 50 kasztanowców i pięciokrotne wygrabianie liści wraz z ich wywozem do utylizacji.
Zawieszanie pułapek feromonowych na kasztanowcach będzie kontynuowane w przyszłym
roku, zgodnie z umową na utrzymanie zieleni.
W ramach dwóch części zwycięskiego projektu „Pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na historycznym osiedlu Boernerowo” wykonano
w pierwszym etapie trzebież, która polegała
na usuwaniu odrostów drzew i samosiewów
twojebemowo

o obwodach niewymagających uzyskania stosownego zezwolenia Marszałka Województwa
Mazowieckiego, rosnących w przegęszczeniu,
zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie
(np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Trzebież miała na celu poprawę
warunków wzrostu drzew rosnących zbyt gęsto
poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Wykonane prace pielęgnacyjne drzewostanu, polegające na trzebieży, umożliwiły zaprojektowanie
i realizację nowych nasadzeń zieleni w ramach
drugiej części projektu. Projektowana szata
roślinna została dostosowana do istniejących
warunków leśnych. Nowe nasadzenia drzew
i krzewów stanowią zieleń uzupełniającą w zamian za wycinkę drzew obumarłych, chorych
i zagrażających bezpieczeństwu oraz trzebież
samosiewów i podrostów. W sumie posadzono
51 drzew, 3600 krzewów, 3300 bylin i 1700 roślin cebulowych, w tym jeżyny, derenie, kaliny,
cisy, trzmieliny, leszczyny, śnieguliczki, których
owoce będą także źródłem pokarmu dla zwierząt, winobluszcz, paprocie, zawilce, konwalie
i przylaszczki. Nie zapomniano o roślinach cebulowych, takich jak cebulice czy żonkile posadzone w pobliżu ciągów pieszych. Zgodnie
z życzeniem mieszkańców posadzono także
okazałe sosny, świerki, graby, głogi i jarzębiny,
które odmłodzą i wzbogacą istniejący drzewostan. Gałęzie usuniętych drzew posłużyły
jako budulec domków dla jeży. W listopadzie
mieszkańcom naszej dzielnicy zostały udostępnione trzy stałe miejsca do zbierania drobnych
elektroodpadów, tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE). Ich ustawienie było realizacją
zwycięskiego projektu „Stałe punkty elektroodpadów na północnym Bemowie”. W pojemnikach można umieszczać zużyte baterie, przepalone żarówki, opakowania po tonerach,
ładowarki oraz zbędne płyty CD/DVD. Stacje
MPE mają na celu ułatwienie mieszkańcom
wyodrębniania ze strumienia odpadów komunalnych tych, których właściwe zagospodarowanie wymaga podjęcia dodatkowych działań.
Wszystkie zgromadzone w stacjach MPE elektroodpady zostaną nieodpłatnie przekazane
do utylizacji w sposób gwarantujący ochronę
środowiska naturalnego, zgodnie z zawartym
porozumieniem między Dzielnicą Bemowo
a odbiorcą odpadów. W 2021 roku zostaną
również zrealizowane następujące projekty:
„Duże drzewa antysmogowe i ozdobne, a także
kosze i ławki z zadaszeniem oraz naturalne elementy parkowe dla Bemowa”, „Psi park” oraz
„Zielona «Stara Górczewska»” – rewitalizacja
pasów zieleni na odcinku ulicy Górczewskiej
(starej), w ramach której tereny zieleni Bemowa zostaną wzbogacone nie tylko o nowe
nasadzenia, ale również nowe obiekty małej
architektury. Szczegóły związane z realizacją
powyższych projektów przedstawię Państwu
w kolejnym wydaniu Biuletynu „Twoje Bemowo” – informuje Karol Sobociński.
WOŚ
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PODSUMOWANIE KULTURALNEJ DZIELNICY BEMOWO W 2021 ROKU

Rok 2021 był dla kultury trudnym rokiem.
Mimo że musieliśmy się przenieść do sieci, rozpoczęliśmy go z przytupem, zapraszając Was
na koncert noworoczny Warszawskiej Orkiestry Impressione, a następnie na niepowtarzalny koncert kolęd w wykonaniu Andrzeja
Piasecznego.
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, jak co roku, na Bemowie przybrał
formę Motoorkiestry, którą transmitowaliśmy
na żywo w internecie. W nowej formule znakomicie odnaleźli się zarówno prowadzący aukcje
dziennikarze motoryzacyjni, zaproszeni kierowcy rajdowi, jak i mieszkańcy, dzięki czemu
wspólnie uzbieraliśmy kwotę 365 112,12 zł.
Wiosnę przywitaliśmy występem jednego z topowych polskich wokalistów. Multiinstrumentalista Krzysztof Zalewski swoim
koncertem zrobił fantastyczną niespodziankę bemowskim paniom w dniu ich święta.
Następnie zaprosiliśmy mieszkańców na wielkanocny koncert pasyjny jedynego w swoim
rodzaju Zespołu Mazowsze.

W sezon letni weszliśmy pełną parą. Amfiteatr zaczął w końcu tętnić życiem. Mieszkańcy tłumnie i z wielkim entuzjazmem przyjęli
zaproszenie na występy naszych rodzimych
gwiazd. Publiczność rozgrzali Cleo i Dawid
Kwiatkowski, Patrycja Markowska i jej gość
specjalny Artur Gadowski, Wilki oraz Zespół
Raz Dwa Trzy.
77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego uczciliśmy tradycyjnie z mieszkańcami, śpiewając wspólnie hymn Polski na głównym skrzyżowaniu Bemowa. Następnie w świat powstańczych
piosenek przeniosła nas Ferajna z Hoovera, rozśpiewując wypełniony po brzegi amfiteatr.
„Nie zwalniając tempa, dojechaliśmy
do wrześniowych Dni Bemowa, podczas których wystąpili idol młodzieży, raper Smolasty
oraz Agnieszka Chylińska pokazująca swoim
elektryzującym koncertem, że warto było”
– mówi Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo. Najmłodszych mieszkańców w zaczarowany świat Kopciuszka zabrał
Teatr Bemowo.

Jesienią przenieśliśmy się do bardziej kameralnych obiektów. Na deskach Sali Widowiskowej WAT gościliśmy Anię Dąbrowską z pięknym
koncertem „Tribute Memory”. Publiczność
zgromadzona w Bemowskim Centrum Kultury
usłyszała niezapomniane przeboje Zbigniewa
Wodeckiego w wykonaniu Roberta Rozmusa.
Wymieniliśmy jednym tchem większe wydarzenia, jednak każde z nich było niezapomnianym przeżyciem zarówno dla nas, organizatorów, jak i dla Państwa. Mieliśmy podwójną
radość z tego, że mogliśmy widzieć Państwa na
żywo.
Koniec roku był dla nas również aktywny.
W ramach świątecznych prezentów zaprosiliśmy Państwa na liczne spektakle teatralne,
taneczne show oraz pokazy kinowe. O tym
jednak piszemy poniżej.
Serdecznie dziękujemy za wspólnie przeżyte chwile, spotkania i aktywności, a także
docenienie naszych starań, by zorganizować
wartościowe i odpowiadające Państwa potrzebom wydarzenia kulturalne. Życzymy Państwu
i sobie Do Siego Roku 2022.
WKU

CZAS ŚWIĄTECZNYCH PREZENTÓW
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„W rozgłośniach radiowych słyszymy
świąteczne piosenki, sklepy rozświetlone
są gwiazdkowymi iluminacjami, a w domach
dekorujemy pierniki. Żeby w tym klimacie
zatopić się jeszcze bardziej, przygotowaliśmy
dla Państwa wyjątkowe wydarzenia” – mówi
Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo.
Dzieci zaprosiliśmy na spektakl, który
od pokoleń jest świąteczną, grudniową klasyką
– balet „Dziadek do Orzechów” na motywach
baśni braci Grimm, z muzyką Piotra Czajkowskiego. Po przedstawieniu Teatru Palladium
na najmłodszych czekał Mikołaj ze Śnieżynką
i słodką niespodzianką. Dzieci miały okazję
poznać pracownię Świętego Mikołaja i zrobić
sobie zdjęcie w jego saniach.
twojebemowo

Następnego dnia troszkę starsi mieszkańcy
Bemowa, w ramach prezentu mikołajkowego,
świetnie bawili się, oglądając komedię w wykonaniu Teatru Capitol „Kochane pieniążki”.
Sztuka pokazuje perypetie Henry’ego, który
obdarowany przez los walizką pełną pieniędzy
przekonał się, że ma w ręku „gorący towar”,
należący do tajemniczego i niebezpiecznego
właściciela.
Wielbicieli muzyki i tańca zaprosiliśmy
na włoski wieczór z muzyczno-tanecznym
show. Popularne przeboje różnych epok oraz
wysokiej klasy tancerze, Stefano Terrazzino
i Paulina Biernat, to recepta na dobrą zabawę.
Odważniejsi z widzów mieli okazję pokazać
swoje umiejętności i talenty na scenie.
WKU

CZAS NA ZMIANY
Rok 2021 był rokiem, w którym cały świat
mógł wziąć głęboki oddech. My też mieliśmy
czas, by dostosować się do nowych realiów,
wprowadzić zmiany na poziomie technologicznym, nadrobić stracony czas przy organizacji
wspólnych spotkań oraz reaktywować bogatą,
stacjonarną ofertę zajęciową. Zrealizowaliśmy
wiele projektów w ramach budżetu obywatelskiego, dzięki któremu nasi mieszkańcy mogli
korzystać ze stworzonej przez nas, wspólnej
przestrzeni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się Warsztaty Kryminalistyczne, warsztaty
w ramach projektu pn. „Kobiecy Krąg”, Kino
Plenerowe czy wymiana książek. We współpracy z Urzędem Dzielnicy Bemowo zorganizowaliśmy koncerty znanych polskich gwiazd,
takich jak Cleo, Wilki oraz Patrycja Markowska.
Gościliśmy również wiele cenionych i ciekawych osobistości świata kultury. Wśród nich
znaleźli się m.in.: Jakub Żulczyk, prof. Marcin
Matczak, Natalia de Barbaro, Joanna Kesz-

ka, Beata Pawlikowska, Przemek Staroń oraz
Marek Dutkiewicz. Przeprowadziliśmy także
ciekawy wywiad z Saulem Dreierem, ocalałym
z holokaustu, który podzielił się z nami swoimi
wspomnieniami.
Wznowienie naszej ciekawej oferty zajęciowej, wzbogaconej o szereg nowych propozycji, okazało się strzałem w dziesiątkę. Liczba
zapisujących się osób wskazuje na ogromną
potrzebę uczestnictwa w kulturze zarówno
dzieci, jak i dorosłych. W kręgu zainteresowań znalazły się zajęcia ruchowe, muzyczne
oraz szeroko pojęte warsztaty artystyczne
z zakresu sztuk wizualnych, teatru czy modelarstwa lotniczego. Niezmienną uwagę przyciąga
również oferta spektakli teatralnych dla dzieci
w ramach znanego już na Bemowie cyklu
Teatralne Poranki Bajkowe.
W 2022 roku zachęcamy do odwiedzania
naszej strony bemowskie.pl, gdzie czekać będzie na mieszkańców szereg ciekawych atrakcji,
na które już teraz zapraszamy.
BCK

DOBRY ROK BEMOWSKIEJ BIBLIOTEKI
Proces automatyzacji działań w bemowskiej
bibliotece trwa od 2 lat. Jednak to mijający rok
okazał się wyjątkowy pod każdym względem.
– Zwiększyliśmy ofertę, zasoby, odświeżyliśmy
wnętrza kilku placówek, wprowadziliśmy nowe
usługi i, co ważne, nasze starania zostały trzykrotnie wyróżnione – podkreśla dyrektorka biblioteki Anna Fiszer-Nowacka.
W ubiegłym roku ruszyły sztandarowe usługi
bemowskiej biblioteki, takie jak videozapis do
biblioteki, e-platforma biblioteczna, czyli biblioteka online, e-czytelnia prasy, z której skorzystało 17 tys. użytkowników, czy też sterowanie
kontem bibliotecznym dzięki komendom sms.
Rozwój e-usług i e-oferty przyspieszyła pandemia. – Automatyzacja i e-rozwój jest ważny,
ale pamiętajmy, że duszą biblioteki są książki, kultura i edukacja, które stanowią wartość
nadrzędną w bibliotece, dlatego w tym roku
staraliśmy się też zmodernizować placówki
stacjonarne. Wypożyczalnie przy Konarskiego
(nr 38) i przy Powstańców Śląskich 108a (nr 113)
oraz Czytelnia nr XVII przy Powstańców Śląskich
zyskały nowy wygląd. Podgląd placówek można
zobaczyć na wirtualnym spacerze – zaznacza dy-

rektorka. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły
się lekcje biblioteczne, warsztaty artystyczne
i zajęcia literacko-plastyczne.
W tym roku księgozbiór biblioteki był wyjątkowo mocno wzbogacany. Oprócz bieżących
nowości, lektur itp. zakupiono książki m.in.
o zdrowiu, leczeniu holistycznym, rozwoju osobistym, psychologiczne, biografie o wartości
blisko 95 tys. zł oraz filmy, audiobooki i e-booki o wartości 42 tys. zł. Doposażenie katalogu odbywało się według sugestii czytelników
w ramach realizacji dwóch projektów z budżetu obywatelskiego. Również dzięki pomysłom
zgłoszonym przez mieszkańców zostały zorganizowane bezpłatne warsztaty praktyczne dla
dorosłych, m.in.: rośliny w słojach i w szkle,
majsterkowanie, robótki ręczne, decoupage, joga, opiewające na łączną kwotę ponad
134 tys. zł.
– Z optymizmem i dobrą energią wchodzimy w rok 2022. Będziemy realizować m.in.
zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych z dotacji MKiDN, a także – dzięki mieszkańcom Bemowa – kolejne projekty w ramach
inicjatyw obywatelskich – dodaje dyrektorka.
twojebemowo

ZOSTAŃ
WOLONTARIUSZEM
WOŚP
30. Finał WOŚP zbliża się wielkimi krokami.
Bemowo tradycyjnie zagra wspólnie z Automobilklubem w ramach Motoorkiestry. „Gorąco zachęcam wolontariuszy do zgłaszania się
do naszego sztabu, ja już to zrobiłem. Zbieramy na sprzęt do diagnostyki i leczenia wzroku
u dzieci" – zaprasza Jakub Gręziak, Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Kontakt dla osób, które chcą zostać
wolontariuszami:
Aleksandra Pszczółkowska,
tel. 22 443 76 96,
e-mail: apszczolkowska@um.warszawa.pl.
WKU

Dobre praktyki zostały dostrzeżone.
We wrześniu 2021 roku biblioteka została
wyróżniona w konkursie „Słoneczniki 2021”
w kategorii „Logika” na najbardziej rozwojową
inicjatywę dla dzieci w wieku 0-14 lat za projekt
„Tygrysy ekonomii”. Miesiąc później dyrektorce
biblioteki przyznano tytuł Innowacyjnej Menedżerki Kultury 2021. W grudniu zaś biblioteka
otrzymała nagrodę im. Kierbedziów za „Pracę
z czytelnikiem”. Kapituła doceniła fakt, że biblioteka od wielu lat należy do pionierów we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań przyjaznych
czytelnikom. 		
Biblioteka Bemowo
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RUSZ SIĘ PRZED ŚWIĘTAMI ZE SPORTOWCAMI
Krzysztofa Kurysia – trenera piłki ręcznej,
nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 341,
pasjonata sportu, uwielbianego przez dzieci;
Karola Zielińskiego – ratownika medycznego, założyciela firmy prowadzącej szkolenia
z ratownictwa medycznego;
Anię Dąbrowską – siatkarkę, trenerkę UKS
321 Warszawa Bemowo, założycielkę Fundacji
Instytut Aktywności;
Klaudynę Pogorzelską – trenerkę tańca prowadzącą zajęcia dla dzieci w Kids Academy.

4 grudnia po raz kolejny zaprosiliśmy mieszkańców Bemowa na wspaniałą imprezę „Rusz
się przed Świętami ze Sportowcami”, która odbyła się na hali sportowej OSiR Bemowo przy
ul. Obrońców Tobruku 40. W wydarzeniu wzięło
udział ponad 100 osób. Najmłodszy uczestnik
miał 4 dni!
Treningi zostały poprowadzone przez znanych i lubianych sportowców oraz trenerów
różnych dyscyplin:
Katarzynę Dulnik – Mistrzynię Europy w koszykówce, zawodniczkę, trenerkę, energetyczną
i pozytywną osobę;
Piotra Renkiela – koszykarza, zawodnika,
obecnie trenera reprezentacji Polski w koszykówce 3x3, która brała udział w Igrzyskach
Olimpijskich w Tokio 2020;
Dariusza Kowaluka – lekkoatletę, sprintera, mistrza olimpijskiego w sztafecie mieszanej
4x400 metrów;
Aleksandrę Mierzejewską – sztangistkę,
Mistrzynię Europy w podnoszeniu ciężarów;

Dorotę Świeniewicz – siatkarkę, reprezentantkę Polski, Mistrzynię Świata 2018, srebrną
medalistkę Pucharu Świata, obecnie zawodniczkę Projektu Warszawa, wychowankę klubu MKS
MDK Warszawa;
Kacpra Lachowicza – trenera, pasjonata
koszykówki, konferansjera, który jest z nami
od pierwszej edycji „Rusz się przed Świętami
ze Sportowcami”;
Pawła Mikołajczaka – siatkarza, byłego
zawodnika Onico Warszawa, obecnie zawodnika
Metro Warszawa, współpracującego z Projekt
Warszawa, współzałożyciela Fundacji Instytut
Aktywności, która prowadzi zajęcia sportowe
oraz obozy dla dzieci i dorosłych;
Tomka Borowskiego – trenera Skra Rugby
Warszawa;
Jana Cala – zawodnika Skra Rugby Warszawa,
kapitana drużyny;
Marcina Kozerę – właściciela Bushido
Centrum, które na Bemowie organizuje zajęcia
karate dla dzieci i młodzieży;

Uczestnicy mogli spróbować swoich sił
w różnych dyscyplinach sportowych: siatkówce,
koszykówce, piłce ręcznej, lekkoatletyce, rugby,
ratownictwie medycznym, podnoszeniu ciężarów, karate, a także grach i zabawach dla dzieci.
Zajęcia odbyły się w fantastycznej, sportowej
atmosferze przy olbrzymiej dawce pozytywnej
energii! Każdy z uczestników mógł znaleźć coś
dla siebie. Mamy nadzieję, że impreza zachęciła
mieszkańców do większej aktywności fizycznej
i zdrowego, sportowego zmęczenia. Podczas
wydarzenia chcieliśmy pokazać, że niezależnie
od tego, jaką dyscyplinę sportu uprawiacie,
to warto się ruszać!
Każdy z uczestników zabrał do domu pamiątkową koszulkę, a na zakończenie dzieci otrzymały prezenty, które wręczył Piotr Kobierski,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, oraz
Maciej Bartosiak, Radny Dzielnicy Bemowo.
Do zobaczenia w 2022!
WSR

OCHOCKI KLUB SPORTOWY „S K R A” NA BEMOWIE – SEKCJA DZIECIĘCA
Zajęcia z grupą miniżaków i żaków rozpoczęliśmy we wrześniu 2020 r. na obiektach Szkoły
Podstawowej nr 363 przy ul. Rozłogi 10 pod
opieką trenerów Macieja Królikowskiego oraz
Tomasza Borowskiego.
Sezon wiosenny rozpoczął się od przymusowego lockdownu, co spowodowało przesunięcie rozpoczęcia rozgrywek. Zaczęliśmy je od Turnieju Dzieci i Młodzieży w Lublinie 8 maja, gdzie
wygraliśmy kategorię miniżaka.
W następnym turnieju w Warszawie zajęliśmy 2 miejsce. 23 maja graliśmy w najmocniej
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obsadzonym Turnieju Dzieci i Młodzieży w Polsce, gdzie zajęliśmy 4 miejsce, przegrywając tylko jeden mecz z Lechią Gdańsk.
29 maja br. w Siedlcach odbył się Turniej
Dzieci i Młodzieży, który wygraliśmy. W ogólnej
klasyfikacji ogólnopolskiej zajmujemy wysokie
3 miejsce. To nie był koniec naszych sukcesów,
ponieważ na Turnieju finałowym w Sopocie
w dniach 12-13 czerwca zdobyliśmy brązowy
medal podczas Mistrzostw Polski w kategorii
miniżak.
WSR
twojebemowo

ZADASZONE BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ NA OSIR BEMOWO
W BOPN – OSiR Bemowo powstało nowe
i całkowicie zadaszone boisko do piłki nożnej. Wymieniona została także nawierzchnia.
20 maja 2021 r. w obecności Renaty Kaznowskiej, Wiceprezydent m.st. Warszawy; Doroty Ognichy, Zastępcy Dyrektora Biura Sportu;
Urszuli Kierzkowskiej, Burmistrz Dzielnicy
Bemowo oraz jej zastępców: Mariusza Wajszczaka i Piotra Kobierskiego; Radnych Dzielnicy
Bemowo: Magdaleny Gogol i Anny Wosińskiej oraz Dyrektora OSiR Grzegorza Surówki,
została podpisana umowa z wykonawcą – firmą
Interhall.
Boisko B przy ul. Obrońców Tobruku 11 zyskało nową nawierzchnię i zostało powiększone. Rozbudowana została także hala pneumatyczna. Nowe zadaszenie ma wymiary 111x74
m i 19 m wysokości. Jest to jeden z największych
„balonów” w Warszawie.
Prace były prowadzone etapami. W lipcu
i sierpniu wykonawca powiększył boisko i wymienił nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz
uzyskał certyfikat FIFA. W listopadzie zamontował zadaszenie.

Wartość umowy to 3 542 400 zł. Zadanie jest
współfinansowane przez Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę
1 826 500 zł. Pozostałe środki pochodzą
z budżetu miasta.

Dzięki tej inwestycji Bemowski Ośrodek
Piłki Nożnej dysponuje obiektem z 2 boiskami ze sztuczną nawierzchnią, w tym jednym
zadaszonym.
WSR

SEZON 2020/2021 KOSZYKARSKIEJ LEGII
Rok 2021 był bardzo udany dla koszykarzy
Legii Warszawa. Zieloni Kanonierzy zakończyli
sezon 2020/2021 ostatecznie na 4 miejscu, a na
jesieni rewelacyjnie spisywali się na arenie międzynarodowej w rozgrywkach FIBA Europe Cup.
Na Bemowo zawitały znakomite, europejskie
drużyny, m.in. FC Porto czy Parma Parimatch.
Wspierany przez Urząd Dzielnicy Bemowo
zespół Legii do boju prowadzi wieloletni kapitan
reprezentacji Polski Łukasz Koszarek, a hala OSiR
przy ul. Obrońców Tobruku 40 zawsze wypełnia
się do ostatniego miejsca (oczywiście zgodnie
z obowiązującymi zaleceniami sanepidu).
Legioniści kończą rok na 6 miejscu Energa
Basket Ligi, co bardzo dobrze rokuje na przyszłość.				
Legia Kosz
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
KOALICJI OBYWATELSKIEJ W 2021 R.
Drodzy Mieszkańcy!
Mijający rok był dla nas wszystkich pełen
wyzwań. Dla radnych obecna rzeczywistość
oznacza konieczność szukania nowych sposobów kontaktu z mieszkańcami oraz realizacji
ich potrzeb mimo zmieniających się warunków
naszej działalności. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych inicjatyw i pomysłów
radnych Koalicji Obywatelskiej.
Zarówno na sesjach Rady, jak i w naszych
interpelacjach staramy się zadbać o to, aby bemowski odcinek II linii metra był w pełni funkcjonalny (stąd nasze interwencje w sprawie
punktów handlowych na stacjach metra czy
dodatkowych wyjść na stacji metra Chrzanów)
oraz aby towarzyszyła mu od początku pełna
infrastruktura w postaci węzłów przesiadkowych i parkingów. Interweniujemy, kiedy jego
budowa stanowi nadmierne utrudnienie dla
kierowców czy też pieszych, w szczególności
osób z ograniczeniem mobilności.
W związku z silnym rozwojem mieszkalnictwa ważną kwestią jest planowanie przestrzenne. Dzięki naszym działaniom rozpoczęły
się prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu w okolicy
dawnego hipermarketu Tesco, uchwalono plan
dla rejonu Placu Kasztelańskiego. Przyspieszyły
także prace nad planem zagospodarowania dla
Osiedla Przyjaźń, którego uchwalenie nastąpi
najprawdopodobniej w 2022 roku.
Uchwalenie w roku 2021 planu zagospodarowania dla Chrzanowa nie oznacza dla nas
utraty zainteresowania tą częścią dzielnicy. Na
posiedzeniach Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego omawialiśmy perspektywy rozwoju dróg na terenie osiedla, a także rozwój sieci
wodno-kanalizacyjnej, która jest ściśle związana z powstaniem najważniejszej inwestycji
Bemowa – zespołu szkolno-przedszkolnego na
Chrzanowie.
Mamy wielu młodych mieszkańców, zatem kwestie dotyczące edukacji są jednym
z naszych priorytetów. Podczas styczniowej
Komisji Edukacji oraz Komisji Inwestycji i Ładu
Przestrzennego zapoznaliśmy się z koncepcją
rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 341 przy
ul. Oławskiej. W październiku grupa radnych
KO odwiedziła natomiast budowę, by zobaczyć
postępy. W 2021 r. wizytowaliśmy również budowę Przedszkola nr 98 przy ul. Legendy oraz
odwiedziliśmy Liceum im. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Komisja Edukacji uważnie przyglądała się również sytuacji w bemowskich
placówkach w związku z kolejnymi falami koronawirusa. Podczas listopadowego posiedzenia
szczegółowo omówiliśmy kwestię pomocy psychologicznej dla bemowskich uczniów. Zadbaliśmy o to, aby Bemowo było jedną z pierwszych dzielnic Warszawy, w której wszystkie
szkoły wyposażone są w Różowe Skrzyneczki.
Interweniowaliśmy też wielokrotnie w sprawie
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przeznaczenia środków na niezbędne remonty
w bemowskich placówkach edukacyjnych.
W listopadzie po raz kolejny na połączonych
Komisjach Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich oraz Inwestycji i Ładu Przestrzennego
rozpoczęliśmy dyskusję na temat organizacji
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Lista
spraw zgłoszonych przez mieszkańców była
tak obszerna, że temat będzie kontynuowany
w styczniu na kolejnym, trzecim posiedzeniu
Komisji.
Dzięki działaniom naszych radnych przybliża się perspektywa wybudowania nowoczesnych kortów tenisowych przy ul. Raginisa,
a mieszkańcy będą mieli możliwości korzystania z jeszcze szerszej niż dotychczas oferty zajęć sportowych.
Pod koniec roku, na wniosek radnych Koalicji Obywatelskiej, Rada Dzielnicy przedyskutowała sytuację Osiedla Przyjaźń i jego mieszkańców. Liczymy na to, że w jej wyniku uda się
wdrożyć rozwiązania, które odpowiedzą przynajmniej na najbardziej palące potrzeby związane z osiedlem.
Duża część minionego roku upłynęła pod
znakiem zdalnych spotkań oraz kontaktu mailowego. Tym bardziej docenialiśmy każdą
możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. Jedną z takich okazji były rozmowy
z mieszkańcami na stoisku radnych Koalicji
Obywatelskiej podczas Pikniku „Z Bemowem
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przez Świat. Super Dzieciaki na Start”. Oprócz
możliwości zgłoszenia swoich postulatów
radnym mieszkańcy mogli także wziąć udział
w przygotowanych przez nas konkursach z wiedzy o Bemowie.
Rok 2021 to już drugi rok w cieniu pandemii. Ogromna liczba zachorowań wpłynęła na
wszystkie dziedziny życia. Pogarsza się sytuacja finansowa wielu mieszkańców, poszerzył
się krąg ludzi potrzebujących wsparcia. Byłoby
jeszcze gorzej, gdyby nie działalność instytucji
pomocowych, w tym OPS. To dzięki pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i Wolontariuszom chorzy zamknięci na kwarantannie
i izolacji nie byli zdani tylko na siebie, mogli
liczyć na ciepły posiłek i zaopatrzoną lodówkę.
Dziękowaliśmy im pod koniec roku w czasie
Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada oraz
Dnia Wolontariusza 5 grudnia, ale zasługują na
szacunek i uznanie przez cały rok.
Radni również prowadzą wiele działań wolontariackich: biorą udział w WOŚP, wspierają
podopiecznych OPS w czasie akcji Bemowski
Mikołaj, zbierają nakrętki, wspierają schroniska dla zwierząt.
Liczymy na to, że w roku 2022 będziemy
mieli okazję do wielu rozmów i spotkań z Państwem. Życzmy sobie, aby ten rok przyniósł
nam wiele uśmiechu, sukcesów, możliwości
realizacji naszych celów osobistych i zawodowych, a przede wszystkim zdrowia!
W imieniu Koalicji Obywatelskiej
Radna Magdalena Gogol

BEMOWSKA RADA SENIORÓW W ROKU 2021
Życząc wszystkim seniorom zdrowia i optymizmu w Nowym Roku, prezentujemy krótkie
podsumowanie naszej działalności w roku minionym.
R – rozwój. Przedstawiciele naszej Rady
uczestniczyli w projekcie realizowanym przez
Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Liczne warsztaty i szkolenia
prowadzone w ramach akcji „WODZIREJ” miały
na celu przygotowanie liderów, których zadaniem będzie wsparcie osób 60+ w wychodzeniu z pandemii i propagowanie nabytej wiedzy
w swoim środowisku.
A – aktywność. Od początku działalności
Rady II kadencji inicjujemy i rozwijamy aktywność fizyczną seniorów na Bemowie. We
współpracy z Wydziałami Sportu i Rekreacji

oraz Polityki Społecznej i Zdrowotnej promujemy projekty służące zachowaniu zdrowia
psychicznego i fizycznego osób starszych.
W roku bieżącym dwukrotnie uczestniczyliśmy
w marszach z kijami w panelu dedykowanym
seniorom – 3 lipca w ramach akcji „Rodzinne
bieganie” i 16 października pod hasłem „Bieg
Przeciw Przemocy”. Reprezentacja seniorów
dzielnicy, przy osobistym wsparciu naszych
Burmistrzów, z dużymi sukcesami wystartowała 18 września w Senioriadzie w Mrozach oraz
19 września w zawodach Warsaw Senior Cup,
zdobywając w obu rywalizacjach 52 medale.
Wspólne występy sportowe pozwalają nie tylko na utrzymanie dobrej kondycji i sprawności,
ale także tworzą wspólnotę i integrują środowisko.

D – działanie. Istotą naszego funkcjonowania jest dewiza, że warto pomagać, dlatego
pracujemy jako wolontariusze w akcjach organizowanych na terenie całej Warszawy. W roku
2021 uczestniczyliśmy w 29. Finale WOŚP, aktywnie wspierając organizatorów i licząc datki
z puszek, sprzątaliśmy Forty Bema, a także pracowaliśmy podczas Maratonu Warszawskiego,
Biegu Ordona i zawodów „1Mila”.
A – analiza. Członkowie Bemowskiej Rady
Seniorów aktywnie uczestniczą w warsztatach, seminariach i konferencjach związanych
z polityką senioralną, co pozwala na stałe
podnoszenie kompetencji, a także zdobycie
nowych kwalifikacji niezbędnych do efektywnego działania na rzecz środowiska seniorów.
4 października wzięliśmy udział w VII Sesji
Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, która odbyła się w sali posiedzeń Senatu RP pod
hasłem „Seniorzy i przyszłość Polski. Sytuacja
seniorów i organizacji senioralnych po pandemii. Program powrotu do dawnej aktywności”.
Równie ważnym zagadnieniom poświęcony
był Konwent Mazowieckich Rad Seniorów zorganizowany 29 listopada w Legionowie, gdzie
debatowaliśmy nad aktualnymi problemami
osób starszych, możliwościami podniesienia
jakości ich życia oraz formami wsparcia. Analiza prowadzonych dyskusji oraz przedstawionych koncepcji i projektów, a także wymiana
doświadczeń i dobrych praktyk pozwolą na
stworzenie spójnej strategii działania na rzecz
środowiska seniorów.
Bożena Skudlarska

SILNA REPREZENTACJA BEMOWA W MŁODZIEŻOWEJ RADZIE
M.ST. WARSZAWY
24 listopada w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się I sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Na Przewodniczącego MRW, z ponad 85-procentowym
poparciem, wybrany został dotychczasowy
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Dzielnicy
Bemowo Maksymilian Ciszkowski. Po szeregu
bardzo efektywnych działań na rzecz bemowskiej młodzieży będzie się starał doprowadzić
już na szczeblu miejskim m.in. do powstania
Akademii Młodzieżowych we wszystkich dzielnicach Warszawy (za przykładem Bemowa),
organizacji Warszawskich Dni Młodzieży czy
jeszcze większego wsparcia dla młodzieżowych rad dzielnic i samorządów uczniowskich.
W Młodzieżowej Radzie m.st. Warszawy Bemowo reprezentuje również Wiceprzewodniczący MRDB Mikołaj Ojrzanowski. Trzymamy
kciuki za powodzenie wszystkich projektów
młodzieżowych radnych i cieszymy się, że Bemowo to zdecydowany lider działań na rzecz
młodzieży wśród innych dzielnic, co, jak widać,
jest doceniane!
W wydarzeniu wzięli udział: Magdalena
Roguska,
Wiceprzewodnicząca
Rady

m.st. Warszawy; Dorota Łoboda Radna m.st.
Warszawy; Aleksandra Śniegocka-Goździk,
Radna m.st. Warszawy; Grzegorz Kuca, Burmistrz Dzielnicy Białołęka; Piotr Kobierski, Za-
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stępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo; Maciej
Bartosiak, Radny Dzielnicy Bemowo; Maksymilian Ciszkowski, Przewodniczący MRW oraz
Mikołaj Ojrzanowski, Radny MRW.
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