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SPIS TREŚCI

KALENDARIUM

SŁOWO DO MIESZKAŃCÓW

7, 14, 21, 28 marca
17:30-20:30 ‒ SIATKÓWKA DLA MIESZKAŃCÓW BEMOWA
Szkoła Podstawowa nr 150, ul. Thommeego 1

3
3

URSZULA KIERZKOWSKA,
BURMISTRZ DZIELNICY BEMOWO
JAROSŁAW DĄBROWSKI,
PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY BEMOWO

WSTĘP WOLNY
8, 15, 22, 29 marca
11:00-12:30 ‒ TANECZNE DOZNANIA ŁĄCZĄCE POKOLENIA
Miejsce Aktywności Lokalnej Spotykalnia,
ul. Powstańców Śląskich 126 w Galerii Bemowo
Nauka prostych układów tanecznych do znanych i lubianych przebojów
grupy ABBA połączona z przygotowaniem rekwizytów.

WOŚP
4

MOTO ORKIESTRA NA BEMOWIE
Z KOLEJNYM REKORDEM!

9, 16, 23, 30 marca
11:00-12:30 ‒ NORDIC WALKING
Zbiórka przy Pomniku Poległych Powstańców
na skrzyżowaniu ulic Westerplatte i Grotowskiej

WYDARZENIA
5

MAMY KSIĄŻKOMAT NA BEMOWIE!

SPRAWY SPOŁECZNE
5
6

KLUB BEMOWSKIEGO SENIORA
– OTWARCIE ROKU 2022
RUSZYŁ KOLEJNY SEMESTR
AKADEMII BEMOWSKIEGO SENIORA

12, 19, 26 marca
8:30-10:00, 10:00-11:30 ‒ NORDIC WALKING
Zbiórka przy Pomniku Poległych Powstańców
na skrzyżowaniu ulic Westerplatte i Grotowskiej

MIESZKAŃCU, WYMIEŃ „KOPCIUCHA”!
SPRZĄTAJMY PO SWOICH PUPILACH!
OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
"TWÓRCZY KOMPAS SZTUKI" W PRZEDSZKOLU 214
MILION DRZEW DLA WARSZAWY
WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE (WIE) 2022

KULTURA
10
10
11
11

15 marca
17:00-19:15 ‒ PLANSZÓWKOWE WTORKI
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
Czytelnia nr XVII, ul. Powstańców Śląskich 17
Do dyspozycji będzie wiele różnorodnych gier.

WSTĘP WOLNY

19 marca
11:00-12:00 ‒ WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI
‒ MALOWANIE NA TKANINIE
Miejsce Aktywności Lokalnej Spotykalnia, ul. Powstańców Śląskich 126
w Galerii Bemowo

SPORT

13 ZIMA W MIEŚCIE NA BEMOWIE
14 LEGIA I DZIELNICA BEMOWO GRAJĄ RAZEM!

ONLINE

ZAPISY

WSTĘP WOLNY
20 marca
16:30-17:30 ‒ KONCERT ORGANOWY ‒ MICHAŁ MARKUSZEWSKI
W RAMACH I BEMOWSKIEGO FESTIWALU ORGANOWEGO
Parafia p.w. Bogurodzicy Maryi w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 67D

RADA DZIELNICY

15 BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

24 marca
12:00 ‒ AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
‒ WYKŁAD ZOFII UTRI
ONLINE
Czy warto jeść ryby?
26 marca
19:00-20:15 ‒ KONCERT OLGI BOŃCZYK
‒ W RAMACH CYKLU KULTURALNE BEMOWO
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201

ONLINE

ZAPISY

ONLINE
31 marca
12:00 ‒ AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
‒ WYKŁAD JOLANTY WIŚNIEWSKIEJ
ONLINE
Od Ulrychowa do Wola Parku – dzieje rodzin ogrodniczych na Woli i Bemowie.

Redakcja: Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Bemowo
tel. 22 443 76 94, czynny w dni powszednie w godz. 8-16, bemowo.media@um.warszawa.pl
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść materiałów niezamówionych.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania otrzymanych materiałów, w tym m.in. skrótów, korekty, zmiany tytułów i śródtytułów.
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WSTĘP WOLNY

17 marca
12:00 ‒ AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
‒ WYKŁAD ADRIANA SOBIESZCZAŃSKIEGO
ONLINE
Kawiarniane i knajpiane życie w PRL

FERIE NA BEMOWIE
WALENTYNKOWO, SŁODKO, PRZYJEMNIE…
ODLOTOWO W BCKU
WOLONTARIAT W BEMOWSKIEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

Wydawca: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, z siedzibą w Szczecinie 71-062, Al. Piastów 42, NIP: 852-050-94-12

ONLINE

ZAPISY
12 marca
11:00-11:45 ‒ KONCERT RODZINNY W RAMACH EDUKACJI KULTURALNEJ
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201

OŚWIATA
9
9
9

WSTĘP WOLNY

10 marca
12:00 ‒ AKADEMIA BEMOWSKIEGO SENIORA
‒ WYKŁAD JACKA KUROWSKIEGO
ONLINE
Czy złoty medal Igrzysk Olimpijskich daje nieśmiertelność?

ŚRODOWISKO
7
8
8

WSTĘP WOLNY

Nakład 20 000 szt.

twojebemowo

Szanowni Mieszkańcy!
Dzisiaj kieruję do Was słowa inne
niż zawsze. Będzie poważnie, ale sytuacja tego wymaga. Nasi wschodni przyjaciele cierpią. Żyją w strachu, uciekają z domów często nie
mając przy sobie podstawowych
produktów. Potrzebują naszej pomocy i ją uzyskują! To, jak szybko
oraz skutecznie zmobilizowaliśmy

Szanowni Państwo,
obecna sytuacja we wschodniej
Europie jest ciężka i bardzo przykra.
Nasi przyjaciele, nasi sąsiedzi cierpią.
Odbierana jest im wolność, suwerenność, niepodległość. Jest to największy
konflikt zbrojny w Europie od czasu
II wojny światowej. Reżim prowadzony przez rosyjskiego oprawcę łamie
mi serce. Dlatego nie marnując nawet
minuty, solidarnie na Bemowie wzię-

się nie tylko w dzielnicy czy stolicy,
ale i w całym kraju, jest niezwykle
poruszające. W pierwszy weekend zbiórki dla Ukraińców zgromadziliśmy kilka ton produktów
spożywczych, artykułów higienicznych oraz leków przeciwbólowych
i syropów. Wszystko to regularnie
przekazujemy do Ukrainy. Chęć
i potrzeba Waszego wsparcia naszych sąsiadów jest przeogromna. Dlatego uruchomiliśmy stałą
zbiórkę w bemowskim ratuszu. Od
poniedziałku do piątku możecie
przynosić aktualnie niezbędne produkty. Listę zapotrzebowania, którą otrzymujemy od samorządów
Ukrainy, regularnie aktualizujemy.
Sprawdzajcie, proszę, profil Dzielnicy Bemowo na Facebooku oraz
stronę www.bemowo.um.warszawa.pl i bądźcie na bieżąco!
Na wielkie słowa uznania zasługuje Prezydent Ukrainy Wołodymyr
Zełenski. Podziwiam go nie tylko
jako polityka, ale i jako człowieka.
To, jak potrafi zagrzewać naród do
walki i dawać poczucie jedności,
budzi mój wielki podziw. Porusza-

ją mnie jego słowa, apele do obywateli nie tylko Ukrainy, ale także
Rosji i Białorusi. Ma świadomość
tego, że mieszkańcy tych państw
są ofiarami reżimu tak samo jak
obywatele Ukrainy. Jego słowa są
pełne współczucia, empatii. Podziwiam jego siłę i odwagę. Jest wzorowym Prezydentem!
Z uznaniem obserwuję postawę
mieszkańców Ukrainy. Jeszcze kilka
dni temu nikt z nas się nie spodziewał, że okażą się tak walecznym
narodem. Kto z nas mógłby pomyśleć, że inwazja Rosji będzie przebiegać właśnie w ten sposób? Rosyjscy żołnierze nie chcą walczyć,
sprzęt zawodzi, gospodarczo Rosja
została zrujnowana przez Unię. Kto
się spodziewał, że Putin jest słaby?
Rosja, której baliśmy się kilka dni
temu, dzisiaj nie istnieje.
Ukraino!
Ми з тобою!

liśmy się za działanie! 25 lutego br.
zwołaliśmy Nadzwyczajną Sesję Rady
Dzielnicy Bemowo, podczas której jednogłośnie potępiliśmy rosyjską agresję
w Ukrainie. Nie mogliśmy pozostać
bierni! W trybie natychmiastowym
rozwiązaliśmy też współpracę z rosyjskim miastem Niżnym Nowogrodem.
Haniebna i skandaliczna postawa Rosji
wobec naszego sąsiada nie może być
tolerowana!
Ukraińcy pokazują, że są wielką potęgą i silnym narodem. Pomimo trudnego wroga, zachowują się bohatersko. Za każdym razem, kiedy włączam
telewizor czy przeglądam Twittera,
ze zdumienia i wzruszenia braknie mi
słów. Tak heroicznej i walecznej postawy w życiu nie widziałem. Jednak nasi
sąsiedzi potrzebują pomocy. I my ją
im dajemy! Nasza postawa jest wzorowa, a wręcz wzorcowa. Oferujemy
im dzisiaj wsparcie, którego nam nikt
nie dał w 1939 roku, a tak bardzo tego
potrzebowaliśmy. Na terenie całej Polski są organizowane zbiórki, pomoce
medyczne, weterynaryjne, transport.
Polacy licznie udostępniają mieszkania

i pokoje. Jesteście niezwykli! Jesteśmy
wspaniali! Gratuluję nam tej postawy.
Mamy serca we właściwym miejscu.
Jeśli chcecie nadal pomagać na Bemowie, zorganizowaliśmy stałą zbiórkę w ratuszu oraz OSiR Bemowo.
Obserwujcie, proszę, profil Dzielnicy
Bemowo na Facebooku. Regularnie
aktualizujemy listę darów, jakie są
obecnie potrzebne. Pamiętajcie, aby
zawsze były to produkty nowe, nieużywane, nieubrudzone, z dobrym
terminem przydatności. Odpowiadamy na zapotrzebowania płynące z samorządów ukraińskich. Nie przynoście
produktów „na wyczucie”, koniecznie
czytajcie, co jest potrzebne.
Polacy, warszawiacy, bemowianie
po raz kolejny zdali egzamin z solidarności! Dziękuję Wam za to! Za empatię, bezinteresowne dobro oraz okazywane współczucie i zrozumienie.
Ukraina jest i pozostanie wolnym
państwem!
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Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

Jarosław Dąbrowski,
Przewodniczący Rady
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
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MOTO ORKIESTRA NA BEMOWIE Z KOLEJNYM REKORDEM!
Pobiliśmy rekord z ubiegłego roku! Na
18. Moto Orkiestrze zebraliśmy ponad 400
tysięcy zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, która w tym roku zagrała dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki
i leczenia wzroku u dzieci. Na zebraną kwotę
złożyła się aktywność 235 wolontariuszy, dwadzieścia licytacji przeprowadzonych na scenie
oraz w internecie, a także bemowska e-Skarbonka.
Pogoda na Autodromie Bemowo nikogo
nie wystraszyła, atmosfera była bardzo gorąca! Przez cały dzień licytowaliśmy przejazdy
z najszybszymi kierowcami rajdowymi w Polsce oraz wyjątkowe vouchery i gadżety. Można
było wylicytować m.in. całodzienną wyprawę
offroadową, weekend z motocyklami legendarnych marek, przejażdżkę za kierownicą
Ferrari, lot balonem, usługi kosmetyczne dla
siebie i swojego pojazdu, a nawet autograf
12-krotnego motocyklowego mistrza Polski
i Europy Pawła Szkopka.
Również Zarząd Dzielnicy Bemowo przekazał na licytacje unikalne przedmioty, w tym
VIP ticket na dzielnicowe wydarzenia kulturalne, koszulki i piłki z autografami znakomitych
sportowców, vouchery na zajęcia i rozgrywki
sportowe czy spotkanie z Zastępcą Burmistrza
w greckiej restauracji. Wspierając dzieciaki
z oddziałów okulistyki, można było nawet zostać Burmistrzem Bemowa na 1 dzień.
Na Autodromie Bemowo tradycyjnie podziwialiśmy wyścigi oraz pokazy perełek rajdowej
i nietuzinkowej motoryzacji. Na zakończenie wydarzenia skosztowaliśmy tortu z okazji
18. urodzin Moto Orkiestry i 30. rocznicy
WOŚP.
Dziękujemy wszystkim partnerom za wsparcie wydarzenia, wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcony czas, a mieszkańcom
za każdą wpłaconą złotówkę! Mimo nie najlepszych warunków atmosferycznych po raz kolejny udowodniliście, że na Bemowie biją najcieplejsze serca!			
WPK

SENIORZY Z BEMOWA W MARSZU NA RZECZ WOŚP
Zajęcia Nordic Walking organizowane przez
Urząd Dzielnicy od wielu lat należą do najbardziej atrakcyjnych form spędzania czasu
wolnego i na stałe wpisały się do kalendarza
codziennych aktywności naszych seniorów.
Maszerujemy systematycznie ciesząc się piękną przyrodą i miłym towarzystwem.
Jak co roku, w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy graliśmy wspólnie
ze wszystkimi ludźmi o wielkich sercach, promując i wspierając szlachetną ideę pomocy.
W tegorocznym, 30. Finale pod hasłem „Przejrzyj na oczy” maszerowaliśmy na dystansie
5 km i nikogo nie zraził padający deszcz i silny
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wiatr. Na trasie panowała gorąca atmosfera,
a pozytywna energia i poczucie wspólnoty udzieliło się wszystkim uczestnikom. Nasz kolorowy
i bardzo żywiołowy korowód dokumentował na
bieżąco instruktor Piotr, co zaowocowało powstaniem zabawnego filmiku pokazującego, jak
gorące serca biją na Bemowie. To wspólne święto naszej lokalnej społeczności, potwierdzające, że ludzi dobrej woli jest wiele. Cieszymy się,
że mogliśmy dołożyć małą cegiełkę do tej wspaniałej akcji i być częścią Wielkiego Grania na Bemowie. 		
Bożena Skudlarska,
Wiceprzewodnicząca Bemowskiej
Rady Seniorów
twojebemowo

MAMY KSIĄŻKOMAT NA BEMOWIE!
Na początku lutego Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo, jako pierwsza testowała nowy książkomat. Urządzenie jest usytuowane obok Pływalni Pingwin (OSiR Bemowo)
przy ul. Oławskiej 3A. Zawiera 43 skrytki na materiały biblioteczne. Użytkownik ma możliwość
podglądu stanu swojego konta bibliotecznego.
Może zamówić wybrany tytuł, odebrać go, a następnie zwrócić wypożyczone z każdej bemowskiej placówki materiały. Może to zrobić wieczorem lub w weekend – książkomat jest dostępny
całodobowo, 7 dni w tygodniu. – Największą
zaletą tego książkomatu jest to, że sam w sobie
stanowi nową placówkę – bezobsługową. Nie
jest więc taki, jak w innych bibliotekach – powiązany z określoną placówką. To fantastyczne
rozwiązanie dla naszych użytkowników. Dzięki
niemu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców – z radością podkreśla Anna Fiszer-Nowacka, Dyrektor bemowskiej biblioteki.
W niedalekiej przyszłości planowane jest wdrożenie nowych funkcjonalności.
Biblioteka Bemowo

KLUB BEMOWSKIEGO SENIORA – OTWARCIE ROKU 2022

Po krótkiej przerwie wznowiliśmy działalność i aktywność integracyjną. Otworzyliśmy
się w pełnym wymiarze godzin, odpowiadając
na potrzeby naszych klubowiczów, którzy nie
mogli się doczekać spotkań.
W nowym sezonie pracujemy według
sprawdzonej, stałej ramówki publikowanej jako tygodniówka na Facebooku. Zostały
z nami zajęcia z ubiegłego roku, w jeszcze bardziej rozbudowanej formie. Mamy więc koło
projektowania i szycia, stałe spotkania Klubu
Bemowskiego Podróżnika, (który liczy już ponad 100 osób), warsztaty kulinarne i artystycz-

no-rękodzielnicze oraz spotkania brydża i gier
planszowych.
Oferujemy kolejne edycje kursów obsługi
smartfonów i od lutego Cyfrowy Punkt Wsparcia Seniora. Podjęliśmy stałą współpracę
z fundacją „Razem”, aby zapewnić opiekę psychologiczną każdemu klubowiczowi lub osobie
będącej w kryzysie z różnych powodów egzystencjalnych, która zgłosi się do nas z taką
potrzebą. 25 lutego spotkaliśmy się na wykładzie psychoterapeuty Tomasza Rejenta, który
przedstawił możliwości wsparcia i kontaktu
w celu uzyskania realnej pomocy.
twojebemowo

Miło nam poinformować, że działalność
i twórczość naszych rękodzielniczek została
ponownie doceniona w projekcie grantowym „W Warszawie jest Moc” edycja II. Zdobyliśmy nowe środki finansowe jako zorganizowana grupa wspierająca kulturę w duchu
„Niepodległej”. Projekt będzie realizowany w grupie stałych uczestniczek w marcu
i kwietniu w naszej siedzibie przy ul. Pełczyńskiego 30A.
Jesteśmy częścią życia społecznego dzielnicy i współpracujemy z nowymi inicjatywami
zarządzanymi przez Urząd Dzielnicy Bemowo.
Jedną z nich jest Bemowska Szopa – przestrzeń
do majsterkowania i przede wszystkim wspierania integracji lokalnej. Nasi klubowicze już
polubili nowe miejsce i chętnie korzystają z narzędzi i wsparcia technicznego. Zapraszamy na
Dźwigową 51 oraz do kontaktu z koordynatorami warsztatu przez profil Bemowskiej Szopy
na Facebooku.
Przed nami wiosna – klubowicze bardzo
polubili tematyczne warsztaty organizowane
z okazji świąt i różnych wydarzeń, np. Walentynek. Już teraz myślą o tym, co ciekawego wydarzy się z okazji budzenia się przyrody do życia i zaraz potem Świąt Wielkanocnych. Mamy
dużo pomysłów, które przyniosą mnóstwo radości i satysfakcji.
Z ogromną radością obserwujemy postępy
grupy uczącej się podstaw plastyki i malarstwa.
Zajęcia cieszą się dużą popularnością, dzięki
czemu odkryliśmy już dużo nowych talentów.
Zapraszamy do śledzenia aktualności na
stronie KBS na Facebooku.		
KBS
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RUSZYŁ KOLEJNY SEMESTR AKADEMII BEMOWSKIEGO SENIORA
Popradu (z zamkniętymi kąpieliskami i saunami w jednym oraz otwartymi pływalniami,
gdzie pływając można podziwiać widoki Tatr),
a także przepiękne miasteczko Kieżmark.
Na początku marca wirtualnie udaliśmy się
w przestworza. Historyk sportu dr hab. Robert
Gawkowski przybliżył słuchaczom loty balonem na ziemiach polskich od początku XIX w.
do 1939 r. Była to opowieść o pionierach baloniarstwa w Polsce, począwszy od startów
z okolic ul. Foksal Jordaki Kuparenki (18061808), aż po sportowe wyczyny polskich aeronautów w Pucharze Gordona Benetta.
W wykładach brali udział Urszula Kierzkowska,
Burmistrz Dzielnicy Bemowo, oraz jej zastępca
Mariusz Wajszczak.		
WSZ
Za nami pierwsze spotkania w ramach Akademii Bemowskiego Seniora. Na kilka dni przed
świętem zakochanych słuchacze naszej seniorskiej Alma Mater mogli posłuchać w trybie
online koncertu skrzypcowego Dominiki Bienias. Artystka przedstawiła w nowych aranżacjach znane i lubiane utwory, takie jak „Wielka
miłość” Seweryna Krajewskiego, „Nie płacz
Ewka” Perfectu, „Dumka na dwa serca” Edyty
Górniak i Mietka Szcześniaka, „Zawsze tam,
gdzie ty” Lady Pank, „Ta sama chwila” Bajmu
oraz „Volare” Gipsy Kings.
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17 lutego przewodnik Adrian Pogorzelski
przedstawił nam tajemnice Dolnego Śląska,
w tym ciekawostki zamku w Książu. Wystarczy
wspomnieć, że cały kompleks zamkowy posiada ponad 400 pomieszczeń, a jego powierzchnia wynosi łącznie około 11 tys. metrów kwadratowych.
Tydzień później dr Piotr Kociszewski z Katedry
Geografii Uniwersytetu Warszawskiego zabrał
nas w Tatry. Tym razem poznaliśmy przepiękne widoki słowackich jaskiń, tamtejsze łaźnie
i termy znajdujące się na Spiszu w okolicach
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MIESZKAŃCU, WYMIEŃ „KOPCIUCHA”!
Niemal 1400 zlikwidowanych kotłów i ponad
28 mln zł wypłaconych dotacji na ten cel w zasobie prywatnym – to bilans ubiegłorocznego
programu wymiany kopciuchów w stolicy.
„Chciałbym przypomnieć, że 2022 to ostatni rok, w którym mieszkańcy Warszawy mogą
ubiegać się o miejskie dofinansowanie na wymianę bezklasowego pieca. Tegoroczne wsparcie mieszkańców wynosi do 70% dotacji” – informuje Karol Sobociński, Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Bemowo. Aby pomóc mieszkańcom

w przygotowaniu wniosku o dotację, w styczniu
i lutym br. w Urzędzie Dzielnicy Bemowo odbyły się dyżury doradcy energetycznego, a kolejny zaplanowany jest 21 marca br. w godzinach
15.00-18.00 na I piętrze urzędu.
„Zachęcam wszystkich mieszkańców, których dotyczy obowiązek wymiany starego kotła,
do wzięcia udziału w dyżurze doradcy energetycznego, który pomoże Państwu skorzystać
z programów dotacyjnych w zakresie wymiany źródeł ciepła, termomodernizacji budyn-
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ków, programów bankowych, odliczenia ulgi
termomodernizacyjnej PIT. Udzieli on również
fachowych, technicznych i finansowych porad
w zakresie instalacji grzewczej, termomodernizacji, zastosowania odnawialnych źródeł
energii, obniżenia kosztów ogrzewania, zużycia
energii elektrycznej i wody, analizy rachunków
za prąd, gaz, ciepło z możliwością znalezienia
potencjalnych oszczędności (optymalizacja
taryf)” – dodaje Karol Sobociński.
WOŚ
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SPRZĄTAJMY PO SWOICH PUPILACH!
Temat sprzątania po zwierzakach załatwiających potrzeby fizjologicznie w przestrzeni miejskiej najczęściej pojawia się wraz z wiosennymi
roztopami. Zanim w pełni nadejdzie wiosna,
warto poruszyć temat, który dotychczas dyskretnie skrywał śnieg, a który dla znacznej większości mieszkańców nie jest obojętny. Pomimo
wieloletnich kampanii informacyjnych nadal nie
doczekaliśmy się powszechnego obyczaju sprzątania nieczystości po psach wyprowadzanych na
spacer. Sprzątanie po własnym psie to nie wstyd.
To obowiązek i oznaka postawy prospołecznej.
Niestety wielu właścicieli czworonogów wciąż
o tym zapomina, przez co stołeczne trawniki,
parki i chodniki pokryte są psimi odchodami.
„Właściciele psów są zobowiązani m.in. do
bezzwłocznego usuwania odchodów zwierząt
z miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
Nieczystości można umieszczać w oznakowanych
pojemnikach lub wyrzucać do koszy na odpady
zmieszane” – przypomina Karol Sobociński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Nad przestrzeganiem porządku czuwa Straż Miejska.

fot. Sławomir Mróz

Mamy świadomość, że jest jeszcze wiele do
zrobienia, ale widzimy pewien postęp. Jeszcze
kilkanaście lat temu niemal nikt nie sprzątał
nieczystości po swoich zwierzętach.
Teraz coraz częściej można zaobserwować,
że osoby wyprowadzające zwierzęta na tereny
przeznaczone do wspólnego użytku są zaopatrzone w torebki i sprzątają odchody po swoich czworonogach.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli czworonogów oraz osób wymagających
czystości terenów miejskich, Dzielnica Bemowo podejmuje działania mające na celu ułatwienie realizacji obowiązków, jakie na opiekunów psów nakłada Regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy
LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r.. Od 2017 r. Wydział
Ochrony Środowiska systematycznie ustawia
podajniki torebek do sprzątania po psach. Stworzenie sieci kilkudziesięciu tego typu podajników w dużym stopniu ułatwia mieszkańcom realizację obowiązków wynikających z opieki nad
czworonogiem, pozwalając na zapewnienie odpowiednich warunków do utrzymania czystości,
a także ma znaczenie edukacyjne.
Funkcjonowanie pojemników powoli staje
się także „solą w oku” wszystkim tym, którzy
do tej pory unikali za wszelką cenę sprzątania
po swoich czworonogach, a w obliczu dostępności niezbędnych akcesoriów nie mają łatwej
wymówki. Jednocześnie należy podkreślić,
iż ustawienie na terenach administrowanych
przez Dzielnicę podajników z torebkami jest
formą wspierającą opiekunów psów w realizacji obowiązku, natomiast w żadnym wypadku
nie zwalnia ich z konieczności samodzielnego
zapewnienia sobie niezbędnych akcesoriów do
posprzątania po zwierzęciu.
Podajniki na torebki ustawione są w następujących lokalizacjach:
1. Kaliskiego 43 przy przejściu dla pieszych
na wysokości wjazdu w ul. Thommeego,
2. ul. Kocjana/ul. Zaboreczne (os. Groty),

3. ul. Drzeworytników na wysokości dojazdu
do przedszkola (vis-a-vis nr 91),
4. ul. Drzeworytników/ul. Cokołowa
przy przejściu dla pieszych
(vis-a-vis Cokołowa 33A),
5. ul. Himalajska/Radiowa,
6. ul. Przy Fosie – dojazd do działek,
7. ul. Przy Fosie przy wjeździe
od strony ul. Kocjana,
8. ul. Pełczyńskiego vis-a-vis nr 28,
9. ul. Pełczyńskiego przy budynku 22A
obok przejścia dla pieszych,
10. ul. Blatona na wysokości budynku nr 6,
11. ul. Blatona u zbiegu ul. Wolfkego
z ul. Oławską,
12. ul. Oławska przy pętli tramwajowej,
13. ul. Oławska przy stacji BP,
14. ul. Siemienowicza-Kartezjusza przy przejściu
dla pieszych na wysokości posesji nr 1,
15. ul. Dywizjonu 303 vis-a-vis 171,
16. ul. Dywizjonu 303 vis-a-vis nr 129,
17. ul. Hery 1,
18. ul. Hery – vis-a-vis posesji nr 22,
19. Fort Bema – 6 szt.,
20. Park Górczewska – 8 szt. (w śluzach
wejściowych na wybieg dla psów),
21. ul. Rosy Bailly – polana na końcu ulicy,
22. ul. Osmańczyka – vis-a-vis budynku 18D,
23. ul. Osmańczyka – vis-a-vis budynku nr 12,
24. ul. Piastów Śląskich – vis-a-vis posesji nr 65,
25. ul. Piastów Śląskich – vis-a-vis posesji nr 45,
26. ul. Lencewicza – na wysokości przedszkola,
27. ul. Westerplatte – w pobliżu ul. Urbanowicza,
28. ul. Westerplatte – w pobliżu ul. Akantu,
29. ul. Dostępna 38A – przy skrzyżowaniu
z ul. Westerplatte,
30. ul. Skłoby – przy skrzyżowaniu z ul. Hucisko,
31. ul. Spychowska – przy skrzyżowaniu
z ul. Zaboreczne,
32. Staw Jeziorzec – przy pomoście,
33. ul. Lazurowa – polana vis-a-vis wjazdu
w ul. Dywizjonu 303,
34. ul. Lazurowa – przy budynku nr 185,
35. ul. Sternicza – vis-a-vis nr 75C.
WOŚ

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wydział Ochrony Środowiska przypomina
o obowiązkach związanych z wykorzystywaniem wyrobów zawierających azbest. Właściciele, użytkownicy wieczyści oraz zarządcy
nieruchomości, w których zastosowano elementy zawierające azbest, zobowiązani są
do przeprowadzenia spisu z natury, zgodnie
z §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz.U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest (…), sporządzenia
inwentaryzacji zgodnie z załącznikiem nr 3
do ww. rozporządzenia pn. „Informacja o wy-
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robach zawierających azbest” i przedłożenia
wyniku inwentaryzacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Termin na złożenie
dokumentów do Marszałka Województwa
Mazowieckiego upłynął 31 stycznia br., ale za
złożenie dokumentów po terminie nie grożą
kary, natomiast realizacja nałożonego obowiązku jest warunkiem otrzymania dotacji na
usunięcie i utylizację. Niezależnie od powyższego właściciele, użytkownicy wieczyści oraz
zarządcy nieruchomości przeprowadzają kontrole stanu tych wyrobów, zgodnie z §4 ust.
1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
twojebemowo

i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz.
649 ze zm.) w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Po przeprowadzeniu kontroli należy sporządzić ocenę zgodnie
z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia
pn. „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest”
i ustalić stopień pilności wymiany wyrobów,
który następnie należy wpisać w pozycji nr 8
załącznika pn. „Informacja o wyrobach zawierających azbest”.
WOŚ

"TWÓRCZY KOMPAS SZTUKI"
W PRZEDSZKOLU 214

Na początku roku szkolnego 2021/2022
nauczycielki Małgorzata Muszyńska i Karolina
Kwiatkowska z Przedszkola nr 214 im. Janiny
Krzemińskiej stworzyły autorski Ogólnopolski
Projekt Edukacyjny „Twórczy Kompas Sztuki”.
Jego głównym celem jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki, prezentacja najważniejszych
zagadnień z nią związanych, pobudzanie dzieci
do kreatywności oraz ekspresji twórczej.
Honorowy patronat nad projektem objęła
Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo, a także Muzeum Narodowe, Bemowskie Centrum Kultury i Miesięcznik „Bliżej
Przedszkola”.

MILION DRZEW
DLA WARSZAWY

31 stycznia 2022 r. dzieci z grupy „Liski” tworzyły zimowe pejzaże. Przedszkolaki inspiracji
szukały wśród polskich malarzy – Leona Wyczółkowskiego, Juliana Fałata, Jana Stanisławskiego
oraz Władysława Ślewińskiego. Dzieci podjęły
próbę odwzorowania dzieł „Zakopane w śniegu”, „Śnieg”, „Zakopane w zimie” oraz „Morskie
Oko”. Celem działań artystycznych dzieci było
rozwijanie wyobraźni, zapoznanie z techniką
pasteli, poszerzenie słownictwa związanego ze
sztuką oraz poznanie wybranych dzieł polskich
malarzy. Z przygotowanych prac powstała wystawa w holu głównym przedszkola.
Przedszkole nr 214

Grupa dzieci 4-letnich „Panterki” z Przedszkola nr 390 przy ul. Secemińskiej 1, w ramach akcji „Warszawskie Święto Drzewa
– Milion drzew dla Warszawy” Zarządu Zieleni
m.st. Warszawy realizowanej we współpracy
z Klubem „Gaja” – w ramach wsparcia programu m.st. Warszawy „Milion drzew dla Warszawy”, zrealizowała wiele ciekawych działań
dla drzew i wokół drzew. Z myślą o ciekawym
wprowadzeniu dzieci w temat został napisany
i zrealizowany dwutygodniowy projekt edukacyjny: Moje ukochane drzewo. Do 5 edycji akcji
przyłączyło się 120 placówek. Z radością informujemy, że nasze Przedszkole nr 390 zostało
laureatem tytułu Najlepsza inicjatywa akcji
„Warszawskie Święto Drzewa – Milion drzew
dla Warszawy 2021” za realizację dziesięciodniowego cyklu ciekawych zajęć, konkursu
plastyczno-literackiego dla dzieci i rodziców
oraz ćwiczenie ciszy w przyrodzie.
Przedszkole nr 390

WARSZAWSKIE INICJATYWY EDUKACYJNE (WIE) 2022
W 2022 roku w ramach XVII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE) dofinansowanie otrzymały 123 projekty.
Miło nam poinformować, że wśród sześciu
dofinansowanych działań z dzielnicy Bemowo
trzy otrzymała Szkoła Podstawowa nr 364 im.
Konstancji Markiewicz przy ul. M. E. Andriollego 1. Jeden z projektów w ramach działań
proekologicznych pt. „Klimatyczni – co uczeń
SP 364 może zrobić dla ochrony klimatu” został zgłoszony przez Agnieszkę Prokopczyk
– wychowawczynię w świetlicy szkolnej. Drugi projekt związany z kształtowaniem postaw
otwartości, dialogu, akceptacji różnorodności
pt. „Wielokulturowa SP 364 miejscem spotkań
wielu odmienności – kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej
uczniów Szkoły Podstawowej nr 364 w Warszawie” opracowała Teresa Barszcz – nauczycielka etyki. Trzeci z dofinansowanych projektów
pt. „Współpraca to ważna sprawa – grupowe
wyrównywanie braków edukacyjnych wśród
uczniów klasy trzeciej” związany jest z działa-

niami na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i został przygotowany przez
Natalię Graczyk – nauczycielkę współorganizującą kształcenie.
Kolejną bemowską placówką, która otrzymała dofinansowanie w ramach XVII edycji
WIE, jest Szkoła Podstawowa nr 350 przy ul.
Irzykowskiego 1a. Dzięki środkom z projektu
w szkole powstanie sala relaksacji wyposażona
w kolumnę wodną, urządzenie do aromatoterapii, projektor świetlny, lampę LED oraz inną
aparaturę, umożliwiającą organizowanie zajęć
relaksacyjnych z zastosowaniem stymulacji
wielozmysłowej, angażującej zarówno dotyk,
wzrok i słuch, jak i zmysł węchu oraz smaku.
Sala zostanie wykorzystana do organizacji polisensorycznych warsztatów odprężających jako
formy zajęć rewalidacyjnych przeznaczonych
dla uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Celem projektu jest wyposażenie
uczniów w umiejętność osiągania stanu odprężenia fizycznego oraz psychicznego. Jest to
jeden ze sposobów łagodzenia napięcia emotwojebemowo

cjonalnego i stresu. Zajęcia w ramach projektu
odbywać się będą od początku marca br.
Wśród bemowskich placówek, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się również
Przedszkole nr 435 przy ul. Gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24 i Szkoła Podstawowa nr 82 przy
ul. Górczewskiej 201.
Gratulujemy i życzymy kreatywnych działań
projektowych!
SP 364, SP 350, WOW
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FERIE NA BEMOWIE
Chociaż zima nas nie rozpieszczała, to atrakcje, jakie przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży na tegoroczne ferie zimowe, pozwoliły spędzić ten czas atrakcyjnie, pożytecznie
i przyjemnie.
Frekwencja w Teatrze Bemowo (7 lutego)
na dwóch spektaklach musicalowych pt. „Królowa Śniegu”, na które tym razem zaprosiliśmy
starszych widzów z klas 1-4, była imponująca.
Spektakl, pierwotnie opracowany dla dzieci
do lat pięciu, został dostosowany dla szkolnej
publiczności. Klasyczny motyw z Baśni H. Ch.
Andersena, w nowej musicalowej oprawie
Zespołu Teatru Bemowo, oczarował młodych
widzów. Scenariusz i muzykę przygotował Tomasz Czekalski, a reżyserię i choreografię do
spektaklu Małgorzata Fijałkowska. Na szczególne uznanie publiczności zasłużyły niezwykle
barwne kostiumy artystów i ciekawa baśniowa
scenografia.
Ci sami artyści zaprosili nas 10 lutego na dwie
odsłony Eko Spektaklu „Gaja”, zrealizowanego
w ramach stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przygody króla
Plastika Trzeciego, jego syna Bałagana i dziewczynki Gai spodobały się szczególnie młodym
ekologom, spektakl bowiem realizuje wątek
edukacyjny. Szeroko rozumiany temat ekologii
poruszony jest w dowcipny i oryginalny sposób,
przenosząc widzów w baśniową krainę zwaną
Królestwem Śmieci. Okazuje się, że każdy z nas
ma swoją Krainę Śmieci i może się czegoś pożytecznego z tego spektaklu nauczyć.
Dla młodych bemowiaków, którzy ferie spędzili w mieście, ogłosiliśmy konkurs „Ciekawe
Ferie na Bemowie”. Chcieliśmy zachęcić dzieci
i młodzież do podzielenia się swoimi aktywnościami w miejscu zamieszkania i udało się
– uczestnicy konkursu stali się dla nas przewodnikami po zimowym Bemowie. Otrzymaliśmy wiele interesujących prac i zaskakujących
pomysłów na zimowe aktywności. Okazuje się,
że nie tylko boisko i lodowisko były numerem
jeden zimowych sportów. Wśród propozycji
znalazły się też ciekawe zajęcia online, zajęcia
plastyczne i domowe zabawy. Dowiedzieliśmy
się także, gdzie można wybrać się na rodzinną
wycieczkę i poznaliśmy ciekawą grę terenową
#kamienieWarszawa. Znaleźliśmy również rekordzistę w zwiedzaniu warszawskich muzeów
i placówek kultury. Różnorodność waszych aktywności pozytywnie nas zaskoczyła!
Jakub Gręziak, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo, wręczył laureatom nagrody
w kategoriach:
Aktywność fizyczna – I miejsce: Tymon Zyśk
– zimowy trening piłki nożnej; wyróżnienia:
Julian Bojakowski – wyprawa z przyjaciółmi na
lodowisko, Nikola Siwińska – rodzinna wyprawa na lodowisko;
Prace plastyczne – I miejsce: Jan Myszkiewicz – Cartoon Dodge Challenger i wyróżnienie dla mamy za interesujący i wyczerpujący
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opis; wyróżnienia: Kaja Karcz – obraz akryl
„Wrzechświat”, Weronika Tymkiewicz – grafika komputerowa „Podróżnik w zaczarowanym
lesie”, Ignacy Kalaman – rysunek „Dinozaur”;
Ciekawe hobby – wyróżnienie: Krzysztof Kalaman – fotografia lotnicza „Boeing 777”;
Globtroterzy – dwie równorzędne I Nagrody: Hanna Chmielewska – Gra terenowa #kamienieWarszawa, Paweł Ślesicki – Spacer po
warszawskich muzeach;

Ferie online i w terenie – I miejsce: Anastazja Marzanowicz – Ruchoma figurka 3D przedstawiająca autorkę na lodowisku; wyróżnienia:
Iga Wróbel – Zentanglowy inicjał I (zajęcia online) oraz Antoni Zabielski – Rodzina tropi łosia
na Łosiowych Błotach.
Już niedługo ogłosimy Konkurs Wielkanocny, a tymczasem wszystkim uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy.
WKU

WALENTYNKOWO, SŁODKO, PRZYJEMNIE…
…tak można określić repertuar, jaki zaprezentowaliśmy Państwu w lutym podczas koncertów przygotowanych przez Wydział Kultury.
12 lutego w sali WAT z okazji Walentynek
Natasza Urbańska wraz z zespołem zaprezentowała najpiękniejsze piosenki o miłości, a także najnowsze utwory ze swojej ostatniej płyty
„Rajd 44”. W towarzystwie wybitnych muzyków artystka zabrała nas w podróż po całym
świecie, od gorących Włoch, przez jazzowe
kluby Paryża, po gorące rytmy latynoskie, jak
„Mambo Italiano”. Sięgnęła też do romantycznych kompozycji Seweryna Krajewskiego, z jej
pierwszej płyty. Były życzenia nie tylko dla zakochanych. Było romantycznie i nostalgicznie.
W lutym rozpoczęliśmy nowy cykl koncertów pod hasłem „Kulturalne Bemowo”.
W Bemowskim Centrum Kultury 27 lutego wystąpił Marek Majewski, promując nową płytę
„Lepiej”. Artysta tradycyjnie zaprosił na scenę
interesujących gości: Roberta Kuśmierskiego
– akordeon, fortepian, śpiew, Marcina Fidosa
– kontrabas, śpiew oraz delegację PIWNICY
POD BARANAMI z Krakowa w składzie – Agata
Ślazyk – śpiew, gitara i Tomasz Kmiecik – fortepian, muzyka. Krakowscy muzycy czuli się
bardzo dobrze na bemowskiej scenie, a koncert wzbudził duży entuzjazm publiczności.
Usłyszeliśmy artystów w jazzującym repertutwojebemowo

arze, prostolinijnym, ciepłym humorze kabaretowym, którego zwieńczeniem był Hymn
Tłustego Czwartku w wykonaniu Agaty Ślazyk
pt. „Może nie jestem słodkim pączusiem”.
WKU

ODLOTOWO W BCKU
Marzec rozpoczniemy i zakończymy widowiskiem dla najmłodszych. W ramach naszych
cyklicznych Teatralnych Poranków Bajkowych
6 marca odbędzie się spektakl „Kosz”, a następnie 20 marca zaprosimy na spektakl „Detektyw
Szkiełko”. 24 marca dla nieco starszej widowni
wystawimy „Bajki na telefon”.
Przygotowaliśmy również szereg wydarzeń
z okazji Dnia Kobiet – 7 marca odbędzie się
spotkanie „Kobieto podziel się sobą”, którego
uczestniczki przedstawią prezentacje dotyczące swoich pasji, natomiast 8 marca zapraszamy
Panie na warsztaty o „Znajdowaniu i uruchamianiu swojej wewnętrznej mocy”, poświęcone
budowaniu pewności siebie. Warsztaty odbędą
się w MAL Dwa Jelonki przy ul. Powstańców
Śląskich 44. Następnie 10 marca zapraszamy
do Sali Widowiskowej BCK na spektakl teatralny „Oświadczyny” w wykonaniu aktorów Teatru Rampa, zaś 12 marca na wieczorny seans
z filmem „Weselny Toast” w reżyserii Laurent
Tirard.
Przedwiosenny weekend zapowiada się odlotowo. 19 marca od godzin porannych w Hali
Sportowej KOŁO rozpoczną się Mistrzostwa
Warszawy Modeli Szybowców Halowych organizowane przez Aeromodelklub Bemowskiego
Centrum Kultury. Na sobotnie popołudnie oraz

niedzielę zapraszamy na F3P WARSAW CHALLENGE – Otwarte Mistrzostwa Polski Halowych
Modeli Akrobacyjnych i Latających do Muzyki.

Bilety na wszystkie wydarzenia są dostępne
na naszej stronie www.bemowskie.pl.
BCK

WOLONTARIAT W BEMOWSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
Lubisz dzielić się swoimi pasjami i poznawać
nowych ludzi? Masz skończone 13 lat? Sprawdź
się jako wolontariusz w bibliotece na Bemowie.
Możesz pomagać przy obsłudze wypożyczeń,
tworzyć ilustracje do warsztatów literacko-plastycznych, sadzić rośliny, tworzyć prezentacje
dla przedszkolaków, a także pomagać w nauce
młodszym uczniom. Zapraszamy do zapisów!
W bieżącym roku działania wolontariackie
będą realizowane przy ul. Powstańców Śląskich w Czytelni nr XVII i Wypożyczalni nr 114,
a także Wypożyczalni nr 29 przy ul. Konarskiego 6. Tegoroczny program dla wolontariuszy
został podzielony na cztery bloki tematyczne: plastyczny, przyrodniczy, korepetycje dla
młodszych uczniów i aktywności stacjonarne
w placówkach. Uczestnictwo w poszczególnych
projektach stanowi propozycję wyboru aktywności. W ramach bloku plastycznego ich zadaniem będzie tworzenie ilustracji do warsztatów
literacko-plastycznych „Cztery Pory Roku” oraz
teatrzyków Kamishibai.
Blok przyrodniczy zakłada dwa warianty: sadzenie roślin w zielniku oraz donicach umieszczonych na tarasie biblioteki, w tym możliwość
sadzenia dyń i aksamitek w ogródku wolontariackim. Wolontariusz powinien też zadbać
o pielęgnację zasadzonych roślin. Będzie mógł
również stworzyć prezentację na temat polskich
Parków Narodowych dla grup przedszkolnych
i klas I-III szkoły podstawowej na podstawie do-

stępnej literatury oraz internetu. W drugim wariancie wolontariusze będą w domach hodować
i obserwować wzrost oraz rozwój roślin, a także
prowadzić dokumentację fotograficzną. Wyhodowane rośliny zostaną zasadzone w ogródku.
Trzeci blok to korepetycje. Wolontariusze
będą pomagać w nauce uczniom szkół podstawowych z wybranego przedmiotu. Ponadto
mogą pomagać bibliotekarzom w placówkach.
Za wykonaną pracę można otrzymać zaliczenie
w postaci określonej liczby godzin wolontariatu.
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– Aby zostać naszym wolontariuszem, należy zgłosić chęć udziału w programie w Czytelni
nr XVII przy ul. Powstańców Śląskich 17. Wspólnie ustalimy zakres działań, czas trwania i ramy
czasowe. Podpiszemy też stosowne porozumienie wolontariackie. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędna jest pisemna zgoda
opiekuna prawnego – zaznacza koordynator
wolontariatu w bibliotece Maciej Borowski.
Szczegóły: 506 875 269, wolontariat@e-bp.pl.
Biblioteka Bemowo
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ZIMA W MIEŚCIE NA BEMOWIE
Podczas ferii, w dniach 31 stycznia–11 lutego br., organizowana była akcja „Zima w mieście 2022” na Bemowie w Szkole Podstawowej
nr 350 przy ul. Irzykowskiego 1a oraz Szkole
Podstawowej nr 82 przy ul. Górczewskiej 201.
Dzieciom zapewniono opiekę wychowawców, trenerów sportowych oraz opiekę pielęgniarską. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć
sportowych, m.in. judo, karate oraz zajęcia podróżnicze, muzyczne, naukowe, biblioteczne,
językowe, programowania. Nie zabrakło ozobotów, wielkoformatowych gier planszowych,
spektakli, lodowiska, wycieczek do Warszawskiego ZOO, Centrum Nauki Kopernik i Muzeum
Polin. Dzieci wzięły licznie udział w olimpiadach.
Dla wszystkich uczestników przygotowano medale i upominki.
W Szkole nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3
odbyły się treningi sportowe z koszykówki i siatkówki. Dzieci spotkały się ze znanymi sportowcami – Kasią Dulnik, Piotrem Fenkielem, Pawłem Mikołajczakiem, Kacprem Lachowiczem
i Markiem Rybakiem. Klub Sportowy Bushido
poprowadził zajęcia karate dla najmłodszych.
Uczniów odwiedzili Piotr Kobierski i Karol Sobociński, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspaniałą atmosferę i pozytywną energię!
WSR
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LEGIA I DZIELNICA BEMOWO GRAJĄ RAZEM!

Sekcja Koszykówki Legii Warszawa i Dzielnica
Bemowo przedłużyły umowę o dalszej współpracy, która ma już długą i bogatą historię. Bemowo jest domem Zielonych Kanonierów już
od niemal 30 lat, stołeczna drużyna w swojej
hali przy ul. Obrońców Tobruku 40 spisuje się
bardzo dobrze, pokonując wymagających rywali w Energa Basket Lidze oraz europejskich
pucharach.
„Minione miesiące naszej współpracy były
naprawdę udane, bardzo się cieszymy, że Legia
jest z nami, trzymamy kciuki za drużynę – my
i wszyscy mieszkańcy Dzielnicy Bemowo. To
wielka przyjemność, że możemy razem z Legią
walczyć o kolejne sukcesy. W obecnym sezonie
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Zieloni Kanonierzy z powodzeniem rywalizują
także na arenie międzynarodowej, pokonując
kolejnych rywali. Jestem przekonana, że Bemowo przyniesie szczęście naszym koszykarzom”
– powiedziała Urszula Kierzkowska, Burmistrz
Dzielnicy Bemowo.
„Tutaj, na Bemowie, mamy wszystko, czego
potrzeba, by osiągnąć sukces i bardzo się cieszymy, że możemy tu występować. Jesteśmy tu
mile widziani, chętnie tu przebywamy, w każdej
chwili możemy poprawiać tu swoje umiejętności, co jest nieocenione. Dziękujemy bardzo
Dzielnicy Bemowo, oby nasza współpraca trwała jak najdłużej” – mówi Łukasz Koszarek, kapitan Legii Warszawa.
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W ramach współpracy Sekcja Koszykówki
Legii Warszawa przekaże bilety na mecze rozgrywane w hali OSiR Bemowo dla mieszkańców,
które wzorem poprzednich lat będzie można
wygrać w konkursach organizowanych przez
Dzielnicę Bemowo. Dodatkowo w celu rozpowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży
koszykarze Legii Warszawa wezmą udział w wydarzeniach organizowanych przez Dzielnicę Bemowo w 2022 roku.
W obecnym sezonie koszykarze Legii Warszawa prezentują się doskonale na arenie międzynarodowej – 15 lutego pokonali na wyjeździe
rosyjską Parmę Basket Perm 78:67 i wywalczyli
awans do ćwierćfinału FIBA Europe Cup. Legioniści nawiązują tym samym do pięknych kart
93-letniej historii sekcji koszykówki – po raz
ostatni Zieloni Kanonierzy należeli do najlepszej ósemki europejskich pucharów w sezonie
1970/71. Od tego momentu minęło aż 51 lat!
Najbliższe mecze w hali OSiR Bemowo Legia Warszawa rozegra już na początku marca.
W niedzielę, 6 marca, warszawianie podejmą
Eneę Abramczyk Astorię Bydgoszcz, a w środę,
9 marca, zmierzą się z włoskim Unahotels Reggio Emilia w ramach ćwierćfinału FIBA Europe
Cup.
Legia Warszawa to męski klub koszykarski
założony w 1929 r. jako sekcja koszykarska wielosekcyjnego Wojskowego Klubu Sportowego
Legia Warszawa. Czołowa polska drużyna lat 50.
i 60. XX wieku. W tym czasie Legia aż 13 razy
stanęła na podium mistrzostw Polski.
Więcej informacji:
http://legiakosz.com/
https://www.facebook.com/LegiaKosz/

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
W dniach 24 listopada 2021, 2 grudnia 2021
oraz 26 stycznia 2022 odbyły się połączone posiedzenia Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Spraw
Obywatelskich, poświęcone zagadnieniom
związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na Bemowie.
Była to kontynuacja działań rozpoczętych
w marcu 2020 roku, mających na celu identyfikację problemów związanych z infrastrukturą
bemowskich dróg, organizacją ruchu drogowego, ale także innych codziennych bolączek naszych mieszkańców, takich jak nieprawidłowo
parkujące samochody czy kierowcy przekraczający prędkość. Skutkiem tych działań powinno
być systematyczne rozwiązywanie utrudnień
i usuwanie zagrożeń w ruchu drogowym.
O tym, jak ważne są powyższe aspekty dla
mieszkańców dzielnicy, świadczy liczba problemów zgłoszonych przewodniczącym komisji.
Omówionych zostało 58 punktów, a posiedzenia trwały łącznie 10 godzin.
W dyskusji oprócz radnych, urzędników oraz
mieszkańców wzięli udział reprezentanci następujących jednostek:
– Biura Zarządzania Ruchem Drogowym,
– Zarządu Transportu Miejskiego,
– Zarządu Dróg Miejskich,
– Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg,
– Tramwajów Warszawskich,
– Komisariatu Policji Warszawa Bemowo,
– Straży Miejskiej,
– Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Pozwoliło to na kompleksową analizę wszystkich zgłoszeń, zarówno tych dotyczących najważniejszych skrzyżowań Bemowa w ciągu
ulicy Powstańców Śląskich, ronda Radia Wolna
Europa czy skrzyżowania ulicy Radiowej i Wro-

cławskiej, jak i dróg o charakterze lokalnym na
poszczególnych dzielnicowych osiedlach, m.in.
Jelonkach, Boernerowie, Górcach czy Grotach.
Najdłużej rozmawialiśmy o rozwiązaniach
dotyczących:
1)
Skrzyżowania Wrocławska / Powstańców Śląskich – aby wprowadzić znaczące zmiany
w organizacji ruchu, niezbędna byłaby przebudowa tego skrzyżowania. Przy okazji wytyczania
przejazdów dla rowerów możliwe będą jedynie
niewielkie zmiany w ustawieniach sygnalizacji
świetlnej.
2)
Skrzyżowania Radiowa / Wrocławska
– po zmianie organizacji ruchu uwzględniającej priorytet tramwajowy oraz oddzielne fazy
do skrętów w lewo prowadzone będą analizy
ruchu. Mamy nadzieję, że długo oczekiwane
zmiany na tym skrzyżowaniu przyniosą efekt
w postaci znacznego ograniczenia liczby zdarzeń drogowych w obrębie tego skrzyżowania.
Prosimy mieszkańców o zgłaszanie nam ewentualnych uwag co do wdrożonych rozwiązań.
3)
Organizacji ruchu i stanu dróg na
Chrzanowie – planowane są analizy ruchu
w obrębie całego Chrzanowa, po ich przeprowadzeniu jednostki miejskie będą pracować
nad ewentualnymi zmianami w organizacji ruchu. Należy pamiętać, że jest to bardzo szybko
rozwijająca się część dzielnicy i infrastruktura
nie zawsze nadąża za potrzebami mieszkańców.
Mieszkańców zainteresowanych rozwojem sieci
dróg na Chrzanowie odsyłamy do ustaleń Komisji Inwestycji i Ładu Przestrzennego z września
2021 roku.
4)
Okolic ul. Pełczyńskiego oraz wyjazdów z Osiedla Górce – komisje poprosiły
o przeprowadzenie dokładnych analiz ruchu po
otwarciu nowych stacji metra i opracowanie
spójnej koncepcji dla tego obszaru. W godzi-
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nach szczytu okolica jest silnie zakorkowana,
co stanowić może potencjalne zagrożenie życia
i zdrowia mieszkańców, ze względu na wysokie
prawdopodobieństwo wydłużonego czasu reakcji służb ratunkowych. Do tematu Chrzanowa
oraz Górc komisje będą wracały na następnym
połączonym posiedzeniu.
5)
Kwartału ograniczonego ulicami Powstańców Śląskich / Radiowa / Zachodzącego
Słońca / Żołnierzy Wyklętych / Wrocławska – dla
wszystkich mieszkańców tej części osiedla dostępny jest tylko bardzo niebezpieczny wyjazd
z drogi serwisowej, na której panuje duże natężenie ruchu samochodów, rowerzystów (brakuje na tym odcinku ścieżki rowerowej) i pieszych,
generowany nie tylko przez mieszkańców, ale
też klientów punktów usługowych i handlowych
zlokalizowanych w tej okolicy. Wyznaczona
w MPZP droga 20KDD (ul. Pirenejska) nie funkcjonuje ze względu na słupki umieszczone przez
poszczególne wspólnoty, jest zatem dostępna
dla ograniczonej liczby mieszkańców. W tym
przypadku również wnioskowano o opracowanie spójnej koncepcji organizacji ruchu.
Już w trakcie posiedzeń komisji podjęto
3 uchwały dotyczące skrzyżowania ulicy Wrocławskiej i Powstańców Śląskich, monitoringu
wizyjnego na terenie Bemowa oraz oznakowania pionowego na prawoskręcie przed skrzyżowaniem ulic Człuchowskiej i Powstańców Śląskich.
Kolejnym krokiem jest stanowisko Rady
Dzielnicy Bemowo, w którym radni określają
priorytety w zakresie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym i zabiegają o zapewnienie środków
niezbędnych na ich realizację.
Ustalono również, że komisje będą monitorowały działania wszystkich wyżej wymienionych jednostek w zakresie realizacji określonych
celów, a na początek 2023 roku planowane jest
kolejne posiedzenie komisji poświęcone tej tematyce.
Nie oznacza to oczywiście, że w międzyczasie
nie będziemy zajmowali się infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem – zachęcamy Państwa
do bieżącego zgłaszania nam wszelkich utrudnień i zagrożeń w ruchu drogowym.
Patrycja Czerska
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa
i Spraw Obywatelskich
oraz
Magdalena Gogol
Przewodnicząca Komisji Inwestycji
i Ładu Przestrzennego
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