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Paszport na Powstańców Śląskich

Od początku czerwca miesz-
kańcy Bemowa mają u sie-
bie punkt paszportowy – jego 
otwarcie było jednocześnie kon-
ferencją prasową z udziałem 
władz dzielnicy oraz wojewody 
mazowieckiego Jacka Kozłow-
skiego. W Urzędzie Dzielnicy, 
bez stania w gigantycznych 
kolejkach, można skorzystać 
z usług nowo otwartego wy-
działu paszportowego. Wnioski 
o wydanie paszportu można 
składać w Wydziale Obsługi 
Mieszkańców, gotowy doku-
ment tutaj również należy ode-

brać. Jest to drugi tego rodzaju punkt w Warszawie (po Żolibo-
rzu), przy czym pierwszy, w którym opłatę za wyrobienie pasz-
portu można uiścić na miejscu (na Żoliborzu trzeba się w tym 
celu udać do banku lub na pocztę). – Dzięki determinacji burmi-
strza Jarosława Dąbrowskiego udało nam się porozumieć także  
w tej kwestii. I będziemy pierwszym dzielnicowym punktem,  
w którym można załatwić formalności od początku do końca – mówi 
rzecznik Bemowa Krzysztof Zygrzak. Wojewoda mazowiecki rów-
nież bardzo pozytywnie wypowiadał się o inicjatywie: – To przykład, 
że nawet bez zmian w przepisach można przekazać niektóre zada-
nia z administracji państwowej do samorządu – powiedział. 

Fotofakty
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W ślady Bemowa już niedługo pójdą też Praga-Południe i Ochota. 
Punkt składa się z trzech stanowisk komputerowych z czytnikiem 

danych biometrycznych i zwłaszcza teraz, w sezonie wakacyjnym, 
jego pożyteczność jest nie do przecenienia. Zwłaszcza gdy się 
pamięta, że w ubiegłym roku w urzędzie wojewódzkim paszpor-
ty odebrało ponad 74 tysiące osób i wszystkie musiały korzystać  
z usług jednego biura, zaledwie dwa razy w tygodniu czynnego  
do 17.30. 5 tysięcy tych paszportów należało do mieszkańców Be-
mowa. 

Rak szyjki macicy zabija  
– możesz tego uniknąć

15 maja w Urzędzie 
Dzielnicy Bemowo 
odbyło się spotkanie  
z cyklu „Kobiety dla Ko-
biet” dotyczące profilak-
tyki raka szyjki macicy, 
zorganizowane przez 
stowarzyszenie „Kwiat 
Kobiecości” oraz Wy-
dział Spraw Społecz-
nych i Zdrowia. Spotka-
nie miało na celu uświa-
domienie, jak wielkim 
zagrożeniem jest wy-
wołujący raka szyjki 
macicy wirus HPV, jak 
walczyć z chorobą,  
a przede wszystkim – jak jej zapobiec. Wielkie znaczenie profilak-
tyki podkreślali specjaliści: ginekolog-onkolog oraz psycholog. Rak 
szyjki macicy wykryty we wczesnym stadium jest wyleczalny. Nie-
stety każdego dnia umiera na niego 5 Polek, które zgłosiły się do 
lekarza zbyt późno. Regularne badania cytologiczne umożliwiają 
wczesne wykrycie niepokojących sygnałów oraz natychmiastową 
reakcję. Istnieje również możliwość zaszczepienia się przeciwko 
wirusowi HPV. Do zarażenia wirusem może dojść podczas stosun-
ku płciowego, ale również w takim miejscu, jak np. solarium. Bada-
nia wykazały, że prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem HPV 
przez przeciętną kobietę wynosi 50 do 80%. W ramach „Populacyj-
nego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy oraz Raka Piersi” Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skło-
dowskiej-Curie zaprasza na bezpłatne badania cytologiczne panie  
w wieku 25-59 lat oraz na bezpłatną mammografię panie 
od 50 do 69 lat. Zainteresowane panie prosimy o kontakt z Cen-
trum Onkologii pod nr tel.: (022) 546 25 87 (cytologia) oraz  
(022) 546 20 00 (mammografia).

Na Bemowie bezpłatną cytologię można wykonać w przychod-
niach na ul. Wrocławskiej 19, tel. (022) 638 23 33, ul. Powstańców 
Śląskich 19, tel. (022) 665 37 07, ul. Czumy 1, tel. (022) 665 40 50, 
a mammografię na ul. Czumy 1, tel. (022) 666 10 16

Spotkanie z cyklu „Kobiety dla kobiet”
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Fotofakty

Witam serdecznie, 
Zapraszam do lektury ostatniego przedwakacyjnego numeru 

Bemowo News. Ostatni miesiąc obfitował w naprawdę istotne dla
mieszkańców Bemowa wydarzenia i to właśnie na nich w najwięk-
szym stopniu postanowiliśmy skupić Państwa uwagę.

Pierwszym z nich jest niewątpliwie otwarcie punktu paszporto-
wego w ratuszu przy Powstańców Śląskich 70. Wreszcie bemo-
wianie mogą sprawnie, w cywilizowany sposób, bez kolejek i bez 
pielgrzymki na plac Bankowy uzyskać ten niejednokrotnie niezbęd-
ny w podróży dokument, 

  Kolejną sprawą, która zapewne wielu z Państwa zainteresuje, 
jest opisywana w temacie miesiąca: akcja „Bemiś”. W tym miejscu 
wypada jedynie wspomnieć o jej zarysach, Otóż przez cały czer-
wiec nowa maskotka Bemowa w rozmiarach XXL (patrz okładka) 
w towarzystwie burmistrza Jarosława Dąbrowskiego odwiedza za-
równo publiczne, jak i prywatne bemowskie przedszkola, wręczając 
wszystkim dzieciakom zielonego misia o imieniu Bemiś. Zobaczyć 
miny zaskoczonych maluchów… – bezcenne. 

W związku z kończącym się remontem Górczewskiej na odcinku 
Powstańców Śląskich – Klemensiewicza, pozwoliliśmy sobie opisać 
długą i niechlubną historię tej inwestycji. Na szczęście całość zmierza 
wreszcie do szczęśliwego finału i zniknie jedna z przeszkód, by móc
naprawdę powiedzieć, że po Bemowie jeździ się lepiej. 

   Na koniec, wzorem poprzedniego numeru, zostawiliśmy sobie 
przyjemność pokazania super zdjęć z dwóch wielkich imprez: finału
Turnieju Coca Cola Cup oraz transmisji na telebimie w amfiteatrze
meczów Euro 2008. Mamy nadzieję, że fotoreportaż choć trochę 
pozwoli Państwu wyobrazić sobie wspaniałą atmosferę i gorące 
emocje, jakie towarzyszyły uczestnikom tych wydarzeń.  

Z pozdrowieniami
Krzysztof Zygrzak

rzecznik prasowy Bemowa

Birgitta Syren w Szkole Podstawowej nr 82

28 maja  Szkołę Pod-
stawową nr 82 przy  
ul. Górczewskiej 201 od-
wiedziła Birgitta Syren, 
żona generała Haka-
na Syren, Naczelnego 
Dowódcy Sił Zbrojnych 
Szwecji, przebywające-
go w Polsce z oficjalną
wizytą na zaproszenie 
Szefa Sztabu General-
nego Wojska Polskie-
go. Pani Syren, pracu-
jąca jako nauczycielka  

w szkole podstawowej w Szwecji, z powodów zawodowych zainte-
resowana była polskim systemem edukacyjnym. Najlepszą okazją 
do poznania programów nauczania, stosowanych metod i form or-
ganizacyjnych była bezpośrednia obserwacja pracy jednej ze szkół.  
W tym celu wyznaczono placówkę przy ulicy Górczewskiej 201, pro-
wadzoną przez dyrektor Beatę Ciesielską-Pocialik. Birgitta Syren 
przybyła do SP 82 z pięcioosobową delegacją. Podczas całej wizy-
ty gościom towarzyszyła Katarzyna Załuska- Schumacher, Naczel-
nik Wydziału Oświaty Dzielnicy Bemowo. Wizytujący zapoznali się  
z bazą szkolną, obserwowali niektóre lekcje, brali udział w za-
jęciach szkolnych specjalistów: logopedy, rehabilitanta i reedu-
katora. Oferta edukacyjna i opiekuńcza szkoły  spotkała się  
z uznaniem pani Syren, która obserwowała placówkę okiem fa-
chowca. Dużym zaskoczeniem była szeroka gama pomocy dy-
daktycznych, w jakie wyposażona jest szkoła. Zagraniczni goście 
podziwiali poziom znajomości języka angielskiego prezentowa-
ny przez najmłodszych uczniów. Doceniona została także dzia-
łalność artystyczna uczniów. Spodobały się zarówno występy  
teatralne i taneczne, jak i wyeksponowane prace plastyczne. Bir-
gitta Syren zachwycona była pobytem w SP 82. Wyraziła chęć dal-
szych, zawodowych już kontaktów z wizytowaną placówką, co być 
może zaowocuje współpracą szkół z Warszawy i Sztokholmu.

Przebudowa Kocjana

Pod koniec maja dro-
gowcy i PBDiM Mińsk 
Mazowiecki podpisali 
umowę na wykonanie 
remontu wyboistej i le-
żącej na uboczu ul. Ko-
cjana. Remont ruszył. 
Za 9,1 milionów złotych 
wybudowana zostanie 
nowa jezdnia, chod-
niki, ścieżki rowerowe  

i dziewięć zatok autobusowych. Nareszcie zniknie z Kocjana kost-
ka brukowa – tzw. trylinka. Na remoncie skorzystają też pracownicy 
i klienci zlokalizowanych przy Kocjana sądów okręgowego, rejono-

wych i grodzkich: będą mieli nowy parking. To oni właśnie od lat 
domagali się i interweniowali w sprawie rozpoczęcia tego remontu. 
– Prace mają potrwać nie dłużej niż do końca października – mówi 
rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich Urszula Nelken. 

Gratulacje dla uczniów z Bemowa

Na początku czerw-
ca uczniowie warszaw-
skich szkół podstawo-
wych poznali wyniki 
testów końcowych. Na 
40 możliwych do zdo-
bycia punktów, ucznio-
wie podstawówek  
z naszej dzielnicy zdo-
byli średnio 30,47. Taki 
wynik pozwolił im zająć drugie miejsce wśród warszawskich szkół. 
Serdecznie gratulujemy tego niewątpliwego sukcesu zarówno 
uczniom, jak i dyrektorom oraz nauczycielom bemowskich szkół 
podstawowych. 

Birgitta Syren i pani dyrektor SP 82
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Akcja Bemiś i inne (atr)akcje

Dzień Dziecka świętowano na Bemowie hucznie i długo. Dzie-
ciaki przez cały weekend od 30 maja do 1 czerwca mogły wybierać 
z szeregu stacjonarnych atrakcji, a ponad dwa tysiące z nich, te, 
które chodzą do bemowskich przedszkoli, odwiedził z okazji ich 
święta wielki zielony miś – Bemiś w koszulce z hasłem Bemowa, 
które, przypomnijmy, brzmi „Tu żyje się lepiej”. Dzieciom też. 

Ponieważ misie przygotowano dla każdego bemowskiego przed-
szkolaka, a przedszkola, jak wiadomo, rządzą się swoimi prawami, 
akcję rozdawniczą trzeba było zakroić na nieco szerszą, niż pier-
wotnie zakładano, skalę. Burmistrz Jarosław Dąbrowski, towarzy-
szący mu poseł Krzysztof Tyszkiewicz, delegacja samorządowców 
z wielkimi worami pluszaków do-
wodzona przez rzecznika praso-
wego dzielnicy Krzysztofa Zygrza-
ka oraz, last but not least, sam 
Bemiś bez szemrania dostosowali 
się do harmonogramu maluchów  
i zgrabnie wpasowali się ze swo-
ją wizytą pomiędzy leżakowanie  
a kanapki z żółtym serem i po-
midorem w przedszkolu nr 390  
na ulicy Secemińskiej 1. Dla czę-
ści maluchów wizyta była komplet-
nym zaskoczeniem, zresztą wy-
chowawczynie zgodnie twierdziły,  
że nie uprzedzały dzieci, kogo 
mogą się spodziewać, gdy się obu-
dzą, by nie psuć im niespodzianki. 
Jednak jeden z chłopców zwierzył 
się nam, że tata wspominał, że 
przyjdzie do ich przedszkola miś 

z prezentami i jeszcze jakiś burmistrz – czyli przeciek był. Dzieci, 
choć mocno przejęte wizytą wielkiego zielonego misia i z natury 

rzeczy słabo zorientowane w niuansach hie-
rarchii samorządowej, na pytanie, kto jesz-
cze przyjechał, odpowiadały przytomnie,  
że pan burmistrz. Marysia z jednej z grup 
starszaków doprecyzowała nawet, że bur-
mistrz jest burmistrzem tu, gdzie mieszkamy. 
Trochę ciężko było przypomnieć sobie nazwę 
dzielnicy, w jakiej mieszkamy, zwłaszcza dla 
nieco młodszych dzieci Warszawa stanowi-
ła niepodzielną całość, bez rozdrabniania 
się na jakieś dziwnie ponazywane dzielnice 
i burmistrz był po prostu burmistrzem War-
szawy. 

Wizyta w każdej grupie kończyła się zbio-
rowym wyściskiwaniem misia. Na pytanie,  
co następnym razem powinien przywieźć 
burmistrz, dzieci wahały się pomiędzy opcją 
cukierki a opcją więcej misiów. O prezent, 
jaki chciałoby dostać przedszkole, spytali-
śmy panią Danielę Pyffel, dyrektorkę pla-
cówki: – Nasze przedszkole jest w ogóle bar-
dzo zadbane, Urząd Dzielnicy bardzo dba  

o nasze przedszkole, ale oczywiście są rzeczy, które przydałoby 
się zmienić lub naprawić. Na pewno przydałoby się wymienić nie-
które sprzęty na terenie ogrodu. Informację tę polecamy uwadze 
właściwych decydentów, z nadzieją na ich przychylne ustosunko-
wanie.

Akcja Bemiś może się niektórym wydawać niepotrzebna  
lub co najmniej niezasługująca na tak obszerną relację. Są zapew-
ne poważniejsze i gorętsze tematy niż tourné zielonego misia po 
bemowskich przedszkolach. Ale pomysł z Bemisiami świadczy, że 
w Urzędzie Dzielnicy nie myśli się o mieszkańcach tylko w katego-
rii potencjalny wyborca, jak również, że mówiąc o bemowiakach, 
ma się na myśli także tych najmniejszych i ich specyficzne po-

Temat miesiąca

Poseł Krzysztof Tyszkiewicz, burmistrz Jarosław Dąbrowski i Bemiś w przedszkolu nr 390

Przedszkolaki z Secemińskiej pokazują swoje nowe pluszaki



    BEMOWO NEWS ● Czerwiec 2008   5

trzeby. Czterolatek nie zrozumie, że dzielnica dba 
o niego, walcząc jak lew o każde nowe miejsce 
w przedszkolu, a nawet jeśli zrozumie, to będzie 
miał w nosie taką praktyczną troskę urzędników, 
przez którą musi codziennie wstawać skoro świt  
i do siedemnastej socjalizować się w przypadko-
wym towarzystwie z dala od domu. Maluch woli  
i potrzebuje, żeby jego święto uczcić w zrozumiały, 
naturalny i przede wszystkim przyjemny dla niego 
sposób – najlepiej prezentem. Jeśli o tym nie pa-
miętamy, chyba bardzo dawno byliśmy dziećmi. 

Ale, jak wspominaliśmy, zanim burmistrz trafił
do przedszkolaków z Bemisiami, Urząd Dzielnicy 
przygotował i przedstawił maluchom szeroką roz-
rywkową ofertę na Dzień Dziecka. Wydział Sportu 
zaprosił mniejsze i większe dzieci na piknik spor-
towo-rekreacyjny, w trakcie którego można było 
wziąć udział w turnieju koszykówki i w turnieju piłki 
nożnej. Impreza zagościła na terenie szkoły podstawowej nr 321 
przy ulicy Szadkowskiego. Turniej koszykówki ulicznej jest cyklicz-
ną imprezą mającą już swoją tradycję na Bemowie – mówi Katarzy-
na Niedźwiedzka, naczelnik Wydziału Sportu. – W tym roku zyskał 
nową nazwę – Bemowo Streetball Chalenge, startowały w nim … 
drużyny, potykając się w dwóch kategoriach: młodzież do lat osiem-
nastu oraz open. Można też było wziąć udział w konkursie rzutów  
za trzy punkty. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Urząd Dziel-
nicy nagrody – profesjonalne piłki do koszykówki, sportowe firmo-
we torby i plecaki. Nagrody otrzymali też uczestnicy turnieju piłki 
nożnej – tutaj startowało 14 drużyn chłopców pomiędzy dziesiątym 
a dwunastym rokiem życia i dla nich Wydział Sportu przygotował 
medale, piłki i odtwarzacze MP3. Wybrano również najlepszych za-
wodnika i bramkarza.

Dla dzieci i młodzieży niebiorącej udziału w zawodach przygo-
towano część rekreacyjną: pokazy gimnastyki sportowej w wyko-
naniu uczestniczek zajęć organizowanych przez Wydział Sportu 
oraz pokazy samoobrony w wykonaniu członków Stowarzyszenia 

Sztuki Walki Wschodu (…). Grupa animacyjna Dur – Moll popro-
wadziła zabawy rytmiczne z klaunem przy muzyce. Można było 
rozgrywać mecze w piłkarzyki. Dużym powodzeniem cieszył się 
Kącik Umiejętności Malarskich, w którym dzieci mogły spróbować 
pobawić się różnymi technikami malarskimi. Mali artyści malowali 
swoje obrazy farbami akrylowymi, pastelami suchymi lub mokrymi 
– mówi Joanna Mecweldowska z Wydziału Sportu. – Byli też tacy, 
którzy tworzyli istne arcydzieła, bawiąc się sprayem, markerem lub 
ołówkiem. Dzieci miały niecodzienną okazję ozdabiać przedmioty 
użytku codziennego: szklanki, talerze, doniczki, ceramiczne kafle
oraz woskowe świece. Nietypową powierzchnią, na której powsta-
wała radosna twórczość, był stojący ekran foliowy wielkości półtora 
na półtora metra. Dzięki możliwości malowania po dwóch stronach 
ekranu oraz przeźroczystości materiału, dzieci mogły obserwo-
wać siebie podczas tworzenia obrazu. Zapewniło to fajną zabawę 
i niebagatelny efekt artystyczny. Dzieci mogły również skorzystać 
z rady profesjonalnego, młodego malarza, który nie tylko doradził, 
jakie materiały dobrać do danej techniki malarskiej, ale również 
nauczył, jak powinno się malować technicznie. Po wykonaniu każ-

dego arcydzieła dziecko mogło 
je zabrać do domu lub wystawić  
w Piknikowej Galerii Dzieł Młodych 
Artystów. Na koniec malarskiej 
przygody dzieci dostały imienne 
dyplomy i drobny upominek.

W trakcie gdy ich pociechy po-
kazywały światu swoje talenty, 
dorosłym umożliwiono skontro-
lowanie stanu własnego zdrowia 
poprzez pomiary cukru, glukozy, 
zawartości tłuszczu oraz ciśnienia 
tętniczego. Ci, którym te pomiary 
wyszły prawidłowe, mogli z czy-
stym sumieniem poczęstować się 
potrawami z grilla czy czekoladą 
ze specjalnej fontanny. 

Temat miesiąca

Naczelnik Wydziału Sportu Katarzyna Niedźwiecka wśród zwycięskich koszykarzy

Młodzi piłkarze nagrodzeni w trakcie piknikowego turnieju



6     BEMOWO NEWS ● Czerwiec 2008

 Odkrywamy Bemowo: lotnisko

Lotnisko, które 
zwykliśmy nazy-
wać Lotniskiem 
Bemowo, w rze-
czywistości ofi-
cjalnie nazywa się 
Lotniskiem Ba-
bice. Są szanse  
na zmianę nazwy 

na bardziej pasującą i do lokalizacji, i do znaczenia tego obiek-
tu dla miasta, gdy lotnisko stanie się nowoczesnym aeroparkiem  
z prawdziwego zdarzenia.

Pisaliśmy o takiej możliwości w marcowym numerze Bemowo 
News. Tymczasem zajmijmy się historią i teraźniejszością tego 
miejsca. Chyba każdy wie, gdzie ono leży. W języku fachowym opis 
okolicy tego typu obiektu nazywa się charakterystyką przedpola 
lotniska: w przypadku Bemowa przedpole to stanowią osiedle Cho-
miczówka od północy, od północnego zachodu – nieczynny śmiet-
nik o wysokości 76 metrów, od zachodu i południowego zachodu 
park krajobrazowy Bemowo, od południa Boernerowo – osiedle 
domów jednorodzinnych, od południowego wschodu znajdują się 
zabudowania MSWiA – które notabene lotniskiem administruje  
– i MON oraz budynki wielorodzinne Bemowa. Na wschodzie mamy 
Carrefour, na północnym wschodzie przedpole stanowią odległe  
o około kilometr Piaski. Tak szczegółowy opis przydaje się zapew-
ne instruktorom i adeptom działających na terenie lotniska szkó-
łek pilotów oraz firm przewozowych. Poza nimi swoją siedzibę ma
tam jeszcze Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Aeroklub Warszawski  
i Automobilklub Polski i szkoła bezpiecznej jazdy Renault.

Lotnisko słynie z organizacji imprez plenerowych. Już drugi rok  
z rzędu gości miasteczko BMW – przychodzi mu to bez trudu, gdyż 
zakłada się, że podczas większych imprez, np. koncertów znanych 
zespołów, jest w stanie pomieścić nawet do stu tysięcy widzów. 
Ale właściwie każda impreza sportowa, rekreacyjna, społeczna czy 
kulturalna jest na płycie lotniska mile widziana, przy zachowaniu 

pewnych restrykcji, o których możemy przeczytać na witrynie inter-
netowej lotniska: Dla zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotni-
czych każda impreza podlega procedurom określonym w Instrukcji 
Operacyjnej Lotniska Warszawa-Babice. W tym celu Zarządzający 
lotniskiem zawsze jest współorganizatorem imprezy mając tym sa-
mym zdolność do sprawowania stałego nadzoru nad przeprowa-
dzaną imprezą. Zarządzający lotniskiem posiada doświadczenie 
w organizowaniu tego typu imprez oraz dysponuje odpowiednimi 
środkami i personelem.

Na lotnisku organizowane są tak różne imprezy, jak: wyścigi 
na ¼ mili, szereg imprez motocyklowych, ostatnio Extreme Moto 
i ogólnopolskie otwarcie sezonu motocyklowego, koncerty mniej-
szych i większych gwiazd – występował tu Michael Jackson, który 
całkiem poważnie myślał o zamienieniu lotniska w rodzinny park 
rozrywki Neverland. Park miał kosztować 500 milionów dolarów, 

ale Michael potrzebował pod niego 200 hek-
tarów, zaproponowano mu tylko 67, więc 
ostatecznie pomysł upadł. Swoje wydarzenia 
aranżuje tu Aeroklub Warszawski: w zeszłym 
roku były to między innymi Mistrzostwa War-
szawy Młodzików w puszczaniu balonów  
na ogrzane powietrze, Ogólnopolskie Zawo-
dy Modeli Akrobacyjnych zdalnie sterowa-
nych, Ogólnopolskie Zawody Makiet Samo-
lotów – Dni Małego Lotnictwa, Ogólnopol-
skie Zawody Modeli Akrobacyjnych RC czy  
Mistrzostwa Warszawy Młodzików w konku-
rencji latawców. Są wystawy i konferencje. 
A na wielkim zlocie yorków w 2005 roku po-
jawiło się 620 psów tej rasy. Wobec takiej 
mnogości ofert kulturalnych i rozrywkowych 
powstaje pytanie, czy to nie lotnisko jest fak-
tycznym centrum kulturalnym Bemowa.

Odkrywamy Bemowo
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Lotnisko jest siedzibą kilku firm szkolących pilotów



    BEMOWO NEWS ● Czerwiec 2008   7

 Bemowski Telefon Interwencyjny

26 maja na Bemow-
ski Telefon Interwencyj-
ny wpłynęło zgłoszenie  
o przepełnionym pojem-
niku PCK postawionym 
na pl. Kasztelańskim. 
Jak udało się ustalić dy-
żurującemu konsultanto-
wi, inspektorzy Wydziału 

Ochrony Środowiska kilkakrotnie już zgłaszali PCK, iż wokół pojem-
nika ustawionego na pl. Kasztelańskim (nr pojemnika 9209), zalega 
około dwóch metrów sześciennych odzieży, jednak pomimo zapew-
nień o szybkiej interwencji sytuacja nie uległa zmianie. Urząd Dzielnicy 
Bemowo wysłał do Biura Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego 
Krzyża wezwanie do usunięcia przedmiotowego kontenera na odzież  
z terenu pl. Kasztelańskiego oraz uporządkowania jego otoczenia.

19 maja Urząd Dziel-
nicy Bemowo został 
powiadomiony o słabo 
widocznych progach 
zwalniających przy  
ul. Drogomilskiej. Z in-
formacji przekazanych 
przez mieszkańca Be-
mowa wynika, że spo-
walniacze wymagają odpowiedniego oznakowania. Pismo z proś-
bą o wyjaśnienie tej sprawy zostało wysłane przez Urząd Dzielnicy 
Bemowo do SM Górczewska. Tego samego dnia poinformowano 
dyżurującego konsultanta, że przy ul. Konarskiego na wysokości 
wyjazdu z Urzędu Dzielnicy ustawiony jest znak ,,STOP”, który 
zasłaniają gałęzie drzew. Po interwencji pracowników Delegatury 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gałęzie drzew zasła-
niające wskazany znak zostały przycięte.

5 maja konsultant 
obsługujący Bemow-
ski Telefon Interwencyj-
ny otrzymał zgłoszenie  
o wywróconych słupkach 
zamontowanych przy  
ul. Siemiatyckiej 3. Przed-
miotowy odcinek drogi 

znajduje się w zarządzie Dzielnicy Bemowo. Sprawa została przekaza-
na Wydziałowi Inwestycji, który zlecił naprawę wywróconych słupków 
firmie konserwującej drogi gminne.

28 maja do Urzędu 
Dzielnicy Bemowo wpły-
nęły zgłoszenia o nie-
skoszonej trawie przy ul. 
Pełczyńskiego i Obroń-
ców Tobruku. Dyżuru-
jący konsultant uzyskał 
informację od Wydziału 

Ochrony Środowiska, że koszenie trawy na wskazanych obsza-
rach będzie możliwe po podpisaniu umowy na utrzymanie i konser-
wację zieleni przyulicznej – wysokiej i niskiej na terenie Dzielnicy 
Bemowo w 2008 roku, które nastąpi po podjęciu stosownej uchwa-
ły przez Radę miasta stołecznego Warszawy odnośnie do zmian 
budżetowych (prawdopodobny termin – lipiec tego roku).

 

Nowe zadania  
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

Od lipca Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Be-
mowo a nie, jak dotąd, Ośrodek Pomocy Społecznej, będzie przyj-
mował wnioski, prowadził postępowanie oraz przyznawał świad-
czenia rodzinne, to jest:

– „becikowe” – jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka, przysługującą ojcu lub matce lub opiekunowi prawnemu, 
niezależnie od ich dochodów,

– zasiłek rodzinny oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytu-
łu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka (do-
datek przysługuje na dwoje dzieci), wychowania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej (dodatek przysługuje na trzecie i każde kolejne dziec-
ko uprawnione do zasiłku rodzinnego), kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, pod-
jęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
(na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem 
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły), podjęcia 
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na po-
krycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości 
dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajdu-
je się siedziba szkoły), samotnego wychowywania dziecka i utraty 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego 
okresu jego pobierania,

– zasiłek pielęgnacyjny, przysługujący niepełnosprawnemu 
dziecku, osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia legity-
mującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
osobie która ukończyła 75. rok życia, osobie niepełnosprawnej  
w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem  
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełno-
sprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,

– świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad 
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności 
albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– zaliczki alimentacyjnej przysługującej osobie uprawnionej  
do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, 
którego egzekucja jest bezskuteczna, tj. wychowywanej przez osobę 
samotnie wychowująca dziecko, w rozumieniu przepisów o świadcze-
niach rodzinnych, wychowywanej przez osobę pozostającą w związ-
ku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej  
3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona, uczącej się  
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, wychowywa-
nej przez osobę pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli osoba 
pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sądu pozew o rozwód 
albo separację i spełnione są pozostałe warunki określone w ustawie  
(w tym przypadku zaliczka przysługuje przez okres jednego roku).

Kronika interwencyjna

Pojemnik PCK na Pl. Kasztelańskim

Progi zwalniające na Drogomilskiej

Słupki na Siemiatyckiej

Zasłonięty znak STOP na Konarskiego
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Górczewska – droga przez mękę

Jeszcze do końca miesiąca kierowców czekają nerwowe chwile 
w korku na Górczewskiej – na odcinku pomiędzy ulicą Powstań-
ców Śląskich a Tesco trwa bowiem wyczekiwana likwidacja wą-
skiego gardła, które od dawna mocno utrudniało sprawny ruch dro-
gowy w tamtym rejonie. Z powodu nieczynnej zatoki autobusowej 
trzypasmowa jezdnia stawała się nagle dwupasmową, stanowiąc 
zagrożenie dla jadących tamtędy samochodów. Wyłączona jest  
z ruchu południowa jezdnia ul. Górczewskiej od Klemensiewicza 
do Powstańców Śląskich. Przebudowę wykonuje Zakład Remon-
tów i Konserwacji Dróg. Jej koszt wyniesie 1,9 mln zł. 

Irytację kierowców zwiększał fakt, że ani nie wytyczono objaz-
dów przebudowywanego fragmentu drogi, ani nie poinformowano 
wystarczająco zainteresowanych, w tym przypadku – zmotoryzo-
wanych mieszkańców Bemowa. Inżynier ruchu i ZDM nawzajem 
obarczają się odpowiedzialnością za doprowadzenie warszawia-
ków do białej gorączki. Z drugiej strony gdy się pamięta, jak dłu-
go remontowana jest ta, nie tak przecież długa, ulica, może warto 
przejść nad niedociągnięciami ZDM i inżyniera ruchu do porząd-
ku dziennego, ciesząc się, że może wreszcie zmieni się styl prac  
na Górczewskiej.

Historia przebudowy tej ulicy jest długa i pełna zawodów oraz 
niedotrzymanych obietnic. Przyjrzyjmy się ostatnim sześciu latom 
prac prowadzonych na różnych odcinkach Górczewskiej z równie 
różnym skutkiem. 

W czerwcu 2002 wierzono, że poszerzenie Górczewskiej  
na odcinku pomiędzy wiaduktem kolejowym a ul. Księcia Janusza 
na Woli będzie gotowe na wrzesień. Przetarg wygrało wówczas 

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. W planach była 
także budowa i modernizacja wiaduktu – tu wybrano ofertę Mo-
stostalu, który zaproponował najkrótszy czas wykonania robót. 
Wiadukt miał być gotowy w listopadzie. W sierpniu było wiadomo,  
że nie ma mowy, aby drogowcy zdążyli poszerzyć ulicę Górczew-
ską przed otwarciem wybudowanego właśnie centrum handlowego 
Wola Park – opóźnienie spowodował fakt, że dopiero w sierpniu 
urzędnicy porozumieli się z ostatnim właścicielem działki, na któ-
rej miała być budowana droga. W listopadzie 2002 otwarto drugą 
jezdnię Górczewskiej: tym razem wybudowano 400 metrów no-
wej drogi, rozpoczynającej się 50 metrów za ratuszem i biegnącej  
w stronę Lazurowej. Jednocześnie podjęto remont starej nitki dro-
gi, który planowano zakończyć w ciągu miesiąca. Na sierpień 2003 
zaplanowano poszerzanie kolejnego odcinka, przy czym prace nie 
miały objąć wąskiego gardła przy skrzyżowaniu z Powstańców 
Śląskich. Przetarg na budowę drugiej jezdni przy kolejnym odcin-
ku Górczewskiej Zarząd Dróg Miejskich ogłosił jednak ze sporym 
opóźnieniem: ZDM tłumaczył, że urzędnicy ratusza musieli dokład-
nie sprawdzać procedury przetargowe, poza tym pojawiły się trady-
cyjne problemy z wykupem działek, których do ogłoszenia przetargu 
i tak nie udało się wykupić. W związku z tym w 2003 podjęto próbę 
zbudowania drugiej jezdni tylko do skrzyżowania. Już we wrze-
śniu wiadomo było, że wszystko się dramatycznie opóźni: przetarg 
trzeba było powtórzyć ze względu na protesty startujących w nim 
firm. Zaprotestowała Skanska, której ofertę odrzucono z powodu
błędów w kosztorysie. Przedstawiciele firmy zażądali odrzucenia
także oferty Mostostalu, który część dokumentów wypełnił odręcz-
nie. Na placu boju zostało tylko MPRD, co skutkowało powtórze-
niem przetargu. W związku z opóźnieniami ZDM wystąpiło do Rady 

Inwestycje

Rozkopana Górczewska - robota wre
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Warszawy o zgodę na finansowanie rozbudowy Górczewskiej 
w cyklu dwuletnim. W 2003 już nic się nie udało zrobić. W 2004 
na prawie dziesięć milionów złotych zaplanowano budżet budowy 
drugiej jezdni Górczewskiej na odcinku od wiaduktu PKP za osie-
dlem Przyjaźń do Powstańców Śląskich. W roku 2005 chciano do-
prowadzić inwestycję do Lazurowej. W październiku 2005 okazało 
się, że w korkach na Górczewskiej jeszcze postoimy: ulica,  miała 
być gotowa w maju, bo MPRD miało problemy z zakończeniem 
prac elektrycznych. Wąskie gardło za skrzyżowaniem z Powstań-
ców Śląskich nawet nie zaczęło być remontowane, ze względu na 
fakt, że Zarząd Dróg Miejskich przestał się starać o pozwolenie na 
budowę tego odcinka. Jego pracownicy sądzili, że nie można bu-
dować, bo domagają się w starostwie zwrotu jednej z działek przy 
Górczewskiej byli właściciele. W listopadzie 2005 pożegnano się  
z wizją skończenia remontu wiaduktu. Wykonawca winił ZDM, któ-
ry zakładał, że da się wykorzystać większą część starej konstrukcji, 
jednak w istocie była ona w tak fatalnym stanie, że uznano za ko-
nieczne zburzenie i postawienie wiaduktu od nowa. MPRD twier-
dziło, że miasto wiedziało od dawna, 
jaka jest sytuacja. Ponieważ nie uda-
ło się skończyć robót w sezonie, na 
wiadukt przyszło jeszcze poczekać. 
Gazety pisały: W robotach nie prze-
szkodziła zima, ale kłótnia wyko-
nawcy z Zarządem Dróg Miejskich. 
MPRD twierdzi, że nie buduje jezd-
ni, bo ZDM nie płaci. Zarząd Dróg 
Miejskich jest im winny 3,2 mln zł za 
wykonanie dodatkowych prac przy 
budowie jezdni Górczewskiej, któ-
rą warszawiacy jeżdżą teraz. ZDM 
nie zatwierdził też planów wjazdu 
z ulicy Górczewskiej na teren ratu-
sza urzędu dzielnicy Bemowo, któ-
ry znajduje się przy skrzyżowaniu  
z Powstańców Śląskich. Zarząd 
Dróg Miejskich oczywiście wszyst-

kiemu zaprzecza. Zdaniem rzecznika 
ZDM nieprawdziwy jest też zarzut, że 
projekt wiaduktu wykonany przez miejską 
firmę jest wadliwy. Czy uda się rozwiązać
ten pat? Trudno powiedzieć. Wiadomo 
tylko, że MPRD, które twierdzi, że władze 
stolicy robią wszystko, aby zniszczyć fir-
mę, nadal będzie startować w kolejnych 
przetargach na remonty ulic. Po MPRD 
budowę przejęła Skanska, która za  
10 mln odbudowała wiadukt nad torami 
kolejowymi, położyła asfalt na nowej jezd-
ni, przebudowała skrzyżowanie z ul. Po-
wstańców Śląskich. Nową nawierzchnię 
oddano kierowcom do użytku w sierpniu. 
Jednocześnie za 250 metrów od skrzyżo-
wania do Tesco wzięła się firma Falbruk
Falenta. Na pytania, dlaczego nie mogła 
tego zrobić za jednym zamachem Skan-
ska, Urszula Nelken, rzecznik prasowy 

ZDM, odpowiadała: – Kiedy podpisywaliśmy umowę ze Skanską, 
nie mieliśmy jeszcze pozwolenia na budowę tego odcinka drogi. To 
dlatego, że nie udało się na czas wykupić potrzebnych gruntów.

W marcu zeszłego roku obecnie prowadzone prace likwidują-
ce zwężenie przy Tesco ZDM obiecywał zakończyć w ciągu kilku 
miesięcy. W dalszych planach, o czym pisaliśmy w poprzednim 
numerze, czeka nas poszerzenie sześciuset metrów ulicy od pę-
tli tramwajowej do granic miasta oraz przebudowa skrzyżowania 
z Lazurową. Od skuteczności, z jaką ratusz będzie wykupywał 
działki, zależy, czy w przyszłym roku uda się pojechać nową dro-
gą. Poszerzenie przedłużenia Górczewskiej w Babicach, tj. ulicy 
Warszawskiej, również jest niezbędne – za dwa lata będzie się ona 
krzyżować z drogą ekspresową łączącą Trasę AK z autostradą  
w stronę Łodzi i Poznania, powstanie duży węzeł. Niemniej jednak 
doświadczenie pokazuje, że drogi wojewódzkie buduje się jeszcze 
opieszalej niż drogi podległe ZDM.

Inwestycje

Wąskie gardło przy Tesco na chwilę przed zlikwidowaniem
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Centrum Promocji Zdrowia  
i Edukacji Ekologicznej

W piątek 6 czerwca po raz czwarty zaprosiliśmy młodzież, sto-
warzyszenia oraz dorosłych mieszkańców Bemowa do udziału  
w Bemowskim Biegu Zdrowia. Po rozdaniu uczestnikom Biegu 
kolorowych chust z hasłem Biegu zebranych przywitali: dyrektor 
Centrum Iwona Marciniak oraz w imieniu Burmistrza Dzielnicy Be-
mowo Jan Dudkiewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych 
i Zdrowia. Start nastąpił o godz.10.00 a trasa Biegu była wyzna-
czona wśród zielonych drzew i krzewów parku Górczewska. Nad 
bezpieczeństwem uczestników Biegu czuwała policja, Straż Miej-
ska i ratownicy medyczni. Poprzez taką formę edukacji zdrowot-
no-rekreacyjnej chcemy pokazać, że wszyscy wspólnie możemy 
coś zdziałać na rzecz zdrowia swojego i innych poprzez aktywne 
spędzanie czasu wolnego.

Po wyczerpującym biegu uczestnicy zostali zaproszeni na fe-
styn, którego atrakcją była fontanna z czekoladą. W trakcie im-
prezy była możliwość zdobycia umiejętności ratowniczych pod fa-
chowym okiem drużyny WWOPR oraz okazja do poznania sprzę-
tu ratowniczego. Amatorzy gier i zmagań sportowych brali udział  
w konkursach przygotowanych przez 
Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu 
Dzielnicy Bemowo. Centrum przygo-
towało szereg rebusów, krzyżówek, 
gier związanych ze zdrowym, ekolo-
gicznym stylem życia. Młodzi artyści 
rzeźbiarze i plastycy wykonywali pra-
ce z ciastoliny, których hasłem prze-
wodnim było „zdrowie i sport”. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się punkt 
medyczny prowadzony przez Me-
dyczną Szkołę Policealną Nr 3, który 
oferował badania i pomiary: ciśnienia 
tętniczego krwi z tętnem, pojemności 
płuc i zawartości tlenku węgla w wy-
dychanym powietrzu. 

Straż Miejska malowała chętnym 
buźki i rączki. Zainteresowaniem nie 
tylko młodszych dzieci, ale i ich opie-
kunów cieszyła się również furgonet-
ka policyjna, co chwila można było 

usłyszeć dźwięk syreny policyjnej. Funkcjonariusze prezentowali 
uczestnikom imprezy, techniki śledcze, między innymi daktylosko-
pię. 

W cza-
sie trwania 
akcji moż-
na było się 
p o d z i e l i ć 
s p o s t r z e -
żeniami na 
temat Biegu 
w anonimo-
wej ankie-
cie. Wszy-
scy uczest-
nicy Biegu 
na jego zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy i materiały 
edukacyjne oraz zaproszenie do uczestnictwa w kolejnej V edycji.

 W biegu uczestniczyło 468 osób.

26 maja zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców Bemowa na 
zorganizowaną przed Ratuszem Urzędu Dzielnicy Bemowo akcję 
„Dzień Matki w Centrum”. Dla pań przygotowaliśmy stanowiska 
kosmetyczne, przy których konsultantki udzielały porad na temat 
pielęgnacji skóry i robiły makijaż. Młodzi artyści w tym czasie wyko-
nywali dzieła plastyczno-rzeźbiarskie, laurki, które mogli wręczyć 
swoim mamom. Zaproponowaliśmy mieszkańcom również szereg 
pomiarów i badań: masa ciała z obliczaniem BMI i zawartością 
tkanki tłuszczowej, poziom glukozy i cholesterolu, pojemność płuc, 
ciśnienie tętnicze krwi i tętno czy zawartość tlenku węgla w po-
wietrzu wydychanym. Akcja cieszyła się dużym uznaniem wśród 
mieszkańców.

W maju Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej wzię-
ło też udział w 8. Wolskiej Majówce „Na Wolę po zdrowie”.

CPZiEE

Straż miejska maluje chętnym buzie i rączki

Dzień Matki przed bemowskim ratuszem

Młodzi uczestnicy biegu po zdrowie
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XXI sesja Rady Dzielnicy Bemowo

Informacje dotyczące bezpieczeństwa na Bemowie oraz za-
gadnienia związane z funkcjonowaniem osiedla Boernerowo 
zdominowały obrady XXI sesji Rady Dzielnicy. Oprócz omó-
wienia tematów przewodnich sesji radni zaopiniowali projekty 
uchwał Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniego Progra-
mu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym m.st. Warsza-
wy i Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego 
m.st. Warszawy na lata 2008-2012 oraz podjęli uchwałę w spra-
wie zmian w budżecie dzielnicy w 2008 roku.   

Sesja w dużej części poświęcona została sprawom bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego na terenie Bemowa. Podobnie jak  
w latach ubiegłych przedstawiciele policji, Straży Miejskiej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego m.st. Warszawy przybliżyli radnym i mieszkańcom 
zakres działań i osiągnięcia poszczególnych służb. 

Bezpieczniej na Bemowie 

Komendant Komisariatu Policji Warszawa Bemowo Andrzej Ziół-
kowski scharakteryzował pracę 143 funkcjonariuszy, którzy dbają 
o nasze bezpieczeństwo. Z zaprezentowanych statystyk wynika, 
że przestępczość na Bemowie spada. W roku 2007 stwierdzono 
2414 przestępstw, w stosunku do 3176 w roku 2006. Najczęściej 
popełnianymi przestępstwami są niezmiennie od lat kradzieże, kra-
dzieże z włamaniem, kradzieże samochodów, uszkodzenia rzeczy, 
przestępstwa rozbójnicze i zwiększająca się niestety przestęp-
czość narkotykowa. W ostatnich latach rośnie skuteczność policji 
w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, która w 2007 r. wynio-
sła 33,7% w stosunku do 25,3% w roku 2005. Bemowskie osie-
dla patroluje codziennie 24 dzielnicowych, którzy w 2007 r. m.in. 
dokonali 3828 interwencji i zatrzymali 12 osób ściganych listem 
gończym. Z kolei funkcjonariusze sekcji prewencji przeprowadzili  
w 2007 r. ponad 14800 interwencji i zatrzymali 555 osób na „gorą-
cym uczynku”. Oprócz wykonywania swoich podstawowych obo-
wiązków, bemowscy policjanci prowadzą działalność profilaktyczną 
i edukacyjną w szkołach oraz na imprezach organizowanych przez 
władze samorządowe.

O skoordynowanych z Policją działaniach Straży Miejskiej mówił 
Naczelnik IV Oddziału Straży Miejskiej Henryk Kulka. W roku 2007 

z terenu Bemowa wpłynęło do Straży Miejskiej 17476 zgłoszeń, 
w tym 2243 zgłoszenia przekazała policja a 9737 mieszkańcy.  
W 2007 roku Straż Miejska podjęła łącznie 30468 interwencji,  
z czego najwięcej – 10417 związanych było z ruchem drogowym, 
7978 z zagrożeniem zdrowia a 6117 z zakłócaniem spokoju i po-
rządku publicznego. Straż Miejska dokonała zatrzymań 115 osób 
dorosłych i 27 nieletnich. Bemowskie ulice, osiedla i tereny zielone 
są pilnowane przez piesze, zmotoryzowane i rowerowe patrole,  
w tym patrol „ekologiczny” i szybkiego reagowania Straży Miejskiej.

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 Arkadiusz Pich 
przybliżył zadania stojące przed Strażą Pożarną, które ze względu 
na rozwój i rozbudowę Bemowa, zwiększają się. Duża ilość budyn-
ków użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania na Bemo-
wie, powoduje, że prawie każdy pożar może spowodować zagro-
żenie dla życia i zdrowia wielu ludzi. Chociaż na Bemowie brakuje 
dużych obiektów przemysłowych, zagrożenie pożarowe stanowi 
Elektrociepłownia „Wola”, ponieważ interwencja Straży Pożarnej  
w zakładzie tej wielkości wymaga użycia znacznej ilości sił i środ-
ków. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 operująca przede 
wszystkim na obszarze Bemowa i części Woli jest jednostką  
ratownictwa wysokościowego, wyposażoną w specjalistyczny 
sprzęt i z tego powodu interweniuje nie tylko w swoim rejonie. 
Bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców Bemowa i części Woli 
strzeże obecnie 74 strażaków, niestety, zarówno baza lokalowa 
jednostki, jak i starzejący się sprzęt pozostawia wiele do życzenia. 
Tymczasem liczba interwencji systematycznie wzrasta, o ile np.  
w 2004 r. odnotowano 968 interwencji, w roku 2007 JR-G 7 inter-
weniowała już 1122 razy. Wzrost ten jest spowodowany po części 
również wzrostem ilości fałszywych alarmów.  

Część sesji poświęconą bezpieczeństwu zakończyło omówienie 
działalności istniejących na Bemowie siedmiu Grup Osiedlowych, 
które w 2007 r. odbyły 37 spotkań poświęconych tematyce bezpie-
czeństwa, z czego 24 spotkania połączono z wizjami lokalnymi. 
Bemowska Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego z powodzeniem koordynuje działalność tych społecznych 
ciał również w roku bieżącym.

Boernerowo – szczególne miejsce na Bemowie

W dalszej kolejności zajęto się sprawami osiedla Boernerowo. 
To interesujące osiedle różniące się od dominujących „blokowisk”, 
choćby ciekawą historią i przedwojenną architekturą, posiada wła-

Rada radzi



    BEMOWO NEWS ● Czerwiec 2008   13

sną specyfikę o której wspólnie z mieszkańcami dyskutowali radni.
Mieszkańcy, m.in. Jan Boerner, którzy od dłuższego czasu zgła-
szali różnego rodzaju wnioski i propozycje odnośnie do inwestycji 
w infrastrukturę Boernerowa, zainteresowali radnych swoimi pomy-
słami i spostrzeżeniami. Efektem tego było ujęcie tematu spraw 
osiedla Boernerowo jako jednego z głównych punktów sesji oraz 
zintensyfikowanie prac Komisji Infrastruktury i Gospodarki Komu-
nalnej kierowanej przez radnego Pawła Bujskiego. 

Podczas sesji zamierzenia władz dzielnicy inwestycji na Boer-
nerowie przedstawił z-ca burmistrza Bohdan Szułczyński, infor-
mując m.in. o planowanych remontach ulic i planach wpisania do 
rejestru zabytków 66 budynków z terenu Boernerowa (akcepta-
cji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie uzyskał na razie 
pomysł uznania za zabytek całego osiedla). Nie obeszło się przy 
tym bez dyskusji nad dotychczasowymi inwestycjami na terenie 
Boernerowa. Radny Paweł Bujski oraz inni radni z Komisji Infra-
struktury negatywnie ocenili dokonania poprzednich władz dziel-
nicy w tym zakresie, wnosząc liczne krytyczne uwagi, szczególnie  
w stosunku do przeprowadzonych remontów i modernizacji ulic 
Ebro oraz Westarplatte. 

Radny Paweł Bujski pytał swoich poprzedników, radną Hannę 
Głowacką, która kierowała Komisją Infrastruktury w poprzedniej 
kadencji oraz byłego z-cę burmistrza odpowiedzialnego za inwe-
stycje, a obecnie radnego, Stanisława Pawełczyka, jak mogli dopu-
ścić do przeprowadzenia i odbioru fatalnie wykonanych i nieprze-
myślanych  inwestycji i dlaczego nie uwzględniali uwag oraz próśb 
mieszkańców Boernerowa. Radny Bujski dopytywał się również, 
dlaczego tak ważne inwestycje były przeprowadzane w pośpiechu, 
tuż przed wyborami samorządowymi w 2006 roku.

Słowa radnych opisujące błędy w realizacji modernizacji ulic po-
twierdzili sami mieszkańcy Boernerowa, którzy nagrodzili wystą-
pienie radnego Buskiego brawami, a w kolejnych wypowiedziach 
podzielili opinie człoków Komisji Infrastruktury.

Oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych oraz sąsia-
dujący z osiedlem Lasek Bemowski powodują, że Boernerowo  
to wciąż jeden z najspokojniejszych zakątków Warszawy. Wyda-
je się, że przy odpowiedniej współpracy władz samorządowych  
i mieszkańców, może tak być jeszcze przez długie lata.

   
Planowane zmiany w zarządzaniu zasobem 
mieszkań socjalnych i komunalnych

Po zakończeniu zasadniczych tematów sesji, radni zaopiniowa-
li dwa projekty uchwał Rady m.st. Warszawy dotyczące Wielolet-
niego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym m.st. 
Warszawy i Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowe-

go m.st. Warszawy na lata 2008-2012. Dokumenty te zakładają 
stopniową zmianę struktury substancji mieszkaniowej polegającą 
m.in. na przeznaczaniu mieszkań komunalnych o niskim standar-
dzie na mieszkania socjalne i stopniowe odchodzenie od budowy 
mieszkań socjalnych  ze wskazaniem na rozwój Towarzystw Bu-
downictwa Społecznego. Uwagi do przedstawionych programów 
mieli radni Klubu Lewica, wskazując m.in. na proponowany znacz-
ny wzrost stawek czynszu za lokale komunalne i ryzyko narasta-
jących problemów związanych ze zbyt szczupłym planowanym za-
sobem mieszkań socjalnych w stosunku do potrzeb. Ostatecznie 
programy zostały zaopiniowane pozytywnie, a wiążąca decyzja 
spoczywa w kompetencjach Rady m.st. Warszawy.

Na mocy ostatniej uchwały podjętej na sesji Rada dokonała 
zmian w budżecie. Zaoszczędzone m.in. na przetargach środki 
przeznaczono na utrzymanie, remonty i konserwację studni wody 
oligoceńskiej przejętych przez samorząd od spółdzielni mieszka-
niowych i budowę parkingu przy ul. Muszlowej. Znaczne środki 
przeznaczono ponadto na modernizację i doposażenie obiektów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Bemowo. 

W dyskusji podsumowującej sesję poruszono temat cieszących 
się dużym zainteresowaniem koncertów z okazji otwarcia Amfite-
atru i obchodów Dnia Europy. Z-ca Burmistrza Mariusz Początek 
poinformował o bardzo dobrych wynikach egzaminów uczniów 
klas 6 szkół podstawowych. Dzielnica Bemowo uzyskała II najlep-
szy wynik wśród warszawskich dzielnic, co przede wszystkim jest 
sukcesem samej młodzieży i grona pedagogicznego, ale świadczy 
także o skutecznym zarządzaniu oświatą przez władze Bemowa. 
Nieco dziwnie zabrzmiała w tym kontekście wypowiedź radnej 
Hanny Głowackiej, która skrytykowała funkcjonowanie przedszko-
la przy ul. Bolkowskiej oraz nowego „miniżłobka” w budynku TBS 

przy ul. Pełczyńskiego. Wątpliwości radnej starał się rozwiać Ma-
riusz Początek przekonując, że powstanie „mini żłobka” jest jednym  
z udanych pomysłów na rozwiązanie narastającego na przestrzeni 
ostatnich kilku lat problemu niedostatecznej ilości miejsc w żłob-
kach i przedszkolach.  

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Grzegorz Popielarz 
poinformował o cennym wyróżnieniu, jakie otrzymała radna Joan-
na Wośko-Matryba. Rada m.st. Warszawy w uznaniu zasług w pra-
cy zawodowej i społecznej, nadała radnej Bemowa odznaczenie  
„Zasłużony dla Warszawy”. Gratulujemy!

Następna sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 25 czerwca 2008 
roku. 

Rada radzi Rada radzi
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szego dnia Extreme Moto był dwukrotny mistrz świata Superbike James 
Toseland, który w tym roku dołączył do zespołu Tech3 Yamaha w mi-
strzostwach MotoGP. W przerwie między konferencją prasową i poka-
zem na płycie Brytyjczyk odkrył przed nami swój drugi talent i dał popis 
gry na cyfrowym fortepianie, również marki Yamaha. Patronat honorowy 
nad imprezą objął burmistrz dzielnicy Jarosław Dąbrowski.

Sport News

Lotnisko na Bemowie znowu było świadkiem 
wyczynów motocyklowych, które obserwowało 
kilka tysięcy kibiców – w drugi weekend maja 
odbyła się tam impreza Extreme Moto. Popis 
umiejętności i zimnej krwi dali między inny-
mi zawodnicy teamów sportowych Yamaha.  
Teamom zawodowym towarzyszyli uczestnicy 
drugiej edycji Fiat Yamaha Cup, największych 
amatorskich wyścigów motocyklowych w kra-
ju, w tym zeszłoroczny zwycięzca w klasie R1 
Przemysław Janik. Gościem specjalnym pierw-

17 maja Mazowiecki Uczniowski Klub Sportowy zorganizo-
wał I puchar Europy Enshin karate w Amfiteatrze na Bemowie.
Gościem honorowym imprezy był twórca enshin karate Kancho 
Joko Ninomiya. Imprezę uroczyście otworzył burmistrz Dzielnicy 
Bemowo Jarosław Dąbrowski, życząc zawodnikom i widzom wie-
lu sportowych wrażeń. Tuż po godzinie 20.00 dzieci i młodzież  
w liczbie 110 osób zaprezentowały wspaniały 30 – minutowy po-
kaz treningu enshin karate. Pokaz rozpoczęła wspólna ceremonia, 
następnie grupa z Legionowa sensei Daniela Jankowskiego za-
prezentowała rozciąganie i podstawowe ćwiczenia rozgrzewkowe.  
W kolejnej części pokazu prowadzonego przez sensei Marcina Ko-

zerę grupa z Bemowa demonstrowała podstawowe techniki nożne 
i kombinacje samoobrony. Nastepnie dzieci trenujące na Tarcho-
minie z sensei Radkiem Kulikowskim pokazały pady i rzuty, grupa 
sensei Łukasza Stankiewicza (dzieci z Nieporętu, Kobiałki i Tar-
gówka) zaprezentowała natomiast elementy treningu na podusz-
kach. Pokaz zakończył się spektakularnym i niezwykle widowisko-
wym rozbijaniem dachówek przez dzieci trenujące na Tarchomi-
nie. Wszyscy uczestnicy pokazów otrzymali pamiątkowe koszulki  
z logiem zawodów. W przerwie wystąpił zespół tańca irlandzkie-
go. Następnie zaprezentowano zebranej widowni pokaz technik 
dozwolonych i zabronionych, w wykonaniu sepami Bartka Woź-

nickiego i sepami Michała Czarnec-
kiego (pokaz omawiał sensei Daniel 
Jankowski). Przed walkami odegrano 
hymny Niemiec i Polski. W kolejności 
walczyli: w kategorii ciężkiej Łukasz 
Stankiewicz (Polska) – Marc Pastuch 
(Niemcy), w kategorii półciężkiej Ra-
fał Skośkiewicz (Polska) – Felipe 
Montiel (Niemcy), w kategorii lekkiej 
Daniel Jankowski – Youssef Fouhani 
(Niemcy), w kategorii średniej Marcin 
Kozera – Jan Richter (Niemcy). Pu-
char Europy w swoich kategoriach 
wywalczyli: Łukasz Stankiewicz, Mar-
cin Kozera, Felipe Montiel, Youssef 
Fouhani. Najbardziej spektakularne 
zwycięstwo odniósł Marcin Kozera  
nokautując reprezentanta Niemiec. 
Puchary wręczali Kancho Joko Nino-

Burmistrz Bemowa Jarosław Dąbrowski sam jest miłośnikiem motocykli

Enshin Karate w bemowskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
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miya i burmistrz Jarosław Dąbrowski.Wszyscy uczestnicy tur-
nieju otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Dzielnicy Be-
mowo. Najlepszym zawodnikiem zawodów Kancho uznał sensei 
Daniela Jankowskiego wręczając mu okazały puchar za ducha 
walki.

Enshin karate jest to stosunkowo młody styl walki, stworzony 
przez kancho Joko Ninomiya. Wywodzi się z kyokushin karate. 
Główną cechą odróżniająca od innych styli jest występowanie 
sabaki (chwyty i rzuty), ataków na boki przeciwnika, oraz odej-
ście od zasady cios za cios. Stosowane są techniki pochodzące 
z judo (chwyty, rzuty, podcięcia) oraz z aikido (zejścia). Enshin  
w tłumaczeniu oznacza środek koła. Przewodniczącym polskie-
go enshin karate jest sensei Radosław Kulikowski (2dan) (Źró-
dło: Wikipedia).

8 czerwca 2008 r. na terenie Bemowskiego Ośrodka Piłki Noż-
nej przy ul. Obrońców Tobruku 11 odbył się „Otwarty Turniej Piłki 
Nożnej” w kategorii szkoła gimnazjalna. Organizatorem imprezy 
był Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Sportu i Rekreacji 
Dzielnicy Bemowo. Mecze rozgrywane były w dwóch grupach,  
z których najlepsze dwie drużyny wychodziły do fazy półfinałowej.

Czas gry wynosił 2 x 15 minut, co wymagało od zawodników dobre-
go przygotowania kondycyjnego. Drużyny grały na dwóch równo-
ległych boiskach specjalnie przygotowanych na potrzeby imprezy. 
Do finału zakwalifikowały się drużyny o nazwie: „Nie powiem” oraz
„Bolek szuka Lolka”. Lepsi okazali się „Nie powiem” i ci otrzymali 
złote medale oraz piłki, które wręczył sam burmistrz Dzielnicy Be-
mowo Jarosław Dąbrowski. W boju o III miejsce zwycięstwo odnie-
śli „FC Diabełki”, którzy również otrzymali piłki i medale, ale niestety 
już innego koloru. Turniej przebiegał w bardzo dobrej atmosferze. 
Zawodnicy wykazywali się dużymi umiejętnościami i zaangażowa-
niem a gra przebiegała zgodnie z zasadami „fair play”.

W dniach 7-8 czerwca na obiekcie sportowym  
w Gimnazjum Nr 83 przy ul. Andriolliego 1 odbył 
się „Otwarty Turniej Plażowej Piłki Siatkowej”. Wy-
dział Sportu i Rekreacji przy współudziale Ośrodka 
Kultury i Edukacji SM WOLA zorganizował imprezę  
w dwóch kategoriach wiekowych: open oraz gim-
nazjaliści. Zawodnicy rozgrywali mecze w parach. 
Warunki były trudne, ponieważ gra na piasku jest 
bardziej wymagająca od zawodników a co więcej, 

weekend, w który rozgrywano turniej, był bardzo gorący. Mimo to 
frekwencja dopisała. Łącznie zgłosiło się 25 drużyn. Można było 
obserwować pełne napięcia oraz zdrowej rywalizacji mecze szcze-
gólnie w kategorii open, gdzie rozgrywki stały na bardzo wysokim 
poziomie. Dla najlepszych trzech drużyn w obu kategoriach przewi-
dziane zostały nagrody w postaci pucharów oraz profesjonalnych 
piłek do siatkówki. 

Sport News
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BEMOWSKIE DNI KULTURY

Wydział Kultury, we współpracy z ośrodkami kulturalnymi, 
stowarzyszeniami  i placówkami oświaty  dokonały już po raz 
dziewiąty w dn. 12 - 18 maja podsumowania kończącego się  
bemowskiego roku kulturalno-oświatowego. W tegorocznym 
folderze zapowiadającym Bemowskie Dni Kultury znalazły się 
22 punkty programu wypełniającego tydzień kultury na Bemo-
wie. Oto niektóre z nich w fotografii i liczbach.

XI Dzielnicowy Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych 
– przez dwa dni swój dorobek artystyczny przedstawiło 40 zespo-
łów – teatralnych, tanecznych, wokalnych, muzycznych. Na scenie 
BCK-u zaprezentowało się 583 młodych wykonawców. Koncert 
laureatów, który licznie zgromadził widzów, pokazał, że świetnej 
zabawy może dostarczyć również i zespół amatorski. 

W dorocznej 
zbiorowej w y -
s t a w i e  w Galerii 
Ratusz pokaza-
ło swoje prace 
– obrazy, grafikę 
i rzeźbę – 29 twór-
ców  zrzeszonych  
w Towarzystwie 
Artystów Plasty-

ków Bemowa. Na wernisażu obok plastyków prezentowała swój do-
robek bemowska poetka Izabela Zubko.

Tradycyjnie 
w czasie BDK 
rozstrzygnięty 
został konkurs 
f o t o g r a fi c z -
ny o Bemo-
wie – „Bemo-
wo  AD 2008”. 
Jego celem 
było zatrzyma-
nie w kadrze obrazu dzisiejszego Bemowa. Wystawa po-
konkursowa, którą oglądać można w holu ratusza na  
II p. do połowy lipca, prezentuje 35 nagrodzonych prac.

VIII Festiwal Piosenki Przedszkolnej odbył się w trzech turach, bo 
widownia BCK nie pomieściłaby wszystkich widzów. Wystąpiło 17. 
solistów i 19 zespołów, łącznie zaśpiewało 295 dzieci  (wszystkie 

otrzymały dyplomy i nagrody). Atrakcją byli również konferansjerzy, 
szczególnie lalka Wacek, który rozdawał nagrody i chętnie fotogra-
fował się z przedszkolakami.

S z k o ł a 
Podstawowa 
Nr 82 włączy-
ła się w BDK, 
organ izu jąc 
Dzień Tańca. 
Program, na 
który złożyło 
się 12 tańców 
w wykona-
niu zespołów 

„Tempo” i „Rytm” Joanny Cegielskiej, był podróżą muzyczną od lat 
60. po najnowsze rytmy. Impreza, jak  na szkołę przystało, miała 
również element edukacyjny – widzowie usłyszeli wiele ciekawo-
stek na temat muzyki i stylów tanecznych.

Koncert Galowy Zespołu Folklorystycznego Lazurki odbył się   
w gościnnym klubie WAT-u. Były tańce regionalne, konkursy dla 
widzów i loteria.

Gwiazdą tegorocznych 
BDK była Krystyna Proń-
ko. Na koncert złożyły się 
stare i nowe przeboje. Jej 
nowa płyta „Poranne łzy 
i inne tęsknoty”  rozeszła 
się po koncercie w całym 
dostępnym nakładzie. I to 
jest najkrótszą recenzją 
recitalu  artystki.

Kultura

VIII Festiwal Piosenki Przedszkolnej

Z Galerii Ratusz

„Bemowo AD 2008” - wystawa pokonkursowa

Lazurki na WAT

Koncert Krystyny Prońko
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Nie mogło zabraknąć koncertu również i w nowym amfiteatrze
Bemowo. Żegnaliśmy się z  Bemowskimi  Dniami  Kultury  przy 
akompaniamencie muzyki celtyckiej. Zespół Beltaine przebił się 
swoją muzyką przez strugi deszczu i rozgrzał licznie zgromadzo-
ną, mimo złej pogody, publiczność.

Na e-Bemowie urząd też jest e-.

Co jeszcze można i warto spró-
bować załatwić w bemowskim ra-
tuszu przez internet?

Poza legendarnym już „urzęd-
nikiem online” – aplikacją, która 
swego czasu była obiektem sporego zainteresowania mediów,  
a która pozwala czatować z przedstawicielem urzędu – na stro-
nie Urzędu Dzielnicy Bemowo przygotowano zakładkę „e-Urząd”  
z szeregiem udogodnień dla korzystających z internetu klientów. 

Do e-Urzędu trafiamy z urzędu tradycyjnego – jednej z czterech
podstawowych zakładek na stronie głównej – i klikamy, wedle po-
trzeby, na jeden z linków: Poradnik interesanta, Obwieszczenia, 
Zamówienie publiczne, Urzędnik online, Sprawdź kolejki, Czat in-
ternetowy, Forum. Do urzędnika online możemy też dotrzeć z do-
wolnej podstrony witryny: bezpośredni link do czatu znajdziemy, 
razem z między innymi Wirtualnym spacerem czy elektronicznymi 
wydaniami naszej gazety, w rubryce „Na skróty”.   

Pierwszy z odnośników, Poradnik interesanta, przekierowuje nas 
na stronę elektronicznego Wydziału Obsługi Mieszkańców urzędu 
miasta. Zapoznamy się tam z procedurami i ściągniemy formula-
rze dokumentów we wszystkich interesujących nas urzędowych 
kwestiach, począwszy od  architektury, przez bezpieczeństwo  
i zarządzanie kryzysowe,  drogownictwo, ochronę środowiska, po-
litykę lokalową, sprawy komunalne i obywatelskie, skończywszy na 
formalnościach pozostających w gestii Urzędu Stanu Cywilnego. 
Warto wiedzieć, że przez e-WOM możemy rozpocząć rejestro-
wanie działalności gospodarczej lub poprosić o zarejestrowanie 
zmian jej dotyczących. Korzystanie z e-WOM-u ułatwia znacznie 
alfabetyczny wykaz spraw i wykaz aktów prawnych. 

E-Urząd daje nam możliwość zapoznania się z obwieszczeniami 
i ogłoszeniami o przetargach (link „zamówienia publiczne”). Jeśli 
więc chcemy wejść z ratuszem bemowskim w stosunki handlowe, 
to tam właśnie powinniśmy szukać stosownych zaproszeń a potem 
– rozstrzygnięć.

Ale najbardziej emocjonujące informacje znaleźć można  
w linku „Sprawdź kolejki”. 
Samoczynnie co chwila 
odświeżająca się tabelka 
pokazuje, który numerek 
jest właśnie obsługiwany, 
ile osób jest w kolejce, do 
ilu czynnych stanowisk 
oraz jak długo trzeba śred-
nio czekać na obsługę.  
Te wszystkie parametry są co minutę aktualizowane dla wszystkich 
okienek – czyli dla stanowisk w urzędzie, w których możemy zała-
tawić sprawy związane z dowodami osobistymi, meldunkami, reje-
stracją pojazdów i prawami jazdy, architekturą, geodezją, gospo-
darką nieruchomościami, ochroną środowiska, edukacją i kulturą, 
działalnością gospodarczą i zasobami lokalowymi. Od niedawna 
pojawiły się rubryki: składanie wniosków paszportowych i odbiór 
paszportów. Można również zorientować się, jak duże i jak spraw-
nie obsługiwane są kolejki do kas: na parterze i na piętrze. Nie trze-
ba dodawać, że najmilszy oku widok tabelka przedstawia w sobotę 
przed południem, kiedy we wszystkich polach widnieje cyfra zero.   

WEŹ UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH
28 czerwca w restauracji Al Po-

modoro na ul.Szeligowskiej 4 (róg 
Połczyńskiej i Lazurowej) odbędą się  
II MIĘDZYNARODOWE MISTRZO-
STWA BEMOWA W ZRĘCZNO-
ŚCIOWYM JEDZENIU PIZZY  

I MAKAROMU o puchar burmistrza Dzielnicy. 60 uczestników – można 
się ciągle zgłaszać –  rozpocznie rywalizację w jedzeniu pizzy z zamknię-
tymi oczami na czas. Do finału, w którym zawodnicy będą pałaszować
porcje makaronu bez użycia rąk, awansuje 6 najlepszych. Szykuje się 
świetna zabawa. UDZIAŁ JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!! 

Szczegóły w regulaminie dostępnym na:  www.bemowo.waw.pl lub 
pod numerem telefonu 0 22 357 69 69. Rejestracja uczestników od-
bywa się do dnia 27 czerwca w restauracji Al Pomodoro. Zapraszamy. 
Imprezę poprowadzi jedyny i niepowtarzalny - BEMIŚ.

e-Bemowo

Koncert Krystyny Prońko
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