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poniedziałki, godz. 8-18 
wtorki-piątki, godz. 8-16
Muzea Świata: Luwr i Muzeum Orsay 
z Paryża. Prezentacja reprodukcji 
wybranych dzieł sztuki 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo,  
hol na II i III piętrze, wstęp wolny
9 marca, godz. 18.30 
Spotkanie z pasją: „Przesmyk Darién 
– podróż do jądra ciemności”. Opowieść 
o nie do końca zbadanym rejonie 
naszej planety – Przesmyku Darién, 
położonym między Panamą i Kolumbią. 
O pokonywaniu dziewiczej panamskiej 
dżungli opowiedzą członkowie ekspe-
dycji  „Do jądra ciemności: Strefa Darién”: 
Michał Zieliński i Tomasz Zakrzewski 
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa,  
wstęp wolny
11, 14 ,18, 21, 25, 28 marca  
(poniedziałki, czwartki), godz.18
Chór Bemcanto – bezpłatne, otwarte 
warsztaty wokalne (bez ograniczeń 
wiekowych) 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo  
(sala sesji), wstęp wolny
11, 18, 25 marca (poniedziałki), godz. 20 
Zajęcia wyrównujące dla nowych 
uczestników warsztatów Bemcanto 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo  
(sala sesji), wstęp wolny
11-17 marca 
Wystawa pokonkursowa prac laure-
atów Ogólnopolskiego Finału Kon-
kursu Młodych Artystów FAI  
Miejsce: Art.Bem, galeria na I piętrze,  
wstęp wolny
13 marca, godz. 14:30
Ścieżki pamięci, odc. 7: Egzekucje 
na Mokotowie. Dokument przedsta-
wia działania powstańcze na Moko-
towie, opisuje zbrodnie hitlerowców 
dokonane przy ulicy Olesińskiej, przy 
ulicy Dworkowej, a także w klaszto-
rze Jezuitów przy ulicy Rakowieckiej 
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa,  
wstęp wolny
13 marca, godz. 20
Bemowskie Spotkania Artystyczne 
w Krasnodworze: Grupa Bagatela 15 
„Roztańczone piosenki”. Ewa Mako-
maska, Zbigniew Rymarz oraz Woj-
ciech Machnicki, prowadząca Zofia 
Czernicka. Spektakl o tańcu i z tań-
cem. Przedwojenni autorzy tekstów 
i wykonawcy przekonają widzów, 
że w tańcu i tańcem można załatwić 
niejedną sercową sprawę
Miejsce: Restauracja Krasnodwór,  
ul. Kocjana 70, bilety 40 zł
15 marca (piątek), godz. 19:00 
„Klasyka inaczej” – koncert Kwar-
tetu Smyczkowego Obssesion. 
Niekonwencjonalne show kwartetu 
smyczkowego oparte na najsłynniej-
szych tematach muzyki klasycznej 
i rozrywkowej 
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa,  
bilety 15 zł
16-17 marca
Świąteczny Jarmark Różności
Czwarta edycja Świątecznego Jar-
marku Różności, który odbędzie się 
na dwa tygodnie przed świętami. 
To dwudniowe wydarzenie jest 
znakomitą okazją do zakupu wielka-
nocnego rękodzieła, świątecznych 
ozdób, gadżetów i prezentów. 

17 marca, godz. 12.30
Spotkania Muzyczne dla dzieci: „Mię-
dzy forte a piano”.  W świat muzyki 
wprowadzą bajkowe postacie rysun-
kowe. W programie: śpiew, zabawy 
muzyczne, warsztat plastyczny 
Miejsce:  kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego (sala przyparafialna),  
ul. Brygadzistów 31, wstęp wolny
17 marca, godz. 14-18
Muzea Świata: Luwr i Muzeum Orsay z Pa-
ryża. Prezentacja reprodukcji wybranych 
dzieł sztuki. Zwiedzanie indywidualne 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo,  
hol na II i III piętrze, wstęp wolny
18  marca, godz. 18
Wernisaż wystawy prac Anny Jędrzejec „Las” 
Wystawa potrwa od 18 marca do 14 kwietnia  
Miejsce: Art.Bem, galeria przed salą 216, 
wstęp wolny
20 marca, godz. 18.30
Filmowe środy – cykl spotkań z kinem 
festiwalowym:.  „Baraka”,  reż. Ron Fricke, USA
Miejsce: Klub Studencki „Karuzela”,  
ul. Konarskiego 85, wstęp wolny
22 marca (piątek), godz. 18
Wernisaż wystawy fotografii Anny Limi-
nowicz  „Reportaż o Mariuszu Wilczyń-
skim”.  Wystawa potrwa do 22 kwietnia  
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa,  
wstęp wolny
23 marca 
godz.10 –  dzieci młodsze (5-8  lat z opiekunem) 
godz. 13 – dzieci starsze (9-12 lat)
Warsztaty etnograficzne i artystyczne 
dla dzieci: Wielkanoc w Polsce i na świe-
cie – zabawa plastyczna, pokaz slajdów 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo  
(sala sesji), zapisy od 16 marca: warsz-
taty@bemowo.waw.pl, wstęp bezpłatny
23 marca, godz. 10-15
Sobotnie udostępnianie zbiorów  
z biblioteki nr 119
Miejsce: ul. Pełczyńskiego 28C,  
wstęp wolny
23 marca, godz. 9-19,  
24 marca, godz. 9-16
Mistrzostwa Polski Halowych Modeli Akro-
bacyjnych „AeroMusicals”.  Oprócz dwóch 
konkurencji mistrzowskich, tzn. akrobacji 
precyzyjnej F3P i AeroMusicals, rozegrane 
zostaną również Ogólnopolskie Zawody 
Modeli Halowych RC w konkurencjach: 
modeli akrobacyjnych F3P-Klub i modeli 
wyścigowych klasy PYLON 
Miejsce: Hala Sportowa OSiR Bemowo,  
ul. Obrońców Tobruku 40, wstęp wolny 
24 marca, godz. 12.30
Spotkania Muzyczne dla dzieci:  „Świat 
perkusji”. Prezentacja instrumentów 
perkusyjnych z różnych stron świata. 
Ich historia, teraźniejszość i dzisiejsza 
rola w muzyce. Nauka gry na instru-
mentach solo i w zespole 
Miejsce: kościół pw. Bogurodzicy Ma-
ryi (sala przyparafialna), ul. Powstań-
ców Śląskich 67d, wstęp wolny
24 marca, godz. 12.30
Spotkania muzyczne dla dzieci: „Poje-
dynek na cztery smyczki, czyli co to jest 
kwartet smyczkowy”. Śpiewanie i zaba-
wy muzyczne. Który z instrumentów 
jest ważniejszy? Dlaczego pierwsze 
skrzypce zawsze grają melodię? Dlacze-
go altówka najlepiej gra walca? 
Miejsce: Ośrodek Wychowawczo-Pro-
filaktyczny Michael (sala widowiskowa),  
ul. ks. B. Markiewicza 1, wstęp wolny

24  marca, godz. 13
Teatralny Poranek Bajkowy: Przygody 
Li i La. Spektakl przeznaczony dla 
dzieci od 4. roku życia, trwa 45 minut
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa, 
bilety 10 zł 
24  marca, godz. 14-18
Muzea Świata: Luwr i Muzeum Orsay z Pa-
ryża. Prezentacja reprodukcji wybranych 
dzieł sztuki. Zwiedzanie indywidualne 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo,  
hol na II i III piętrze, wstęp wolny
24 marca, godz. 16
Koncert – III Symfonia pieśni żało-
snych Henryka Góreckiego 
Miejsce: kościół pw. Matki Bożej Kró-
lowej Aniołów, ul. ks. B. Markiewicza 1, 
wstęp wolny
24 marca, godz.18
Wieczór Szabatowy: „Jedna tradycja, 
jeden świat”. Tradycyjne spotkanie 
z kulturą żydowską  
Miejsce: Art.Bem, sala koncertowa, bilety 
cegiełki 10 zł, dostępne w kasie BCK,  
liczba miejsc ograniczona
25 marca, godz. 19
Koncert – III Symfonia pieśni żałosnych 
Henryka Góreckiego 
Miejsce: kościół pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego, ul. Brygadzistów 31,  
wstęp wolny

Kwiecień 2013
poniedziałki, godz. 8-18 
wtorki-piątki, godz. 8-16
Muzea Świata: Luwr i Muzeum Orsay 
z Paryża. Prezentacja reprodukcji 
wybranych dzieł sztuki 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo, 
hol na II i III piętrze, wstęp wolny
3 kwietnia, godz. 18.30
Filmowe środy – cykl spotkań z kinem 
festiwalowym:  „Alpy”, reż. Giorgos 
Lanthimos, Grecja
Miejsce: Klub Studencki „Karuzela”,  
ul. Konarskiego 85, wstęp wolny
4, 8, 11, 15 kwietnia (poniedziałki, 
czwartki), godz.18
Chór Bemcanto – bezpłatne, otwarte 
warsztaty wokalne (bez ograniczeń 
wiekowych) 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo  
(sala sesji), wstęp wolny 
17 kwietnia, godz. 18.30
Filmowe środy – cykl spotkań z kinem 
festiwalowym:„Biała noc”, reż. Frederic 
Jardin, Francja/Belgia/Luksemburg
Miejsce: Klub Studencki „Karuzela”,  
ul. Konarskiego 85, wstęp wolny
20 kwietnia 
godz.10 – dzieci młodsze (5-8 lat z opiekunem)  
godz. 13 – dzieci starsze (9-12 lat)
Warsztaty etnograficzne i artystyczne 
dla dzieci: Tajemnice drzew. Tradycje, 
wierzenia, bajki i ciekawostki – zaba-
wa plastyczna 
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo 
(sala sesji), zapisy od 13 kwietnia: 
warsztaty@bemowo.waw.pl, wstęp 
bezpłatny

Organizatorzy:

Wydział Kultury,  
ul. Powstańców Śląskich 70, tel. (22) 533 78 25

Bemowskie Centrum Kultury Art.Bem, 
ul. Górczewska 201, tel. (22) 532 04 00
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Budowanie 
największego bałwana
Syberyjski mróz nie od-

straszył mieszkańców Bemo-
wa, którzy w ostatnią sobotę 
stycznia tłumnie stawili się 
na placu zabaw przy ulicy 
Obrońców Tobruku, by ule-
pić bałwana. Bemowianie 
zamiast jednego śniegowego 
stwora zrobili ich kilka. Sym-
bole zimy powstawały szybko 
i sprawnie. Budowali je za-
równo dorośli, jak i dzieci. 

Początkowo istniały oba-
wy, że praca będzie trudna 
i żmudna, bo śnieg był suchy 
i wcale nie chciał się lepić. 

Problem udało się jednak 
rozwiązać i bałwanki, które 
otrzymały tradycyjne węgiel-
kowe oczy i marchewkowe 
nosy, ubogaciły zimowy ple-
ner placu zabaw. Ramię w ra-
mię pracowali skrzyknięci na 
Facebooku bemowianie. Nikt 
się nie ociągał, toteż i wszyst-
kim było ciepło. Po kilku-
dziesięciu minutach śnieżne 
ludziki były już gotowe. – Ma-
musiu, jaki piękny bałbanek! 
– zachwyciła się mała Basia. 
– Córeczko, nie „bałbanek” 
tylko „bałwanek” – poprawiła 
ją mama. Udokumentowane 
przez naszego fotoreportera 

prace śniegowe można oglą-
dać na stronie internetowej 
urzędu oraz na dzielnicowym 
Facebooku.

Nabór na warsztaty 
teatralne
Chętnych do realizacji ma-

rzeń związanych z teatrem, 
informujemy, iż w poło-
wie marca 2013 roku rusza 
nabór na zajęcia i warsz-
taty teatralne realizowane 
przez Fundację Proscenium 
– www.teatrgo.pl oraz Fun-
dację Teatru Akademickiego 
Uniwersytetu Warszawskie-
go – www.teatr.edu.pl. Zaję-
cia są bezpłatne- realizowane 
przy wsparciu finansowym 
Urzędu Dzielnicy Bemo-
wo. Zapraszamy do wzięcia 
w nich udziału. 

Nowe miejsca parkingowe 
przy ul. Pełczyńskiego
Dobra wiadomość dla zmo-

toryzowanych mieszkańców 
Górc. Na początku marca  zo-
stał oddany do użytku prze-
budowany parking. Samocho-
dy będą teraz parkować nie 
wzdłuż ulicy a poprzecznie. 
Dzięki temu zamiast dziewię-

ciu miejsc 
u t w o r z o -
no aż 27, 
w tym jed-
no dla osób 
n i e p e ł n o -
sprawnych. 
Inwestyc ja 
kosztowała 
70 tys. zł. 

Pomogą z PIT-ami
Przypominamy, że do 30 

kwietnia trzeba rozliczyć się 
z urzędem skarbowym. Kto ma 
problem z wypełnieniem PIT
-u, może skorzystać z pomocy 
specjalistów od podatków, któ-
rzy będą dyżurować w naszym 

urzędzie. W czasie dyżuru 
mieszkańcy Bemowa będą mo-
gli dowiedzieć się, jak złożyć 
e-PIT, otrzymać formularze 
zeznań podatkowych, uzyskać 
informacje pomocne do prawi-

dłowego wypełnienia formula-
rza, złożyć zeznanie podatko-
we. Specjaliści będą dyżurować 
w siedzibie Urzędu Dzielnicy 
Bemowo: 14 i 22 marca w godz. 
12-16, w dni robocze od 18 
marca do 29 kwietnia w godz. 
16-19 oraz 30 kwietnia w godz. 

16-24, będzie też 
można złożyć ze-
znanie podatkowe 
za rok 2012. Ponad-
to Urząd Skarbowy 
Warszawa-Bemo-
wo (ul. Białobrze-
ska 53a) organizuje 
16 marca (sobota) 
w godz. 9-13 dzień 
otwarty. W tym dniu 

będzie można pobrać formula-
rze zeznań podatkowych wraz 
z załącznikami i objaśnienia-
mi, druki rejestracyjne i aktu-
alizacyjne, uzyskać informacje 
pomocne przy wypełnianiu 

zeznania rocznego, złożyć PIT 
i wpłacić podatek.

Zeznania podatkowe moż-
na złożyć: w siedzibie Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Be-
mowo, w Urzędzie Dzielnicy 
Bemowo lub wysłać pocztą 
listem poleconym (decyduje 
data stempla pocztowego). PIT 
można wypełnić i wysłać także 
elektronicznie, wchodząc na 
stronę www.e-deklaracje.gov.
pl. Warto to zrobić wcześniej, 
zamiast czekać na ostatnią 
chwilę. Jeśli okaże się, że mu-
simy dopłacić podatek, nie 
musimy tego robić od razu po 
rozliczeniu PIT. Mamy czas do 
30 kwietnia. Jeśli zaś czekamy 
na zwrot podatku, im szybciej 
się rozliczymy, tym szybciej go 
dostaniemy. Urząd Skarbowy 
ma na to trzy miesiące od daty 
złożenia przez nas zeznania po-
datkowego. 

Bemowo 
Liderem Wzrostu

Bemowo otrzymało nagrodę 
„Lider Wzrostu” dla najpręż-
niej rozwijającej się dzielnicy 
i gminy metropolii warszaw-
skiej, przyznawaną przez spół-
kę medialną Eurobuild CEE, 
wydawcę magazynu „Euro-
build Central & Eastern Eu-
rope” – miesięcznika branży 
nieruchomości i budownictwa 
na terenie Europy Środkowej 
i Wschodniej. 

Nagrody zostały wręczo-
ne podczas I Konferencji 
Inwestycyjnej Gmin Metro-
polii Warszawskiej „Mia-
sto – Wizja – Warszawa”.  
Bemowo zostało uznane 
za dzielnicę o największym 
potencjale inwestycyjnym wy-
nikający z raportu „Metropolia 
jutra” przygotowanego przez 
ProDevelopment. 
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Urzędnicy 
zamiast listonoszy

Rusza druga tura roznoszenia 
listów przez bemowskich urzęd-
ników. Urząd dzielnicy wprowa-
dził nowy sposób  dostarczania 
mieszkańcom listów, np. decyzji 
o wysokości podatku od nieru-
chomości czy opłatach za dzierża-
wę wieczystą. Takie przesyłki na 
terenie Bemowa będą dostarczać 
pracownicy ratusza. Jest to o wiele 
tańsze, bo wysłanie listu poleco-
nego za potwierdzeniem odbioru 
kosztuje 5,65 zł, a przyniesienie 
osobiście przez urzędnika – je-
dynie 2 zł. Listy będą dostarcza-
ne po godzinie 16 oraz w week-
endy od marca do maja.

ZUS się unowocześnia
W Urzędzie Dzielnicy Bemo-

wo zainstalowano zusomat, czyli 
urządzenie automatycznie przyj-
mujące dokumenty. Każdy klient 
będzie mógł za jego pomocą 
złożyć dokumenty ubezpiecze-
niowe i pisma 
bez koniecz-
ności stania 
w kolejce. Wy-
starczy przyjść 
z dokumentami, 
wybrać odpo-
wiednią opcję, 
a urządzenie 
zeskanuje pi-
sma i wyda nam 
potwierdzenie. 
D o k u m e n t y 
można złożyć 
także w wersji 
elektronicznej, 
korzystając z do-
stępu do strony 
internetowej 
ZUS i nowego 
portalu PUE. 
Z zusomatu do-
datkowo moż-

na połączyć się z konsultantem 
Centrum Obsługi Telefonicznej. 
Automat jest czynny całą dobę 
i znajduje się obok Skarbomatu 
(w przedsionku otwartym rów-
nież po godzinach pracy urzę-
du). 

Dzień otwarty 
dla pierwszaków w 306
Nauczyciele i uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 306 
przy ul. Tkaczy 27 zapraszają 
przyszłych pierwszoklasistów 
na dzień otwarty 9 marca 
w godz. 10-13. Tego dnia dzie-
ci będą mogły wziąć udział 
w ciekawych zajęciach, grach 
i zabawach, a rodzice zwiedzić 
szkołę, porozmawiać z dyrek-
cją i kierownikiem świetlicy, 
dowiedzieć się wszystkiego 
na temat szkoły, programu, 
zajęć pozalekcyjnych i opieki 
w świetlicy. 

Informacje o szkole moż-
na znaleźć na stronie: www.
sp306.neostrada.pl.

Szkoła Podstawowa nr 306 
bierze udział w akcji „Bemow-
skie sieciaki” uczącej dzieci 
bezpiecznego korzystania z in-
ternetu. W lutym odbyło się 

już drugie spotkanie na ten 
temat. Młodzież i opiekunowie 
stworzyli listę pozytywnych 
zastosowań internetu, przedys-
kutowali też, jakie zagrożenia 
niesie za sobą korzystanie z sie-
ci i jak można się ich ustrzec. 
Wspólnie doszli do wniosku, 
że kluczem do bezpieczeństwa 

w internecie jest wiedza i sto-
sowanie jej w praktyce. Uczest-
nicy stworzyli też portret Be-
mowskiego Sieciaka i zasady, 
jakimi się kieruje. Postanowili 
redagować blog, na którym 
będą promować bezpieczny 
internet: www.bemowskiesie-
ciaki.blogspot.com. 
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Inwestycje

Trzy niedotrzymane terminy zakończenia 
prac, Interpol, kable-niepodzianki bez właści-
ciela, nagły atak zimy w grudniu – tak do tej 
pory wygląda najbardziej kluczowa inwesty-
cja na Bemowie. Całą prawdę o Górczewskiej 
ujawniają urzędnicy odpowiedzialni za bu-
dowę.

Raport „Bemowo News”:

Co z tą 
Górczewską?

Koniec sierpnia, grudnia, 
marca – kolejne termi-
ny otwarcia poszerzo-

nej ul. Górczewskiej nie zostały 
dotrzymane. Przebudowa od-
cinka do granicy miasta i bu-
dowa ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Lazurową to najbardziej 
męcząca mieszkańców Bemo-
wa inwestycja. Korki, objazdy 
i osiedla odcięte od komuni-
kacji miejskiej. Na styczniowej 
sesji rady dzielnicy urzędnicy 
odpowiedzialni za inwestycję 
tłumaczyli, dlaczego ciągnie się 
ona tyle czasu i kiedy w koń-
cu mieszkańcy doczekają się 
otwarcia zamkniętych ulic. 

W sesji wzięli udział: Wie-
sław Witek, miejski koordy-
nator inwestycji i remontów, 
Andrzej Makowelski, zastępca 
dyrektora Zarządu Miejskich 
Inwestycji Drogowych (ZMID), 
inwestora, Wiktor Wojewódzki, 
dyrektor Zakładu Remontów 
i Konserwacji Dróg (ZKRiD), 
wykonawcy prac, oraz Grzegorz 
Dragan z Zarządu Transportu 
Miejskiego (ZTM).

Same kłopoty
Remont ostatniego odcinka 

ul. Górczewskiej od początku 
był pechowy. Żeby poszerzyć 
ulicę, trzeba było wykupić dział-
ki od właścicieli i zburzyć stojące 
w pasie nowej drogi domy. Nie-
stety nie można było odnaleźć 
jednego z właścicieli, szukała go 
nawet międzynarodowa policja 
Interpol. W końcu ustanowiono 
kuratora, który przejął pienią-
dze przeznaczone dla właścicie-
la i oddał inwestorowi działkę, 
ale... cała procedura zajęła osiem 
miesięcy. 

Kolejnym problemem oka-
zały się nieprecyzyjne mapy. 
Pokazywały inne rodzaje insta-
lacji niż te, które robotnicy od-
krywali na miejscu. Każda taka 
niespodzianka wymaga zmiany 
projektu, a firma, która go przy-
gotowała... zbankrutowała. 

– Projekt budowlany był, mó-
wiąc oględnie, bardzo nierze-
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Inwestycje

Jarosław Dąbrowski wręczył Andrzejowi Makowelskiemu ze ZMID rózgę za opieszałość przy budowie ulicy Górczewskiej

telny – tłumaczy Wiktor Wo-
jewódzki z ZKRiD. – Cały czas 
znajdujemy różne niespodzian-
ki, które muszą być uwzględnio-
ne w projekcie.

Te niespodzianki to np. nie-
legalne podłączenia całych 
osiedli do prądu czy kable tele-
komunikacyjne. Nie można ich 
po prostu odciąć, pozbawiając 
mieszkańców mediów. Niektó-
re sieci muszą przebudować ich 
właściciele. Przełożenie kabli 
należących do RWE STOEN za-
jęło kolejne cztery miesiące. 

– Ostatnie kolizje zlikwido-
waliśmy dopiero w grudniu 
2012 roku – mówi Wojewódz-
ki. – Byliśmy gotowi do asfal-
towania jezdni, jednak inspek-
tor nadzoru budowlanego nie 
wydał na to zgody, ponieważ 
było zbyt zimno i położony 
asfalt zaraz by popękał. Kiedy 
w takim razie budowa zostanie 
zakończona? 

Jak dojechać, 
gdy ulice zamknięte
W związku z przeciągającą 

się budową i zamkniętym je-
sienią ubiegłego roku wjazdem 
w ul. Lazurową mieszkańcy tej 
części dzielnicy zostali pozba-
wieni komunikacji miejskiej. 
Autobusy jeździły objazdem, 
omijając część Jelonek Północ-
nych. Mieszkańcy ulic Szobera, 
Szwankowskiego czy Święto-
chowskiego musieli nadkładać 
drogi do odległych przystanków.

Powstał pomysł, by urucho-
mić tam komunikację zastępczą, 
jeżdżącą ul. Doroszewskiego. 
Problemem okazały się progi 
zwalniające na tej ulicy. Auto-
bus nie może po nich jeździć, 
gdyż zagrażałoby to pasażerom. 
Doroszewskiego jest ulicą osie-
dlową, poprowadzenie nią au-
tobusu zwiększyłoby ruch i nie 
było wiadomo, czy mieszkańcy 
zgodzą się na takie rozwiązanie. 

– W ciągu dwóch dni jeste-
śmy w stanie przeprowadzić 
konsultacje z mieszkańcami 
tego rejonu i dowiedzieć się, 

czy potrzebują i chcą tam ko-
munikacji miejskiej – zapewnił 
na sesji Krzysztof Zygrzak, za-
stępca burmistrza.

Bemowscy konsultanci na-
tychmiast ruszyli do domów 
i wytłumaczyli mieszkańcom, 
jaki jest pomysł na rozwiąza-
nie ich problemów z dojazdem. 
Kiedy wyrazili zgodę, w ekspre-
sowym tempie zdemontowano 
progi zwalniające i już 5 lutego 
pojawił się tam autobus zastęp-
czej linii Z-9. Trasa jest jed-
nokierunkowa, bo na ul. Do-
roszewskiego dwa autobusy 
nie zdołałyby się wyminąć. 

Rózga dla inwestora
Budowa ul. Górczewskiej 

od odcinka najbliżej centrum 
przy ul. Leszno trwa już kilka-
naście lat. Na jej dokończenie 
brakowało pieniędzy, potem 
ZMID źle wykonał projekt, 
co odsunęło budowę w czasie. 
Mieszkańcy Bemowa przyzna-
li za to w 2010 roku Annie Pio-
trowskiej, dyrektor ZMID, an-
tynagrodę Czarnego Bemisia. 

– Za ten bałagan odpowia-
da ZMID – mówi Jarosław 
Dąbrowski. – A jest to jedna 
z kluczowych inwestycji dla 
mieszkańców Bemowa. Do tej 
pory staraliśmy się specjalnie 
nie krytykować działań in-
westora, ale ciągle otrzymuję 
sygnały, że na placu budowy 
nic się nie dzieje, kolejne ter-
miny nie są dotrzymywane. 
Nie chcemy się dowiedzieć, 
że 31 maja znowu nie udało 
się zakończyć inwestycji. Dla-
tego jako ostrzeżenie mam dla 
ZMID rózgę od mieszkańców 
Bemowa. 

– Dziękuję za uznanie na-
szej pracy – powiedział za-
wstydzony Makowelski. 

przem, asab

„ZKRiD obiecuje, 
że w ciągu trzech 
tygodni od ustania 
mrozów wyasfal-
tuje ul. Lazurową. 
Do 31 maja zaś uli-
ce Lazurowa i Po-
wstańców Śląskich 
zostaną dopusz-
czone do ruchu.”

Autobus 
zastępczej linii Z-9
Autobus jeździ jednokierun-
kową trasą z pętli przy ulicy 
Rozłogi ulicami: Człuchowską, 
Lazurową, Doroszewskiego, 
Klemensiewicza, Górczewską, 
Powstańców Śląskich i dalej 
Człuchowską. Zatrzymuje się 
na przystankach: Rozłogi, Człu-
chowska, Batalionów Chłop-
skich, Szobera, Klemensiewi-
cza, Bemowo-Ratusz, Czumy, 
pl. Kasztelański, Hala Wola, 
Raginisa, Rozłogi. 
W szczycie kursuje co 10 minut, 
poza szczytem oraz w soboty 
i niedziele – co 20 minut. Do ob-
sługi skierowano 9-metrowe 
autobusy niskopodłogowe. 
Rozkłady z poszczególnych 
przystanków są dostępne na 
stronie www.ztm.waw.pl.
Bilety jednorazowe, skasowa-
ne w autobusach linii 105, 189, 
190 i 422 zachowują ważność 
w autobusach linii Z-9. Jedno-
cześnie bilety skasowane w au-
tobusach linii Z-9 zachowują 
ważność w autobusach linii 
105, 189, 190 i 422. 
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Konsultacje społeczne

Sprawy seniorów to 
temat, który władze 
dzielnicy poruszyły na 

pierwszej z cyklu konsultacji 
społecznych z mieszkańcami 
dzielnicy. Spotkanie odbyło 
się w Bemowskim Centrum 
Kultury, ponieważ burmistrz 
postanowił, że urzędnicy 
przyjdą do mieszkańców, a nie 
oni będą musieli przychodzić 
do urzędu. Przybyło ponad 
50 osób, w tym przedstawi-
ciele i słuchacze Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku (UTW). 

– Odczuwamy zmiany i do-
ceniamy to, co dzielnica dla 
nas robi – powiedziała na 
wstępie pani Barbara, uczest-
niczka spotkania. 

Oprócz pochwał nie zabra-
kło też pytań, postulatów i po-
mysłów. Jakie tematy poruszali 

starsi mieszkańcy dzielnicy, ko-
rzystając z okazji, że każdy może 
zadać pytanie burmistrzowi? 
Czy w dzielnicy powstanie 
nowy basen, czy dzielnica roz-
szerzy program zajęć sporto-
wych i edukacyjnych dla osób 
starszych na wzór UTW. Zgła-
szali także potrzebę utworzenia 
szpitala czy nowej przychodni 
geriatrycznej w dzielnicy oraz 
zorganizowania wczasów na 
terenie ogródków działkowych. 
Seniorzy interesują się także 
tym, co dotyczy wszystkich 
mieszkańców, np. sprawą braku 
przystanku przy ul. Klemensie-
wicza czy niedziałającymi lam-
pami przy ul. Pirenejskiej. 

Co na to urzędnicy?
Żadne pytanie nie pozosta-

ło bez odpowiedzi. 

– Dbamy o kulturę fizycz-
ną mieszkańców, szczególnie 
starszych, i organizujemy dla 
nich zajęcia prozdrowotne, 
całkowicie bezpłatne – mó-
wił Jarosław Dąbrowski, bur-
mistrz. – W tym roku przygo-
towaliśmy ok. 1,8 tys. miejsc. 
Do dyspozycji mieszkańców 
są ćwiczenia na basenie, gim-
nastyka, nordic walking, ta-
niec. W tym roku zmienił się 
system zapisów, żeby każdy 
miał równe szanse, przepro-
wadzimy publiczne losowa-
nie. (Więcej na str. 10.)

Od tego roku dzielnica pla-
nuje organizować cykliczne 
bemowskie Senioralia, czyli 
pikniki plenerowe, na których 
wszelkie atrakcje będą dedy-
kowane starszemu pokoleniu.  

W planach jest też budo-
wa nowej przychodni przy 
ul. Coopera, która z pewno-
ścią zmniejszy kolejki w be-
mowskich placówkach. Dziel-
nica ma już działkę pod tę in-
westycję. 

Władze dzielnicy dbają tak-
że o rozwój kulturalny star-
szych mieszkańców. Wydział 
Kultury i Art.Bem organizu-
ją wiele koncertów, spotkań 

z ciekawymi ludź-
mi, zajęcia etno-
graficzne, Czwartki 
Literackie. W ze-
szłym roku odbyły 
się także bezpłatne 
zajęcia z języka an-
gielskiego. 

– Kurs zorgani-
zowaliśmy pod ką-
tem przygotowania 
mieszkańców do 
rozmów z kibicami, 
którzy przyjecha-
li do nas na Euro 
2012, ale zdobytą 
wiedzę słuchacze 
będą mogli wyko-
rzystywać w róż-

nych sytuacjach – mówił bur-
mistrz. – Wiem, że z naszych 
kursów skorzystało wiele star-
szych osób, które nie poszłyby 
na zajęcia do szkół językowych, 
i to bardzo nas cieszy. 

Co nowego?
Oferta dzielnicy na jesień 

życia będzie się rozszerzać. 
Nowością  jest plan urucho-
mienia Akademii Bemow-
skiego Seniora. 

– Mamy świadomość, że kil-
kuset seniorów znajduje się na 
liście rezerwowej słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, dlatego zdecydowaliśmy 
się uruchomić Akademię Be-
mowskiego Seniora – mówi 
burmistrz. – W ramach Aka-
demii seniorzy będą mogli 
korzystać z bezpłatnych po-
rad prawnych, zajęć kompu-
terowych, wykładów medycz-
nych, porad lekarzy geriatrów 
czy dietetyków. Będą także or-
ganizowane Dni Zdrowia, na 
których będzie można zmie-
rzyć ciśnienie, poziom cukru 
itp. W planach jest także or-
ganizacja cyklu spacerów po 
dzielnicy z przewodnikiem. 

Głos doradczy 
Wiadomo, że każda gru-

pa wiekowa mieszkańców 
ma inne potrzeby, proble-
my, pomysły. Już drugi rok 
w sprawach uczniów doradza 
dzielnicy Młodzieżowa Rada. 
Powstał pomysł, żeby na po-
dobnych zasadach działała 
Bemowska Rada Seniorów, 
która na bieżąco będzie kon-
sultować wszelkie sprawy do-
tyczące starszego pokolenia. 

Wszystkie informacje o Aka-
demii Bemowskiego Seniora 
czy Radzie Seniorów będziemy 
publikować w „Bemowo News” 
i na stronie internetowej.

fisz

Akademia Bemowskiego Seniora, nowy sys-
tem zapisów na zajęcia prozdrowotne, Be-
mowska Rada Seniorów, Senioralia, nowe 
siłownie plenerowe – to tylko niektóre atrak-
cje, jakie dzielnica przygotowała dla starszych 
mieszkańców. 

Na spotkanie z w Art.Bemie przyszło kilkadziesiąt osób

Bemowscy seniorzy radzą dzielnicy
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Zajęcia prozdrowotne

Pilotażowy program bez-
płatnych zajęć sporto-
wych dla mieszkańców 

Bemowa ruszył w 2005 roku. 
Wtedy było jedynie 45 miejsc, 
po ośmiu latach zainteresowa-
nie jest tak wielkie, że dzielnica 
przygotowała ok. 1800 miejsc. 
Zgłosiło się ponad 2600 chęt-
nych. W poprzednich latach 
zapisy były prowadzone telefo-
nicznie na zasadzie kto pierw-
szy, ten lepszy, 

– Bezpłatne zajęcia dla miesz-
kańców to świetny pomysł, 
bardzo chcę z nich korzystać, 
ale dodzwonienie i zapisanie 
się zawsze było udręką – mówi 
pani Barbara. 

Po takich głosach urzędni-
cy postanowili zmienić sys-
tem zapisów tak, by każdy 
miał równe szanse. Po pierw-
sze w tym roku nie liczyła 

się kolejność zgłoszeń. Przez 
niemal dwa tygodnie można 
było rejestrować się na stro-
nie internetowej i wybierać 
dowolną liczbę zajęć, które 
nas interesują. Dla niekorzy-
stających z internetu przez 
sześć dni przy telefonach dy-
żurowali pracownicy urzędu 
i przyjmowali zgłoszenia. 

– W poprzednich latach 
linie telefoniczne obsługi-
wała wynajęta firma, teraz 
ze względu na oszczędności 
robili to urzędnicy – mówi 
Krzysztof Zygrzak, zastępca 
burmistrza Bemowa. – Za-
oszczędziliśmy na tym prawie 
7 tys. zł. 

Maszyna losująca ruszyła
Po zebraniu wszystkich zgło-

szeń zostało przeprowadzone 
jawne losowania. W Art.Bemie 

w sali koncertowej zebrało się 
sporo zainteresowanych za-
jęciami. Numery osób, które 
zgłosiły się na dane zajęcia, 
były wrzucane do szklanej kuli, 
z nich wyciągano tyle kartek, ile 
miejsc w grupie. Każda osoba 
może uczestniczyć tylko w jed-
nych zajęciach, więc jeśli ktoś 
zgłosił się na więcej i został wy-
losowany dwa razy, dostał się 
tylko na pierwsze zajęcia. 

– Losowanie trwało cały 
dzień, nie mogłam się do-
czekać, żeby w końcu 
usłyszeć swój numer 
– mówi pani Kry-
styna. – Ale po-
mimo że to tak 
długo trwa-

ło, cieszę się, że było tak uczci-
wie przeprowadzone. Każdy 
mógł je zobaczyć i nawet jeśli 
nie dostał się na zajęcia, to wie, 
że po prostu nie miał szczęścia, 
a nie zrzuca na nieuczciwość 
czy to, że nie mógł się dodzwo-
nić. 

Rezerwowi mają szansę
Na stronie internetowej 

www.bemowo.waw.pl znajduje 
się lista osób wylosowanych 

do udziału w zajęciach. 
Ważne, żeby zachować 
numer, który otrzyma-

liśmy przy rejestracji, 
bo ze względu na ochro-

nę danych osobowych 
na liście nie ma nazwisk, 

tylko numery. Powstała też 
lista rezerwowa. Znalazło 
się na niej ponad 800 osób. 

Jeśli ktoś zapisany na za-
jęcia zrezygnuje lub 
przekroczy dozwo-
lony limit nieobec-
ności (trzy, czwarta 
powoduje skreślenie 
z listy), o wolnym 
miejscu zostanie po-

wiadomiona osoba 
z listy rezerwowej. 

asab

Aqua aerobic, pilates, zumba, taniec towarzyski, 
aerobic – niemal dwa tysiące osób zaczęło już 
nowy rok na zajęciach promujących aktywny tryb 
życia organizowanych przez Urząd Dzielnicy Be-
mowo. Dla mieszkańców sport jest za darmo!

Losowanie było jawne, pod bacznym okiem obserwatorów

Tysiące chętnych na bezpłatne ćwiczenia 
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Przestrzeń publiczna 

Przy skrzyżowaniu ul. Po-
wstańców Śląskich 
z Pełczyńskiego, zaraz za 

budynkiem J.W. Construction, 
kończy się trawnik. Gdy stop-
niał śnieg, widać błoto, niezago-
spodarowany teren. 

– Mijam codziennie to miej-
sce w drodze do pracy i zastana-
wiam się, dlaczego nikt nie zrobi 
tu porządku – mówi pani Karo-
lina, mieszkanka Górc. – Traw-
nik przy Powstańców Śląskich 

też mógłby wyglądać lepiej. Wy-
starczy posadzić krzewy, kwiaty 
wzdłuż ścieżki rowerowej i od 
razu wszystkim będzie przy-
jemniej.

Urząd, zarządcy spółdziel-
ni mieszkaniowych i wspólnot 
starają się dbać o wygląd dziel-
nicy. Przy skrzyżowaniu ul. Ra-
diowej i Powstańców Śląskich 
powstał skwer z ławkami i fon-
tanna, przy której mieszkańcy 
lubią spędzać czas latem. Jednak 

wciąż jest wiele ta-
kich miejsc jak to, 
o którym napisa-
ła pani Karolina. 
Dlatego urzędnicy 
postanowili zapy-
tać mieszkańców, 
co zmienić, żeby 
nasze otoczenie 
było jeszcze ład-
niejsze. 

Zaznacz na mapie 
i opisz pomysł
15 marca rusza strona inter-

netowa www.tereny.bemowo.
waw.pl. Znajdzie się na niej 
formularz, na którym będzie 
można wskazywać miejsca, któ-
rymi należy się zająć, oznaczać 
je na mapie i napisać, co warto 
byłoby tam zrobić. 

– Nie narzucamy żadnych 
ograniczeń: można wskazać, 
gdzie brakuje kosza na śmieci, 
gdzie warto byłoby postawić 
ławkę, latarnię, a może nawet 
stworzyć park – mówi Krzysztof 
Zygrzak, zastępca burmistrza 
Bemowa. – Chcemy najpierw 
zebrać pomysły, dowiedzieć się, 
co mieszkańcom przeszkadza, 
gdzie są zaniedbane tereny, jakie 
mają pomysły, by poprawić wy-
gląd naszej dzielnicy. 

Na tym etapie nie ma zna-
czenia, do kogo należy teren, 
czy proponowane zmiany 
są możliwe, czy wiążą się z du-
żymi wydatkami. Dzielnica 
liczy na pomysłowość i kre-
atywność mieszkańców. Kiedy 
wszystkie pomysły zostaną ze-
brane, urząd wytypuje miejsca, 
których zmiany chce najwięcej 
osób. Realizacja pomysłów 
będzie zależała oczywiście od 
możliwości finansowych, wła-
ściciela terenu, ale takie sprawy 
będą rozważane, kiedy będzie 
już wiadomo, jakie są oczeki-
wania mieszkańców. 

Specjaliści 
ocenią pomysły
– Zorganizujemy debatę 

z urbanistami, architektami, 
planistami – mówi Zygrzak. 
– Powstanie „biała księga”, czyli 
analiza bemowskiej przestrzeni 
publicznej i zbiór pomysłów, 
co zrobić, by Bemowo było lep-
sze, piękniejsze, bardziej przyja-
zne mieszkańcom. 

Zakończeniem akcji będzie 
wielka debata z udziałem miesz-
kańców. 

– Mamy nadzieję, że miesz-
kańcy włączą się w naszą akcję 
i pokażą nam, jaką mają wi-
zję naszej dzielnicy. Wiadomo 
przecież, że najwięcej dobrych 
pomysłów pochodzi od ludzi, 
których dana sprawa najbar-
dziej interesuje: przechodzą 
codziennie koło jakiegoś miej-
sca, obserwują je. Z bliska wi-
dać najwięcej, dlatego liczymy 
na pomoc bemowian – zachęca 
zastępca burmistrza.

asab

Zaniedbany skwer? Brakuje kosza na śmieci, 
ławki? Powiedz nam o tym! W marcu rusza 
druga odsłona wielkiego projektu konsultacji 
społecznych. Tym razem zajmiemy się prze-
strzenią publiczną. 

Tu na razie jest ściernisko, a co będzie? 
Wymyśl sam!

„Pokaż, gdzie bra-
kuje kosza na śmie-
ci, gdzie warto by-
łoby postawić ław-
kę, latarnię, a może 
nawet stworzyć 
park.”

Zaniedbany skwer przy zakręcie w ul. Pełczyńskiego
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Kolorowe, przyjazne sale, miejsce do zabawy i nauki – zerówki w szkołach nie różnią się 
od tych w przedszkolach

Edukacja

W e wrześniu 2013 r. 
rodzice sześciolat-
ków po raz ostatni 

będą mogli decydować, czy 
ich pociechy pójdą do pierw-
szej klasy szkoły podstawowej, 
czy też do zerówki. Już teraz 
niemal jedna trzecia rodziców 
decyduje się posłać dziecko do 
szkoły. Pozostałe sześciolatki 
chodzą do zerówek, których 
większość mieści się w bu-
dynkach szkół podstawowych, 
czyli tzw. oddziałów przed-
szkolnych w szkołach.

Bemowian przybywa, 
dzieci też
Bemowo jest jedną z naj-

szybciej rozwijających się 
dzielnic w Warszawie. Wpro-
wadza się tu wiele młodych 
rodzin i z roku na rok potrze-
ba więcej miejsc w przedszko-
lach i szkołach.

– W ciągu ostatnich trzech 
lat Bemowo wydało ponad 

50 mln złotych na rozbudowę 
sieci przedszkoli i utworzyło 
w nich ponad 1200 nowych 
miejsc – podkreśla burmistrz 
Jarosław Dąbrowski. – Ale za-
potrzebowanie ciągle wzrasta. 
W ciągu ostatnich trzech lat 
liczba 3-latków zwiększyła się 
prawie o 400 dzieci.

Już w zeszłym roku wła-
dze dzielnicy podjęły decyzję 
o stopniowym przenoszeniu 
zerówek z budynków przed-
szkoli do szkół podstawo-
wych. Od września 2012 r. 
do zerówek zlokalizowanych 
w szkołach chodzi 660 dzieci, 
czyli 86 proc. wszystkich sze-
ściolatków.

– Naszym celem jest zapew-
nienie jak największej liczby 
miejsc w przedszkolach, dlate-
go musimy podejmować odpo-
wiedzialne decyzje i racjonalnie 
zarządzać istniejącymi szko-
łami i przedszkolami – mówi 
burmistrz Dąbrowski. – Dzię-

ki tym zamianom sześciolatki 
będą mogły w optymalnych 
warunkach kontynuować 
edukację przedszkolną, a set-
ki trzylatków znajdą miejsca 
w publicznych przedszkolach 
– dodaje. – Zapewniając miej-
sca w przedszkolach, dajemy 
rodzicom możliwość powrotu 
do pracy bez potrzeby zatrud-
niania opiekunek czy też pła-

cenia za przedszkole prywatne 
– podkreśla Dąbrowski.

Bunt rodziców
Pomimo że większość ze-

rówek została bezproblemo-
wo przeniesiona do szkół już 
w zeszłym roku, teraz niektó-
rzy rodzice zaczęli się bun-
tować. Rodzice tylko jednej 
grupy sześciolatków z przed-

Nerwica, wymioty, moczenie nocne – tak 
rodzice straszą swoje dzieci... zerówkami 
w szkole. Specjaliści alarmują: nie przenośmy 
swoich nieuzasadnionych lęków na nasze po-
ciechy. Zerówka w szkole to wciąż kolorowa 
sala, zabawki, stała opieka, a nie siedzenie 
w ławce na lekcjach!

Zerówka w szkole to 
nie koniec dzieciństwa
Dorota Zawadzka,  
psycholog, Superniania

Od nowego roku szkolnego 
na Bemowie sześciolatki pójdą 
do zerówek w szkołach. Jaki bę-
dzie to miało na nie wpływ? 
Dorota Zawadzka: Szkoła czy na-
uczyciel to nie wrogowie i rodzice 
muszą sobie to uświadomić. Kiedy 
czytam, że rodzice nie chcą, żeby 
dziecko chodziło do budynku szkoły, 
bo tam są schody, to jestem przera-
żona. Siedmio- czy ośmiolatek może 
przecież mieć podobne problemy. 
Może w takim razie nie wysyłajmy 
dziecka do gimnazjum czy liceum, 
bo np. trzeba dojechać autobusem 
i sobie nie poradzi. Szkoła, a tym 
bardziej zerówka w budynku szkoły, 
to nie jest koniec dzieciństwa! 

Czy zerówka w szkole może po-
zwolić dziecku oswoić się z bu-
dynkiem, nową sytuacją i mieć 
pozytywny wpływ na dalszą 
naukę w pierwszej klasie? 
Oczywiście warto, żeby dziecko po-
znało szkołę, nauczyło się układu 
budynku, poznało ludzi. Każde prze-
ćwiczenie nowej sytuacji jest ważne, 
dlatego szkoła może zrobić dzień 
otwarty, w czasie którego dziecko 

zwiedza szkołę razem z rodzicami. 
To jednak wymaga poświęcenia cza-
su ze strony rodzica, a tego niestety 
mają oni dla swoich dzieci mało. 

Czy straszenie dzieci przez rodzi-
ców perspektywą uczęszczania 
do zerówki w szkole jest właściwą 
postawą?
Każda nowa sytuacja jest dla dziecka 
trudna, jeśli rodzic mówi „nie uda ci się”. 
Jak dziecko ma się wtedy nie bać? Ma-
lucha trzeba wspierać i uczyć, że nowa 
sytuacja nie jest zagrożeniem. Rodzice 
powinni dawać dziecku siłę i energię, 
wspierać jego rozwój, a nie cofanie się. 

Jak rodzice powinni przygotowy-
wać dzieci na taką zmianę, jaką jest 
chodzenie do zerówki w szkole?
Przede wszystkim trzeba otwarcie mówić 
dziecku, że może nie być łatwo, ale sobie 
poradzi. Uczmy dzieci odnosić sukces 
i znosić porażkę, a nie wmawiajmy im, 
że są do niczego. Ważne, żeby dziecku 
powiedzieć, że w klasie będą inne dzieci, 
które czasem mogą być w czymś od niego 
lepsze. Zadaniem rodzica jest wytłumaczyć 
dziecku, że w szkole nauczy się tego, czego 
jeszcze nie umie. Trzeba też nauczyć dziec-
ko norm społecznych: jak reagować, jeśli 
ktoś je uderzy, kiedy wolno jeść, kiedy jest 
czas skupienia, a kiedy zabawy. Rodzice 
powinni współpracować z nauczycielem, 
szkołą i w ten sposób pomagać dziecku.. 
Dlaczego nie zapisać się do trójki klasowej, 
zorganizować wyjście do kina, teatru, 
dodatkowe zajęcia?  Wtedy mamy realny 
wpływ na to, co dzieje się z naszym dziec-
kiem w szkolnej zerówce. 

Rozmawiała fisz

Nie strasz dziecka zerówką
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szkola nr 75 przy ul. Rozłogi 
przyszli na sesję rady dziel-
nicy protestować przeciwko 
rzekomej krzywdzie swoich 
dzieci. Straszą też malu-
chy nerwicami, wymiotami 
czy nocnym moczeniem się 
spowodowanymi przez pobyt 
w zerówce. Na szczęście tych 
mocnych i niezwykle niepo-
kojących słów nie są w stanie 
poprzeć jakimikolwiek fakta-
mi czy przykładami. 

– Rodzice traktujący swoje 
własne dzieci w ten sposób 
wykazują się skrajną nieodpo-
wiedzialnością i wyrządzają 
im krzywdę. Nie chcą słuchać 
też żadnych argumentów, śle-

po upierając się przy swoich 
bezpodstawnych obawach 
– mówi burmistrz Bemowa.

Zdanie to potwierdzają spe-
cjaliści. – Rodzice nie mają 
pojęcia o podstawie progra-
mowej i panikują. Nie doce-
niamy naszych dzieci, zaniża-
my ich kompetencje – mówi 
Dorota Zawadzka, znana 
z programu „Superniania”.

Zobacz na własne oczy
Dzielnica Bemowo jest go-

towa na merytoryczną dysku-
sję i chce spokojnie przekonać 
zainteresowanych mieszkań-
ców co do słuszności swoich 
decyzji. 

Wszystkie szkoły, któ-
re przyjmują pod swój dach 
sześciolatki, są odpowiednio 
dostosowane do potrzeb naj-
młodszych podopiecznych. 
Dzieci są pod profesjonalną 
opiekę i uczą się tego samego, 
czego uczyłyby się w przed-
szkolu.

– Dzieci mają zapewnione 
takie same warunki, bez wzglę-
du na to, czy zerówka mieści 
się w przedszkolu czy szkole 
– zapewnia Jarosław Dąbrow-
ski, burmistrz Bemowa.

– W naszej szkole został 
przeprowadzony komplekso-
wy remont, mamy nowe toa-
lety, szatnie, a sale dla zerów-

kowiczów są wyposażone tak, 
aby zapewnić dzieciom jak 
najlepsze warunki do zabawy 
i nauki – mówi Rafał Lisowski, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 48, 
w którym do zerówek chodzi 
ponad 150 sześciolatków.

– Apeluję o zdrowy roz-
sądek. Proponuję wszyst-
kim rodzicom sześciolatków 
wspólne zwiedzanie zerówek 
znajdujących się w budyn-
kach szkolnych, żeby mogli 
na własne oczy przekonać się, 
że ich dzieci będą miały za-
pewnione doskonałe warun-
ki i opiekę – mówi burmistrz 
Dąbrowski.

mg

Bemowski Ośrodek 
Wsparcia i Rehabilita-
cji dla Osób Niepełno-

sprawnych jest przeznaczony 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną w różnym 
stopniu. Z pomocy terapeutów 
i rehabilitantów stale korzysta 
50 dorosłych osób. 

Pomoc polega głównie 
na rehabilitacji społecznej. 
Do ośrodka trafiają osoby wy-
kluczone, które mają utrudnio-
ny dostęp do kultury, sztuki, 
do miejsc, które dla zdrowego 
człowieka są atrakcyjne. Oso-
by niepełnosprawne intelektu-

alnie mają podobne potrzeby. 
Chcą pójść do kina, teatru, 
wyjść ze znajomymi na kawę 
lub obiad. Ośrodek Wsparcia 
zapewnia im kontakt ze środo-
wiskiem i zabezpiecza podsta-
wowe potrzeby. 

W budynku przy Rozłogi 10 
uczą się samoobsługi, podsta-
wowych umiejętności. Ośrodek 
jest nieocenionym wsparciem 
także dla rodziny podopiecz-
nych. 

Opieka i integracja
– Przebywają u nas dorośli, 

którzy mają rodziców w po-
deszłym wieku. Dzięki temu, 

że przebywają u nas cały dzień 
na zajęciach, dajemy rodzinom 
chwilę wytchnienia – mówi Elż-
bieta Wieliczko, p.o. kierownika 
placówki. – Nasi podopieczni 
chodzą do kawiarni, teatru, ga-
lerii i muzeów. Organizujemy 
kilkuosobowe wypady poza go-
dzinami funkcjonowania ośrod-
ka. W ten sposób włączamy ich 
w życie w społeczeństwie – opo-
wiada kierowniczka ośrodka. 

Grupa osób niepełnospraw-
nych intelektualnie spotyka się 
z dużą akceptacją, choć chwila-
mi też z zaskoczeniem, że nor-
malnie uczestniczy w życiu spo-
łecznym. 

Wiele jest specjalnych fe-
stiwali, konkursów, pokazów 
dla osób z niepełnosprawno-
ścią intelektualną, ale ośro-
dek pracuje nad tym, by takie 
wydarzenia nie były odrębną 
częścią naszego życia społecz-
nego, ale integralną. 

Zapisy i miejsca
Ośrodek Wsparcia i Reha-

bilitacji dla Osób Niepełno-
sprawnych przy Rozłogi działa 
w strukturach Bemowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Żeby zapisać się do Ośrodka, 
trzeba złożyć OPS-ie dokumen-
ty, orzeczenie lekarskie o nie-
pełnosprawności intelektualnej, 
opinię psychologa lub psychia-
try. Załatwienie opieki w Ośrod-
ku trwa od 2 do 4 tygodni. Pla-
cówka oferuje pomoc długofa-
lową.

– Nasza pomoc to pierwszy 
krok do wejścia w normalne 
społeczeństwo. Docieramy do 
przedszkoli i szkół, jeździmy 
do nich z naszym zespołem 
muzycznym. Osoby z niepeł-
nosprawnością intelektualną 
występują w roli edukatorów, 
dzięki temu czują się potrzebne   
– mówi Elżbieta Wieliczko.

dako

Od 10 lat zmieniają nastawienie warszawiaków 
do osób niepełnosprawnych intelektualnie, krok 
po kroku wprowadzają je do życia w społeczeń-
stwie. Ośrodek Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób 
Niepełnosprawnych przy ul. Rozłogi 10 zapewnia 
opiekę i, co najważniejsze, daje podopiecznym 
poczucie własnej wartości. 

Niepełnosprawni 
chcą żyć tak jak my

Integracja

Zajęcia w Ośrodku Wsparcia i Rehabilitacji przy ul. Rozłogi
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Lotnisko Babice

Serdecznie zapraszamy na czwarty 
Świąteczny Jarmark Różności, który 
w sposób zupełnie wyjątkowy integruje 
lokalną społeczność Bemowa, tworząc 
przestrzeń do nieskrępowanej pre-
zentacji niezwykłych talentów miesz-
kańców. To dwudniowe wydarzenie 
jest znakomitą okazją do wspólnego 
spędzenia czasu wolnego oraz zakupu 
świątecznych ozdób, gadżetów i pre-
zentów w miłej i świątecznej atmos-
ferze. Przygotowaliśmy dla Państwa 
moc atrakcji, w tym m.in: Kiermasz 
Rękodzieła Artystycznego, Jarmark 
Produktów Regionalnych, wielkanocne 
zajęcia plastyczne, tworzenie dekoracji 
świątecznych, BABY SWAP – sprzedaż 
i wymiana odzieży i zabawek dziecię-
cych (zapisy: warsztaty@klubmam.
com – w tytule e-maila proszę wpisać 
„wymiana”), kącik gier planszowych. 
Ponadto w pracowni sitodruku miesz-
kańcy będą mieli okazję zapoznać się 
z warsztatem drukarskim oraz własno-

ręcznie wykonać świąteczne grafi ki. 
Zachęcamy także do odwiedzania licz-
nych stoisk z atrakcjami i animacjami 
dla różnych grup wiekowych. Wspól-
nie stworzymy wielkanocne ozdoby, 
a wybranymi pracami udekorujemy 
Art.Bem. Po raz pierwszy w naszej mu-
zycznej piwnicy zagości Warszawska 
Giełda Płytowa – idealna okazja do za-
kupu płyt winylowych! Tradycyjnie już 
podczas imprezy zapraszamy do Radia 
Bemowo FM, które ma swoją siedzibę 
w Art.Bemie.

 
CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
16.03 – sobota
godz. 12.00-15.00 
Ogólnopolski Finał Konkursu Młodych 
Artystów FAI, wstęp wolny
godz. 19.00 
Koncert dyplomowy Martyny Ciok, 
(Sekcja Piosenki Wydziału Wokalnego 
ZPSM im. F. Chopina w Warszawie), 
wstęp wolny

17.03 (niedziela)
godz. 11.00 
Filmowy Poranek Bajkowy, animowa-
na opowieść o zaginionej cywilizacji, 
wstęp wolny
godz. 13.00 
„Gaiczek zielony” występ Zespołu 
Folklorystycznego LAZURKI,  
wstęp wolny
godz. 17.00 
Koncert „Slavonic Tales”  
Piotr Domagała Trio, 
bilety: 10 zł

Szczegółowy program imprezy: www.
artbem.pl oraz na naszym profi lu na Face-
booku. Organizator zastrzega sobie pra-
wo do wprowadzania zmian w programie 
Świątecznego Jarmarku Różności.

Świąteczny Jarmark Różności
16-17.03.2013 r. (sobota, niedziela)
w godz. 11.00-17.00.
Miejsce: budynek Art.Bem,
wstęp wolny 

Breaking to jeden z najbardziej 
widowiskowych stylów tanecznych, 
który daje maksymalnie dużą swobo-
dę, bo opiera się głównie na freesty-
le’u! Tutaj możesz być w 100% sobą.

Zapraszamy na nowe zajęcia tanecz-
ne. Poprowadzi je bboy Czolo – dwukrot-
ny półfi nalista programu MAM TALENT! 
reprezentujący ekipę FUNK ROCKASS 
i projekt BREAK BOX.

Czolo zaczynał swoją przygodę 
z breakiem w 2003 roku. Od tego 
czasu podróżował po Polsce, Europie 
i USA, trenując z różnymi ludźmi i po-
znając rozmaite techniki treningowe 
i ciekawe style. Te wszystkie inspira-
cje przełożyły się na rozbudowanie 
jego własnego stylu. Wiedza i do-
świadczenie, które Czolo zdobywa 
od 10 lat, są teraz dostępne dla Ciebie! 
Przyjdź i daj się zarazić taneczną pasją 
i zasmakuj „bboy life style”!

Startujemy już 12 marca!

W programie zajęć m.in.:
• Nauka podstawowych kroków 

tanecznych (Foundations).

• Nauka widowiskowych fi gur 
akrobatyczno-tanecznych 
(Power Moves), takich jak 
KRĘCENIE SIĘ NA GŁOWIE!

• Ćwiczenia rozwijające słuch
 muzyczny i poczucie rytmu.

• Wskazówki w rozwoju 
artystycznym (od pierwszych 
treningów po światowe 
zawody i występy w telewizji).

Informacje i zapisy: 
aleksandra.pszczolkowska
@artbem.pl 
tel. 22 5320408                          

Nasza sala prób da Ci 
możliwość rozwijania 

swoich talentów 
i muzycznych ambicji 

w komfortowych 
i przyjaznych warunkach.

Zapraszamy do Sali Prób Art.Bem 
w Bemowskim Centrum Kultury, koszt 
najmu wynosi 30 zł za godzinę. W wypo-
sażeniu sali jest perkusja z talerzami, dwa 
piece gitarowe, piec basowy, keyboard 
oraz mikser, dostępne są też dwa mikro-
fony z kablami. Szczegółowy spis sprzętu, 
jaki znajduje się w sali prób, zamieszczo-
ny jest na stronie www.artbem.pl.

Godziny otwarcia sali prób:
od poniedziałku do niedzieli 
od 8.00 do 22.00
Kontakt: Ewa Tyburczy 
tel. 22 5320411 
ewa.tyburczy@artbem.pl 

O zaletach naszego studia i komforcie pracy świadczy coraz liczniejsza grupa 
fotografów współpracujących z nami na stałe. Cenią sobie spokój, dobrą lo-
kalizację, elastyczne godziny i wygodne warunki pracy oraz doskonałą ofertę 
cenową. Studio wynajmujemy zarówno profesjonalistom, jak i początkującym 
fotografom realizującym swoje pierwsze projekty. Większość profesjonal-
nych zdjęć portretowych, które wykonujemy na potrzeby naszego centrum, 
powstaje właśnie tutaj.

Godziny otwarcia studia fotografi cznego:
od poniedziałku do niedzieli, od 8.00 do 22.00
Kontakt: Maciej Dutkiewicz, maciej.dudkiewicz@artbem.pl, tel. 22 53 20 437 

Studio Art.Bem to miejsce, w którym profesjonalnie zajmiemy się Twoją mu-
zyką. Oferujemy możliwość rejestracji i edycji dźwięku oraz wykonujemy miks 
i mastering. Jesteśmy otwarci na każdy gatunek muzyczny, specjalizujemy się 
w realizacji projektów nietypowych. Rejestrujemy zarówno pojedynczych 
muzyków, jak i całe zespoły.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem studyjnym takich fi rm, jak: Neve, 
Avalon, Apogee, Neumann, Oktava, Beyerdynamic, AKG, Shure, Sennheiser, 
Joemeek, ADAM Audio, Mackie. Ponadto do nagrań można wykorzystać 
wzmacniacze i głośniki gitarowe/basowe takich fi rm, jak: Marshall, Mesa, Ash-
down, Hartke, Vox.
Dysponujemy cyfrowym pianinem Yamaha Clavinova. Na miejscu znajduje się 
również zestaw perkusyjny Yamaha StageCustom. 

Godziny otwarcia studia nagrań:
od poniedziałku do niedzieli, od 8.00 do 22.00
Kontakt: Ewa Tyburczy, ewa.tyburczy@artbem.pl, tel. 22 5320411  
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m W dniach od 2 do 9 lutego 2013 r. 
w Coburgu w Niemczech rozegrane 
zostały 1. Mistrzostwa Świata Halo-
wych Modeli Akrobacyjnych. Decy-
zją Aeroklubu Polskiego do składu 
reprezentacji Polski weszło dwóch 
juniorów z Aeromodelklubu Art.Bem: 
Piotr Kowalski i Igor Skawiński. 
Oprócz juniorów Polskę reprezento-
wali dwaj seniorzy z Rzeszowskiego 
Klubu Modelarzy Lotniczych: Krzysz-
tof Bogdański i Jacek Szczepaniak. 
Mistrzostwa Świata zgromadziły pra-
wie 50 uczestników z całego świata, 
w tym m.in.: z Kanady, Japonii i RPA. 
W przypadku juniorów z Art.Bemu 
był to pierwszy występ zagraniczny 
i niestety nie udało im się awansować 
do wielkiego fi nału. Była to dla nich 
jednak szansa sprawdzenia swoich 
umiejętności, zdobycia ogromnego 
doświadczenia, spotkania zawodni-
ków światowej klasy oraz poznania 
nowinek technicznych. – Miejmy na-
dzieję, że za dwa lata wrócimy z Mi-
strzostw z medalem – mówi Bogdan 
Wierzba, polski team manager.

Najbliższa szansa na spotkanie 
reprezentantów Polski będzie już 23-
-24 marca podczas Mistrzostw Polski 

Halowych Modeli Akrobacyjnych „Aero-
Musicals” w Warszawie w Hali Sportowej 
OSiR Bemowo. Oprócz dwóch konku-
rencji mistrzowskich, tzn. akrobacji pre-
cyzyjnej F3P i AeroMusicals, rozegrane 
zostaną również Ogólnopolskie Zawody 
Modeli Halowych RC w konkurencjach 
modeli akrobacyjnych F3P-Klub oraz 
modeli wyścigowych klasy PYLON. Ae-
roMusicals jest konkurencją modelarską, 
podczas której piloci demonstrują swoje 
umiejętności, latając freestyle do rytmów 

wybranych przez siebie utworów mu-
zycznych. Ciekawostką jest masa star-
towa modelu gotowego do lotu, która 
wynosi poniżej 100g!

Mistrzostwa Polski Halowych Modeli Akro-
bacyjnych „AeroMusicals” 
23 marca (sobota), godz. 9.00 -19.00, 
24 marca (niedziela) godz. 9.00- 16.00 Hala 
Sportowa OsiR Bemowo, 
ul. Obrońców Tobruku 40,
wstęp wolny 

Program „LEGO® ROBO- SCIEN-
CE” skierowany jest do dzieci w wieku 
+10. W trakcie zajęć wykorzystywane 
są oryginalne klocki LEGO® Edu-
cation oraz zestawy LEGO®WeDo 
i Mindstorms. Najmłodsi stają się in-
żynierami i informatykami w jednej 
osobie – samodzielnie budują roboty, 
które programują przy użyciu pro-
stych algorytmów według własne-
go pomysłu. Roboty wyposażone 
są w silniki, sensory ruchu oraz dotyku, 
co daje nieograniczone możliwości 
w programowaniu ich w przeróżne 
funkcje i umiejętności. Dzieci pracują 
w parach (mając do dyspozycji laptop 
oraz zestaw odpowiednich klocków), 
co jest niezbędne do właściwej ko-
munikacji oraz nauki pracy w grupie. 
System tworzy także możliwość 
omawiania, wyciągania własnych 
wniosków oraz dyskutowania 
nad pomysłami, tak aby postawiony 
przez instruktora cel został zrealizo-
wany w 100%.

Informacje i zapisy: 
ilona.sawicka@artbem.pl 
tel. 22 532 04 17 

Nowe zajęcia!

LEGO® 
ROBO-
-SCIENCE

Bemowscy modelarze
na arenie międzynarodowej

Sala 
Prób 
Art.Bem

15 marca (pi tek), godz. 19:00
„Klasyka inaczej” 
– koncert Kwartetu 
Smyczkowego Obsession 
Miejsce:  Sala Koncertowa, bilety 15 z

1
„

S
M

16 marca (sobota), godz. 12:00
Ogólnopolski Fina  Konkursu 
M odych Artystów FAI
Miejsce: Sala Koncertowa, wst p wolny

1

24 marca (niedziela), godz. 13:00
Teatralny Poranek Bajkowy: 
Przygody Li i La

Miejsce: Sala Koncertowa, bilety 10 z

2

M

24 marca (niedziela), godz.18:00 
Wieczór Szabatowy 
„Jedna tradycja, jeden wiat”
Miejsce: Sala Koncertowa, bilety cegie ki 10 z
(liczba miejsc ograniczona)

18 marca, godz.18:00
Wernisa  wystawy 

prac Anny J drzejec „Las”
Miejsce: galeria przed sal  216,

wst p wolny
Wystawa potrwa od 18 marca (poniedzia ek) 

do 14 kwietnia (niedziela)

22 marca (pi tek), godz. 18:00 
Wernisa  wystawy fotogra i 

Anny Liminowicz
„Reporta  o Mariuszu 

Wilczy skim”
Miejsce: Sala Koncertowa, wst p wolny

Wystawa potrwa od 22 marca (pi tek) 
do 22 kwietnia (poniedzia ek)
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Służba zdrowia

Serdecznie zapraszamy na czwarty 
Świąteczny Jarmark Różności, który 
w sposób zupełnie wyjątkowy integruje 
lokalną społeczność Bemowa, tworząc 
przestrzeń do nieskrępowanej pre-
zentacji niezwykłych talentów miesz-
kańców. To dwudniowe wydarzenie 
jest znakomitą okazją do wspólnego 
spędzenia czasu wolnego oraz zakupu 
świątecznych ozdób, gadżetów i pre-
zentów w miłej i świątecznej atmos-
ferze. Przygotowaliśmy dla Państwa 
moc atrakcji, w tym m.in: Kiermasz 
Rękodzieła Artystycznego, Jarmark 
Produktów Regionalnych, wielkanocne 
zajęcia plastyczne, tworzenie dekoracji 
świątecznych, BABY SWAP – sprzedaż 
i wymiana odzieży i zabawek dziecię-
cych (zapisy: warsztaty@klubmam.
com – w tytule e-maila proszę wpisać 
„wymiana”), kącik gier planszowych. 
Ponadto w pracowni sitodruku miesz-
kańcy będą mieli okazję zapoznać się 
z warsztatem drukarskim oraz własno-

ręcznie wykonać świąteczne grafi ki. 
Zachęcamy także do odwiedzania licz-
nych stoisk z atrakcjami i animacjami 
dla różnych grup wiekowych. Wspól-
nie stworzymy wielkanocne ozdoby, 
a wybranymi pracami udekorujemy 
Art.Bem. Po raz pierwszy w naszej mu-
zycznej piwnicy zagości Warszawska 
Giełda Płytowa – idealna okazja do za-
kupu płyt winylowych! Tradycyjnie już 
podczas imprezy zapraszamy do Radia 
Bemowo FM, które ma swoją siedzibę 
w Art.Bemie.

 
CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
16.03 – sobota
godz. 12.00-15.00 
Ogólnopolski Finał Konkursu Młodych 
Artystów FAI, wstęp wolny
godz. 19.00 
Koncert dyplomowy Martyny Ciok, 
(Sekcja Piosenki Wydziału Wokalnego 
ZPSM im. F. Chopina w Warszawie), 
wstęp wolny

17.03 (niedziela)
godz. 11.00 
Filmowy Poranek Bajkowy, animowa-
na opowieść o zaginionej cywilizacji, 
wstęp wolny
godz. 13.00 
„Gaiczek zielony” występ Zespołu 
Folklorystycznego LAZURKI,  
wstęp wolny
godz. 17.00 
Koncert „Slavonic Tales”  
Piotr Domagała Trio, 
bilety: 10 zł

Szczegółowy program imprezy: www.
artbem.pl oraz na naszym profi lu na Face-
booku. Organizator zastrzega sobie pra-
wo do wprowadzania zmian w programie 
Świątecznego Jarmarku Różności.

Świąteczny Jarmark Różności
16-17.03.2013 r. (sobota, niedziela)
w godz. 11.00-17.00.
Miejsce: budynek Art.Bem,
wstęp wolny 

Breaking to jeden z najbardziej 
widowiskowych stylów tanecznych, 
który daje maksymalnie dużą swobo-
dę, bo opiera się głównie na freesty-
le’u! Tutaj możesz być w 100% sobą.

Zapraszamy na nowe zajęcia tanecz-
ne. Poprowadzi je bboy Czolo – dwukrot-
ny półfi nalista programu MAM TALENT! 
reprezentujący ekipę FUNK ROCKASS 
i projekt BREAK BOX.

Czolo zaczynał swoją przygodę 
z breakiem w 2003 roku. Od tego 
czasu podróżował po Polsce, Europie 
i USA, trenując z różnymi ludźmi i po-
znając rozmaite techniki treningowe 
i ciekawe style. Te wszystkie inspira-
cje przełożyły się na rozbudowanie 
jego własnego stylu. Wiedza i do-
świadczenie, które Czolo zdobywa 
od 10 lat, są teraz dostępne dla Ciebie! 
Przyjdź i daj się zarazić taneczną pasją 
i zasmakuj „bboy life style”!

Startujemy już 12 marca!

W programie zajęć m.in.:
• Nauka podstawowych kroków 

tanecznych (Foundations).

• Nauka widowiskowych fi gur 
akrobatyczno-tanecznych 
(Power Moves), takich jak 
KRĘCENIE SIĘ NA GŁOWIE!

• Ćwiczenia rozwijające słuch
 muzyczny i poczucie rytmu.

• Wskazówki w rozwoju 
artystycznym (od pierwszych 
treningów po światowe 
zawody i występy w telewizji).

Informacje i zapisy: 
aleksandra.pszczolkowska
@artbem.pl 
tel. 22 5320408                          

Nasza sala prób da Ci 
możliwość rozwijania 

swoich talentów 
i muzycznych ambicji 

w komfortowych 
i przyjaznych warunkach.

Zapraszamy do Sali Prób Art.Bem 
w Bemowskim Centrum Kultury, koszt 
najmu wynosi 30 zł za godzinę. W wypo-
sażeniu sali jest perkusja z talerzami, dwa 
piece gitarowe, piec basowy, keyboard 
oraz mikser, dostępne są też dwa mikro-
fony z kablami. Szczegółowy spis sprzętu, 
jaki znajduje się w sali prób, zamieszczo-
ny jest na stronie www.artbem.pl.

Godziny otwarcia sali prób:
od poniedziałku do niedzieli 
od 8.00 do 22.00
Kontakt: Ewa Tyburczy 
tel. 22 5320411 
ewa.tyburczy@artbem.pl 

O zaletach naszego studia i komforcie pracy świadczy coraz liczniejsza grupa 
fotografów współpracujących z nami na stałe. Cenią sobie spokój, dobrą lo-
kalizację, elastyczne godziny i wygodne warunki pracy oraz doskonałą ofertę 
cenową. Studio wynajmujemy zarówno profesjonalistom, jak i początkującym 
fotografom realizującym swoje pierwsze projekty. Większość profesjonal-
nych zdjęć portretowych, które wykonujemy na potrzeby naszego centrum, 
powstaje właśnie tutaj.

Godziny otwarcia studia fotografi cznego:
od poniedziałku do niedzieli, od 8.00 do 22.00
Kontakt: Maciej Dutkiewicz, maciej.dudkiewicz@artbem.pl, tel. 22 53 20 437 

Studio Art.Bem to miejsce, w którym profesjonalnie zajmiemy się Twoją mu-
zyką. Oferujemy możliwość rejestracji i edycji dźwięku oraz wykonujemy miks 
i mastering. Jesteśmy otwarci na każdy gatunek muzyczny, specjalizujemy się 
w realizacji projektów nietypowych. Rejestrujemy zarówno pojedynczych 
muzyków, jak i całe zespoły.
Dysponujemy profesjonalnym sprzętem studyjnym takich fi rm, jak: Neve, 
Avalon, Apogee, Neumann, Oktava, Beyerdynamic, AKG, Shure, Sennheiser, 
Joemeek, ADAM Audio, Mackie. Ponadto do nagrań można wykorzystać 
wzmacniacze i głośniki gitarowe/basowe takich fi rm, jak: Marshall, Mesa, Ash-
down, Hartke, Vox.
Dysponujemy cyfrowym pianinem Yamaha Clavinova. Na miejscu znajduje się 
również zestaw perkusyjny Yamaha StageCustom. 

Godziny otwarcia studia nagrań:
od poniedziałku do niedzieli, od 8.00 do 22.00
Kontakt: Ewa Tyburczy, ewa.tyburczy@artbem.pl, tel. 22 5320411  
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m W dniach od 2 do 9 lutego 2013 r. 
w Coburgu w Niemczech rozegrane 
zostały 1. Mistrzostwa Świata Halo-
wych Modeli Akrobacyjnych. Decy-
zją Aeroklubu Polskiego do składu 
reprezentacji Polski weszło dwóch 
juniorów z Aeromodelklubu Art.Bem: 
Piotr Kowalski i Igor Skawiński. 
Oprócz juniorów Polskę reprezento-
wali dwaj seniorzy z Rzeszowskiego 
Klubu Modelarzy Lotniczych: Krzysz-
tof Bogdański i Jacek Szczepaniak. 
Mistrzostwa Świata zgromadziły pra-
wie 50 uczestników z całego świata, 
w tym m.in.: z Kanady, Japonii i RPA. 
W przypadku juniorów z Art.Bemu 
był to pierwszy występ zagraniczny 
i niestety nie udało im się awansować 
do wielkiego fi nału. Była to dla nich 
jednak szansa sprawdzenia swoich 
umiejętności, zdobycia ogromnego 
doświadczenia, spotkania zawodni-
ków światowej klasy oraz poznania 
nowinek technicznych. – Miejmy na-
dzieję, że za dwa lata wrócimy z Mi-
strzostw z medalem – mówi Bogdan 
Wierzba, polski team manager.

Najbliższa szansa na spotkanie 
reprezentantów Polski będzie już 23-
-24 marca podczas Mistrzostw Polski 

Halowych Modeli Akrobacyjnych „Aero-
Musicals” w Warszawie w Hali Sportowej 
OSiR Bemowo. Oprócz dwóch konku-
rencji mistrzowskich, tzn. akrobacji pre-
cyzyjnej F3P i AeroMusicals, rozegrane 
zostaną również Ogólnopolskie Zawody 
Modeli Halowych RC w konkurencjach 
modeli akrobacyjnych F3P-Klub oraz 
modeli wyścigowych klasy PYLON. Ae-
roMusicals jest konkurencją modelarską, 
podczas której piloci demonstrują swoje 
umiejętności, latając freestyle do rytmów 

wybranych przez siebie utworów mu-
zycznych. Ciekawostką jest masa star-
towa modelu gotowego do lotu, która 
wynosi poniżej 100g!

Mistrzostwa Polski Halowych Modeli Akro-
bacyjnych „AeroMusicals” 
23 marca (sobota), godz. 9.00 -19.00, 
24 marca (niedziela) godz. 9.00- 16.00 Hala 
Sportowa OsiR Bemowo, 
ul. Obrońców Tobruku 40,
wstęp wolny 

Program „LEGO® ROBO- SCIEN-
CE” skierowany jest do dzieci w wieku 
+10. W trakcie zajęć wykorzystywane 
są oryginalne klocki LEGO® Edu-
cation oraz zestawy LEGO®WeDo 
i Mindstorms. Najmłodsi stają się in-
żynierami i informatykami w jednej 
osobie – samodzielnie budują roboty, 
które programują przy użyciu pro-
stych algorytmów według własne-
go pomysłu. Roboty wyposażone 
są w silniki, sensory ruchu oraz dotyku, 
co daje nieograniczone możliwości 
w programowaniu ich w przeróżne 
funkcje i umiejętności. Dzieci pracują 
w parach (mając do dyspozycji laptop 
oraz zestaw odpowiednich klocków), 
co jest niezbędne do właściwej ko-
munikacji oraz nauki pracy w grupie. 
System tworzy także możliwość 
omawiania, wyciągania własnych 
wniosków oraz dyskutowania 
nad pomysłami, tak aby postawiony 
przez instruktora cel został zrealizo-
wany w 100%.

Informacje i zapisy: 
ilona.sawicka@artbem.pl 
tel. 22 532 04 17 

Nowe zajęcia!

LEGO® 
ROBO-
-SCIENCE

Bemowscy modelarze
na arenie międzynarodowej

Sala 
Prób 
Art.Bem

15 marca (pi tek), godz. 19:00
„Klasyka inaczej” 
– koncert Kwartetu 
Smyczkowego Obsession 
Miejsce:  Sala Koncertowa, bilety 15 z

1
„

S
M

16 marca (sobota), godz. 12:00
Ogólnopolski Fina  Konkursu 
M odych Artystów FAI
Miejsce: Sala Koncertowa, wst p wolny

1

24 marca (niedziela), godz. 13:00
Teatralny Poranek Bajkowy: 
Przygody Li i La

Miejsce: Sala Koncertowa, bilety 10 z

2

M

24 marca (niedziela), godz.18:00 
Wieczór Szabatowy 
„Jedna tradycja, jeden wiat”
Miejsce: Sala Koncertowa, bilety cegie ki 10 z
(liczba miejsc ograniczona)

18 marca, godz.18:00
Wernisa  wystawy 

prac Anny J drzejec „Las”
Miejsce: galeria przed sal  216,

wst p wolny
Wystawa potrwa od 18 marca (poniedzia ek) 

do 14 kwietnia (niedziela)

22 marca (pi tek), godz. 18:00 
Wernisa  wystawy fotogra i 

Anny Liminowicz
„Reporta  o Mariuszu 

Wilczy skim”
Miejsce: Sala Koncertowa, wst p wolny

Wystawa potrwa od 22 marca (pi tek) 
do 22 kwietnia (poniedzia ek)
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17.03 Między forte a piano

21.04 Głosem wysokim, głosem niskim

16.06 Pauza czyli WAKACJE!

24.03 Pojedynek na 4 smyczki  
 czyli co to jest kwartet smyczkowy

28.04 Wiosenny koncert

24.03 Świat perkusji  
 – instrumenty perkusyjne

21.04 Zatańczmy flamenco – tancerka  
 flamenco i muzyka hiszpańska.

sala przyparafialna kościoła  
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 

ul. Brygadzistów 31

sala widowiskowa  
Ośrodka Wychowawczo-Profilaktycznego Michael 

ul. ks. B. Markiewicza 1

sala przyparafialna kościoła  
pw. Bogurodzicy Maryi 

ul. Powstańców Śląskich 67d

KOORDYNACJA:  
WYDZIAŁ KULTURY DZIELNICY BEMOWO

  www.bemowo.waw.pl   
 warsztaty@bemowo.waw.pl    
 22 533 78 25

Organizator zastrzega sobie prawo  
do wprowadzenia zmian programowych.

w niedziele o 12:30
zawsze
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W tym miejscu stanie popiersie węgierskiego poety

Bemowo i Óbuda – naj-
starsza dzielnica Buda-
pesztu, współpracują 

od 15 lat. W całym Budapesz-
cie można spotkać wiele po-
mników polskich bohaterów, 
m.in. monument upamiętnia-
jący gen. Józefa Bema. Jego 
postać jest szczególnie ważna 
w historii zarówno Polaków, 
jak i Węgrów. Teraz na Bemo-
wie stanie popiersie jego naj-
bliższego współpracownika, 

poety, symbolu Wiosny Lu-
dów – Sándora Petőfiego.

Popiersie i jego realizacja
Autorem rzeźby jest war-

szawski artysta Jerzy Teper. 
Jest on absolwentem Akade-
mii Sztuk Pięknych na Wy-
dziale Rzeźby. Z inicjatywą jej 
ustawienia w parku Górczew-
ska wyszła Fundacja Kultura 
i Sztuka ponad Granicami. 
Inicjatywę wsparły też Wę-

gierskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych i Ambasada 
Węgier w Polsce, a także wła-
dze Dzielnicy Bemowo.

Uroczyste odsłonięcie za-
planowano w rocznicę wybu-
chu Wiosny Ludów 14 marca 
na godz. 14 przy Amfiteatrze 
w parku Górczewska. Nato-
miast o godz. 16 jak co roku 
będą składane kwiaty pod 
pomnikiem gen. Bema przez 
Urzędem Dzielnicy Bemowo.

Sándor Petőfi  
Jest dla Węgrów tym, kim 

dla Polaków Adam Mickie-
wicz: największym poetą, 
wieszczem narodowym. Uro-
dził się w 1823 roku w bied-
nej rodzinie. Gdy miał 19 lat, 
wydał swój pierwszy wiersz 
„A borozó” („Bar”). Wkrótce 
publikowane utwory poetyc-
kie przyniosły mu sławę.

15 marca 1848 roku Petőfi 
wraz ze swoimi zwolennikami 
opublikował manifest, w któ-
rym domagał się powołania 
niezależnego rządu węgier-
skiego, równości dla wszyst-
kich, a co za tym idzie – znie-
sienia pańszczyzny i likwidacji 
cenzury. Podczas ogłaszania 
rezolucji poeta zadeklamował 
swój wiersz „Pieśń narodowa”, 
uznany później za hymn po-
wstania węgierskiego. 15 lipca 
1848 roku stanął na czele ra-
dykalnie nastawionej grupy 
studentów, inteligencji i pisa-
rzy nazwanej 
później Mło-
dymi Węgrami 
lub Młodzieżą 
Marcową.

W 1849 r. 
otrzymał od 
Kossutha apro-
batę na przy-
dział do armii 
siedmiogrodz-
kiej, dowodzo-
nej przez gen. 

Józefa Bema. Sędziwy generał 
przyjął go życzliwie i w nie-
długim czasie uczynił swym 
adiutantem. Poeta uważał 
Bema za jednego z najwięk-
szych węgierskich wodzów. 
Przyczynkiem romantycznej 
legendy o generale stały się 
wiersze  Petöfiego:

Nie z imienia, z ducha cię 
poznaję –

Twych mi czynów wskazują cię 
blizny,

Tyś ten sam, co lat temu czte-
rysta:

Do węgierskiej dziś wracasz 
Ojczyzny.

  Sándor Petöfi, „Vajda-Hunyad”,   

(tłum. A. Lange)

31 lipca 1849 r. doszło do 
bitwy pod Segesvárem (obec-
nie Sighisoara). Petöfi zginął 
na polu walki. Ciała poety ni-
gdy nie odnaleziono.

Polak Węgier dwa bratanki – w myśl tego 
przysłowia kwitnie współpraca pomiędzy 
dzielnicami Warszawy i Budapesztu. 14 mar-
ca w parku Górczewska zostanie odsłonięte 
popiersie Sándora Petőfiego  – największego 
romantycznego poety węgierskiego, adiu-
tanta gen. Józefa Bema, który zginął podczas 
Wiosny Ludów.  

Popiersie węgierskiego poety na Bemowie
Pomniki

 Sándor Petöfi
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Jacek Decowski 
– dzielny obrońca 

Bemowa

Na terenie WAT znajduje się 
mało znany skwer, którego 
patronem jest major Ja-
cek Decowski (1896-1943). 
Z mundurem związany był od 
19. roku życia, kiedy został 
wcielony do krakowskiego 
34. Pułku Obrony Kraju. Na-
stępnie studiował w Szkole 
Oficerów Rezerwy. Podczas 
I wojny światowej trafił do 
rosyjskiej niewoli i zesłany 
został na Sybir, gdzie tworzył 
polskie wojsko. W 1920 roku 
aresztowany przez CzeKa 
i skazany na śmierć. Zwol-
niono go jednak na drodze 
wymiany jeńców wojennych. 
Gdy wrócił do Polski, skiero-
wano go do jednostki wojsko-
wej w Chełmnie. Od 1934 roku 
był wykładowcą taktyki pie-
choty w rembertowskim Cen-
trum Wyszkolenia Piechoty. 
We wrześniu 1939 bronił 
Warszawy na odcinku między 
Powązkami a Marymontem. 
Jednak najbardziej spekta-
kularne było zdobycie osiedla 
Boernerowo i zajęcie Fortu 
Babice. Dzięki temu zdobył 
duże zapasy amunicji i broni. 
Przez dwa tygodnie bronił 
dzisiejszego Bemowa przed 
niemiecką armią, zadając 
hitlerowskiej 19. Dywizji 
Piechoty ogromne straty 
(odznaczono go za to Srebr-
nym Krzyżem Virtuti Milita-
ri). 27 września 1939 roku, 
po wielogodzinnej walce, 
podjął decyzję o kapitulacji.  
Trafił do oflagu VII A w Mur-
nau am Staffelsee w Bawarii, 
gdzie zmarł na atak serca. 
Nazwa „skwer majora Jacka 
Decowskiego” została nada-
na 16 listopada 1989 roku.

przem

Patroni ulic 

Na rogu Człuchowskiej 
i Świetlików stoi no-
woczesny budynek. 

Powstał w miejscu rozebranej 
w 2006 roku kamienicy. Pię-
trowy dom zbudowany był 
z czerwonej cegły, prawdo-
podobnie wypalonej w jednej 
z jelonkowskich cegielni. Bu-
dynek powstał w latach trzy-
dziestych i pierwotnie miał 
adres Cieszyńska 2. Ulica Cie-
szyńska to obecna Batalionów 
Chłopskich. Podczas budowy 
osiedla na Jelonkach część tej 
ulicy skasowano, zostawia-
jąc dwa odcinki – pierwszy 
przy Człuchowskiej, drugi 
zaś prowadzący od Lazurowej 
w stronę Babic. Po uporząd-
kowaniu numeracji przed 
kilku laty krótki odcinek ulicy 
Batalionów Chłopskich został 
zlikwidowany.

Kamienica 
na Górczewskiej
Jeden ze starszych 

mieszkańców Be-
mowa opowiadał 
mi, że naprzeciwko 
dzisiejszego ratusza, 
gdzie pod kątem bie-
gła stara Górczewska, 
stała bardzo solidna 
kamienica. To był 
ogromny dom, jakie-
go nie powstydziły-
by się śródmiejskie 
arterie. Dom miał 
przynajmniej dwa 

piętra, balkony, wyposażone 
w szeroką bramę. W mieszka-
niach znajdowały się ozdobne 
piece kaflowe. Budynek sta-
nowił własność rodziny pol-
skich Żydów, którzy po zaję-
ciu Warszawy przez Niemców 
zostali przesiedleni do getta 
i tam zamordowani. Budy-
nek został zniszczony jeszcze 
w czasie działań wojennych. 
Niektórzy mówią, że cegła 
tej kamienicy posłużyła jako 
budulec dla licznych bieda-
domków, które jeszcze kilka 
lat temu stanowiły wątpliwą 
ozdobę skrzyżowania przy 
ratuszu. Jarosław Zieliński 
w swoim „Atlasie architektu-
ry ulic i placów Warszawy” 
podaje jednak, że chałupki 
przy Górczewskiej 196, 198 
i 198A (wszystkie rozebrane 
ok. 2005 r. pod przebudowę 
skrzyżowania) zostały wybu-
dowane przed 1939 rokiem. 

Ceglana kamienica 
z wielkim ogrodem
Aż do 2007 roku dotrwa-

ła bardzo solidna kamienica 
przy ulicy Żeńców 9. Był to 
budynek piętrowy, zbudowa-
ny przed wojną z czerwonej 
cegły. Posesja otoczona była 
wysokim murem, a wjazd na 
działkę wybrukowany grani-
tową kostką. Słupy ogrodze-
niowe zwieńczono ozdobny-
mi kulami. Sam budynek nie 
miał bardzo ciekawej archi-
tektury, jednak bardzo mi się 
podobał. Dom był rozłoży-
sty i w słoneczne dni rzucał 
cień na nieistniejącą już ulicę 
Żeńcow (łączyła ul. Kazubów 
z Dywizjonu 303). W otocze-
niu budynku nie brakowa-
ło starych, wysokich drzew. 
A na zapleczu stały rozbite 
szklarnie, gdzie kiedyś hodo-
wane były pomidory. Od 2000 
roku ze szklarni zostały prak-
tycznie same rusztowania 
– zniszczyli je wandale. Dziś 
nie ma nie tylko kamienicy, 
ale także samej ulicy Żeńców, 
przy której mieścił się bu-
dynek szkoły podstawowej. 
W miejscu kamienicy nr 9 
znajduje się dziś trasa S8, zaś 
tam, gdzie stała szkoła, wzno-
si się blok mieszkalny Kazu-
bów 10.

Przemysław Burkiewicz

Przedmiejskie kamienice 
Było ich niewiele. I nie takie, jak w Śródmie-
ściu, na Woli czy na Pradze, bo zdecydowanie 
skromniejsze. Kamienice czynszowe na tere-
nie dzisiejszego Bemowa powstawały w la-
tach trzydziestych. Na Jelonkach czy Górcach 
nie pozostała ani jedna. Pochłonęły je nowe 
trasy i osiedla.

Kamienica przy ulicy Żeńców 9 została rozebrana w 2007 roku. Fot. Przemysław Burkiewicz
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Mieszkańcy pytają – burmistrz odpowiada

Dlaczego zlikwidowano 
bezpłatny parking pod urzę-
dem? Teraz 15-minutowy 
postój kosztuje 2 zł! Dla-
czego urząd bierze pienią-
dze od mieszkańców, którzy 
przyjeżdżają załatwiać swoje 
sprawy?

Parking, na którym wpro-
wadzono opłaty, należy do 
Akademii Pedagogiki Specjal-
nej, która zarządza terenem 
osiedla „Przyjaźń”. Dzielnica 
nie ma wpływu na tę decyzję, 
a tym bardziej na wysokość 
pobieranej opłaty. Jednak 
w trosce o jak najlepszy kom-
fort obsługi mieszkańców 
planujemy wprowadzić takie 
rozwiązanie, które znacz-
nie zwiększy liczbę wolnych 
miejsc parkingowych dla in-
teresantów na dziedzińcu ra-
tusza. W pierwszej połowie 
roku zaczną funkcjonować 
opłaty za parkowanie także 
na parkingu przed urzędem. 
Pierwsze dwie godziny będą 
jednak bezpłatne, tak żeby 
każdy mieszkaniec zdążył 
załatwić swoje sprawy. Takie 
rozwiązanie pozwoli wyelimi-

nować wielogodzinne parko-
wanie przed ratuszem i tym 
samym zwiększy liczbę miejsc 
parkingowych dla osób, które 
chcą tylko załatwić sprawę 
w urzędzie. 

Panie burmistrzu, czy 
przewiduje pan utworzenie 
w ratuszu sali ślubów, żeby 
można było zawrzeć związek 
małżeński we własnej dziel-
nicy? Na Targówku czy Ur-
synowie są takie sale.

Za sale ślubów odpowie-
dzialny jest Urząd Stanu 
Cywilnego. Ze względów 
finansowych siedziba USC 

w bemowskim ratuszu 
została zlikwidowana 
w 2011 roku. Tworze-
nie sali ślubów w przy-
padku braku siedziby 
USC w naszym urzę-
dzie jest bezzasadne. 
Dodatkową przeszkodą 
jest także brak odpo-
wiednich pomieszczeń, 
które można by za-
adaptować na potrzeby 
USC. Informuję, że naj-
bliższe siedziby USC 
znajdują się w urzędach 
dzielnicy Bielany przy 
ul. Żeromskiego 29 
oraz Wola przy ul. „So-

lidarności” 90. 

Jakie są plany doty-
czące ścieżek rowero-
wych? Rowery już są, 
ale nie ma gdzie nimi 
jeździć.

Nowe trasy dla jed-
nośladów powstaną 
jeszcze w tym roku 
przy okazji przebudo-
wy ul. Górczewskiej 
i Coopera, a także 
wzdłuż ul. Powstań-

ców Śląskich na odcinku od 
ul. Górczewskiej do ul. Ra-
diowej. W planach jest także 
budowa ciągu pieszo-rowero-
wego wzdłuż ul. Radiowej na 
odcinku od ul. Powstańców 
Śląskich do pętli Stare Be-
mowo. Ta inwestycja będzie 
realizowana razem z budową 
torów tramwajowych między 
ul. Górczewską a Radiową. 

W swoich listach 
mieszkańcy najczęściej 
zwracają się z pytania-
mi i wątpliwościami  
na temat płatnego 
parkingu niedaleko 
urzędu, ścieżek rowe-
rowych oraz utwo-
rzenia sali ślubów 
na Bemowie. Na listy 
odpowiada burmistrz 
Jarosław Dąbrowski.

„Zadaj pytanie burmi-
strzowi” to specjalny 
formularz zamieszczony 
na stronie internetowej 
w w w.bemowo.waw.
pl. Wystarczy podać 
swój e-mail (można 
oczywiście też imię  
i nazwisko) i wpisać 
swoje pytanie w okien-
ku na stronie. Odpo-
wiedzi wysyłane są 
e-mailem. Oczywiście  
do burmistrza można 
pisać też zwykłe listy 
lub e-maile na adres 
burmistrz@bemowo.
waw.pl.

Burmistrz Jarosław Dąbrowski odpowie na każde pytanie

Pytania do burmistrza
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Archiwalny bemowski album w sieci 
Historia Bemowa

Zdjęcie, które mam 
przed sobą, jest nie-
zwykłe. Składa się 

z trzech części. Najbliżej wi-
dać zaorane pola. Dalej – ma-
leńkie jak pudełka zapałek 
domki. To zabudowania Mia-
sta Ogrodu Jelonki. Dalszy 
plan jest jednak potworny. 
Widać kłęby gęstego, czarne-
go dymu, które zajmują całą 
szerokość kadru. To płonie 
Warszawa. 

To lotnicza fotografia 
z września 1939 roku, jedna 
z najstarszych, które zostały 
zamieszczone w Cyfrowym 
Archiwum Bemowa na Fa-

cebooku. Inicjatywa pro-
wadzona przez Paulinę Fa-
browską, Joannę Rutkowską 
i Macieja Twardowskiego 
cieszy się ogromną popular-
nością. 

– Zainteresowanie przero-
sło nasze oczekiwania – mówi 
Joanna Rutkowska. – Strona 
istnieje dopiero od kilku  ty-
godni, a już udało się zgroma-
dzić pokaźny zbiór fotografii 
od mieszkańców. Oczywiście 
czekamy na więcej! Cały po-
mysł zakłada bowiem za-
angażowanie mieszkańców 
we współtworzenie Archi-
wum – wyjaśnia. 

Stare samochody, 
zapomniana moda
Zdjęcia, które trafiają do 

Cyfrowego Archiwum Bemo-
wa, pochodzą z rodzinnych 
albumów i wycinków praso-
wych. Fotografie są czarno-
-białe i kolorowe, niektóre 
wypłowiałe. Na zdjęciach 
w „CAB” jeżdżą trabanty 
i duże fiaty. Budują się blo-
ki, które dziś mają ponad 
dwadzieścia pięć lat. Widać 
zapomnianą już giełdę samo-
chodową przy Powstańców 
Śląskich i orne pola w miej-
scu dzisiejszej nowoczesnej 
zabudowy przy ulicy Coope-

ra. No i ta moda! Zimą – fu-
trzane czapy i kożuchy, zaś la-
tem – bawełniane i kreszowe 
dresy (szczyt mody początku 
lat dziewięćdziesiątych). No, 
a jak ktoś ma osiemnaście 
lat, to obowiązkowe jasne 
dżinsy i skórzana kurtka. Ja-
sne chodniki i świeżo zasiane 
trawniki przy Wrocławskiej. 
Zdezelowana syrenka na par-
kingu przy ul. Pirenejskiej 
i unieruchomiony czołg na 
poligonie Wojskowej Aka-
demii Technicznej. Budowa 
osiedla Boernerowo w latach 
trzydziestych. 

Bemowo nie ma żadnej historii – narzekają 
malkontenci. To nieprawda – udowadniają 
twórcy internetowych baz zdjęć dawnej dzielni-
cy. Można w nich zobaczyć zarówno fotografie 
przedwojenne, jak i te z okresu budowy osiedli 
w latach osiemdziesiątych. „Cyfrowe Archiwum 
Bemowa” w internecie robi prawdziwą furorę. 
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Archiwalny bemowski album w sieci 
Historia Bemowa

Coraz większy fan club
Na Facebooku w ciągu kil-

ku dni Archiwum polubiło 
ponad 500 osób. Pod wrzuca-
nymi kolejnymi archiwalnymi 
zdjęciami pojawiają się liczne 
komentarze. Internauci przy-
pominają, gdzie dana foto-
grafia została wykonana, kto 
na niej jest, czy nawet przywo-
łują smak dzieciństwa ze skle-
pów, które widać na czarno-
białych zdjęciach. Pomagają 
ustalić dokładną lokalizację 
zdjęcia, często dopowiadają 
historię miejsca lub wydarze-
nia albo po prostu dzielą się 
wspomnieniami. 

– Jest to nieoceniony wkład 
w uzupełnianie wiedzy o dziel-
nicy. Z tych komentarzy two-
rzy się obraz tego, jak przez lata 
zmieniało się Bemowo. Poza 
tym okazuje się, że komentarze 
umożliwiają odnowienie znajo-
mości z dawnymi kolegami czy 
sąsiadami – mówi Maciej Twar-
dowski. A Paulina Fabrowska 
podkreśla, że Cyfrowe Archi-
wum Bemowa szanuje prawo. 

– Cieszy nas, że udało się wcią-
gnąć w całą zabawę inne osoby, 
tym bardziej że często wymaga 
to odnalezienia starych albumów 
i zeskanowania zdjęć. Szczególną 
wagę przywiązujemy do posza-

nowania praw autorskich, dlate-
go staramy się dokładnie opisy-
wać wszystkie źródła. Cyfrowe 
Archiwum Bemowa nie rości so-
bie praw do przesyłanych zdjęć, 
więc ich autorzy czy posiadacze 
mogą być spokojni – tłumaczy 
Maciej Twardowski.  

Na Facebooku powstał profil 
„Bemo History”, który również 
zamieszcza archiwalne fotografie. 
Internauci podsyłają kolejne ma-
teriały i rozszyfrowują zagadki.

A co ty masz 
w rodzinnym albumie?
Wspaniałych zdjęć jest wiele. 

I najważniejsze, że coraz wię-

cej! Wyciągajmy stare zdjęcia 
z Bemowem w tle z rodzinnych 
albumów i przekazujmy Archi-
wum. Nostalgia i wspomnienia, 
ale także solidna dawka faktów 
wyciąganych z zakamarków 
pamięci w oparciu o dokumen-
tujące zdarzenia z przeszłości 
zdjęcia. Cyfrowe Archiwum Be-
mowa to wspaniała inicjatywa, 
którą trzeba wspierać.

W kolejnych numerach „Be-
mowo News” zagości kącik, 
w którym będziemy prezento-
wać kolejne zdjęcia historyczne 
naszej dzielnicy. Zapraszamy. 

Przemysław Burkiewicz

Unikat – zdjęcie lotnicze Jelonek z 1939 r., w tle płonąca Warszawa. Dolna krawędź zdjęcia 

– mniej więcej współczesny przebieg ul. Lazurowej. W centrum zdjęcia, w skupisku budynków 

– plac z widocznym znakiem „X” - dzisiejszy plac Kasztelański. W lewej części zdjęcia – stary 

przebieg ul. Górczewskiej. Źródło i opis: ze zbiorów Pawła Stala

Manewry nad ratuszem

Osiedle i park Górczewska
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Podatki

Za jazdę na gapę grozi 
mandat. Za mieszkanie 
na Bemowie bez mel-

dunku i opłacanie podatku 
w rodzinnym mieście – nie ma 
żadnych sankcji. Nawet kil-
kadziesiąt tysięcy nieformal-
nych mieszkańców może nie 
płacić podatków na Bemowie. 
Dzielnicowi urzędnicy wzięli 
sprawy w swoje ręce – od 2010 
roku coraz nowszymi pomy-
słami kuszą, proszą, zachęca-
ją: poczuj się na Bemowie jak 
w domu, bądź świadomym 
mieszkańcem, płać podatki 
tam, gdzie mieszkasz. 

Najważniejsza jest świado-
mość, że opłacanie podatku 
na Bemowie przynosi wy-
mierne korzyści. 

– Zachęcamy naszą be-
mowską rodzinę do tworzenia 
wspólnej przyszłości dla nas 
i przyszłych pokoleń. Dla za-
meldowanych i płacących 
u nas podatki mamy bonusy: 
darmowe bilety na duże kon-
certy, 1500 miejsc na bezpłat-

ne zajęcia prozdrowotne i do-
datkowe punkty przy rekru-
tacji do bemowskich przed-
szkoli – mówi Mariusz Gruza, 
rzecznik dzielnicy. – Aż tyle 
za jedną, małą deklarację.

List do mieszkańca
W tym roku dzielnica ma 

następny pomysł na budzenie 
świadomości mieszkańców 
– akcję „Mieszkańcy na gapę”. 
Do ośmiu tysięcy właścicieli 
mieszkań w naszej dzielnicy, 
którzy nie są tu zameldowani, 
burmistrz wysłał list. Można 
się z niego dowiedzieć, na co 
przeznaczane są pieniądze 
z podatków. 

– Na konkretnych przykła-
dach pokazujemy, jak każda 
złotówka z podatku opłaco-
nego w Warszawie, wraca na 
Bemowo – wyjaśnia Mariusz 
Gruza. – Jeden podatnik 
to w sumie 3 tys. zł w miejskim 
budżecie. Doskonale wiemy, 
że procedury meldunkowe 
mogą sprawiać kłopoty, dlate-

go proponujemy rozwiązanie 
bez konieczności meldowania 
czy załatwiania dodatkowych 
formalności. 

Wraz z listem dzielnica wy-
syła formularz zgłoszenia ak-
tualizacji danych w urzędzie 
skarbowym z instrukcją wy-
pełnienia. Wystarczy wpisać 
w nim bemowski adres za-
mieszkania i wysłać do Urzę-
du Skarbowego razem z rozli-
czeniem PIT, co i tak będzie-
my niedługo robić. 

Zamień narzekanie 
na działanie
Dzięki akcji zachęcania 

mieszkańców do zamel-
dowania się w dzielnicy 
od 2010 roku na Bemowie 
przybyło trzy tysiące „legal-
nych mieszkańców”.

– Ludzie często narzekają, 
że czegoś w dzielnicy nie ma, 
że ulica jest niedokończona, 
dziurawa, a podatki płacą 
w innym mieście – wylicza 
Gruza. – A przecież z dróg, 
komunikacji, przedszkoli, 
szkół korzystają tutaj. Nasza 
akcja ma zasiać w mieszkań-
cach lokalny patriotyzm. Sko-
ro tu mieszkamy i korzystamy 
z infrastruktury, to dorzućmy 
coś od siebie – podatek, który 
i tak musimy zapłacić. 

Pieniądze z podatku docho-
dowego trafiają do budżetu 
miasta. Jednak im więcej pie-
niędzy wpłynie z danej dziel-
nicy, tym więcej do niej wróci. 

Z prostego rachunku wynika, 
że to od nas zależy, czy na Be-
mowie pieniędzy będzie wię-
cej, czy mniej. Dlatego każda 
osoba jest ważna, każda jest na 
wagę złota – a raczej złotówek. 

dako

Mieszkasz na Bemowie, płać u nas podatki 
– apelują urzędnicy i  piszą list do niezamel-
dowanych właścicieli mieszkań. Osiem ty-
sięcy kopert z dokładną instrukcją, jak płacić 
podatki w miejscu zamieszkania bez potrzeby 
meldowania się, trafiło do bemowian. Liczy 
się każda złotówka, od każdego mieszkańca. 

Mieszkańcy na gapę
Łatwiejsze procedury 
meldunkowe  
i paszportowe

Ci, którzy chcieliby także za-
meldować się na Bemowie, 
mają od nowego roku uła-
twione zadanie. Wszystkie 
formalności związane z za-
meldowaniem lub wymel-
dowaniem można teraz za-
łatwić w jednym urzędzie. 
Nie trzeba też najpierw 
wymeldować się z miejsco-
wości A, a potem zamel-
dować w miejscowości B. 
Teraz wszystko załatwimy 
w nowym miejscu zameldo-
wania. 
Od 17 stycznia wygod-
niej złożymy też wniosek 
o paszport. Można to zrobić 
w dowolnym wydziale pasz-
portowym w całym kraju, 
bez względu na to, gdzie 
mieszkamy. Można to zro-
bić na Bemowie, nawet je-
śli jesteśmy zameldowani 
w innym mieście albo kie-
dy jesteśmy na wakacjach 
w Polsce, a planujemy wy-
jazd za granicę. 
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Szanowny Panie, 
         
      Dzielnica Bemowo od pewnego czasu prowadzi kampani informacyjn, 
zachcajc wszystkich niezameldowanych Mieszkaców do rozliczania si z 
podatku dochodowego na Bemowie.  
      Zwracam si do Pana bezporednio, poniewa z informacji posiadanych przez 
ratusz wynika, e jest Pan włacicielem mieszkania na terenie naszej Dzielnicy. 
Chciałbym zatem prosi o sformalizowanie Pana zwizku z Bemowem poprzez 

płacenie tutaj podatków lub zameldowanie.  

      Moim zadaniem jest dbanie o dynamiczny rozwój naszej lokalnej społecznoci i sprawienie, aby 
wszystkim Mieszkacom Bemowa yło si jak najlepiej. Dlatego te apeluj do Pana o wzicie 
współodpowiedzialno za sprawy naszej Dzielnicy, abymy wspólnymi siłami mogli osign zamierzone 
cele. Z naszych oblicze wynika, e kady dodatkowy Mieszkaniec Bemowa to rednio 3000 zł wicej w 
miejskim budecie. 

      Wicej wpływów z podatków to wicej pienidzy na popraw komfortu i jakoci ycia na Bemowie. 
rodki te s przeznaczane m.in. na remonty dróg, budow nowych przedszkoli, popraw komunikacji 
miejskiej oraz oczywicie edukacj. Staramy si realizowa jak najwicej inwestycji i przedsiwzi na 
rzecz Mieszkaców, ale nie moemy tego robi kosztem deficytu i zadłuania kolejnych pokole.  

      Jak wynika z naszych szacunków, kilkadziesit tysicy osób mieszkajcych na Bemowie nie płaci tutaj 
podatków. W zwizku z tym namawiam Pana do rozliczania swojego PIT-a w bemowskim Urzdzie 
Skarbowym. Aby to zrobi, wystarczy zaktualizowa swój adres zamieszkania, wypełniajc zaledwie jeden 
dokument – dołczony do niniejszego listu formularz ZAP-3. Jest on przeznaczony dla osób fizycznych 
nieprowadzcych działalnoci gospodarczej. 

      Zgłoszenie aktualizacyjne jest bezpłatne. Wypełniony druk naley dostarczy do Urzdu Skarbowego 
Warszawa-Bemowo przy ul. Białobrzeskiej 53a. Formularz mona przekaza osobicie, wysła poczt lub 
dołczy do rocznego zeznania podatkowego. 

        Chciałbym take zapewni, e dla zameldowanych lub płaccych na Bemowie podatki Mieszkaców 
dzielnica przygotowuje specjalne bonusy. Co roku odbywaj si przeznaczone dla nich bezpłatne zajcia 
prozdrowotne, maj oni pierwszestwo przy rekrutacji dzieci do przedszkoli, mog te otrzyma bezpłatne 
bilety na koncerty gwiazd wiatowego formatu, które odbywaj si na Lotnisku Bemowo.      


Jestem przekonany, e rozway Pan przedstawione przeze mnie argumenty i podejmie właciw decyzj, 
która bdzie korzystna zarówno dla Pana, jak i dla całego Bemowa.  



Szanowni Państwo,

Dzielnica Bemowo od 
pewnego czasu prowadzi 
kampanię informacyj-
ną, zachęcającą wszyst-
kich niezameldowanych 

Mieszkańców do rozliczania się z podatku docho-
dowego na Bemowie. 

Zwracam się do Państwa bezpośrednio, ponie-
waż z informacji posiadanych przez ratusz wynika, 
że są  Państwo właścicielami mieszkania na terenie 
naszej Dzielnicy. Chciałbym zatem prosić o sforma-
lizowanie Państwa związku z Bemowem poprzez 
płacenie tutaj podatków lub zameldowanie.

Moim zadaniem jest dbanie o dynamiczny 
rozwój naszej lokalnej społeczności i sprawie-
nie, aby wszystkim Mieszkańcom Bemowa żyło 
się jak najlepiej. Dlatego też apeluję do Państwa 
o wzięcie współodpowiedzialności za sprawy na-
szej Dzielnicy, abyśmy wspólnymi siłami mogli 
osiągnąć zamierzone cele. Z naszych obliczeń wy-
nika, że każdy dodatkowy Mieszkaniec Bemowa 
to średnio 3000 zł więcej w miejskim budżecie.

Więcej wpływów z podatków to więcej pieniędzy 
na poprawę komfortu i jakości życia na Bemowie. 
Środki te są przeznaczane m.in. na remonty dróg, 
budowę nowych przedszkoli, poprawę komunika-
cji miejskiej oraz oczywiście edukację. Staramy się 
realizować jak najwięcej inwestycji i przedsięwzięć 
na rzecz Mieszkańców, ale nie możemy tego robić 
kosztem deficytu i zadłużania kolejnych pokoleń.

Jak wynika z naszych szacunków, kilkadziesiąt 
tysięcy osób mieszkających na Bemowie nie płaci 
tutaj podatków. W związku z tym namawiam Pań-
stwa do rozliczania swojego PIT-u w bemowskim 
Urzędzie Skarbowym. Aby to zrobić, wystarczy 
zaktualizować swój adres zamieszkania, wypeł-
niając zaledwie jeden dokument – dołączony do 
niniejszego listu formularz ZAP-3. Jest on prze-
znaczony dla osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej.

Zgłoszenie aktualizacyjne jest bezpłatne. Wypeł-
niony druk należy dostarczyć do Urzędu Skarbo-
wego Warszawa-Bemowo przy ul. Białobrzeskiej 
53a. Formularz można przekazać osobiście, wysłać 
pocztą lub dołączyć do rocznego zeznania podat-
kowego.

Chciałbym także zapewnić, że dla zameldowa-
nych lub płacących na Bemowie podatki Miesz-
kańców dzielnica przygotowuje specjalne bonusy. 
Co roku odbywają się przeznaczone dla nich bez-
płatne zajęcia prozdrowotne, mają oni pierwszeń-
stwo przy rekrutacji dzieci do przedszkoli, mogą 
też otrzymać bezpłatne bilety na koncerty gwiazd 
światowego formatu, które odbywają się na Lotni-
sku Bemowo.

Jestem przekonany, że rozważą Państwo przed-
stawione przeze mnie argumenty i podejmą wła-
ściwą decyzję, która będzie korzystna zarówno dla 
Państwa, jak i dla całego Bemowa.
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Burmistrz Dzielnicy Bemowo zachęca…

Mieszkasz na Bemowie, 
płać tu podatki

b e m o w s k a
k a r t a

m i e s z k a ń c a

na gapę!Nie bądź mieszkańcem


