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Wielokrotnie pisaliśmy w naszej gaze-
cie o niszczejącym pawilonie daw-

nego Championa przy ulicy Pirenejskiej. 
Mieszkańcy skarżyli się, że po zamknięciu 

sklepu właściwie nie mają innego spożyw-
czego po tej stronie osiedla, wszyscy dziwi-
li się, że budynek nie tylko stoi pusty, lecz 
także pozwala się na jego systematyczną 

rujnację. Wojskowa Agen-
cja Mieszkaniowa, która jest 
właścicielem Championa, ja-
koś nie mogła przekazać go  
w wystarczająco, w jej mnie-
maniu, dobre ręce. Wydawało 
się, że to prosta droga do roz-
biórki, może do sprzedania 
tego terenu deweloperowi, 
na szczęście ostatnio okaza-
ło się, że jest realna szansa, 
że pawilon przejmie sieć su-
permarketów Stokrotka.

Champion wreszcie przestanie świecić pustkami
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Nie do końca poczta – filia poczty. Ale
jest. Zlokalizowana w Carrefour Be-

mowo przy Powstańców Śląskich, przyjmu-
je paczki do dwóch 
kilogramów, listy  
i wpłaty. Podobnie 
jak w poprzednio 
otwartych filiach
Poczty na Bemowie 
nie można tu ode-
brać awiza, więc 
kolejki do okienek, 
gdzie odbiera się 
przesyłki awizowa-
ne, nie zmniejszą 
się na bemowskich 
pocztach aż do koń-

ca tego roku. Wtedy bowiem ma powstać 
kolejna pełnoprawna placówka pocztowa 
na terenie naszej dzielnicy.

Kontrowersje wzbudził pomysł ratusza 
Warszawy, aby 58 milionów złotych 

przeznaczyć na nagrody dla urzędników. 

Jak doniósł Super Express, część kadry 
kierowniczej bemowskiego urzędu dzielnicy 
postanowiła podzielić się swoimi nagroda-

mi z potrzebującymi. 
Pięć tysięcy złotych 
zostanie przekazane 
na stowarzyszenie 
zajmujące się dzieć-
mi niepełnosprawny-
mi z terenu Bemowa. 
– Chcemy pokazać 
troszkę urzędniczej 
empatii w tych ciężkich 
czasach – tłumaczy 
Karol Sobociński, spe-
cjalista od funduszy 
europejskich, jeden  
z inicjatorów akcji.

Kolejna poczta na Bemowie

Nagrody urzędników dla potrzebujących

Zarząd Dzielnicy Bemowo podjął uchwałę 
w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego w 
zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 
Dzielnicy Bemowo w 2009 r. Treść ogłosze-
nia o konkursie ofert wraz z załącznikami 
znajduje się na stronie internetowej www.
bemowo.waw.pl w zakładce Edukacja. Za-
praszamy do udziału.
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Szanowni Państwo,

W numerze kwietniowym przede wszyst-
kim zapraszamy na koncert plenerowy  

z okazji Dnia Europy. Ponadto przedsta-
wiamy bardzo obszerną relację z pierw-

szego spotkania w ramach cyklu konsul-
tacji społecznych. Jestem przekonany, że 

okaże się ona ciekawa nie tylko dla  
w oczywisty sposób najbardziej zaintere-

sowanych mieszkańców SM Górczewska. 

Młodych rodziców z pewnością zaintere-
suje tekst o naborze do przedszkoli, przed-

siębiorców artykuł o jednym okienku,  
a miłośników sztuki zapowiedź Bemow-

skich Dni Kultury. 

Wiele, jeśli nie większość, z porusza-
nych przez naszą gazetę tematów to wy-
nik Państwa telefonów oraz e-maili. Dzię-

kuję za wszystkie i niezmiennie proszę 
o kolejne.To dzięki Państwa aktywności 

wiemy, jak opisywać i następnie zmieniać 
Bemowo.   

Pozdrawiam
Krzysztof Zygrzak
rzecznik prasowy

Festiwal, podczas którego 
uczestnicy będą konkuro-

wać o Złotą, Srebrną i Brązową 
Szablę w konkurencjach „film
dokumentalny” i „film fabular-
ny”, odbędzie się w dniach 3-8 
maja w obiektach Wojskowej 
Akademii Technicznej im. Jaro-
sława Dąbrowskiego. Organi-
zowany przez fundację CYBER 
przy współpracy z Departamen-
tem Wychowania i Promocji 
Obronności Ministerstwa Obro-
ny Narodowej i Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej, ma być 
imprezą międzynarodową – or-
ganizatorzy przewidują udział  
36 państw. Pokazane filmy oce-
ni profesjonalne jury, mające  
w swym składzie generała bro-
ni, wiceadmirała, reżyserów  
i dziennikarzy.

Dwadzieścia szkół zawodowych pre-
zentowało swoją ofertę dla uczniów 

gimnazjów w trakcie dwóch edycji swo-
istych targów, które miały miejsce 27 marca  
i 3 kwietnia w gimnazjum nr 81 przy 
ul. Rozłogi. – Wspólnie z Porad-
nią Pedagogiczno-Psychologiczną  
i jej dyrektorką, Dorotą Mielcarek, 
zorganizowaliśmy dla wybranych 
uczniów sześciu gimnazjów z na-
szej dzielnicy dwa dni spotkań, 
podczas których mogli sprawdzić 
i potwierdzić swoje predyspozycje 
do nauki w wybranej szkole, sko-
rzystać z pomocy doradcy zawodo-

wego, lekarza, psychologa – mówi dyrektor 
gimnazjum nr 81, Mariola Moczoń. – Po-
mysł sprawdził się, więc będziemy konty-
nuować te spotkania w przyszłym roku.   

W tym roku zmieniają się zasady przy-
znawania jednorazowej zapomogi  

z tytułu urodzenia dziecka. Osoby ubie-
gające się o „becikowe” począwszy od  

1 listopada 2009 r. będą zobowiązane do 
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego 
potwierdzającego, że kobieta pozostawała 
pod opieką medyczną nie później niż od 

10 tygodnia ciąży do porodu. 
Wzór stosownego zaświad-
czenia zostanie opublikowany 
jako załącznik do Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej. Podczas wizyt  
u lekarzy prowadzących na-
leży zasięgać informacji, czy 
stosowne druki już obowiązu-
ją, bowiem nie będzie możliwe 
przyznanie po dniu 1 listopada 
2009 r. przedmiotowego świad-
czenia bez zaświadczenia od 
ginekologa (położnika). 

Bemowski Punkt Informacyjno-Konsul-
tacyjny oraz Dzielnicowy Zespół Realizacji 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych zmienia swoją siedzibę. 

Od 16 kwietnia zapraszamy do loka-
lu przy ul. Borowego 8, numer telefonu  
(022) 226-25-76. 

Military Camera Festival

Targi dla gimnazjalistów

Nowe zasady przyznawania „becikowego”
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Europa świętuje na Bemowie
W tym roku po raz dwudziesty czwarty 
Europa obchodzi swoje święto, 
wyznaczone na 9 maja, na pamiątkę 
wydarzeń sprzed pięćdziesięciu 
dziewięciu lat. 

To właśnie wtedy, w maju 1950 roku, 
minister spraw zagranicznych Fran-

cji Robert Schuman przedstawił dzienni-
karzom z całego świata treść deklaracji 
nawołującej Francję, Niemcy i inne pań-
stwa europejskie do połączenia produkcji 
węgla i stali. Ta wspólnota miała stanowić 
realną podstawę Federacji Europejskiej  
– i miała chronić kontynent przed wybu-

Taki tłum ściągnął na ubiegłoroczny koncert z okazji Dnia Europy - pod ratuszem wystąpili wtedy Doda, Feel i Ewelinta Flinta.
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chem trzeciej wojny światowej. Propozy-
cję tę, znaną jako „Deklaracja Schumana”, 
uważa się za początek tworzenia obecnej 
Unii Europejskiej. Dwadzieścia siedem 
państw, które obecnie należą do Unii,  
to prawie pięćset milionów obywateli, przed 
którymi członkostwo w Unii otwiera szereg 
perspektyw i stwarza możliwość poprawy 
życia. Dla młodego pokolenia szczególnie 
ważne mogą być ułatwienia komunika-
cyjne, na przykład tańsze podróżowanie 
i szerokie możliwości podjęcia studiów  
za granicą.

Bemowo uczci Dzień Europy koncertem na 
dziedzińcu urzędu dzielnicy. W ubiegłym roku 
zagrali dla nas Feel, Doda i Ewelina Flinta,  
a całość poprowadził znany i lubiany aktor  
i prezenter – Steffen Möller. Na dziedziniec 
bemowskiego ratusza stawili się tłumnie 
mieszkańcy dzielnicy, których i tym razem nie 
powinno zabraknąć w ten, miejmy nadzieję, 
ciepły majowy wieczór. W tym roku zaśpiewa-
ją dla nas Patrycja Markowska, Kombii i Wil-
ki. Konferansjerką zajmą się Marek Starybrat  
i Jarek Budnik, prezenterzy Radia Zet prowa-
dzący poranny program „Dzień Dobry Bar-

dzo”. Zespołu Kombii nie trzeba przedstawiać: 
powstał co prawda stosunkowo niedawno, bo  
w 2003 roku, ale jego założyciele wywodzili 
się z działającej od połowy lat siedemdzie-
siątych formacji Kombi. Początkowo ich pro-
gram opierał się na znanych przebojach sta-
rego Kombi, takich jak „Hotel twoich snów”, 
„Linia życia”, „Nasze rendez-vous”, „Nie ma 
zysku”, „Kochać cię za późno”, „Black and 
white” w zmienionych, nowych aranżacjach, 
ale zespół szybko przestał odcinać kupony od 
dawnych sukcesów, zaskakując coraz to no-
wymi propozycjami. Intensywnie koncertując, 
zdobyli uznanie również za granicą – w 2005 
roku występowali w Stanach Zjednoczonych 
i Kanadzie. W ciągu sześciu lat zespół wydał 
pięć płyt i osiem singli.

Wilki grają już osiemnaście lat pod  
tą samą nazwą. Osiem wydanych albu-
mów zapewniło zespołowi wokalisty Ro-
berta Gawlińskiego stałe, wysokie miejsce 
na polskiej scenie rockowej. To zdobyw-
cy wielu złotych płyt, autorzy śpiewanych 
przez całą Polskę szlagierów. Ich najnow-
sza płyta zawierać będzie zarejestrowany 
w lutym tego roku koncert MTV Unplug-
ged, na którym Wilki wykonały 20 utworów  
w akustycznych aranżacjach w warszaw-
skim Studio Buffo. W wykonaniu najwięk-
szych przebojów Wilków wzięły udział go-
ścinnie Kasia Kowalska i Reni Jusis. Tele-
wizyjna premiera koncertu miała miejsce  
w MTV Polska 8 kwietnia.

Patrycja Markowska, córka lidera zespo-
łu Perfect Grzegorza Markowskiego, rozpo-
częła karierę w 2001 roku albumem „Będę 
silna”, zdobywając z marszu nominację 
do nagrody Fryderyka w kategorii „Debiut 
roku”. W ubiegłym roku otrzymała statuetkę 
Eska Music Awards 2008 w kategorii „Ar-
tystka roku”, w tym roku również nomino-
wano ją do tej nagrody. Za album „Świat się 
pomylił” dostała złotą płytę. Również ciężko 
pracuje – w samym tylko maju czeka ją sie-
dem występów w różnych miastach Polski. 

Koncert, który rozpocznie się o dziewięt-
nastej, ma potrwać do dwudziestej trzeciej 
i zakończy się pokazem fajerwerków. Tego 
rodzaju wydatek z dzielnicowej kasy może 
dziwić w czasach kryzysu: – Spójrzmy na 
to w ten sposób – mówi Krzysztof Zygrzak, 
rzecznik Urzędu Dzielnicy – mając w bu-
dżecie konkretne kwoty przeznaczone na 
kulturę, promocję i rozrywkę, staramy się, 
by wydawać je na coś naprawdę atrakcyj-
nego dla mieszkańców. Organizując bez-
płatny i otwarty koncert, na którym pojawią 
się prawdziwe gwiazdy, pozwalamy bemo-
wianom zaoszczędzić pieniądze, które mu-
sieliby wydać na bilety, idąc na koncert ar-
tystów tego formatu gdzie indziej, zapewne 
także w innej dzielnicy.
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Ulotka reklamująca ten pomysł zaprasza: 
„Spotkaj się z burmistrzem!” i powiedz 

mu, w czym może ci pomóc, jak ci się żyje 
na Bemowie, co sądzisz o pracy urzędu. 
Jeśli masz jakiś pomysł na poprawienie ja-
kości życia w dzielnicy albo chcesz rozwią-
zania problemów twojego osiedla, z którymi 
nikt do tej pory sobie nie poradził, spotkanie 
z burmistrzem może być dobrą okazją do 
omówienia tych kwestii. Terminarz jest wy-
pełniony aż do listopada. Z wyjątkiem mie-
sięcy wakacyjnych zaplanowano po dwa 
spotkania w miesiącu. Na pierwszy ogień  

w kwietniu idą: Osiedle Górczewska oraz 
Bemowo I i II, następnie w maju przewi-
dziano spotkanie z mieszkańcami SM Je-
lonki, SM Lazurowa oraz SM Rozłogi. Czer-
wiec – to kolejne numery osiedli Bemowo. 
Po wakacjach najpierw Fort Bema i Górce 
Stare, potem Górce Nowe, Osiedle Przy-
jaźń. Na koniec roku przewidziano wizytę 
na osiedlu Groty i na Boernerowie.

Na spotkaniu w gimnazjum przy ul. Czu-
my pojawiło się około osiemdziesięciu 
mieszkańców, delegacja ratusza oprócz 
burmistrza Jarosława Dąbrowskiego liczy-

ła zaś kilkoro urzędników. Średnia wieku 
publiczności zdecydowanie przekroczyła 
pięćdziesiąt lat, osób młodych było zaled-
wie kilka. 

Spotkanie otworzył Krzysztof Zygrzak, 
rzecznik prasowy dzielnicy, zapraszając 
do obejrzenia krótkiej przygotowanej przez 
urząd prezentacji o dotychczasowych dzia-
łaniach ratusza na terenie SM Górczewska. 
Nie obyło się bez kłopotów technicznych  
– już w dniu spotkania okazało się, że szkoła 
nie ma własnego nagłośnienia i trzeba było 
szybko organizować polowy zestaw nagła-

Konsultacje społeczne  
– tournée ratuszowej ekipy 
po osiedlach Bemowa
Urząd Dzielnicy Bemowo zainaugurował cykl spotkań  
z mieszkańcami – dwa razy w miesiącu burmistrz wraz  
ze swoją ekipą odpowiedzą na wszystkie pytania bemowian  
i rozwieją wszelkie wątpliwości, jakie się pojawią.  
Byle tylko frekwencja dopisała. Nie boimy się pytań!  
– deklarują samorządowcy.

Konsultacje spotkały się z zainteresowaniem lokalnych bemowskich mediów 
– za burmistrzem operator osiedlowej sieci SM Górczewska.
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śniający. Burmistrz Dąbrowski, który przed-
stawiał prezentację, wskazał na pozytywy 
tej podbramkowej sytuacji – dowiedział się 
o braku w szkole potrzebnego sprzętu. Pre-
zentacja w skrócie opisywała to, co do tej 
pory udało się zrobić dla mieszkańców tej 
spółdzielni. Burmistrz zapewnił, że ostatnie 
dwa lata w znacznym stopniu„zrównoważy-
ło niewielki dotychczasowy wkład dzielnicy”  
w rozwój tej części Bemowa. Zaczął od sieci 
BemowoNET, która w SM Górczewska obej-
muje 16 działających już hotspotów. „Sta-
wiając na bezpłatny internet, stawiamy na 
rozwój” – powiedział burmistrz. Z sali natych-
miast padło pytanie, ile kosztował ów bez-
płatny internet. Burmistrz udzielił szczegóło-
wych informacji, jednocześnie prosząc, żeby 
ze względów porządkowych wstrzymać się  
z pytaniami, na które będzie czas po prezen-
tacji. Podczas gdy burmistrz omawiał zalety 
bezprzewodowego internetu, jeden z miesz-
kańców na bieżąco sprawdzał na swoim 
laptopie jego działanie. Drugą atrakcją, która 
pojawiła się na terenie SM Górczewska za 
rządów obecnej ekipy, był amfiteatr – i zno-
wu padło z sali pytanie, czy imprezy w amfi-
teatrze dałoby się jakoś przyciszyć. Bo, jak 
się okazało, ten obiekt, z którego powstania 
zadowolenie deklarują głównie mieszkań-
cy ościennych osiedli, dla zamieszkujących 
bezpośrednie okolice parku Górczewska był 
źródłem dyskomfortu. „Dzielnica planuje wy-
mienić sprzęt nagłośnieniowy w amfiteatrze
– poinformował zebranych burmistrz – na 
taki, który nieco zmniejszy emisję decybeli 
oraz sposób rozchodzenia się hałasu”. Po 
krótkim omówieniu wyremontowanych boisk 
przyszkolnych przyszła kolej na sztandarowy 
projekt, lodowisko, który – jak powszechnie 
wiadomo –  wraz z nadejściem wiosny, koń-
czy swój żywot. „Bardzo się cieszę, że lodo-
wisko powstało właśnie w tej lokalizacji” – od-
powiedział burmistrz na wątpliwości miesz-

kańca, który martwił się o płuca młodzieży, 
przyjeżdżającej, aby pojeździć na łyżwach,  
w okolicy najbardziej ruchliwego skrzyżowa-
nia w okolicy. „Przede wszystkim zniknęła ta 
łąka w centrum dzielnicy i burmistrz Śród-
mieścia, gdy mnie odwiedza, nie może się 
już śmiać, że jeździ na wieś” – zażartował 
burmistrz Jarosław Dąbrowski. Zaraz dodał, 
że ten teren, ze względu na konieczność wy-
konania szczególnie skomplikowanych przy-
łączy, nie doczekałby się zapewne jakiejś 
trwalszej inwestycji, a tak – jest zagospoda-
rowany i w opinii badanych mieszkańców za-
gospodarowany w dobry sposób. Burmistrz 
zdradził też, że dzielnica myśli o sezonowym 
przekształceniu namiotu we wrotowisko. 

Kwestia rozbudowy przedszkoli prze-
szła prawie bez echa, niewykluczone,  
że ze względu na średnią wieku publiczno-
ści. Mówiąc o remontach ulic, między inny-
mi Raginisa i Klemensiewicza, burmistrz Mieszkańcy ul. Wyki proszą, aby zadbano o ich bezpieczeństwo.
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wspomniał też o zakładanej na życzenie 
mieszkańców sygnalizacji świetlnej. Ko-
niecznie trzeba też było poruszyć temat za-
montowanych w ubiegłym miesiącu w par-
ku Górczewska koszach na psie odchody. 
Do wszystkich mieszkańców Bemowa skie-
rowana jest także oferta bezpłatnych zajęć 
prozdrowotnych, z których ogółem korzysta 
ponad 1100 osób. Wreszcie, zamykając 
prezentację, burmistrz powiedział, że trzy-
dzieści procent zgłoszeń do konsultanta 
Bemowskiego Telefonu Interwencyjnego 
pochodzi z terenu SM Górczewska. Ozna-
czać to może, że na terenie tej spółdziel-
ni bądź żyje się jakoś znacznie gorzej niż  
w innych częściach dzielnicy, bądź – i co 
bardziej prawdopodobne – jej mieszkań-
cy są zorientowani na kontakt z władzami 
dzielnicy, wychodząc z założenia, że ich 
interwencja może pomóc. Po prezentacji 
przyszedł czas na pytania.

Odpowiadali na nie na przemian burmistrz 
Jarosław Dąbrowski i jego zastępca Bohdan 
Szułczyński. Niektórzy z mieszkańców przy-
gotowali na spotkanie całe listy pytań i nie 
wahali się ich odczytać. Pierwsza osoba, któ-
ra zabrała głos, pytała zarówno o to, czy nie 
można by ściszyć muzyki w amfiteatrze po
dwudziestej drugiej, jak i o blokujące przejazd 
samochody, którymi przyjeżdżają goście lodo-
wiska. Zgłosiła również problem zbyt krótkich 
świateł na Klemensiewicza przy Tesco. Bur-
mistrz wyjaśnił, że długość świateł nie zależy 
bezpośrednio od decyzji zarządu dzielnicy: 
„Możemy tylko postulować, a gdy to nie poma-
ga, grozić pikietą, jak to było ostatnio w przy-
padku sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
przy ratuszu” – powiedział. Zapewnił też, że, 
dzielnica podejmie się jej załatwienia z ZDM. 

Oczywiście pojawiło się pytanie o po-
sesję państwa G. blokującą Powstańców 
Śląskich przy Szczotkarskiej. Burmistrz 
wyjawił, że na dniach szykuje się kolejne, 
tym razem zmasowane i miejmy nadzieję 
ostateczne podejście do tej twierdzy.

Dużo uwagi poświęcili mieszkańcy kwe-
stiom bezpieczeństwa. Mieszkanka ulicy 
Wyki spytała wprost, co dzielnica ma zamiar 
zrobić, aby podnieść poczucie bezpieczeń-
stwa bemowian. Ktoś inny pytał, czy nie 
byłoby możliwe zainstalowanie monitorin-
gu w okolicy pętli autobusowej. Burmistrz 
wyjaśnił, że bemowska policja ma niestety 
kilkanaście wakatów, ale w niedługim cza-

sie powinny nastąpić przesunięcia kadrowe 
z wolskiej komendy. „Przy czym pamiętaj-
my, że statystyki policyjne nie są takie złe” 
– zauważył burmistrz, ale przyznał też,  
że pomysł monitoringu jest wart rozważenia. 
Poprosił również, aby mieszkańcy zgłaszali 
na Bemowski Telefon Interwencyjny bądź 
na adres e-mail burmistrza adresy miejsc, 
które w ich opinii są niebezpieczniejsze 
od innych, a on sam będzie te informacje 
przekazywał komendantowi Ziółkowskiemu,  
z prośbą o częstsze ich patrolowanie. Na to 
z sali odezwał się mężczyzna, który spytał, 
czy on jako emeryt może z kolegami na ław-
ce wypić piwo. Odpowiedź mogła być tylko 

Większość przygotowanych na spotkanie krzeseł była zajętych.

Mieszkańcy od razu sprawdzali, czy informacje o bezprzewodowym internecie są prawdziwe.
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jedna, bo oczywiście, zgodnie z prawem, nie 
może. Okazało się, że pytanie było podchwy-
tliwe: emeryt chciał zwrócić uwagę władzy 
na niedostatecznie intensywne patrolowanie 
okolicy przez Straż Miejską i policję, które 
notorycznie nie zauważają przedstawicieli 
tzw. marginesu społecznego spożywających 
alkohol na świeżym powietrzu w miejscach 
zdecydowanie do tego nieprzeznaczonych. 

Oczywiście nie mogło nie paść pytanie  
o „Bemowo News” – i po raz kolejny bur-
mistrz miał okazję sprostować, że wydawa-
nie naszej gazety kosztuje o jedną trzecią 
mniej, niż podawały żądne sensacji me-
dia. Pojawił się też pomysł, żeby „Bemowo 
News” zastąpić portalem społecznościo-
wym w rodzaju Naszej-klasy dla bemowian, 
co jednak mogłoby wprost spowodować 
odcięcie od informacji nieskomputeryzowa-
nych mieszkańców.  

Niewiele było na spotkaniu osób w grani-
cach trzydziestki, ale za to wykazywali się 
dociekliwością w zadawaniu pytań. Męż-
czyzna, który przyszedł z żoną w ósmym 
miesiącu ciąży opowiadał o swoich oba-
wach związanych z możliwością odda-
nia synka do żłobka. Burmistrz wyjaśnił,  
że o ile przedszkola są w gestii dzielnicy,  
o tyle zarządzanie żłobkami to zadanie 
urzędu miasta. Przyznał jednak, że jest 
szansa na kolejny miniżłobek, przy czym 
na razie nie mógł zdradzić szczegółów. 
Inni młodzi ludzie pytali o kwestie związane  
z przyrodą. Wyrażano zainteresowanie reali-
zacją planu zagospodarowania parku Gór-
czewska, która ostatnio ze względów finan-
sowych zwolniła; pytano też, czy konieczna 
jest zamiana boisk trawiastych na takie ze 
sztuczną nawierzchnią. Padło nawet sfor-
mułowanie, że powstawanie i remonty kolej-
nych tego typu obiektów to rodzaj „skoku na 
publiczną kasę”. Burmistrz przypomniał jed-
nak, że takie boiska zarabiają na szkoły, przy 
których powstają, mogą bowiem być komer-
cyjnie wynajmowane, co nie miałoby miej-
sca, gdyby nie zostały poddane renowacji.  
W kontekście rozliczania się z publicznych 
pieniędzy burmistrz z dumą oznajmił, że Be-
mowo jest jedyną dzielnicą w mieście, która 
ma szanse skorzystać z dotacji unijnych na 
inwestycje – chodzi konkretnie o refundację 
części kosztów budowy Bemowskiego Ośrod-
ka Piłki Nożnej. Na tę informację, jako jedną  
z niewielu, mieszkańcy zareagowali okla-
skami. Z podobną reakcją spotkało się tylko 
wyznanie burmistrza, że on osobiście bardzo 
się cieszy, że lodowisko powstało tu, gdzie 
powstało.

Mieszkańcy, jak się okazało, byli żywot-
nie zainteresowani także kwestią budowa-
nia mieszkań komunalnych – otrzymali od 
burmistrza Szułczyńskiego informację, że 
są już wydane warunki zabudowy i ogło-
szony przetarg na projekt 250 lokali przy 
Pełczyńskiego. 

Podsumowując, należy powiedzieć,  
że goście dopisali – mieszkańcy SM Gór-
czewska są zainteresowani tym, co się dzieje 
na ich terenie, i postulaty, które formułują, są 
w większości wyrazem ich troski o własny, 
szerzej pojęty dom. Jedyne, czego można 
żałować, to fakt, że na spotkaniu nie pojawili 
się prawie w ogóle młodzi ludzie, a przecież 
godzina spotkania została zaplanowana tak, 

żeby i oni, po pracy, mogli wziąć w nim udział. 
Pewne uwagi można by mieć do technicznej 
strony organizacji spotkania – przy następ-
nej okazji, już 29 kwietnia, warto zadbać  
o profesjonalne nagłośnienie. Tego rodzaju 
wniosek formalny padł zresztą z sali. Spotka-
nie z mieszkańcami SM Górczewska trwało 
prawie dwie i pół godziny, a jeszcze po jego 
zakończeniu niektóre osoby podchodziły do 
obecnych na sali urzędników, aby dopytać  
o ważne dla siebie sprawy. Ponieważ naj-
wyraźniej ta forma kontaktu z mieszkańcami 
zdała egzamin, już teraz zapraszamy na ko-
lejne spotkanie wszystkich mieszkańców, tym 
razem osiedli Bemowo I i II, którym nieobojęt-
na jest wspólnie zamieszkiwana przestrzeń. 

Kolejne spotkania już wkrótce 
Mieszkańcy osiedli: Termin spotkania: Miejsce spotkania:

SM Jelonki 21 maja 2009 r., godz. 18:00 Zespół Szkół nr 47 przy ul. Anieli Krzywoń 3
SM Lazurowa, SM Rozłogi 28 maja 2009 r., godz. 18:00 Gimnazjum nr 81 przy ul Rozłogi 10
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Problem w tym, że to niezwykle drażliwy 
temat, który nie toleruje czczych obiet-

nic i deklaracji bez pokrycia. A dla rodziców, 
dla których możliwość oddania dziecka do 
państwowego przedszkola oznacza często 
również możliwość powrotu do pracy, te co 
i raz pojawiające się w „Bemowo News” 
informacje o dodatkowych miejscach dla 
maluchów mają rangę co najwyżej „faktów 
medialnych”, które z faktami w pełnym tego 
słowa znaczeniu mają niewiele wspólnego.

A przecież te miejsca są. Kiedy pisaliśmy 
o zakupie w lokalu nr 112 budowanym przy 
ul. Obrońców Tobruku 23 przez Accionę  
i o stu dodatkowych miejscach, które dzięki 
temu powstaną, nie uprawialiśmy propagan-
dy. I to, że do tego przedszkola nie można 
się jeszcze zapisać, nie oznacza, że w naj-
bliższym czasie nie odciąży ono poważnie 
bemowskiej „infrastruktury przedszkolnej”. 
Do przedszkola na Obrońców Tobruku 23 
zostaną przeniesione tymczasowo dzieci  
z Przedszkola nr 216 z ul. Andriollego 1.

Od września 2009 roku Przedszkole  
nr 216 z Andriollego będzie mieć tymczaso-
wą siedzibę przy ul. Obrońców Tobruku 23, 
co pozwoli na przeprowadzenie moderniza-
cji i rozbudowy jego dotychczasowej siedzi-

by. Po zakończeniu rozbudowy Przedszko-
la nr 216  dzieci  będą mogły powrócić do 
macierzystej siedziby przy ul. Andriollego, 
w której znajdą się także  dodatkowe nowe 
miejsca dla 75 dzieci (w trzech  nowych 
oddziałach). Z chwilą opuszczenia przez 
przedszkolaki z ul. Andriollego 1 lokalu 112 
przy ul Obrońców Tobruku 23 ogłoszony  
i przeprowadzony zostanie nabór w trakcie 
roku szkolnego do tej nowej placówki tak, 
aby maluchy, tak szybko, jak to tylko możli-
we, mogły rozpocząć uczęszczanie do no-
wego przedszkola.

Rzecznik Urzędu 
Dzielnicy Krzysztof 
Zygrzak mówi, że 
na ukończeniu jest 
rozbudowa Przed-
szkola nr 389 przy 
Szadkowskiego, któ-
ra przyniesie 50 no-
wych miejsc. W nie-
odległej przyszłości, 
oprócz wspomnia-
nego wyżej Przed-
szkola nr 216 przy 
Andriollego, może-
my liczyć również na 

nowe miejsca po zakończeniu rozbudowy 
Przedszkola nr 214 przy ul. Czumy. Stąd, 
na czas rozbudowy, dzieci powędrują do 
specjalnie przystosowanych pomieszczeń 
w budynku Gimnazjum nr 82. Również  
o rozbudowie Przedszkola nr 381 przy  
ul. Szobera, rzecznik wypowiada się  
w optymistycznym tonie, podkreślając, że 
ma szansę rozpocząć się już w czerwcu 
i zakończyć do grudnia 2009 roku. Tych 
przedszkoli również dotyczyć będą dodat-
kowe nabory – bo nowe miejsca pojawić się 
powinny z chwilą zakończenia inwestycji.    

Przedszkola: gdzie są 
właściwie te nowe miejsca?
Na Bemowie każde nowe miejsce w przedszkolu jest na wagę 
złota, stąd też nasze zamiłowanie do tego tematu i jego stała 
obecność na łamach naszego pisma. 

Przedszkole dla niektórych rodziców to ciągle niezdobyta Ziemia Obiecana. 

„Teraz Polska – poznaj swój kraj”. Taką uroczystość przygotowały maluchy z placówki 
na Szadkowskiego.
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Prawdopodobnie tak. Na pewno wygod-
niej będzie się jeździło z Bemowa na 

Bielany i z powrotem. Korki na wiadukcie, 
które powstawały w związku ze zwężeniem 
na wysokości osiedla Górce, 
dawały się mieszkańcom we 
znaki od grudnia, od kiedy 
wschodnia jezdnia była re-
montowana. Te korki powinny 
teraz zniknąć. Na skrzyżowa-
niu Pełczyńskiego z Powstań-
ców pojawiła się również sy-
gnalizacja świetlna – to umoż-
liwi mieszkańcom osiedli poło-
żonych po obu stronach ulicy 
bezpośrednie przejeżdżanie 
do siebie. 

Ukończenie tego remontu 
jest o tyle ważne, że tą ulicą 
jeżdżą autobusy dowożą-

ce mieszkańców naszej dzielnicy do sta-
cji metra Słodowiec, więc przepustowość 
Powstańców Śląskich na tym odcinku jest 
wyjątkowo cenna. Pojawią się jednak inne 

utrudnienia. Na początek wprowadzono 
zmianę pierwszeństwa przejazdu na dro-
gach osiedlowych, zamknięto też przejazd 
pod wiaduktem ulicą Kazubów. 

Luźniej na Powstańców Śląskich
Zlikwidowano wreszcie zwężenie Powstańców Śląskich, które 
powstało tam w związku z budową trasy S8 – 16 kwietnia w 
godzinach wieczornych uruchomiono wschodnią jezdnię ulicy. 
Czy oznacza to koniec korków na tym odcinku?

Radny Jakub Gręziak jest w komitecie 
organizacyjnym imprezy: – To pierw-

sze takie spotkanie, ale mam nadzieję, że 
wystarczająco je rozreklamowaliśmy. Poza 

informacją na stronie 
szkoły wykorzystali-
śmy dostępne serwisy 
społecznościowe, na 
których rozsyłaliśmy 
informacje do wycho-
wanków trzysta szes-
nastki. Imprezę orga-
nizują między innymi 
byli uczniowie, którzy 
obecnie pracują jako 
pedagodzy w swojej 
dawnej szkole. 

Pracownik urzędu 
dzielnicy, który skoń-
czył tę szkołę dziesięć 

lat temu, wspomina: – Najlepiej pamiętam 
panią Jastrzębską od biologii i panią Fry-
bes od techniki. I pana od w.f., który rzucał 
nam piłkę i na tym polegało prowadzenie 
lekcji. Oraz mandolinowe klasy muzyczne. 
Chętnie pójdę na majówkę, przypomnieć 
sobie stare czasy.

Impreza przygotowywana jest w ramach 
Bemowskich Dni Kultury. W programie mię-
dzy innymi prezentacja historii szkoły, po-
wrót do klimatu lat 80., koncert Szkolnej Or-
kiestry Mandolinowej Juno Wars, występy 
artystyczne absolwentów, spektakl niespo-
dzianka, a także kącik wspomnień. Organi-
zatorzy proszą, żeby zabrać ze sobą zdję-
cia ze szkolnych lat. Bezpłatne wejściów-
ki można będzie odebrać od 1 do 8 maja  
w sekretariacie szkoły.

Ćwierćwiecze szkoły 316
Szkoła nr 316 skończyła 25 lat. Z tej okazji zaplanowano 
pierwsze w historii spotkanie absolwentów. Plenerowa 
impreza pod hasłem „Majówka z 316-tą” odbędzie się 14 maja 
w amfiteatrze w parku Górczewska.

Wzruszającą uroczystość ślubowania pierwszoklasistów na pewno pamiętają wszy-
scy absolwenci SP nr 316.

Po remoncie na nowym skrzyżowaniu pojawiły się też nowe światła.
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Jedną z takich spraw, która otarła się  
o najwyższe władze kraju, była kwestia 

lokalizacji masztów telefonii komórkowej. 
W lutowym numerze opisywaliśmy protest 
mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej  
z ulicy Rodła przeciwko instalacji nadajnika 
GSM na ich bloku. Przypomnijmy: trzeci już 
w tej okolicy taki nadajnik jawił im się jako 
źródło szkodliwego promieniowania, a po-
nadto wedle ich opinii powstawał niezgod-
nie z prawem. Ze swoimi wątpliwościami 
mieszkańcy zgłosili się do posła Krzyszto-
fa Tyszkiewicza, który z kolei przekazał je,  
w postaci interpelacji poselskiej, ministro-
wi infrastruktury Cezaremu Grabarczyko-
wi. Minister został spytany między innymi  
o to, czy nie można by wprowadzić obo-
wiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 
gdy chce się instalować na budynku jakie-
kolwiek urządzenie powyżej trzech metrów. 

Dzięki konieczności uzyskania 
odpowiednich pozwoleń urzą-
dzenia takie byłyby bezpiecz-
niejsze. Poseł chciał wiedzieć, 
czy minister rozważy uznanie 
takich urządzeń za nadbudo-
wę obiektu. Pozwoliłoby to na 
wydawanie decyzji lokalizacyj-
nych, co dałoby mieszkańcom 
możliwość udziału w podejmo-
waniu odnośnych decyzji ad-
ministracyjnych. Spytał też, czy 
istnieją obostrzenia dotyczące 
umieszczania masztów, które 

niewątpliwie emitu-
ją fale elektro-
magnetyczne, 
na budynkach 
mieszkalnych. Zda-
niem Krzysztofa 
Tyszkiewicza te 
wszystkie pytania 
są zasadne, ponie-
waż w wielu wspól-
notach mieszkanio-
wych pojawia się 
obecnie tendencja 
do tego, aby zwięk-
szanie przychodów 
traktować jako prio-
rytet, bez ogląda-

nia się na bezpieczeństwo i sens pewnych  
inwestycji.

Czasem jednak nie wystarczy zapytać, 
trzeba się poskarżyć. Taką skargę złożył 
poseł Tyszkiewicz w imieniu mieszkańców 
Spółdzielni Mieszkaniowej Wola, piętnując 
w niej bezczynność urzędników w sprawie 
dotyczącej wydania decyzji zatwierdzającej 
projekt podziału działki przy Szadkowskie-
go. Delegatura Gospodarki Nieruchomo-
ściami w naszej dzielnicy przez ponad rok 
nie była w stanie wydać tej decyzji, mimo 
dostarczenia przez Spółdzielnię kompletu 
wymaganych dokumentów. Nie odpowia-
dała również na słane do niej pisma. De-
cyzja ta była niezbędna, aby Spółdzielnia 
mogła prowadzić postępowanie w sprawie 
przekształcenia własności lokali. Dzień po 
złożeniu skargi, okazało się, że decyzja za-
padła. Wiceprezydent Jakubiak tłumaczył, 
dlaczego nie można było jej podjąć wcze-
śniej, tym, że – najogólniej biorąc – trzeba 
było naprawdę dogłębnie zbadać umowy 
przekazujące Spółdzielni w użytkowanie 
wieczyste ów teren, a także status Spół-
dzielni w tym postępowaniu. Jednocześnie 
prezydent zapewnił, że ratusz postara się 
kompleksowo uregulować sprawy dotyczą-
ce ważności umów zawartych z warszaw-
skimi spółdzielniami i do ministra infrastruk-
tury skieruje wniosek o odpowiednie zmia-
ny w prawie.

O maszcie GSM w Sejmie, 
o działce u prezydenta 
Warszawy
Sprawy dotyczące Bemowa i jego mieszkańców rozstrzygają 
się oczywiście nie tylko w dzielnicy. Aby osiągnąć cel, często 
konieczna jest interwencja u wyższej instancji, prezydenta 
miasta czy ministra. 

Złowrogi nadajnik góruje nad Fitness Clubem na Radiowej.

Przełamano wreszcie impas prawny przy Szadkowskiego.
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Na fotografiach występują takie postaci
białoruskiej opozycji demokratycznej, jak 
Anatol Krasouski, Wiktor Janczar, Dzmitra 
Zawadzki i Jura Zacharanka. Wystawa nie 
ma jednego autora – podpisują się pod nią 
opozycjoniści białoruscy. 

W otwarciu wystawy na korytarzu bemow-
skiego ratusza wziął udział poseł Krzysztof 
Tyszkiewicz, a także przedstawiciele zarzą-
du Młodych Demokratów, wśród nich Anna 
Wąsik, przewodniczący Koła Warszawskie-
go Bartłomiej Komorowski, Norbert Suwalski 
i Mariusz Ganzke. To Region Mazowiecki 
Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” i wła-
śnie Koło Warszawskie jest odpowiedzialne 
za przygotowanie tej wystawy. Organizatorzy 
podkreślali niezwykłą wagę, jaką może mieć 
dla walczących o prawa człowieka Białorusi-
nów choćby taki gest solidarności z naszej 
strony. Ale to nie wszystko, co mają do za-
oferowania Białorusinom Młodzi Demokraci: 
– Mamy doświadczenie w organizowaniu 
wyjazdów studyjnych, seminariów, umoż-

liwiamy młodym 
działaczom biało-
ruskim obserwo-
wanie kampanii 
wyborczej i wy-
borów w Polsce.  
Te projekty re-
alizujemy wspól-
nie z Platformą 
O b y w a t e l s k ą  
i Fundacją Kon-
rada Adenauera 
– mówił Bartło-
miej Komorowski.  
Z kolei członko-
wie Stowarzysze-
nia obserwowali 
kampanię wybor-
czą na Białorusi 
zarówno w 2006, 
jak i w 2008 roku.

Wystawa pojawi się w całym kraju, w każ-
dym mieście wojewódzkim. Ma za zadanie 

podtrzymywać w naszym kraju pamięć  
o wschodnich sąsiadach i o regularnych, 
potwierdzonych przypadkach łamania praw 
człowieka, jakie tam mają miejsce. Podczas 
otwarcia wystawy w bemowskim ratuszu 
organizatorzy przywoływali takie drama-
tyczne wydarzenia, jak próby zastraszania 
działaczy Związku Polaków na Białorusi 
przy okazji ostatnich wyborów jego władz, 
czy wcielenie do wojska Franka Viacorki, 
młodego aktywisty Białoruskiego Frontu 
Ludowego.

Od listopada ubiegłego roku współpraca 
pomiędzy polskimi i białoruskimi młody-
mi działaczami demokratycznymi nabrała 
również formalnego charakteru. Stowa-
rzyszenie „Młodzi Demokraci” i Białoruski 
Front Ludowy podpisały stosowną umowę. 
Jednym z jej założeń jest wspólne działanie 
na polu kultury – realizację tych zapisów 
rozpoczęto uruchomieniem strony interne-
towej o Adamie Mickiewiczu. 

Wystawę można oglądać na drugim pię-
trze urzędu dzielnicy do 8 maja 2009 r.

Bemowo solidarne  
z Białorusią
W bemowskim urzędzie dzielnicy zagościła wystawa 
fotograficzna „Stop łamaniu praw człowieka na Białorusi”.
Kilkanaście zdjęć wiernie dokumentuje pikiety i manifestacje, 
jakie towarzyszyły na Białorusi wyborom prezydenckim w 2006 
roku oraz wyborom parlamentarnym w roku 2008.

Poseł Krzysztof Tyszkiewicz odpowiada na pytania redaktor Karoliny Jakobshe  
z TVP Warszawa.

Jedno ze zdjęć z wystawy, która objedzie całą Polskę.
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Początek wiosny nie był bardzo widowi-
skowy, jeśli chodzi o wyczyny bemow-

skiego półświatka. Na granicy z Wolą, na 
ulicy Górczewskiej, dwóch młodych męż-
czyzn pobiło i okradło mężczyznę w zajmo-
wanym przez niego poddaszu. Grozi im na-
wet do dwunastu lat więzienia. Złapano 23-
-latka, który miesiąc wcześniej prawdopo-
dobnie ukradł telefon komórkowy podczas 
spotkania towarzyskiego. Właściciel telefo-
nu zgłaszał jego kradzież, aparat odnalazł 
się przy zatrzymanym. Również na granicy 
Woli i Bemowa, w Lasku na Kole, przyłapa-
no 47-latka, który pakował do toreb pocięte 
przewody trakcji kolejowej. Co najdziwniej-
sze, kilka dni wcześniej delikwent trafił na
komendę dokładnie za taki sam czyn.

Zdarzają się na terenie naszej dzielnicy 
wykroczenia związane z narkotykami. Le-
gitymowany na Synów Pułku osiemnasto-
latek spanikował i próbował połknąć toreb-
kę z marihuaną. Nie udało mu się to, trafił
na komisariat. Mamy też zadeklarowanych 
wandali: niejaki Ryszard Ś. pewnego kwiet-
niowego wieczora uszkodził 9 aut w okoli-
cy ulicy Olbrachta. Po prostu przechodząc 
między samochodami, rysował je puszką 
po piwie, co miało „urozmaicić” mu drogę 
do domu. 54-latek miał we krwi 1,6 promila 
alkoholu. Grozi mu do 5 lat więzienia. 

Ale najgroźniejsze są, niestety, wypadki 
samochodowe. Znacząco zawyżają staty-
stykę policyjną w naszej dzielnicy. Świeża 
jest pamięć wypadku, który miał miejsce  
w Wielką Sobotę rano na ulicy Człuchow-
skiej: 67-letni kierowca citroena xantia i 

jechał Człuchowską w kierunku Powstań-
ców Śląskich. Stracił panowanie nad au-
tem, uderzył w zaparkowane wzdłuż ulicy 
samochody i wjechał na chodnik, potrąca-
jąc cztery osoby. Starsza kobieta 
zginęła na miejscu, trzy osoby,  
w tym kierowca samochodu, 
trafiły do szpitala. Tutaj nie-
znane są przyczyny zdarze-
nia. Ale na bemowskich uli-
cach dochodzi do zatrzymań 
nietrzeźwych kierowców, nie-
kiedy w trakcie spektakularnych 
pościgów: 21-letni kierowca, który 
nie zatrzymał się na wezwanie 
policjantów na Połczyń-
skiej, próbował uciec  
w stronę Powstańców 
Śląskich. Gdy udało się 
go dogonić, okazało się, 
że nie tylko nie ma pra-
wa jazdy, bo zostało mu 
odebrane za przekro-
czenie dopuszczalnej 
liczby punktów kar-
nych, ale też jest 
nietrzeźwy.

Ostatnie miesiące to 
stosunkowo większa 
niż zazwyczaj liczba 
mniej i bardziej tra-
gicznych wypad-
ków drogowych 
na ulicach 
B e m o w a . 
Niewyk lu-

czone, że trwające remonty i budowy dróg 
przyczyniają się do naszego rozkojarzenia, 
a przepychanie się w korkach podnosi po-
ziom adrenaliny, skutkując zwiększoną bra-

wurą w prowadzeniu samochodu. 
Warto zwiększyć uwagę, 

przejeżdżając przez 
szczególnie niebez-
pieczne skrzyżowa-
nia naszej dzielnicy.

Kronika kryminalna? Przede 
wszystkim jedźmy ostrożniej
Przeglądając doniesienia o ostatnich wydarzeniach w naszej 
dzielnicy, które kwalifikują się do kategorii kroniki kryminalnej,
znajdujemy głównie niegroźne kradzieże i groźne wypadki 
samochodowe.  

To zapewne tylko lufa karabinu do paintballa, ale wygląda, jakby jej właściciel miał drastycznie 
zawyżyć statystyki policyjne.

Takie widoki na ulicach Bemowa również się zdarzają.
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Pan Dariusz interweniował uprzednio  
w Straży Miejskiej i pismo, które otrzy-

mał, załączył do wiadomości urzędu dziel-
nicy. „Zgodnie z przeprowadzonymi ustale-
niami przez strażnika rejonowego działka 
stanowi własność prywatną – czytamy  
w piśmie. – Utrzymanie terenu leży w kompe-
tencji właściciela.” Straż Miejska zauważyła 
również, że teren jest właśnie porządkowany 
oraz że przeprowadzone kontrole nie wska-
zały na obecność bezdomnych na posesji, 
niemniej zobowiązała się do regularnych ob-
chodów tego rejonu. Było to w październiku 
ubiegłego roku. Porządkowanie, o którym 
mówi Straż Miejska, najwyraźniej uległo prze-
rwaniu w strategicznym punkcie, bo w lutym 
tego roku, gdy pan Dariusz zgłosił się z tym 
do urzędu, jego głównym postulatem było, by 
teren ów wreszcie został sprzątnięty. A także, 
by znaleziono jego właściciela. 

Te działania nie do końca mieszczą się  
w kompetencjach urzędu. Dlatego dzielnica 
z jednej strony przesłała e-mail mieszkańca 
do Straży Miejskiej, z drugiej zaś interwe-
niowała u Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego. Już rok temu PINB wydał 
właścicielowi posesji nakaz zabezpieczenia 

Narwik 13 – groźny budynek 
bez właściciela
Informację o rozpadającym się, pełnym śmieci baraku przysłał 
do urzędu dzielnicy jeden z mieszkańców – pan Dariusz. Zarzuca 
on urzędowi, że ograniczył się do postawienia znaku zakazu 
wstępu na niebezpieczną posesję, zamiast zdyscyplinować 
właściciela do zadbania o bezpieczeństwo terenu. 

...i zdecydowanie nie pasuje do okolicznego widoku z lotu ptaka.

Opuszczony barak straszy, gdy się na niego patrzy z bliska...

– przebywanie na tym terenie. Zdewastowa-
na hala magazynowa, z uwagi na zły stan 
techniczny, stanowi bowiem dla nich realne 
zagrożenie. Urząd dzielnicy nalega, aby po-
licja potraktowała tę sprawę jako pilną – w 
okolicy powstaje i za chwilę oddany zostanie 
do użytku wielorodzinny budynek mieszkalny 
i w opinii urzędników barak na Narwik nie jest 
dla przyszłych mieszkańców bezpieczną oko-
licą. Dopóki jednak nie znajdzie się właściciel, 
z feralnym terenem nie można absolutnie nic 
zrobić.

że jego działka służy 
za ogólnodostęp-
ne dzikie wysypisko 
śmieci. Właściciel 
musi się odnaleźć, 
żeby zabezpieczyć 
budynek oraz unie-
możliwić lub chociaż 
utrudnić osobom 
tak zwanym trzecim 
– w tym wypadku na 
przykład bezdomnym 

obiektu oraz zażądał 
umieszczenia infor-
macji o zagrożeniu. 
Właściciel tego naka-
zu nie wykonał. Wy-
dział Ochrony Śro-
dowiska wobec tego 
wystąpił do PINB  
o udzielenie informacji 
o podjętych przez In-
spektora działaniach 
mających na celu 
wyegzekwowanie po-
wyższych decyzji. 

Problem polega na 
tym, że miejsce po-
bytu właściciela nie-
ruchomości w chwili 
obecnej jest niezna-
ne – dlatego też Wy-
dział Ochrony Śro-
dowiska zwrócił się 
niedawno do policji  
z prośbą o znalezienie 
tajemniczego pana 
S., który najwyraźniej 
nie przejmuje się,  
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W poprzednim numerze pisaliśmy o za-
grożeniu, jakie stanowią psie kupy 

na przykład dla najmniejszych dzieci, które 
dopiero uczą się chodzić. Liczyliśmy na mi-

nimum empatii ze strony właścicieli psów. 
Tym razem, za sanepidem, chcemy psia-
rzom zwrócić uwagę na fakt, że oni sami 
również są zagrożeni. Nie trzeba wcho-

dzić w bezpośredni 
kontakt z psią kupą, 
żeby być narażonym 
na groźne zarazki, 
których owa kupa 
jest źródłem. Wy-
sychając, psie od-
chody pylą zjadliwą 
odmianą salmonelli. 
Wydzielają w powie-
trze jaja tasiemca. 
Wreszcie grożą za-
każeniem toksoka-
rozą. Brzmi na tyle 
nieznajomo, że moż-
na ją zlekceważyć? 

W jednej z jej postaci stwierdza się pato-
logiczne zmiany w gałce ocznej. Toksoka-
roza mózgu natomiast często przebiega 
pod postacią zapalenia mózgu, powodując 
napady drgawek. 

Tym razem niektórzy niechętni sprzątaniu 
po swoich pieskach tłumaczą się brakiem 
torebek. Na różnych etapach akcji torebki 
takie miały być do dostania między innymi 
w kioskach Ruchu. Czy jeśli nie mamy spe-
cjalnych torebek, jesteśmy zwolnieni z obo-
wiązku sprzątania? Nie. W sklepach nadal 
rozdaje się darmowe reklamówki, które 
nie są szczytem marzeń o ekologii, ale są 
naszą nieekologiczną codziennością. Gdy 
brakuje specjalnej, papierowej torebki, nie 
bądźmy hipokrytami. Zamiast narzekać, 
skorzystajmy, w warunkach podbramko-
wych, ze zużytej foliówki, w której przynie-
śliśmy nasze zakupy.

Zarząd Dróg Miejskich, zapytany o to 
przez konsultanta Bemowskiego Telefonu 
Interwencyjnego, wyparł się zdecydowa-
nie jakichkolwiek związków z tą skrzynką. 
Pewność, że nie musi się zajmować tym 
obiektem, ZDM zdobył w drodze kontroli 
terenowej, która potwierdziła, że przedmio-
towa skrzynka nie należy do infrastruktury 
oświetleniowej. Czy to oznacza, że kable 
są niegroźne i nie ma w nich napięcia? Nie-
koniecznie. ZDM poradził, żeby podpytać 
Telekomunikację Polską, bo niewykluczo-

ne, że kable są natury  
telefonicznej.  

Niestety, TP SA na ra-
zie nie wypowiedziała się  
w tej kwestii w sposób wią-
żący, czekamy na oficjal-
ne stanowisko. Pozostaje 
nam skrzynkę omijać i pil-
nie strzec małych dzieci  
i psów, żeby się do niej 
na wszelki wypadek nie 
zbliżały. 

Kupy są, torebek brak
Kontynuujemy temat psich kup. Nie mamy wyjścia – wiemy bowiem 
z autopsji, że jednorazowa akcja uświadamiająca, zamontowanie 
kilku koszy i rozdanie torebek na psie odchody (dołączaliśmy je 
do ostatniego numeru „Bemowo News”) nie może podziałać na 
szczególnie zatwardziałych psiarzy.

Skrzynka przy Morcinka 
– to naprawdę nie jest śmieszne
Przy ul. Morcinka 1 natknęliśmy się na zdewastowaną skrzynkę 
z wystającymi z niej kablami. Wydawałoby się, że taki element 
organizacji przestrzeni miejskiej, a przede wszystkim owe wystające 
kable, kwalifikują się do natychmiastowego zabezpieczenia, może
wręcz usunięcia. Po pierwsze, to nie takie proste, po drugie, 
skrzynka – jak uprzednio wiata na Klemensiewicza czy większość 
zdewastowanych budynków lub dróg w naszej dzielnicy – po prostu 
nie ma właściciela.

Tajemnicza skrzynka służy za darmowy słup ogłoszeniowy.

Jeśli nie wiesz, co wyraża spojrzenie tego psa, to my ci powiemy: „sprzątnij po mnie”
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Ktoś, kto dopiero rozpoczyna swoją przy-
godę z biznesem i tak będzie musiał od-

wiedzić skarbówkę – aby wybrać formę opo-
datkowania czy zostać płatnikiem VAT. Pofa-
tyguje się też do ZUS, nie tylko, jeśli planuje 
zatrudniać pracowników, lecz także jeśli jego 
działalność jest w zamyśle jednoosobowa. 
Takie są uregulowania prawne i urząd dziel-
nicy niestety nic tu nie może przyspieszyć 
bądź ulepszyć. Zastrzeżenia można mieć 
również do obecnie obowiązującego wzoru 
wniosku. Nie jest on ani prosty, ani zwięzły. 
– Wniosek dostaliśmy na dzień przed wej-
ściem w życie nowego rozporządzenia, więc 
praktycznie uczyliśmy się go wypełniać ra-
zem z klientami – mówi Joanna Chołuj, na-
czelnik Wydziału Działalności Gospodarczej 
i Zezwoleń bemowskiego ratusza. Główne 

udogodnienie to fakt, że nie trzeba już prze-
pisywać długich nazw przedmiotu działalno-
ści gospodarczej z PKD – wystarczy podać 
numer. Za to musimy wpisać obie wersje  
– według PKD z 2004 i 2007. Tak czy inaczej, 
jeśli chcemy wniosek wypełnić na miejscu, 
warto się przygotować na dłuższą wizytę  
w urzędzie. 

Objętość nowego wniosku (wraz z załącz-
nikami sześć stron) to jeden z powodów, dla 
których pracownikom stołecznych wydzia-
łów działalności gospodarczej i zezwoleń 
jedno okienko kojarzy się przede wszystkim  
ze znaczącym wzrostem papierkowej roboty.  
– Mamy zdecydowanie więcej pracy, to praw-
da – mówi o wprowadzeniu „jednego okien-
ka” Joanna Chołuj. – Przede wszystkim jest 
to praca czysto biurowa, stajemy się powoli 

małą pocztą. Ale zarówno przed wejściem 
w życie nowego systemu, jak i teraz średni 
czas załatwiania np. wpisu do ewidencji go-
spodarczej to dwa – trzy dni.

Urzędniczka bezpośrednio obsługująca 
klientów w bemowskim ratuszu na pytanie, 
czy jej okienko jest „jednym okienkiem”, 
odpowiada: – Tylko z nazwy. Przede 
wszystkim ludzie mają problem z wypeł-
nieniem wniosku. No i strasznie dużo idzie 
papieru – rzadko kto weźmie jeden kom-
plet formularzy, ponieważ we wniosku nie 
można się pomylić. Czy przedsiębiorcy wi-
dzą coś pozytywnego w tym rozwiązaniu? 
Zapewne tak, tylko że na razie zbyt często 
pojawia się pytanie, „do jakiego ministra 
trzeba napisać, żeby to „jedno okienko” 
usprawnić?”

Przedsiębiorca w jednym okienku
Od pierwszego kwietnia każdy, kto prowadzi własną firmę
lub chce założyć działalność gospodarczą, miał być w 
warszawskich urzędach dzielnic obsługiwany w jednym 
okienku, a większość dokumentów, które sam do tej pory 
musiał dostarczać do ZUS czy US, miało trafić tam bez jego
fatygi prosto z tego okienka. Tak być miało, a jak jest? 

Wniosek jest dużo obszerniejszy niż poprzednio.
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1 bezp³atne karnety wstêpu do odbioru od 28 kwietnia

3 rezerwacja telefoniczna: (022) 304 82 80

5 bezp³atne karnety wstêpu do odbioru od 4 maja

7 bezp³atne karnety wstêpu do odbioru od 8 maja

2 bezp³atne karnety wstêpu do odbioru od 30 kwietnia

4 rezerwacja telefoniczna: (022) 666 17 69

6 zapisy : (022)  532 04 05

8.V., godz. 19.00
1

Grube Ryby - koncert
Bemowskie Centrum Kultury
ul. Górczewska 201

8.V., godz. 9.00 - 12.00
Dzieñ Szko³y
Prezentacja talentów artystycznych uczniów
Zespó³ Szkó³ Nr 46, ul. Thommego 1

8.V-17.V., godz. 10.00 - 20.00
Portrety
Wystawa fotograficzna
A. Dmowskiej i R. Jarnickiego
Galeria Anielska
Oœrodek Michael, ul. Ks. B. Markiewicza 1

9.V., godz. 11.00 - 15.00
Studnia O ( powieœci)
Impreza plenerowa dla dzieci
XVII Czytelnia Edukacyjna, ul. Powstañców Œl¹skich 17

9.V., godz. 12.00
Tadek niejadek
Poranek teatralny
OKiE SM Wola, ul. Bolkowska 2c

11-12. V., godz. 9.00 - 15.00
XII Dzielnicowy Przegl¹d
Amatorskich Zespo³ów Artystycznych
Bemowskie Centrum Kultury, ul.Górczewska 201

12.V., godz. 17.00
Pokaz gimnastyki artystycznej i akrobatyki
Klub Nowy SM Górczewska, ul. Wyki 11a

12.V., godz. 19.00
Miasteczko
Spektakl muzyczny Cieszyñskiego Studia Teatralnego

2
w ramach cyklu pn. „Œrody teatralne”
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201

13.V., godz. 11.00
Piknik -„Przy ognisku…tak radosnym wydaje siê œwiat”
Park Leœny Bemowo, ul. Radiowa

13.V., godz. 16.00
Zajêcia otwarte tañca turniejowego
Oœrodek Michael, ul. Ks. B. Markiewicza 1

13.V., godz. 17.30
Pokaz tañca towarzyskiego i nowoczesnego
w wykonaniu grupy Yelonki
Klub Nowy SM Górczewska, ul. Wyki 11a

14.V., godz. 11.00
Dzieñ Tañca - III edycja
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201

14.V., godz. 11.00 - 21.00
Odwiedziny w studiu muzycznym
Oœrodek Michael, ul. Ks. B. Markiewicza 1

14.V., godz. 16.30
3

Merdaj¹ce ogonki
Studio Twórczego Rozwoju
Wypo¿yczalnia 119, ul. Pe³czyñskiego 28c

14.V., godz. 16.30
4

Twórczy przedszkolak
Studio Twórczego Rozwoju
XVII Czytelnia Edukacyjna, ul. Powstañców Œl¹skich 17

14.V., godz. 17.00 - 21.00
Otwarte popo³udnie Teatru GO
Teatr Go, ul. Hery 23

14.V., godz. 17.00
Wernisa¿ wystawy prac
uczestników warsztatów plastycznych
Klub Mieszkañca SM Górczewska, ul. Doroszewskiego 5

14.V., godz. 18.00
Wieczór z cyklu Spotkanie z…
XVII Czytelnia Edukacyjna, ul. Powstañców Œl¹skich 17

14 V., godz. 19.00
Moje Bemowo - dzielnica oczami jej mieszkañców
Wernisa¿ pokonkursowej wystawy fotograficznej
Ratusz, ul. Powstañców Œl¹skich 70

14.V., godz. 18.00
Majówka z 316

5
Koncert z ok. obchodów 25-lecia szko³y
Amfiteatr Bemowo, ul. Raginisa

14.V., godz. 18.00
Piotr Banachowicz DID
Wernisa¿ wystawy fotograficznej
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201

20.15.V., godz. 16.00
chór Karabello - koncert
Klub Seniora SM Górczewska, ul. Karabeli 1

15.V., godz. 17.00
Zespo³ Folklorystyczny Lazurki - zajêcia otwarte
Klub Yogi SML-W Roz³ogi, ul. Lazurowa 14

15.V., godz. 18.00
Koncert zespo³ów artystycznych OKiE
z cyklu pn. „Wieczory kulturalne”
OKiE SM Wola, ul. Powstañców Œl¹skich 108A/22

15.V.
Spotkanie bemowskich animatorów kultury

16.V., godz. 10.00
IX Festiwal Piosenki Przedszkolaków
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201

16.V., godz. 12.00
Tajemnica starego dêbu
Poranek teatralny
OKiE SM Wola, ul. Powstañców Œl¹skich 108A/22

16.V., godz. 14.00
Koncert Laureatów XII Dzielnicowego Przegl¹du
Amatorskich Zespo³ów Artystycznych
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201

16.V., godz. 17.00
6

Otwarte warsztaty tanga argentyñskiego
Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201

16.V., godz. 22.00
7

Leszcze - koncert
Klub Studencki Karuzela , ul. Konarskiego 85

Koordynacja:
Wydzia³ Kultury

Dzielnicy Bemowo
m. st. Warszawy
tel. (22) 53 37 825

NA WSZYSTKIE IMPREZY WSTÊP WOLNY

ILOŒÆ MIEJSC OGRANICZONA

Organizator zastrzega sobie prawo
do wprowadzenia zmian programowych

Bemowskie
Dni Kultury 8 - 17 maja 2009
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