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WYDARZENIA
Bemowo ma 25 lat!

25 lat minęło jak je-
den dzień! Nasza 
dzielnica właśnie 

osiągnęła ten piękny, mło-
dzieńczy wiek. Świętowaliśmy 
wszyscy – w Bemowskim 
Centrum Kultury i Amfite-
atrze w parku Górczewska. 

Z okazji 25-lecia Samo-
rządności Bemowa w Be-
mowskim Centrum Kultury 
odbyła się sesja nadzwyczajna 
Rady Dzielnicy Bemowo. Zo-
stali na nią zaproszeni m.in. 
byli samorządowcy i burmi-
strzowie Bemowa. 
– Bemowo to dzielnica, 
która dla wielu z nas jest 
domem, miejscem pracy, 
a na pewno jest miejscem 
bliskim naszemu sercu – 
mówił Jarosław Dąbrow-
ski, wieloletni burmistrz, 
dziś Przewodniczący Rady 
Dzielnicy Bemowo. – To 
oczywiście dzielnica z cie-
kawą historią, interesujący-
mi obiektami i instytucja-
mi, ale przede wszystkim 
dzielnica tworzona przez 
ludzi, przez mieszkań-
ców, którzy nierozerwalnie 
związani są z samorządem. 
I choć Bemowo w grani-
cach Warszawy znajduje 
się już od 1951 r., to naj-
większe zmiany i rozwój 
to właśnie ostatnich 25 lat 
samorządności. 

Złote Bemy 
dla zasłużonych

Z okazji rocznicy uho-
norowaliśmy instytucje, któ-
re pozytywnie wpłynęły na 
rozwój dzielnicy. Otrzymały 
Złote Bemy – nagrody, któ-
re są przyznawane od 2010 r. 
Jubileuszowe statuetki otrzy-
mali:

Laureaci nagrody „Złotego Bema” na 25 lecie samorządności Bemowa

Przewodniczący Rady i Zarząd Dzielnicy Bemowo z Wiceprzewodniczącą Rady Seniorów Dzielnicy  
Bemowo Bożeną Skudlarską

• Rada Seniorów Dzielnicy
 Bemowo m.st. Warszawy
• Zespół Folklorystyczny
 LAZURKI
• PROGRESJA
• Legia Warszawa 
 Sekcja Koszykówki
• Wisła Warszawa 
 klub ligi siatkówki kobiet
• Klub Seniora 
 OKIE SM Wola
• Ośrodek Profilaktyczno  
 -Wychowawczy MICHAEL
• Klub Seniora 
 SM Górczewska
• Dom Pomocy Społecznej 
 „Kombatant”
• Stowarzyszenie Seniorów 
 Środowiska Wojskowego
W części artystycznej wy-
stąpiła Izabela Szafrańska, 
gwiazd programu „The Voice 
of  Poland”. 

Koncert w Amfiteatrze
Druga część obchodów 

odbyła się w Amfiteatrze 
Bemowo. Dla mieszkańców 
zagrała Orkiestra Kameralna 
Filharmonii Narodowej. Mo-
gliśmy wysłuchać nie tylko 
poloneza czy koncertu forte-
pianowego Fryderyka Chopi-
na, ale też bardziej współcze-
snych utworów, jak muzyki  
z serialu „Janosik”, „Czter-
dziestolatek”, „Stawka więk-
sza niż życie”, „Zacznij od 

Bacha” Zbigniewa Wodeckie-
go, czy utworów Ennio Mor-
ricone i Wojciecha Kilara. 

Z rąk burmistrz nagrody 
otrzymali laureaci konkursu 
fotograficznego, którzy prze-
słali zdjęcia dzielnicy sprzed 
lat, pokazujące Bemowo 
wczoraj i dziś. Wystawę naj-
lepszych zdjęć można było 
oglądać w Bemowskim Cen-
trum Kultury. Na wszystkich 
uczestników koncertu czeka-
ły też rocznicowe muffinki  
i słodycze. 

–  Wśród mieszkańców, 
którzy przyszli świętować 
z nami urodziny dzielnicy, 
przeprowadziliśmy ankie-
tę na temat tego, co sądzą  
o naszych działaniach i tego, 
czego jeszcze oczekują, jakich 
wydarzeń i imprez chcieliby 
więcej – mówi Jakub Gręziak, 
zastępca burmistrza. – Zależy 
nam, by Bemowo dalej się 
rozwijało i to w kierunku, ja-
kiego chcą sami mieszkańcy, 
by nam wszystkim mieszkało 
się tu jak najlepiej. Jesteśmy 
dzielnicą młodą, ale już doj-

rzałą, pełną sił i energii.
– Mieszkam na Bemowie 

od urodzenia, choć wtedy 
była to jeszcze Wola – mówi 
pan Sebastian z Jelonek.  
– Przez 35 lat obserwuję, jak 
nasza dzielnica rośnie, pięk-
nieje, przestaje być sypialnią,  
a staje się centrum życia. 
Mamy ścieżki rowerowe, 
nowe ulice, place zabaw dla 
dzieci, imprezy kulturalne, 
koncerty, a niebawem będzie-
my mieć też metro. Życzę 
naszej dzielnicy, by nadal się 
rozwijała i żebyśmy razem 
świętowali 50-lecie, bo nie 
zamierzam się stąd wyprowa-
dzać. 

Dlaczego 25 lat?
Obszar naszej dzielnicy 

został przyłączony do War-
szawy w 1951 roku i wszedł 
w skład dzielnicy Wola. Wraz 
z reformą administracyjną  
z 1994 roku Bemowo stało 
się jedną 11 warszawskich 
gmin, a od 2002 r. – jedną  
z 18 dzielnic. 
(WPK)
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Mamy tu zarówno nowe osiedla mieszkaniowe, domki 
jednorodzinne na Boernerowie z okresu II Rzeczypo-
spolitej, ale także Fort Bema pamietający jeszcze czasy 
zaboru rosyjskiego. To tylko kilka przykładów pokazu-
jących, jak wyjątkowa jest nasza dzielnica. 

Naszym zadaniem jako samorządowców jest dba-
łość o zrównoważony rozwój całej dzielnicy przy za-
chowaniu tych różnic, które tworzą niepowtarzalny 
klimat Bemowa. Takie możliwości daje właśnie samo-
rząd terytorialny - jest najbliżej spraw mieszkańców, 
zaspokaja ich bieżące potrzeby, stwarza odpowiednie 
warunki dla rozwoju społecznego, kulturalnego i go-
spodarczego. Pomaga tworzyć lokalną wspólnotę. 

Rozwój Bemowa nie byłby możliwy, gdyby nie 
zaangażowanie mieszkańców, społeczników, wolon-
tariuszy oraz samorządowców. Różnią nas poglądy  
w wielu kwestiach, ale dla dobra lokalnej społeczności 
potrafimy znaleźć wspólne rozwiązania w myśl przy-
słowia „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Wszystkim, 
którzy na przestrzeni lat mieli swój udział w rozwoju 
naszej dzielnicy bardzo dziękuję. 

Ze swojej strony oraz moich współpracowników 
pragnę Państwa zapewnić, że uczynimy wszystko, aby 
Bemowo było wciąż miejscem, które jest przyjazne dla 
swoich mieszkańców. 

Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo 

WYDARZENIA

S 
 
zanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W tym roku przypada ważny jubileusz - obchodzimy 
25-lecie Bemowa. Przy tej okazji warto przypomnieć, 
że podstawy samorządu terytorialnego powstały 30 lat 
temu, gdy w 1990 roku uchwalono ustawę o samorzą-
dzie gminnym. Parlament postanowił w tzw. pierwszej 
ustawie warszawskiej, że stolica będzie składała się  
z 7 dzielnic-gmin. 4 lata później, w 1994 roku, wszedł 
w życie nowy ustrój, w którym centralna, dysponująca 
zwartą zabudową część miasta została jedną gminą 
Warszawa-Centrum, dzielącą się na dzielnice. Wokół 
niej powstało 9 gmin. Tak powstała Gmina Warsza-
wa-Bemowo. Obecnie, na mocy kolejnej ustawy war-
szawskiej z 2002 r., Warszawa jest gminą, podzieloną 
na 18 dzielnic - jedną z nich jest oczywiście Bemowo. 

Młodsi mieszkańcy zapewne nie pamiętają, że uli-
ca Górczewska miała jeden pas ruchu, tramwaje na  
ul. Powstańców Śląskich musiały mijać się na tzw. 
mijance, a na terenach za ulicą Lazurową były pola. 
Jak widać przez te 25 lat Bemowo zmieniło się dia-
metralnie: przebudowana i poszerzona została ulica 
Górczewska, powstały nowe szkoły i przedszkola,  
a za ulicą Lazurową – która również została posze-
rzona - wybudowano nowoczesne osiedle mieszkanio-
we. Dzięki trasie S8 znacznie poprawiła się komu-
nikacja z innymi dzielnicami, ale również możliwość 
łatwego wyjazdu np. na weekend poza miasto. W tym 
roku rozpoczęła się budowa metra – to bardzo ważna 
inwestycja dla Bemowa, na którą długo czekali miesz-
kańcy. 

Istotna jest także poprawa jakości życia mieszkań-
ców m.in. poprzez dostęp do szerokiej oferty kultural-
nej, różnych zajęć np. sportowych dla dzieci i młodzie-
ży czy poprawiających sprawność seniorów, możliwość 
uczestniczenia w wielu ciekawych wydarzeniach, któ-
re są dostępne w niedalekiej odległości od domu. Stara-
my się poszerzać i ulepszać ofertę zajęć kulturalno-edu-
kacyjnych oraz dostosowywać ją do zmieniających się 
potrzeb naszych mieszkańców.

Bemowo to połączenie nowoczesności i historii. 

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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nieju dopingowali m.in.: Re-
nata Kaznowska Zastępca 
Prezydenta m.st. Warszawy, 
Maciej Lasek, Mariusz Waj-
szczak i Jakub Gręziak -  Za-
stępcy Burmistrza Dzielnicy 
Bemowo, Dorota Ognicha 
Zastępca Dyrektora Biura 
Sportu i Rekreacji m.st. War-
szawy oraz Andrzej Strejlau 
i Michał Pol - dziennikarz 
sportowy.  (WOU)

WYDARZENIA
Amp Futbol gościł na Bemowie

Reprezentacja Polski 
wygrała w rozgrywa-
nym na Bemowie tur-

nieju Amp Futbol Cup. W fi-
nale zawodów biało-czerwoni 
pokonali faworytów - Rosję 
3:2! Po raz pierwszych w hi-
storii triumfowali w imprezie.

Zebrani kibice, którzy 
pojawili się na terenie OSiR 
Bemowo mogli zobaczyć 
zwycięski pochód Polaków 
do finału. Nasi reprezen-
tanci pokonali Francję (5:0), 
Gruzję (7:0) oraz w półfinale 
Włochy (3:0). 

Najwięcej emocji do-
starczył kibicom finał. Już  
w pierwszej połowie nasi re-
prezentanci prowadzili 2:0. 
Na kilkanaście minut przed 
końcem meczu było nawet 
3-0. Ambitna gra rosyjskiej 
„sbornej” dała im 2 bramki 
i przez ostatnie minuty było 

bardzo nerwowo. Ale nasi 
utrzymali wynik do końca.  

- Takie zawody pokazu-
ją, jak ważna jest determi-
nacja i pasja w uprawianiu 
sportu. Życzę by dzisiejsze 
zwycięstwo było wspania-
łym prognostykiem przed 
przyszłorocznymi Mistrzo-
stwami Europy w Amp 
Futbolu – powiedziała po 
meczu Urszula Kierzkow-
ska Burmistrz Dzielnicy 
Bemowo.

Reprezentacja Polski w trak-
cie zawodów miała ogromne 
wsparcie kibiców, ale i swoich 
ambasadorów, czyli Roberta 
Lewandowskiego, Łukasza 
Fabiańskiego i Kamila Grosic-
kiego, którzy przed turniejem 
spotkali się z ampfutbolistami, 
a potem dopingowali ich na 
trybunach podczas sobotniego 
meczu z Francją.

Wspaniałe zawody na te-
renie OSiR Bemowo zakoń-
czyła uroczystość wręczenia 
pamiątkowych pucharów dla 
każdej z uczestniczących dru-
żyn. Nagrodę dla najlepszego 
reprezentanta Polski w tur-
nieju z rąk burmistrz Urszuli 
Kierzkowskiej otrzymał Ja-
kub Kożuch.

Naszym reprezentantom 
podczas dwudniowego tur-

Turniej Amp Futbol odwiedził Robert Lewandowski

Od lewej: Mariusz Wajszczak i Maciej Lasek Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo oraz Łukasz Fabiański 

Renata Kaznowska Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo 
oraz Dorota Ognicha Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Rekreacji wraz z reprezentacja Polski w Amp Futbolu

Od prawej: Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Jakub Kożuch najlepszy reprezentant Polski, 
Renata Kaznowska Wiceprezydent Warszawy oraz Dorota Ognicha Wicedyrektor Biura Sportu i Rekreacji
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Koła Przeciwlotników nr 36 
Organizacji Mazowieckiej 
ZŻWP, którzy będą prowa-
dzić to miejsce i przedstawi-
ciele Bemowskiego Centrum 
Kultury. To dzięki współpracy 
tych organizacji z Zarządem 
Dzielnicy Bemowo udało się 
sprawnie i szybko uruchomić 
to miejsce. (WOU)

szej pomocy. Na zakończenie 
imprezy zebrani mieszkańcy 
wysłuchali koncertu Antoni-
ny Krzysztoń.

W wydarzeniu wzięli udział 
m.in.: Urszula Kierzkowska  
Burmistrz Dzielnicy Bemo-
wo oraz jej zastępcy Maciej 
Lasek i Mariusz Wajszczak, 
a także Magdalena Gogol, 
Ewa Przychodzeń-Schmidt  
i Anna Wosińska radne  
Dzielnicy Bemowo. 
(WOU)

WYDARZENIA

Maciej Lasek Zastepca Burmistrza Dzielnicy Bemowo przy tablicy z pomysłami mieszkańców co powinno 
się zmienić w naszej dzielnicy

od lewej: Dagmara Dulęba Poluszyńska Członek Zarządu Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, 
Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo oraz Mariusz Wajszczak i Maciej Lasek Zastępcy 
Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Uroczyste otwarcie nowego Miejsca Aktywności Lokalnej

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo, jej zastępca Mariusz Wajszczak i Magdalena Gogol Radna 
Dzielnicy Bemowo wręczają upominki zdolnym mieszkankom, podopiecznym Fundacji Rozwoju Artystycznego

Piknik rodzinny „Bemowo z Aniołami”

Nowy MAL na Bemowie 

14 września, na tere-
nie wokół kościo-
ła pw. Matki Bo-

żej Królowej Aniołów przy  
ul. ks. Bronisława Markie-
wicza 1, odbył się rodzinny 
piknik „Bemowo pod Anio-
łami”. Od godziny 12.00, na 
mieszkańców czekały liczne 
występy na scenie, gry i za-
bawy dla całych rodzin, kon-
kursy sprawnościowe, dmu-
chańce, euro bungee, pokazy 
wielkich baniek mydlanych, a 

3 października odbyło 
się uroczyste otwarcie 
nowego Miejsca Ak-

tywności Lokalnej w naszej 
dzielnicy. Jest to pierwszy  
w Warszawie – i najpraw-
dopodobniej też pierwszy  
w Polsce - MAL Służb Mun-
durowych RP.

także okolicznościowa foto-
budka i monidło przypomi-
nające o strategii #Warsza-
wa2030.

Na blisko 60 stoiskach 
prezentowały się m.in. licz-
ne organizacje pozarządo-
we, fundacje, stowarzyszenia  
i kluby sportowe oraz gru-
py dziecięce i młodzieżowe 
Ośrodka „Michael”. Wśród 
nich można było znaleźć 
także ekspozycje Wydziału 
Spraw Społecznych i Zdrowia 

dla Dzielnicy Bemowo oraz 
#Warszawa2030, gdzie pre-
zentowano strategię miasta. 
To tam każdy mieszkaniec 
mógł zgłosić swoje pomysły 
związane z ulepszeniem stan-
dardów życia na terenie dziel-
nicy. Piknik był także okazją 
do informowania o kampanii 
przeciwko przemocy „Wi-
dzisz – reaguj”. W trakcie 
wydarzenia funkcjonariusze 
Policji i Straży Miejskiej po-
kazywali jak udzielać pierw-

- Mam nadzieję, że nowe 
miejsce spodoba się lokal-
nej społeczności, które jest 
nie tylko dla osób związa-
nych ze służbami mundu-
rowymi, ale dla wszystkich 
mieszkańców. Serdecznie 
Państwa zapraszamy na  
ul. Pełczyńskiego 30c – 

mówi Urszula Kierzkowska  
Burmistrz Dzielnicy Bemowo.

W uroczystości wzię-
li udział m.in. Maciej Lasek  
i Mariusz Wajszczak Zastęp-
cy Burmistrza Dzielnicy Be-
mowo, Piotr Jaworski Prezes 
TBS Warszawa Północ, który 
udostępnił lokal na stworze-
nie MAL-a, przedstawiciele 
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Świerk biały ‚Conica’, Ży-
wotnik zachodni ‚Danica’, 
Pigwowiec japoński ,Jaśmi-
nowiec wonny ‚Aureus’,Hor-
tensja bukietowa ‚Limelight’, 
Żurawka w odmianach, Chry-
zantemy ogrodowe drobno-
kwiatowe różnokolorowe, 
Wrzos Garden Girls w kolo-
rach: biały, czerwony, fioleto-
wy, cebulki tulipanów, hiacyn-
tów, narcyzów i krokusów. 

W wyniku przeprowadze-
nia akcji Sprzątanie Świata ze-
brano: 4,3 tony elektrośmieci, 
1,8 ton papieru, 800 kg szkła, 
400 kg plastiku i 150 kg meta-
lu.   (WOŚ)

ŚRODOWISKO
Ekopiknik w Parku Górczewska

Nowe dotacje na likwidację tzw. kopciuchów

21 września w go-
dzinach 10.00 – 
13.00 odbył się 

w Parku Górczewska Piknik 
Ekologiczny wraz z akcją 
Sprzątanie Świata organizo-
wany przez Wydział Ochrony 
Środowiska. 

W Pikniku ekologicz-
nym wzięły udział fundacje 
i stowarzyszenia działające 
w ramach Dzielnicowej Ko-
misji Dialogu Społecznego, 
Rada Seniorów Dzielni-
cy Bemowo oraz instytucje  
i organizacje tworzące Fo-
rum Bemowskich Seniorów 
wraz z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. Swoje stanowiska 
przygotowały również Lasy 
Miejskie – Warszawa, Kam-
pinoski Park Narodowy, Kli-
nika Weterynaryjna Bemowo  

Stolica wprowadzi nowy 
system dotacji do eko-
logicznego ogrzewa-

nia domów. Wyższa kwota 
wsparcia inwestycji w budyn-
kach wielorodzinnych, do-
datki na odnawialne źródła 
energii i dofinansowanie do-
stępne cały rok to kilka zmian 
w uchwale, którą 26 września 
przyjęli stołeczni radni.

Warszawiacy mogą uzy-
skać wyższą dotację na likwi-

dację kopciucha, przy czym 
wysokość dotacji zostanie 
dostosowana do rodzaju bu-
dynku i skali inwestycji. Kwo-
ta wzrosła z 7 tys. zł do 12 
tys. zł. Teraz kolejną zachętą 
dla mieszkańców domów jed-
norodzinnych, którzy zdecy-
dują się m.in. na podłączenie 
do gazu będzie dodatkowe  
10 tys. zł na nową lub moder-
nizowaną instalację grzewczą. 
Na jeszcze lepsze warunki 

będą mogły liczyć osoby, 
które chcą korzystać z ciepła 
sieciowego – dofinansowanie 
może wynieść aż 40 tys. zł.  
Z kolei zdecydowani na za-
stąpienie kopciucha grunto-
wą pompą ciepła mogą liczyć 
nawet na 50 tys. zł wsparcia 
od miasta.

Wszyscy zainteresowani uzy-
skaniem finansowego wsparcia 
na ekologiczne formy ogrzewa-
nia będą mogli złożyć wniosek 

w swoim urzędzie dzielnicy. By 
mieszkańcy nie martwili się o 
czas realizacji inwestycji i okres 
rozliczeniowy, nowa uchwała 
znosi okresowe przyjmowa-
nie dokumentów. Dzięki temu 
warszawiacy będą mogli ubie-
gać się o dotację przez cały 
rok. Nabór wniosków na no-
wych zasadach rozpocznie się  
w drugiej połowie października.

Więcej informacji na www.
bemowo.waw.pl

Marta Sylwestrzak Radna Dzielnicy Bemowo 
m.st. Warszawy

i Straż Miejska m.st. Warszawy.
Przygotowano mnóstwo 

atrakcji dla wszystkich uczest-
ników Pikniku. Odbywały 
się warsztaty i zabawy dla ca-
łych rodzin: eko gry dla dzieci 
związane z ochroną środowi-
ska i prawidłową segregacją 
odpadów, quiz dla starszych 
dzieci dot. ochrony powie-
trza i przeciwdziałania smo-
gowi, konkurs dot. wiedzy  
o pszczołach, w którym na-
grodą był miód z bemowskiej 
pasieki, a dla najmłodszych 
dzieci przygotowano pokaz 
baniek mydlanych oraz ma-
lowanie buziek. Podczas im-
prezy można było uzyskać 
informacje dot. spalania śmie-
ci i wpływu takiego działania 
na nasze zdrowie oraz poru-
szane były kwestie dyrektywy  

w sprawie ograniczenia wpły-
wu niektórych produktów  
z tworzyw sztucznych na śro-
dowisko. Odbyły się również 
warsztaty dla całej rodziny, 
podczas których można było 
nauczyć się wykonywania 
lemoniady na bazie miodu  
z dodatkiem ziół, kwiatów  
i warzyw oraz skosztować 
zdrowych kanapek i owoców. 
Dla mieszkańców przygotowa-
no także materiały edukacyjne 
dot. ochrony środowiska oraz 
torby ekologiczne do wielo-
krotnego użytku - z inicjaty wy 
Radnej Marty Sylwestrzak.

Natomiast w ramach akcji 
Sprzątanie Świata za dostar-
czone surowce wtórne miesz-
kańcy otrzymali 4.515 szt. do-
rodnych sadzonek krzewów, 
kwiatów i cebulek kwiatów: 
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ne pieśni morskie oraz pieśni 
kubryku. Pieśni spod „znaku 
wody i wiatru” mistrzowsko 
zagrał Marek Majewski oraz 
Gdańska Formacja Szantowa. 
Gościnnie zaśpiewali Zejman  
i Garkumpel.

Cieszy nas popularność 
letnich wydarzeń na Bemo-
wie, które dzięki różnorodno-
ści ściągają odbiorców z całej 
Warszawy. Ten trend koniecz-
nie chcemy utrzymać - dodał 
Maciej Lasek Zastepca Bur-
mistrza Dzielnicy Bemowo.

Projekty organizacji pozarządo-
wych w ramach Lata kultural-
nego:

Znaczący wkład w miejskie 
lato kulturalne wniosły orga-
nizacje pozarządowe. Między  
23 czerwca, a 4 sierpnia br. Sto-
warzyszenie WEST po raz ko-
lejny zrealizowało cykl koncer-
towy na Bemowie. W ramach 
„Rozśpiewanego Amfiteatru!” 
odbyły się cztery koncerty, dedy-
kowane publiczności w różnym 
wieku. Fundacja Kulturalne 
Dzieci po raz drugi zorganizo-
wała wakacyjną serię spektakli, 
warsztatów i koncertów wielo-
pokoleniowych pod nazwą Kul-
turalne Bemowo, przygotowaną 
specjalnie dla żądnych przygód  
dzieci i rodziców! 
(WKU)

KULTURA
Lato kulturalne na Bemowie

Sezon letnich wydarzeń już 
za nami. Podczas kilku 
miesięcy byliśmy świad-

kami wielu interesujących wyda-
rzeń muzycznych i teatralnych 
na Bemowie. Letni program dla 
mieszkańców był bogaty pod 
każdym względem. Uczestni-
czyliśmy w cyklu koncertów 
„Młynarski na Bemowie”, 
przeżywaliśmy niezapomniane 
chwile podczas komediowych 
śród w Amfiteatrze, oglądali-
śmy filmy w kinie plenerowym,  
w końcu bawiliśmy się na let-
nich potańcówkach. 

Liczną widownię zgroma-
dziły - organizowany po raz 
kolejny cykl koncertów arty-
stów zajmujących trwałe miej-
sce w historii polskiej muzyki 
rozrywkowej oraz komediowe 
środy z teatrem Capitol. Pod-
czas czterech lipcowych wie-
czorów utwory Wojciecha 
Młynarskiego w mistrzowskich 
interpretacjach wykonali dla 
nas znani artyści: Gaba Kulka  
z zespołem - Młynarski Plays 
Młynarski, Alicja Majewska  
i Włodzimierz Korcz, Piotr 
Machalica i Maciej Maleńczuk. 
Dyrektorem artystycznym i go-
spodarzem „przedsięwzięcia” 
był Jan Emil Młynarski. 

- Wyjątkowi artyści, do-
skonałe wykonanie oraz zna-
komite aranżacje utworów, 

tak można scharakteryzować 
cykl koncertów „Młynarski 
na Bemowie” – podsumował 
Maciej Lasek Zastępca Bur-
mistrza Dzielnicy Bemowo. 

W środowe sierpniowe wie-
czory mieszkańcy Bemowa 
przenosili się do świata naj-
zabawniejszych komedii oraz 
pikantnych fars z udziałem 
popularnych gwiazd! W wesoły  
i pogodny nastrój wprowadza-
ły nas kolejno: „Skok w bok”, 
„Przekręt (nie) doskonały, 
„Cud”- z udziałem znanych  
i lubianych aktorów, mi.in: Do-
roty  Choteckiej, Jacka Kopi-
czyńskiego, Pauliny Holtz, Mi-
chaliny Sosny, czy Joanny Moro. 
Środy komediowe w okresie 
jesienno-zimowym wkrótce za-
goszczą na deskach WAT-u. 

Duży wkład w bemowskie 
lato kulturalne wniósł zwycię-
ski projekt „Kino plenerowe 
przy Hali Sportowej OSiR” 
zrealizowany w ramach budżetu 
obywatelskiego. Zobaczyliśmy 
14 filmów z repertuaru kina 
światowego m.in.: Dobrze się 
kłamie w miłym towarzystwie, 
Pan od muzyki, Za jakie grze-
chy, dobry Boże?, Młodość, 
Cinema Paradiso czy Przerwane 
Objęcia. 

Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się sobotnie, 
wieczorne spotkania taneczne, 

które odbywały się na tyłach 
akademika Jelonek. Przy prze-
bojach z dawnych lat bawiły się 
wszystkie pokolenia. Królowały 
zróżnicowane pod względem 
muzycznym przeboje lat 90, 
muzyka disco polo i największe 
włoskie przeboje. 

Wakacje zakończyliśmy kon-
certem norweskiego skrzypka, 
piosenkarza, tekściarza i kom-
pozytora, Alexandra Rybaka. 
Białorusin, reprezentujący Nor-
wegów w 2009 r. wygrał Kon-
kurs Eurowizji co otworzyło 
mu drzwi do kariery. Europej-
ska trasa koncertowa piosenka-
rza umożliwiła mieszkańcom 
Bemowa oraz polskiemu fan-
klubowi artysty podziwianie 
jego talentu podczas koncer-
tu w Amfiteatrze 7 września. 
Alexander po raz kolejny udo-
wodnił, że skrzypce doskonale 
wpasowują się we współczesne 
gatunki muzyczne. Publiczność 
bawiła się znakomicie zarówno 
przy popowych przebojach ar-
tysty, jak i przepięknych, nostal-
gicznych balladach. 

Cykl letnich wydarzeń w be-
mowskim Amfiteatrze zakoń-
czył koncert muzyki morskiej 
21 września. Wystąpił m.in. 
męski chór szantowy Zawisza 
Czarny, jedyny w Polsce, w re-
pertuarze którego znajdują się 
szanty klasyczne, ceremonial-

Maciej Lasek i Aleksandra Zięba Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo z aktorami Teatru Capitol

Alexander Rybak 
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NIERUCHOMOŚCI

KULTURA
Blues zagościł na Bemowie

Za nami druga edy-
cja Bemowo Blues. 
Mieszkańcy wspania-

le bawili się w naszym amfite-
atrze i już czekają na kolejne 
koncerty.

Koncert odbył się w ostat-
ni piątek września w Am-
fiteatrze Bemowo w parku 
Górczewska. Jako pierwszy 
przed bemowską publiczno-
ścią wystąpił Wes Gałczyń-
ski & Power Train. Zespół 
powstał w 2012 r. i wyróżnia 
się na polskiej scenie amery-
kańskim brzmieniem. Ma za 
sobą liczne występy, m.in. na 
kilku ważnych festiwalach, 
np. Jimiway Blues Festival, 
Olsztyńskie Noce Bluesowe, 
czy największy festiwal bluesa 
w Polsce Rawa Blues Festival, 

na którym zespół gościł już 
dwukrotnie. 

Kolejnym zespołem na 
deskach bemowskiego amfi-
teatru był występ Bluesma-
szyny. To warszawsko-prusz-
kowski zespół bluesowy 
założony w 2007 roku przez 
Karola Lechowskiego, 
uczestnika The Voice of  Po-
land. W jego muzyce można 
odnaleźć zarówno brzmienie 
przedwojennego bluesa, rag-
time’u, rock’n’roll’a, jak rów-
nież blues rocka i texas bo-
ogie. Zespół jak zwykle miał 
doskonały kontakt z publicz-
nością i dostarczył wszystkim 
wspaniałej zabawy połączo-
nej z lekcją historii bluesa. 

Kulminacyjny punkt wie-
czoru to występ hiszpańsko-

-argentyńsko-włoskiego pro-
jektu Cesar Crespo & Tola 
Band featuring Gaston Mar-
chesani. 

– Zorganizowanie festi-
walu bluesowego w naszej 
dzielnicy to świetny pomysł 
– mówi Marek, mieszkaniec 
Górc. – W Warszawie brakuje 
takich wydarzeń, szczególnie 
otwartych dla mieszkańców,  
a szkoda, bo to ciekawa mu-

zyka z wieloletnią tradycją. 
– Już teraz zapraszam na ko-
lejne edycje Bemowo Blu-
es – mówi Jakub Gręziak,  
Zastępca Burmistrza Be-
mowa. – To doskonała 
muzyka na wysokim po-
ziomie i widzieliśmy, jak 
bardzo koncerty podobały 
się mieszkańcom, dlatego 
chcemy, by odbywało się 
ich więcej.            (WPK)

Cesar Crespo & Tola Band featuring Gaston Marchesani



Twoje Bemowo ● Październik 2019  11

20 zawodników z Polski, 
Włoch i Litwy. Turniej po-
prowadzili były mistrz świa-
ta wagi ciężkiej organizacji 
WBF Albert Sosnowski oraz 
Marcin Czerwiński. 
(WPK)

SPORT
Gala Boksu Legii Warszawa

28 września, odby-
ło się Międzyna-
rodowe Grand 

Prix Klubu Bokserskiego 
„Legia Warszawa”, które ofi-
cjalnie otworzył Jakub Grę-
ziak - Zastępca Burmistrza 

Stanowisko Zarządu Dzielnicy Bemowo
w sprawie drogi szybkiego ruchu S7

Zarząd Dzielnicy Be-
mowo rozumie po-
trzebę dokończenia 

budowy trasy S7 jednak 
stanowczo sprzeciwiają 
się jej budowie w propo-
nowanym przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad przebiegu 
przez Bemowo. 

Niepokojące są fakty:
1. Proponowany prze-
bieg trasy S7 w warian-
cie II, na terenie dzielni-
cy Bemowo przechodzi 
przez obszary gęstej za-
budowy mieszkaniowej 
oraz w bezpośredniej bli-
skości placówek szkol-
nych i przedszkolnych.  
W naszej ocenie niedo-

puszczalne jest rozwiąza-
nie przewidujące przebieg 
trasy w zaproponowanym 
korytarzu ze względu na 
negatywne czynniki utrud-
niające życie kilkudzie-
sięciu tysiącom miesz-
kańców, narażenie ich na 
ogromny hałas oraz zanie-
czyszczenie powietrza spa-
linami z olbrzymiej liczby 
samochodów, które będą 
codziennie przejeżdżać tą 
trasą; 

2. Bliskość trasy od osie-
dli mieszkaniowych na-
razi istniejącą zabudowę 
na drgania związane po-
czątkowo z budową trasy, 
a później ruchem pojaz-
dów - zwłaszcza ciężkich. 

Może to w skrajnym przy-
padku doprowadzić do 
uszkodzenia konstrukcji 
budynków ulokowanych  
w bezpośrednim sąsiedz-
twie trasy. W przyszłości 
może to skutkować rosz-
czeniami mieszkańców  
i właścicieli nieruchomo-
ści o wypłatę wysokich od-
szkodowań. 

3. Trasa S7 wpłynie bez-
pośrednio na degradację 
środowiska naturalnego 
poprzez utratę siedlisk 
przyrodniczych - w tym 
wielu gatunków ptaków, 
nietoperzy, bytujących na 
terenie i w sąsiedztwie za-
bytkowego Fortu Bema.

4. Budowa tuneli w otwar-
tych wykopach, przez 
dłuższy czas utrudni połą-
czenie Bemowa z Bielana-
mi i Wolą.

W związku z powyż-
szym Zarząd Dzielnicy 
Bemowo stanowczo sprze-
ciwia się budowie trasy S7 
w proponowanym przebie-
gu. Powyższe stanowisko 
zostanie przekazane do 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Równocześnie zachęca-
my mieszkańców do prze-
kazywania swoich uwag 
dotyczących przebiegu tra-
sy S7 do siedziby GDDKiA 
mieszczącej przy ul. Wro-
niej 53, 00-874 Warszawa. 

Dzielnicy Bemowo. Podczas 
zmagań sportowców obecny 
był także Radny Kazimierz 
Szczerba.

W zawodach wzięli udział 
zawodnicy w wieku od 15. 
do 23. roku życia, jak rów-

nież osoby trenujące boks 
amatorsko dla własnej sa-
tysfakcji i sprawności fizycz-
nej. W kategoriach: junior 
młodszy (15-16 lat), junior 
(17-18 lat) i młodzieżowiec 
(19-23 lata) wystartowało  od lewej: Michał Kwaśniewski Prezes Klubu Bokserskiego „Legia Warszawa”, Stanisław Mizigurski 

Trener zespołu Litwy, Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo i Kazimierz Szczerba 
Radny Dzielnicy Bemowo
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nek i zabawa przy muzyce.
W uroczystości wzięli udział 

Mariusz Wajszczak Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Bemowo 
oraz Katarzyna Załuska-Schu-
macher – Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Wychowania.
(WOW)

EDUKACJA

SPRAWY SPOŁECZNE
Seniorzy z Bemowa najlepszą drużyną III Warszawskiej Olimpiady Seniorów

Bemowski Dzień pszedszkolaka

Bemowscy seniorzy 
obronili tytuł najlep-
szej drużyny Olim-

piady Seniorów i zdobyli  
w sumie 33 medale: 11 złotych, 
11 srebrnych i 11 brązowych. 
Tym razem nasza reprezen-
tacja liczyła 190 zawodników  
i wspierana była przez wicebu-
rmistrzów Mariusza Wajszcza-
ka oraz Macieja Laska. 

20 września obcho-
dziliśmy Bemowski 
Dzień Przedszko-

laka. Z tej okazji Przedszkole 
nr 381 przy ul. Szobera 1/3, 
tradycyjnie już, zorganizowało 
spartakiadę. Wzięło w niej udział 
dwanaście przedszkoli i pięć 
oddziałów przedszkolnych ze 

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo uczestniczy w zabawach z dziećmi  
w Przedszkolu nr 381

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo z dyrekcją i nauczycielami z Przedszkola nr 381 

Bemowscy seniorzy podczas Olimpiady

Renata Kaznowska Zastępca Prazydenta m.st. Warszawy oraz Mariusz Wajszczak i Maciej Lasek  
Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo z seniorami

szkół podstawowych.
Na dzieci czekały atrakcyj-

ne konkurencje sportowe: tor 
przeszkód, kręgle, celne oczko, 
slalom z wodzikiem, przejście 
po kładce, szczudła, ciuciubab-
ka, kelner, kangurki i skuteczny 
piłkarz. Każdy uczestnik sparta-
kiady był zwycięzcą i otrzymał 

medal, dyplom oraz nagrody 
ufundowane przez  Burmistrz 
Dzielnicy Bemowo – Urszulę 
Kierzkowską, która objęła to 
wydarzenie patronatem hono-
rowym. 

Po sportowych konkuren-
cjach na dzieci czekał poczęstu-

Program Warszawskiej 
Olimpiady Seniorów obej-
mował rywalizację sportową  
w wybranych dyscyplinach 
olimpijskich (m.in. pływanie 
na dystansach, bieganie na dy-
stansach, pchnięcie kulą, skok  
w dal, strzelanie z łuku, ergo-
metry wioślarskie, tenis stoło-
wy, brydż sportowy, szachy) 
oraz w wybranych konkuren-

cjach rekreacyjnych (m.in. mini 
golf, strzały piłką na bramkę, 
piłkarzyki, narciarze, mini ping 
pong, slalomy, biegi, labirynty, 
zajęcia gimnastyczne i aerobo-
we, aqua aerobik, nordic wal-
king, yoga). 

Zawody rozgrywane były  
 w trzech kategoriach wie-

kowych: 1. poniżej 70 lat,  
2. 71-80 lat, 3. powyżej 80 lat, 
a uczestnicy wydarzenia mo-
gli skorzystać także z atrakcji 
towarzyszących, m.in.: mia-
steczka zdrowia i konkursów 
tematycznych. Odbył się także 
koncert Andrzeja Rybińskiego. 
(WSZ)
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chodietetyka. Ponadto, na 
stanowiskach strefy badań 
mieszkańcy mogli otrzy-
mać voucher na bezpłatną 
konsultację psychologicz-
ną, jak również skorzystać  
z instruktażu  badania piersi 
z wykorzystaniem specja-
listycznych fantomów me-
dycznych do diagnostyki 
nowotworowej.

Pogoda sprzyjała wydarze-
niu. Biegaczom dziękujemy 
za entuzjazm, kibicom - za 
doping, a pozostałym uczest-
nikom wydarzenia za licz-
ne przybycie i skorzystanie  
z oferty w strefie badań profi-
laktycznych.
(WSZ)

realizujemy działania pro-
filaktyczne skierowane do 
różnych grup odbiorców: 
dzieci, młodzieży, dorosłych, 
w tym również do rodziców, 
różnych grup zawodowych  
i społeczności lokalnej  
– Urszula Kierzkowska Bur-
mistrz Dzielnicy Bemowo. 
(WOU)

Start kampanii „Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to Kto?”

SPRAWY SPOŁECZNE

Celem kampanii jest 
podwyższenie świa-
domości mieszkań-

ców Bemowa na temat zja-
wiska przemocy w rodzinie  
(w tym głównie przemocy 
psychicznej, ekonomicznej 
czy seksualnej, którą w odróż-
nieniu do przemocy fizycznej, 
trudniej jest dostrzec).

W sytuacjach wystąpienia 
przemocy w rodzinie po-
dejmowane są działania na 
rzecz pomocy i ochrony osób 

doświadczających przemocy 
oraz działania dyscyplinu-
jące i edukacyjno – korekcyj-
ne dla osób, które przemoc 
stosują. Pomocy rodzinom  
z problemem przemocy służy 
procedura „Niebieskiej Kar-
ty”. Koordynatorem działań 
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie jest Ze-
spół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.

„Przemoc w rodzinie jest 

szczególnie trudnym do-
świadczeniem, bo dotyczy 
osób sobie najbliższych. Na-
rusza bezpieczeństwo fizycz-
ne i emocjonalne, godność  
i wolność osobistą oraz po-
woduje krzywdy i cierpienie.

Przeciwdziałanie przemo-
cy jest zadaniem dzielnicy, 
dlatego poprzez instytucje 
i organizacje pozarządowe 

od lewej: Izabela Zwierz Dyrektor OPS, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo oraz  
Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo inaugurują kampanię

Izabela Zwierz Dyrektor OPS, Piotr Kobierski Dyrektor Dzielnicowego Biura Oświaty i Wychowania 
podczas konferencji poświęconej kampanii „Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to Kto?”

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo i jej zastępca Mariusz Wajszczak z uczestnikami Biegu po Zdrowie

Bieg po Zdrowie w Parku Górczewska

22 września na tere-
nie Parku Gór- 
czewska odbył 

się „Bieg po Zdrowie”. Bli-
sko 400 uśmiechniętych  
i zmotywowanych mieszkań-
ców biło rekord szybkości 
na ośmiu przygotowanych 
trasach. 

Jedną z nich pokonał 
również Mariusz Wajszczak 
Zastępca Burmistrza Dziel-
nicy Bemowo, a wszystkich 
biegaczy dopingowała Ur-
szula Kierzkowska Burmistrz 
Dzielnicy Bemowo. Każdy 
uczestnik biegu otrzymał pa-
miątkowy medal, a najlepsi 

w swoich kategoriach zostali 
wyróżnieni pucharami i na-
grodami. 

W tym dniu na terenie 
Parku Górczewska zorga-
nizowano również strefę 
badań profilaktycznych. 
Każdy mieszkaniec mógł 
wykonać bezpłatnie m.in.: 
badanie wzroku, słuchu, 
mammografię oraz po-
miar ciśnienia, cukru,  
a także badanie składu cia-
ła wraz ze wstępną konsul-
tacją żywieniową. Dużym 
zainteresowaniem miesz-
kańców cieszyły się sta-
nowiska do masażu oraz 
konsultacje psychologa – 
psychoterapeuty oraz psy-
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m.st. Warszawy i Zbigniewa 
Leszczyńskiego Komendan-
ta Straży Miejskiej.

Na zakończenie uroczy-
stości zaproszeni goście 
zobaczyli pokaz technik in-
terwencyjnych w wykonaniu 
strażników z Grupy Poka-
zowej oraz pokaz musz-
try paradnej w wykonaniu 
Kompanii Reprezentacyjnej. 

Na uroczyste obchody 
przybyli m.in.: Wicewojewo-
da Mazowiecki Artur Stan-
dowicz, przedstawiciele rady 
m.st. Warszawy, samorządu, 
środowisk powstańczych, 
służb i formacji munduro-
wych oraz duchowieństwa. 
(WOU)

WYBORY 2019
Gdzie wybieramy?
Znajdź swoją komisję

Transport dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową 

Wybory odbę-
dą się w nie-
dzielę 13 paź-

dziernika. Oddać głos 
będzie można w godzi-
nach 7:00 - 21:00. Jeśli 
nie jesteś pewien gdzie 

Usługę specjalistycz-
nego przewozu osób 
z niepełnosprawno-

ścią ruchową podczas wybo-
rów będzie realizować firma 
USŁUGI TRANSPORTO-
WE Marek Włastowski.

SPRAWY SPOŁECZNE

mieści się Twój lokal wy-
borczy, bo np. zmieniłeś 
adres zamieszkania lub 
głosujesz po raz pierw-
szy, możesz skorzystać  
z wyszukiwarki na stronie  
wybory.um.warszawa.pl

Przyjmowanie zgłoszeń 
pod numerami telefonu:  
(22) 298-59-00 i 720-915-300 
oraz drogą elektroniczną pod 
adresem bus@specjaltrans.pl 
do dnia 12 października 2019 r.  
do godz. 15.00

Obchody święta Straży Miejskiej

11 września odby-
ły się uroczyste 
obchody Dnia 

Straży Miejskiej. Podczas 
uroczystości ślubowanie 
złożyli nowo przyjęci funk-
cjonariusze. Jak co roku, 
najlepsi pracownicy otrzy-
mali złote, srebrne i brązo-
we odznaczenia „Zasłużony 
dla Straży Miejskiej m. st. 
Warszawy”, kilkudziesięciu 
funkcjonariuszy awansowa-
ło na wyższe stanowiska, 
a medalem „Za ofiarność i 
odwagę”, zostali odznaczeni 
funkcjonariusze, którzy w 

styczniu tego roku na war-
szawskim Zaciszu uratowali 
ludzi z płonącego budynku. 
Specjalne podziękowania 
trafiły również do funkcjo-
nariuszy z „Ulicznego Pa-
trolu Medycznego”, którzy 
świadczą pomoc medyczną 
na rzecz osób bezdomnych. 
Nagrody bemowskim funk-
cjonariuszom wręczył Ma-
ciej Lasek Zastępca Burmi-
strza Dzielnicy Bemowo.

Wyróżnieniem honoro-
wym podczas uroczystości 
został odznaczony Zbi-
gniew Galperyn, Wicepre-

zes Zarządu Związku Po-
wstańców Warszawskich. 
Otrzymał je z rąk Rafała 
Trzaskowskiego Prezydenta 

Maciej Lasek Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo wręcza nagrody bemowskim funkcjonariuszom

Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy podczas uroczystości
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