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SIERPIEŃ 
8, 18, 22, 25, 29 sierpnia,  
godz. 18

Chór Bemcanto, otwarte warsztaty wokalne 
(bez ograniczeń wiekowych)
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo, 
ul. Powstańców  Śląskich 70, wstęp wolny

 1–19 sierpnia, godz. 8–16  
(poniedziałki do godz. 18)

Wystawa węgierskich makatek kuchennych 
ze zbiorów Elżbiety Piskorz-Branekowej
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców  
Śląskich 70, II piętro, wstęp wolny

7 sierpnia, godz. 13.30
Teatralny Poranek Bajkowy 
„Największy bałaganiarz świata”
Miejsce: Amfiteatr Bemowo, bilety: 9zł, 
dostępne w kasie BCK

7 sierpnia, godz. 15
Klasyka na deser – cykl koncertów w otwartej 
przestrzeni: Harmonium Duo – duet akordeoni-
stów
Miejsce: otoczenie Amfiteatru Bemowo, 
wstęp wolny

12 sierpnia, godz. 21
Kino letnie „Nieustraszeni bracia Grimm”
Miejsce: Amfiteatr Bemowo, wstęp wolny

14 sierpnia, godz. 15
Klasyka na deser: Arundo – kwartet stroikowy 
Miejsce: otoczenie Amfiteatru Bemowo, 
wstęp wolny

17 sierpnia, godz. 9–15 
Zapisy na bezpłatne zajęcia sportowe i prozdro-
wotne, tel. 53 37 860

19 sierpnia, godz. 18.30 
Wystawa malarstwa Mirki Machel 
„In via – w drodze”, wernisaż
Miejsce: Art.Bem, galeria I piętro, wstęp wolny

20 sierpnia, godz. 12–21
Piknik Muzyczny – Mała Scena Bemowska na For-
tach Bema: muzyka elektroniczna prezentowana 
przez DJ, otwarte jam session dla mieszkańców 
Bemowa oraz otwarte warsztaty muzyczne (bęb-
ny ) dla chętnych spośród publiczności
Miejsce: Forty Bema, teren przed koszarami pół-
nocnymi, wstęp wolny

21 sierpnia, godz. 15
Klasyka na deser: Poco Leggiero – kwartet klar-
netowy oraz rosyjski taneczny zespół dziecięcy 
Buratino (Pinokio)
Miejsce: otoczenie Amfiteatru Bemowo, 
wstęp wolny

26 sierpnia, godz. 21
Kino letnie „Sin City – Miasto grzechu”
Miejsce: Amfiteatr Bemowo, wstęp wolny

28 sierpnia, godz. 15
Klasyka na deser: Toruński Kwartet Waltorniowy
Miejsce: otoczenie Amfiteatru Bemowo, 
wstęp wolny

30 sierpnia, godz. 18
Get Jiggy! Tańcz! – impreza taneczna
Miejsce: Amfiteatr Bemowo, wstęp wolny

WRZESIEŃ
3 września, godz. 13
Bemowski Piknik Country 
– „W drodze na Dziki Zachód”
Miejsce: Amfiteatr Bemowo, wstęp wolny

3 września, godz. 12–21
Piknik Muzyczny – Mała Scena Bemowska na For-
tach Bema: muzyka elektroniczna prezentowana 
przez DJ, otwarte jam session dla mieszkańców  
Bemowa oraz otwarte warsztaty muzyczne (gita-
ra) dla chętnych spośród publiczności. 
Miejsce: Forty Bema, teren przed koszarami pół-
nocnymi, wstęp wolny

4 września, godz. 15
Klasyka na deser: kwartet smyczkowy Merlo 
Miejsce: otoczenie Amfiteatru Bemowo, 
wstęp wolny

4 września, godz. 10.30 – 15.30
Gra miejska „PRL na Bemowie”, odsłonięcie figury 
słomianego Misia z filmu Stanisława Barei
Start sprzed ratusza (ul. Powstańców Śląskich 70)

10 września, godz.13
 „Prosto na Bemowo Urban Festival”
Miejsce: Amfiteatr Bemowo, bilety: 30zł 
w przedsprzedaży i 35 zł w dniu imprezy

17 września, godz. 9 – 15
Dzień Otwarty w Art.bem – zapisy na zajęcia
Miejsce: budynek BCK, wstęp wolny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Kalendarium

Organizator:
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Kultury, tel. (22) 533 78 25
Bemowskie Centrum Kultury Art.bem, tel. (22) 532 04 00
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Fotofakty

Ulice gładkie jak stół
W ciągu weekendów wy-

remontowane zostały dwie   
bardzo ważne be-
mowskie arterie. 
Drogowcy wymie-
nili zniszczoną na-
wierzchnię ulicy 
gen. Sylwestra Ka-
liskiego na odcinku 
między Antoniego 
Kocjana a Wacława 
Gąsiorowskiego oraz 
ul. Radiowej między 
Hery a Ebro. By jak 
najmniej dać się we 
znaki kierowcom, 
ekipy Zarządu Dróg 
Miejskich pracowały 

w weekend. Po frezowaniu 
zniszczonej nawierzchni na 
ulice wylany został świeży 

asfalt. Samochody osobowe 
i autobusy skierowane były 
na trasy objazdowe.

Kładka wciąż niegotowa
Dwa miesiące – tyle opóźnie-

nia mają drogowcy budujący 
kładkę nad Trasą S8. – Sierpień 
to ostateczny termin oddania 
– mówi Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. 

Trasa S8 odcięła Górce od 
północnej części dzielnicy. 
Przejście nad trasą zostało za-
projektowane tak, by miesz-
kańcy osiedla Górce mieli do-
bre połączenie z przystankiem 
tramwajowym na ul. Dywizjo-

nu 303. Niestety, budowa napo-
tykała wiele problemów. Naj-
pierw zabrakło pozwolenia na 
budowę. W czerwcu ubiegłego 
roku przez brak tego doku-
mentu pod znakiem zapytania 
stał nawet styczniowy termin 
otwarcia Trasy S8. Oddawa-
nie do użytku obiektu, który 
nie jest w pełni gotowy, jest 
bowiem niezgodne z prawem,  
a kładka była integralną częścią 
budowy trasy. Potem okazało 
się, że wykonawca miał kłopot 
z pozyskaniem gruntów pod 
inwestycję. 

– Stąd opóźnienie. Ale na 
pewno przeprawę uda się oddać 
do użytku pod koniec sierpnia 
– obiecuje Małgorzata Tarnow-
ska z Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Bemowo poparło 
szybkie tramwaje
„Priorytety dla tramwa-

jów” to akcja stowarzyszenia 
SISKOM. Chodzi w niej o to, 
by transport szynowy, czyli 
tramwaje, metro i SKM, były  
w ruchu miejskim uprzywile-
jowane. Dzięki odpowiednie-
mu wyregulowaniu sygnaliza-
cji świetlnej tramwaje mogły-
by jeździć szybciej. Pierwszy 
szybki tramwaj ma się pojawić 
na Bemowie. Tramwaje War-

szawskie otrzymały zgodę 
Urzędu Miasta na takie roz-
wiązanie na ciągu z Młocin 
przez Powstańców Śląskich  
i Połczyńską do Zajezdni Wola. 
Po wybu-
d o w a n i u 
brakującego 
odcinka to-
rów i wpro-
w a d z e n i u 
modyfikacji 
w sygnaliza-
cji świetlnej 

Warszawa zyska w przyszłym 
roku pierwszą linię szybkiego 
tramwaju. Bemowo popar-
ło tę akcję. Więcej na stronie  
http://priorytety.siskom.waw.pl/. 

Uwaga, 
drożeją bilety 
komunikacji miejskiej

3,60 zł zapłacimy od 16 
sierpnia za jednorazowy bi-
let normalny, a za 30-dniową 
kartę miejską – 90 zł. Do wy-
boru mamy jeszcze bilety: 20- 
-minutowy (2,60 zł normalny, 
1,30 zł ulgowy), 40-minutowy, 
(odpowiednio 3,80 zł i 1,90 
zł), 60-minutowy (5,20 zł  
i 2,60 zł), dobowy (12 zł i 6 zł), 
3-dniowy (24 zł i 12 zł), bilety 
30-dniowe (imienne: 90 zł i 45 
zł, na okaziciela 180 zł i 90 zł), 
90-dniowe (imienne 220 zł  
i 110 zł, na okaziciela 450 zł  
i 225 zł) oraz bilety na komu-
nikację w pierwszej i drugiej 
strefie. Bez zmian pozostaje 
cena biletu seniora dla osób, 
które skończyły 65 lat – 40 zł. 

Wycofane zostają bilety na 
jedną linię, 7- i 14-dniowe, 
90-minutowe oraz jednora-
zowe międzyszczytowe. Stare 
bilety, które nie zostały skaso-
wane lub aktywowane przed 
16 sierpnia, tracą ważność. 
Zwrotu będzie można do-
konać w kasach ZTM przez  
6 miesięcy od wejścia w ży-
cie nowej taryfy. Nie będzie 
pobierana opłata manipula-
cyjna. Przy zwrotach aktywo-
wanych biletów długookreso-
wych będzie pobierana opłata 
manipulacyjna w wysokości 
20 proc. wartości nominalnej 
biletu.

Od 16 sierpnia zmienia 
się też wygląd biletów. Białe 
kartoniki zostaną zastąpione 
przez kolorowe. 
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Fotofakty

Zapisy na zajęcia 
prozdrowotne
Od września rusza drugi se-

mestr bezpłatnych zajęć pro-
zdrowotnych dla mieszkańców 
Bemowa. Nie zabraknie spor-
tu dla osób w każdym wieku  

i z różną kondycją. Są jeszcze 
wolne miejsca na niektóre zaję-
cia. Szczególnie polecamy inten-
sywne ćwiczenia  ABT. Ćwicze-
nia mają charakter wzmacnia-
jąco-kształtujący. Na zajęciach 
zwraca się szczególną uwagę na 

kłopotliwe partie ciała, takie jak 
brzuch, uda i pośladki. Trening 
pomaga wzmocnić i ujędrnić 
dolne partie ciała. Są to ćwicze-
nia siłowe, polecane osobom, 
które nie lubią skomplikowanej 
choreografii.  Mamy też coś 

dla pań, które marzą o płaskim 
brzuchu. Zajęcia płaski brzuch 
mają na celu wzmocnienie  
i wyszczuplenie mięśni brzu-
cha. Rozpoczynają się krótką 
rozgrzewką, po której następują 
na przemian ćwiczenia wzmac-

niające mięśnie brzucha oraz 
mięśnie grzbietu. Na koniec  
– stretching, czyli rozciąganie. 
Nie zabraknie też wysiłku dla 
panów. Zajęcia ze sztangą są 
skierowane do mężczyzn, któ-
rzy chcą wzmocnić i kształto-
wać całe ciało.

Osoby, które uczestniczyły 
w zajęciach od stycznia i nie 
opuszczały spotkań, będą mo-
gły na nie chodzić w dotych-
czasowych terminach już bez 
zapisywania się. Dodatkowe 
zapisy dotyczą zajęć, na które 
zostały jeszcze wolne miejsca. 
Zapisać się można telefonicz-
nie 17 sierpnia w godz. 9–15 
pod numerem telefonu 53 37 
860. Jeden mieszkaniec może 
uczestniczyć tylko w jednych 
zajęciach oferowanych przez 
Urząd Dzielnicy.

Zajęcia ruszają 6 września. 
Szczegółowy harmonogram 
znajduje się na stronie www.be-
mowo.waw.pl.

Mniej dla urzędu, 
więcej na oświatę
Dzielnicowi radni wprowa-

dzili kilka poprawek do budże-
tu Bemowa. Postanowili obciąć 
koszty funkcjonowania urzędu, 
a oszczędności przeznaczyć na 
cele oświatowe. Radni zdecy-
dowali się zmniejszyć wydatki 
urzędu o kwotę dwóch milio-
nów zł. Zaoszczędzone w ten 
sposób pieniądze zostały prze-
znaczone na wydatki dzielnico-
wych placówek oświatowych, 
takich jak przedszkola i szkoły. 

Największe 
kwoty udało 
się wygospo-
darować na 
zmniejszeniu 
funduszu wy-
n a g ro d z e ń 
urzędników, 
r e z y g n a c j i 
z remontu 
p o m i e s z -
czeń ratusza, 
czy wreszcie 

oszczędności związanych ze 
zmianą lokalizacji lodowiska. 
– Nowe miejsce na terenie hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 
Obrońców Tobruku pozwoli 
użytkować obiekt przez cały rok 
i tym samym umożliwi uru-
chomienie w przyszłym roku 
wrotkowiska. Oszczędności wy-
nikną przede wszystkim z braku 
konieczności ponoszenia opłaty 
za grunt na rzecz SM Górczew-
ska. Nowy teren jest własnością 
miasta – mówi Krzysztof Zy-
grzak, wiceburmistrz Bemowa.  

Koniec bałaganu 
na Radiowej

Po naszym tekście o bała-
ganie na zapleczu pawilonów 
handlowych przy ulicy Radio-
wej Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Wola” wzięła sprawy w swo-
je ręce. – Wypowiedzieliśmy 
umowy najemcom pawilonów 
i podpisaliśmy nowe – wyjaśnia 
Paweł Pawlak, dyrektor osiedla. 
Na podstawie nowych umów 
powstał fundusz remontowy. 
Dzięki niemu wyremontowany 
zostanie chodnik i oświetlenie 
w rejonie sklepów.
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Handel

   Koniec z nielegalnym 
handlem

Niemal w rocznicę „bitwy  
o KDT” przy ul. Marszałkow-
skiej Bemowo miało swoją 
własną awanturę z nielegal-
nymi handlarzami. Usuwa-
nie nielegalnych straganów  
z ul. Wrocławskiej nie obyło się 
bez policji, ochrony, wyzwisk  
i szarpaniny. 
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Handel

Mieszkańcy i urzędnicy obserwowali usuwanie nielegalnego handlu

   Koniec z nielegalnym 
handlem

Do urzędu dzielnicy 
wpływały liczne skar-
gi na rodzinę A., która 

nielegalnie handlowała warzy-
wami na pustym placu. Skarżyli 
się mieszkańcy, którym handla-
rze blokują przejście czy dojazd 
do parkingu i inni sprzedawcy, 
którzy płacą za wynajem stra-
ganu na bazarze „Tar-Bem” czy 
uiszczają w Zarządzie Dróg 
Miejskich opłaty za możliwość 
zajęcia miejsca (czyli fachowo – 
pasa drogowego) pod stragan. 
Z tymi zasadami nie zgadza się 
rodzina A., która nie stosuje się 
do przepisów i otwarcie zachę-
ca do łamania prawa.

„Ja tu chcę stać 
i będę tu stać! 
Do oporu!”
Urzędnicy i straż miejska 

kilkakrotnie próbowali usu-
nąć handlarzy z tego terenu, 
jednak gdy przyjeżdżali na 
miejsce, nie zastawali niko-
go. Ostatnio handlarze wzięli 
się na sposób i zaczęli sprze-
dawać z samochodu. Dlatego 
urzędnicy postanowili ogro-
dzić ten teren. Ma na nim po-
wstać skatepark.

W poniedziałek przed po-
łudniem na plac przy skrzyżo-
waniu ulic Wrocławskiej i Ra-

diowej przyjechali urzędnicy, 
by ogrodzić metalową siatką 
działkę, na której notorycznie 
odbywał się nielegalny han-
del. Działka jest własnością 
Zarządu Mienia Skarbu Pań-
stwa we władaniu Miasta Sto-
łecznego Warszawy. Właści-
ciele zaparkowanych na placu 
samochodów zostali popro-
szeni o przestawienie aut. Ale 
nie chcieli ustąpić. Zaczęło się 
od krzyków i wyzwisk pod 
adresem urzędników. 

– To jest wolne państwo! Ja 
tu będę robiła co mi się po-
doba! – krzyczała handlarka 
spokrewniona z rodziną A. 
– I nie zabiorę swojego sa-
mochodu, bo on jest zepsuty 
– dodała. 

– Zatem usunie go holow-
nik – odpowiedział jeden  
z urzędników. 

Podczas grodzenia tere-
nu rodzina A. postanowiła 
utrudnić pracę urzędników, 
a nawet  przejechać jednego 
z nich. Gdy pracownik urzę-
du dzielnicy zamykał przęsło 
bramy, handlarka specjalnie 
podstawiła pod nią stopę. 

– Jestem ranna, urzędnik 
chciał mnie zabić! Policja! – 
krzyczała. Jednak rana okaza-
ła się  lekkim zadrapaniem. 

Na miejsce została wezwana 
policja. Dwóch funkcjonariu-
szy z patrolu pieszego po chwili 
było już na miejscu. Handlar-
ka wezwała kolejny patrol. Po 
chwili przyjechał jeszcze jeden 
oraz ochrona wynajęta przez 
urząd. Mają pilnować, by han-
dlarze nocą nie rozebrali ogro-
dzenia – jak się odgrażali. 

Trzeba było użyć siły
Na miejscu było już sied-

miu funkcjonariuszy policji 
i czterech agentów ochrony. 
Handlarka mimo to zabloko-
wała wyjazd z ogrodzonego 
terenu kierowcy z urzędu,  
a jeden z handlarzy zaparko-
wał przed bramą, robiąc z sa-
mochodu barykadę. 

Awantura trwała kilka go-
dzin. W końcu na miejsce 
przyjechał oficer policji. Po-
wiedział krótko: 

– Albo państwo umożliwi-
cie wyjazd urzędowemu sa-
mochodowi, albo usuniemy 
was siłą.

– Nie ustąpię! Co to za po-
licja?! – zaczęła krzyczeć han-
dlarka. 

Po chwili policjanci siłą 
usunęli ją sprzed bramy.

Po zakończeniu akcji prze-
chodnie bili brawo.

– Nie może tak być, że jed-
na rodzina terroryzuje okolicę. 
Ceny mają jak z kosmosu, a nie 
chcą wynająć budy na bazarze  
i handlują nielegalnie – krzyczał 
zgromadzony tłum.

przem

Joanna Chołuj, 
naczelnik Wydziału 
Działalności Gospo-
darczej i Zezwoleń

M i e j s c a 
przezna-
czone do 
h a n d l u 
kwiatami 
i owoca-
mi sezo-

nowymi zostały już zajęte. 
Handlarze, którzy sprzedają 
kwiaty od strony ulicy Wro-
cławskiej, zgłosili się do Za-
rządu Dróg Miejskich, gdzie 
uiszczają opłaty za zajęcie 
części chodnika. Limit miejsc 
został jednak wyczerpany  
i jakiekolwiek dodatkowe 
stragany w tym miejscu są po 
prostu nielegalne. Tym bar-
dziej że kilkadziesiąt metrów 
dalej znajduje się targowisko, 
gdzie można wynająć budkę. 
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Łączenia miały dotyczyć 
pięciu klas w podsta-
wówkach na Bemowie. 

Najgorzej na połączenie od-
działów zareagowali rodzice 
ze szkoły przy ul. Szobera, 
gdzie problem dotyczy naj-
młodszych dzieci z pierwszej 
klasy. 

Skąd kontrowersyjny po-
mysł łączenia klas? W przy-

szłym roku bemowskie szko-
ły będą musiały przyjąć dwa 
roczniki uczniów, sześcio-  
i siedmiolatków. Jeśli naj-
młodsze dzieci mają uniknąć 
nauki na zmiany i braku klas, 
w których mogłyby się uczyć, 
przesunięcia są konieczne już 
teraz.

– Do 2014 roku z obecnych 
6 tys. liczba dzieci w naszych 

szkołach zwiększy się do 9 
tys. – tłumaczy Krzysztof Zy-
grzak, zastępca burmistrza. 

„– W 2012 przybę-
dzie aż dwa tysiące 
dzieci: sześcio- i sied-
miolatków zamel-
dowanych w dzielni-
cy oraz osoby nieza-
meldowane, których 
liczby nie jesteśmy w 
stanie oszacować,  
a musimy przyjąć do 
naszych szkół – do-
daje. “

Albert Stoma, wicebur-
mistrz Bemowa odpowie-
dzialny za edukację, tłu-
maczy dokładniej sytuację  
w szkole nr 316. W tym roku 
w pierwszych klasach uczyło 
się tam 198 dzieci, w przy-
szłym będzie ich 307, a w ko- 
lejnym aż 391. A liczba sal  
w szkole się nie zmieni. 

– Musimy się na to przy-
gotować. Podjęliśmy decy-
zję, wychodząc z założenia, 
że lepiej połączyć klasy, niż 
zmuszać dzieci do chodzenia 
na drugą czy trzecią zmianę – 
mówi Albert Stoma. 

Małe klasy 
drogo kosztują
Druga sprawa to pienią-

dze. W naszej dzielnicy śred-
nia liczba uczniów w klasach 
jest zdecydowanie niższa 

Protest przed urzędem, rodzice z transpa-
rentami, na których przykleili zdjęcia swoich 
dzieci. Gorąca atmosfera na sesji rady dziel-
nicy i spotkania z burmistrzem. O co chodzi? 
Rodzice protestują przeciwko łączeniu klas  
w bemowskich podstawówkach. Dzielnica  
– to konieczne, bo dzieci przybywa. 

Spór o łączenie klas – czy było konieczne?

W szkołe przy ul. Oławskiej klasy nie będą łączone
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od tego, co zakłada miejskie 
Biuro Edukacji. A skompli-
kowany system przyznawania 
pieniędzy szkołom sprawia, 
że mniejsze klasy oznaczają 
mniej pieniędzy. Szkoły mu-
szą przeznaczać wszystkie 
środki na pensje nauczycieli, 
media, niezbędną konserwa-
cję budynków. Brakuje za to 
na pomoce naukowe, rozsze-
rzenie oferty zajęć pozalek-
cyjnych, modernizację bu-
dynków. Już w ubiegłym roku  

na Bemowie przeniesiono czte-
ry miliony do budżetu eduka-
cji z budżetu przeznaczonego 
na inwestycje. W tym roku  
ze względów formalnych ta-
kiego ruchu nie można zrobić. 

Fundusze są potrzebne 
także na budowę Zespołu 
Szkół przy ul. Zachodzącego 
Słońca. Jest tam mnóstwo no-
wych osiedli, a co za tym idzie  
– w przyszłości i dzieci. Na bu-
dowę potrzebne są pieniądze, 
więc trzeba szukać oszczędno-
ści. Dzielnica zapewnia rów-
nocześnie, że plany dotyczące 
łączenia klas będą weryfiko-
wane, a ostateczne decyzje za-
padną we wrześniu.

Gorąca sesja
Rodziców, którzy z łączenia 

klas nie są zadowoleni, takie 
tłumaczenie nie zadowala. Na 
ostatniej sesji rady dzielnicy 
przekonywali, że nagłe rozstanie 
z kolegami i nauczycielem to dla 
dzieci trauma i że nie zaaklima-
tyzują się w nowej klasie. 

– Może dojść do odrzuce-
nia dziecka przez grupę, jeśli 
dołączamy dwójkę lub piątkę 
do zgranego zespołu – mówi 
Radosław Suchner, przed-
stawiciel rodziców ze szkoły 
przy ul. Szobera. – Do zespo-
łu, który przez cały rok cho-
dził razem. Te dzieci będą od-
rzucone. To są eksperymenty  
na psychice małych dzieci. 

Dzielnica uspokaja jed-
nak i tłumaczy, że dzieci nie 
są przenoszone ze szkoły do 
szkoły tylko z klasy do klasy, 
co powoduje, że swoich ko-
legów będą spotykać na ko-
rytarzach. Co więcej, dzieci, 
które trafią do nowych klas, 
będą objęte opieką psycholo-
ga szkolnego. 

– Zmiany organizacyj-
ne wynikają z konieczno-
ści zapewnienia wszystkim 
uczniom szkoły lepszych 
warunków edukacji i opieki  
– dodaje Albert Stoma. – Przy 
podziale dzieci dyrekcja kon-
sultowała się z wychowawcą, 

pytano też same dzieci, z kim 
się przyjaźnią, kogo lubią, 
żeby przenosić je do nowych 
klas razem z najbliższymi ko-
legami. W nowych klasach 
będą przeprowadzane zajęcia 
integracyjne z psychologiem. 

Nie wszyscy mówią nie
– W szkołach nr 82 i 301, 

mimo zmian, żadnych prote-
stów nie było – mówi Kata-
rzyna Załuska-Schumacher, 
naczelnik Wydziału Oświaty 
i Wychowania na Bemowie.  
– Dyrektorzy przeprowadzili 
to pokojowo i bezkolizyjnie, 
zostało to przedyskutowane 
z rodzicami i z sześciu klas 
mamy pięć. Często zdarzają się 
sytuacje, że dyrektorzy szkół, 
w klasach których zmniejszała 
się liczba dzieci, sami decydo-
wali się na łączenia. 

Z danych miejskiego Biura 
Edukacji wynika, że w tym 
roku połączonych zostanie  
w całej stolicy 25 klas na 3025.  

fisz

Czy przeniesienie dziec-
ka do innej, zgranej klasy 
rzeczywiście jest dla niego 
taką traumą? Jarosław Ser-
dakowski, dyrektor Specja-
listycznej Poradni Rodzin-
nej na Bemowie
– Sytuacja jest trudna dla 
jednej i dla drugiej stro-
ny, bo mówimy o zjawisku 
separacji. Dzieci zdążyły 
się zżyć w pierwszej kla-
sie, coś wspólnie przeżyły 
i nagle zostają oddzielone  
od grupy. Ale pamiętajmy, 
że umiejętność przechodze-
nia separacji jest rzeczą klu-
czową w życiu człowieka. 
Dlatego ważne jest podej-
ście rodziców. Dużo zależy 
od tego, co my jako rodzice 
będziemy myśleć i mówić 
naszym dzieciom na temat 
separacji. Czy będziemy 
panikować i traktować to 
jako tragedię, czy też przy-
gotujemy je do tej zmiany. 
Dołączenie do grupy wcale 
nie musi oznaczać odrzuce-
nia, dzieci przecież zmienia-
ją szkoły, przeprowadzają 
się i nie oznacza to, że nie 
zostaną zaakceptowane  
w nowym środowisku, czy 
już się nie zaprzyjaźnią. 

Spór o łączenie klas – czy było konieczne?

Rodzice wolą, żeby dzieci uczyły się w mniejszych klasach, ale szkół na to nie stać
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Jak objechać Dźwigową?

Prace ruszyły. Mieszkańcy muszą na razie obejść się bez tunelu

Ulica Dźwigowa, je-
dyne bezpośrednie 
połączenie Bemowa  

i Włoch, została zamknięta na 
odcinku między ul. Połczyń-
ską na Bemowie a Wałowicką 
we Włochach. Nakazał to wo-
jewódzki nadzór budowlany. 
Przyczyną jest konieczność 
przeprowadzenia kolejnego 
remontu, bo przez niesprawną 
kanalizację deszczową woda 
wciąż wypłukuje podbudowę 
nawierzchni. Drogowcy mu-
szą praktycznie od nowa zbu-
dować szwankujące odwod-
nienie.

– To po prostu dramat – zała-
mują ręce kierowcy.

Zakład Remontów i Konser-
wacji Dróg obiecuje, że roboty 
będą szły pełną parą, po 20 go-
dzin na dobę, żeby skrócić mękę 
kierowców. Ale jego dyrektor 
przyznaje, że teren jest trudny  
i pracy będzie sporo. Do remon-
tu pójdą też tunele. Już wiado-
mo, że drogowcy nie skończą 
przed 1 września, bardziej praw-
dopodobny termin zakończenia 
prac to koniec tego miesiąca. 

Dźwigowa 
idzie na rekord
Przyczyną ciągłych proble-

mów z Dźwigową jest niedroż-
na kanalizacja. Instalacje z lat 
50. ubiegłego wieku znajdują się 
między innymi w nasypach ko-
lejowych. Kolejarze spierali się 
z drogowcami, do kogo należą 
instalacje, a w tym czasie ulica 
wciąż się zapadała. 

Ciężko zliczyć, która to już 
naprawa Dźwigowej. Ulica prze-
chodziła dwa poważne remonty 
i kilkakrotnie usuwane były 
usterki. Mimo modernizacji  
i budowy podziemnych drenaży 

(skomplikowanych konstrukcji 
hydrotechnicznych, których ce-
lem jest odprowadzanie wody), 
nawierzchnia ulicy ciągle się za-
pada.  Dziury i wyrwy uzupeł-
niane są łatami z asfaltu i kostką 
brukową. Nie zmienia to jednak 
postaci rzeczy – bez remontu  
z prawdziwego zdarzenia sytu-
acja będzie się regularnie powta-
rzać. Tym bardziej że koszt prac 
prowadzonych na Dźwigowej  
w ciągu ostatniego półtora roku 
to ponad milion złotych.

Jak objechać?
Na czas przebudowy ulicy 

Dźwigowej kierowcy są skaza-
ni na uciążliwe objazdy. Mają 
do wyboru trzy warianty: jaz-
dę ulicami Połczyńską, Wol-
ską, Kasprzaka, al. Prymasa 
Tysiąclecia, Al. Jerozolimski-
mi do Popularnej; drogę ulicą 
Połczyńską, trasą poznańską, 
przez Piastów do Włoch. Mogą 
też przedzierać się ulicą Gniew-
kowską przez tereny kolejowe. 
Tej trasy jednak nie polecamy: 
na wybojach można uszkodzić 
sobie samochód.

przem

Dźwigowa zamknięta na dwa miesiące. Dla 
kierowców to komunikacyjny koszmar – sa-
mochody zostaną skierowane na bardzo 
uciążliwe objazdy. Zawieszona została także 
komunikacja autobusowa na osi Bemowo  
– Włochy.

Dwa miesiące bez Dźwigowej
Kalendarium 
napraw i remontów 
ciągu ulic Dźwigo-
wa – Globusowa
24 kwietnia 2010 – weeken-
dowe frezowania w tunelach
23 sierpnia 2010 – uzupeł-
nianie dziur kostką Bauma
12 października 2010  
– kompleksowy remont  
i budowa odwodnień
12 stycznia 2011 – naprawa 
po remoncie kanalizacji
7 marca 2011 – zapadła się 
jezdnia. Naprawa zapadliska
28 lipca 2011 – kolejny, 
siódmy remont

Prymasa 

Tysiąclecia

Aleje Jerozolimskie
Kasprzaka

Połczyńska

Piastowska

Warszawska

Świerszcza

Po
pu

lar
na

Dźwigowa
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Dwa miesiące bez Dźwigowej

Ulica Narwik na odcinku 
między ul. Lazurową  
a granicami miasta wy-

gląda jak pobojowisko. Krzywe 
płyty, dziury, brak chodników. 
Po deszczu ulica zmienia się  
w bajoro. Kierowcy niszczą zawie-
szenie, a piesi brną w kałużach. 

– To po prostu dramat – mówi 
pani Weronika, mieszkanka jed-
nego z nowych bloków. 

Wszystko miało się zmie-
nić w tym roku. Zaplano-
wano nową nawierzchnię, 
krawężniki, chodniki, pod-
jazdy do bram, odwodnienie, 
studzienki kanalizacyjne. Na 
plac budowy weszli już ro-
botnicy. Układali podbudo-
wę nawierzchni, gdy czterech 
mieszkańców oprotestowało 
inwestycję u wojewody mazo-
wieckiego. 

Właściciele działek nr 11, 
18A, 19 oraz 20B zaskarżyli 
budowę. Dlaczego? Jak sami 
mówią, nie mają nic przeciw-
ko powstającej ulicy, ale inwe-
stycja oznacza dla nich kło-
poty. Cześć ich działek musi 
zostać zajęta pod budowę 
drogi, za co oczywiście należy 
się odszkodowanie. Dzielnica 
obiecuje także odbudowanie 
istniejących ogrodzeń. Jednak 
mieszkańcy chcieliby dostać 
pieniądze natychmiast.

Gdzie powstał problem? 
Pozwolenie na budowę dro-
gi, podobnie jak np. wyrok 
sądu, po wydaniu jest niepra-
womocne. Można mu nadać 
rygor natychmiastowej wy-

konalności, który oznacza,  
że prace mogą rozpocząć się 
od razu, bez czasu oczekiwa-
nia na protesty czy uprawo-
mocnienie się. I na takiej pod-
stawie robotnicy weszli na bu-
dowę. Odszkodowania jednak 
mogą być wypłacane tylko na 
podstawie decyzji prawomoc-
nych. Mieszkańcy składając 
protesty, zatrzymali całą pro-
cedurę, a ich odwołania mogą 
się skończyć także wstrzyma-
niem rygoru natychmiastowej 
wykonalności, czyli nakazem 
zejścia z budowy do czasu,  
aż sprawa zostanie rozpatrzona. 

 
Zatrzymają budowę?
Budowa stoi pod znakiem 

zapytania. Bohdan Szułczyń-
ski, wiceburmistrz Bemowa 
odpowiedzialny za inwestycje, 
zaprosił mieszkańców ulicy 

– tych, którzy są za budową, 
oraz jej przeciwników – na 
spotkanie. Przyszło około 40 
osób – mieszkańców, przed-
stawicieli wspólnot i spół-
dzielni mieszkaniowych.

– Chcemy jeździć po euro-
pejsku. Dlatego chciałem, żeby 
ta ulica została zbudowana  
od podstaw. Nie spodziewa-
łem się, że mieszkańcy opro-
testują tę inwestycję – mówi 
Bohdan Szułczyński. 

Może się okazać, że trzeba 
będzie wstrzymać prace.

– Dopóki mamy prawo bu-
dować, robimy to jak najszyb-
ciej. 

„Chcemy przed 
zimą zdążyć z wy-
laniem pierwszej 
warstwy asfaltu  
i zrobieniem chod-
ników tam, gdzie 
będzie to możliwe“

 – tłumaczy Bohdan Szuł-
czyński. 

Ulica byłaby wtedy niedo-
kończona (zabrakłoby ostat-
niej, ścieralnej warstwy asfal-
tu), ale przejezdna. Podobna 

sytuacja miała miejsce na 
autostradzie A2. Konieczne 
będą też przewężenia przy 
działkach protestujących 
mieszkańców. 

Nie wszyscy protestują
Mieszkańcy ulicy nie kryli 

poruszenia. 
– To skandal, żeby bloko-

wać budowę. Ta ulica jest jak 
z dziewiętnastowiecznej wsi, 
a nie stolicy kraju, a wy prote-
stujecie? – grzmieli oburzeni 
mieszkańcy ulicy Narwik. 

– Moja działka, moje prawo. 
Dopóki nie zobaczę pieniędzy 
za zajęty grunt, niczego nie 
wybudujecie – odpowiedział 
jeden z protestujących. 

– Mam zbiornik na szam-
bo pod ziemią dokładnie  
w miejscu, gdzie ma prze-
biegać jezdnia. Powinienem 
zostać najpierw podłączony  
do miejskiej sieci kanalizacyj-
nej – odpowiadał inny.

– Pod ulicą Narwik bie-
gnie sieć kanalizacyjna. Może 
pan zgłosić się do Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji, żeby przy-
łączyli pana szambo do sieci 
– odpowiada na zarzut Marek 
Tichy, naczelnik wydziału in-
westycji na Bemowie. 

przem

Szeroka, asfaltowa ulica Narwik to marzenie 
mieszkańców. Niestety, nie wszystkich. Kilku 
z nich zaskarżyło inwestycję u wojewody i ro-
boty stanęły. – To pieniactwo! – denerwują 
się ci, którzy chcą jeździć po równej ulicy, a nie 
niszczyć zawieszenia na wertepach. 

Bitwa o Narwik

Po takich wertepach trudno przejechać nie tylko samochodom, ale też rodzicom z wózkami
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Środowisko 

Blok przy ul. Narwik 
24 jest położony na 
granicy miasta. Dla 

mieszkańców miał być oazą 
spokoju z dala od centrum. 
Tymczasem po otwarciu Trasy 
S8 trudno tam wytrzymać. Od 
ekspresówki dzieli go zaledwie 
10 metrów, pomimo to jako je-
dyny nie został zabezpieczony 
ekranami akustycznymi. 

– Nasze balkony umieszczo-
ne są bezpośrednio nad drogą  
i nikogo nie obchodzi, jak się tu 
męczymy. Walczymy z tym od 
dawna, a urzędnicy przerzucają 
się odpowiedzialnością. Niech 
ktoś wreszcie zbuduje ekrany, 
bo tu się nie da wytrzymać – tłu-
maczy rozżalony mieszkaniec.

Dzielnica na prośbę miesz-
kańców zwróciła się do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Kra-

jowych i Autostrad o jak 
najszybsze przeprowadzenie 
badań akustycznych. Bur-
mistrz Jarosław Dąbrowski 
już w styczniu zaapelował  
o przyspieszenie procedury, bo 
standardowo drogowcy takie 
pomiary zlecają dopiero rok 
po oddaniu trasy, a tyle sąsie-
dzi Trasy S8 nie chcieli czekać. 

Interwencja pomogła i po-
miary akustyczne zostały 
przeprowadzone w 13 kluczo-
wych punktach na odcinku 
od Konotopy do al. Prymasa 
Tysiąclecia. Sprawdzony zo-
stał poziom hałasu nie tylko 
w budynku przy ul. Narwik 
24, ale także w blokach przy  
ul. Kazubów 10, na osiedlu przy  
ul. Księcia Bolesława oraz  
w domach jednorodzinnych 
przy ul. Rosy Bailly. 

Odkurzacz przez cały dzień
Wyniki przeprowadzonych 

na wiosnę pomiarów potwier-
dziły to, o czym od początku 
mówili mieszkańcy: dopusz-
czalny poziom hałasu jest 
tam przekroczony zarówno  
w dzień (o 12 dB), jak i w nocy 
(o 18 dB). Co to oznacza? 

„W mieszkaniu jest 
tak głośno, jakby 
stać metr od włą-
czonego odkurza-
cza czy nadjeżdża-
jącego metra.“

Przebywanie w tak głośnym 
pomieszczeniu może skutko-
wać bólami głowy i rozstro-
jem nerwowym.

Skarżą się też mieszkań-
cy Pełczyńskiego 28d, bloku, 
który jest bezpośrednio skie-
rowany w stronę trasy szyb-
kiego ruchu. Tam pomimo 
ekranów akustycznych po-
miary wykazały przekroczenia 
dopuszczalnych norm hałasu 
zarówno w dzień, jak i w nocy. 
Jest równie głośno jak na ulicy 
przy ożywionym ruchu. 

Co dalej?
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad na 
pytanie, co dalej, odpowiada 
krótko:

– Zgodnie z Prawem 
Ochrony Środowiska przez 
trzy kolejne lata po oddaniu 
Trasy S8 Konotopa – Powąz-
kowska będziemy prowadzić 
pomiary hałasu – mówi Mał-
gorzata Tarnowska, rzecznik 
GDDKiA. – Pierwszy pomiar 
został wykonany w maju,  
a jego wyniki wysłano do Mar-
szałka Województwa Mazo-
wieckiego, który w drodze de-
cyzji może wskazać czynności 
zmierzające do ograniczenia 
negatywnego oddziaływania 
inwestycji na środowisko.

Oznacza to, że marszałek 
może nakazać zbudowanie 
ekranów akustycznych. Ale 
na razie mieszkańcy muszą 
uzbroić się w cierpliwość  
i czekać na jesienną turę po-
miarów. 

fisz

Hałas to najbardziej uciążliwy sąsiad mieszkańców bloków przy Trasie 
S8. Na ich prośbę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do-
konała pomiarów głośności. Są już pierwsze wyniki. 

S8 po pomiarach 
– jest za głośno

Natężenie hałasu 
mierzonego w odle-
głości jednego metra 
od jego źródła:

Wystrzał z karabinu (dźwięk 
niezwykle krótki): 140 dB
Start myśliwca: 130 dB
Start samolotu: 120 dB
Warsztat kotlarski, młot 
pneumatyczny, pociąg wjeż-
dżający na stację: 110 dB
Dyskoteka: 100 dB
Motorower, alarm samocho-
dowy, kosiarka do trawy: 90 dB
Głośno nastawione radio, 
klakson: 85 dB
Szczekanie psa: 80dB
Metro, odkurzacz: 70 dB
Ożywiona rozmowa: nasilony 
ruch uliczny, chrapanie: 65 dB
Nowoczesna winda: 50 dB
Ciche mieszkanie: 35 dB
Przyciszona rozmowa: 25 dB
Pustynia, lekki wiatr: 15 dB

Wyniki badań hałasu drogowego na S8 Konotopa – Powązkowska 
(pomiar wiosenny – maj 2011)

lokalizacja norma wyniki
1 ul. Przechodnia 15a,  

Blizne Łaszczyńskiego
dzień 55dB, noc 50 dB dzień 53 dB, noc 49 dB

2 ul. Wysoka 9,  
Blizne Łaszczyńskiego

dzień 60dB, noc 50dB dzień 57dB, noc 56dB

3 ul. Narwik 24, Warszawa dzień 60dB, noc 50dB dzień 72dB, noc 68dB
4 ul. Marynin 21a, Warszawa dzień 55dB, noc 50 dB dzień 53dB, noc 52dB
5 ul. Bailly 46, Warszawa dzień 55dB, noc 50 dB dzień 57dB, noc 52dB
6 10 m od krawędzi drogi,  

4 m nad poziomem  
terenu, gm. Stare Babice

brak dzień 74dB, noc 70dB

7 10 m od krawędzi drogi,  
4 m nad poziomem  

terenu, gm. Stare Babice

brak dzień 72dB, noc 68dB

8 ul. Pełczyńskiego 28d, Warszawa dzień 60dB, noc 50dB dzień 63dB, noc 59dB
9 10 m od krawędzi drogi,  

4 m nad poziomem  
terenu, gm. Stare Babice

brak dzień 76dB, noc 70dB

10 ul. Księcia Bolesława 5C, Warszawa dzień 60dB, noc 50dB dzień 47dB, noc 42dB
11 ul. Kazubów 10, Warszawa dzień 60dB, noc 50dB dzień 53dB, noc 48dB
12 ul. Szeligowska 42, Warszawa dzień 60dB, noc 50dB dzień 60dB, noc 56dB
13 ul. Dobrogniewa, 6 Warszawa dzień 60dB, noc 50dB dzień 53dB, noc 53dB
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Samorząd

Młodzieżowe rządy na Bemowie

Michał Piontek, 15- 
-latek z Gimnazjum 
nr 85, wystartował 

w wyborach do Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy, bo namówiła go 
do tego nauczycielka historii. 

– Chciałbym mieć wpływ na 
moją dzielnicę, szkołę – gło-
śno marzy Michał. – Zależy mi 
głównie na poprawieniu sto-
sunków koleżeńskich w mojej 
szkole. Wśród młodzieży coraz 
częściej szerzy się ksenofobia. 
Chciałbym to zmienić. Pokazać, 
że lepiej jest komuś pomóc, po-
dać rękę w potrzebie, niż przejść 
obojętnie. 

Wybory do MRD odbyły się 
15 czerwca i były to wybory 
z prawdziwego zdarzenia. Naj-
pierw gimnazja i licea zgłaszały 
swoich kandydatów. Była kam-
pania, plakaty i przekonywanie 
do głosowania. W dniu wybo-
rów w każdej szkole stanęła urna 
(taka sama jak w „dorosłych” 
wyborach), a komisja wspierana 
przez urzędników z ratusza pil-
nowała, żeby wszystko przebie-
gło zgodnie z zasadami. 

Radni spotkali się w sali se-
sji bemowskiego ratusza przed 

końcem roku szkolnego. Było 
zupełnie jak na prawdziwej se-
sji: zaprzysiężenie, ślubowanie, 
wybór prezydium, które po-
prowadzi prace grupy. Choć na 
początku wyglądali na wystra-
szonych i bardziej przypominali 
uczniów w ławkach niż rad-
nych, poszło im bardzo dobrze. 
Nie zabrakło rywalizacji o głosy. 
Obrady rozpoczął Mateusz We-
soły – choć brzmi to dziwnie  
w kontekście młodzieżowej 
rady – radny senior. Choć trud-
no było mu przyzwyczaić się do 
używania poważnych formułek, 
szybko wczuł się w rolę, a jego 
prowadzenie obrad tak spodo-
bało się kolegom, że wybrali go 
na przewodniczącego. 

– Radni powołali pięć ko-
misji, które będą się zajmować 
edukacją, inwestycjami, kulturą, 
ochroną środowiska i sportem  
– mówi Mariusz Gruza, koordy-
nator pracy MRD. – Młodzież 
była bardzo przejęta. Ubrani 
na galowo, ale najważniejsze, 
że pełni zapału. Muszą się jesz-
cze oswoić, zaprzyjaźnić, ale 
to przyjdzie z czasem – dodaje 
Gruza.  

Co może mała rada?
– To jest gremium, które bę-

dzie miało za zadanie jeszcze 
bardziej ukierunkować Bemo-
wo na potrzeby młodych ludzi 
– mówi Krzysztof Zygrzak, za-
stępca burmistrza Bemowa. 

„To właśnie w naszej 
dzielnicy mieszka naj-
więcej młodych ludzi 
od 16. do 29. roku 
życia, więc musimy 
szczególnie zwracać 
uwagę na potrzeby 
osób w tym wieku.“

Dlatego młodzi radni podpo-
wiedzą starszym, co zdecydować 
w sprawach, które ich dotyczą. 
Będą mieli wpływ np. na wyty-
czanie ścieżek rowerowych, or-
ganizowanie koncertów, budowę 
skateparków itp. O radę mogą 
pytać starszych kolegów, ale do-
rośli radni nie będą narzucać im 
swojego zdania. Tu sami mają 
nabrać cech dobrego samorzą-
dowca. Może za kilka lat wystar-
tują w „dorosłych” wyborach. 

– Już samo to, że wykaza-
li chęć wzięcia udziału w tym 
przedsięwzięciu, pokazuje, że 
tematyka samorządowa nie jest 
im obca – mówi Krzysztof Zy-
grzak. – Na pewno będzie to 
dla nich świetna szkoła spraw 
lokalnych i bardzo możliwe, że 
z tego grona będą się rekruto-
wać przyszli prawdziwi radni. 
To naturalna kolej rzeczy. 

Sport, kultura 
– nasze zainteresowania
Czym chcą się zajmować 

nowo wybrani radni?
Magdalena Latos z Gimna-

zjum nr 81 do nowego zadania 
podchodzi bardzo poważnie. 

– Jestem w miarę rozsądną 
osobą i mam wrażenie, że uda 
nam się razem coś zdziałać  
– mówi gimnazjalistka. – Na-
sza dzielnica funkcjonuje bar-
dzo dobrze, ale przyszłam tutaj  
ze swoimi pomysłami, żeby do-
pracować to, co jest dobre, i po-
stawić kropkę nad i. 

Co będzie tą kropką? Dla Ady 
Romaszewskiej na pewno kul-
tura. 

– Chciałabym, żeby na Be-
mowie było więcej wydarzeń 
kulturalnych. W takim cudow-
nym miejscu jak nasza dzielnica  
za mało jest ciekawych miejsc 
dla młodzieży. Będziemy wpły-
wać na dorosłych, żeby ta sytu-
acja się zmieniła – mówi. 

Wojciech Dziewulski z Gim-
nazjum nr 84 również stawia  
na miejsca dla młodzieży, ale 
także na sport.

– Na Bemowie jest coraz wię-
cej młodzieży, dla której chciał-
bym organizować różne impre-
zy i spotkania – mówi. – Dla 
mnie najważniejszy jest sport. 
W tej dziedzinie w naszej dziel-
nicy sporo jeszcze można zrobić 
– np. ścieżki rowerowe, boiska. 

Prace Rady ruszają we wrze-
śniu. Ich wyniki poznamy za 
rok. 

dako

Nastoletni radny? To nie nowa ordynacja wy-
borcza. Młodzi bemowianie chcą, żeby w naszej 
dzielnicy także najmłodszym żyło się lepiej i dla-
tego angażują się w pracę w samorządzie. Dla 
nich powstała Młodzieżowa Rada Dzielnicy. 

Skład Młodzieżowej 
Rady Dzielnicy
Rafał Chrzan, Mikołaj Daniel-
ski, Zofia Dobrowolska, Mar-
tyna Duszyńska, Wojciech 
Dziewulski, Rozalia Gądek, 
Filip Gębarski, Ewa Godlew-
ska, Milena Grabowska, Lena 
Jabłońska, Michalina Komo-
rowska, Magdalena Latos, 
Bartosz Lisiak, Artur Nagrab-
ski, Filip Nowaczyk, Mateusz 
Okrasa, Marta Orman, Bartosz 
Piątkowski, Michał Piontke, 
Patryk Rybarczyk, Adrianna 
Rymaszewska, Tomasz Siar-
necki, Karol Szaciłło, Mateusz 
Wesoły, Michał Zmyślony

Krzysztof Tyszkiewicz, poseł z Bemowa, zabrał młodych radnych na wycieczkę do Sejmu.  
W końcu on też zaczynał jako radny
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Kultura

Fort Bema zapomniany 
przez wszystkich, miej-
sce spotkań bezdom-

nych i wandali? Już nie! Mimo 
remontu, który został prze-
prowadzony kilka lat temu, 
w fortach nie działo się nic aż 
do momentu wpuszczenia tu 
artystów. Wystarczyły dwa ty-
godnie sprzątania, wywożenia 
śmieci, pustych butelek, by to 
miejsce stało się gotowe na 
przyjęcie malarzy. Kilkunastu 
artystów sztuki ulicznej po-
malowało ściany niektórych 
pomieszczeń. 

– Wyglądają przepięknie, 
oczu nie można oderwać – 
mówi Małgorzata Kwiecień. 
– To doskonały pomysł, żeby 
tradycję, zabytek łączyć z no-
woczesnością. 

Na ścianach starego fortu 
możemy oglądać prace arty-
stów ze ścisłej czołówki pol-
skiego street artu, takich jak 
Sepe i Chazme 718 (twórcy 
muralu „Chopin i jego muzy” 
z ul. Złotej), Nespoon, Autone 
czy Proembrion. Nawet jeśli 
niezorientowanym w sztuce 
street artu te pseudonimy ar-
tystyczne niewiele mówią, ich 
prace warto zobaczyć. Wśród 
malujących znajdziemy też 
absolwentów Akademii Sztuk 
Pięknych, Wydziału Archi-
tektury Politechniki War-
szawskiej i osoby uzdolnione 
malujące na ulicy. 

– To tylko sześć kilometrów 
od centrum, a można zobaczyć 
prace najciekawszych ulicznych 
artystów w Polsce – zachęca 
Marcin Rutkiewicz z Fundacji 

Sztuki Zewnętrznej, która zor-
ganizowała przedsięwzięcie. 

Fundacji pomogła dzielni-
ca, której udało się przekonać 
konserwatora zabytków, że 
warto pozwolić na malowanie 
po starych murach. 

Piknik na otwarcie
Na lipcowe otwarcie galerii 

street artu przyszły tłumy. Do 
Fortu Bema zaglądają już nie 
tylko bemowianie, lecz także 
warszawiacy z innych dziel-
nic. A naprawdę warto.

 – Bardzo mi się podoba, 
można przyjść z dziećmi, po-
leżeć na trawie i przy okazji 
zobaczyć coś ciekawego – za-
chwala pani Barbara. 

– Czekamy na więcej atrak-
cji. Może jakaś restauracja, 

gdzie można zjeść niedzielny 
obiad i obejrzeć fajną wysta-
wę – dodaje Krystian. 

Chodź, 
pomaluj moje mury
Choć galeria już teraz za-

dziwia swoimi dziełami, to 
będzie zaskakiwać bardziej. 

– To miejsce będzie się cały 
czas zmieniać, nikt nie będzie 
galerii pilnować, forty otwar-
te są całą dobę, przez co mogą 
zachęcać innych do umiesz-
czania tu swoich malowideł. 
Dlatego za każdym razem, 
gdy tu przyjdziemy, możemy 
zastać inne murale – tłuma-
czy organizator.

Dzielnica zapowiada, że za-
dba o rozwój fortu. 

„Chcemy, żeby to 
miejsce było no-
wym celem wy-
cieczek w Warsza-
wie“

– mówi Paweł Bujski, za-
stępca burmistrza Bemowa. 
– Będziemy organizować 
cykliczne imprezy. Chcemy 
żeby galerii sztuki ulicy to-
warzyszyły inne wydarzenia, 
występy teatrów, koncerty 
muzyki klasycznej. Wachlarz 
możliwości jest duży – za-
pewnia Bujski. 

Dzielnica zaprasza też ko-
lejnych artystów.

– To ma być żywa galeria, 
chcemy zrobić kolejną odsło-
nę i zaprosić innych artystów 
– mówi Paweł Bujski. – Chęt-
ni do malowania fortu mogą 
zgłaszać się do bemowskie-
go Wydziału Kultury lub do 
Fundacji Sztuki Zewnętrznej. 
Miejsca jest jeszcze dużo. 
Mamy na razie galerię, ale 
walczymy, by powstał tu od-
dział Muzeum Narodowego, 
wtedy forty ożyją na całego,  
bo za muzeum pójdą restau-
racje, knajpki i inne miejsca, z 
których będą mogli korzystać 
mieszkańcy Bemowa – wyli-
cza.

fisz

Forty Bema – jest galeria, będzie muzeum?
Spraye, szablony, a nawet koronki poszły  
w ruch. Godzina ciężkiej pracy i ponadstulet-
ni Fort Bema zalśnił nowym, artystycznym  
blaskiem. Powstała tu pierwsza w Warszawie 
galeria street artu Forty Forty.

Gdy budowano Fort pod koniec XIX wieku, nikomu nie przyszłoby do głowy, że ponad sto lat później na jego ścianach znajdą się takie obrazy 
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Zadaj pytanie burmistrzowi

Mieszkańcy pytają – burmistrz odpowiada

?? ?
Burmistrz Jarosław Dąbrowski odpowie na każde pytanie

?
?

?

„Kiedy nad Bemowem prze-
staną latać samoloty, które po-
wodują potworny hałas?”

Jeszcze tylko przez kilka 
tygodni mieszkańcom Bemo-
wa będzie doskwierał hałas 
powodowany przez samolo-
ty przelatujące nad dzielni-
cą. Przedstawiciele lotniska 
zapewniają, że remont pasa 
startowego zakończy się  
w sierpniu.

Uciążliwości związane z ha-
łasem nad Bemowem spowo-
dowane są przez zwiększony 
ruch lotniczy nad dzielnicą. 
Samoloty latają częściej, po-
nieważ na Lotnisku Chopina 
obecnie w użyciu jest tylko 
jedna droga startowa – DS3. 
Druga – DS1 – prowadząca 
w kierunku Ursusa jest w re-
moncie i nie może być używa-
na do prowadzenia operacji 
lotniczych.

Zgodnie z umową wyko-
nawca ma na przeprowadze-
nie tego remontu 14 miesięcy. 
Prace rozpoczęły się 1 lipca 
2010 r., a więc termin zakoń-
czenia upływa 1 września 2011 
r. Jednak firma Budimex, któ-
ra realizuje ten kontrakt, robi 
wszystko, żeby remont zakoń-
czył się jak najwcześniej.

Prace dobiegają już koń-
ca. Obecnie trwa wylewa-
nie asfaltowej nawierzchni  
na końcówce drogi startowej 
od strony al. Krakowskiej. 
Montowane są także insta-
lacje techniczne, w tym spe-

cjalistyczne oświetlenie drogi 
startowej.

Dzielnica zdaje sobie spra-
wę z niedogodności, jakie dla 
mieszkańców Bemowa niesie 
wzmożony ruch lotniczy. Nie-
stety, nie ma innej możliwości 
zorganizowania pracy lotni-
ska w czasie remontu drogi 
startowej. Zapewniam, że po 
zakończeniu remontu wszyst-
ko wróci do normy: tj. około 
70 proc. ruchu samolotów 
odbywać się będzie nad mniej 
zurbanizowanym Ursusem,  
a nad Bemowem przelatywać 
będzie tylko około 30 proc. 
samolotów.

Wieczorami na Trasie S8 
motocykliści urządzają sobie 
nielegalne wyścigi nie tylko 
stwarzając zagrożenie dla 
innych użytkowników ruchu, 
lecz także powodując ogrom-
ny hałas. Czy dzielnica może 
coś z tym zrobić?

Urząd Dzielnicy Bemo-
wo zwrócił się już do policji  
z prośbą o zwiększenie licz-
by patroli na Trasie S8, któ-
re będą tam zwracać baczną 
uwagę na motocyklistów nie-
przestrzegających ograniczeń 
prędkości. W odpowiedzi  
na nasze pismo Wydział Ru-
chu Drogowego Komendy 
Stołecznej Policji zobowiązał 
się do zwiększenia liczby kon-
troli na drodze ekspresowej 
S8. Mam nadzieję, że te dzia-
łania przyniosą spodziewa-

ny skutek i motocykliści nie 
będą przekraczali dozwolonej 
prędkości na trasie.

Kiedy na terenie Dzielnicy 
Bemowo powstanie skatepark 
z prawdziwego zdarzenia?

Urząd Dzielnicy Bemowo 
miał w planach zbudowa-
nie areny dla deskorolkarzy  
w parku Górczewska, jednak 
na taki pomysł nie zgodził się 
projektant.

W związku z tym rozpatry-
wane były lokalizacje przy ul. 
Człuchowskiej, ul. Raginisa 
oraz naprzeciwko przedszkola 
przy ul. Muszlowej. Niestety 
okazało się, że inwestycja nie 
może być w tych miejscach 
przeprowadzona ze względu 
na roszczenia do gruntów.

Ostatecznie skatepark na 
początku sierpnia zostanie 
ustawiony u zbiegu ulic Po-
wstańców Śląskich i Wro-
cławskiej. Obiekt będzie dzia-
łał około dwóch miesięcy. Po 
tym okresie podejmiemy de-
cyzję, czy pozostanie w tym 
miejscu. 

Lokalizacja skateparku jest 
bardzo dobra. Do niedawna 
w tym miejscu nielegalnie 
handlowali kupcy spod War-
szawy, na co do Urzędu Dziel-
nicy Bemowo wpływały licz-
ne skargi. Poza tym dojazd do 
skateparku będzie bardzo ła-
twy – obok znajdują się dwie 
ważne ulice oraz przystanki 
autobusowe i tramwajowe.

Zadaj pytanie 
burmistrzowi

to specjalny formularz za-
mieszczony na stronie inter-
netowej www.bemowo.waw.
pl. Wystarczy podać swój 
e-mail (można oczywiście 
też imię i nazwisko), wpisać 
swoje pytanie w okienku na 
stronie. Odpowiedzi wysyła-
ne są e-mailem. Oczywiście 
do burmistrza można pisać 
też zwykłe listy lub e-maile 
na adres burmistrz@bemo-
wo.waw.pl.

Samoloty nad Bemowem, głośni motocykliści  
na Trasie S8, skatepark w dzielnicy. To ostatnio najbar-
dziej interesuje mieszkańców dzielnicy i w tej sprawie 
piszą listy do burmistrza. „Bemowo News” będzie  
w każdym numerze zamieszczać najczęściej zadawa-
ne pytania, oczywiście z odpowiedziami Jarosława 
Dąbrowskiego.
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Historia Bemowa

Ulica Połczyńska 150 lat 
temu zwana była po 
prostu szosą poznań-

ską. Wzdłuż duktu wznosiła się 
licha zabudowa – drewniane 
domki, obórki, kurniki. Wszyst-
ko zmieniło się wraz z pojawie-
niem się w okolicy Bogumiła 
Schneidera. Postanowił on ulo-
kować we wsi Jelonki niezwykle 
dochodowy interes – wytwór-
nię cegieł, dachówek i ceramiki. 
Miejsce było idealne, bowiem 
szosa poznańska przecinała bo-
gate w glinę stawy i łatwo było 
tu dojechać. 

Wielka cegielnia 
pana Bogumiła
Schneider nie wahał się ani 

chwili i już kilka miesięcy póź-
niej jego cegielnia rozpoczęła 
pracę na pełnych obrotach. A 
klientów nie brakowało! 

„W Warszawie bu-
dowano coraz więcej 
murowanych kamie-
nic, które wypierały 
archaiczne dworki  
i drewniane domy  
w samym sercu  
Śródmieścia.“

Dodatkowo budulca potrze-
bowała także carska armia, któ-
ra otoczyła stolicę pierścieniem 

fortyfikacji. Wiele z nich (forty: 
Chrzanów, Blizne, Gać – dziś 
Radiowo, Wawrzyszew czy 
wreszcie ogromny Fort Bema) 
powstało w niedalekiej odle-
głości od jelonkowskiej cegiel-
ni. A pan Bogumił Schneider 
przeliczał kolejne ruble, dzięki 
którym mógł pozwolić sobie na 
zatrudnienie kilkuset pracow-
ników, budowę nowoczesnego 
zakładu produkcyjnego i szko-
ły powszechnej dla okolicznej 
dzieciarni. A właściwie nie bu-
dowę, ale przebudowę dawnej 
karczmy na potrzeby placówki 
edukacyjnej. Budynek szkoły, 
zdewastowany i opuszczony, 
zachował się do dziś przy ul. 
Połczyńskiej 56. Obiekt, w któ-
rym jeszcze po wojnie działało 
technikum ceramiczne, znany 
jest także z tego, że ostatnią noc 
przed wyjazdem do Paryża spę-
dził tu... Fryderyk Chopin.

Jelonek czy Jelonki?
Do dziś zachował się 

także pałacyk rodziny 
Schneiderów – impo-
nujący, sosnowy dom 
znajduje się przy ul. 
Połczyńskiej 59. Zaj-
mowany przez Kościół 
Zielonoświątkowców 
obiekt wygląda, jakby 
cieśle dopiero co opu-
ścili plac budowy. Dzię-
ki staraniom zarządcy  
i właścicieli budynku 
możemy wciąż podzi-
wiać ten zabytek. Co cie-

kawe, cegielniany potentat zbu-
dował swój dom z… drewna. Z 
fabryki Schneidera pochodziły 
cegły, z których wybudowa-
ne zostały domy na Jelonkach.  
I tu ciekawostka: w latach 20. 
ubiegłego wieku Jelonki nazy-
wały się Miasto Ogród Jelonek. 
Miasta ogrody to zielone osiedla 
z dużymi posesjami i jednoro-
dzinną zabudową, wzorowane 
na urbanistyce angielskiej. Jak 
to się stało, że Jelonek w nazwie 
się rozmnożył? Tego nie wiemy. 
Jednak ostatnią pamiątką po tej 
nazwie są przedwojenne tablicz-
ki z numerami, które do dziś 
można zobaczyć na fasadach 
starych domów.

Gdy wybuchła II wojna świa-
towa, syn ceglanego potentata, 
Zygmunt Schneider, ofiarował 
parcelę ze swojego majątku na 
rzecz budowy kościoła. Świąty-
nię pod wezwaniem Podwyż-
szenia Krzyża Świętego udało 
się jednak wybudować dopiero 
wiele lat po zakończeniu działań 
wojennych – w 1951 roku. Co 
się dalej działo ze Schneidera-
mi? Nie wiadomo, słuch po nich 
zaginął. 

Cegielni 
istne zatrzęsienie
Jednak nie tylko rodzina 

Schneiderów prowadziła w tych 
okolicach zakłady cegielniane. 

Również niedaleko ul. Połczyń-
skiej, w Karolinie, zakład pro-
dukcyjny prowadził Józef Wien-
cek. Rachunek z jego fabryki 
zachował się do dziś w moich 
rodzinnych dokumentach. Na 
blankiecie firmowym można 
przeczytać, że Wiencek miał 
także cegielnie w Krosnie i He-
lenowie („powiat Błonie, poczta 
Brwinów”). Całkiem niedaleko 
dość dobrze prosperowały tak-
że cegielnie Brustmana (Waw-
rzyszew) i Kellera (Marymont). 
Po wojnie jednak fabryki cegieł 
i dachówek nie miały racji bytu. 
Nikt już nie potrzebował nowej 
cegły, a i nowa, ludowa władza 
niechętnie patrzyła na prywatne 
przedsiębiorstwo prowadzone 
przez rodzinę niemieckiego 
pochodzenia. Poza tym znisz-
czone domy odbudowywano 
za pomocą cegły rozbiórkowej 
z Warszawy, a w latach 70. na 
terenie przyłączonego do sto-
licy Bemowa zaczęły wyrastać 
pierwsze bloki mieszkalne. Pa-
mięć o cegielniach zachowała 
się jedynie we wspomnieniach 
starszych mieszkańców i na 
planach miasta, gdzie do dziś 
stawy przy ul. Połczyńskiej no-
szą nazwę Glinianki Schneidera  
i Glinianki Jelonek. Dziś bowiem 
to nie fabryka, ale miejsce odpo-
czynku mieszkańców Bemowa.

Przemysław Burkiewicz

Cegły z Jelonek zbudowały Warszawę
Glinianki Schneidera przy ul. Połczyńskiej pięk-
nieją. Powstały już nowe alejki, ławki i specjalne 
łowisko dla wędkarzy. Jednak jeszcze 70 lat temu 
stawy te były źródłem budulca dla pobliskich ce-
gielni. Z tych zakładów pochodzą cegły, które 
zostały wykorzystane do budowy wielu stołecz-
nych kamienic.

Przedwojenny rachunek z cegielni Józefa Wiencka, do którego należała cegielnia w Karolinie
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List otwarty

SPEC będzie się rozwijać 
z korzyścią dla mieszkańców. 
Miasto przyspieszy inwestycje

Miejska spółka ciepłownicza SPEC wkra-
cza w nowy etap rozwoju. Zgodnie 
z moimi wcześniejszymi obietnica-

mi wybraliśmy silnego, stabilnego i doskonale 
znającego polski rynek inwestora. Warszawska 
spółka ciepłownicza będzie zarządzana przez 
znaną firmę energetyczną Dalkia Polska, obec-
ną od 15 lat w 40 polskich miastach. 

Dla warszawiaków oznacza to lepszą jakość 
usług, poprawę obsługi, rozwój infrastruktury, 
szybsze remonty sieci, dalsze zmniejszanie strat 
na przesyle ciepła oraz wprowadzanie do oferty 
nowych usług.

Dzięki sprzedaży SPEC w krótkim czasie po-
zyskamy kwotę ponad 1,44 mld zł. To umożliwi 
przyspieszenie ważnych dla miasta i mieszkań-
ców inwestycji. Co ważne, inwestor zobowiązał 
się, że SPEC zainwestuje w ciągu najbliższych  
7 lat 1 miliard złotych, z czego 80 proc. to inwe-
stycje w miejską sieć ciepłowniczą. Dalkia Pol-
ska obejmie blisko 85 proc. akcji spółki. 15 proc. 
trafi do jej pracowników.

To, że SPEC ma nowego inwestora, nie zmie-
nia faktu, że to Warszawa nadal będzie odpo-
wiadać za bezpieczeństwo ciepłownicze miesz-
kańców. Dostarczanie ciepła mieszkańcom, 
podobnie jak w przypadku gazu czy prądu, jest 
działalnością regulowaną przez prawo. Ozna-
cza to, że firmy, które się tym zajmują, nie mają 

dowolności w kształtowaniu cen. Na straży cen 
ciepła stoi państwowy Urząd Regulacji Energe-
tyki, bez którego zgody nie można podwyższyć 
taryfy. 

W Warszawie ceny energii cieplnej były i są 
najniższe w kraju. Jestem przekonana, że pozo-
staną takie nadal. Co więcej, porównanie zmian 
średnich cen ciepła w spółkach ciepłowniczych 
prywatnych i miejskich w latach 2006-2010 po-
kazuje, że w tych prywatnych rosły one mniej 
niż w niesprywatyzowanych – odpowiednio 
19,5 proc. i 21,3 proc. W Poznaniu, gdzie cie-
pło dostarcza Dalkia, ceny wzrosły zaledwie  
o 7 proc.

Bardzo zależy mi, aby miasto rozwijało się 
szybko i z korzyścią dla mieszkańców. Wierzę, 
że dzięki temu, że SPEC pozyskuje nowego in-
westora, odczują Państwo pozytywne zmia-
ny. Warszawa nadal będzie dbać o to, aby  
w Waszych domach było ciepło. Jestem głębo-
ko przekonana, że już niebawem z satysfakcją 
wspólnie będziemy mogli odczuć efekty podję-
tych obecnie decyzji. 

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy



23BEMOWO NEWS •  07- 08/2011

Mama na Bemowie

Ulubionymi przez ro-
dziców miejscami spę-
dzania czasu z dziećmi  

w każdym wieku są place zabaw. 
Zarówno duże, jak ten w parku 
Górczewska czy przy Fortach 
Bema, jak i mniejsze, osiedlowe 
placyki skupiają amatorów wspi-
naczek, kręcenia na karuzeli czy 
też kopaniaw piasku. Wspólna 
zabawa z rówieśnikami daje ma-
luchom dużo radości, a i dorośli 
mogą ten czas spędzić interesująco 
na rozmowie z innymi rodzicami 
czy też na spontanicznej zabawie  
z dzieckiem.

Na spacer marsz!
Wspólne spacery mogą do-

starczyć także wiele przyjem-
ności – być wspaniałą wypra-
wą i dla mamy z dzidziusiem 
śpiącym smacznie w wózku, 
i dla starszego poszukiwacza 
przygód. Wystarczy wrzucić  
do plecaka trochę przygoto-
wanych wcześniej przysma-
ków oraz wodę i już można 
wyruszyć na zwiedzanie. 

Nad fosą zielonych Fortów 
Bema można nakarmić kaczki, 
zajrzeć w lufę armaty czy obej-
rzeć otwartą niedawno w bu-
dynku Koszar Północnych gale-
rię street artu (40bema.blogspot.
com). Park Górczewska obfituje 
w polanki, na których można 
zagrać w piłkę czy poopalać się 
na kocu, a pod kopułą Amfite-
atru obejrzeć bajkę „Największy 
bałaganiarz świata“ (7 sierpnia  
o godz. 13.30).

– Amelka ma dopiero trzy 
miesiące, więc głównie jeź-
dzimy wózkiem. Gdy zasypia, 
mam czas usiąść na ławce  
i przeczytać gazetę czy książ-
kę – mówi Iwona.

U zbiegu ulic Powstańców 
Śląskich i Radiowej znajduje 
się kolejna atrakcja – zielony 
skwerek z ławkami i murkami, 
którego sercem jest podświe-
tlana różnymi kolorami fon-
tanna. W gorące dni miejsce 
to jest idealne na odpoczynek 
w lekkim chłodzie bijącym od 
tryskającej wody. 

– To wspaniałe miejsce od-
poczynku dla dzieci oraz do-
rosłych – mówi Agnieszka, 
mama 2-letniego Jasia.

Oprócz klasycznego space-
ru w parku możemy wybrać 
się na gałkę ulubionych lo-
dów, które poprawą humor 
najbardziej znudzonemu 
dziecku i najbardziej sfru-
strowanej matce – raz na jakiś 
czas warto sobie pozwolić na 
chwilę słodkiej przyjemności, 
zapominając o kaloriach.

Warto organizować wspólne 
przechadzki ze znajomą mamą 
mającą dzieci w podobnym 
wieku. Jeśli brak nam takiej 
znajomości, można ją nawią-
zać, poszukując na forach in-
ternetowych czy zaglądając na 
bezpłatne spotkania do Klubu 
Mam, które w okresie wakacyj-
nym odbywają się w każdy po-
niedziałek i środę w godzinach 
10–12 (www.klubmam.com).

A gdy pada?
Letnie dni to jednak nie tyl-

ko słońce, jak mogliśmy się 
już przekonać w lipcu, który 
raczył nas częstymi i gwał-
townymi burzami. Co zatem 
robić, gdy za oknem deszcz? 
Wbrew pozorom potrzeba 
tylko odrobiny wyobraźni, 
by ciekawie i twórczo spędzić 
czas: budowa zamku pod sto-
łem, przebieranki, nawlekanie 
makaronu, lepienie z masy 
solnej, a nawet gotowanie czy 
sprzątanie, jeśli odpowiednio 
zaangażujemy w nie dziecko, 
będą dla niego pasjonującą  
i rozwijającą zabawą.

Niezastąpionym przyjacie-
lem w takie dni jest oczywi-
ście książka – gdy wszystkie 
okażą się już przeczytane, 
warto wybrać się do bibioteki 
i wspólnie wybrać coś z półki 
(www.bemowo.e-bp.pl). 

Dla starszych dzieci zajęcia 
organizowane są w ramach 
akcji „Lato w mieście 2011” 
(www.lato.warszawa.pl) – war-

to zapoznać się ze szczegóło-
wym programem, który spra-
wi, że dzieci i młodzież na pew-
no nie będą się w te wakacje  
nudzić. Można też zajrzeć  
do Art.Bemu (www.artbem.pl) 
na warsztaty fotografii dla dzie-
ci w wieku 9-14 lat.

– Wakacje w mieście rów-
nież mogą być udane i cie-
kawe, tylko wymagają więcej 
wysiłku – z uśmiechem doda-
je Gosia, mama 4-letniej Wik-
torii i 2-miesięcznego Igorka.

Renata Sienkiewicz

Lato z dzieckiem
Dzieci nudzą się nie tylko w czasie deszczu  
– nadmiar wolnego czasu może także dać się 
we znaki, a i letnie upały w mieście odbierają 
ochotę na zabawę. Przeczytajcie, jak wakacje 
z dzieckiem na Bemowie spędzają rodzice  
i ich pociechy.

Od tego numeru oddajemy 
miejsce w gazecie bemow-
skim mamom. Opowiedzą 
nam o tym, co je najbardziej 
interesuje, cieszy, ale też 
boli. Czy Bemowo jest przy-
jazne mamom, gdzie moż-
na wybrać się z dzieckiem,  
a gdzie trudno wjechać 
z wózkiem, jak przygotować 
malucha do pierwszych dni  
w przedszkolu i szkole? Cze-
kamy na propozycje tematów 
i spraw, o których bemowscy 
rodzice chcieliby przeczytać 
na naszych łamach. 

Plac zabaw to zawsze dobry pomysł na zabawę na świeżym powietrzu. 
Na Bemowie ich nie brakuje
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Reportaż

Spotkajmy się przy fontannie

Karolina Murawko, 
mama małej Wiktorii, 
na ławkę przy fontannie 

przychodzi codziennie. Tu może 
spokojnie poczytać gazetę, bo jej 
córka zasypia kamiennym snem 
na kilka godzin. Może uspokaja 
ją szum wody? Mama ma nawet 
swoją ulubioną ławkę.

– Dziś nie jest za ciepło, ale 
wcale mi to nie przeszkadza. 
Mam tu blisko z domu i na-
prawdę relaksuje mnie siedze-
nie w tym miejscu – mówi Ka-
rolina Murawko. – Do tej pory 
chodziłyśmy z Wiktorią do lasu 
na spacer, teraz fontanna jest 
główną atrakcją – opowiada 
młoda mama. – Trzeba tylko 
dosyć wcześnie wstać, żeby za-
jąć dobrą miejscówkę. Ja uwiel-
biam tę ławkę blisko przystanku 
tramwajowego.

Na ławeczce obok siedzi Mał-
gorzata Król z 7-miesięcznym 
Mateuszem. Malec z otwartą 
buzią obserwuje zmieniającą się 
fontannę.

– Bardzo dobrze pomyślane 
miejsce spotkań – ocenia pani 
Małgosia. – Przychodzą tu całe 
rodziny z dziećmi. Dzieciaki od 
razu wskakują do wody, piszczą 
i świetnie się bawią, a my dorośli 
możemy spokojnie poplotko-
wać o modzie, pogodzie i wa-
kacyjnych planach – opowiada 
zachwycona mama. – Tak jak 
warszawiacy zawsze mówią: 
spotykamy się przy Rotundzie, 
tak teraz my, bemowianie mo-
żemy mówić: spotykamy się 
przy fontannie. 

Co prawda nie jest tak 
okazała jak park fontann na 
Podzamczu, ale przynajmniej 

można tu zawsze przyjść i nie 
ma aż takiego tłumu ani pro-
blemu z dojazdem. Pani Mał-
gosia ma nadzieję, że drzewa 
zasadzone dookoła szybko 
urosną i będą chronić przed 
hałasem dochodzącym z uli-
cy. Dzieciom ten szum nie 
przeszkadza, zdają się w ogóle 
tego nie słyszeć. Zaaferowane 
są zmieniającą kolory fontan-
ną, która tryska wodą na kil-
kanaście różnych sposobów.

Popołudnie 
– powroty z pracy
O każdej porze dnia jest tu 

sporo ludzi. Po południu do 
mam, niań i babć dołączają 
spacerowicze w różnym wieku.

– Wracamy właśnie od leka-
rza. Już mieliśmy kierować się 
do domu, aż nagle Kuba za-
ciągnął mnie przed fontannę 
– opowiada Sabina Pszczylka, 
która przyszła z wnuczkiem 
Kubą. – Tak mi tu przyjem-
nie, że nie mam ochoty wra-
cać do domu. 

Kuba podziwia zmieniające 
sie kolory, co jakiś czas z za-
chwytem przyznaje: 

„Wow, piękna jest. 
Szkoda, że dziś tak 
zimno, bo chętnie 
bym się pochlapał“.

W czasie upału trudno zna-
leźć wolne miejsce przy fon-
tannie. Ścisk jak na Marszał-
kowskiej. Na trawnikach wokól 
porozkładane koce, dorośli 
zażywają kąpieli słonecznych,  
a dzieci piszczą z radości i plu-
skają się w fontannie.

– I tak jest tutaj od początku 
wiosny – mówi Elżbieta Pałka.  
– Zabawne jest, że właśnie  
w tym miejscu około godzi-
ny 17–18 spotykają się nianie 
i dziadkowie, żeby przekazać 
wnuki rodzicom – śmieje się 
babcia Elżbieta. 

Jest i młodzież. Gimnazjaliści 
wiosną przychodzili tu po szkole 
czy... na wagary, teraz w wakacje 
mają punkt spotkań. Przy fon-
tannie umówili się z całą paczką 
przyjciół. 

– Tu jest punkt zbiorczy, a po-
tem idziemy do Fortów Bema  
– zdradza Bartek. 

Romantycznie 
po zmroku
Ciepły letni wieczór. Ro-

dzice z pociechami już dawno  
w domu, a kolorowe światła 
i strumienie wody nabierają 
całkiem innego charakteru. 
Dookoła ciszej, spokojniej. Ro-
mantycznie. Na ławeczce przy-
siadła młoda para. Nie są zbyt 
rozmowni, ale to żadna tajem-
nica, że wieczorem pod fon-
tannę przychodzą bemowscy 
zakochani.

– To pierwsza randka – rzu-
ca bezgłośnie chłopak, tak, żeby 
dziewczyna nie usłyszała, i uśmie-
cha się porozumiewawczo. 

dako

Na Podzamczu, w Metropolitanie, pod Arka-
dią. Nasza dzielnica też ma swoje miejsce spo-
tkań. Od niedawna życie bemowian kręci się 
wokół fontanny. Młode mamy, nianie, babcie, 
młodzież – można tu spotkać wszystkich. 

Pluskanie to ulubiona zabawa dzieciaków w upalne dni
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Sport

Z Szymonem, jego ro-
dzicami i nauczycielką 
szachów spotykam się 

u niego w domu. Patrzę w lewo 
– puchary, w prawo – medale. 
Zwycięskie trofea Szymona zaj-
mują w mieszkaniu każde wolne 
miejsce. Tata małego mistrza już 
szykuje specjalną półkę na na-
grody syna. A chłopak właśnie 
szykuje się do występu na Festi-
walu Szachowym im. Mieczysła-
wa Najdorfa. 

„Bemowo News”: Szymon, 
zagramy partyjkę?

Szymon Poziomkowski: Za-
grajmy.

– Jaki kolor szachów wybie-
rasz?

– Czarny, czarnymi gram naj-
częściej. Czasami przynoszą mi 
szczęście.

Siadamy przy drewnianej, 
pachnącej nowością szachowni-
cy. Szymon wygląda jak kierowca 
rajdowy za sterami ulubionego 
bolida. Gra z mistrzem trochę 
mnie stresuje, a nie mogę prze-
grać zbyt szybko – reprezentuję 
przecież „Bemowo News”.  Ostat-
ni raz grałam w szachy ze 20 lat 
temu. Podstawy znam, ale muszę 
się mieć na baczności. Zaczynam. 

– Z tego co pamiętam, białe 
zaczynają.

– Tak, proszę o pierwszy ruch – 
mówi Szymon. 

– Szachy to trudna, logiczna 
gra. Skąd taka pasja u tak mło-
dego człowieka? – pytam.

–  Szachy to taka gra, w której 
trzeba myśleć i rozwijać mózg. 
A ja to lubię, bo sprawia mi to 
przyjemność. A zaczęło się od gry 

w chińczyka kilka lat temu. Jeśli 
chodzi o szachy, to tata nauczył 
mnie ruchów .

Szachowy talent Szymona od-
kryła Zofia Marks, nauczycielka 
prowadząca zajęcia szachowe  
w Szkole Podstawowej nr 321. 

– Zadawałam pytania z tej dzie-
dziny, a odpowiedzi najczęściej 
udzielał Szymon. Zaczęłam uważ-
nie przyglądać się jego grze i oka-
zało się, że zna podstawy, ogrywa 
kolegów – mówi nauczycielka. 
– Najważniejsze, że jego pasję 
wspierają rodzice i szkoła. W na-
szej podstawówce wszystkie sze-
ścioletnie dzieci objęte są edukacją 
szachową. A dzięki rodzicom Szy-
mon prawie w każdy weekend gra 
w turniejach i co turniej poprawia 
wyniki. Przy odrobinie szczęścia 
niebawem może zostać mistrzem 
Europy Juniorów do lat 8 na wrze-
śniowych zawodach w Bułgarii. 
Trzymajmy za niego kciuki – prosi 
Zofia Marks.

– W czym ci pomagają sza-
chy? – wracam do rozmowy  
z Szymonem.

– Szachy pomagają mi np.  
w szkole. Świetnie radzę sobie 
z matematyką. Szybko i bezbłęd-
nie rozwiązuję zadania matema-
tyczne. Kiedyś miałem minimalne 
kłopoty z tym przedmiotem. Od 
kiedy gram w szachy, problemy 
zniknęły. W szkole czasem gramy 
z chłopakami w chińczyka. Wtedy 
stoję obok któregoś z nich i pod-
powiadam, jaki ruch wykonać. 
Czasem trzeba szybko reagować.

– Wydaje się, że szachy to 
dyscyplina zarezerwowana dla 
dorosłych.

– Moim zdaniem to gra dla 
wszystkich. W szachy grają prze-
cież ludzie w różnym wieku. To 
widać na turniejach.

– Ja wystawiam kolejnego 
pionka, a ty użyłeś już dwóch 
skoczków. Stosujesz jakąś tak-
tykę?

– To jest zwyczajne rozwinięcie 
figur, ale spokojnie, na razie nie 
widzę żadnego zagrożenia.

– Coś mi się wierzyć nie chce. 
Czekaj, czekaj, co ja mam teraz 
zrobić? O tu... a nie, chwila, za-
raz mnie zbijesz. To może sko-
czek w lewo. Chyba tak powin-
nam zrobić?

– Nie, nie, to powinno iść ina-
czej.

– Nie podpowiadaj! Jak często 
grasz w szachy?

– Tak naprawdę dopiero się 
uczę. W domu na szachy po-
święcam przynajmniej godzi-
nę dziennie. Rodzice kupili mi 
książkę z ćwiczeniami i każdego 
dnia rozwiązuję szachowe zada-
nia. Czasem muszę wygrać jakąś 
figurę albo dać mata. Czasem też 
gram w internecie. 

– Masz niesamowity umysł. 
Gra w szachy nie jest łatwa.

„Trzeba nauczyć 
się przewidywać 
kilka ruchów do 
przodu i patrzeć na 
całą szachownicę, 
czy nic nie grozi. 

Dopiero potem robi 
się ruch.“

– Na półkach stoi 17 pucha-
rów, są 24 medale – większość za 
zajęcie pierwszego lub drugiego 
miejsca, a Szymon ma dopiero 
8 lat. Czy zdarza się, że różnica 
wieku między nim a przeciwni-
kiem jest duża?

– Na ostatnim turnieju, Mi-
strzostwach Milanówka, Szymon 
był najmłodszym zawodnikiem 
– mówi Justyna Poziomkowska, 
mama Szymona. – Różnica wie-
ku między najstarszym zawod-
nikiem a Szymonem, uwaga... 71 
lat. To był pan, który wygrał całe 
zawody. A Szymon jako jedyny 
z nim zremisował. Najmłodszy 
z najstarszym.

– Tymczasem na naszej sza-
chownicy ja zdobyłam jednego 
twojego pionka, a ty mojego 
skoczka. To ja ruszę inne figury.

– Mat.
– Ale jak to? Już? No nie, 

przegrałam. Pokonałeś mnie  
w 13 minut. W ilu ruchach?

– W dziewięciu. Gramy dalej?
– O nie. A gdyby tak dziś na-

przeciwko ciebie usiadł Garri 
Kasparow? 

– Zagrałbym, choć niezupełnie 
bez stresu.

Na Festiwalu Szachowym 
im. Mieczysława Najdorfa 
Szymon zajął drugie miejsce 
w grupie do 10 lat – znowu 
ograł starszych.  Startowało 
46 osób z całego kraju.

dako

Tylko 8 lat, a kolekcja pucharów, jaką chciałby się móc pochwalić niejeden dorosły sportowiec

Partia z mistrzem
Ma 8 lat, a w szachy gra od półtora roku. Z pokero-
wą miną potrafi rozłożyć nawet kilka razy starszego 
i bardziej doświadczonego zawodnika. Od pierw-
szego spojrzenia na szachownicę ma jeden cel: mat. 
Szymon Poziomkowski z Bemowa, jeden z najmłod-
szych uczestników szachowych turniejów.
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Fotokonkurs

Od razu widać, że 
mieszkańcy Bemowa 
mają sentyment do 

zielonego misia. Byli tak mili, 
że spakowali go do plecaków, 
walizek, samochodów czy 
samolotów i zabrali w świat 
bliski i daleki. Misiek się nie 
nudził! Najbardziej podobało 
mu się na Krecie, gdzie poznał 
sympatyczną kozę i dlatego 
główną nagrodę przyznaje 
Krystianowi Kościjańskiemu. 
Nie mniej dobrze bawił się 
w lesie niedaleko Rzedni czy 
na grzybach w Spychowie na 
Mazurach. Dlatego autorzy 
zdjęć: Marianna Jeziorska  
i Zygmunt Porębski otrzymu-
ją od nas wyróżnienia. Gratu-
lujemy!

Nagrody można odbierać  
w Urzędzie Dzielnicy Bemo-
wo przy ul. Powstańców Ślą-
skich 70 (pokój 219, I piętro) 
codziennie w godz. 8–16.

Bemiś nadal chce jechać 
na wakacje. Zabierzcie go ze 
sobą! I oczywiście uwiecznij-
cie wspólny wyjazd na zdję-

ciach. Oto reguły wakacyjne-
go konkursu: opisz nam, do-
kąd jedziesz (liczymy zarów-
no na najbardziej egzotyczne 
miejsca, jak i ciekawe polskie 
zakątki), wyślij kilka swoich 
zdjęć robionych na wakacjach 
i pokaż, że potrafisz nieba-
n a l n i e 
uwiecznić 
w y p o -
c z y n e k . 
Autorom 
n a j c i e -
kawszych 
o p i s ó w  
i fotografii 
roz d amy 
B e m is i e , 
które będą 
mogli za-
brać na 
w a k a c j e  
i zrobić im 
sesję zdję-
ciową. Dla 
a u t o r ó w 
atrakcyjne 
n a g r o d y 
i publi-

kacja w specjal-
nym kalendarzu 
Bemowa! Jeśli 
masz swojego 
Bemisia, nie 
czekaj, zabierz 
go na wszystkie 
wyjazdy bliższe  
i dalsze. 

Na Wasze 
zdjęcia w formie 
elektronicznej 

czekamy do końca wakacji 
pod adresem konkursy@
bemowo.waw.pl. W e-mailu 
należy podać imię i nazwi-
sko autora, telefon kontak-
towy oraz krótki opis – gdzie 
zdjęcie zostało wykonane. 
Każdy może przesłać od  
1 do 3 zdjęć. Regulamin kon-
kursu znajduje się na stronie 
www.bemowo.waw.pl.

Wakacje z Bemisiem
Zwiedził Kretę, zbierał grzyby, maliny i buszo-
wał w ulu, bo wiadomo, że misie najbardziej 
lubią miodek. Dzięki wam Bemiś został po-
dróżnikiem. A to jeszcze nie koniec wakacji!

Fot. Krystian Kościjański

Fot. Marianna Jeziorska

Fot. Zygmunt Porębski
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