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Kontynuacja rozliczeń 
afery bemowskiej. 
„Start do kariery”... 
politycznej

Nowy plan 
zagospodarowania 
rejonu ul. Synów Pułku

Bemowo Athletics 
Camp z mistrzami

Prawie 3 mln zł 
do wydania na 
Bemowie w budżecie 
partycypacyjnym 2018
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RUSZA BUDOWA 
METRA NA BEMOWO

26 października, na Sesji Rady Dzielnicy, 
mieszkańcy mogli zadać pytania przed-
stawicielom metra. Artur Zając z ZTM 

zaprezentował propozycję rozwiązań w komunika-
cji miejskiej w czasie budowy drugiej linii metra na 
odcinku Rondo Daszyńskiego - Księcia Janusza.  

Autobusy, które obecnie jadą z  Nowego Be-
mowa oraz z  osiedla Jelonki zostaną skierowane 
na trasy objazdowe prowadzące ul. Elekcyjną, Ka-
sprzaka i Prostą. W celu ułatwienia mieszkańcom 
Jelonek dojazdu do centrum oraz do metra, zosta-
nie wzmocniona komunikacja autobusowa na ul. 
Połczyńskiej i Kasprzaka. Tam też w obu kierun-
kach zostanie wytyczony buspas - na ul. Towaro-
wej od Ronda Daszyńskiego do al. Solidarności. 
Ul. Wolską będzie jeździło więcej tramwajów. 

W marcu przyszłego roku zostanie zamknięta 
ul. Płocka (na południe od skrzyżowania z  Wol-
ską). Wtedy też ruszą planowane inwestycje, m.in. 

remont linii kolejowej, która biegnie wzdłuż Pry-
masa Tysiąclecia. Burmistrz Michał Grodzki prosił 
przedstawicieli metra o  nadzwyczajne podejście 
do sprawy. – Mamy problem z linią kolejową, któ-
rej inaczej przekroczyć się nie da, jak tylko kana-
łami. Poprzednie władze Bemowa dopuściły do 
przyjęcia planu zagospodarowania, który unie-
możliwia otwarcie ul. Olbrachta w kierunku Woli 
– mówił podczas Sesji. Zapowiedział też interwen-
cję w Urzędzie miasta. – To skandal, że dyrektor 
Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Anna 
Piotrowska uchyla się od odpowiedzi na pytanie 
dot. prowadzonych inwestycji – mówił. 

Radni i  mieszkańcy mieli wiele wątpliwości. 
Niektórym też puszczały nerwy. Pytano m.in. 
o  przejezdność ul. Górczewskiej od Prymasa 
Tysiąclecia, dojazd do Centrum, tymczasowe 
poszerzenie ul. Lazurowej, Jelonki Południowe. 
– Słuchamy Państwa uwag i  weźmiemy je pod 

rozwagę. Będą nad nimi pracować projektant 
i inżynier ruchu drogowego – zapewniał Andrzej 
Franków z ZTM. 

– Zarząd Dzielnicy zapewnia, że dołoży 
wszelkich starań, aby mieszkańcy mieli maksy-
malny dostęp do informacji o zmianach w orga-
nizacji ruchu. Uruchomiliśmy specjalny e-mail: 
metrobemowo@um.warszawa.pl do tego celu, 
oraz formularz kontaktowy na naszej stronie in-
ternetowej www.bemowo.waw.pl gdzie można 
zostawić swój numer telefonu, na który będziemy 
wysyłać smsy o tych zmianach – mówi Grzegorz 
Kuca, z-ca burmistrza. 

Po długiej dyskusji projekt stanowiska Rady 
Dzielnicy ws. wystąpienia do Hanny Gronkie-
wicz-Waltz o  zmianę niekorzystnych propozycji 
komunikacyjnych na Woli i Bemowie oraz plano-
wanych remontów i budowy dróg skierowano do 
prac w komisjach. 
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W listopadzie ruszy budowa stacji Młynów i Księcia Janusza. Oznacza to 
zamknięcie dla kierowców ul. Górczewskiej pomiędzy al. Prymasa Tysiąclecia, 
a Płocką. Nie będzie również przejazdu ulicami Księcia Janusza, Olbrachta i Ciołka 
oraz między ul. Elekcyjną, a wjazdem do centrum handlowego Wola Park. 

MA
TE

rI
AŁ

 ZT
M 



2 3

BEMOWO
TWOJE

BEMOWO
TWOJE

Listopad 2016

Minutą ciszy dla uczczenia pamięci re-
żysera Andrzeja Wajdy i  32. roczni-
cy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

rozpoczęła się październikowa Sesja Rady Dziel-
nicy. Jej najważniejszym tematem było przyjęcie 
projektu budżetu na rok 2017. Główna księgowa 
bemowskiego Ratusza szczegółowo przedstawiła 
informacje dotyczące zaplanowanych środków bu-
dżetowych m.in. na wydatki bieżące i majątkowe, 
a także omówiła zamierzone dochody m.in. z po-
datków i opłat lokalnych. 

Wcześniej zdecydowano o  przekazaniu kolej-
nych środków na bemowską oświatę. – Z  dodat-
kowej kwoty 7.300.000 mln zł, przeznaczonej na 
edukację, ponad 5 mln zł przypadnie na podwyżki 
dla nauczycieli, a 2.200.000 mln zł na dotacje dla 
niepublicznych przedszkoli i  szkół – wskazał dr 
Błażej Poboży, z-ca burmistrza. Jednak radni opo-
zycji ewidentnie próbowali skierować dyskusję do 
innych wątków, ponownie wracając do zamknięte-
go już tematu parkingu przy OSiR. 

Środki budżetowe, którymi dysponuje dziel-
nica Bemowo to kwota 341.502.194 mln zł, z cze-
go ponad 50 proc. przypada na edukację. W po-
równaniu do ubiegłorocznych wydatków projekt 

budżetu na rok 2017 zakłada zwiększenie o 48 mln 
zł środków na edukację i ochronę zdrowia. Obecni 
na sali radni głosowali za jego przyjęciem. 

W  toku sesji Rady poruszono kolejne zagad-
nienia. Burmistrz Michał Grodzki zapowiedział 
powrót mobilnych stacji rowerowych na Bemo-
wo. – Obecnie jest wyznaczonych 6 lokalizacji, 
ale dzielnica dołoży wszelkich starań, aby było ich 
więcej – mówił. 

Radni zatwierdzili również roczny plan kontroli 
Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bemowo od 20 
października 2016 r. Kontrola obejmie Bemowskie 
Centrum Kultury oraz Zespół Kadr i  Płac w  be-
mowskim Ratuszu. Będzie prowadzona pod kątem 
zawierania umów cywilno-prawnych od 1 stycznia 
2010 r. do 30 września 2016 r. Skontrolowane zo-
stanie również wykonanie generalnego remontu 
hali sportowej OSiR-u przy ul. Obrońców Tobruku 
i realizacja inwestycji ul. Pełczyńskiego wraz z wy-
kupem działek pod tę budowę w latach 2008-2014. 

Po burzliwych dyskusjach uchwalono również 
nadanie imienia Akademii Pana Kleksa Przed-
szkolu nr 415, przy ul. Obrońców Tobruku 23. 

Oprócz powyższych ustaleń, przywrócono do 
działania nieistniejącą od kilku lat Młodzieżową 

Radę Dzielnicy Bemowo. Nie wszyscy radni byli 
temu przychylni. – Niepokoi mnie, że ci młodzi 
ludzie, którzy dopiero wchodzą w życie będą tak 
daleko wchodzić w życie naszej dzielnicy. Oni po-
winni się uczyć, odrabiać lekcje, planować swoje 
życie do dalszego rozwoju – stwierdziła radna 
Wiesława Schubert-Figarska. Marek Lipiński, 
z-ca burmistrza przekonywał, że nic tak nie uczy 
młodzieży uczestnictwa w  życiu społecznym, 
jak udział w takiej inicjatywie: – Nie zamykajmy 
młodym szansy rozwoju. Oni sami ustalą swój 
plan działania –. 

Opiekunem Młodzieżowej Rady została radna 
Patrycja Czerska. Radnym przedstawiono także 
informację o współpracy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, działającej przy ul. Powstańców 
Śląskich 17, ze szkołami na Bemowie. Obszernej 
prezentacji dokonała dyrektor tej placówki.

Młodzieżowa Rada jest doskonałą lek-
cją demokracji i daje realny wpływ na 
podejmowane przez władze Dzielnicy 

Bemowo decyzje. Chciałabym, aby młodzi rad-
ni zaczęli uczestniczyć w  sesjach Rady Dzielni-
cy – mówi radna Patrycja Czerska, wybrana na 
opiekuna rady. W  przeszłości sama była człon-
kiem Młodzieżowej Rady w  kadencji rozpoczę-
tej w 2012 roku. Aktualnie jest najmłodszą radną 
w  Radzie Dzielnicy Bemowo. Ma 21 lat i  wizję 
na budowanie postaw obywatelskich wśród mło-
dych. Na radną została zaprzysiężona w ubiegłym 
roku. Studiuje bezpieczeństwo wewnętrze na 
UW. – Wzorem jest dla mnie Młodzieżowa Rada 
działająca na Białołęce. Młodzi radni udzielają się 
wolontarystycznie, organizują różne wydarzenia 
kulturalne. Chciałabym zacząć od szkolenia dla 
młodych radnych – mówi Czerska. 

Do końca listopada bemowskie gimna-
zja i  liceum wyłonią maksymalnie po pięciu 

przedstawicieli do rady w  głosowaniu tajnym. 
Kandydaci nie muszą być zameldowani na terenie 
Bemowa. Kadencja potrwa 2 lata. 
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Mimo gorącej dyskusji, udało się przyjąć projekt budżetu na następny 
rok. Uchwałą radnych reaktywowano Młodzieżową Radę Dzielnicy. 

Po kilku latach przerwy powraca do działania Młodzieżowa Rada Dzielnicy 
Bemowo. Podczas październikowej sesji Rady został zatwierdzony regulamin. MAMy pROjEkT 

BuDżetu nA 2017 ROK 

MłODZi RADni 

Po kilku miesiącach działania systemu pobo-
ru opłat dyrektor OSiR-u skalkuluje koszty 
i  przychody. Wówczas wrócimy do dysku-

sji o  zasadach ich poboru – mówi radny Robert 
Podpłoński. – Oczekuję, że system ten zostanie tak 
zorganizowany, że nie spowoduje korków ani in-
nych utrudnień drogowych – dodaje. 

Modernizacja ma zostać wykonana w najbliż-
szych tygodniach. Przyczyni się nie tylko do obni-
żenia kosztów, a co za tym idzie i opłat, ale także 
do poprawy bezpieczeństwa na parkingu. Takie 
zasady mogą pozwolić na zwiększenie efektywno-
ści korzystania z parkingu. Uzyskane środki mają 
zostać przeznaczone m.in. na: monitoring, popra-
wę oświetlenia, sprzątanie i odśnieżanie. 

Za czasów Jarosława Dąbrowskiego wybu-
dowany parking przy hali sportowej przy ul. 

Obrońców Tobruku był w  gestii Zarządu Dziel-
nicy, co wykluczało pobieranie opłat. Jednak były 
burmistrz przekazał go OSiR Bemowo. W  sto-
sownym porozumieniu przewidziano wprost, że 
OSiR może pobierać opłaty z  tytułu korzystania 
z parkingu. 

A zaczęło się od remontu boisk, kiedy to Grze-
gorz Surówka, dyrektor OSiR Bemowo, 1 sierpnia 
br. tymczasowo wyłączył parking z  użytku. Nie 
spodobało się to okolicznym mieszkańcom. – Roz-
poczęliśmy więc konsultacje społeczne – mówi 
Grzegorz Kuca, z-ca burmistrza. Dyrektor Surów-
ka, ze względu na wiele imprez sportowych, chciał 
zachować możliwość okazjonalnego ograniczenia 
korzystania z  parkingu. – Przepisy prawa, które 
zakazują OSiR, zakładowi budżetowemu, udostęp-
niania nieodpłatnie mienia, gdy nie mieści się to 

w działalności statutowej, obligują go do wprowa-
dzenia opłat w celu pokrycia kosztów utrzymania 
parkingu – mówi dyrektor Surówka. Zaś priory-
tetem okolicznych mieszkańców było zachowanie 
dostępności parkingu w całości. Korzystali z niego 
właśnie oni, ich goście, ale także odwiedzający Fort 
Bema i pobliski plac zabaw. – Abonamenty byłyby 
szkodliwe dla wszystkich, bo na pustych zarezer-
wowanych miejscach nie można byłoby parko-
wać. Byłem im przeciw. OSiR wynajmuje pod halą 
sportową miejsca parkingowe po 99 zł miesięcznie 
i ciągle są wolne – mówi radny Podpłoński. 

Od 15 października 2016 r. na parkingu przy Bemowskim Ośrodku Piłki 
Nożnej wprowadzono opłatę 2 zł za wielokrotny wjazd. W celu usprawnienia 
tego rozwiązania Rada Dzielnicy postanowiła zautomatyzować obsługę na 
szlabanie i kasie. 

NOWE ZASADy kORZySTANIA Z pARkINgU 
PRZy BeMOwSKiM OśRODKu PiłKi nOżnej

29. SESjA RADy DZIELNICy

SyLWETkI RADNyCh  
DZIELNICy BEMOWO: 
MARCIN WIERZChOWSkI 
Przewodniczący Klubu Radnych Pra-
wo i Sprawiedliwość, Przewodniczą-
cy Komisji Bezpieczeństwa i  Spraw 
Obywatelskich, Wiceprzewodniczą-
cy Komisji Ochrony Środowiska, 
członek Komisji Mieszkaniowej. 
W radzie Dzielnicy zasiada od 2010 roku, na Bemowie mieszka 
od 30 lat. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne w dzie-
dzinie zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem. Obecnie 
jest urzędnikiem państwowym. W swojej działalności koncen-
truje się na działaniach związanych z zapewnieniem bezpie-
czeństwa mieszkańcom Bemowa, ochroną terenów zielonych 
przed zabudową, rozbudową infrastruktury niezbędnej dla 
prawidłowego funkcjonowania dzielnicy: szkoły, przychodnie 
lekarskie i mieszkania komunalne.

Patrycja Czerska, opiekun Młodzieżowej rady Dzielnicy 

Wjazd na parking przy OSir

Zaangażuj się w sprawy swojej Dzielnicy 
i ty! Zostań młodym radnym i miej realny 
wpływ na sprawy swojego samorządu! 

Ten dzień jest symbolem walki o wolność 
naszej Ojczyzny. Z tej okazji na Bemowie 
odbędzie się wiele wydarzeń patriotycz-

nych. Burmistrz naszej Dzielnicy, Michał Grodz-
ki wraz z Instytutem Pamięci Narodowej objęli 
honorowy patronat nad II Festiwalem Piosenki 
Historycznej „Zapytaj o Polskę”, podczas które-
go odbędzie się konkurs jego laureatów. Na wy-
darzenie zapraszamy 9 listopada o godz. 14:00 
w sali widowiskowej w Szkole Podstawowej nr 
82 im. Jana Pawła II, przy ul. Górczewskiej 201. 
Konkurs odbywa się już po raz drugi i cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem. 

Zapraszamy również, jak co roku, 11 listopada 
do Bemowskiego Centrum Kultury, (sala wido-
wiskowa, przy ul. Górczewskiej 201), na koncert 
„3275kg Orchestra” o godz. 19:00, a do parafii p.w. 
Jana Pawła II, przy ul. Obrońców Tobruku 45 na 
koncert „Wolności Śpiew” o godz. 17:00. 

świętO 
niePODległOści  
NA BEMOWIE 

Burmistrz Michał Grodzki w trakcie sesji rady Dzielnicy

Burmistrz Błażej Poboży Członkowie Zarządu podczas sesji rady
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Program „Start do kariery” był skierowany 
do młodych aktywnych i  prężnie działają-
cych osób związanych z Dzielnicą Bemowo. 

Do udziału w nim zapraszał ówczesny burmistrz 
Jarosław Dąbrowski w internecie i na łamach słyn-
nego „Bemowo News”. Celem programu było uła-
twienie wejścia na rynek pracy oraz nabycie nie-
zbędnego doświadczenia, a dzięki kompleksowym 
rozwiązaniom oraz atrakcyjnej i bogatej ofercie za-
pewniano młodym ludziom odpowiedni start do 
przyszłej kariery. W  ten sposób rekrutowano na 
stanowisko „bemowskiego konsultanta obywatel-
skiego”, gdzie wymagano odpowiedzialności, su-
mienności, łatwości w  nawiązywaniu kontaktów. 
W zamian urząd proponował elastyczny czas pracy 
i „możliwość rozwoju kompetencji”. To miała być 
pierwsza praca na umowę zlecenie. Poprzez udział 
w programie podpisywano umowy na wykonanie 
konkretnych zadań z  wybranymi osobami, z  po-
minięciem normalnych procedur naboru. 

Paweł Gala, Monika Pietrzak i Aleksandra Zię-
ba dziś są radnymi Klubu „Dla Bemowa”, którego 
szefem jest Dąbrowski. Jednak swoją przygodę 
z  samorządem i  publicznymi pieniędzmi rozpo-
częli znacznie wcześniej. Pojawili się w  Urzędzie 
Dzielnicy Bemowo na początku 2013 roku wła-
śnie w  ramach programu „Start do kariery”. Ich 
start do kariery rozpoczął się po tym, gdy Krzysz-
tof Zygrzak zakwalifikował ich do programu. 
To m.in. z  nimi w  2013 r. na badania opinii pu-
blicznej podpisano 15 umów na kwotę ponad 103 
tys. zł, a w 2014 r. 12 umów na 110 tys. zł. Choć 

na programy wydano pokaźne kwoty, to jednak 
w wyniku kontroli nie udało się ustalić na jakich 
zasadach prowadzone były konsultacje i  jaki był 
ich cel. Pieniądze mieszkańców dzielnicy zostały 
wyrzucone w  przysłowiowe błoto, bo z  efektów 
badań nikt później nie korzystał. „Z  wykonania 
umów nie sporządzono żadnego raportu końco-
wego, a więc efekty konsultacji społecznych nigdy 
nie zostały opracowane” – napisali kontrolerzy. 
Ich zdaniem był to jeden z najbardziej jaskrawych 
przykładów niegospodarności.  

Umowy podpisywane z  przyszłymi radny-
mi opiewały na kwoty od kilku do nawet 15 tys. 
złotych. Zgodnie z ustaleniami kontrolujących aż 
pięć z  siedmiu osób biorących udział w  I  edycji 
programu „Start do kariery” znalazły się na listach 
kandydatów „Komitetu Wyborczego Jarosław Dą-
browski burmistrzem DLA BEMOWA”. Osoby te, 
prowadziły nie tylko drogie badania opinii, które 
nigdy nie zostały wykorzystane, ale także były kol-
porterami kalendarzy, ulotek i gazet. Tylko w 2013 
roku wydano na ten cel 76,5 tys. zł. 

Kolejnym przykładem ukazującym lokalny 
mechanizm powiązań są umowy Urzędu z  Łu-
kaszem Lorentowiczem, obecnym radnym klubu 
Dąbrowskiego. Przedmiotem umowy podpisa-
nej w  2012 r. przez ówczesnego wiceburmistrza 
Krzysztofa Zygrzaka na kwotę 36.400 zł była 
współpraca w  zakresie organizacji imprez kultu-
ralnych, koncertów i eventów. W ramach realizacji 
tej umowy radny Lorentowicz miał przygotowy-
wać dokumentację, kontaktować się z instytucjami 
zewnętrznymi, tworzyć programy i  scenariusze 
techniczne. Kontrola wykazała bardzo dużą niego-
spodarność w związku z  tymi zleceniami dla Lo-
rentowicza, bo prawie wszystkie zlecone czynności 
pokrywały się z obowiązkami etatowych pracow-
ników Urzędu Dzielnicy i stanowiły standardową 
pracę wykonywaną przez urzędników. Podatnicy 
zapłacili więc dwa razy za tę samą pracę - urzędni-
kom i Lorentowiczowi. 

Jeszcze większą karierę zrobił Tomasz Mikołaj-
czak, który w 2015 r. pełnił funkcję zastępcy burmi-
strza Krzysztofa Zygrzaka. W czasie, gdy o Bemo-
wie zrobiło się bardzo głośno za sprawą ujawnienia 

„afery bemowskiej” Mikołajczak podpisał umowę 
opiewającą na 13,5 tys. zł. W  ramach zleconych 
obowiązków miał wyjaśniać problemy zgłaszane 
przez mieszkańców, kontrolować dystrybucję ma-
teriałów promocyjnych wydawanych przez dzielni-
cę oraz redagować i aktualizować treści na stronie 
internetowej dzielnicy. Niestety kontrolerzy nie od-
naleźli w  dokumentacji wymienionych w  umowie 
pism, projektów odpowiedzi na pytania mieszkań-
ców czy też materiałów konsultacyjnych. 

Jeśli chodzi o  dochody w  ramach umów 
z  Urzędem Dzielnicy, to niekwestionowanym re-
kordzistą jest pewien mężczyzna, którego per-
sonalia nie zostały podane w  upublicznionym 
wystąpieniu pokontrolnym. Pan „rekordzista” 
współpracował z  Urzędem Dzielnicy przynaj-
mniej od 2012 r. Według treści umów miał pi-
sać informacje na stronę internetową, prowadzić 

konsultacje z mieszkańcami i odpowiadać na ich 
pytania. W ramach tych obowiązków podpisywał 
umowy np. na kwotę 14 tys. zł, na 19 tys. zł, 23 
tys. zł. W Dzielnicy Bemowo zarabiał miesięcznie 
średnio ok. 3,5 tys. zł. W  jego przypadku sytu-
acja wyglądała podobnie do innych. Kontrolerzy 
nie odnaleźli śladów jego pracy wymienionych 

w umowach zawartych z urzędem Dzielnicy. 
Z  lektury raportu pokontrolnego wyłania się 

ponury obraz działalności Urzędu Dzielnicy za 
czasów urzędowania ówczesnego burmistrza, Ja-
rosława Dąbrowskiego. „W  przypadku 12 postę-
powań będących przedmiotem kontroli zakresy 
zleconych prac pokrywały się z obowiązkami eta-
towych pracowników Urzędu (głównie umowy 
dotyczące tzw. dialogu społecznego) – napisali 
kontrolerzy w swoim opracowaniu. 

Raport nie pozostawia śladów wątpliwości. 
W jednym przypadku płacono podwójnie za pracę, 
której nie ma śladów, a w drugim zlecono badania 
opinii publicznej za ponad 210 tys. zł, których wy-
niki trafiły wprost do kosza. Finansowe powiąza-
nia kręgu ludzi związanych z byłym burmistrzem, 
Jarosławem Dąbrowskim, okazały się skutecznym 
narzędziem politycznym w wyborach samorządo-
wych w 2014 r. Lista nazwisk umów zawieranych 
przez Urząd Dzielnicy jest łudząco podobna do 
listy kandydatów „KWW Jarosław Dąbrowski bur-
mistrzem DLA BEMOWA”. 

Tekst powstał na podstawie Wystąpienia Po-
kontrolnego z  Zakresu Promocji Dzielnicy Be-
mowo w latach 2008-2014.

„START DO kARIERy”... pOLITyCZNEj 
Byli włodarze naszej dzielnicy, Jarosław Dąbrowski i Krzysztof Zygrzak z programu „Start do 
kariery” utworzyli polityczny projekt, którego sponsorami byli mieszkańcy Bemowa. Beneficjenci 
tego programu są obecnie radnymi klubu Jarosława Dąbrowskiego „Dla Bemowa”. „Z urzędu” 
wykonywali co bardziej lukratywne zlecenia. 

KULISY AFErY BEMOWSKIEJ część 2

Kandydaci „Kww jarosław Dąbrowski 
burmistrzem DLA BEMOWA”, którzy byli 
beneficjentami umów podpisywanych 
z urzędem Dzielnicy: 
w okręgu wyborczym nr 1 to m.in.:  
łukasz lorentowicz 
w okręgu wyborczym nr 2:  
Monika pietrzak
w okręgu wyborczym nr 5:  
Aleksandra Zięba i Paweł gala 
W latach 2013-2014, obecni radni, tj. Monika 
Pietrzak podpisała w sumie  
11 umów, opiewających na łączną kwotę 
ponad 50 tys. zł, Aleksandra Zięba  
- 9 umów na ponad 47 tys. zł,  
natomiast Paweł gala - 8 umów na 47 tys. zł. 

Artykuł w poprzednim numerze „Twojego 
Bemowa” pt. „Układ w  Bemowo News” 
wywołał duże poruszenie. Redaktor na-

czelny „Echo Bemowa” w  piśmie przysłanym 
drogą elektroniczną do Urzędu Dzielnicy zażądał 
natychmiastowego sprostowania. Miało ono doty-
czyć wątku red. Przemysława Burkiewicza, który 
miał jakoby pracować dla Urzędu Dzielnicy Be-
mowo i w redakcji „Echo Bemowa” jednocześnie. 

Nasz artykuł opisywał całe zjawisko, w którym 
dziennikarze lokalnych mediów pisali do mie-
sięcznika „Bemowo News” za niespotykanie wy-
sokie na rynku prasowym stawki (np. 3,5 tys. zł. 
za stronę maszynopisu) i ani razu w tej publikacji 
nie został podany tytuł „Echo Bemowa”. Dodat-
kowo redaktor naczelny przyznał, że wspomnia-
ny dziennikarz, Przemysław Burkiewicz został 
zatrudniony w  „Echo Bemowa” tuż po tym, gdy 
zakończył współpracę z Urzędem. Czyli dokładnie 
wtedy, kiedy skończyły się pieniądze ówczesnemu 
burmistrzowi Krzysztofowi Zygrzakowi na dalsze 
wydawanie „Bemowo News”. Wówczas wydawał 
się być przychylny dla swoich byłych zleceniodaw-
ców na łamach „Echo Bemowa”. Choć chronologia 

zdarzeń jest inna, niż w  przypadku nieujawnio-
nych dziennikarzy, to jednak mechanizm jest do-
kładnie taki sam. 

W  papierowych wydaniach „Echo Bemowa” 
i na portalu internetowym „Tu Stolica” ciągle moż-
na odnaleźć teksty z  2015 roku, które prezentu-
ją stanowisko ówczesnego burmistrza Zygrzaka 
i jednocześnie atakują pełnomocników prezydent 
Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Trudno 
oprzeć się więc wrażeniu, że rolę „Bemowo News” 
szybko przejęło „Echo Bemowa”. 

Postanowiliśmy sprawdzić, czy aby wydawca 
gazety „Echo Bemowa”, spółka Echo Media Plus, 
również nie była beneficjentem rządów burmistrza 
Jarosława Dąbrowskiego i  Krzysztofa Zygrzaka. 
Nasze przypuszczenie szybko się potwierdziło. Na 
przykładzie samych zamówień przez Bemowski Ra-
tusz liczba reklam kształtuje się następująco: „Echo 
Bemowa” otrzymywało w 2008 roku za publikację 
reklam ponad 21 tys. zł, w 2009 r. już 36 tys., w 2010 
r. - 58 tys., w 2011 r. - 58 tys., w 2012 r. prawie 62 tys., 
w 2013 r. prawie 69 tys., a w 2014 r. aż ponad 72 tys. 
zł. W tym kontekście nie dziwi krytyka „Echo Be-
mowa” pod adresem obecnego Zarządu Dzielnicy 

i  byłych pełnomocników prezydent Warszawy, bo 
gdy objęli oni władzę na Bemowie w 2015 r. „Echo 
Bemowa” zarobiło zaledwie 12 tys. zł.  

Warto przypomnieć również, że redaktor na-
czelny „Echo Bemowa”, Krzysztof Katner, otrzy-
mał w 2010 r. z rąk ówczesnego burmistrza Jaro-
sława Dąbrowskiego nagrodę „Złotego Bema”.  

nASZ ARtyKuł ODBił Się „echeM BeMOwA”
Już pierwszy tekst o rozliczeniach afery bemowskiej wywołał poruszenie w lokalnej gazecie, która również mogła 
być beneficjentem władzy burmistrza Jarosława Dąbrowskiego na Bemowie. 

Ówcześni burmistrzowie: Krzysztof Zygrzak i Jarosław Dąbrowski 

radna Monika Pietrzak Plakaty wyborcze z kampanii w 2014 r. Źródło: www.tustolica.pl

radny Łukasz Lorentowicz
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Rada m.st. Warszawy 22 września uchwali-
ła plan zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Jelonki część IV, tj. rejon ul. Synów 

Pułku, o powierzchni ok. 37 ha. Plan obejmuje teren 
położony w  centralnej części Bemowa pomiędzy 
ważnymi arteriami komunikacyjnymi, ulicami: Po-
łczyńską, Powstańców Śląskich, Człuchowską i  to-
rami kolejowymi. Teren jest silnie zurbanizowany 
i w pełni uzbrojony w infrastrukturę drogową. 

– Ten obszar był pierwszy do opracowania. Jego 
wykonanie nie należało do skomplikowanych, ale 
blokował go jeden z właścicieli gruntów. Chciał on 
na terenie obecnego parku, a  wcześniejszej strefy 
ochronnej Zakładów Mechanicznych im. Nowotki, 
wybudować osiedle. Teraz nie będzie mógł, bo teren 
został zakwalifikowany jako zieleń parkowa – opo-
wiada Michał Grodzki, który najpierw jako radny 
m.st. Warszawy i członek Komisji Ładu Przestrzen-
nego skrupulatnie pilotował tę sprawę. 

Teraz jako burmistrz Bemowa wraz z obecnym 
Zarządem Dzielnicy doprowadził w ekspresowym 
tempie do uchwalenia i  zabezpieczenia terenów 
zielonych przed komercyjną zabudową. 

Przygotowanie planu dla obszaru Jelonki roz-
poczęto w 2006 r. Później, w 2008 r. zmieniono jego 
granice. Ostatecznie w 2015 r. plan podzielono na 

4 części. W grudniu 2015 r. obecna Rada Dzielnicy 
domagała się zapewnienia, że cz. IV obszaru Jelon-
ki, tj. rejon ul. Synów Pułku z parkiem A. Krzywoń 
zostanie uchwalona zaraz po cz. I, a ten uchwalono 
w lipcu tego roku. 

Koncepcja planu zakładała zachowanie pier-
wotnej kompozycji osiedla Jelonki. – Dogęsz-
czanie zabudowy, ograniczanie terenów zieleni, 
dostępu światła może powodować degradację 
osiedla – czytamy w uchwale. Uchwalony plan za-
gospodarowania gwarantuje zachowanie jednego 
z większych obszarów zielonych w naszej dzielni-
cy. – Odkąd pamiętam park Anieli Krzywoń był 
terenem zielonym, o  który zabiegały wszystkie 
kolejne Rady Dzielnicy i cieszę się, że uchwalony 
plan to usankcjonował. Mamy instrument w  po-
staci prawa miejscowego do ochrony tego terenu 
– mówi radna Hanna Głowacka, Przewodnicząca 
Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Inwe-
stycji i Ładu Przestrzennego. Na ostatnich posie-
dzeniach obu Komisji radni podjęli uchwałę o po-
trzebie przejęcia części terenu parku (wieczystego 
użytkowania) od Skarbu Państwa na rzecz miasta, 
aby środki na opłatę roczną (500 tys. zł) przezna-
czyć na urządzenie tego terenu. Uchwalono także 
wykonanie projektu zagospodarowania Parku. 

UChWALONO pLAN ZAgOSpODAROWANIA 
RejOnu ulicy Synów PułKu 
Na Bemowie to pierwszy tak duży plan zagospodarowania przestrzennego 
od piętnastu lat. – To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszej 
dzielnicy, bo zabezpiecza przed zabudową rekreacyjny teren na Bemowie 
– mówi burmistrz Michał Grodzki. 

BuDżet PARtycyPAcyjny 2018 

Przed nami kolejna edycja budżetu, dzięki 
któremu nasi mieszkańcy zdecydują o  lo-
sach miejsc, bezpośrednio z  nimi związa-

nych. Będę z całych sił zachęcał wszystkich do gło-
sowania – mówił dr Błażej Poboży, z-ca burmistrza 
Dzielnicy Bemowo, podczas spotkania inauguru-
jącego rozpoczęcie nowej edycji budżetu. W całej 
Warszawie 6 października o  g. 17:30 odbyły się 
pierwsze spotkania. Uchwałą Zarządu Dzielnicy 
Bemowo powołano dzielnicowy zespół ds. budże-
tu partycypacyjnego, w którego skład weszli przed-
stawiciele organizacji pozarządowych (wyłonieni 
w trybie głosowania), tj.: Magdalena Niedźwiecka
-Pruszkowska ze Stow. „Rodzice Razem”, Wojciech 
Kalinowski ze Stow. „Niepełnosprawność - Jeden 
Front” (wybrany przewodniczącym zespołu), Bar-
tosz Łukaszewski z Fundacji „Naszym Dzieciom”, 
Dariusz Wilczyński ze Związku Polskiego Arty-
stów Malarzy i Grafików oraz Sebastian Tyszczuk 
ze Stow. Naukowego Archeologów Polskich - od-
dział w Warszawie. 

Spośród przedstawicieli mieszkańców wylo-
sowano: Jolantę Styczeń, Martynę Leciak, Sylwię 
Wróblewską, Stefana Jareckiego, Macieja Popiołka 
i  Artura Stachurskiego (wiceprzewodniczący ze-
społu). Do prac zespołu Urząd Dzielnicy Bemowo 
natomiast oddelegował: Aleksandrę Pszczółkow-
ską (sekretarz zespołu), Ilonę Zyśk-Kalinowską, 
Macieja Bartosiaka, Wojciecha Surałę i  Aleksan-
dra Graniewskiego. W  zespole znajdą się rów-
nież radni: Hanna Głowacka, Patrycja Czerska, 
Aleksandra Zięba, Paweł Rafalski i Kacper Siwik, 

a z Dzielnicowej Rady Seniorów Kazimierz Piecka. 
W  ciągu roku zespół spotka się ok. 15 razy. 

Określi m.in. definicję ogólnodostępności projek-
tów, która będzie obowiązywać w dzielnicy, ewen-
tualny podział dzielnicy na mniejsze obszary oraz 
limit, którego nie może przekroczyć koszt jednego 
projektu. W  tej edycji nowością jest wydłużony 
czas głosowania, bo aż do połowy czerwca. 

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie któ-
rego mieszkańcy decydują o  wydatkowaniu części 
budżetu dzielnicy zgłaszając projekty, dyskutując 
nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. Pro-
jekty, które uzyskają największe poparcie mieszkań-
ców, wpisywane są do budżetu m.st. Warszawy i re-
alizowane w kolejnym roku budżetowym. 

Na Bemowie w  ubiegłorocznej edycji przewi-
dziano kwotę 2 mln 700 tys. zł. na realizację projek-
tów, z czego na projekty lokalne 1 mln 975 tys. zł. 

Warszawska pula pieniędzy do wydania w tej edycji wynosi ponad 
61 mln zł. W każdej dzielnicy do dyspozycji jest od 1 do 2 proc. budżetu 
dzielnicowego. Mieszkańcy Bemowa zadecydują o przeznaczeniu  
prawie 3 mln zł. 

Koło nr 15 Związ-
ku Kombatantów 
i  b. Więźniów 

Politycznych od trzydzie-
stu lat działa na Bemowie 
w  różnych lokalach Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
„Jelonki”, która mieści się 
przy ul. Powstańców Ślą-
skich 4A. Razem z Kołem 
w pomieszczeniu urzęduje 
Związek Emerytów i Ren-
cistów. Kombatanci spotykali się jeden raz w tygo-
dniu na dwie godziny. 

W lokalu został przeprowadzony remont, po 
którym kombatanci dowiedzieli się, że Spółdziel-
nia nie ma obowiązku gościć ich u siebie. Z infor-
macji uzyskanych ze Spółdzielni wynika, że jako 
prywatny przedsiębiorca nie ma podstaw praw-
nych, aby realizować takie prośby i nie zgadza się 
na udostępnienie klubu członkom tej organiza-
cji. Według Spółdzielni przedstawiciele Koła nie 
potrafili wyjaśnić na jakiej podstawie korzystali 
dotychczas z pomieszczenia klubu Spółdzielni. 

Spotkanie stron nie doprowadziło do kom-
promisu. – Rozmowa była bardzo burzliwa, ale 
nie przyniosła pozytywnego dla nas rezultatu. 
Oświadczono nam również, że obowiązek przy-
dzielenia nam lokalu ma dzielnica – pisze w pi-
śmie do burmistrza Michała Grodzkiego, prezes 
Koła, Mieczysław Krakowiak. 

Zaproponowano nam lokal w Bibliotece lub 
w OPS. – Jednak przenoszenie się teraz, kiedy na-
sza średnia wieku to 88-95 lat jest bardzo trudna. 
Czuję się tak, jakby ktoś wyrzucał nas na śmiet-
nik w tym naszym ostatnim okresie życia, a prze-
cież wystarczyłoby odrobinę dobrej woli. Jestem 
zbulwersowana tym wszystkim. Brak mi słów – 
żali się Danuta Siera, która od 16 lat zajmuje się 
sprawami Koła. 

kOMBATANCI  
NA BRUk 
Przez ponad 20 lat nikt nie kwestionował 
użytkowania lokalu przez Związek 
Kombatantów RP. Jednak po remoncie 
pomieszczenia przy ul. Sucharskiego 3, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jelonki” 
postanowiła się ich pozbyć. Jej prezesem 
jest Adam Zawistowski, radny klubu „Dla 
Bemowa” Jarosława Dąbrowskiego. 

Przedstawiciele organizacji podczas głosowania

radny Adam Zawistowski, 
prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Jelonki

DR BłAżej POBOży,  
ZAStęPcA BuRMiStRZA  
DZIELNICy: 
w ubiegłym roku wpłynęło 131 
projektów, z czego 72 zweryfiko-
wano pozytywnie, a do realizacji 
wybrano 27. Z dużą sympatią 

spoglądam na lokalne inicjatywy mieszkańców, stowa-
rzyszeń, parafii, wspólnot mieszkaniowych czy miejskich 
aktywistów. wyzwaniem tej edycji budżetu partycypa-
cyjnego jest zwiększenie liczby mieszkańców, zaangażo-
wanych w prace nad budżetem partycypacyjnym. 

Burmistrz Michał Grodzki wita zebranych 

rada m.st. Warszawy podczas podejmowania uchwały o planie zagospodarowania rejonu ul. Synów Pułku
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20 października o godz. 19:00 w sali WAT-u rządziła 
ponadczasowa „Pszczółka Maja”. Zbigniew Wodec-
ki, laureat dwóch tegorocznych Fryderyków, jak 
zwykle porwał publiczność śpiewając takie hity jak: 
„Chałupy Welcome to”, „Zacznij od Bacha”, „Izolda”. 
– Wodecki jest niesamowicie popularny. Kolejka po 
odbiór biletów była bardzo długa. Niestety aż dwu-
stu chętnych nie załapało się na nie – mówi Marek 
Lipiński, z-ca burmistrza. To pierwszy z  jesiennych 
koncertów, które Wydział Kultury Dzielnicy Bemo-
wo przygotował dla Państwa w tym roku.

W  Dzień Papieski, 16 października, 
w  kościele p.w. Bogurodzicy Maryi, 
przy ul. Powstańców Śląskich 67A 

odbyło się wyjątkowe Oratorium. 70-ciu artystów 
zaprezentowało występ złożony z  pięciu części 
muzycznych, skomponowanych na motywach 
dramatów Karola Wojtyły, m.in.: „Tryptyk rzym-
ski”, „Przed sklepem jubilera”, „Brat naszego Boga”. 
Monumentalna muzyka symfoniczna ściśle połą-
czyła się ze słowem, fotografią i filmem. Poetycki 
przekaz utworów Wojtyły podkreślały projekcje 

fotografii m.in. fresków z Kaplicy Sykstyńskiej. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy śpiew solowy 

Aleksandry Klimczak (sopran), artystki związa-
nej z Filharmonią Narodową i Warszawską Operą 
Kameralną oraz Tomasza Piluchowskiego, tenora 
Opery Narodowej. Poezję Karola Wojtyły zinter-
pretowali aktorzy scen warszawskich - Ewa Kania, 
Mirosława Krajewska i Maciej Trybulec. Wystąpiły 
chóry oraz trzydziestoosobowa orkiestra symfo-
niczna złożona z najwybitniejszych młodych instru-
mentalistów, zebranych specjalnie do tego projektu. 

nieZAStĄPiOny 
ZBIgNIEW WODECkI 

ORATORIUM ECCE hOMO

14 października o godz. 16:30 w bemow-
skim ratuszu chętni mogli odebrać 
bilety na „Smoleńsk”. W  tym czasie 

internauci nawoływali do bojkotu i niszczenia bi-
letów. Na nic jednak one się zdały, bo wszystkie 
310 miejsc w Multikinie było zajętych, a z widzami 
spotkał się sam reżyser Antoni Krauze.  

Film „Smoleńsk” pokazał widzom z  Bemowa 
ogrom faktów i  zdarzeń, przez które trzeba było 
się przebić, aby stworzyć opowieść i przypomnieć 
traumatyczne wydarzenia, które wciąż są żywe 
w polskim społeczeństwie. 

W obsadzie „Smoleńska” znaleźli się m.in.: Be-
ata Fido, Redbad Klijnstra, Maciej Półtorak i Jerzy 
Zelnik. Odtwórcami ról pary prezydenckiej jest 
Lech Łotocki i Ewa Dałkowska.  

8 listopada odbył się pokaz filmu „Wołyń”, na 
który czekało wielu mieszkańców Bemowa. 

16 grudnia zobaczymy „Śmierć Prezydenta”, 
który opowiada o zamachu na Gabriela Narutowi-
cza, pierwszego prezydenta II RP. Odtwórcą głów-
nej roli jest Zdzisław Mrożewski. Reżyser stara się 
przestawić okoliczności śmierci prezydenta, ale też 
realia tuż po odzyskaniu niepodległości.  

CykL „hISTORIA NA EkRANIE”     
Za nami pierwszy pokaz filmu z cyklu „Historia na ekranie”. Bemowianie 
obejrzeli „Smoleńsk”, „Wołyń” Wojciecha Smażowskiego, a zobaczą jeszcze 
„Śmierć Prezydenta” w reż. Jerzego Kawalerowicza.

kONkURS  
63 Dni chwAły 
pOWSTANIA 
WARSZAWSkIEgO 

7 października w Szkole Podstawowej nr 321, 
przy ul. Szadkowskiego 3, odbyła się gala 
wręczenia nagród w konkursie o Powstaniu 

Warszawskim. Poprowadziły ją pomysłodawczy-
nie przedsięwzięcia: Beata Jankowska, nauczyciel 
jęz. pol. i Katarzyna Głogowska, nauczyciel histo-
rii. Zwycięzcom nagrody wręczyli: Tadeusz Różyc-
ki - uczestnik Powstania Warszawskiego, Michał 
Grodzki - burmistrz Dzielnicy Bemowo, dr Błażej 
Poboży - z-ca burmistrza i Włodzimierz Skarzyń-
ski - dyrektor szkoły. 

Konkurs ogłoszono jesienią. Został skierowany 
do uczniów klas IV-VI wszystkich warszawskich 
szkół. Były 4 kategorie: literacka, historyczna, pla-
styczna i muzyczna. Konkurencje wzbudziły duże 
zainteresowanie, bo wzięło w  nich udział prawie 
100 uczniów z 11 warszawskich szkół. 

Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej w  Be-
mowskim Centrum Kultury najlepsi dyrek-
torzy i  nauczyciele otrzymali z  rąk człon-

ków Zarządu naszej dzielnicy specjalne nagrody 
ministra Edukacji Narodowej, prezydenta m.st. 
Warszawy i  burmistrza Bemowa. Wręczenie wy-
różnień poprzedził występ absolutnie wyjątkowej 
orkiestry mandolinowej Juno Wars ze Szkoły Pod-
stawowej nr 316 przy ul. Szobera.

NAgRODy DLA 
pRACOWNIkóW 
OświAty 

Orkiestra symfoniczna podczas koncertu 

Zbigniew Wodecki porywa widownię 

Burmistrzowie Grodzki i Poboży podczas wręczania nagród 

Burmistrz Michał Grodzki i radna Teresa Świderska wręczają 
wyróżnienia

– Zależało mi na pokazaniu miesz-
kańcom Bemowa polskiej histo-
rii, którą możemy zobaczyć na 
srebrnym ekranie. Zaczęliśmy 
pokazem dość kontrowersyjnego 
filmu „Smoleńsk”, w reżyserii 
Antoniego krauzego. pokazuje on 
w filmie największą tragedię na-
szego kraju, po której nie da się 
przejść do porządku dziennego. 
Pamiętamy tamte dni, jakby wy-
darzyły się wczoraj.

w listopadzie odbyła się emi-
sja filmu „wołyń”. to też historia 
naszego kraju. Nie wszystkich 

stać na zakup biletów do kina, 
dlatego chciałbym dać mieszkań-
com taką możliwość.

W grudniu zapraszamy na film 
„śmierć Prezydenta”, który został 
odrestaurowany cyfrowo, dlatego 
może być wyświetlany w Muliki-
nie. Przypominam, że w sierpniu 
Dzielnica zorganizowała pokaz 
filmu „Miasto 44” w naszym Am-
fiteatrze, jak również „Powstanie 
warszawskie”. Oba cieszyły się 
olbrzymim zainteresowaniem. 
ludzie chcą oglądać filmy, które 
mówią o naszej historii.

Marek Lipiński, z-ca burmistrza,  
odpowiada za kulturę 

Znasz „Kobiety lubią brąz” czy „Jedzie pociąg z da-
leka”? 27 listopada o godz. 18:00 w sali widowisko-
wo-kinowej Klubu WAT przy ul. Kaliskiego 25A, 
te i inne znane hity zaśpiewa Ryszard Rynkowski. 
– Dobrej pogody tej jesieni nie jestem w stanie za-
gwarantować, ale z pewnością zapewnię kawał do-
brej muzyki – zachęca z błyskiem w oku burmistrz 
Marek Lipiński. – Jeśli nie mają Państwo planów 
na niedzielny wieczór, to zapraszam do wspólnego 
śpiewania największych przebojów popularnego 
artysty – dodaje. 

kONCERT RySZARDA 
RyNkOWSkIEgO 
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Ulica Grotowska, u wylotu ul. Westerplatte. 
Widzimy głaz upamiętniający powstań-
ców Obwodu AK „Żywiciel”, przed figurą 

Matki Boskiej Telefonicznej przeniesiony w 1949 r. 
z miejsca masakry pod Boernerowem. Kilka osób 
oddaje hołd poległym. 2 sierpnia 1944 roku pod-
czas masakry pod Boernerowem polski oddział 
został całkowicie rozbity przez Niemców. Więk-
szość żołnierzy poległa. Miejsce pamięci znajduje 
się też na Cmentarzu Warzyszewskim. Te miejsca 
i wiele innych odwiedzili uczestnicy kolejnej edy-
cji projektu „Pokolenie Własnych Ścieżek”. Cykl 

obejmuje spotkanie i wycieczkę w każdym miesią-
cu (czw. w godz. 15-20).

Zapraszane osoby to m.in. uczestnicy kon-
spiracji niepodległościowej, Powstańcy War-
szawscy, dzieci działaczy przedwojennych partii 
politycznych, „Żołnierze Wyklęci”. Tegoroczną 
edycję zaszczycili m.in. Pan Ryszard Zieliński ps. 
„Ryś” , a  także Pan ppłk Waldemar Kruszyński 
ps. „Trzynastka”.

– Każda wycieczka jest związana z  pozna-
waniem historycznego charakteru warszawskich 
dzielnic i odkrywaniem mniej popularnych miejsc 

pamięci – mówi Paweł Soliwoda, naczelnik Wy-
działu Kultury Urzędu Dzielnicy Bemowo. Suk-
cesywnie powstają również murale rewitalizujące 
przestrzeń miejską na terenie Bemowa, a do końca 
grudnia otwarta zostanie Bemowska Izba Pamięci. 
Projekt nie posiada żadnych ograniczeń wieko-
wych, ale najserdeczniej zapraszamy bemowską 
młodzież – zachęca Soliwoda.

Jak zapowiadał Grzegorz Kuca, z-ca burmistrza 
odpowiedzialny za sport, w szkołach odbędą się 
lekcje WF-u z mistrzami w piłce siatkowej, ko-

szykowej i ręcznej. Treningi piłki ręcznej poprowa-
dzi Artur Siódmiak, wicemistrz świata z 2007 roku 
i  brązowy medalista z  2009 roku. – Zachęcam do 
udziału w  lekcjach WF-u w szkole z moim udzia-
łem oraz na największą lekcję wychowania fizyczne-
go, podczas której podejmiemy próbę bicia rekordu 
Guinnessa w liczbie osób jednocześnie trenujących 

piłkę ręczną – mówi Artur Siódmiak. 23 listopada 
o godz. 10 wszystkie dzieci, ich nauczyciele i opie-
kunowie są zaproszeni na warszawski Torwar przez 
Fundację „Akademia Sportu”. – Przybędą znane 
i lubiane gwiazdy sportu i telewizji, co dodatkowo 
zachęci dzieci do wzięcia udziału w wydarzeniu – 
mówi Siódmiak. Tegoroczną edycję wspierają am-
basadorzy akcji m.in. Anna Lewandowska, Monika 
Pyrek, Jerzy Dudek. W zeszłorocznej edycji impre-
zy wzięło udział aż ponad 3 tys. dzieci. 

Zakończyła się modernizacja boisk Bemow-
skiego Ośrodka Piłki Nożnej. Wisienką na 
torcie był Turniej Piłki Nożnej o  Puchar 

Burmistrza Bemowa. Michał Grodzki i  Grzegorz 
Kuca wiernie dopingowali młodych piłkarzy pod-
czas meczu 2 października. – Dzięki takim ini-
cjatywom promujemy piłkę nożną wśród dzieci 
i młodzieży jako sposób spędzenia wolnego czasu 
– mówi burmistrz Kuca. W turnieju wzięło udział 
300 zawodników z  rocznika 2006-2009. Na za-
kończenie Burmistrzowie wręczyli uczestnikom 
medale oraz puchary. Bardzo dziękujemy naszym 
partnerom, tj. Polski Związek Piłki Nożnej, Pro-
fbud, Select, za ufundowanie nagród.

„POKOlenie włASnych ścieżeK” 
NIE TyLkO DLA hISTORykóW 

WF Z ARTUREM SIóDMIAkIEM I pRóBA BICIA 
REkORDU gUINNESSA 

TURNIEj O pUChAR 
BURMISTRZA BEMOWA 

Od marca w każdy czwartek miesiąca można poznać niezwykłe 
historyczne postaci lub mało znane historyczne miejsca Bemowa. 
Spotkania potrwają do końca roku.

Dzielnica Bemowo rozpoczyna współpracę z Fundacją „Akademia 
Sportu”, reprezentowaną przez Artura Siódmiaka. Dzięki niej 
w bemowskich szkołach odbędą się „mistrzowskie” treningi piłki ręcznej. 

28 września każdy z uczniów mógł zostać 
mistrzem. A uczyli wybitni: Anita Wło-
darczyk, Piotr Małachowski i  Tomasz 

Majewski. W  hali sportowej bemowskiego OSiR
-u przy ul. Obrońców Tobruku 40 mistrzowie po-
prowadzili trening z cyklu Athletics Camp. – Takie 
zajęcia stwarzają możliwości zetknięcia z lekkoatle-
tyką wszystkim bez wyjątku. Poprzez organizację 
Athletics Camp-ów chcemy postawić na promocję 
sportu, zachęcić dzieci do jego uprawiania oraz pre-
zentować „królową sportu” w ciekawy i innowacyj-
ny sposób – mówi Anita Włodarczyk. 

„Athletics Camp - Każdy może zostać mi-
strzem” to cykl imprez organizowanych przez 
Fundację Kamili Skolimowskiej, której celem jest 
propagowanie sportu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem tak bliskiej sercu Kamili lekkoatletyki. 

W  zajęciach na Bemowie wzięło udział po-
nad 300 uczestników. Dzieci próbowały swoich 
sił w  sześciu najpopularniejszych konkurencjach 
lekkoatletycznych: rzucie młotem, rzucie dyskiem, 
biegach, biegach przez płotki, pchnięciu kulą 
i rzucie oszczepem. Każdy otrzymał koszulkę, pa-
miątkowy medal, certyfikat oraz biografię Kamili 
Skolimowskiej. W trakcie campu odbyły się także 
warsztaty z dietetykiem, psychologiem sportu. 

BEMOWO AThLETICS  
CAMp Z MISTRZAMI 

Uczestnicy wycieczki historycznej

Anita Włodarczyk podczas treningu

Tomasz Majewski instruuje uczestnikow campu
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Burmistrzowie Kuca i Grodzki podczas wręczania nagród 
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17 października, godz. 13:00 - do Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 301 przy ul. Brygadzistów 18 wcho-

dzi trzech bardzo wysokich młodych mężczyzn. To 
Andrzej Wrona, Jan Firlej i  Waldek Świrydowicz. 

Poprowadzą kompleksowy trening piłki siatkowej 
z instruktażem. W sali gimnastycznej czekają już na 
nich dwie klasy. Rozpoczyna się rozgrzewka, nauka 
odbijania, raz górą, raz dołem, najpierw z siatkarza-
mi, później w grupkach ze sobą. Uczniowie chętnie 
uczestniczą w zajęciach. Słuchają wskazówek o do-
brej zagrywce i o  tym jak poruszać się po boisku. 
Na koniec zaczynają się pytania uczniów: czy po 
swoich treningach jesteście spoceni? Dostaniemy 
autograf? Pozdrawiają też Karola Kłosa. 

W ramach podpisanej współpracy z AZS Poli-
technika Warszawska, którego drużyna gra w pol-
skiej ekstraklasie siatkarskiej, zawodnicy będą 
prowadzić zajęcia z  siatkówki dla uczniów be-
mowskich szkół. Kolejna lekcja WF-u z udziałem 
siatkarzy - 7 listopada, w  Szkole Podstawowej nr 
321, przy ul. Szadkowskiego 3. 

W  ramach struktury Oddziału Rejono-
wego Wola-Bemowo istnieje 9 Kół 
Terenowych. W Zarządzie pomożemy 

Ci, Seniorze, wybrać koło zlokalizowane najbliżej 
Twojego miejsca zamieszkania – mówi Elżbieta 
Kowalska z  oddziału rejonowego Bemowo-Wola. 
Wydawane są tam również zaświadczenia upraw-
niające do korzystania ze zniżki (37%) na dwa 
przejazdy koleją w ciągu roku. 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów działa poprzez oddziały okręgowe, rejonowe 
i  koła terenowe dzięki pracy społecznej wszyst-
kich członków. – Staramy się pomagać w poprawie 
warunków socjalno-bytowych naszych członków, 
umożliwiać im udział w życiu społecznym i kultu-
ralnym oraz reprezentować ich interesy wobec or-
ganów władz i administracji. Chcemy też komuni-
kować problemy naszych członków społeczeństwu 
– mówi Elżbieta Kowalska. 

Dla realizacji założeń Związku wprowadzane 
są programy obejmujące zapomogi, rozprowadza-
nie żywności z Banku Żywności SOS, pomoc na-
juboższym, niepełnosprawnym, zajęcia rehabilita-
cyjne, wyjścia do kina, teatru, muzeum, spotkania 
integracyjne, fachowe prelekcje, rozwój zaintere-
sowań i uzdolnień (m.in. chór, brydż). 

Szanowny Seniorze, wstąp w  nasze szeregi 
i podziel się z innymi swoim doświadczeniem. 

W ramach podjętej współpracy „Cała 
dzielnica kibicuje” 1 października 
odbył się pierwszy mecz AZS Poli-

technika V.S. ASSECO Resovia w  hali sporto-
wej, przy ul. Obrońców Tobruku. Zakończył się 
wynikiem 0:3 w setach. Na płytę boiska siatka-
rzy obydwu drużyn wprowadziły dzieci z  be-
mowskich szkół. Nagrodę MVP wręczył Grze-
gorz Kuca, z-ca burmistrza odpowiedzialny 
m.in. za sport w naszej dzielnicy. 

kOLEjNE TRENINgI Z SIATkARZAMI 

BEMOWO kIBICUjE SIATkARZOM 

Siatkarze z dziećmi z bemowskich szkół 

Burmistrz Grzegorz Kuca z dziećmi 

Zespół Jeden rytm-Jeden Świat podczas swojego występu w Krakowie 
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Szkoła Podstawowa nr 321 podjęła współpra-
cę z Fundacją Akogo? Ewy Błaszczyk, której 
celem jest pomoc dzieciom po ciężkich ura-

zach mózgu, często przebywających w  śpiączce. 
Fundacja wybudowała dla nich pierwszą w Polsce 
Klinikę Budzik oraz podjęła współpracę z firmą 3R 
Recykling Solution w ramach Projektu „Pomaga-
nie przez ubranie”. 

Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup 
stymulatorów, które pobudzają układ nerwowy 

i  zwiększają szanse na wybudzenie pacjentów ze 
śpiączki. Akcja ma propagować działania i zacho-
wania proekologiczne oraz charytatywne wśród 
uczniów i dorosłych. 

Przed budynkiem szkoły znajduje się kontener, 
do którego zbierane są wyłącznie: odzież damska 
i męska (bluzki, spodnie, spódnice, sukienki, ko-
szule, swetry, nowa bielizna i  skarpetki, płaszcze, 
kurtki, garnitury, czapki, szaliki, apaszki), odzież 
dziecięca i  niemowlęca, odzież sportowa, torby, 

torebki, paski, biżuteria, tekstylia domowe (po-
ściel, kolorowe ręczniki, firany, zasłony, obrusy, 
szlafroki), obuwie damskie, męskie i dziecięce. 

Nie będą przyjmowane: rzeczy brudne i popla-
mione, zmechacone, podarte, dziurawe i poprute, 
rzeczy w sierści zwierząt i nieprzyjemnie pachną-
ce, kołdry, poduszki, koce, dywany. 

– Za przyłączenie się do akcji wszystkim ser-
decznie dziękujemy – mówi Anna Kawa, opiekun 
Szkolnego Koła Wolontariatu. 

Na ten dzień czekali od wielu lat. 26 wrze-
śnia jedenastu niepełnosprawnych mu-
zyków, na co dzień uczestników Ośrodka 

Wsparcia i Rehabilitacji dla Osób Niepełnospraw-
nych, przy ul. Rozłogi, uświetnili Krakowskie Spo-
tkania Artystyczne „Gaudium”. 

O  godzinie 14.00 w  Nowohuckim Centrum 
Kultury zespół Jeden Rytm-Jeden Świat wyszedł na 
scenę i  zaprezentował krakowianom swoje „show”. 
– Publiczność usłyszała autorskie kompozycje, które 
już wkrótce znajdą się na trzeciej płycie. Zabrzmiały: 

„Dziewczyny – chłopaki”, „Leżę na trawie”, „Jesień”, 
„Ciuchcia” oraz największy hit „Kręć się Bemowo”. 
Nie da się ukryć, że gorąco przyjęto naszych bemow-
skich artystów – mówi Piotr Bartosiak, współprowa-
dzący zespół i terapeuta w OWiRON. 

Uczestnicy „małego tourne” do dawnej stoli-
cy Polski, zaopatrzeni w pamiątki oraz wspaniałe 
wrażenia, powrócili do Warszawy. Tak też spełniło 
się artystyczne marzenie utalentowanych miesz-
kańców Bemowa. 

Piotr Bartosiak, OWiRON 

pOMAgANIE pRZEZ UBRANIE 

ARtyStycZne MARZenie SPełniOne SZANOWNI CZyTELNICy 
SENIORZy! 

W Szkole Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 przez cały rok szkolny będzie trwała zbiórka tekstyliów. 
Za każdy zebrany kilogram tekstyliów Fundacja Akogo? Ewy Błaszczyk otrzyma 2 zł. 

Przez 12 lat kariery grali liczne koncerty, nagrali dwie płyty, współpracowali 
z czołowymi muzykami ze świata jazzu i rocka. Mają popularny profil na FB 
i odzież firmową. I wreszcie doczekali się własnego koncertu w Krakowie. 

Oddział rejonowy Bemowa i Woli Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów ma nową siedzibę. 
Biuro mieści się przy ul. Młynarskiej 29 i jest 
czynne w: poniedziałki, wtorki  i czwartki w godz.: 
9.00 – 12.00. Tel.:(22) 632 49 43. 

16 października w hali sportowej przy ul. Obroń-
ców Tobruku odbyło się spotkanie pomiędzy dru-
żyną Fundacji Viro a  gwiazdami TVP. W  meczu 
udział wzięli m.in.: Marcin Żewłakow - były pił-
karz, Robert Podoliński - trener, Mateusz Ligocki 
- snowboardzista, aktorzy: bracia Mroczek, An-
tek Królikowski i wielu dziennikarzy sportowych, 
m.in. Przemysław Babiarz, Rafał Patyra, Robert El 
Gendy. Mecz zakończył się wynikiem 2:7 dla re-
prezentacji TVP. 

WIELkI MECZ 
ChARyTATyWNy DLA 
DZIECI Z gWIAZDAMI 

Naszą dzielnicę reprezentował Grzegorz Kuca, z-ca burmistrza 

W  ramach podjętej współpracy z  sek-
cją koszykówki Legii Warszawa na 
bemowskiej hali sportowej przy ul. 

Obrońców Tobruku odbywają się mecze. 5 paź-
dziernika legioniści pokonali już Jamalex Polonię 
Leszno (80:58), 15 października podjęli Noteć Ino-
wrocław, a 22 października Spójnię Stargard. 

– Będziemy dążyć do tego, aby klub Legii War-
szawa stał się ważnym elementem świadomości 
naszych mieszkańców. Chcemy, żeby uczestniczyli 
oni w meczach oraz spotkaniach i treningach z za-
wodnikami, które będą odbywały się w  naszych 
szkołach – mówił Michał Grodzki podczas pod-
pisywania umowy o współpracę. – Przed każdym 
meczem koszykówki odbywa się konkurs na Face-
booku i można otrzymać bilety. Do rozdania jest 
zawsze 10 podwójnych biletów – zachęca Grzegorz 
Kuca, z-ca burmistrza. 

Zapraszamy do śledzenia profilu Urzędu Dziel-
nicy Bemowo na Facebooku! 

kOSZykóWkA 
Z legiĄ wARSZAwA

Siatkarze z dziećmi z bemowskich szkół 
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Burmistrz Michał Grodzki zaprasza do udziału 
w Akademii Bemowskiego Seniora. Wykłady od-
bywać się będą w Bemowskim Centrum Kultury, 
sala 214, przy ul. Górczewskiej 201. 

3 listopada: 
I gr. – godz. 11:00-12:00 i II gr. – godz. 13:00-14:00
„Moda i uroda 50+”, wykład Krystyny Bałakier, stylistki

10 listopada: 
I gr. – godz. 11:00-12:00 i II gr. – godz. 13:00-14:00
„60 lat Polskiego Października. Postalinowska odwilż 
i przełomy w polskiej kulturze”, wykład jarosława 
górskiego, autora książek 

17 listopada: 
I gr. – godz. 11:00-12:00 i II gr. – godz. 13:00-14:00
„Dzwonek na alarm – Polska czerwona Księga”, wykład 
konrada Malec, przyrodnika

24 listopada: 
I gr. – godz. 11:00-12:00 i II gr. – godz. 13:00-14:00
„trening umysłu dla seniora”, wykład Aleksandry lach, 
prekursorki zdrowego stylu życia

1 grudnia: 
I gr. – godz. 11:00-12:00 i II gr. – godz. 13:00-14:00
„indonezja – wyspy bogów i demonów”, wykład Michała 
Cessanis, dziennikarza National geographic polska

8 grudnia: 
I gr. – godz. 11:00-12:00 i II gr. – godz. 13:00-14:00
„leonardo da Vinci – tajniki warsztatu mistrza”, wykład 
Marii Zawartko-Laskowskiej, kustosza Zamku królewskiego 

14 grudnia, 
godz. 11:00-14:00 
uroczyste zakończenie roku w Sali widowiskowo-kinowej 
na WAT. 

O szczegóły można zapytać w Wydziale Spraw 
Społecznych i Zdrowia, tel. (22) 44 37 595  
lub (22) 44 37 582. 
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W  sześciostopniowej skali, nasza dziel-
nica została oceniona na nieco ponad 
czwórkę przez Komisję Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 
za rok 2015. To najwyższa nota spośród 18 war-
szawskich dzielnic. W ocenie ważna była szybkość 
działań i  liczba osób objętych działaniami moty-
wującymi lub ściśle interwencyjnymi, ale także 
terminowość i precyzyjna dokumentacja.  

Analiza danych gromadzonych przez KRPA 
Bemowo pozwoliła na stworzenie mapy uzależnie-
nia od alkoholu na terenie Dzielnicy za rok 2015. 

To cenne wskazówki dla poszczególnych wydzia-
łów Urzędu Dzielnicy jak i  organizacji pozarzą-
dowych, zajmujących się profilaktyką uzależnień. 
Najwyższy poziom przypada na Jelonkach (35%), 
najniższy mają Mory - 4%. 

Prace postępują zgodnie z harmonogramem. 
Z  trzech kondygnacji zbudowany jest już 
parter, a w styczniu przyszłego roku plano-

wane jest osiągnięcie stanu surowego otwartego 
– mówi Paweł Dorosz, dyrektor SZPZLO Warsza-
wa Bemowo-Włochy. Liczę, że w drugiej połowie 
2017 roku przychodnia zostanie otwarta – dodaje. 

W  ofercie nowej publicznej placówki opieki 
zdrowotnej na Chrzanowie znajdzie się m.in. pod-
stawowa opieka zdrowotna dla dzieci i dorosłych, 

punkt szczepień, centrum diagnostyki onkologicz-
nej, poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych 
i dzieci, oddział dzienny psychogeriatryczny oraz 
poradnia dla uzależnionych i współuzależnionych 
od alkoholu. Placówka ma blisko 6 tys. m.kw. i ob-
służy nawet 20 tys. mieszkańców. 

Budowa długo wyczekiwanej przez mieszkańców 
placówki rozpoczęła się w  bieżącym roku. Razem 
z nią powstaje również droga dojazdowa, tj. przedłu-
żenie ul. Coopera do ul. Batalionów Chłopskich. 

BeMOwSKi ZeSPół liDeReM 
w ROZwiĄZywAniu PROBleMów 
ALkOhOLOWyCh 

POwStAł już PARteR nOwej 
pRZyChODNI NA ChRZANOWIE 

w Polsce od lat obserwuje się wzrost spoży-
cia 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca z 7,02 litra w 1998 roku do 9,21 
litra w roku 2007 (dane z gUS).

3,10,17.11 11:00-15:00 
Sala sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo,  
ul. Powstańców Śląskich 70 
Turnieje brydżowe „Vigor Umysłu”

05.11 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Obrońców Tobruku 40 
mecz koszykówki Legii Warszawa

06.11 10:00 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Obrońców Tobruku 40 
IV Amatorski Turniej Tenisa Stołowego

06.11 11:00 i 13.00 
Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum 
Kultury, ul. Górczewska 201 
Teatralny Poranek Bajkowy „Fintikluszki”

08.11 19:00-21:00 
Multikino Wola Park, ul. Górczewska 124 
Pokaz filmu „Wołyń”

9.11 17:00 
Sala sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. 
Powstańców Śląskich 70 
Sesja Rady Dzielnicy Bemowo

10.11 12:00 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3 
Senior w Muzeum, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej  „Warszawa w budowie” zapisy 
w kasie BCK lub pod nr tel.: 798 991 913

11.11 9:30-14:30 
Forty Bema, ul. Waldorffa 
Bemowski Zimowy Legia MTB Maraton

11.11 17:00-18:15 
Parafia p.w. Jana Pawła,  
ul. Obrońców Tobruku 45 
Koncert „Wolności Śpiew”

11.11 19:00 
Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum 
Kultury, ul. Górczewska 201 
Koncert „3275kg Orchestra” z okazji Święta 
Niepodległości. Projekt Orientoscope - 
Tadeusz Czechak

12.11 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Obrońców Tobruku 40 
mecz siatkówki Wisły Warszawa

13.11 11:00 i 13:00  
Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum 
Kultury, ul. Górczewska 201 
Teatralny Poranek Bajkowy „Syn dozorcy”

14.11 19.00   
Sala sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo,  
ul. Powstańców Śląskich 70  
wieczór autorski Stana Borysa

15.11 19:00 
Sala sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo,  
ul. Powstańców Śląskich 70 
Spotkanie autorskie z Tomaszem A. Żakiem

16.11 18:00 
Sala Koncertowa Bemowskiego Centrum 
Kultury, ul. Górczewska 201 
Spektakl „Powrót Norwida” w reż.  
Kazimierza Brauna i Tomasza A. Żaka  
(Teatr Nie Teraz) 

16.11 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Obrońców Tobruku 40 
mecz koszykówki Legii Warszawa

17.11 17:30-19:30 
Biblioteka Publiczna XVII, Czytelnia,  
ul. Powstańców Śląskich 17 
Wieczór autorski Marka Krajewskiego

17.11 10:00-10:45, 11:00-11:45 
OPW „Michael”, ul. Markiewicza 1 
Lekcje żywej historii

17.11 
Urząd Dzielnicy Bemowo,  
ul. Powstańców Śląskich 70 
Wystawa prac konkursowych z cyklu „Haftem 
Malowane” 
Konkurs dla seniorów „Haftem Malowane”

18.11 10:00-10:45, 11:00-11:45  
OPW „Michael”, ul. Markiewicza 1 
Lekcje żywej historii 

18.11 18:00-22:00 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Obrońców Tobruku 40 
Andrzejkowy bal dla seniorów

19.11 
SP nr 321 w ZSP 7, ul. Szadkowskiego 3 
Wyprzedaż garażowa dla mieszkańców

19.11 16:00-18:00 
Biblioteka Publiczna 29, Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży, ul. Konarskiego 6 
Przedstawienie teatralne dla dzieci „Janosik” 

19.11 18:00-22:00 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Obrońców 
Tobruku 40 
Bal Andrzejkowy dla mieszkańców Dzielnicy 

19.11 19:00 
Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum 
Kultury, ul. Górczewska 201 
Folkowo Bemowo  
„Kwadrofonik + Adam Strug”

20.11 11:00 i 13.00  
Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum 
Kultury, ul. Górczewska 201 
Teatralny Poranek Bajkowy „Wesołe 
Laboratorium profesora Albercika”

23.11 19:00 
Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum 
Kultury, ul. Górczewska 201 
Wykład historyczny „Życie w płycie. Bemowo 
lat 70./80.” cz. II 

25.11 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Obrońców Tobruku 40 
mecz koszykówki Legii Warszawa

26.11 9:00-13:00 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Obrońców Tobruku 40 
Spartakiada Przedszkolaka

26.11 10:00-12:00,13:00-15:00 
Parter Urzędu Dzielnicy Bemowo,  
ul. Powstańców Śląskich 70  
Warsztaty Etnograficzne dla dzieci

27.11 18:00-19:15 
Sala widowiskowo-kinowa Klubu WAT,  
ul. Kaliskiego 25A 
Koncert Ryszarda Rynkowskiego

27.11 
Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
ul. Obrońców Tobruku 40 
mecz siatkówki Wisły Warszawa

28.11 19:00 
Sala widowiskowa Bemowskiego Centrum 
Kultury, ul. Górczewska 201 
Spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiukiem

29.11 9:00-12:00 
Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości,  
ul. Powstańców Śl. 44 
Szkolenie „Optymalizacja podatkowa 
w działalności gospodarczej małych 
przedsiębiorstw”

29.11 10:30-12:30 
Klub Aktywizacji Zawodowej OPS Bemowo,  
ul. Rozłogi 10 
Warsztaty z zakresu podstaw nauki komputera

k A L E N D A R I U M

Marek Cackowski: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,  
po wcześniejszym uzgodnieniu tel. przez WOr.
Adam Niedziałek: po wcześniejszym uzgodnieniu tel.  
pod nr: 605-784-213.
Paweł Gala: każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 18-19,  
po wcześniejszym uzgodnieniu tel. przez WOr.
Wojciech Klażyński: po wcześniejszym uzgodnieniu tel.  
pod nr: 601-800-492.
Łukasz Lorentowicz: codziennie po wcześniejszym  
uzgodnieniu tel. pod nr: 608-457-611. 

Jarosław Oborski: codziennie po wcześniejszym  
uzgodnieniu tel. przez WOr. 
Monika Pietrzak: każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 
18-19, po wcześniejszym uzgodnieniu tel. przez WOr. 
Robert Podpłoński: środy, godz. 19.00, ul. Obrońców Tobruku 
19, po wcześniejszym uzgodnieniu tel. pod nr: 600-457-223. 
Paweł Rafalski: codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu  
tel. pod nr: 504-044-335. 
Maciej Ryszkowski: codziennie, po wcześniejszym  
umówieniu tel. pod nr 504 080 089.

Wiesława Schubert-Figarska: każdy pierwszy czwartek miesią-
ca w godz. 12-13, po wcześniejszym uzgodnieniu tel. przez WOr. 
Teresa Świderska: każdy czwartek, po wcześniejszym  
uzgodnieniu tel. pod nr: 607-767-613. 
Aleksandra Zięba, każda druga środa miesiąca w godz. 18-19, 
po wcześniejszym uzgodnieniu tel. pod nr: 570-318-838. 
K. Barciński, Z. Chmiel, J. Dąbrowski, H. Głowacka, 
E Przychodzień-Schmidt, K. Siwik, M. Sylwestrzak, 
B. Szczołek, M. Wierzchowski, J. Wośko-Matryba,  
A. Zawistowski: po wcześniejszym uzgodnieniu tel. przez WOr. 

DyżuRy RADnych Telefon do Wydziału Obsługi Rady (dalej: „WOR”): (22) 533 75 16 
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