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Drodzy Mieszkańcy,
Powoli zaczynamy
powracać do „normalności” po dużych
restrykcjach wprowadzonych przez rząd
w marcu i kwietniu
br. z powodu epidemii
koronawirusa.
Żłobki, przedszkola i częściowo szkoły są ponownie otwarte, można korzystać z rowerów
Veturilo, do treningów na OSiR Bemowo powróciły kluby, a już od 30 maja z boisk szkolnych będą mogli korzystać także mieszkańcy.
Zgodnie z nowymi rządowymi wytycznymi –
lada moment otworzą się m.in. kina i ośrodki
kultury.
Dbając o Państwa bezpieczeństwo sukcesywnie otwieramy nasze placówki. Każdorazowo stosujemy się do rygorystycznych wymogów
Głównego Inspektora Sanitarnego, odpowiednio przygotowujemy obiekty i wyposażamy pracowników w środki ochrony osobistej. Czasami
trwa to nieco dłużej niż do wiadomości publicznej podaje rząd, ponieważ zwykle musimy czekać na precyzyjne wytyczne i oczywiście mieć
czas na ich wdrożenie. Myśląc o bezpieczeństwie nas wszystkich wiele wydarzeń, warsztatów
i wykładów nadal będziemy realizować
w internecie.
Epidemia pokrzyżowała także plany obchodów 30-lecia samorządności. 27 maja,
w rocznicę pierwszych wolnych samorządowych wyborów, obchodzony jest Dzień
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Samorządu Terytorialnego. W tym roku mija
30 lat od tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji
miało być wielkie wspólne świętowanie z mieszkańcami Warszawy. Aby zadbać o bezpieczeństwo, musieliśmy jednak zrezygnować z wielu wydarzeń. Celem samorządu jest być blisko
mieszkańców, wsłuchiwać się w ich głos i potrzeby.
Tworzyć razem lokalną wspólnotę. Niezmiernie
ważne okazało się to w dobie epidemii – lokalnie
jesteśmy w stanie szybciej docierać do najbardziej
potrzebujących naszej pomocy i działać wspólnie.
Serdecznie dziękuję za Państwa wszystkie oddolne inicjatywy i gesty solidarności w tym trudnym
czasie. Olbrzymie podziękowania kieruję do wolontariuszy, którzy wspierają nasz dzielnicowy
zespół „Warszawa wspiera” – Bemowo, którego
zadaniem jest pomoc seniorom i osobom szczególnie zagrożonym zarażeniem koronawirusem.
		 Przed nami Dzień Dziecka. W tym roku
też będzie inny niż zwykle. Choć nie będzie
pikników, koncertów czy innych atrakcji plenerowych życzę naszym najmłodszym mieszkańcom, aby ten dzień był radosny i niezapomniany. Mam też dla Was niespodziankę.
Z okazji Waszego święta przygotowaliśmy
konkurs, w którym możecie wygrać wspaniałe
nagrody! Zachęcam Was do udziału :)
Oddaję w Państwa ręce drugi numer internetowego wydania „Twojego Bemowa”, w którym
prezentujemy co działo się w maju na Bemowie.
Życzę miłej lektury.
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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Kamień węgielny

na budowie II linii metra na Bemowie

28 maja br. na budowie II linii metra na Bemowie został wmurowany kamień węgielny. Akt erekcyjny podpisany przez Rafała
TrzaskowskiegoPrezydentam.st.Warszawy,został
umieszczony w metalowej tubie w stropie stacji
Powstańców Śląskich (C04).

Od lewej: Robert Soszyński Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy,
Jerzy Lejk Prezes Zarządu Metra Warszawskiego, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo,
Krzysztof Piasecki Gülermak

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo na tle tarcz TBM Krystyna i Elisabetta
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- Na początku kwietnia otworzyliśmy nowe
stacje II linii metra. Stacje Płocka, Młynów
i Księcia Janusza wydłużyły sieć warszawskiego metra o kolejne kilometry. Dzisiaj bierzemy
udział w kolejnym ważnym dla mieszkańców
wydarzeniu – symbolicznym wmurowaniu kamienia węgielnego na stacji Powstańców Śląskich. Prace przy budowie metra na Bemowie
idą pełną parą. Zgodnie z naszymi obietnicami
już niedługo mieszkańcy zyskają kolejną komfortową i bezpieczną możliwość podróżowania po Warszawie – mówi Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy.

Rafał Trzaskowski Prezydent m.st. Warszawy
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W wydarzeniu uczestniczyli: Waldemar
Buda Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Robert Soszyński Zastępca Prezydenta
m.st. Warszawy, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo, Jerzy Lejk Prezes
Zarządu Metra Warszawskiego, Wiesław Witek
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego,
Franciszek Kujawski Dyrektor Pionu Inwestycji
Zarządu Transportu Miejskiego oraz Krzysztof
Piasecki Kierownik Kontraktu Gulermak. WPK

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
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Zmiany w ruchu
na ul. Górczewskiej

W nocy z 31 maja na 1 czerwca drogowcy
z Zarządu Dróg Miejskich Warszawa zmienią organizację ruchu na ul. Górczewskiej na odcinku
od ul. Młynarskiej do Płockiej. Ruch w obydwu
kierunkach będzie odbywał się jezdnią południową.
Kończą się prace na południowej nitce
ul. Górczewskiej pomiędzy ul. Płocką i Młynarską, gdzie pojawiła się już nowa nawierzchnia.
Teraz czas na drugą jezdnię. Z tego powodu od
północy, z 31 maja na 1 czerwca, jezdnia, którą normalnie odbywa się ruch w kierunku Bemowa, będzie zamknięta dla ruchu. Na jezdni
południowej zostanie wytyczony ruch dwukierunkowy. Kierowcy jadący w kierunku Bemowa
przejadą na nią na skrzyżowaniu z ul. Młynarstr. 9
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ską, a na właściwą jezdnię wrócą na skrzyżowaniu z ul. Płocką. Połączenie z ul. Górczewską
odzyskają ulice: Działdowska, H. Wawelberga
iS.Staszica,stracąjenatomiastulice:Szlenkierów
i E. Tyszkiewicza.
Nie będzie można skręcić w lewo z ul. Górczewskiej (jadąc od strony Bemowa) w ul. Młynarską. Zakaz skrętu w lewo w ulice Młynarską
i Płocką będzie obowiązywał także jadących od
strony centrum. Autobusy linii 171 i 190 będą
kursowały południową jezdnią ul. Górczewskiej,
a linii nocnej N42, w kierunku Os. Górczewska,
nadal będą jeździły objazdem ulicami Wolską
i Płocką.
Po północnej stronie ulicy zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. Dostępne będą natomiast droga dla rowerów (do ul. Szlenkierów)
i chodnik.
Również w piątek, 29 maja ok. godz. 22.00
wykonawca bemowskiego odcinka metra zmieni organizację ruchu na ul. Górczewskiej w rejonie budowanego łącznika tunelowego. Ruch
w kierunku centrum handlowego, na odcinku
pomiędzy ul. S. Konarskiego a wiaduktem nad
torami kolejowymi, zostanie przełożony na tymczasową jezdnię po południowej stronie placu
budowy.
Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: www.
infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.
com/infoulice, natomiast komunikaty dotyczące tras komunikacji miejskiej znajdują się na
stronie: www.wtp.waw.pl.
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Bezpłatny ebook
dla bemowskich
przedszkolaków

Od lewej: Maciej Bartosiak Radny Dzielnicy Bemowo, Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo,
Agnieszka Pawluk Kierownik Przedszkola nr 417 i Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Bemowskie przedszkola otrzymają bezpłatny dostęp do ebooka „Mucha i pajączek”
autorstwa Jeremiego Bartosiaka. To pouczająca bajka dla najmłodszych o empatii i tolerancji. Zapewne przedszkolaki pokochają
tę historię – szczególnie, że czyta ją najwspanialszy polski głos – Krystyna Czubówna!
26 maja br. Przedszkole nr 417 przy
ul. Muszlowej 17 jako pierwsze otrzymało dostęp do bajki. W imieniu autora dokonał tego
jego brat – Maciej
Bartosiak Radny Dzielnicy Bemowo (Koalicja Obywatelska) oraz
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy
Bemowo i Piotr
Kobierski Zastępca
Burmistrza Dzielnicy
Bemowo.
WPK
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Otwarte boiska szkolne
na Bemowie
Od 30 maja otwieramy boiska w 11 szkołach
na Bemowie. Będą dostępne dla każdego.
Z jednego boiska może korzystać maksymalnie 14 osób, wejścia rekreacyjne zaczynają się o pełnych godzinach i trwają 45 min.
Nie obowiązują zapisy, jednak warto zapoznać się z harmonogramem, gdyż boiska są
otwarte w różnych godzinach mówi Piotr
Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy
Bemowo.
Korzystając z obiektów należy pamiętać
o zasadach bezpieczeństwa – dlatego najlepiej zapoznać się z regulaminem. Otwarte boiska będą funkcjonować do końca października. Harmonogram na kolejny miesiąc podamy
pod koniec czerwca.
WSR

Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
i Iwona Idzikowska Dyrektor SP 321
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Przesiądź się na rower

Urszula Kierzkowska Burmistrz Dzielnicy Bemowo
i Piotr Kobierski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Od 30 maja nie trzeba już nosić na ulicach
maseczek, to jedno warto zadbać o to, żeby
unikać dużych skupisk ludzi. O ile w parku
czy na ulicy to jeszcze nie jest takie trudne,
to jak bez zwiększania ryzyka dojechać do
pracy, gdy w tramwajach i autobusach jest
tłok? Najlepszym i najbezpieczniejszym środkiem transportu pozostaje rower. W godzinach szczytu często szybciej dojedzie się na
miejsce rowerem, niż jadąc samochodem –
a właściwie stojąc w korkach.
Dzięki stale rozbudowywanej sieci ścieżek rowerowych czasy, gdy niczym inżynier Karwowski z serialu „40-latek” jeździło się na składaku
pomiędzy samochodami już minęły. Dziś przemieszczanie się po mieście na rowerach jest
o wiele przyjemniejsze i bezpieczniejsze. Zatem nie dziwi, że jeździmy do pracy, do szkoły,
na wycieczki – całymi rodzinami. Jazda na rostr. 14
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werze poprawia krążenie, wzmacnia mięśnie
nóg i jednocześnie rozluźnia mięśnie pleców,
zmęczone po wielu godzinach siedzenia za
biurkiem. Wiele osób przesiadło się na rowery podejmując decyzję o zrzuceniu paru zbędnych kilogramów.
Mieszkańcy Warszawy nie muszą nawet
posiadać własnego roweru. Wystarczy skorzystać z jednego z tysięcy jednośladów Veturilo. W całym mieście jest prawie 400 stacji,
w których można pożyczyć rower lub po zakończonej przejażdżce odstawić go na miejsce.
W myśl regulaminu, pierwsze 20 minut jazdy
jest darmowe, dopiero kolejne minuty jazdy
są płatne. Sieć stacji jest na tyle gęsta, że można przemieszczać się po całym mieście. Rowerami dojedziemy wszędzie – nawet tam, gdzie
ulice zostały zamknięte dla samochodów.
Chociaż operator Veturilo – Nexbike w ostatnich dniach złożył wniosek o upadłość, to mieszkańcy Warszawy wciąż mogą korzystać z miejskich rowerów na dotychczasowych zasadach.
Wystarczy tylko się zalogować do systemu, podać swój numer telefonu, na który będziemy
dostawać jednorazowy kod do odblokowania
pojazdu i można się cieszyć z jazdy.
Należy jednak pamiętać o przepisach. Jeśli to
możliwe, rowerami poruszamy się po ścieżkach
rowerowych, jeśli ich nie ma – należy zjechać na
jezdnię. Przepis ten nie dotyczy dzieci do lat 10
i osób im towarzyszących – taka rodzinna wycieczka może jechać chodnikiem. W pozostałych przypadkach jazda po chodniku oznacza
narażanie się na mandat.
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Wybierając się na rower warto pamiętać
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Powinno się jeździć w kasku, dobrze jest mieć
przy sobie też maseczkę – może się przydać, jeśli
okaże się, że wybraliśmy trasę, gdzie jest duże
skupisko ludzi – mówi Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Bemowo.
Maseczka będzie też niezbędna, gdy pojedziemy na rowerze po zakupy – w sklepach
czy na targach nadal obowiązuje konieczność noszenie maseczek. Jeśli korzystamy
z rowerów miejskich, warto przetrzeć siodełko i kierownicę chusteczką nasączoną płynem odkażającym. Jednoślady Veturilo są
co prawda dezynfekowane, ale przy okazji uzupełniania stacji. Alternatywnym rozwiązaniem
może być jazda w rękawiczkach.
Zupełnie
przeciwnie
rzecz
wygląda
w przypadku elektrycznych hulajnóg. Urządzenia te, choć można na nich jeździć bardzo
szybko, w świetle kodeksu drogowego traktowane są tak samo jak piesi. Jazda elektrycznymi hulajnogami dozwolona jest na prywatnych
posesjach, w lasach, parkach, po chodnikach,
a także po jezdni, ale tylko wtedy, gdy nie ma
pobocza lub chodnika. Nie wolno za to jeździć
po ścieżkach rowerowych. Obecnie trwają prace nad aktualizacją przepisów – po ich wprowadzeniu hulajnogi, tak jak rowery, będą się
poruszać m.in. po ścieżkach rowerowych.
Mniejsza o metodę, ważne jest to, żeby wreszcie się ruszyć. Po tygodniach spędzonych na
kwarantannie warto zadbać o własne zdrowie.
WPK
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Kolejne wykłady Akademii
Bemowskiego Seniora za nami

Dominika Bienias

Pomimo łagodzenia niektórych obostrzeń
związanych z koronawirusem, nadal kontynuowane są czwartkowe wykłady online w ramach ABS. Na przełomie kwietnia i maja nasi
mieszkańcy mieli przyjemność obejrzeć:
– 30 kwietnia – koncert muzyki filmowej w wykonaniu skrzypaczki @Dominiki Bienias
– 7 maja – prezentacja Michała Cessanisa
„Kamperem po Australii Zachodniej”;
– 14 maja – wykład Adriana Pogorzelskiego,
przewodnika warszawskiego, na temat „Tajemnic Kampinosu”, w tym siedlisk zwierząt, tras
str. 17
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wycieczkowych po parku oraz miejsc związanych z II wojną światową;
– 21 maja – wykład Piotra Kociszewskiego „Bo
w górach jest wszystko co kocham” – o zróżnicowaniu polskich gór, m.in. Tatr, Pienin oraz
Bieszczad.
Wystarczy komputer, laptop, tablet czy smartphone, dobre łącze internetowe oraz odrobina
wolnego czasu. Wszystkie zajęcia są archiwizowane i dostępne na kanale YouTube Dzielnicy
Bemowo. Patrząc na statystyki archiwalnych
wykładów online można zauważyć, że nasi słuchacze często powracają do tych wykładów,
które się już odbyły.
Planujemy już kolejne spotkania w czerwcu,
o których będziemy na bieżąco informować m.in.
na profilu Dzielnicy w mediach społecznościowych. Nie pozostaje mi nić innego, jak życzyć
miłego oglądania - mówi Mariusz Wajszczak
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
WSZ

Mariusz Wajszczak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo i dr Piotr Kociszewski

str. 18

SPRAWY SPOŁECZNE

Maseczki dla seniorów

Urszula Kierzkowska, Burmistrz Dzielnicy Bemowo

Co tydzień, kolejna partia maseczek dla seniorów trafiała do Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Szyjemy je
wspólnie z animatorem z Klub Bemowskiego
Seniora.
Zapotrzebowanie na maseczki seniorzy mogli zgłaszać do OPS.Ze względu na bezpieczeństwo, żeby ograniczyć rozprzestrzenianie się
koronawirusa, nie było możliwości odbioru osobistego w urzędzie czy w naszych placówkach.
Maseczki, do skrzynek pocztowych, dostarczali wolontariusze programu „Warszawa wspiera” - Bemowo, którym serdecznie dziękuję za
zaangażowanie - mówi Mariusz Wajszczak
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
WSZ
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Praca Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 20

Od 4 maja 2020 r. poradnia wznowiła działalność diagnostyczną w zakresie wydawania
opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji
kształcenia dzieci i młodzieży.
Poradnia pracuje od poniedziałku do soboty
w godz.: pn-pt: 8-20, sob: 9-13 (bez recepcji).
W najbliższym czasie możliwe będzie wykonywanie diagnoz specjalistycznych stacjonarnie,
niezbędnych do wydania orzeczeń czy opinii
dla potrzeb rekrutacji (dotyczy w pierwszej kolejności diagnoz odwołanych w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki).
str. 20
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Powoli będzie powracać także do indywidualnych zajęć terapeutycznych. Ze względu na
ograniczenia wynikające ze stanu pandemii,
diagnozy oraz indywidualne terapie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu
wizyt z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.
Wizyty diagnostyczne w większości umawiają specjaliści zatrudnieni w placówce. W celu
umówienia spotkania należy się z nimi kontaktować w godzinach ich pracy, e-mailowo
(e-maile służbowe) lub za pośrednictwem recepcji poradni.
Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się nieprzerwanie w każdy czwartek. Nadal
są przyjmowane e-mailowo skany dokumentów niezbędnych do wydawania orzeczeń
i opinii.
W dalszym ciągu, metodami zdalnymi, w poradni odbywają się terapie pedagogiczne i psychologiczne, porady dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli.
Można również korzystać z Psychologicznego Centrum Wsparcia dla Rodziców
i Uczniów on-line oraz pod nr tel. 500 104 119
w pon: 12-16, wt: 16-20, pt: 8-12.
Do dyspozycji klientów pozostaje sekretariat
i recepcja poprzez kontakt bezpośredni w wyznaczonej „strefie bezpieczeństwa” oraz kontakt telefoniczny i e-mailowy.
Do kontaktu z klientem w sprawach trudnych, kryzysowych pozostaje dostępny
nr 723 244 778 oraz adres e-mailowy:
ppp20@vp.pl .
WOW
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Pożegnanie absolwentów
LXXVIII Liceum
Ogólnokształcącego
im. Marii PawlikowskiejJasnorzewskiej
W roku szkolnym 2019/2020 pożegnaliśmy
absolwentów LXXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czterech klas maturalnych: turystycznej,
ekonomicznej, przyrodniczej i humanistycznej. Wszyscy 94 uczniowie otrzymali swoje
wymarzone świadectwa ukończenia szkoły.
Przez trzy lata zdobywali oni nie tylko wiedzę
w przyjaznej i nowoczesnej szkole, ale również
poznawali nowych ludzi i nabywali różne doświadczenia. Tutaj mogli liczyć na wsparcie ze
strony profesjonalnej kadry nauczycielskiej,
która służyła pomocą nie tylko prowadząc
po trudnych meandrach wiedzy, ale również
w niemniej ważnych problemach dnia codziennego. Nauczyciele w tym szczególnym dniu nie
mogli pożegnać swoich wychowanków, ale to
nie znaczy, że nie byli z nimi myślami. Przesłali im życzenia płynące prosto z serca. Życzyli
absolwentom przede wszystkim zdania matury i spełnienia marzeń. Wychowawcy stanęli na wysokości zadania i towarzyszyli swoim
uczniom - w maseczkach i rękawiczkach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa rozdali im
świadectwa. Może nie było tak uroczyście jak
zawsze, ale z pewnością zakończenie roku klas
trzecich w czasach pandemii na zawsze pozostr. 22
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stanie w pamięci naszej i naszych absolwentów.
Wrócą oni jeszcze do szkoły, ponieważ już
8 czerwca 2020 r. przystąpią do egzaminu maturalnego. Z uwagi na ciągłezagrożeniezarażeniem
koronawirusem, matura również odbędzie się
z zachowaniem środków ostrożności i zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Do życzeń dyrekcji i nauczycieli dołącza również Zarząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:
WOW
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Pierwsza konserwacja
fosy Bema i kładek
na Forcie Bema

W kwietniu rozpoczęła się pierwsza w tym
roku konserwacja fosy Bema i kładek na Forcie Bema.
Umowa zawarta z wykonawcą prac obejmuje
również bieżące utrzymanie fosy, polegające
na zbieraniu śmieci z lustra wody jeden raz w
tygodniu do dnia 10.12.2020 r. Zakres pierwszej konserwacji w tym roku został rozszerzony o prace związane z naprawą i umocnieniem
skarp fosy. Polegały one na ułożeniu obsuniętych płyt eko i umocowaniu ich impregnowanymi kołkami drewnianymi, aby zabezpieczyć
je przed osuwaniem. 361 płyt, w tym brakujące
i połamane, zostały uzupełnione i wymienione. Niski poziom wody w fosie umożliwił realistr. 24
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zację prac przed opadami deszczu. Następnie
usunięto połamane konary drzew, gałęzi oraz
wszystkie śmieci znajdujące się w wodzie wraz
z hakowaniem roślin. Usunięto również trawę
ze ścieżek pieszych wzdłuż fosy wraz z przycięciem krzewów wychodzących na ścieżkę.
Jednocześnie przeprowadzono także konserwację i remont kładek. Oczyszczono z nadmiaru ziemi i piasku spłukanego ze skarp szczególnie miejsca pod kładkami, przy ścieżkach
zlokalizowanych na skarpie zewnętrznej oraz
wewnętrznej po stronie wschodniej fosy. Naprawiono uszkodzone krawężniki ścieżki pieszej oraz uzupełniono brakujące krawężniki na
30 mb długości. Zostały uzupełnione ziemią
miejsca na skarpie fosy, oczyszczono wszystkie
elementy drewniane kładek oraz je zaimpregnowano. Druga konserwacja fosy rozpocznie się
w czerwcu br.
Jednocześnie informujemy, iż fosa Bema
jest sztucznym zbiornikiem wodnym okalającym Fort Bema, zasilanym wodami opadowymi. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym – od czerwca do października istnieje
możliwość zasilania zbiornika wodą z ujęcia czwartorzędowego zlokalizowanego przy
ul. Obrońców Tobruku w celu uzupełnienia
strat parowania i przesiąków w fosie, w ilościach nieprzekraczających 13 219,2 m3/rok.
W 2019 r. woda w fosie była uzupełniana zgodnie z ilościami przewidzianymi w ww. pozwoleniu. Podobnie w 2020 r., z uwagi na występujące niedobory, woda będzie uzupełniana.
WOŚ
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Treegatory na nowo
posadzonych drzewach

Aleksandra Zięba Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Młode drzewa, posadzone w 2019 roku na
zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska, zostały wyposażone w worki do kropelkowego podlewania drzew tzw. treegatory. Są one trwałym i łatwym w użyciu systemem powolnego
podlewania, który zapewnia glebie głębokie
nasycenie wodą bezpośrednio w strefie systemu korzeniowego nowo posadzonego drzewa,
krzewów lub roślinności zimozielonej. W przypadku większości nowych nasadzeń jednokrotstr. 26
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ne podanie wody z pojedynczego worka do kropelkowego podlewania zazwyczaj zapewnia
wystarczającą wilgoć, aby utrzymać stabilny
wzrost drzewka przez maksymalnie 7 dni. Zazwyczaj worki są używane podczas początkowych 1-2 sezonów wegetacyjnych (tj. od wiosny do jesieni) od nasadzenia. Jednakże worki
te są trwałe i wytrzymają wiele lat. Oznacza to,
że mogą być stosowane jako dodatkowe urządzenie do podlewania nawet w kolejnych sezonach – szczególnie w okresach suszy.
WOŚ
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Maty rozchodnikowe
na Bemowie

Z inicjatywy Wydziału Ochrony Środowiska
przy współpracy z Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym, przed głównym wejściem
do Urzędu Dzielnicy Bemowo zostały położone maty rozchodnikowe.
Maty zawdzięczają swą nazwę rozchodnikom,
czyli roślinom, które płytko się ukorzeniają i nie
mają zbyt wygórowanych wymagań, jeśli chodzi o pielęgnację. Rośliny te hodować można
właśnie na specjalnych matach, które rozkłada
się w miejscu docelowym podobnie jak trawnik z rolki. Pozwala to natychmiast cieszyć się
widokiem roślinności, bez konieczności czekania na wzejście siewu.
Maty wytwarza się zazwyczaj z włókien kokosowych, polipropylenowych lub najbardziej
wytrzymałych poliamidowych, które są nośnikiem równomiernie rozłożonego substratu, tj.
str. 28
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podłoża (np. torfowego), w którym ukorzeniają się rozchodniki. Kompozycja substratu jest
opracowywana tak, by nie rozwijały się w nim
niepożądane gatunki roślin czyli chwasty.
Na każdym metrze kwadratowym występować
możeodkilkudokilkunastugatunkówrozchodników w rozmaitych odcieniach, co czyni ją jeszcze
bardziej atrakcyjną pod względem wizualnym.
Roślinom tym niestraszne są ani niskie temperatury, ani ubogie podłoże czy susza – są bowiem
sukulentami, tzn. magazynują wodę i substancje
odżywcze w przypadku ograniczonej ich dostępności. Odporność na szkodniki i choroby oraz
brak konieczności koszenia dodatkowo decydują
o tym, że maty rozchodnikowe wystarczy poddawać podstawowym zabiegom pielęgnacyjnym najwyżej raz do roku.
To wszystko sprawia, że maty takie są chętnie
wykorzystywane nie tylko do tworzenia „zielonych dachów” – przykładem na Bemowie
może być altana warsztatowo-wypoczynkowa
na Forcie Bema, gdzie zastosowano właśnie
rozchodniki, ale też na tarasach i w przydomowych ogródkach, a także w przestrzeni zurbanizowanej.
Wydział Ochrony Środowiska, po wyrażeniu
zgody przez Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zastosował również
maty rozchodnikowe na stromej i silnie nasłonecznionej skarpie fosy Bema. Wielokrotne
próby założenia trawnika na tym „pustynnym”
fragmencie skarpy kończyły się niepowodzeniem. Czekamy na kwitnienie rozchodników na
Forcie Bema i przed Urzędem Dzielnicy Bemowo!
str. 29
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Prawa zwierząt są ważne

Raston

22 maja obchodzony jest Dzień Praw Zwierząt. Nawiązuje on do uchwalenia przez
Sejm w 1997 roku ustawy o ochronie zwierząt. Jej pierwszy artykuł podkreśla, że zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, ale też miłości, nie jest rzeczą,
a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
- Słowa ustawy dotyczą nie tylko psów i kotów,
ale też zwierząt cyrkowych czy hodowlanych Pamiętajmy o tym każdego dnia – mówi Aleksandra
Zięba Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo.
str. 30

WOŚ

SRODOWISKO

Zaklinacz pszczół
na Bemowie

W tym roku pszczoły wyjątkowo polubiły
drzewa wokół naszego ratusza.Trzy razy zdejmowaliśmy rójkę z lipy rosnącej przy parkingu. Jak zwykle w akcji brali udział Straż Pożarna oraz Miodowa Manufaktura – Magdalena,
Krzysztof Kozerscy, którzy regularnie opiekują
się rodzinami pszczelimi i ulami na dachu naszego urzędu. I tym razem owady zostały przewiezione w bezpieczne miejsce i zostały objęte profesjonalną opieką.
Pamiętajcie:
– pszczoły są bardzo ważne dla naszego ekosystemu, dbanie o nie jest korzystne dla środowiska i każdego z nas!
– jeśli zobaczycie rójkę, nie bójcie się pszczół
i nie róbcie im krzywdy - zgłoście ten fakt do
Straży Pożarnej.
WOŚ
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Pierwsze koszenie trawników
na terenach administrowanych
przez Urząd Dzielnicy Bemowo

25 maja br. rozpoczęliśmy na Bemowie pierwsze, niezbędne koszenie trawników wzdłuż
dróg gminnych. Na terenach parkowych koszenie rozpocznie się w czerwcu. Zabieg koszenia
trawników przyulicznych jest konieczny nie tylko
z uwagi na bezpieczeństwo i zapewnienie widoczności użytkownikom ruchu, ale również
ze względów sanitarnych, ponieważ wysoka
trawa powodowałaby zaleganie niełatwych do
usunięcia śmieci czy utrudniałaby sprzątanie
przez właścicieli psów po swoich pupilach.
str. 32

SRODOWISKO

Podobnie jak Zarząd Zieleni Warszawy również bemowski Wydział Ochrony Środowiska
na bieżąco obserwuje sytuację przyrodniczą
i warunki pogodowe, od których uzależniany
jest harmonogram prac realizowanych w terenie.
Po ostatnich, trwających od kilku dni opadach
trawniki szybko przyrosły, przekwitły pierwsze
wiosenne kwiaty, trawy zaczęły się kłosić. Obserwowany obecnie intensywny przyrost trawników miejskich i sprzyjające warunki pogodowe
to właściwy moment na wykonanie pierwszego
koszenia, które Zarząd Zieleni Warszawy rozpoczął 18 maja, natomiast na Bemowie rozpoczęliśmy go 25 maja na pasach zieleni przyulicznej
dróg gminnych.
Przeprowadzenie pierwszego koszenia trawników pod koniec maja korzystnie wpłynie na
kwiaty, które kończą wtedy kwitnienie lub które już przekwitły, np. mniszek. Koszenie w tym
terminie jest dobre również dla gatunków późno rozwijających się, których kwitnienie przypada na letnie miesiące – lipiec lub sierpień.
W maju ich pędy są jeszcze na tyle mało rozwinięte, że koszenie im nie szkodzi. Rośliny te,
dzięki wytrzymałości na niedobory wody, zajmą w okresie letnim miejsce wysuszonych przez
upały traw i będą cieszyć swoimi kwiatami nas
i małe zwierzęta, w szczególności zapylacze.
Warto podkreślić, iż w wybranych lokalizacjach na Bemowie częściowo rezygnujemy z koszenia i pozostawiamy naturalne łąki, np. na terenie Fortu Bema, przy ul. Anieli Krzywoń oraz
w Parku Górczewska.
WOŚ
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Koncert Jana Borysewicza

z okazji Dnia Matki - 26.05.2020

Jan Borysewicz i Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Czy może być coś cenniejszego niż wspólnie spędzony czas przy dźwiękach najpiękniejszej muzyki? Dla wszystkich Mam
w dniu ich święta, w tym szczególnie miłośniczek brzmień Zespołu Lady Pank - Bemowo przygotowało otwarte zaproszenie transmisję na Facebook-u (live steram video
z możliwością komentowania) oraz kanale
YouTube koncertu Jana Borysewicza - lidera
i współzałożyciela zespołu Lady Pank. Jeden
z najpopularniejszych zespołów w historii polskiego rocka, założony pod koniec 1981 przez
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gitarzystę i kompozytora Jana Borysewicza
oraz autora tekstów Andrzeja Mogielnickiego,
określany mianem legendy, klasyki i ideałów
polskiej sceny muzycznej - na swoim koncie
ma ponad 20 płyt i zdecydowanie nie można
o nim powiedzieć, że jest „zespołem jednego
przeboju”.
W normalnych okolicznościach koncert z okazji Dnia Matki planowaliśmy zorganizować
w amfiteatrze w Parku Górczewska, ale wobec rządowych zakazów musieliśmy imprezę
przenieść do internetu – mówi Jakub Gręziak
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo – Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym dniu, pomimo obowiązujących ograniczeń, mogliśmy
sprawić bemowskim Mamom przyjemność.
26 maja o godz. 18.00 Borysewicz przywitał
Mamy swoją niesamowitą solówką na gitarze.
Fani oszaleli już po pierwszych dźwiękach, co
natychmiast odzwierciedliła liczba pojawiających się komentarzy. W dalszej części koncer-

Jan Borysewicz
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tu nie zabrakło utworów: „Mała Lady Pank”,
„Wciąż bardziej obcy” czy niezapomnianego
„Nie wierz nigdy kobiecie”.
„Bez satysfakcji”, czy pamiętna „Kawa
i dym” nie były ostatnimi hitami zagranymi
tego wieczoru dla Mam. „Czarodziej melodii” wielokrotnie zachwycał widzów swoimi
muzycznymi improwizacjami a liczne komentarze fanów skłoniły artystę do wykonania
„Małej wojny” - swoistego hymnu, tak często śpiewanego na baczność przez starszych
fanów zespołu. Koncert Jana Borysewicza
online był jego kolejnym sukcesem artystycznym i ogromną radością dla organizatorów. Utwory po 35 latach wydają
się nadal aktualne. Artysta bez wątpienia
w znakomitej formie, zapewnił naszym Mamom ponad godzinę doskonałej zabawy. Radość
i energia, które kiedyś tak mocno kontrastowały
z rzeczywistością Polski Ludowej – „zagrały” ponownie – tym razem w czasie „koronawirusa”.
WKU

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo
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„Wracamy do gry!”
- Bemowskie Centrum
Kultury na żywo

44 tysiące widzów na wykładzie kryminalnym? Jaki dom kultury może pomieścić taką
publiczność? Oczywiście dom kultury online… Jak się okazuje, funkcjonowanie publicznych instytucji w czasie pandemii i kwarantanny ma też swoje dobre strony. Dotychczas
w Miejscu Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
często nie wystarczało miejsca dla wszystkich
chętnych. W momencie przeniesienia części
wydarzeń do Internetu problem rozwiązał się
samoistnie. Teraz w dowolnym momencie każdy może obejrzeć na kanałach Bemowskiego
Centrum Kultury wybrane zajęcia dla dzieci
i dorosłych, wykłady z zakresu żywienia i kryminalistyki, a nawet koncerty nadawane na
żywo z sali na Górczewskiej.
str. 37
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W maju, oprócz dotychczasowych cykli wydarzeń online, finansowanych z Budżetu Obywatelskiego, Bemowskie Centrum Kultury uruchomiło cykl mikrokoncertów transmitowanych
live. Do gry wracają artyści związani z Bemowem, jazzmani i muzycy folkowi - wszyscy, do
których przyzwyczaiła się już lokalna publiczność, uczestnicząca w koncertach Bemowskiego Centrum Kultury jeszcze przed pandemią.
Koncerty odbywają się w każdy piątek o godz.
18:00 - łatwo zapamiętać, że właśnie wtedy
będzie można oglądać i posłuchać muzyki na
żywo na najwyższym poziomie.
Zachęcamy do zapoznania się z dotychczasowymi transmisjami w ramach cyklu mikrokoncertów na profilu Bemowskiego Centrum
Kultury na Facebooku oraz profilu Dwóch Jelonków na YouTube’ie:
- Mikrokoncert:
Agata Kurzyk | 08.05.2020
- Mikrokoncert:
Margarita Udovichenko
i Hipolit Woźniak | 15.05.2020
W czerwcu zapraszamy na kolejne mikrokoncerty z Górczewskiej. Na Bemowo zawitają kultowi muzycy związani ze sceną jazzową: Joanna Duda Trio oraz duet Szamburski / Zemler.
Energetyczne GOPtrio z Górnego Śląska zaprezentuje zestaw utworów, wobec których
trudno się oprzeć, bo nogi same garną się do
tańca, a refreny chóralnie podśpiewują. Nie
zabraknie też dobrze znanych przebojów Anny
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German w recitalu Walerii Przelaskowskiej-Rokity - śpiewaczki na co dzień mieszkającej
na Boernerowie.
Szczegółowy harmonogram
mikrokoncertów w czerwcu:
5 czerwca 2020, godz. 18:00
Joanna Duda Trio | jazz
12 Czerwca 2020, godz. 18:00
Waleria Przelaskowska-Rokita |
piosenki Anny German
19 czerwca 2020, godz. 18:00
GOPtrio | folk
26 czerwca 2020, godz. 18:00
Szamburski / Zemler | jazz
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„Wszystko się może zdarzyć…” - śpiewała Anita
Lipnicka. To również hasło towarzyszące obecnie
ludziom związanym z kulturą. Wobec najnowszych rządowych rozporządzeń instytucje kultury
mogą rozpocząć działalność w rzeczywistości, wymaga to jednak odpowiedniego rygoru sanitarnego.Dynamicznasytuacjapokazuje,żebyćmożejuż
w czerwcu będziemy mogli uczestniczyć w wybranych wydarzeniach Bemowskiego Centrum
Kultury. Do najbardziej realnych należy cykl kina
plenerowego, którego repertuar zostanie opublikowany wkrótce. Zapraszamy do jego śledzenia na stronie instytucji: www.bemowskie.pl
WKU

str. 40

KULTURA

Zostań w domu z kulturą

Jakub Gręziak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo

Kultura w dobie koronawirusa przeniosła się
do sieci, Bemowo całym sercem popiera akcję
#Zostańwdomu! Legendy i baśnie, pogadanki
dla najmłodszych, gawędy o zwyczajach, rytuałach i obyczajach przodków, spotkania kryminalistyczne, zajęcia Montessori - na spragnionych atrakcji stale czeka ciekawa i bogata oferta
kulturalna.
W kwietniu Dzielnica Bemowo zainaugurowała nowy cykl zajęć online, prezentujący różne
możliwości ekspresji artystycznej w BEMOWSKIEJ MANUFAKTURZE POMYSŁÓW.
Zaprosiliśmy mieszkańców do nauki samodzielnego szycia unikatowych maseczek
ochronnych. Z kolei dekoracje z kwiatów to
absolutny must have, o który należy zadbać
z nadejściem wiosny. Bemowo budziło rostr. 41
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dzinną kreatywność! Pomogło nam w tym
wykonanie modnego flower box’u, kwiatowych ozdób, eksplodującego pudełka niespodzianki, czy wyjątkowych lampionów ze słoików na długie wieczory spędzane z rodziną
i przyjaciółmi w ogrodach i na balkonach.
Równolegle zamienialiśmy niespożytą energię
dzieci w kreatywną zabawę, proponując samodzielne wykonanie zabawek, wzorowanych na
tych dawnych, czy kwiatów z bibuły.
W katalogu pomysłów na nadchodzący Dzień
Mamy znalazły się: własnoręcznie wykonane
przestronne kartki oraz słodkie bukiety z niespodzianką.
W cyklu odkrywania postaci, które zasłużyły
się dla Niepodległej Polski, w ramach projektu
Własne Ścieżki Pokoleń – Niepodlegli Niezwyciężeni, realizowanego przez Fundację „Naszym Dzieciom” (Klub Młodzieżowy „Alternatywa”), a także w ramach poznawania historii
Polski przez pryzmat indywidualnych biografii, Dzielnica Bemowo zaprosiła do obejrzenia
dwóch wyjątkowych spotkań: z Teresą Kudelską-Michalak, córką Wincentego Kudelskiego,
żołnierza Armii Krajowej, z wykształcenia śpiewaczką operową oraz Jerzym Michalakiem,
mieszkańcem przedwojennej Woli, represjonowanym w okresie stalinowskim żołnierzem-górnikiem oraz członkiem Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.
Ciekawość świata wyznacza horyzonty naszego życia, a pasja decyduje o jego smaku…
To motto nadchodzącego czerwca w Dzielnicy
Bemowo, który wypełnią kolejne atrakcje zaprostr. 42
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ponowane przez BEMOWSKĄ MANUFAKTURĘ
POMYSŁÓW - mówi Jakub Gręziak Zastępca
Burmistrza Dzielnicy Bemowo. – Mieszkańców zaprosimy do wyjścia poza schemat
i rutynę codzienności.
Wszystkie dzieci rodzą się artystami. Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do końca życia (Pablo Picasso).
To motto projektu: „Picasso i kubistyczny portret” oraz „Matisse i kolorowe wycinanki”, do
udziału w którym zaprosimy dzieci z Fundacją bez Wizy, przybliżając zagadnienia z historii sztuki i zachęcając do intensywnego korzystania z dóbr kultury. Prace będą wykonane
kolażem - techniką charakterystyczną dla
kubizmu – a ich tematem: portret mamy, taty,
a może kolegi? Za przykładem Matisse’a uczestnicy ułożą obrazy z kolorowych wycinanek. Zabawa usprawni dziecięce rączki w obsłudze nożyczek, a jednocześnie powstaną piękne i kolorowe
dzieła.
WKU
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Konkurs fotograficzny
„MÓJ WIDOK NA BEMOWO”

Miesiąc maj rozpoczęliśmy wyjątkowym konkursem, którego celem było propagowanie akcji #zostańwdomu, jak również zachęcenie do
kreatywnego spędzania czasu.
Odzew naszych mieszkańców, którzy zaskoczyli nas swoimi pomysłami i niebywale
dobrym okiem, był bardzo duży. Otrzymaliśmy mnóstwo fotografii Bemowa, widzianego z perspektywy własnego okna lub balkonu. Wszystkie fotografie są dowodem na to,
jak piękna jest nasza Dzielnica – mówi Jakub
Gręziak, Zastępca Burmistrza.
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Mamy nadzieję, że sam konkurs był ciekawą
przygodą i udaną próbą zmierzenia się z innymi pasjonatami fotografii, zarówno amatorami jak i profesjonalistami, a uczestnicy przede
wszystkim dobrze się bawili, rozwijając przy
tym swoje umiejętności.
Laureaci już odbierają nagrody, a my prezentujemy wybrane, zwycięskie fotografie. WKU
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Pomagamy medykom

Patrycja Czerska, Radna Dzielnicy Bemowo
Maciej Bartosiak, Radny Dzielnicy Bemowo

Ponad 150 butelek wody izotonicznej oraz
400 batonów proteinowych dostarczono do
bemowskich ratowników medycznych i lekarzy, którzy walczą na pierwszej linii frontu
z pandemią koronawirusa.
Akcję przeprowadzili radni Koalicji Obywatelskiej Maciej Bartosiak oraz Patrycja Czerska we
współpracy z Piotrem Kaczmarkiem, członkiem
Platformy Obywatelskiej Bemowo. Inicjatywa
jest odpowiedzią na potrzeby ratowników medycznych oraz lekarzy, których dyżury bardzo
często trwają nawet kilkanaście godzin i są niezwykle wyczerpujące. – Coraz więcej restauracji
pomaga pracownikom medycznym i dostarcza
im pełnowartościowe obiady. Po rozmowach
z ratownikami i lekarzami, okazało się jednak,
że bardzo pożądanym uzupełnieniem tej diety są napoje izotoniczne i batony proteinowe,
które pomagają uzupełnić niedobory energii. Stąd pomysł na zbiórkę – wyjaśnia Radny
Maciej Bartosiak.
Zebrane produkty trafiły do bemowskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego na ul. Kartezjusza
WOR
(Bemowo).
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Sport na nowo

Anna Wosińska, Radna Dzielnicy Bemowo

Bardzo cieszy mnie to, że po dwóch miesiącach obostrzeń, wreszcie rozpoczęły się etapy
odmrażania obiektów sportowych. Bemowo
jest bowiem dzielnicą, w której sport odgrywa
bardzo ważną rolę! Zanim jednak wszystko wróci całkowicie do normy musimy nauczyć się żyć
z pandemią koronawiusa w tle, przestrzegając
zupełnie nowych reguł związanych z naszym
bezpieczeństwem.
Dyrektor bemowskiego OSiRu Grzegorz Surówka poinformował, że 14 maja 2020 r. zostały już otwarte boiska oraz hala sportowa.
Na boiskach na razie może przebywać jednocześnie 6 osób, przy wejściach oraz w toalestr. 47

RADA DZIELNICY

tach znajdują się płyny do dezynfekcji. W hali
sportowej mogą przebywać w jednym czasie
32 osoby. Zostały zakupione termometry do
pomiaru temperatury osób wchodzących na
obiekty.
Dobrą wiadomością jest również to, że czas,
kiedy zmagaliśmy się z kwarantanną, nie został
zmarnowany. Nastąpiły remonty i prace konserwacyjne np. na Pływalni Pingwin czy w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej.
Anna Wosińska
Przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Promocji
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Dbajmy o siebie!

Ewa Przychodzień-Schmidt, Radna Dzielnicy Bemowo

Od 2 miesięcy próbujemy odnaleźć się w sytuacji, z jaką nigdy nie mieliśmy do czynienia. Nie
pamiętamy epidemii grypy hiszpanki z początku XX wieku, epidemii, która objęła 1/3 światowej populacji, a śmiertelność szacowana jest
na 5-10%. Czy grozi nam podobne niebezpieczeństwo?
Statystyki zmieniają się z dnia na dzień - jednego napawają nas optymizmem, żeby kolejnego
ponownie wzmóc poczucie zagrożenia. Jedno
jest tylko pewne: przestrzegając zaleceń mamy
choć częściowo wpływ na to, czy się zarazimy
czy nie. Unikajmy dużych skupisk ludzkich, unikajmy bliskiego kontaktu, zasłaniajmy usta i nos,
pamiętajmy o dokładnym myciu rąk i ich dezynfekcji. Pamiętajmy też, że są miejsca w których
jesteśmy szczególnie narażeni. Z pewnością należą do nich placówki opieki zdrowotnej. My,
medycy, staramy się zabezpieczyć i siebie i pastr. 49
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cjentów. Bardzo często ograniczamy swoje życiowe aktywności, wielu z nas przez ostatnie tygodnie przebywało jedynie w pracy bądź w domu.
Do prawidłowej ochrony potrzebne są nam
środki ochrony osobistej: maseczki, fartuchy,
rękawiczki. Zdobycie ich graniczy często z cudem. Niektóre można kupić po cenie kilkukrotnie wyższej niż przed pandemią, inne są w ogóle
niedostępne. Te, które uda się pozyskać, dystrybuowane są głównie do szpitali jednoimiennych i służb ratowniczych, personel tych miejsc
jest na pierwszej linii frontu, przede wszystkim
o ich bezpieczeństwo musimy się troszczyć.
Ewa Przychodzień-Schmidt
lekarz rodzinny, Wiceprzewodnicząca Rady,
Członek Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Spraw Senioralnych
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Zrozumienie i zaufanie
to podstawa

Jako przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Senioralnych, jak ocenia Pani sytuację w bemowskich placówkach
służby zdrowia, które od tygodni mierzą się z
pandemią koronawirusa?
Joanna Wośko-Matryba: W skład SZPZLO
Warszawa Bemowo wchodzą 4 przychodnie,
przy ul. Coopera, Powstańców Śląskich, Wrocławskiej i Czumy. Pracownicy medyczni tych
placówek od tygodni mierzą się z sytuacją,
która dotychczas nie miała miejsca. Bez wątpienia najważniejsza jest ścisła współpraca na
linii lekarz-pacjent, która opiera się na zrozumieniu i zaufaniu. Bardzo ważne jest również
przestrzeganie procedur.
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Jak wygląda to w praktyce?
JWM: Pacjenci zgłaszają potrzebę wizyty
u lekarza najpierw telefonicznie. Jeśli lekarz,
po przeprowadzeniu wywiadu, uzna za konieczne, pacjent zgłasza się osobiście na wizytę. Pacjent zgłaszający się do przychodni
osobiście musi mieć maseczkę i rękawiczki.
Wypełnia również oświadczenie o aktualnym
stanie zdrowia. Od 3 tygodni rozpoczęła pracę
poradnia dzieci zdrowych. Wznowione zostały
szczepienia obowiązkowe i zalecane w ścisłym
reżimie sanitarnym.
Co z poradniami specjalistycznymi?
JWM: Poradnie specjalistyczne, funkcjonujące w naszych przychodniach, wznowiły już
pracę. Sytuacja w nich jest o tyle trudna, że
lekarze specjaliści często pracują w kilku placówkach, tymczasem wydano zalecenie ograniczające liczbę miejsc pracy. Mimo to lekarze
robią co w ich mocy, aby udzielać porad zarówno dotychczasowym pacjentom, jak i pacjentom którzy po raz pierwszy zgłaszają się po
poradę.
Jak wygląda zaangażowanie bemowskiego
OPS w walkę z koronawirusem?
JWM: Pracownicy Bemowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej muszą radzić sobie z wieloma
dodatkowymi obowiązkami. Obecnie na Bemowie pozostaje w kwarantannie lub izolacji
119 osób. Od początku pandemii było 1300.
Liczba ta stale się zmienia. OPS pozyskał 30
wolontariuszy, którzy wraz z zespołem OPS-u
niosą pomoc osobom potrzebującym: robią
zakupy, wynoszą śmieci, dostarczają leki. WOR
str. 52

