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Zgodnie z wytycznymi rządu, Za-
rząd Dróg Miejskich polecił firmie 
Nextbike Polska – operatorowi sytemu 
Veturilo – zawieszenie funkcjonowa-
nia Warszawskiego Roweru Publicz-
nego od 1 do 11 kwietnia. Terminale 
zostały wyłączone, a rowery zablo-
kowane na stacjach. Na każdej z nich 
pojawi się informacja o zawieszeniu 
systemu. Rowery pozostaną na sta-
cjach, z wyjątkiem elektrycznych jed-

nośladów, które operator przewiezie 
do magazynu.

Rowerowy Maj  
nie odbędzie się

Epidemia koronawirusa bardzo 
silnie wpłynęła również na działanie 
szkół. Między innymi z tego powodu 
tegoroczna edycja kampanii Rowero-
wy Maj w Warszawie nie odbędzie się. 
Stolica nie rezygnuje jednak z działań 

na rzecz zrównoważonej mobilności 
w szkołach i przedszkolach. Obec-
nie trwają przygotowania do realiza-
cji projektu „Wiaty rowerowe przy 
szkołach” w ramach budżetu obywa-
telskiego. Oprócz tego, jak co roku, 
warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg 
Miejskich planują przekazać do szkół 
i przedszkoli kolejnych kilkaset stoja-
ków rowerowych. Więcej informacji na  
rowery.um.warszawa.pl.

Wysłanie zdjęcia zamiast wizyty po-
licjantów – tak, dzięki naszej aplikacji, 
może wyglądać kwarantanna domowa. 
Aplikacja jest darmowa, bezpieczna i do-
stępna w sklepach Google Play i App 
Store. Właśnie rozpoczęliśmy proces jej 
udostępniania.

Pomóż sobie i nam
Każdego dnia rośnie liczba osób ob-

jętych kwarantanną domową. To Polacy, 
którzy wrócili z zagranicy, ale i osoby, 
które miały kontakt z ludźmi zarażony-
mi koronawirusem. Z kwarantanną wią-
żą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz 
opuszczania miejsca, w którym ją od-
bywamy. Wszystko po to, by zapewnić 
bezpieczeństwo nam wszystkim, zarówno 
osobom objętym kwarantanną, jak i ich 
bliskim, czy sąsiadom.

Aby to bezpieczeństwo było skutecz-
nie zapewnione policjanci sprawdzają 
miejsca pobytu osób przebywających 
w kwarantannie. Za złamanie kwaran-
tanny może zostać nałożona grzywna 
do 5 tysięcy złotych. Ale nie chodzi o to, 
by karać. Chodzi o to, by kwarantanna 
i dotykające nas wszystkich restrykcje 
– wdrożone, by ograniczyć rozprzestrze-
nianie się koronawirusa - były skuteczne.

Jednocześnie bardzo ważne jest 
wsparcie dla osób w kwarantannie. 

Dzięki aplikacji Kwarantanna domo-
wa, możliwa będzie lepsza realizacja obu 
celów. Bezpieczeństwa i lepiej adreso-
wanego wsparcia. Jak? Zaraz wyjaśnimy.

Wyobraźmy sobie taką sytuację: wra-
camy z zagranicy i wjeżdżamy do Polski. 
Od razu, zgodnie z obowiązującymi obec-
nie przepisami, zostajemy objęci obowiąz-
kową 14-dniową kwarantanną domową. 
W praktyce wygląda to tak, że na grani-
cy wypełniamy tzw. kartę lokalizacyjną, 
w której wpisujemy swoje dane, w tym m.
in. adres (pod którym przejdziemy kwa-
rantannę) oraz nasz numer telefonu.

Najważniejsze, aby w trakcie kwa-
rantanny stale przebywać we wskazanym 
miejscu. To kwestia nie tylko odpowie-
dzialności, ale i solidarności. Wszystkim 
nam powinno zależeć na swoim i naszych 
bliskich zdrowiu.

Czy na pewno…?
Jak już wspominaliśmy, w weryfika-

cji przestrzegania tych zasad pomagają 
funkcjonariusze policji. W czasie kwaran-
tanny mogą nas odwiedzić w dowolnym 
momencie. Jeśli chcesz ułatwić im pracę, 
ściągnij naszą aplikację Kwarantanna 
domowa.

– Najlepiej zrobić to od razu po przy-
byciu na miejsce odbywania kwarantan-
ny – radzi minister cyfryzacji Marek Za-
górski. – Nasza aplikacja jest bezpłatna 
i bezpieczna. Stworzyliśmy ją we współ-
pracy z ekspertami w tej dziedzinie. Moż-
na ją znaleźć w sklepach Google Play lub 
App Store – dodaje szef MC. 

Jeśli zainstalujesz naszą aplikację 
krótką chwilę po wypełnieniu formularza 
lokalizacyjnego może się okazać, że Two-
je dane nie dotarły jeszcze do naszego 
systemu. Warto wtedy poczekać 2-3 go-
dziny i spróbować ponownie. Aplikację 
aktywujesz za pomocą numeru telefonu. 
Twoje konto zostanie zweryfikowane 
po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz 
w wiadomości SMS.

WAŻNE! Nie ma możliwości, 
by z aplikacji korzystały osoby nieob-
jęte kwarantanną. Jej system jest połą-
czony z bazą numerów telefonów osób, 
które zostały zobowiązane do przejścia 
kwarantanny.

Zaraz po aktywacji aplikacji dosta-
niesz zadanie… Jakie? Zrobienie sobie 
zdjęcia. Będzie to tzw. zdjęcie referen-
cyjne, która jeszcze nam się przyda. 
Za chwilę dowiesz się do czego.

Selfie z ręki
Aplikacja aktywowana. Co dalej?
Każdego dnia kwarantanny do ob-

jętych nią osób - które zainstalowały 
i aktywowały naszą aplikację - będziemy 
SMSem wysyłali prośbę o wykonanie za-
dania. Bardzo prostego i zawsze takiego 
samego. Zrobienia selfie.

Dzięki geolokalizacji oraz nowocze-
snemu systemowi porównywania twarzy 
będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba 
i że przechodzi kwarantannę w miejscu 
zadeklarowanym w formularzu lokali-
zacyjnym. Pomoże nam w tym zrobio-
ne przy aktywacji zdjęcie referencyjne. 
To do niego będą porównywane kolejne 
przesłane fotografie.

– Dziennie trzeba będzie zrobić jedno 
lub kilka takich zdjęć. Prośby o ich wy-
konanie będziemy wysyłać „z zaskocze-
nia”. Idea jest dokładnie taka sama jak 
przy niezapowiedzianych wizytach funk-
cjonariuszy policji – tłumaczy minister 
cyfryzacji Marek Zagórski. – Dane osób 
„meldujących się” na kwarantannie są 
bezpieczne. Nie będą niepotrzebnie gro-
madzone, ani przechowywane – zapewnia 
szef MC.

Czas przeznaczony na wykonanie 
selfie to 20 minut od otrzymania SMSa. 
Po upływie tego czasu osoba objęta kwa-
rantanną dostanie wiadomość przypomi-
nającą. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie 
wykonamy zdjęcia będzie to sygnał dla 
policji, że powinna sprawdzić, czy zasady 
kwarantanny nie są łamane.

Praktyczna rada: korzystając 
z aplikacji nie zapominajmy o tym, aby 
nasz telefon był naładowany, a dźwięki 
niewyciszone. Sprawdzajcie SMSy.

Bądźmy solidarni 
i odpowiedzialni

Dzięki naszej aplikacji zyskujesz 
szybki dostęp do niezbędnych – pomoc-
nych w czasie kwarantanny – informa-
cji. Możesz też korzystać ze specjalnej 
infolinii.

Aplikacja daje też m.in. możliwość 
zgłoszenia się do lokalnych ośrodków 
pomocy społecznej, które w uzasadnio-
nych sytuacjach, mogą dostarczać leki, 
czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji 
szybko można skontaktować się z pra-
cownikiem socjalnym. 

W najbliższych dniach do aplikacji 
będziemy dodawać kolejne funkcjonal-
ności. Chcemy bowiem, aby jak naj-
więcej osób objętych kwarantanną z niej 
korzystało. Dla swojego i naszego bez-
pieczeństwa.

Bądźmy odpowiedzialni. Warto sobie 
pomagać w tym trudnym dla wszystkich 
czasie. 

W razie jakichkolwiek problemów 
technicznych osoby korzystające z apli-
kacji mogą zadzwonić na przygotowaną 
dla nich specjalną infolinię:
22 165 57 44.

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa 
z Google Play lub App Store.

Więcej informacji na:
www.gov.pl/kwarantannadomowa

 KRP IV

Policja informuje:

Aplikacja „Kwarantanna 
domowa” – ruszył 
proces jej udostępniania
Szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla osób objętych 
kwarantanną – to główny cel aplikacji Kwarantanna domowa.

Oszuści, którzy wykorzystują koro-
nawirusa, by wyłudzać dane albo pienią-
dze, będą blokowani. Ich strony będą zaś 
umieszczane na specjalnej liście ostrze-
żeń, którą sprawdzić będzie mógł każ-
dy obywatel. Tak zakłada porozumienie 
o współpracy z telekomami. 

Ochrona obywateli przed wyłudza-
niem danych lub pieniędzy pod pozorem 
walki z epidemią koronawirusa to cel 
zawartego w poniedziałek 23 marca 
br. porozumienia o współpracy, które 
wspólnie z Urzędem Komunikacji Elek-
tronicznej oraz NASK uzgodniliśmy 
z największymi operatorami telekomu-
nikacyjnymi. 

Służby reagują 
– We wszystkich tego typu przypad-

kach odpowiedzialne za to służby reagują 
na bieżąco. W najbardziej drastycznych 
przypadkach oszuści muszą się liczyć 
z odpowiedzialnością karną. Chodzi o to, 
by jak najlepiej chronić obywateli przed 
naciągaczami, którzy pod pretekstem 
walki z epidemią dopuszczają się prze-
stępstw – mówi Marek Zagórski, minister 
cyfryzacji. 

Dzięki porozumieniu, jakie zostało 
uzgodnione z Orange Polska, Polkomtel 
(operator sieci Plus), P4 (operator sieci 
Play) oraz T-Mobile Polska, powstanie 
specjalna lista ostrzeżeń. Trafią na nią 
domeny internetowe, które służą do wy-
łudzeń danych, w tym danych osobowych 
lub środków finansowych. Lista będzie 
powszechnie dostępna, każdy będzie 
mógł ją sprawdzić, a wpisane na nią stro-
ny będą blokowane. 

Wyłudzacze na czarną listę 
Na listę ostrzeżeń wpisywane będą 

domeny, które wprowadzają w błąd 
użytkowników internetu aby wyłudzić 
od nich dane lub pieniądze. Każdy bę-
dzie mógł mailowo lub poprzez specjalny 
formularz zgłosić do NASK stronę bu-
dzącą jego podejrzenia. Takie zgłoszenie 
będzie natychmiast weryfikowane przez 
specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Je-
śli okaże się ono zasadne, domena zosta-
nie niezwłocznie umieszczana na liście 
ostrzeżeń a dostęp do niej – zablokowa-
ny. W niektórych wypadkach powiada-
miane też będą organy ścigania (prokura-
tura i policja). Ich działania prowadzone 

będą w Polsce oraz innych państwach 
w ramach międzynarodowej współpracy 
służb policyjnych w EUROPOL-u. 

– Niestety, w okresach przedświątecz-
nych czy w sytuacjach nadzwyczajnych, 
takich jak obecna epidemia koronawiru-
sa, pojawiają się często oszuści, którzy 
próbują żerować na ludzkiej życzliwości, 
strachu, a czasami niewiedzy. Naszym 
celem jest najlepsza ochrona obywateli 
przed takimi praktykami – wyjaśnia Ma-
rek Zagórski. 

Reagujmy i zgłaszajmy 
Apelujemy, by w przypadku zetknię-

cia się niepokojącymi treściami, wykazać 
się ostrożnością. Uważajmy na podejrza-
ne SMS-y, maile czy wiadomości w ser-
wisach społecznościowych i zgłaszajmy 
je. Później najlepiej je usunąć. Warto pa-
miętać, że klikanie w przesłane nam linki 
może nie tylko narazić nas na straty, ale 
też zainfekować komputer czy smartfon. 
Informacji na temat walki z rozprzestrze-
nianiem się epidemii koronawirusa nale-
ży szukać w oficjalnych źródłach. Zachę-
camy do śledzenia oficjalnej strony www.
gov.pl/koronawirus. 

Ministerstwo cyfryzacji informuje:

Koronawirus – oszuści do blokady

Zakaz używania Veturilo
Kolejne ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa wpływają również 
na działanie systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo. Możliwość wypożyczenia miejskich 
jednośladów jest zawieszona od 1 do 11 kwietnia.
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Mija kolejny dzień epidemii koro-
nawirusa, wskutek której otaczająca 
nas rzeczywistość uległa radykalnej 
zmianie. Nasze dzieci muszą pozo-
stać w domach, pobierając naukę 
zdalnie. Wiele instytucji publicznych 
musiało zamknąć swoje drzwi. Wła-
dze państwowe za pomocą środków 
masowego przekazu apelują o pozo-
stanie w domach i niewychodzenie 
bez wyraźnej potrzeby. Celem jest 
uniemożliwienie, a w każdym razie 
silne utrudnienie wirusowi prze-
mieszczania się i zakażanie kolej-
nych osób.

Niestety, jakby na przekór wszyst-
kiemu, pogoda za oknem zaczyna ku-
sić nas słońcem i budzącą się do ży-
cia zielenią. Mimo jednak tej atrak-
cyjności gorąco apeluję o nieuleganie 
pokusom. Jakiekolwiek spacery pro-
szę ograniczyć do niezbędnego mi-
nimum. W wypadku jednak koniecz-
ności wyjścia pamiętajmy koniecznie 
o zasadach higieny i bezpieczeństwa 
we własnym otoczeniu. Po powrocie 
do domu należy koniecznie dezyn-
fekować dłonie. Proszę też pamiętać 
o tym, by nie dotykać niezdezynfe-
kowanymi rękoma twarzy i nie poda-
wać sobie dłoni na powitanie.

Ten niestety wymuszony okres 
przebywania za zamkniętymi drzwia-
mi nie powinien być jednak czasem 
straconym. To czas, w którym mo-
żemy więcej uwagi poświęcić swo-
im bliskim i pociechom, poczytać 

książkę, zagrać w ulubioną grę czy 
nawet poświęcić na długie rozmo-
wy telefoniczne np. z dawna niesły-
szanymi znajomymi lub członkami 
rodzin. Wspólnie możemy też korzy-
stać z dobrodziejstw, jakie w obec-
nym czasie niesie nam technika. 
Bardzo wiele ośrodków i instytucji 
kulturalnych przeniosło swoją ofertę 
do Internetu. Wychodząc tym ocze-
kiwaniom naprzeciw, także Urząd 
Dzielnicy Bielany poprzez specjalną 
stronę internetową naszebielany.pl 
i profil „Nasze Bielany” w serwisie 
Facebook, gdzie będziemy prezen-
towali różnorodną ofertę z zakresu 
sportu, kultury, ochrony środowiska 
w wydaniu online.

Niezwykle ważna w tym trudnym 
okresie jest również potrzeba niesie-
nia pomocy tym, którzy najbardziej 
są narażeni na niebezpieczeństwa 
związane z wirusem. Naszym bie-
lańskim seniorom, osobom chorym 
czy niepełnosprawnym. W tym celu 
utworzyliśmy Dzielnicowy Zespół 
Wsparcia Mieszkańców. Cześć z Bie-
lańczyków nie ma zapewnionej opie-
ki rodziny, znajomych lub sąsiadów. 
Przy wsparciu m.in. naszych jedno-
stek i wyznaczonych wolontariuszy, 
chcemy zapewnić pomoc w robie-
niu zakupów, wynoszeniu śmieci czy 
zakupie lekarstw. Powołany zespół 
ma uzupełniać standardowe działania 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dziel-

nicy Bielany m.st. Warszawy, który 
udziela pomocy swoim klientom oraz 
przy wsparciu policji i wojska oso-
bom w kwarantannie.

Z wielką sympatią obserwu-
je różne akcje sąsiedzkiej pomocy. 
Wszystkie takie gesty przyczyniają 
się do budowania wspólnoty lokal-
nej. To właśnie ludzka życzliwość 
i pozytywna sąsiedzkość są dzisiaj 
najbardziej pożądanym elementem 
naszej codziennej egzystencji. Ser-
deczne podziękowania dla wolonta-
riuszy i wolontariuszek z grupy „Po-
mocne Bielany”.

Bardzo dziękuję wszystkim po-
radniom i specjalistom, którzy są 
w gotowości, aby pomóc, uspokoić 
i wesprzeć mieszkańców. Wszystkie 
szczegóły dotyczące pomocy psy-
chologicznej znajdziecie Państwo 
na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany.

Czas epidemii negatywnie wpły-
wa także na gospodarkę, a tym sa-
mym naszych przedsiębiorców. Każ-
dy z nas może jednak w drobnym 
stopniu przyczynić się do utrzymania 
miejsc pracy. W tym gronie znajdu-
ją się liczni właściciele bielańskich 
lokali gastronomicznych, którzy 
oferują posiłki na wynos. Apeluję 
do każdego, który jest w stanie zło-
żyć chociażby jedno zamówienie tą 
drogą – bądźmy lokalnymi patriota-
mi i walczmy z kryzysem na swoim 
podwórku. Niezbędne zakupy rób-
my w osiedlowych sklepach. Dajmy 

wspólnie pracę tym ludziom, pokaż-
my, jak bardzo są naszej społeczności 
potrzebni. Listę bielańskich lokali ga-
stronomicznych znajdziecie Państwo 
na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany.

Cały czas mogą Państwo liczyć 
na rzetelną informację, dotyczącą 
funkcjonowania naszej dzielnicy 
i urzędu w związku z epidemią. Co-
dziennie aktualizowane wiadomości 
znajdują się na stronie Urzędu Dziel-
nicy Bielany (www.bielany.waw.pl), 
na profilach w serwisie Facebook:

Urząd Dzielnicy Bielany (www.
facebook.com/bielanydzielnica/), 
Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz 
Dzielnicy Bielany (www.facebook.
com/pietruczukgrzegorz/)

Na koniec dziękuję wszystkim 
Państwu za racjonalne i solidarne 
zachowanie i wytrwałość w tym 
niezwykle trudnym dla nas okresie. 
Jeśli wykażemy się dyscypliną i kon-
sekwencją w działaniu, ten trudny 
dla wszystkich czas potrwa krócej. 
Tylko odpowiedzialne kroki mogą 
nas uchronić przed najczarniejszym 
scenariuszem. Wszystkie środki spo-
czywają bowiem w rękach każdego 
z nas. Świat po epidemii nie będzie 
taki sam, ale na pewno wyjdziemy tej 
sytuacji wzmocnieni.

Grzegorz Pietruczuk
Burmistrz Dzielnicy Bielany  

m.st. Warszawy
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Szanowni Państwo, drodzy Bielańczycy!

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
oraz wszelkiej pomyślności

życzy



Koronawirus rozprzestrzenia się 
w szybkim tempie. Sytuacja jest na tyle 
poważna, że w całym kraju od pewnego 
czasu obowiązuje stan epidemii. Wpro-
wadzono zakaz przemieszczania się, 
zakaz zgromadzeń, nie działają przed-
szkola, szkoły, wiele zakładów pracy 
przestawiło się na tryb pracy zdalnej. 
Szczególną troską zostały objęte osoby 
starsze, gdyż to właśnie dla nich koro-
nawirus jest najbardziej niebezpieczny. 

Seniorzy zdecydowanie powinni 
unikać wychodzenia z domu. 

Urząd Dzielnicy Bemowo apeluje, 
aby nie przychodzić do ratusza bez pilnej 
potrzeby. Jeżeli sprawa nie jest termino-
wa, lepiej załatwić ją później, bez nara-
żania zdrowia. O tym, czy sprawa jest 
pilna, można się dowiedzieć, dzwoniąc 
pod numer tel. 22 44 37 550 lub pisząc 
maila na adres: bemowo.urzad@um.war-
szawa.pl

Do urzędu należy przyjść osobiście 
w następujących sprawach:
• zarejestrować samochód (fabrycznie 

nowy) – należy wcześniej umówić się 
na wizytę, dzwoniąc pod numer tel. 
22 325 40 88,

• odebrać dowód osobisty – nale-
ży wcześniej umówić się na wi-
zytę, dzwoniąc pod numer tel.  
22 325 40 66, 

• odebrać paszport – należy wcześniej 
umówić się na wizytę, dzwoniąc pod 
numer tel. 22 325 40 40.
W urzędzie przyjmowane są pi-

sma i wnioski w sprawach decyzji ad-
ministracyjnych i czynności z zakresu 

prawa budowlanego, ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz wnioski o wydanie zezwole-
nia na realizację inwestycji drogowej 
na podstawie specustawy drogowej. 
Warto w tym momencie przypomnieć, 
że wiele spraw urzędowych można zała-
twić bez wychodzenia z domu, korzysta-
jąc z platformy ePUAP.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się 
koronawirusa części spraw w cza-
sie pandemii w urzędzie załatwić nie 
można, m.in.: nie uzyska się pozwolenia 
na sprzedaż alkoholu, nie są przyjmowa-
ne wnioski o najem lokali komunalnych 
oraz wnioski paszportowe. Obecnie nie 
ma możliwości rejestrowania samocho-
dów używanych, kupionych na rynku 
wtórnym, przepisy o konieczności zare-
jestrowania używanego samochodu czy 
motocykla w ciągu 30 dni zostały zawie-
szone, co oznacza, że nie będą wysta-
wiane mandaty za nieprzerejestrowanie 
pojazdu.

W bemowskim ratuszu nie 
ma możliwości dokonywania opłat 
gotówką. Płatności można dokony-
wać jedynie przelewem, na poczcie lub 
we wpłatomacie, który niedawno zain-

stalowano w holu urzędu. Takie ogra-
niczenia są konieczne, jeśli chcemy 
opanować rozprzestrzenianie się wirusa, 
który na banknotach może utrzymywać 
się wiele godzin. 

Wydłużono możliwość składa-
nia dokumentów dotyczących prze-
kształcania użytkowania wieczystego 
we własność do końca 2020 roku, przy 
jednoczesnym zachowaniu wszelkich ulg 
i bonifikaty wynoszącej 98%. 

W obliczu stanu epidemii Pre-
zydent m.st. Warszawy zdecydował 
o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wy-
sokości podatku od nieruchomości 
na 2020 r. Zgodnie z obowiązującą 
ustawą, wszystkie osoby fizyczne, zo-
bowiązane do zapłaty podatku od nie-
ruchomości, muszą uiścić pierwszą ratę 
podatku (1/4 całej kwoty) w ciągu 14 dni 
od otrzymania decyzji. To oznacza, że 
tak długo, jak właściciel nieruchomości 
nie otrzyma decyzji do ręki, tak długo 
nie będzie musiał uiścić podatku. Jed-
nocześnie przypominamy, że od począt-
ku roku płatnościami z tytułu podatku 
od nieruchomości zajmuje się Centrum 
Obsługo Podatnika mieszczące się przy 
ul. Obozowej 57.
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Jak działają urzędy w czasie  
pandemii koronawirusa?

Umów się na wizytę w Urzędzie Dzielnicy Bemowo telefonicznie:
– informacja  – tel. 22 44 37 550
– rejestracja nowych pojazdów  – tel. 22 325 40 88
– odbiór dowodu osobistego  – tel. 22 325 40 66
– odbiór paszportu  – tel. 22 325 40 40 

Podobnie jak inne instytucje kultury, 
także Biblioteka Publiczna w Dzielni-
cy Bemowo, na mocy decyzji mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego 
została czasowo zamknięta w terminie 
do 10 kwietnia (termin może ulec prze-
sunięciu). 

W tym czasie zbiory będą niedo-
stępne. Zostało też wstrzymane nali-
czanie opłat za nieterminowy zwrot 
wypożyczonych zbiorów. Jednocze-
śnie, by zapewnić Czytelnikom moż-
liwość skorzystania z większej liczby 
zasobów multimedialnych on-line pod-
niesiony został – o dodatkowe 3 pozy-
cje – limit wypożyczanych e-booków. 

Bibliotekarze włączyli się także 
w akcje #Zostanwdomu oraz #Nie-

ZostawiamCzytelnika i przygotowali 
ofertę zajęć i aktywności on-line na Fa-
cebooku: 
• We wtorki i czwartki o godz. 9.00 

proponują „Kwadrans na rozruch – 
joga zamiast kawy” – zajęcia jogi 
z Joanną. 

• W poniedziałki i środy o godz. 
9.00 zapraszają na „Poczytanki 
Babci Danki” – legendy i baśnie dla 
najmłodszych. 

• We wtorki o godz. 16.00 czytają 
dzieciom po angielsku.
Zachęcamy do śledzenia profilu bi-

blioteki na Facebooku 
https://www.facebook.com/bibliote-
kabemowo/ 
i korzystania z jej propozycji. 

#NieZostawiamCzytelnika
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Realizując postanowienie Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagroże-
nia epidemicznego oraz kolejnych wpro-
wadzonych ograniczeń przekazujemy ze-
staw podstawowych zasad postępowania 
i niezbędnych informacji, przydatnych 
każdemu z Nas w tym trudnym okresie 
zagrożenia chorobą COVID-19.

Ograniczajmy do minimum przebywa-
nie w miejscach publicznych.
Duże skupiska ludzi są środowiskiem 
sprzyjającym rozprzestrzenianiu się wi-
rusa. Żeby uniknąć zbiorowisk szukajmy 
alternatywy dla codziennych rozwiązań 
do których jesteśmy przyzwyczaje-
ni. Róbmy zakupy przez internet. Jeśli 
potrzebujemy leków - kontaktujmy się 
z lekarzem telefonicznie. Lekarz może 

wystawić zdalnie e-receptę, którą można 
zrealizować również przez internet.

Pamiętajmy o częstym myciu rąk, 
szczególnie po powrocie do domu.
Koronawirus jest podatny na rozpusz-
czalniki lipidów, co oznacza, że dokład-
ne, co najmniej 30 sekundowe mycie rąk 
wodą ze zwykłym mydłem lub deter-
gentem na bazie alkoholu, jest kluczowe 
by ograniczyć możliwość rozprzestrze-
nienia się koronawirusa. Alternatywą są 
również różne żele dezynfekujące. Pil-
nujmy by nie dotykać okolicy ust, nosa 
i oczu niezdezynfekowanymi dłońmi.

Regularnie dezynfekujmy powierzch-
nie których najczęściej dotykamy.
Wszystkie miejsca z których regularnie 
korzystamy: telefony, klamki, wyłączniki 
światła, poręcze, blaty powinny być sta-
rannie i permanentnie odkażane.

Przy wysokiej gorączce i objawach 
grypopodobnych powstrzymajmy się 
od wychodzenia z domu i spotkań.
Jeśli opuszczenie domu jest konieczne, 
dbajmy o stosowanie zasad bezpieczeń-
stwa podczas kichania i kaszlu, zakry-
waniu ust i nosa chusteczką jednorazową 
lub łokciem.

Jeśli tylko możemy nośmy rękawiczki 
jednorazowe. Zachowujmy co najmniej  
2 metry odległości od innych osób.

W miarę możliwości prośmy bliskich 
o pomoc w załatwianiu drobnych, co-
dziennych spraw.
Zrobienie innym zakupów spożywczych, 
zakup leków czy załatwienie prostych 
spraw urzędowych czy pocztowych nie 
powinno być dla Nas w takim czasie 
problemem.

Zwracajmy szczególną uwagę na osoby 
starsze i z obniżoną odpornością.
Jest to niezmiernie ważne. Jak pokazują 
dane należą one do grupy szczególnie 
narażonej na komplikacje chorobowe 
związane z zarażeniem się wirusem.

Prosimy Państwa o pozostanie w do-
mach jeśli sprawa którą chcecie załatwić 
nie jest pilna.

Obecnie, pod warunkiem wcześniej-
szego umówienia się telefonicznego , 
w Urzędzie Dzielnicy Włochy osobiście 
można załatwić wyłącznie poniżej wy-
mienione sprawy:

• odbiór dowodu osobistego  
– 22 44 34 451

• rejestracja nowych pojazdów  
– 22 44 34 454 

• odbiór prawa jazdy – 22 44 34 458
We wszystkich pozostałych kwe-

stiach prosimy kontaktować się z naszy-
mi pracownikami telefonicznie korzysta-
jąc z poniższych numerów:
• 22 44 34 431
• 22 44 34 445
• 22 44 34 440

Prosimy pamiętać że wszystkie ko-
nieczne płatności można dokonywać wy-
łącznie kartą lub przelewem.

Żeby uniknąć kontaktu osobistego, 
zalecamy składać wnioski drogą elek-
troniczną - za pomocą profilu zaufanego 

oraz korespondencyjnie. Osobiście mo-
żecie Państwo złożyć wyłącznie wypeł-
niony wniosek.

Chcielibyśmy również Państwa po-
informować, że zaświadczenia o prze-
kształceniu użytkowania wieczystego 
we własność będą wysyłane do miesz-
kańców dopiero, gdy ustąpi zagrożenie 
epidemiczne.

Wszystkie osoby fizyczne które otrzy-
mały decyzję o przekształceniu nierucho-
mości mają obowiązek uiścić pierwszą 
ratę podatku (¼ kwoty) w ciągu 14 dni 
od otrzymania decyzji. Podkreślamy – 
póki nie otrzymacie Państwo decyzji – 
nie musicie uiszczać podatku!

 Na wszelkie Państwa pytania, odpo-
wiemy wyłącznie telefonicznie. 

Miasto Stołeczne Warszawa we 
współpracy z Fundacją Wolne Miej-
sce przygotowała dla mieszkańców 
stolicy świąteczną akcję „Śniadanie 
Wielkanocne z dostawą”.

Warszawiacy, którzy czują się sa-
motni, osoby starsze i objęte kwa-
rantanną, które zgłoszą taką potrze-
bę, zostaną obdarowane wielkanocną 
paczką, która z zachowaniem wszel-
kich norm bezpieczeństwa trafi pod 
ich drzwi. 

Przez formularz zgłoszeniowy lub 
pod numerem telefonu 22 11 20 244 
można zgłaszać adresy, pod które 
wolontariusze dostarczą świąteczne 
śniadanie w Wielkanoc, 12 kwietnia. 
W paczce znajdziecie Państwo trady-
cyjne świąteczne przysmaki oraz upo-
minki.

Zostań wolontariuszem
Jeśli chcesz pomóc, masz wolny 

czasu i możesz podarować go innym, 
zgłoś się do współorganizacji akcji 
„Śniadanie Wielkanocne z dostawą”.

Zgłoszenie do wolontariatu można 
dokonać poprzez stronę: www.ochotni-
cy.waw.pl lub na adres e-mail warsza-
wa@wolnemiejsce.pl , gdzie dowiesz 
się, jak w obecnym czasie zostanie bez-
piecznie zorganizowana praca wolonta-
riusz. Twoja pomoc jest potrzebna przy:
• tworzeniu listy osób, do których 

chcemy dotrzeć,
• robieniu kartek świątecznych z ży-

czeniami,
• kompletowaniu paczek świątecz-

nych,
• dostarczaniu paczek pod wskazane 

adresy.

Burmistrz Dzielnicy Włochy zwra-
ca się do wszystkich prowadzących 
firmy sektora MŚP – Przedsiębiorców 
dotkniętych ograniczeniami wynikają-
cymi z obecnej sytuacji epidemicznej, 
z informacją o możliwości skorzysta-
nia z okresowego obniżenia, odrocze-
nia płatności lub rozłożenia na raty, 
czynszów lokali usługowych.

Tym działaniem chcemy pomóc 
przetrwać ten trudny czas w Państwa 
działalności zawodowej i gospodar-
czej. Procedura dotyczy ogółu lokali 

wynajmowanych od Miasta Stołeczne-
go Warszawa.

Na stronie Urzędu Dzielnicy Wło-
chy dostępny jest formularz za pośred-
nictwem którego można zgłosić chęć 
skorzystania z tej formy pomocy.

Wniosek należy złożyć elektronicz-
nie na adres mailowy: wlochy.zgn@
um.warszawa.pl, lub drogą poczto-
wą: Zakład Gospodarowania Nieru-
chomościami w Dzielnicy Włochy m.
st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobre-
go 7, 02–479 Warszawa.

Śniadanie Wielkanocne
przyniosą wolontariusze

Przedsiębiorcy z Włoch!Szanowni Mieszkańcy,

Komunikat: Działanie Urzędu

UWAGA:
Jeśli jesteś osobą samotną, bez 
rodziny lub nie w pełni samo-
dzielną, znasz taką osobę a sam 
nie możesz udzielić jej pomocy, 
zgłoś to telefonicznie do Ośrodka 
Pomocy Społecznej!!!
Pracownicy socjalni w Dzielnicy 
Włochy czekają pod następują-
cymi numerami:
• 22 863 98 37
• 725 245 231

PAMIĘTAJMY!
Korzystajmy tylko ze sprawdzo-
nych źródeł informacji! takich 
jak serwisy rządowe (www.gis.
gov.pl, gov.pl/koronawirus) oraz 
Narodowy Fundusz Zdrowia: 
800-190-590.

Prosimy o bieżące śledzenie in-
formacji dotyczącej sposobu 
organizacji pracy Urzędu m.st. 
Warszawy. O zmianach będziemy 
informowali w oficjalnych kana-
łach komunikacyjnych – na Urzę-
dowej stronie internetowej oraz 
w mediach społecznościowych.

W polskiej tradycji Śniadanie Wielkanocne to szczególny czas. 
W obecnej sytuacji wspólne, rodzinne biesiadowanie również jest 
możliwe. Warszawa przygotowała dla Państwa niekonwencjonalne 
rozwiązanie.

wielkanoc 2020_urzad wlochy_265x173_druk popr

1 kwietnia 2020 22:38:02
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#zostanwdomu  
z Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie zaprasza na lekcje historii onli-
ne. Dzięki wykorzystaniu platform 
ZOOM i Skype, uczniowie będą 
mogli wziąć udział w wirtualnym 
zwiedzaniu Muzeum X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej oraz lekcjach 
prowadzonych przez muzealnego 
edukatora.

Lekcje muzealne
Od 31 marca za pomocą wybra-

nej platformy z uczniami połączy się 
edukator Muzeum Niepodległości, 
Michał Rybak, który poprowadzi za-
jęcia dla różnych grup wiekowych. 
W ofercie zajęć pojawią się tematy 
takie jak:

Moda na patriotyzm. Czy bycie 
patriotą to wyłącznie męskie zaję-
cie – próba ukazania różnych postaci 
zaangażowanych w działalność pa-
triotyczną, ze szczególnym podkre-
śleniem aktywności kobiet uczestni-
czących w ważne wydarzenia z hi-
storii Polski. 

Józef Piłsudski, rewolucjonista, 
brygadier i marszałek – zaprezento-
wanie uczniom postaci Józefa Piłsud-
skiego oraz jego wkładu w tworzenie 
niepodległego państwa polskiego. 
Uczeń pozna okoliczności odzyska-
nia niepodległości i trudności pierw-
szych lat wolności. 

Zajęcia będą odbywać się od po-
niedziałku do piątku o godzinie 
10.00. Będą trwały około 40 minut, 
a edukator wzbogaci je o ciekawe 
prezentacje i quizy. Zapisy przyjmu-
jemy pod adresem mailowym: m.ry-
bak@muzeumniepodleglosci.art.pl.

Wirtualne zwiedzanie 
z przewodnikiem Muzeum  

X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Dla tych, którym ciągłe siedze-

nie w domu zaczyna już doskwie-
rać, przygotowaliśmy możliwość 
wirtualnego odwiedzenia Muzeum  
X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, 
w którym online będzie towarzyszył 
gościom doświadczony przewodnik. 
Zapisy na zajęcia przyjmujemy pod 
adresem mailowym: xpawilon@mu-
zeumniepodleglosci.art.pl.

Wirtualna scena  
Janka Młynarskiego

„Wirtualna scena Janka Młynar-
skiego” to seria mini-koncertów po-
łączonych z opowieściami o muzyce 
dawnej Warszawy, które w każdą 
niedzielę, zaczynając od 29 marca, 
o godz. 18.00 będą relacjonowa-
ne na żywo na Facebooku Muzeum 
Warszawy. W pierwszym występie 
live Janek Młynarski przypomni po-
stać warszawskiego barda Stanisława 
Grzesiuka.

W kolejnych odsłonach cyklu 
usłyszymy m. innymi historię Mie-
czysława Fogga.
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 MINI-
-informator

• POGOTOWIA
Ratunkowe % 999  
Gazowe % 992
Ciepłownicze % 993
Energetyczne % 991
Wodno-kanalizacyjne % 994 
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia” 
% (22) 668 70 00

• POLICJA % 997
Komenda Rejonowa Warszawa-
-Ochota, ul. Opaczewska 8
% (22) 603 93 50

• STRAŻ MIEJSKA % 986

• STRAŻ POŻARNA % 
998

Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza  
nr 16, ul. Rynkowa 8  
  % (22) 596 71 60

•  ANTYCZNE MEBLE, OBRAZY, 
srebra, platery, książki, pocztówki, 
odznaki, odznaczenia, szable, 
bagnety. Gotówka. Tel. 504 017 418

•  PRANIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI 
meblowej, samochodowej.  
Tel. 509 672 530, 22 638 52 84, 
505 593 654

Horoskop
od 5 do 25 kwietnia 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Z wiosną energia będzie Cię 
wprost roznosić. Pomyśl, 
jak ją mądrze zagospodaro-

wać nie wychodząc z domu. Najlepsza 
byłaby aktywność fizyczna, więc jeżeli 
nie planujesz gruntownego sprzątania, 
to np. zaplanuj wycieczki rowerowe 
w wyobraźni, ćwicząc na rowerku sta-
cjonarnym. W uczuciach – okres stabili-
zacji, który warto wykorzystać.

RYBY (19 II – 20 III)
W najbliższych dniach 
trudno będzie Ci się sku-
pić na pracy, chociaż nie 

będziesz zaniedbywać obowiązków. 
Ale pracując zdalnie trzeba się zdobyć 
na samodyscyplinę, a to nie jest łatwe. 
Nie zapomnij o potrzebach partnera, 
jemu też ciężko znosić siedzenie w domu. 
Na znaczącą poprawę w finansach też 
musisz poczekać. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Czułbyś się znakomicie, gdy-
byś mógł normalnie chodzić 
do pracy, dzięki czemu efekty 

Twoich działań również byłyby znako-
mite. Ale musisz się przystosować, jeśli 
zaplanowałeś możliwy awans lub ko-
rzystne kontrakty. Nawet nie wychodząc 
z domu uda Ci się też zakończyć wiele 
trudnych spraw i przygotować plany 
na przyszłość. 

BYK (21 IV – 21 V)
Z wiosną poprawi się Two-
je samopoczucie i zdrowie. 
Będziesz miał siły i energię, 

żeby wreszcie spróbować i śmiało ru-
szyć z realizacją swoich marzeń. Ale 
jak to zrobić nie wychodząc z domu? 
To trudne, ale dla Ciebie wszystko jest 
możliwe. W sprawach sercowych i ro-
dzinnych – spokój i spełnienie. I będzie 
to Twoja zasługa. A na resztę trzeba po-
czekać.

BLIZNIĘTA (22 V – 21 VI)
Przed Tobą dobre dni. W pra-
cy okaże się, że praca zdalna 
pozwoliła zauważyć Twoje 

wyjątkowe predyspozycje, a Twoje po-
mysły są ciekawe i zasługują na wdro-
żenie. Uda Ci się też zakończyć jakąś 
trudną sprawę, która już długo dawała 
Ci się we znaki. W uczuciach – nieporo-
zumienia ze szczęśliwym zakończeniem. 
Zdrowie – nieco lepsze.

RAK (22 VI – 22 VII)
Nadchodzące dni i niepokój 
o utrzymanie zatrudnienia 
sprawią, że Twoja uwa-

ga będzie skupiona prawie wyłącznie 
na pracy. Pojawi się niepewność i trud-
no Ci będzie uniknąć obaw o przyszłość. 
To ważne, żebyś postępował tak, aby 
uniknąć walki, ale jednocześnie nie ustą-
pić pola. Prawdziwe trudności mogą Cię 
spotkać tylko w sprawach finansowych.

LEW (23 VII – 23 VIII)
Jeżeli miałeś w planach 
przeprowadzenie ważnych 
dla Ciebie spraw, musisz 

je odłożyć. Nic nie poradzisz na sy-
tuację, na którą nikt w tej chwili nie 
ma wpływu. Przestrzegaj zasad izolacji, 
bo nie masz zbyt silnego zdrowia. Kiedyś 
epidemia minie i wtedy przyjdzie czas 
na zwykłe sprawy, których teraz tak bar-
dzo brakuje. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
W pracy nie spodziewaj się 
fajerwerków, ale to, co trzeba 
będzie zrobić w tej szczegól-

nej sytuacji, uda Ci się przeprowadzić 
z powodzeniem. Zadbaj o dobre relacje 
ze współpracownikami. W uczuciach – 
mniej powodzenia: nastaw się na trud-
ności i konflikty. Tym razem odpuść, 
postaraj się zrozumieć partnera i rozła-
dować napiętą sytuację. 
 
WAGA (24 IX – 23 X)

W najbliższych tygodniach 
zadbaj o siebie i swoje zdro-
wie. Będziesz miał mało siły 

i będziesz się czuć źle. Będą Cię nękać 
chroniczne dolegliwości. W takim stanie 
będzie Ci trudno zabłysnąć jako tytan 
pracy, więc nie zajmuj się naprawdę 
ważnymi sprawami. W uczuciach – spo-
kój, ale nie będziecie narzekać na nudę. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
Dobre samopoczucie nie 
zwiększy Twojego zapału 
do pracy, której teraz nie mo-

żesz wykonywać. Wręcz przeciwnie, bę-
dziesz się zajmował głównie wirtualnymi 
kontaktami towarzyskimi. Dużo czasu 
poświęcisz też na odpoczynek. W kwe-
stiach finansowych ze zdziwieniem od-
kryjesz teraz w sobie 
zapobiegliwego sknerę.

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Nadajesz się do pracy zdal-
nej jak nikt, dlatego to dobry 
czas na sprawy zawodowe, 

które mogą wpłynąć na Twoją przy-
szłość. Będziesz w odpowiedniej formie, 
żeby wszystko przemyśleć, zaplanować 
i przeprowadzić. W finansach zachowaj 
daleko idącą wstrzemięźliwość, tzn. kon-
kretnie w wydawaniu pieniędzy. W uczu-
ciach – czas wątpliwości i wahań.

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Szykuj się na kłopoty – w sfe-
rze zawodowej, finansowej, 
a także w załatwianiu co-

dziennych spraw. Będziesz mieć wra-
żenie, że świat sprzysiągł się przeciwko 
Tobie. Ale wina jest też po Twojej stronie, 
bo się buntujesz, nie chcesz się przysto-
sować do tego na co nie masz wpływu. 
Za to w uczuciach czeka Cię wiele przy-
jemności.

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 18 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) trzyma je w ręku młócące chłopisko; 7) postać z dramatu S. Wy-
spiańskiego „Wesele”; 8) nadmierne wydzielanie łoju skórnego; 9) Araukaria; 
10) miasto historyczne w płd. Włoszech; 12) kołek w beczce; 14) mata pleciona 
z sitowia; 16) Boris, niem. tenisista, mistrz Wimbledonu (1985,86,89,mistrz 
świata(1989); 19) obchodzi imieniny 08.02; 21) kraina na Pomorzu Wsch.;  
22) wprowadza zdjęcia do komputera; 23) miasto z katedrą Notre Dame.

Pionowo: 1) integrał; 2) duża kromka chleba; 3) postacie uzupełniające widok 
wnętrza obrazu; 4) mieczniki; 5) lichy kawałek mięsa; 6) apel; 11) ptak z ro-
dziny cukrzyków, 13) doczesny; 15) dęty instrument muzyczny; 17) przenośnie 
o ludziach zaborczych; 18) ogólna nazwa tkanin z jedwabiu wiskozowego;  
20) dalszy ciąg Nidy;
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Hala WOLA Sp. z o.o.
01-360 Warszawa, ul. Człuchowska 25

www.halawola.com.pl

Zdrowych i pogodnych

Świąt Wielkanocnych,
mn� twa nadziei, miłości i optym� mu

or�  wi� ennego nastroju i sma nego jajka.or�  wi� ennego nastroju i sma nego jajka.
Serde nie ży ą pracownicy Hali Wola

750
zł/op. 699

zł/op.

790
zł/op. 499

zł/op.

DOBRA CENA

3229
zł/kg

DOBRA CENADOBRA CENA

2290
zł/kg 1925

zł/kg

615
zł/op. 509

zł/op.

340
zł/op. 269

zł/op.

329
zł/op. 259

zł/op.

DOBRA CENA

1999
zł/kg

DOBRA CENADOBRA CENA

Żurek
Krakus
1l

Jaja z wolnego wybiegu „L”
Invest Michel
10szt.
Cena za 1szt. - 0,70zł

3 zł/op.
Ćwikła z chrzanem
Urbanek
270g
Cena za 1kg - 9,59zł

Chrzan po łowicku
Urbanek
180g
Cena za 1kg - 14,94zł

Majonez dekoracyjny
Winiary
400ml
Cena za 1l - 12,48zł

Mazurek
Cukiernia Urszula
kg

Szynka od szwagra 
Krakus
kg

Kiełbasa biała surowa
Mareta
kg


