
Przy Rondzie ONZ oraz na Domu 
Towarowym Bracia Jabłkowscy przy 
ul. Brackiej 25 warszawiacy zobaczą 
hasło – „Będzie dobrze :)”. Z kolei 
na „patelni” przy stacji metra Centrum 
ujrzą „Jeszcze będzie przepięknie!” 
oraz „Warszawo, będzie dobrze”. Prze-
chodnie i zmotoryzowani, przemiesz-
czający się w okolicy ul. Waryńskiego 

3, przy stacji metra Politechnika, mogą 
wypatrywać optymistycznego hasła 
„Głowa do góry!”. 

Pomysłodawca – firma Good Lo-
oking Studio – zaznacza, że media 
są aktualnie przesycone negatywnymi 
informacjami. Do społeczeństwa do-
cierają głównie czarne statystyki oraz 
wizje kryzysu po epidemii koronawi-

rusa. Swoją inicjatywą firma chce dać 
mieszkańcom Warszawy pozytywny 
przekaz i nadzieję na lepsze jutro – 
przypomnieć, że dobre dni są jeszcze 
przed nami.

Czytelne, duże hasła namalowa-
ne w centrum miasta są pozbawione 
zabarwienia politycznego czy religij-
nego. Dodatkowo, na ścianach poja-

wia się uśmiech w postaci dwukropka 
i nawiasu jako symbol wirtualnej ko-
munikacji, na którą większość miesz-
kańców musiała się z dnia na dzień 

przestawić. Inicjatorzy zachęcają 
do fotografowania i dzielenia się zdję-
ciami murali w mediach społeczno-
ściowych. 

Dzieci i dorośli z powrotem mogą 
zobaczyć zwierzęta, mieszkające 
w Warszawskim ZOO. Zgodnie ze stop-
niowym łagodzeniem rządowych obo-
strzeń, Miejski Ogród Zoologiczny po-
woli powraca od 20 maja do zwyczajne-
go funkcjonowania. W ramach I etapu 
odmrażania zoo, dla gości placówki 
dostępna jest część parkowa oraz punk-
ty gastronomiczne, jednak tylko w tzw. 
ogródkach i na wynos. 

Otwarte są dwa wejścia do zoo – 
jedno przy ul. Ratuszowej i drugie – 
na wysokości Mostu Gdańskiego. Przy 
każdym funkcjonuje jedno okienko ka-

sowe, dlatego zachęcamy gości do kup-
na biletów bezgotówkowo lub przez 
internet – dostępne są na stronie in-
ternetowej oraz w aplikacji mobilnej 
mPay. Mieszkańcy i turyści mogą też 
skorzystać z biletomatów dostępnych 
przy bramach wejściowych, które są 
regularnie dezynfekowane. Ceny bi-
letów zostały obniżone – do niedzie-
li, 31 maja są sprzedawane według 
taryfy zimowej. Jeśli w danym mo-
mencie na terenie ogrodu będzie zbyt 
dużo osób, kolejni goście będą musieli 
poczekać przed wejściem. Zwiedza-
jących obowiązują wszystkie zasady 

bezpiecznego zachowania w miejscach 
publicznych – zakrywanie nosa i ust 
maseczką ochronną lub elementami 
odzieży (z wyjątkami określonymi 
w rządowych przepisach), zachowanie 
2-metrowej odległości od innych zwie-
dzających i osób z obsługi. Na jednej 
ławce również będzie mogła siedzieć 
tylko jedna osoba – wyjątkiem są oso-
by, mieszkające ze sobą. Dzieci i doro-
śli powinni też pamiętać o dezynfekcji 
rąk przed wejściem do toalet, a tak-
że o zachowaniu zasad sanitarnych, 
np. nie należy dotykać szyb podglądo-
wych i barierek.

W trosce o zdrowie personelu zoo, 
w ramach pierwszego etapu odmraża-
nia ogrodu, pracownicy będą stopnio-
wo przechodzić z systemu rotacyjnego 
i zdalnego na tryb zwyczajny i będą 
mieli dostęp do środków ochronnych, 
np. płynów do dezynfekcji czy rękawi-
czek. W kolejnych etapach placówka 
powróci do prowadzenia edukacyjnych 
zajęć dla najmłodszych, organizacji 
wydarzeń i plenerowych konkursów. 
Obecnie gry, konkursy i ciekawostki 
o zwierzętach można śledzić na Face-
booku, na profilu Warszawskie ZOO 
i ZOO Edukacja.

Warszawskie ZOO znów otwarte
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie jest już dostępny dla odwie-
dzających. ZOO można zwiedzać w godz. 9.00–18.00, a w weekendy 
i święta w godz. 9.00–19.00, jednak tylko w części plenerowej. Obo-
wiązuje limit do 3000 osób jednocześnie, a goście powinni zachować 
dystans. 

b Bielański hotel dla jaskółek b Jak zdążyć na zielone b Sanniki Chopina b  Więcej: www.nasza-gazeta.pl
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Edukacja to relacja
Obecna sytuacja związana z koronawirusem zaskoczyła nas wszystkich. Są jednak obszary, w których nie możemy sobie pozwolić na przedłużający się 
stan utraty kontroli i spowolnienie. W edukacji ważne są przepisy, programy, paragrafy, ustawy, metody i doświadczenie, ale najważniejsze zawsze będą 
dzieci i czas im dany.
Wiele problemów przyniosła nam wszystkim konieczność wdrożenia i realizowania zdalnego nauczania. Głosów o tym świadczących było w opinii publicznej tak 
wiele, że myśl o nieskuteczności, czy niewydolności takiego systemu, ugruntowała się w społecznej świadomości dość szybko. Powstało wiele artykułów, żartów, 
internetowych memów opowiadających o trudach wszystkich trzech grup uciemiężonych zdalną nauką – nauczycieli, uczniów i rodziców.

Czy to się może udać?
Wierzymy, że edukacja to relacja. Dlatego w naszej szkole postawiliśmy na podtrzymanie kontaktu i bliskości. Od pierwszych dni kwarantanny spotykamy 
się z uczniami na lekcjach online codziennie według specjalnie stworzonego planu. Dbamy także o czas na zwykłą rozmowę z uczniami o niełatwej 
codzienności, jesteśmy w stałym kontakcie online z rodzicami. Docierają do nas głosy, że nie jest to częsta praktyka w polskich szkołach.
Z opublikowanych w kwietniu badań pod kierunkiem p. Magdaleny Biernat pt. „Edukacja zdalna w czasie pandemii” wynika, że zaledwie 15 proc. 
nauczycieli miało wcześniej kontakt z taką formą pracy. Można więc powiedzieć, że w marcu prawie wszyscy znaleźliśmy się w tej samej sytuacji. 
Trudności techniczne były zapewne powodem wielu zmagań i problemów. Jako dyrektor szkoły jestem przekonana, że umiejętność stawiania czoła 
trudnościom i rozwiązywania problemów jest jedną z najcenniejszych sprawności, które dzieci powinny wynieść ze szkoły. W takim razie, my nauczyciele, 
dający przykład, musimy także dzielnie pokonywać swoje przeszkody.
Niekompetencje techniczne nasze i uczniów były niczym, wobec naszej budowanej w długim procesie relacji, naszej kompetencji komunikacyjnej, naszej 
bliskości – nad tym pracujemy na co dzień w naszej szkole. W naszym podstawowym programie dzieci mają zajęcia komunikacji z psychologiem. Wszyscy 
nauczyciele jako nadrzędny cel stawiają sobie poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów. Podstawą i kluczem do sukcesu w edukacji jest komunikacja i dobra 
relacja. Dzieci uczą się chętnie od ludzi, których lubią. Wiemy, że jest to podstawą wszelkich działań edukacyjnych.
Dziś postawieni w takiej sytuacji patrzymy przez ekrany w oczy naszych dzieci i wiemy że są bezpieczne. Cieszą się ze wspólnych spotkań. Nie tracą 
cennego czasu. Kiedy dzieci czerpią przyjemność z bycia z nami, i ze sobą nawzajem, program sam się realizuje, niepostrzeżenie wykraczając znacznie 
ponad podstawę programową. 
Spokojni o tu i teraz, z nadzieją oczekujemy czasu, kiedy będziemy mogli się spotkać w szkole i dalej niezmiennie budować nasze relacje. Nasi uczniowie 
też na to czekają. Uśmiechamy się do siebie codziennie z myślą o tym. Nasze dzieci lubią chodzić do szkoły!

Jolanta Buczyńska
Dyrektor BIG BEN  Niepublicznej Polsko-Brytyjskiej 

Szkoły Podstawowej  im. W. Gen. Andersa

Czy zdalne nauczanie to ściema?

BIG BEN
ul. Warszawska 57, Lubiczów
tel. 517 951 287, www.big-ben.edu.pl

Pokrzepiające murale Warszawy
„Warszawo, będzie dobrze!” oraz „Jeszcze będzie przepięknie!” – hasła, dodające otuchy i dające nadzieję na lep-
szą przyszłość, można zobaczyć na ścianach przy metrze Centrum. To jeden z czterech murali przygotowanych 
w ramach akcji non-profit, by poprawić nastrój mieszkańców w czasie epidemii.
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Pierwszy prototypowy egzemplarz 
został zamontowany w zeszłym roku 
na ul. Okopowej przy skrzyżowaniu 
z ul. Anielewicza. Wcześniej odbyły 
się też jego testy w warunkach fa-
brycznych. Przed wdrożeniem systemu 
na szeroką skalę pracownicy Siemens 
Mobility oraz przedstawiciele Zarządu 
Dróg Miejskich monitorowali urzą-
dzenie i kalibrowali je w taki sposób, 
by jak najlepiej służyło rowerzystom. 
Byliśmy również otwarci na uwagi 
ze strony warszawianek i warszawia-
ków. Na podstawie sugestii mieszkań-
ców umieszczone na obudowie totemu 
komunikaty zostały dodatkowo przetłu-
maczone na język angielski.

Po pomyślnym zakończeniu testów 
przyszedł czas na wdrożenie projektu 
na szerszą skalę. Teraz totemy działają 
przy skrzyżowaniach na drodze dla ro-
werów w ciągu ulic Towarowa – Okopo-
wa (na odcinku od Grzybowskiej do ron-
da Zgrupowania AK „Radosław”).

Element większej całości
Urządzenia pojawią się wzdłuż 

sześciu popularnych tras rowerowych 
w stolicy. Oprócz ciągu Towarowa – 
Okopowa będą to jeszcze ulice: Świę-
tokrzyska, Wybrzeże Gdańskie, Pow-
sińska – Wiertnicza – Przyczółkowa, 
Czerniakowska oraz Dwernickiego 
– Szaserów. Przy 30 skrzyżowaniach 
z sygnalizacją staną łącznie 53 totemy.

– Ich instalacja to element rozwoju 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Ruchem. Operatorem systemu do roku 
2025 jest firma Siemens Mobility. 
W ramach projektu systematycznie mo-
dernizowane będą sygnalizacje świetl-
ne wraz z osprzętem takim jak latarnie, 
maszty czy kamery detekcji. Wprowa-

dzenie urządzeń informujących rowe-
rzystów o zalecanej prędkości w celu 
otrzymania sygnału zielonego na naj-
bliższym skrzyżowaniu było dodatko-
wym kryterium w przetargu na rozwój 
ZSZR. Oznacza to, że Warszawa nie 
dopłaca dodatkowo do tej funkcjonal-
ności – tłumaczy Tamas Dombi, zastęp-
ca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Jak to działa?
Zainstalowany w totemie radar 

mierzy prędkość rowerzysty i przesyła 
ją do sterownika sygnalizacji świetl-
nej. Sterownik analizuje te informa-
cje i ustala, czy możliwy jest przejazd 
przez skrzyżowanie bez zatrzymania. 
Następnie sterownik zwrotnie przesyła 
tę informację do totemu z instrukcją 
dla rowerzysty. Komunikat jest wy-
świetlany w formie jednego z czterech 
znaków w kształcie „warszawskiej sy-
renki”.
• „Możesz zwolnić” – Na przejeździe 

rowerowym jest aktualnie nadawa-
ny sygnał czerwony. Utrzymując 
prędkość, rowerzysta zatrzyma się 
na skrzyżowaniu. Jeśli zwolni, prze-
jedzie płynnie na zielonym.

• „Utrzymaj tempo” – Na przejeździe 
rowerowym jest nadawany aktu-
alnie sygnał zielony. Utrzymując 
prędkość, rowerzysta przejedzie 
płynnie przez skrzyżowanie.

• „Możesz przyspieszyć” – Na prze-
jeździe rowerowym jest nadawany 
aktualnie sygnał zielony. Utrzymu-
jąc prędkość, rowerzysta zatrzyma 
się na skrzyżowaniu. Jeśli przyspie-
szy, przejedzie płynnie na zielonym.

• „Nie przejedziesz” – Niezależnie 
od prędkości jazdy, rowerzysta za-
trzyma się na skrzyżowaniu.

– Znaki pokazują, jaki należy przy-
jąć styl jazdy, by w miarę możliwości 
płynnie przejechać na najbliższym 
skrzyżowaniu oraz oszczędnie gospo-
darować siłami. To pierwsze takie roz-
wiązanie w Polsce. Nasza technologia 
poprawi bezpieczeństwo i komfort jaz-
dy rowerzystów – mówi Dariusz Ob-
cowski, dyrektor pionu ITS w Siemens 
Mobility.

Totem warszawski
Każdy nowy element małej archi-

tektury powinien być wprowadzany 
w sposób zaplanowany i z poszano-
waniem krajobrazu miasta. Dlatego 
w pracach nad stroną wizualną totemu 
uczestniczyło Biuro Architektury i Pla-
nowania Przestrzennego Urzędu m.st. 
Warszawy. 

– Zależało nam przede wszystkim, 
żeby symbole były proste i czytelne. 
Jednocześnie udało się wprowadzić 
do projektu motyw jednoznacznie ko-
jarzący się ze stolicą. Animowana po-
stać syrenki nadaje urządzeniu uni-
katowy warszawski charakter. Efektem 
jest udane połączenie funkcjonalności 
i estetyki. – mówi Wojciech Wagner, 
zastępca dyrektora Biura Architektu-
ry i Planowania Przestrzennego Urzę-
du m.st. Warszawy.

Co Polacy zrobili ponad 454 ty-
siące razy? Sprawdzili online swoje 
punkty karne. Zrób to i Ty. Zwłaszcza, 
że przed nami kolejny długi weekend. 
Wielu spędzi go w drodze. 

Konto punktów karnych to chyba 
jedyny rachunek, na którym lepiej mieć 
mniej niż więcej, a najlepiej – nic. Kie-
dy ostatni raz sprawdzaliście na nim 
swoje saldo? Nie, nie musicie jechać 
na komisariat, by to zrobić – skorzy-
stajcie z naszej e-usługi. 

Obecny limit punktów karnych dla 
doświadczonych kierowców to 24. Ci 
z mniejszym doświadczeniem, czyli 
cieszący się prawem jazdy mniej niż 
rok, maksymalnie mogą zarobić 20.  
Dlatego przede wszystkim warto jeź-
dzić ostrożnie, a jeśli zdarzyło nam się 
wykroczenie – jeździć jeszcze ostroż-
niej. To co w tej sytuacji możemy zro-
bić szybko – to sprawdzić, czy na pew-
no nie mamy nic na sumieniu. 

W ciągu 10 miesięcy ub. roku Po-
lacy sprawdzili online swoje punkty 
karne ponad 454 tysięcy razy. Dla po-
równania – przez cały poprzedni rok 
– niemal 362 tysiące razy. To kolejny 
dowód na to, że coraz chętniej korzy-
stamy z e-administracji. 

Kiedy najczęściej korzystamy z tej 
możliwości? Luty, maj, październik – 

to miesiące, w których polscy kierow-
cy najczęściej sprawdzali swoje konta. 
W lutym zrobili to 69 615 razy, w maju 
– 49 124, a w październiku – 48 328. 
A czego potrzeba, by to zrobić? Profilu 
zaufanego. 

Jeśli jeszcze go nie masz, załóż 
na www.pz.gov.pl! Warto! 

To profil zaufany potwierdza na-
szą tożsamość w internecie. To dzięki 
niemu nikt poza nami nie dowie się, 
ile punktów karnych mamy na koncie. 
Ta zasada działa też w drugą stronę – 
możesz sprawdzić tylko swoje punkty 
karne. Nie możesz dowiedzieć się, ile 
punktów ma ktoś inny. Zbliżamy się 
do celu. Za chwilę wszystko będzie 
jasne. 

Oto najkrótsza droga do sprawdze-
nia liczby punktów karnych: 
1. Wejdź na www.GOV.pl 
2. W sekcji Usługi dla obywatela 

(menu po lewej stronie) wybierz 
Kierowcy i pojazdy, a tam e-usługę: 
Sprawdź swoje punkty karne. 

3. Kliknij przycisk Sprawdź swoje 
punkty karne. Zaloguj się profilem 
zaufanym. Dotarłeś do celu! Infor-
macja o twoich punktach karnych 
wyświetli się od razu. 
Jeśli informacja na ekranie nie jest 

powodem do dumy, pewnie zadasz so-

bie pytanie: kiedy te punkty znikną? 
Już odpowiadamy: 
– gdy minie rok od dnia popełnienia na-

ruszenia (naruszenie się przedawni), 
– gdy ukończysz szkolenie, które po-

zwala zmniejszyć liczbę punktów 
karnych – jeśli przed jego rozpo-
częciem miałeś mniej niż 24 punk-
ty karne (mniej niż 20 punktów 
karnych – jeżeli to twoje pierwsze 
prawo jazdy i masz je krócej niż 
rok). Takie szkolenia organizują 
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Dro-
gowego (WORD). Pamiętaj, że 
możesz uczestniczyć w szkoleniu 
nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 
Po szkoleniu suma Twoich aktyw-
nych punktów karnych zmniejszy 
się o 6 najstarszych punktów. 
Nie wszyscy wiedzą, że punkty kar-

ne możemy podzielić na tymczasowe 
i aktywne. Tymczasowe to te, za które 
nie przyjęliśmy mandatu – nie są nali-
czone na konto, czekają na orzeczenie 
sądu. Aktywne punkty karne to te, któ-
re mamy na koncie. 

Wyjątkowo punkty karne nie znikną 
z Twojego konta, jeżeli suma Twoich 
tymczasowych punktów karnych i ak-
tywnych punktów karnych przekracza 
dozwolony limit 24 punktów (20 punk-
tów – jeżeli to twoje pierwsze prawo 
jazdy i masz je krócej niż rok). 

I również dlatego warto jeździć 
ostrożnie. Bezpiecznej drogi! 

(PAP) 

Syrenka podpowie rowerzystom

Jak zdążyć na zielone
Coraz łatwiej poruszać się po stołecznych drogach rowerowych. Nowe urzą-
dzenia podpowiadają rowerzystom jak jechać, aby trafić na zielone światło. 
To efekt współpracy warszawskich drogowców z Zarządu Dróg Miejskich 
z firmą Siemens Mobility.

Ministerstwo Cyfryzacji informuje:

Zero na koncie? To super!

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając, na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej u.t.k. oraz w związku z art. 72 ust. 
6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) – dalej jako ustawa ooś informuję, że na wniosek 
inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, została 
wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 29 kwietnia 2020 r., decyzja Nr 35/
SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji pn.: 

Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku 
za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz 
z STP Mory w zakresie stacji C3.

Decyzją ustalono linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmujące 
nieruchomości na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, wskazane poniżej (w nawiasach 
podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem): 

w obrębie ewidencyjnym 6-11-02 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
111/25, 111/38, 111/51 i 111/52 (111/9), 111/8, 117/4, 117/5, 117/6, 117/7;
w obrębie ewidencyjnym 6-11-03 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
154/14, 154/16, 154/18, 154/19, 154/20, 154/25, 154/26, 154/27, 154/28, 154/29, 154/46;
w obrębie ewidencyjnym 6-11-09 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/9, 12/1, 12/10, 12/2, 12/6, 12/7, 
12/8, 12/9, 2/4 i 2/5 (2/1), 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16, 4/19, 4/21, 4/22, 
4/38, 4/40, 9/1, 9/7 i 9/8 (9/2), 9/3;
w obrębie ewidencyjnym 6-11-10 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
1/10, 1/11, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2, 3/1, 3/61, 3/67, 3/70, 3/73, 3/76, 3/79, 5/31, 5/32;
w obrębie ewidencyjnym 6-13-15 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
27, 28, 29, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 43/1, 43/4, 53.

Decyzja zatwierdza podział nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanych 
poniżej (w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku 
projektowanych podziałów nieruchomości):

Dzielnica Bemowo Miasto Stołeczne Warszawa
Obręb ewidencyjny 6-11-02 - działka nr ew.: 111/9 (111/51, 111/52);
Obręb ewidencyjny 6-11-09 - działka nr ew.: 2/1 (2/4, 2/5), 9/2 (9/7, 9/8).

Decyzja, zgodnie z art. 9q ust 1 pkt. 7 u.t.k., orzeka o przejęciu na rzecz Miasta 
Stołecznego Warszawy następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek 
ewidencyjnych przed projektowanym podziałem): 

Obręb ewidencyjny 6-11-02 – działka ew. nr 111/51 (111/9);
Obręb ewidencyjny 6-11-09 – działki ew. nr: 4/14, 2/5 (2/1), 9/8 (9/2)

Decyzją ustalono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami 
art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla 
prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy 
układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów 
drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 
i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, 
dotyczące następujących nieruchomości (Uwaga: w nawiasach podano numery działek 
ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

Obręb ewidencyjny 6-11-02 – działki ew. nr: 111/25, 111/38, 111/8, 111/52 (111/9);
Obręb ewidencyjny 6-11-09 – działki ew. nr: 1/3, 1/4, 2/4 (2/1), 2/2, 2/3, 4/15, 4/16, 4/21, 4/22, 
4/38, 4/40, 9/7 (9/2);
Obręb ewidencyjny 6-13-15 – działki ew. nr: 27, 28, 29, 37/1, 42/2.

Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z art. 9q ust. 1a u.t.k., stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Stosownie do treści art. 9q ust. 1 pkt. 8 u.t.k., w związku z art. 9s ust. 9 określono 
nieruchomości w stosunku do których niniejsza decyzja wywołuje skutek w postaci 
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości „w celu zapewnienia prawa do wejścia 
na teren nieruchomości w związku z prowadzeniem inwestycji kolejowej obejmującej 
budowę lub przebudowę tunelu, a także prace związane z jego konserwacją, utrzymaniem 
lub usuwaniem awarii, za odszkodowaniem zostanie ograniczony sposób korzystania 
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę tunelu oraz 
związanych z nim układu drogowego lub urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej 
oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 
i urządzeń”, dotyczące następujących nieruchomości: 

(Uwaga: w nawiasach podano numer działki ewidencyjnej przed projektowanym 
podziałem)
Obręb ewidencyjny 6-11-03 – działka ew. nr: 154/20;
Obręb ewidencyjny 6-11-09 – działka ew., 4/19, 9/7 (9/2);
Obręb ewidencyjny 6-11-10 – działki ew. nr: 2, 3/1, 3/67, 3/70, 3/73, 3/76, 3/79, 5/31;
Obręb ewidencyjny 6-13-15 – działki ew. nr: 42/2 43/4.

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym nieruchomości, oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, od podmiotu, na rzecz 
którego wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 9q ust. 3 u.t.k., który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony 
mogą się zapoznać z treścią decyzji” i zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy ooś który stanowi, iż 
„organ właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji 
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”, oraz w związku 
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 256) - dalej jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji publicznej 
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, 
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Na podstawie art. 9q ust 2 i 2a u.t.k., wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub 
użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres 
wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń 
w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, 
na stronach internetowych tych gmin, urzędu wojewódzkiego, oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej 
decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub 
wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później 
niż w terminie 28 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość 
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa 
użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e u.t.k.) – dotyczy nieruchomości, które stają się 
własnością Skarbu Państwa.

Od niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 5 u.t.k., służy odwołanie 
do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni, 
od dnia jej doręczenia. Stronom postępowania przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, 
od skutecznego doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, natomiast pozostałym stronom 
w terminie 14 dni, od obwieszczenia o wydaniu decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 
dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Data publicznego obwieszczenia 29 maja 2020 r.
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Od maja br. Biblioteka Publiczna 
w Dzielnicy Bemowo otworzyła placów-
ki dla czytelników, tj. Wypożyczalnię 
dla Dorosłych i Młodzieży nr 38 przy 
ul. Konarskiego 6, Wypożyczalnię dla 
Dorosłych i Młodzieży nr 114 przy  
ul. Powstańców Śląskich 17, Wypoży-
czalnię dla Dzieci, Dorosłych i Młodzie-
ży nr 119 przy ul. Gen. T. Pełczyń-
skiego 28c, Punkt Biblioteczny nr 142 
– Spotykalnię Biblioteki Sąsiedzkiej przy  
ul. Powstańców Śląskich 126 w Galerii 
Handlowej Bemowo oraz Punkt Biblio-
teczny nr 143 przy ul. Sterniczej 98. Czte-
ry placówki czynne są od poniedziałku 
do piątku w godz. 10:00-18:00, natomiast 
Punkt Biblioteczny nr 143 – w godzinach 
12.00 – 18.00. Zasady wypożyczania, 
zwrotów oraz odbioru zasobów biblio-
tecznych dla użytkowników są dostępne 
na stronie internetowej: www.biblioteka-
bemowo.pl. Tam również dostępne są 
wszystkie informacje dotyczące zasad 

bezpieczeństwa oraz informacje dotyczą-
ce otwarcia kolejnych placówek.

Wobec otaczającej nas wszystkich 
rzeczywistości czytelnicy mają możli-
wość zdalnego wypożyczania poprzez 
katalog audiobooków. Oferta obejmuje 
prawie 500 tytułów i jest sukcesywnie 
powiększana. Bemowska Biblioteka jako 
jedyna w Polsce ruszyła z innowacyjną 
usługą zdalnego zapisu z wykorzysta-
niem opcji potwierdzenia danych w try-
bie video w oparciu o usługę Google 
Duo. W razie jakichkolwiek problemów 
czytelnicy mogą zadzwonić po technicz-
ną pomoc pod specjalny numer. Ponadto 
w każdej placówce na telefon od czytel-
nika czeka bibliotekarz, który przygotu-
je zamówienie do odbioru w dowolnej 
otwartej placówce.

Materiały biblioteczne można też 
zamawiać drogą internetową. Liczba 
wypożyczeń dla stałych czytelników 
została zwiększona do 20 egzemplarzy, 

zaś osoby powyżej 60 roku życia mogą 
wypożyczać książki na 45 dni. Filmy są 
wypożyczane na 7 dni. 

Biblioteka zachęca do korzystania 
z wirtualnych propozycji zajęć cyklicz-
nych i wydarzeń on-line:
1. w czwartki o godz. 9.00 – „Kwadrans 

na rozruch – joga zamiast kawy”.
Raz w miesiącu, w trzeci czwartek, 
zajęcia przygotowane są w wersji de-
dykowanej seniorom (FB i YT);

2. w poniedziałki o godz. 9.00 – słu-
chowisko „Poczytanki Babci Danki” 
– legendy i baśnie dla najmłodszych 
(www);

3. co dwa tygodnie w piątek o godz. 16.00 
– cykl „My, Słowianie” – gawędy o fa-
scynujących zwyczajach, rytuałach 
i obyczajach naszych przodków (www);

4. w niedziele o godz. 16.00 – biblio-
tekarz z Czytelni XVII poleca warte 
obejrzenia filmy – zarówno te pre-
zentowane w telewizji, jak i dostępne 
w Bibliotece.
Dodatkowo w czerwcu rusza nowy 

cykl pogaduszek w internecie dla dzieci 
„Palcem po mapie, siedząc na kanapie, 
czyli opowieści z Jankiem Wędrow-
niczkiem”. Będzie się odbywał w środy 
o godz. 9.00. Oczywiście on-line.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół Biblioteki Publicznej 

w Dzielnicy Bemowo

– Aby Warszawa mogła nie tylko 
normalnie funkcjonować, ale rozwijać 
się, zmieniać i nadążać za potrzebami 
mieszkańców – potrzebne są pieniądze. 
W zeszłym roku ponad 6,3 mld złotych 
w budżecie miasta stanowiły dochody 
z PIT. Zachęcam wszystkich do płacenia 
podatków w Warszawie, bo to od nas 
wszystkich zależy, jak będzie wyglądało 
nasze miasto – mówi Rafał Trzaskowski, 
prezydent m.st. Warszawy.

Przypominamy, że – zgodnie z decy-
zją rządu, standardowy termin na złoże-
nie rocznego zeznania PIT został w tym 
roku wydłużony – deklaracje podatkowe 
można składać do końca maja.

Jak rozliczyć PIT on-line?
Zeznanie podatkowe można rozliczyć 

za pośrednictwem portalu internetowego 
podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Można 
skorzystać z przygotowanego już przez 
administrację rządową gotowego ze-
znania podatkowego „Twój e-PIT” lub 
samodzielnie je wypełnić za pośrednic-

twem portalu. Aby rozliczyć swoje po-
datki w Warszawie, należy sprawdzić 
czy w rubryce „adres” widnieje adres 
zamieszkania w Warszawie i ewentualnie 
dokonać korekty. Chodzi tu nie o mel-
dunek z dowodu osobistego, ale 
o faktyczne miejsce zamieszka-
nia. 

Jeśli wypełniamy deklarację 
podatkową w formie papiero-
wej, informację dotyczącą adre-
su zamieszkania należy wpisać 
na pierwszej stronie w części B.

 
PIT w stolicy – to się opłaca

Mieszkańcy, którzy rozlicza-
ją swoje podatki w Warszawie, 
mogą korzystać z wielu udogod-
nień. Przede wszystkim zapłacą 
mniej za bilety długookresowe 
w komunikacji miejskiej (zniżka 
obejmuje dwie strefy). Dzięki 
wgraniu na warszawską kar-
tę miejską e-hologramu można 
również skorzystać z ponad 300 

ofert przygotowanych przez miejskie in-
stytucje oraz prywatne firmy handlowe 
i usługowe – z takich uprawnień korzysta 
już ok. 380 tys. warszawiaków. 

 
Dodatkowe punkty do placówek 

oświatowo-opiekuńczych 
Mieszkańcy, którzy płacą swoje po-

datki w Warszawie, otrzymują również 
dodatkowe punkty przy zapisach dzie-
ci do żłobków, przedszkoli czy szkół 
podstawowych. Dzięki temu mają pierw-
szeństwo w przyjęciu dzieci do wybranej 
placówki przed osobami, które nie płacą 
podatków w Warszawie.

W ostatnim czasie Wypożyczalnia 
nr 38 na Osiedlu Przyjaźń przygotowa-
ła dodatkową salę z literaturą obcoję-
zyczną. Znajdują się w niej setki ksią-
żek beletrystycznych, popularnonauko-
wych i podręczników w kilku językach, 
zakupionych z dotacji pozyskanej 
w końcu ubiegłego roku. Powiększenie 
księgozbioru o literaturę obcojęzyczną 
zrealizowano dzięki wsparciu Urszuli 
Kierzkowskiej – burmistrz Dzielnicy Be-
mowo m.st. Warszawy. 

Blisko 250 tytułów znajduje się 
na półkach z literaturą w języku hiszpań-
skim. Ich autorami są zarówno klasycy 

z Półwyspu Iberyjskiego, tj. Pedro Cal-
derón de la Barca, Miguel de Cervantes, 
jak i współcześni twórcy kręgu hiszpań-
skiego, tj. Carlos Ruiz Zafón z „La trilo-
gía de la niebla” czy autorzy literatury 
młodzieżowej – Jordi Sierra i Fabra oraz 
Julia Navarro – pisarka bestsellerów hi-
storycznych.

Czytelnicy znajdą również książki au-
torstwa Carli Montero i Màxima Huerta 
Hernándeza oraz uznanych hiszpańskoję-
zycznych autorów: Isabel Allende, Laury 
Esquivel, Paulo Coelho, Mario Vargas 
Llosa czy Gabriel García Márquez, które 
można teraz czytać w urzekająco brzmią-
cym oryginale. 

– O ile bardziej autentyczne wraże-
nie robi hiszpańska edycja „Pablo Esco-
bar. Mi padre” Juana Pablo Escobara! 
– mówi Iwona Beim-Kuriata, kierownik 
placówki przy ul. Konarskiego i dodaje: – 
Wypożyczalnia proponuje również świetne 
tłumaczenia współczesnych pisarzy litera-
tury popularnej z całego świata - krymina-
łów Jo Nesbø, cyklu fantasy Dereka Lan-
dy, powieści obyczajowych Cecilii Ahern, 
Elizabeth Steward, także młodzieżowych 
Nicoli Yoon i romantycznych Lisy Kley-
pas. Aby lepiej przygotować się do lektury 
można przejść audiokurs z native speake-
rami obejmujący 4 godziny nagrań na CD 
oraz dostęp do podręcznika.

Na Bemowie

Nowe możliwości Biblioteki
Zdalne wypożyczanie e-booków i audiobooków, innowacyjna usługa zdal-
nego zapisu, zamówienia telefoniczne, a w razie potrzeby techniczna pomoc 
telefoniczna - to tylko niektóre udogodnienia oferowane przez bibliotekarzy. 
Jednocześnie Biblioteka stale rozwija ofertę zajęć i aktywności on-line dla 
każdej grupy odbiorców.

Podatki dla Warszawy

Tu mieszkam – tu płacę
To z pieniędzy warszawiaków rozwija się miasto – wpływy z podatków 
stanowią 1/3 miejskiego budżetu. Dzięki nim powstają nowe drogi, jeździ 
nowoczesny transport publiczny, działają szkoły, przedszkola i żłobki. Przy-
pominamy, że – zgodnie z decyzją rządu – tegoroczny PIT można rozliczać 
do 31 maja. 

Hiszpania na wyciągnięcie karty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając, na podstawie art. 9q ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710 ze zm.) – dalej u.t.k. oraz w związku z art. 72 ust. 
6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) – dalej jako ustawa ooś informuję, że na wniosek 
inwestora: Miasta Stołecznego Warszawy, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, została 
wydana przez Wojewodę Mazowieckiego, w dniu 29 kwietnia 2020 r., decyzja Nr 36/
SPEC/2020 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla obiektów metra, dla inwestycji pn.: 

Budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku 
za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) Mory wraz 
z STP Mory w zakresie wentylatorni V2.

Decyzją ustalono linie rozgraniczające teren planowanej inwestycji obejmujące 
nieruchomości na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo, wskazane poniżej (w nawiasach 
podano numery działek ewidencyjnych przed projektowanym podziałem): 

w obrębie ewidencyjnym 6-13-07 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
42/1 i 42/2 oraz 42/3 (42), 44, 45, 46/14 i 46/15 (46/1);
w obrębie ewidencyjnym 6-13-09 obszar inwestycji obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 
1, 14, 3/13, 3/2, 3/27 i 3/28 (3/4), 3/5.

Decyzja zatwierdza podział nieruchomości (art. 9q ust. 1 pkt. 5 u.t.k.) wskazanych poniżej 
(Uwaga: w nawiasach podano numery działek ewidencyjnych wydzielonych w wyniku 
projektowanych podziałów nieruchomości):

Dzielnica Bemowo Miasto Stołeczne Warszawa
obręb 6-13-07 – działki ew. nr 42 (42/1, 42/2, 42/3), 46/1 (46/14, 46/15);
obręb 6-13-09 – działka ew. nr 3/4 (3/27, 3/28).

Decyzja, zgodnie z art. 9q ust 1 pkt. 7 u.t.k., orzeka o przejęciu na rzecz Miasta 
Stołecznego Warszawy następujących nieruchomości (w nawiasach podano numery działek 
ewidencyjnych przed projektowanym podziałem): 

Obręb ewidencyjny 6-13-07 – działka ew. nr: 42/2 i 42/3 (42), 45, 46/14 (46/1);
Obręb ewidencyjny 6-13-09 – działki ew. nr: 1, 3/27 (3/4), 3/5.

Decyzją ustalono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z przepisami 
art. 9q ust. 1 pkt 6. u.t.k.: „w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla 
prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania związanej z nią budowy lub przebudowy 
układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub założenia i przeprowadzenia na nich ciągów 
drenażowych przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii 
elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych i naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 
i urządzeń, a także prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii”, 
dotyczące następujących nieruchomości (Uwaga: w nawiasach podano numery działek 
ewidencyjnych przed projektowanym podziałem):

Obręb ewidencyjny 6-13-07– działki ew. nr: 42/1 (42), 46/15 (46/1);
Obręb ewidencyjny 6-13-09 – działki ew. nr: 3/28 (3/4), 

Do ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, zgodnie z art. 9q ust. 1a u.t.k., stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 124 ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65).

Stosownie do treści art. 9q ust. 1 pkt. 8 u.t.k., w związku z art. 9s ust. 9 określono 
nieruchomości w stosunku do których niniejsza decyzja wywołuje skutek w postaci 
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości „w celu zapewnienia prawa do wejścia 
na teren nieruchomości w związku z prowadzeniem inwestycji kolejowej obejmującej 
budowę lub przebudowę tunelu, a także prace związane z jego konserwacją, utrzymaniem 
lub usuwaniem awarii, za odszkodowaniem zostanie ograniczony sposób korzystania 
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na budowę lub przebudowę tunelu oraz 
związanych z nim układu drogowego lub urządzeń wodnych, ciągów drenażowych, 
przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej 
oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych 
lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów 
i urządzeń”, dotyczące następujących nieruchomości (Uwaga: w nawiasach podano numer 
działki ewidencyjnej przed projektowanym podziałem):

Obręb ewidencyjny 6-13-07 – działka ew. nr: 42/1 (42), 44, 46/15 (46/1);
Obręb ewidencyjny 6-13-09 – działka ew. 14, 3/13, 3/28 (3/4).

Odszkodowanie, o którym mowa powyżej przysługuje właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym nieruchomości, oznaczonych zgodnie z art. 9q ust. 1 pkt 8, od podmiotu, na rzecz 
którego wydawana jest decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 9q ust. 3 u.t.k., który stanowi, że „w zawiadomieniu o wydaniu decyzji 
o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony 
mogą się zapoznać z treścią decyzji” i zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy ooś który stanowi, iż 
„organ właściwy do wydania decyzji, (…), dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji 
i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy”, oraz w związku 
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 256) - dalej jako k.p.a., który stanowi że „organy administracji publicznej 
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania” informuję, 
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Na podstawie art. 9q ust 2 i 2a u.t.k., wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji 
linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub 
użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres 
wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń 
w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, 
na stronach internetowych tych gmin, urzędu wojewódzkiego, oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej, a także w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Jeżeli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej 
decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub 
wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później 
niż w terminie 28 dni, od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu tej decyzji, wysokość 
odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa 
użytkowania wieczystego (art. 9y ust. 3e u.t.k.) – dotyczy nieruchomości, które stają się 
własnością Skarbu Państwa.

Od niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami art. 9q ust. 5 u.t.k., służy odwołanie 
do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni, 
od dnia jej doręczenia. Stronom postępowania przysługuje odwołanie w terminie 14 dni, 
od skutecznego doręczenia zawiadomienia o jej wydaniu, natomiast pozostałym stronom 
w terminie 14 dni, od obwieszczenia o wydaniu decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Wojewodzie Mazowieckiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa 
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna.

Zawiadomienie zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 
dni, od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Data publicznego obwieszczenia 29 maja 2020 r.

Oświadczenie o gotowości wydania nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję 
dotychczasowy właściciel może przesłać na adres inwestora oraz przekazać do wiadomości 
jednostce organizacyjnej zajmującej się bezpośrednio realizacją przedmiotowej inwestycji: 
Metro Warszawskie Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa.
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Bielańskie jaskółki upodobały sobie 
osiedle Chomiczówka, gdzie od wielu 
lat zakładają gniazda. Najczęściej pod 
gzymsami na ścianach budynków i przy 
oknach. Niestety zdarzały się przypadki 
celowego niszczenia gniazd.

– Działo się tak głównie ze względu 
na pozostawiane przez ptaki odchody – 
mówi Krystian Lisiak, przewodniczący 
bielańskiej komisji ochrony środowiska. 
Wspólnie z radnym Marcinem Włodar-
czykiem i Beatą Niedomagałą, popula-
ryzatorką edukacji ekologicznej złożyli 
projekt budowy wieży w ramach budżetu 
obywatelskiego. – Zależało nam aby pta-
ki, które są naszymi sprzymierzeńcami 
miały swoje miejsce do życia – tłumaczy 
radny Lisiak.

Wieża, ustawiona na ekoskwerze przy 
ul. Bogusławskiego ma ponad osiem me-

trów wysokości, wliczając w to stalowy 
słup oraz korpus z gniazdami. Same 
gniazda w najmniejszych detalach od-
wzorowują te zakładane przez jaskółki. 
Ponadto na dachu korpusu zainstalowano 
panel fotowoltaiczny zasilający urządze-
nie wydające dźwięk wabiący jaskółki, 
który wyłącza się w nocy.

– Lokalizacja oraz wykonanie zostały 
poprzedzone konsultacjami ornitologicz-
nymi – zapewnia Grzegorz Pietruczuk, 
burmistrz Bielan.

Sąsiedztwo oknówek jest dla ludzi 
bardzo pożyteczne. Pojedynczy ptak 
dziennie potrafi złowić do sześciu ty-
sięcy komarów, którymi się żywi i kar-
mi pisklęta. W Polsce gniazdują trzy 
gatunki jaskółek: oknówka, dymówka 
i brzegówka. Wszystkie są pod ochroną 
gatunkową.

Zapewne wielu z nas ze zgrozą czy-
tało wiadomości o ratownikach, straża-
kach czy policjantach, którzy po kon-
takcie z osobą chorą oczekiwali wiele 
godzin, a nawet cały dzień na wyniki 
testów na obecność wirusa... zamknię-
ci w karetkach i radiowozach. Nie są 
to warunki odpowiednie na tymczaso-
wą kwarantannę ani tym bardziej osoby 
te nie zasługują, za swoją ważną pracę, 
aby w takich warunkach przebywać. 
Włodzimierz Piątkowski, zastępca bur-
mistrza Bielan, zaproponował wyjście 
z tej niedopuszczalnej sytuacji.

Postanowiono przygotować specjal-
ne mieszkanie, gdzie pracownicy służb 
będą mogli odbyć w cywilizowanych 
warunkach kwarantannę. Urząd Dziel-
nicy Bielany przeznaczył na ten cel lo-
kal o powierzchni 60 m2 w niewielkim 
budynku, do którego dostęp jest wprost 
z podwórka. Wpierw trzeba było jed-
nak przeprowadzić gruntowny remont, 
aby miejsce to nadawało się do użytku.

Burmistrz Grzegorz Pietruczuk 
i jego zastępca Włodzimierz Piątkow-
ski zebrali się wraz z aktywistami Sto-
warzyszenia Razem dla Bielan w so-
botę 4 kwietnia o poranku, aby prze-
prowadzić niezbędne prace remontowe 
i porządkowe w lokalu. W ruch poszły 
pędzle, wałki i zmiotki, a po całym 
dniu mieszkanie było gotowe do wypo-

sażenia w meble oraz sprzęty. Wszyst-
ko odbyło się oczywiście z dbałością 
o bezpieczeństwo osób zaangażowa-
nych w prace.

Niedługo później bielański urząd 
postarał się wygospodarować kolejne 
mieszkanie w tym samym budynku. 
Niestety, problemem okazało się wypo-
sażenie mieszkań. Z pomocą przyszli 
ponownie aktywiści Stowarzyszenia 
Razem dla Bielan. Ze swoich własnych 
środków zakupili dwa składane łóżka 
wraz z kompletem pościeli i kołder. 
Potrzeby są jednak znacznie większe, 
a więc założono na portalu zrzutka.
pl zbiórkę pieniędzy na wyposażenie 

mieszkań. Cel to cztery tysiące zło-
tych. Jednocześnie wielu mieszkańców 
dzielnicy zgłosiło się z propozycją 
przekazania mebli i sprzętu elektro-
nicznego jak telewizor czy pralka. 
Pracownicy urzędu pomagają obecnie 
w ich odbiorze i dostarczeniu do obu 
mieszkań.

– Nikogo na Bielanach nie zosta-
wimy w potrzebie. Wspieramy się na-
wzajem w tych trudnych czasach. Mam 
nadzieję, że przygotowane przez nas 
mieszkania przysłużą się dobrze na-
szym dzielnym ratownikom, policjan-
tom i strażakom – mówi Włodzimierz 
Piątkowski.
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Na Bielanach

Hotel dla jaskółek
Na Bielanach stanęła wieża dla jaskółek. Na dwóch poziomach za-
instalowano 42 gniazda, które zostały ulepione z trocinobetonu i wy-
glądem przypominają te budowane przez ptaki. Wieża jest również 
wyposażona w sprzęt wydający dźwięk wabiący oknówki. To pierwsza 
tego typu konstrukcja w kraju.

Mieszkania dla pracowników służb
Nie jest tajemnicą, że najbardziej narażeni na złapanie koronawirusa są Ci, którzy stykają się z nim 
na co dzień. Nie jest to jedynie personel szpitali: lekarze, pielęgniarki i laboranci, którzy dzielnie walczą 
o swoich pacjentów. Są to również ratownicy i pracownicy służb dbających o to, aby osoby chore i z po-
dejrzeniem przebywały w kwarantannie, aby miały zapewniony dostęp do ciepłego posiłku i najważniej-
szych produktów, aby ludzie przestrzegali zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Oni zajmują się 
innymi, ale kto zajmie się nimi w potrzebie?

Burmistrzowie osobiście pomagali przy przygotowaniu i wyposażeniu mieszkań dla służb.



W Sannikach niedaleko Płocka 
w starym parku stoi pałac, w którym 
w 1828 roku przebywał gościnnie mło-
dy Fryderyk Chopin. Od kilkudziesię-
ciu lat odbywają się tu koncerty po-
etycko muzyczne organizowane przez 
Europejskie Centrum Artystyczne im. 
Fryderyka Chopina i Towarzystwo 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
z sannickim Kołem TiFC. Znany kry-
tyk muzyczny Jerzy Waldorff w „Po-
lityce” pisał: „… Dzisiaj w Żelazowej 
Woli – mówiąc językiem liturgii – znaj-
duje się Kościół F. Chopina, a wszystko 
wskazuje na to, że w bliskich Sannikach 
należałoby założyć plebanię. Niechby 
tam urządzono dom pracy i wypoczyn-
ku dla chopinologów i chopinistów. 
Mnie się jeszcze śni, że może tą drogą 
Chopin mógłby zwrócić wsi mazowiec-

kiej te Mazurki, które był od niej wziął 
do swojej muzyki…” 

W XVI wieku Sanniki były siedzi-
bą starostwa niegrodowego. W ostat-
nich latach XVIII wieku dobra sannic-
kie należały do przybyłej z Pomorza 
rodziny Pruszaków. Tomasz Tadeusz 
Pruszak zbudował tu neoklasycystycz-
ny pałac, który był pierwszą na zie-
miach polskich budowlą stylizowaną 
na willę włoską. 

Pruszakowie mieli troje dzieci, a je-
den z nich Konstanty, chodził do war-
szawskiego liceum z Fryderykiem 
Chopinem. Chłopcy przyjaźnili się, 
a Konstanty zaprosił kolegę do Sannik 
latem 1828 roku. Fryderyk przebywał 
w Sannikach przez dwa miesiące, od-
poczywając i komponując m.in. Ron-
do C-dur i Trio g-mol – kompozycję 

na skrzypce, wiolonczelę i fortepian. 
Udzielał także muzycznych lekcji 
młodszej córce Pruszaków Aleksan-
drze zwanej Olesią. Pobyt młodego 
Fryderyka upamiętniają dwa pomniki 
w parku pałacowym, jeden przedsta-
wiający Chopina na Majorce dłuta Lu-
dwiki Nitshowej oraz drugi, autorstwa 
Bartłomieja Kużei, przedstawiający 
młodego Chopina stojącego przy for-
tepianie, o który opiera się, półleżąc 
młoda kobieta. 

Wiąże się z nim ciekawa „historia 
miłosna”. Młody kompozytor spędzał 
dużo czasu z guwernantką państwa Pru-
szaków, która była w ciąży. Podejrzenie 
padło na niczego nieświadomego kom-
pozytora, jednak szybko wyjaśniło się, 
że ojcem dziecka jest tajemniczy N.,  
co Chopin w zabawny sposób skomen-
tował: N. unieszczęśliwił pannę guwer-
nantkę. Panna ma dziecię w brzuszku, 
a hrabina, czyli pani domu, nie chce 
więcej widzieć uwodziciela. Ale naj-
lepsze w tym, że poprzednio myślano, 
iż rzeczywiście wydawało się, jako-
bym ja był uwodzicielem, ponieważ by-
łem dłużej niż miesiąc w Sannikach 
i zawsze z guwernantką wychodziłem 
do ogrodu na przechadzkę i nic więcej. 
Ona nie jest zachwycająca. Ja, niedo-
łęga, nie miałem apetytu na szczęście 
dla mnie.” Sprawa się więc wyjaśniła 
z korzyścią dla Fryderyka i w efekcie 
Chopin został ojcem chrzestnym dziec-
ka. Tak przynajmniej brzmi oficjalne 
wyjaśnienie tej sprawy. 

W lewym skrzydle pałacu mieści 
się ośrodek Chopinowski z salą koncer-
tową. Od 1981 roku organizowane są 
tu koncerty chopinowskie z udziałem 
wybitnych pianistów z całego świata. 
Zawsze też występuje przy tej okazji 

znana polska aktorka lub aktor, którzy 
przedstawiają poezję, czasem czytają 
korespondencję Chopina. 

Szefowa sannickiego Koła TiFC 
Aleksandra Głowacka, współorgani-
zatorka i współprowadząca, wspomi-
na pierwszy koncert 9 lutego 1981 r., 
w którym wystąpili prof. Halina Czer-
ny-Stefańska i Wojciech Siemion. 
Obecnie podczas pandemii sannickie 
koncerty chopinowskie odbywają się 
bez widzów, można je obejrzeć on-
line na you tubie. – W najbliższym 
koncercie 7 czerwca wystąpią piani-
ści Jekaterina i Stanisław Drzewieccy 
oraz warszawska aktorka Katarzy-
na Ankudowicz – mówi Aleksandra 
Głowacka – tęsknimy za słuchaczami 
i czekamy na wznowienie koncertów 
chopinowskich na żywo. 

Wizytę Chopina w Sannikach upa-
miętnia marmurowa tablica ze stosow-
nym napisem ufundowana w 1925 roku 
przez Dziewulskich, kolejnych właści-
cieli sannickiego pałacu. Inną pamiąt-

ką, także związaną z pobytem młodego 
Fryderyka jest fortepian wyproduko-
wany przez wytwórnię Antoniego Za-
krzewskiego, na którym, wedle trady-
cji rodzinnej Pruszaków, grywał sam 
Chopin.

Tekst i zdjęcia: 
Grzegorz Micuła

Projekt „Odpocznij u kamedułów” 
to inwestycja warta blisko pół mi-
liona złotych, która zebrała poparcie 
prawie dwóch tysięcy mieszkańców. 
Polegała ona na gruntownej rewitali-
zacji terenu przed Kościołem Poka-
medulskim. Utworzone zostały dwie 
strefy: w pierwszej znalazły się nowe 
drewniane zabawki dla dzieci, a drugą 
przeznaczono na odpoczynek pośród 
kolorowego bukietu roślin. Dodatkowo 
ustawione zostały tam ławki, karmni-
ki i budki dla ptaków oraz domki dla 
owadów na terenie pasieki dla pszczół. 

Dobrane gatunki roślin są cha-
rakterystyczne dla dawnych ogrodów 
klasztornych. Nasadzenia podzielono 
na cztery różne kwatery. W pierwszej 
znajdziemy zioła zakonne i rośliny 
lekarskie (szałwia, melisa, mięta i la-
wenda), w drugiej zakwitną krzewy 

owocowe (truskawki, poziomki, bo-
rówki, maliny i porzeczki), a w dwóch 
kolejnych znalazły się rośliny o sym-
bolice maryjnej i religijnej jak kon-
walia, piwonia chińska, stokrotka 
ogrodowa i kosaciec syberyjski. Do-
datkowo naprzeciwko Kościoła zasa-
dzono soczyście fioletowe krokusy. 
Zwieńczeniem nowego ogrodu są ja-
błonie rajskie, pasujące tam nie tylko 
z powodu nazwy.

Odnowienie terenu przed świątynią 
to kolejny etap całościowej rewitali-
zacji dawnego klasztoru kamedułów. 
W 2018 roku renowacji poddano budy-
nek kościoła i część eremów. Odświe-
żona została także szopka bożonaro-
dzeniowa z rzeźbami Józefa Wilkonia. 
Wizytówka Bielan nabrała nowego wy-
glądu i przez długi czas będzie dobrze 
służyć mieszkańcom.

Epidemia koronawirusa jak na ra-
zie nie zatrzymuje prac budowlanych 
bielańskich inwestycji. Na budowie 
ośrodka Hutnik zarządzanego przez 
Aktywną Warszawę przy ul. Mary-
monckiej 42 trwają prace m.in. przy 
trybunach na boisku głównym. – 
Nowe obiekty dla sportowców to klu-
czowa inwestycja. Bardzo się cieszę, 
że prace postępują w takim tempie – 
mówi Grzegorz Pietruczuk, burmistrz 
dzielnicy Bielany. Wykonano też 
fundamenty pod słupy oświetleniowe 

oraz stan surowy otwarty zaplecza 
szatniowo-sanitarnego dla boiska C 
i kortów tenisowych. W najbliższych 
tygodniach planowane jest m.in.: za-
kończenie montażu betonowych kon-
strukcji trybun i wykonanie funda-
mentów dla zaplecza boiska B.

Postępują również prace budowla-
ne przy ul. Gwiaździstej 35. 

W budynku XCVI LO wymienio-
no stolarkę okienną, a na ukończe-
niu jest termomodernizacja budynku. 
Rozpoczęto również roboty związane 

z wymianą pokrycia dachowego wraz 
z jego ociepleniem. 

Ten sam wykonawca, firma He-
lsen, rozpoczął również prace na Mło-
cinach przy rozbudowie Szkoły Pod-
stawowej nr 77. 

Przy ul. Samogłoska ciężki sprzęt 
pojawił się na początku kwietnia. Jako 
pierwsze wykonywane są prace przy 
budowie łącznika obecnego budynku 
z nowym skrzydłem. Zaplanowano tam 
siedem klas (każda na 25 uczniów). Za-
gospodarowany zostanie również teren 
wokół placówki. Prace zakończą się 
na przełomie 2020 i 2021 roku.

Ponadto dzielnica rozszerzyła za-
kres umowy z obecnym wykonawcą 
modernizacji przedszkola przy ul. We-
rgiliusza. 

Wśród nowych zadań są wymia-
na ogrodzenia i dodatkowe prace przy 
fundamentach budynku. Wykonano już 
konstrukcję nowego skrzydła przed-
szkola i większość przebudowy we-
wnątrz starej części budynku. 

Zaawansowane są również prace 
przy instalacjach. Rozpoczęto też prace 
wykończeniowe, m.in. kładzenie gła-
dzi, glazury, terakoty.

Na osiedlu Ruda ruszyły prace przy 
modernizacji boiska. 

Do czerwca wykonawca wymie-
ni prawie 1900 m2 podbudowy i na-
wierzchni boiska. Ponadto dokładne-
mu czyszczeniu zostanie poddana na-
wierzchnia bieżni (330 m2) oraz boiska 
wielofunkcyjnego (608 m2). W tym 
przypadku projekt jest realizowany 
z budżetu obywatelskiego dzielnicy 
Bielany.
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Wędrówki z Naszą Gazetą

Sanniki Chopina
Piękna pogoda zachęca do wycieczek. Luzowanie rygorów pande-
mii sprawi zapewne, że wkrótce wyruszymy na turystyczne szlaki. 
Na Mazowszu warto wybrać się Szlakiem Fryderyka Chopina z War-
szawy do Żelazowej Woli i dalej przez Brochów do Sannik.

Oaza u Kamedułów
Krajobraz Bielan wzbogacił się o wyjątkowe elementy zielonej archi-
tektury. Mowa oczywiście o udanej realizacji pierwszych tegorocz-
nych inwestycji z budżetu obywatelskiego. Do użytku mieszkańców 
oddany został zrewitalizowany teren przed Kościołem Pokamedul-
skim w Lesie Bielańskim.

Na Bielanach

Koronawirus nie wstrzymuje budowy

Stowarzyszenie CIM  
Stajnia Agmaja 

Warszawa 01-531 ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, tel. 22 839 14 49

zaprasza mieszkańców Żoliborza 
na bezpłatne zajęcia hipoterapeutyczne  
w maju, czerwcu, wrześniu, październiku 

i listopadzie 2020 r. 

Zadanie publiczne prowadzone zgodnie  
z podpisaną umową z Miastem Stołecznym  
Warszawa Dzielnicą Żoliborz. 
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Trwa rozbudowa włochowskiej 
Szkoły Podstawowej nr 88. W wy-
niku rozbudowy i modernizacji pla-
cówce przy ul. Radarowej przybędzie 
blisko 3 tysiące metrów kwadrato-
wych nowych pomieszczeń. Szkoła 
powiększy się dzięki temu prawie 
dwukrotnie. Rozbudowywany jest 
parter oraz sala sportowa. Powstaje 
również siłownia, dodatkowa szatnia 
oraz całe potrzebne zaplecze sanitar-
ne. W nadbudowie przygotowywanej 
w technologii modułowej, powstanie 
14 nowoczesnych klas oraz pokój 
nauczycielski. Prace mają również 
na celu poprawę bezpieczeństwa – 
dzieci starsze będą miały osobne wej-
ścia i szatnie – nie będą korzystały 

z powierzchni przeznaczonych dla 
najmłodszych uczniów.

Przewidziano udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych. Budynek bę-
dzie doposażony w windę oraz zosta-
ną zlikwidowane schody prowadzące 

do szkoły z ulicy. Na zmodernizowa-
nym dziedzińcu szkoły przewidziano 
budowę siłowni plenerowej. 

Planowany termin zakończenia ro-
bót to koniec sierpnia 2020 r.

Pandemia spowodowała, że miesz-
kania stały się jednocześnie biurami 
i szkołami, a konieczność funkcjonowa-
nia w ograniczonej przestrzeni skiero-
wała uwagę wielu osób na naturę i zie-
leń. Okazało się, że ukwiecenie swojego 
okna czy zazielenienie balkonu może 
dać wytchnienie i ukojenie. Wszystkie 
odmienione ogródki czy balkony moż-
na zgłosić do udziału w 37. konkursie 
„Warszawa w kwiatach i zieleni”. 

Stołeczne ogródki i ukwiecone 
okna walczą o miano najpiękniejszego 
już od lat 70., dzięki inicjatywie Towa-
rzystwa Przyjaciół Warszawy. Tradycja 

ta wywodzi się jeszcze z czasów pre-
zydentury Stefana Starzyńskiego, który 
był propagatorem zazieleniania stolicy. 
Konkurs ewoluował w najpiękniejszy 
i największy w Polsce festiwal ziele-
ni i ekologii, który aktywizuje ludzi 
do dbania o roślinność, pomaga w roz-
poczęciu przygody z ogrodnictwem 
i wspiera proekologiczne działania.

Przez cały okres naboru do „War-
szawy w kwiatach i zieleni” będzie 
można brać udział w wydarzeniach 
w przestrzeni wirtualnej. Na profilu 
konkursu na Facebooku odbędą się 
warsztaty, webinaria i dyżury eksper-

tów. Również będzie tam nadawać 
„Zielona Warszawa TV”, w której 
w cyklu wywiadów na żywo zna-
ni warszawiacy opowiedzą o swoich 
ogrodach, balkonach oraz o tym, jak 
dbają o naturę. 
• Mateusz Sajdak, projektant i ogrod-

nik z dwudziestoletnim doświadcze-
niem, podczas internetowego webina-
ru pokaże, jak dobierać i pielęgnować 
rośliny. Uczestnicy tego spotkania 
dowiedzą się, jak odpowiednio przy-
gotować stanowisko i gatunki roślin 
kwitnących, dostosowując sadzonki 
do konkretnych warunków. 

• Emilia Jasińska, specjalistka 
od plecenia makram w filmiku in-
struktażowym pokaże różne metody 
splotów przydatnych do stworzenia 
makramowych donic.

• Weronika Warchoł, prowadząca 
konto na Instagramie Warsawgarde-
ner, podczas spotkania transmitowa-
nego live pokaże, jak stworzyć pięk-
ny i praktyczny ogródek z roślinami 
jadalnymi i warzywami. 
Tegoroczny program wydarzeń 

towarzyszących konkursowi „Warsza-
wa w kwiatach i zieleni” to nie tylko 
wiedza teoretyczna, ale też realna po-
moc dla mieszkańców Warszawy. Tym, 
którzy nie wiedzą jak zadbać o swo-
je rośliny, pomoże specjalna Ogrod-
nicza Ekipa Pomocnicza. W weekend 
6-7 czerwca specjaliści będą wspierać 
w pracach ogrodowych osoby najbar-
dziej potrzebujące. Warszawiacy bo-
rykający się z problemami ze swoimi 
roślinami, będą mogli skorzystać także 
z Roślinnej Linii Ratunkowej. Dwa 
razy w tygodniu pod specjalnym nu-
merem będzie dyżurował specjalista 

z dziedziny ogrodnictwa, który od-
powie na wszelkie pytania związane 
z pielęgnacją roślin. 

Do konkursu mogą się zgłosić nie 
tylko mieszkańcy Warszawy, ale rów-
nież firmy i instytucje, działające na te-
renie stolicy oraz grupy, podejmujące 
ogrodnicze inicjatywy. 

W tym roku zostaną przyznane na-
grody w nowej kategorii: eko ogród/
ogród nowoczesny oraz specjalna na-
groda im. Zofii Wóycickiej. Ta druga 
wyróżni wybrane zgłoszenia spośród 
podstawowych kategorii: „Balkony, 
loggie i okna”, „Ogródki” oraz „Ogro-
dy i ogródki przydomowe”. Formularz 
konkursowy oraz wszystkie informa-
cje na temat samego konkursu, a także 
szczegółowy program wydarzeń towa-
rzyszących znajdują się na stronie inter-
netowej www.warszawawkwiatach.pl. 
Zgłoszenia do 37. konkursu „Warszawa 
w kwiatach i zieleni” przyjmowane są 
do środy, 3 lipca 2020 roku.

Organizatorzy: Miasto Stołeczne 
Warszawa, współorganizator Towarzy-
stwo Przyjaciół Warszawy

Warszawa w kwiatach

Stolica zakwitnie jak nigdy dotąd
Natura okazała się największym wytchnieniem podczas tygodni społecznej izolacji. Wiele osób w tym 
czasie zaczęło otaczać się roślinami, wysiało pierwsze nasiona, postawiło swoje pierwsze kroki w roli 
ogrodników. Dla nich wszystkich oraz tych, którzy ogrodniczą pasję realizują od lat organizowany jest 
konkurs „Warszawa w kwiatach i zieleni”. W tym roku odbędzie się on w zmienionej formule i z nowymi 
kategoriami. W stworzeniu wymarzonego ogrodu pomogą: wyjątkowa Ogrodnicza Ekipa Pomocnicza, 
specjaliści dyżurujący na Roślinnej Linii Ratunkowej oraz warsztaty odbywające się w formule online. 
Zgłoszenia do konkursu można wysyłać do 3 lipca.

We Włochach Rozbudowa włochowskiej SP nr 88

Urząd prosi o pomoc

Zniszczenie drzewa! 

Wydział Ochrony Środowiska dla 
dzielnicy Włochy zwraca się z prośbą 
o zgłoszenie się wszystkich świadków 
zniszczenia drzewa z gatunku modrzew 
europejski rosnącego na wysokości po-
sesji położonej przy ul. Czereśniowej 
15–17. Urząd Dzielnicy Włochy m. st. 
Warszawy nie zlecał żadnych zabiegów 
do wykonania na niniejszym drzewie. 

Zgłoszeń można dokonywać telefo-
nicznie na nr 224434219 lub mailowo 
na adres wlochy.wos@um.warszawa.pl.

Wydział informuje, że drastyczne 
okaleczenie drzewa będące zniszcze-
niem mienia Miasta Stołecznego War-
szawy zostanie zgłoszone na policję 
oraz do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego.
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Koncerty Chopinowskie  
w internecie

Ze względu na obostrzenia zwią-
zane z epidemią koronawirusa słynne 
koncerty Chopinowskie w Łazien-
kach Królewskich nie odbywają się 
przy pomniku kompozytora. Począw-
szy od 17 maja najznakomitsi polscy 
pianiści występują w internecie. 

Recitale rejestrowane są w Sta-
rej Oranżerii w Łazienkach Królew-
skich. Starannie dobrane programy 
koncertów, piękno stanisławowskich 
wnętrz i ich niepowtarzalna akustyka 
są dodatkowymi atutami tych wyjąt-
kowych wydarzeń. 

Koncert inauguracyjny zagrał 
Karol Radziwonowicz – wybitny 
pianista, koncertujący od wielu lat 
w najważniejszych salach muzycz-
nych świata. Jest jedynym na świe-
cie pianistą, którego nagrania utwo-
rów Fryderyka Chopina znalazły się 
na stacji orbitalnej w kosmosie oraz 
były odtwarzane podczas misji ko-
smicznej „Endeavour” w lutym 2010 
roku – w 200. rocznicę urodzin na-
szego genialnego kompozytora. 

Pierwszy koncert Chopinowski 
w internecie odbył się w niedzielę, 17 
maja, o godz. 12.00. Transmisja była 
dostępna na Facebooku, na Youtube 
i stronach internetowych koncertów 
chopinowskich i Stołecznej Estrady. 

Koncerty w kolejne niedziele za-
grają znani warszawscy pianiści, m.
in. Aleksandra Świgut, Bronisława 
Kawalla, Piotr Pawlak, Maria Ga-
bryś-Heyke, Joanna Ławrynowicz 
i Jacek Kortus. 

Koncerty w Łazienkach 

Plenerowe recitale muzyki Cho-
pina zorganizowano po raz pierw-
szy w 1959 r., po zrekonstruowaniu 
pomnika kompozytora. Z biegiem 
czasu wielokrotnie zmieniały swoją 
formułę. W tym roku, po raz pierw-
szy w historii, pianiści nie zagrają 
pod pomnikiem Chopina, lecz wystą-
pią dla słuchaczy online – zagoszczą 
na ekranach komputerów i telefonów 
w naszych domach.

Cykl koncertowy finansowany 
jest ze środków m.st. Warszawy. 

 
Kalendarz najbliższych 

koncertów: 

MAJ 
niedziele, godz. 12.00 
31 maja – Bronisława Kawalla 
CZERWIEC
niedziele, godz. 12.00 
7 czerwca – Piotr Pawlak 
14 czerwca – Joanna Ławrynowicz 
21 czerwca – Jacek Kortus 
28 czerwca – Julia Kociuban 
LIPIEC
niedziele, godz. 12.00 
5 lipca – Maria Gabryś-Heyke 
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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

OKNA-PEŁEN SERWIS. Naprawa, 
regulacja, wymiana szyb i uszczelek. 
Tel. 787 793 700

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

Horoskop
od 30 maja do 27 czerwca 2020 r.

WODNIK (21 I – 18 II)
Dobre samopoczucie i wio-
senny przypływ energii 
spowodują, że zapragniesz 

zmian w życiu. Będziesz mieć dosyć kwa-
rantanny, ograniczeń, zakazów i zobo-
wiązań. Zamarzysz o przygodach i wol-
ności. Nic na to nie poradzisz – odłóż 
to wszystko na później, teraz najważniej-
sze jest zdrowie Twoje i Twoich bliskich.

RYBY (19 II – 20 III)
Przed Tobą czas wymagają-
cy dużej aktywności, działa-
nia, podejmowania decyzji, 

zmagania się z trudnościami. Na szczę-
ście ograniczenia i zakazy zostają po-
woli zdejmowane, więc poprawi się 
Twoje samopoczucie. Ale musisz stanąć 
na wysokości zadania i poradzić sobie 
ze wszystkim. Troska o pracę i finanse – 
będą źródłem napięcia i konfliktów. 

BARAN (21 III – 20 IV)
Przed Tobą korzystny okres. 
Poczujesz, że jesteś na swoim 
miejscu, wśród bliskich ludzi, 

na których Ci zależy. Jednym słowem, 
ze wszystko jest tak, jak być powinno. 
Odnowione w czasie kwarantanny 
więzi rodzinne, poczucie porozumienia 
ze światem – te stany będą Ci dodawały 
skrzydeł. Wykorzystaj sprzyjający czas 
i rozwiąż męczące Cię problemy. 

BYK (21 IV – 21 V)
Twoje życie nabierze tempa. 
Nie martw się, gwiazdy Ci 
sprzyjają i nie czeka Cię pu-

sta gonitwa. Bez wielkiego wysiłku uda 
Ci się utrzymać dobre kontakty, także te 
dotyczące spraw zawodowych, bizneso-
wych, a to przełoży się na stan Twoich 
finansów. Ta aktywność nie odbije się 
na Twoim zdrowiu, ale pamiętaj o ogra-
niczeniach – pandemia jeszcze trwa. 

BLIZNIĘTA (22 V – 21 VI)
Na brak zajęć nie będziesz 
narzekać. Musisz teraz bar-
dzo dbać o pracę, odrobienie 

braków finansowych będzie wymagało 
sporego wysiłku, ale jest nadzieja, że 
wkrótce możesz znacznie poprawić swo-
ją sytuację finansową. 
Jeśli zdecydowanie ruszysz naprzód, los 
Cię nagrodzi. W uczuciach – ukojenie 
nerwów i okres pełen harmonii i blisko-
ści.

RAK (22 VI – 22 VII)
W najbliższych dniach bę-
dziesz się czuł znakomicie 
i zaczniesz działać z nową 

energią. Wykorzystaj ten okres, aby 
wcielić w życie to, co dla Ciebie naj-
ważniejsze. Po okresie pracy zdalnej 
mogą nastąpić zwolnienia, więc musisz 
wykazać się pracowitością, aby Cię nie 
dotknęły redukcje. Postaraj się bardziej 
dbać o kondycję; ćwicz, spaceruj, bie-
gaj… 

LEW (23 VII – 23 VIII)
Nie będziesz miał teraz gło-
wy do poważnych spraw wy-
magających namysłu i sku-

pienia. Twoje myśli krążą wokół urlo-
pu, ale w tym roku planuj wypoczynek 
w kraju. W Polsce jest tyle wspaniałych 
miejsc, których jeszcze nie znasz. Nawet 
jeśli wkrótce granice zostaną otwarte, 
to pamiętaj, że pandemia jeszcze trwa. 
Przyjdzie jeszcze czas na dalekie impre-
zy turystyczne. 

PANNA (24 VIII – 22 IX)
Po okresie nadmiaru obo-
wiązków nadszedł czas przy-
musowego zwolnienia, ale 

kwarantannę wykorzystałaś na odrobie-
nie domowych zaległości i żeby zrobić 
coś dla bliskich. Sprawy zawodowe będą 
się toczyły nadal, ale nie będą wymagały 
od Ciebie takiej aktywności jak dotych-
czas. Niestety może się to wiązać z po-
gorszeniem sytuacji finansowej. 

WAGA (24 IX – 23 X)
Nastaw się na trudności 
w sferze zawodowej – zamro-
żenie gospodarki ma swoje 

konsekwencje finansowe, a dodatkowo 
jakiś konflikt utrudni Ci realizację pla-
nów. Postaraj się rozwiązać go dyploma-
tycznie, to umocni Twoją pozycję. W ra-
zie wątpliwości poradź się rodziny. W fi-
nansach – jeśli wydasz za dużo, czekają 
Cię kłopoty z uzupełnieniem zasobów. 

SKORPION (24 X – 22 XI)
W sferze zawodowej skup 
się na dwóch kwestiach: re-
lacjach międzyludzkich oraz 

sprawach, które wymagają kreatywności 
w związku z trudną sytuacją gospodar-
czą. W finansach gorzej, ale przecież 
przyjdzie jeszcze lepszy czas. Dwa mie-
siące zamrożenia działalności musiały 
spowodować wielkie straty, a odrobienie 
ich wymaga dużego wysiłku i cierpli-
wości. 

STRZELEC (23 XI – 21 XII)
Wiosna przynosi siły, popra-
wia humor i będziesz mógł 
bardziej aktywnie zająć się 

swoimi sprawami, zwłaszcza zawodowy-
mi. To dobrze, bo możesz liczyć na po-
chwały zwierzchników, a nawet awans. 
W uczuciach – romantyczne chwile. 
Zdrowie – lepsze niż ostatnio, możesz 
je jeszcze poprawić częściej planując 
aktywny wypoczynek. 

KOZIOROŻEC (22 XII – 20 I)
Napięte terminy i dużo obo-
wiązków nie będą Ci dawały 
spokoju. Nie daj się stresowi 

– uspokój myśli i spojrzyj na problemy 
z dystansu. Pamiętaj, że wielu ludzi może 
Ci teraz zazdrościć, bo oni zmagają się 
z depresją i strachem o pracę i zarob-
ki. Bądź spokojny, nawet jeśli będziesz 
w nerwach, dasz radę. W uczuciach – 
więcej zaufania. 

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach  
od 1 do 24 utworzą rozwiązanie.
Poziomo: 1) zanadrze;7) naczynie kuchenne; 8) nie ma rodzeństwa; 9) prze-
ciwnik rejenta; 10) dawny urzędnik ściągający podatki; 12) okrągły opłatek 
będący przedmiotem ofiary mszalnej; 14) drzewo sadzone wzdłuż szosy;  
16) ostatni przypadek w deklinacji; 19) kres małżeństwa; 21) baczenie;  
22) szybki koń; 23) podium.

Pionowo: 1) zabawka w stroju arlekina; 2) prosty drewniany stołek; 3) spust; 
4) okręt, na którym według Biblii schronił się Noe; 5) dzienniczek studenta; 
6) zwierzę okryte wapiennym pancerzem z kolcami; 11) nauka o racjonalnym 
gospodarowaniu; 13) przeciwnik w dyskusji; 15) heroizm; 17) papier warto-
ściowy uprawniający do dywidendy; 18) kłótnia, spór, zatarg; 20) w pamięci 
komputera. 
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