
Kapituła konkursu „Innowa-
cyjny Menedżer Kultury” o in-
dywidualną nagrodę Marszałka 
Województwa Mazowieckiego 
przyznała dyrektorce Biblioteki 
Publicznej w Dzielnicy Bemowo 
wyróżnienie honorowe. W uzasad-
nieniu czytamy: „za innowacyj-
ność w wykorzystaniu nowocze-
snych technologii w odpowiedzi 
na potrzeby czytelników i czy-
telniczek i wyzwania czasu oraz 
narzędzi kierowania zespołem, 
a także za wdrożenie pierwszego 
w Polsce video zapisu.” – Jestem 

bardzo wdzięczna za to wyróżnie-
nie. Podziękowania należą się ca-
łemu zespołowi bemowskiej biblio-
teki, a także czytelnikom, dzięki 
którym zmieniamy się i staramy 
się stale o to, by czuli się u nas 

dobrze – mówi dyrektor Anna Fi-
szer-Nowacka. 

Ponadto kapituła konkursu do-
ceniła wysoki poziom nadesłanych 
kandydatur. Zgłoszone menedżerki 
i menedżerowie to osoby będące 
promotorami zmian i dobrych prak-
tyk, odważnie wytyczające nowe 
kierunki w swoim środowisku. 

Celem konkursu jest rozpo-
wszechnienie inspirujących no-
wości w zarządzaniu w kulturze, 
a także promocja laureatów i lau-
reatek, którzy/które te nowoczesne 
koncepcje realizują.

Pomnik został nazwany Ma-
rymonckim Nieśmiertelnikiem. 
Nieśmiertelnik to kawałek blachy 
z nazwiskiem, stopniem i przy-
działem żołnierza. Gdy ten gi-
nie, jedna część nieśmiertelnika 
zostaje przy ciele, by można było 
zidentyfikować później zwłoki. 
Drugą zabiera dowódca, by prze-
kazać złą wiadomość rodzinie. Ten 
Marymoncki Nieśmiertelnik na 
zawsze będzie przypominać o bo-
haterskich dziewczętach i chłop-
cach, którzy zginęli tu w masakrze 
dzielnicy – powiedział podczas 
odsłonięcia monumentu Marek 

Rzeszotarski, syn słynnego ma-
jora Adama Rzeszotarskiego ps. 
Żmija, dowódcy Zgrupowania 
„Żmija” walczącego w Powstaniu 
Warszawskim na Żoliborzu, Mary-
moncie, Rudzie i Kaskadzie.

Na uroczystość odsłonięcia po-
mnika przybył także plut. pchor. 
Wacław Gluth-Nowowiejski ps. 
Wacek, który jako osiemnastolatek 
był dowódcą poległych na Mary-
moncie. Sam, ciężko ranny, chory, 
zaropiały, z ranami pełnymi roba-
ków i dosłownie gnijący za życia 
ukrywał się w suterenie domu przy 
nieistniejącej dziś ulicy Szlachec-

kiej. Jako jeden z raptem kilkuset 
ludzi pozostał w mieście po tym, 
jak Niemcy wygnali z Warszawy 
wszystkich mieszkańców. „Wa-
cek” miał halucynacje: widział 
nieżyjącego brata oraz magazyn 
napojów. – To były setki butelek 
oranżad, lemoniad, syfony z wodą 
sodową. Byłem tak odwodniony, 
że mój umysł śnił o piciu – wspo-
minał Wacław Gluth-Nowowiej-
ski. Dopiero po kilku tygodniach 
agonii umierającego podoficera 
znalazła kobieta, która przedarła 
się na Marymont, by zobaczyć, 
co ocalało z jej dobytku. Był 2 
listopada 1944 roku – miesiąc po 
kapitulacji Powstania…

Podczas uroczystości kpr. 
pchor. „Wacek” prężnym krokiem 
podszedł pod pomnik i złożył 
pod nim kwiaty. Silne wzruszenie 
i emocje nie pozwoliły mu na od-
czytanie przemówienia . Wyręczył 
go w tym przyjaciel i jednocześnie 
syn jego dowódcy – Marek Rze-
szotarski.

– Niech ten Pomnik przypo-
mina o największej ofierze, jaką 
może złożyć człowiek – ofierze 
własnego życia. A my, potomni, 
zróbmy wszystko, by nie była ona 
daremna. Nigdy więcej wojny, nie-
nawiści, agresji, konfliktów, spo-
rów. Bądźmy tolerancyjni, bądźmy 
po prostu dobrzy! – napisał na ko-
niec swojego przemówienia plut. 
pchor. „Wacek”.

• Pani burmistrz, skąd się Pani 
wzięła na fotelu burmistrza 
Ochoty? 

– Od roku w naszym klubie „Za-
wsze z Ochotą” prowadziliśmy 
rozmowy, długie i trudne. Chcie-
liśmy coś zrobić dla naszej dziel-
nicy, chcieliśmy zacząć działać, bo 
nie byliśmy zadowoleni ze sposo-
bu zarządzania Ochotą. Niestety, 
poprzedni zarząd uciekał od decy-
zji po stracie większości głosów 
w radzie, grał na zwłokę. A strata 
wynikła z tego, że nie słuchali 
krytycznych głosów, nie wycią-
gali wniosków. Nie było żadnej 
zdrady, chociaż tak próbowano 
to interpretować. W samorządzie 
nie można uciekać od demokracji, 
a w tym kierunku szły działania 
tej ekipy. Szukaliśmy wsparcia 
z drugiej strony, w klubie Prawa 
i Sprawiedliwości. I okazało się, 

że tu rozmawiamy po partnersku, 
że dochodzimy do porozumienia. 
Że można - i trzeba - oddzielić 
wielką politykę od tego co na-
sze ochockie, lokalne. Na naszym 
terenie, w samorządzie, nie ma 
miejsca na politykę. Zaczęło się od 
jednej sprawy, a potem poszło już 
dalej. Jak się jest sercem ze swoją 
dzielnicą i z jej mieszkańcami, to 
można się porozumieć i wspólnie 
działać.
• Pani ma duszę społeczniczki?
– Tak, zawsze chciałam coś robić, 
organizować, działać  wspólnie 
z innymi. Tak było od najmłod-
szych lat. Jestem konsekwentna 
i uparta, a to w samorządzie jest 
bardzo ważne. Zawsze jest mi bli-
skie to, co dotyka mieszkańców, 
moich sąsiadów.

Więcej czytaj na str. 4
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Sercem ze swoją dzielnicą

 

Wykonuję terapię komórkową:

Terapia osoczem bogatopłytkowym (GLO PRP)

leczenie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, 

przeciwzapalne; stosowane w  chorobach 

degeneracyjnych lub pourazowych chrząstki stawowej. 

RZS – przeciwbólowo. Przewlekłe dolegliwości bólowe 

przyczepów ścięgien i  więzadeł (przeciążenia), np. łokieć 

tenisisty. Leczenie przeciwbólowe stawów kręgosłupa  

w    przebiegu dyskopatii  i  zmian zwyrodnieniowych. 

Leczenie przeciwbólowe stawów krzyżowo-biodrowych.

Dariusz Grela 
specjalista chirurgii urazowej  
i ortopedii II st.

Miejsca przyjęć – konsultacja; 
terapia komórkowa, iniekcje
Warszawa: Wola, ul. Łucka 18
Gabinety Lekarskie Łucka (gab. Nr 5) 
tel. 539250863

GABINET ORTOPEDYCZNY  
–  SPRAWNOŚĆ W  KAŻDYM WIEKU!

W 77. rocznicę rzezi Marymontu, na osiedlu Ruda, w rejonie budynku 
Klaudyny  26C,  odsłonięty  został  pomnik  upamiętniający  żołnierzy 
Zgrupowania AK „Żmija”, którzy zginęli w tej masakrze. Monument 
ma formę zardzewiałego nieśmiertelnika. Uroczystość była niezwykła 
– uczestniczył w niej dowódca poległych tu 14 września 1944 roku po-
wstańców plut. pchor. Wacław Gluth-Nowowiejski ps. Wacek.

ROZMOWA Z DOROTĄ STEGIENKĄ 
 BURMISTRZEM  DZIELNICY OCHOTA
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Ciąg dalszy ze str. 1

• Od kiedy jest Pani w samorzą-
dzie Ochoty?

– Byłam radną drugą kadencję. 
W czasie jej trwania zostałam wy-
brana najpierw na zastępcę burmi-
strza, a 4 października br. -  na bur-
mistrza. Na Ochocie mieszkam od 
zawsze, a moja rodzina od pokoleń. 
Znam tu każdą ulicę, każdy skwer 
czy zaułek. To wszystko jest mi 
bardzo bliskie, moje. Spotykam się 
z ludźmi i choć nie zawsze jestem 
w stanie im pomóc, to rozumiem ich 
problemy, bo jestem stąd. Ale nawet 
jeśli nie można pomóc, trzeba wy-
słuchać i zrozumieć. Albo poszukać 
innego rozwiązania, innego urzędu, 
wskazać inną drogę. Ważna jest 
szczerość, trzeba być prawdziwym. 
Burmistrzem się bywa, a mieszkań-

cem, sąsiadem jest się zawsze. Lu-
dzie szybko wyczuwają szczerość, 
podobnie jak fałsz.
• Jakie są Pani plany na najbliż-

szy czas i w dalszej perspek-
tywie?

– Jest ich bardzo dużo – kultural-
nych, oświatowych, inwestycyjnych 
i innych. Ale wszystko zależy od 
budżetu, który jest bardzo okrojony. 
A my musimy jeszcze dofinansować 
rozpoczęte i realizowane  inwesty-
cje, które były wcześniej niedosza-
cowane. Nie  wszystko da się zre-
alizować, ale będziemy próbować. 
W obecnym zarządzie jest pełne 
zrozumienie, otwartość, więc dużo 
sobie po tym obiecuję. Na przykład 
strefa płatnego parkowania. Z ZD-
M-em trudno się dogadać, a musimy 
z nimi współpracować. Ludzie czują 
się oszukani rozwiązaniami, które 
im narzucono po konsultacjach, 
których tak naprawdę nie było, bo 
konsultowano co innego, niż potem 
narzucono. Abonament obszarowy 
dla mieszkańców za 600 zł rocznie 
to drogie rozwiązanie, a ma obo-
wiązywać od 15 listopada, bo Rada 
Warszawy taką uchwałę przyjęła. 
Ciągle, od lat nierozwiązany jest te-
mat kładki nad torami na Rakowcu. 

Spotkaliśmy się w tej sprawie z wła-
dzami Włoch, bo to również ich bo-
lączka – brak czynnej kładki utrud-
nia życie mieszkańcom obu naszych 
dzielnic. Ale kładka jest własnością 
PKP i to oni muszą ją rozebrać, 
a miasto następnie wybuduje nową. 
Hala sportowa przy Szkole Podsta-
wowej nr 264 jest ciągle w fazie 
projektu, ale już jest niedoszacowa-
na. Szkoła się rozwija i oczekiwania 
społeczne duże.
Sprawa Reduty Ordona też ciągnie 
się od lat. Chcemy to miejsce godnie 
upamiętnić, stworzyć tam pawilon 
pamięci, rodzaj muzeum. Ale żeby 
to zrobić trzeba wykupić grunty, 
a na to nie mamy funduszy. Utwo-
rzyliśmy zespół, złożony z history-
ków i przedstawicieli Ministerstwa 
Kultury, które udało nam się sprawą 
zainteresować, więc może pieniądze 
na wykup się znajdą. Ogłosiliśmy 
też konkurs na dwa murale o tema-
tyce Reduty Ordona, które mają po-
wstać w bezpośrednim sąsiedztwie 
tego historycznego miejsca.
• To bardzo bogate i ambitne 

plany jak na połowę kadencji, 
bo tyle czasu zostało do ko-
lejnych wyborów samorządo-
wych…

- Ale to nie wszystko, trzeba zrobić 
znacznie więcej. Są jeszcze remon-
ty podwórek, na które mieszkańcy 
bardzo czekają, bo chcą mieć ład-
ne, zielone otoczenie. Rewitaliza-
cja altanek śmietnikowych, „odbe-
tonowanie” podwórek, nasadzenie 
roślin – to wszystko kosztuje, ale 
jest konieczne dla czystości i este-
tyki najbliższego otoczenia miesz-
kańców. Dogadujemy się ze wspól-
notami mieszkaniowymi, ustalamy 
harmonogram prac, robimy tyle ile 
możemy w obecnej chwili. 
Bardzo chciałabym zwiększyć środ-
ki na placówki wspomagania dzien-
nego dla młodzieży, która bardzo 
ucierpiała w pandemii przez za-
mknięcie w domach i izolację od ró-
wieśników. Jest w tej chwili ogrom-
ne zapotrzebowanie na imprezy kul-
turalne, spotkania, wspólne działa-
nia. Bardzo tego potrzebują nie tylko 
dzieci, ale także seniorzy. Wszyscy 
mają dość ograniczeń i izolacji, sie-
dzenia w domu. Chcą być aktywni, 
spotykać się, coś wspólnie robić.
Mieszkańcom Ochoty bardzo do-
skwiera brak Urzędu Stanu Cywil-
nego. Po każdy dokument muszą 
jeździć do innych dzielnic, a prze-
cież Ochota miała swój USC. I bę-

dzie miała, chcemy otworzyć go 
w nowej placówce przy ul. Pawiń-
skiego 30 jeszcze w tym roku. 
Jest jeszcze tyle spraw ważnych, 
pilnych do załatwienia. Rewitali-
zacja parków – na Rakowcu, czy 
Malickiego – choć trochę przydało 
by się odświeżyć zieleń i małą ar-
chitekturę. Place zabaw też wyma-
gają nakładów. No i od lat nieroz-
wiązany problem wyprostowania 
Alej Jerozolimskich. Kiedyś trzeba 
to wreszcie zrobić. Z punktu wi-
dzenia mieszkańca wszystko jest 
ważne, a my jesteśmy po to, żeby 
to zrobić.
• Ogromne plany wymaga-

ją wielkiego zaangażowania 
i dużo czasu. Jak pani rodzina 
znosi Pani awans i tyle nowych 
obowiązków?

– To oczywiście wielkie wyzwanie 
i dla mnie, i dla moich bliskich. Ale 
u nas wszyscy są społecznikami, 
każdy coś robi dla innych, mamy to 
we krwi. Dziadek aktywnie działa 
w Radzie Seniorów, syn w szkolnym 
samorządzie, ja także jeszcze udzie-
lam się w radach rodziców w szko-
łach moich synów. Rozumieją mnie 
i wspierają razem z moim mężem 
– po prostu mam cudowną rodzinę. 
Ale też ja nie robię niczego kosztem 
rodziny. Kluczem do wszystkiego 
jest dobra organizacja.

Rozmawiała: Danuta Wieluńska

Od 15 listopada 2021r. na Ocho-
cie obowiązywać będzie Strefa 
Płatnego Parkowania Niestrzeżo-
nego – SPPPN. Decyzja ta wpro-
wadzona została Uchwałą Rady 
m. st. Warszawy nr LI/1570/2021 
z 08.07.2021r. Mieszkańcy Ochoty 
będą mogli ubiegać się o wydanie 
abonamentu mieszkańca. Abo-
nament mieszkańca uprawnia do 
parkowania w strefie SPPN obec-
nie za 30 złotych rocznie i wydaje 
go Zarząd Dróg Miejskich (ZDM). 
Może go otrzymać osoba fizyczna, 
która spełnia łącznie następujące 
warunki:
– jest zameldowana na pobyt stały 

lub czasowy na terenie Strefy 
Płatnego Parkowania Niestrze-
żonego;

– jest właścicielem, współwłaści-
cielem lub użytkownikiem sa-
mochodu;
Rejon obowiązywania abo-

namentu mieszkańca wyznacza-
my, wybierając do 8 parkomatów 
(może być ich mniej) w promieniu 
150 metrów od miejsca zameldo-
wania mieszkańca w Strefie Płat-
nego Parkowania Niestrzeżonego 
(SPPN), przy czym wyboru parko-
matów dokonuje zainteresowany.

ZDM zamierza wprowadzić dwa 
zezwolenia do parkowania:
• Abonament mieszkańca – (re-

jonowy) -ograniczony do 8 lub 
mniej najbliższych parkomatów 
(w promieniu 150 metrów od 
miejsca zamieszkania); Dodatko-
wo będzie możliwość parkowa-
nia w promieniu dalszych 100 
m w strefie oznakowanej B-39, 
jeżeli zamieszkuje się na tere-

nie objętym strefą (B-39 oznacza 
strefę ograniczonego postoju). 
Szczegóły dot. stref na stronie 
ZDM.

• Identyfikator B-35- (obszaro-
wy)-obowiązujący na większym 
terenie, np. całym osiedlu; 
Identyfikator B-35 wydawany 

przez ZDM przysługuje wyłącz-
nie posiadaczom abonamentu 
mieszkańca i upoważnia do posto-
ju w określonej strefie na terenie 
SPPN. Są to odcinki dróg ozna-
kowane znakiem B-35 – „zakaz 
postoju”, z tabliczką o treści „Nie 
dotyczy posiadaczy identyfikatora 
„B-35 – XYZ”, gdzie XYZ oznacza 
kod obszaru wpisany na identyfi-
katorze. Pierwsza litera jest ozna-
czeniem dzielnicy, zaś dwie kolejne 
cyfry oznaczają dany obszar. Koszt 
identyfikatora – 600 PLN rocznie, 
płatne kartą, lub za potwierdzeniem 
przelewu, istnieje możliwość opłaty 
w 2 ratach.
(więcej o abonamentach pod adre-
sem zdm.waw.pl/sprawy/parkowa-
nie/abonament-mieszkanca )

O Abonament mieszkańca 
można występować drogą elek-
troniczną (e-abonament – nie ma 
potrzeby udawania się do punk-
tów obsługi) lub za pośrednictwem 
Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.  
Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie internetowej Zarządu 
Dróg Miejskich. 

Dodatkowo wnioski  o abona-
ment mieszkańca można  składać 
od 18 października w następujących 
punktach:
• Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Gró-

jecka 17 A) w poniedziałki i piąt-

ki w godz. 9.00 – 20.00, wtorek, 
środa, czwartek 9.00 -10.00, so-
bota –  9.00 – 16.00

• Urząd Dzielnicy Ochota (ul. 
Białobrzeska 26) w poniedziałki 
i piątki w godz. 9.00 – 20.00, 
wtorek, środa, czwartek  w godz. 
9.00 – 16.00, sobota - w godz. 
9.00 – 16.00

• Urząd Dzielnicy Ochota (ul. Pa-
wińskiego 30) w poniedziałki 
i piątki w godz. 9.00 – 20.00, 
wtorek, środa, czwartek, w godz. 
9.00 – 16.00, sobota –  w godz. 
9.00 – 16.00

• Oprócz tego, tak jak dotychczas:
• Punkt ZTM, CH BLUE CITY, 

poniedziałek – sobota w godz. 
11.00 – 19.30

• Punkt ZTM, Dworzec Zachodni, 
poniedziałek – piątek w godz. 
7.00 – 20.00
Abonament mieszkańca moż-

na też otrzymać w innych punktach 
ZTM, od poniedziałku do piątku:
• Ul. Żelazna 61, godz. 7.30-17.00
• Lotnisko Chopina, Terminal A, 

godz. 7.00-16.00
• Dworzec Centralny, Hala Głow-

na, godz. 7.00-20.00
• Dworzec Wschodni, Lubelska, 

godz. 7.00-20.00
• Metro Młociny, linia M1, godz. 

7.00-20.00
• Metro Plac Wilsona, linia M1, 

godz. 7.00-20.00
• Metro Dworzec Gdański, linia 

M1, godz. 7.00-20.00
• Metro Ratusz Arsenał, linia M1, 

godz. 7.00-20.00, sobota 9.00-
16.00

• Metro Świętokrzyska, linia M1, 
godz. 7.00-20.00

• Metro Centrum, linia M1, godz. 
7.00-20.00, sobota 11.00-19.00

• Merto Politechnika, linia M1, 
godz. 7.00-20.00, sobota 11.00-
17.00

• Metro Służew, linia M1, godz. 
7.00-20.00

• Metro Imielin, linia M1, godz. 
7.00-20.00

• Metro Księcia Janusza, linia M2, 
godz. 7.00-20.00

• Metro ONZ, linia M2, godz. 
7.00-20.00

• Metro Nowy Świat, linia M2, 
godz. 7.00–20.00

• Metro Wileńska, linia M2, 
godz.7.00-20.00, sobota godz. 
8.00-15.00

• Metro Trocka, linia M2, godz. 
7.00-20.00

WAŻNE: ZDM zgodnie z har-
monogramem, prowadzi prace zwią-
zane z malowaniem oznakowania 
poziomego. W poszczególnych 
miejscach pojawiają się informacje 
o konieczności przeparkowania sa-
mochodu. Pracownicy ZDM robią 
zdjęcia w momencie rozpoczęcia 
prac. Auta, które nie zostały prze-
parkowane są wywożone na lawe-
tach. Jeżeli samochód stał wcześniej 
i nie został przeparkowany – można 
będzie składać reklamacje, ale trze-
ba mieć ważny powód i móc go 
udokumentować. Tryb i czas ich 
rozpatrywania przez ZDM nie jest 
znany. Jeżeli auto zostało zaparko-
wane później (nie ma go na zdję-
ciu), właściciel poniesie koszty jego 
wywozu na lawecie – ponad 500 
PLN i zapłaci mandat w wysokości 
250 PLN.

Przy ul. Spiskiej 1 na Ochocie 
mieści się Szkoła Podstawowa nr 97 
im. Leona Kruczkowskiego. Szkoła 
znana na Ochocie, ceniona. Jak to 
bywa w placówkach oświatowych – 
zawsze znajdzie się coś, co należy 
poprawić, naprawić, wyremontować. 
Po krótkiej wizytacji okolic placów-
ki, w oczy rzuca się niezbyt estetycz-
ne, stare ogrodzenie. Powyginane 
przęsła, rdza, opadające z murków 
tynki. Widać wyraźnie, że uległo ono 
już  zniszczeniu. Czas, warunki at-
mosferyczne robią swoje. Na to nie 
mamy żadnego wpływu. Jednakże są, 
na szczęście, dobre informacje w tym 
temacie. Urząd Dzielnicy Ochota 
m.st. Warszawy przeprowadził po-
stepowanie przetargowe na remont 
ogrodzenia w Szkole Podstawowej 
nr 97 przy ul. Spiskiej. Z informacji 
przekazanych przez Wydział Infra-
struktury Urzędu Dzielnicy Ochota 
wynika, że jest już przygotowana  
umowa na wykonanie prac remonto-
wych, a po jej podpisaniu wykonaw-
ca rozpocznie roboty. Zakres prac 
obejmuje wymianę 400 m bieżących 
ogrodzenia. To sporo. Planowana jest 
wymiana przęseł całego ogrodzenia. 
Jednak zakres prac będzie szerszy. 
– Zostanie też wymienione posado-
wienie ogrodzenia, czyli fundamenty. 
Doprowadzi to  nie tylko do popra-
wienia estetyki, ale przede wszyst-
kim stanu technicznego. Ważne, żeby 
niezbędne prace remontowe udało się 
przeprowadzić jeszcze przed nadej-
ściem zimy. Wszystko wskazuje na 
to, że tak właśnie będzie i SP nr 97 
nabierze nowego oblicza. Oczywi-
ście, nie omieszkamy odwiedzić tego 
miejsca już po wykonaniu prac re-
montowych. O remontach w ochoc-
kich placówkach oświatowych bę-
dziemy informować na bieżąco.

Sercem ze swoją dzielnicą
ROZMOWA Z DOROTĄ STEGIENKĄ BURMISTRZEM  DZIELNICY OCHOTA

Na Ochocie

Płatne parkowanie – abonament ZDM
Remont przy 
SP nr 97
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WOLA ul. Górczewska 176
tel. 22 665-22-24 tel. całodobowy

Praga Płd. ul. Grochowska 285
tel. 22 810-27-47 tel. całodobowy

PEŁNY ZAKRES USŁUG 
NISKIE CENY

WYSOKI STANDARD
I GODNE WARUNKI 

OSTATNIEJ POSŁUGI

Ogłoszenia drobne

W grudniu zakończą się warsz-
taty filmowe zorganizowane dla 
bemowskich seniorów. Ich efektem 
będzie stworzenie krótkiego filmu 
o historii Chrzanowa realizowanego 
za pomocą smartfonów. Uczestnicy 
zajęć z wielkim zapałem i energią 
biorą udział w zajęciach, które pro-
wadzi bemowianin Łukasz Kamiń-
ski, reżyser i montażysta filmowy. 

– Te zajęcia mają swoją historię. 
Zobaczyłem plakat kółka filmowego 
i zaintrygował mnie on. I niech żyje 
bemowska Biblioteka, bo warun-
ki jakie nam udostępnia w trakcie 
projektu są wspaniałe! – podkreśla 
jeden z uczestników, pan Jerzyk. – 
To właśnie dzięki temu projektowi 
poznałem pana Łukasza, reżysera, 
wybitnego pedagoga filmowego, 
który nas tak ciekawie i inspirująco 
prowadzi – dodaje. 

Udział w cyklu zajęć filmowych 
jest bezpłatny. Uczestniczą w nim 
seniorzy mieszkający na Bemowie, 
ale także z innych dzielnic. Program 
projektu przewiduje możliwość na-
uki: podstaw filmowania smartfona-
mi, tworzenia scenariusza, montażu 
filmowego, a w efekcie: realizację 
filmu o historii bemowskiego Chrza-
nowa oraz pokaz filmu z udziałem 
publiczności. 

– Kręcimy komórkami, pracu-
jemy nad scenariuszem, inspiruje-
my się aktualnymi wydarzeniami na 
świecie, aby się dobrze przygotować. 
Zrobimy więc uroczystą premierę 
w bibliotece. Cieszę się, że mogłem 
wziąć udział w tym projekcie. Przede 
wszystkim dzięki niemu czuję się bar-
dziej sprawny i ogarnięty pod kątem 
nowinek elektronicznych – cieszy się 
inny uczestnik zajęć. 

Projekt pn. „Opowiem o tym, jak 
tu było kiedyś. Warsztaty filmowe 
dla seniorów i realizacja filmu” jest 
realizowany w ramach Funduszu 
Edukacji Kulturalnej 2021 współfi-
nansowanego przez miasto stołeczne 
Warszawa. Instytucjami realizujący-
mi warsztaty są Biblioteka Publicz-
na w Dzielnicy Bemowo oraz Miej-
sce Aktywności Lokalnej Chrzanów. 

– Nasi pracownicy z Powstań-
ców Śląskich 17 bardzo dbają 
o zieleń wokół placówki. Zgod-
nie z zasadami zero waste, czyli 
nie niszczymy, tylko przesadzamy, 
z troską o każdą najmniejszą ro-
ślinę udało nam się już dokonać 
rewitalizacji terenu zielonego. 
Wycięliśmy i usunęliśmy uschnię-
te drzewa i rośliny, nasadzamy 
nowe – podkreśla dyrektor biblio-
teki Anna Fiszer-Nowacka, która 
ostatnio wraz z dyrekcją Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, 
nawiązała współpracę z Fundacją 
„Łąka” rewitalizując i wysiewając 
łąkę miododajnych roślin na więk-
szym terenie przy budynku obu 
instytucji. Tam również na począt-
ku wiosny została utworzona łąka 
kwietna. – Razem z wolontariu-
szami zrewitalizowaliśmy kawałek 
ziemi przy placówce sadząc rośli-
ny miododajne. 

Przy placówkach na Konarskie-
go został założony bezpieczny hotel 
dla owadów, w tym na terenie łąk 
kwietnych, a w ramach eko-wolon-
tariatu przez cały rok 2021 prowa-
dzone były działania proekologiczne 
i edukacyjne dla bibliotecznych wo-
lontariuszy. 

Należy również podkreślić, że 
w każdej bemowskiej placówce 
bibliotekarze oraz czytelnicy se-
gregują odpady powstałe podczas 
warsztatów i zajęć, oraz zaprzesta-
no używania jednorazowych rzeczy 
z plastiku na rzecz odpowiedników 
wyprodukowanych z recyklingu 
(słomki, talerzyki, itp.). Ponadto or-
ganizowane są: zbiórka makulatury 
do recyklingu w Czytelni nr XVII 
oraz przy współpracy z Urzędem 
Dzielnicy Bemowo, plastikowych 
korków w każdej placówce biblio-

tecznej. – Dodatkowo udało nam się 
powołać do życia akcję bookcros-
singu, uruchomiliśmy pilotażowo 
w jednej z placówek e-podpis, który 
zostanie umieszczony na karcie zapi-
su i umieszczony w elektronicznych 
dokumentach, a także generujemy 
kody QR, bez potrzeby wydawania 
plastikowej karty bibliotecznej przy 
zapisie – zaznacza dyrektor Fiszer-
-Nowacka. 

Bemowska biblioteka stworzyła 
także ofertę proekologicznych zajęć 
finansowanych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. W ramach spo-
tkań tworzone są przez uczestników 
warsztatów kosmetyki, wszystkie 
według zasad zero waste. Odby-
wają się warsztaty majsterkowania, 
warsztaty roślinne, uświadamiające 
jak ważną role odgrywają rośliny 
w naszym codziennym życiu, oraz 
warsztaty ze zdrowego żywienia – 
dieta roślinna. 

Nie zapomniano też o ofercie 
dla dzieci i dorosłych o tematyce 
zero-waste w tym szycie worecz-
ków, aby nie używać jednorazowych 
plastikowych zrywek, warsztaty 
i lekcje biblioteczne dla dzieci o te-
matyce upcyklingu oraz  zdrowego 
żywienia.

W bemowskiej bibliotece  

Eko-działania wolontariuszy 
Rewitalizacja terenów zielonych, zbiorniki retencyjne, segregacja odpadów, zbiórka maku-
latury, łąka kwietna, bookcrossing, domki dla owadów – to tylko niektóre działania bemow-
skiej biblioteki w ramach proekologicznych zmian. A wszystko po to, by edukować i świado-
mie dbać o środowisko naturalne wokół biblioteki. 

• ANTYCZNE MEBLE, OB-
RAZY, srebra, platery, książki, 
pocztówki, odznaki, odznacze-
nia, szable, bagnety. Gotówka. 
Tel. 504 017 418

• FIRMA KOSMETYCZNA 
SZUKA osoby do telefonicz-
nej obsługi klienta, miejsce 
pracy Łomianki. Zgłosze-
nia:biuro@chantarelle.pl 

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

Aktywni seniorzy tworzą film

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1079) zawiadamiam, że w dniu 27 września 2021 r. została wydana decyzja  
Nr 95 SPEC/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przebudowy lotniska 
użytku publicznego na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8,  
02-147 Warszawa, dla inwestycji pn.: „Budowa wieży kontroli ruchu lotniczego i parkingu 
naziemnego z zadaszeniem miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu na terenie działek nr ew. 33/100, 33/102 z obrębu 2-06-18 oraz 
działek nr ew. 2/10 i 62 z obrębu 2-06-07 w Porcie Lotniczym Warszawa przy ul. Wieżowej 
w Warszawie”.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy 
wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 

14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem 
Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), doręczenie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), gdzie można 
zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

WI-I.7820.3.15.2019.MP

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dalej Kpa, oraz 
art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1043 ze zm.), informuję, iż w dniu 2 września 2021 r., została wydana decyzja 
Wojewody Mazowieckiego Nr 599/SAAB/2021, znak: WI-II.7840.9.10.2018.
MPzm.2 zmieniająca decyzję Nr 542/II/2018 z dnia 15 października 2018 r., 
znak: WI-II.7840.9.10.2018.MP, która została zmieniona decyzją Nr 152/SAAB/2021 
z dnia 15 marca 2021 r., znak: WI-II.7840.9.10.2018.MPzm, o pozwoleniu na budowę 
dla inwestycji pn. „Budowa II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka 
zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za stacją 
C4 w zakresie budowy stacji C4 z torami odstawczymi (wyznaczonej pikietażami: 
tor lewy od 46+51,303 do 52+46,459, tor od 46+47,846 do 52+45,900), rozbudowa 
i przebudowa infrastruktury towarzyszącej – wynikające z budowy metra”. 
Adres zamierzenia: 
Adres zamierzenia budowlanego: 
jednostka ew. 146502_8, Dzielnica Bemowo, w m. Warszawa,
obręb 6-11-03, działki o nr ew.: 78/1, 78/2, 78/6, 135/2, 147/4, 150, 151, 153/25cz., 
153/27, 153/28,153/29, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/8, 154/11, 
154/12, 154/26, 154/27, 154/28, 154/29, 154/30, 154/31, 154/32, 154/33, 154/34, 
154/35, 154/36, 154/37, 154/38, 154/39, 154/40, 154/41, 154/42, 154/43, 154/44, 
154/45, 154/46, 154/47, 154/48, 156, 160/1, 160/2;
obręb 6-11-04, działki o nr ew.: 125/2, 142/10;
obręb 6-11-06, działki o nr ew.: 15/7, 15/9, 22/3, 22/4, 22/5, 23/2, 23/4,23/5, 24/3, 
24/4, 25/2, 30/2, 31, 32, 41/10, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 
42/10, 53, 54,55/2;
obręb 6-11-10, działki o nr ew.: 1/2, 1/3, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 
1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 3/81, 3/83, 3/84, 5/11, 5/31, 5/32, 5/35, 
5/36, 5/37, 5/38, 5/40, 5/79, 5/95, 5/96, 5/97, 5/98, 23/3, 23/5, 23/7, 23/8, 25;
obręb 6-11-11, działki o nr ew.: 1/4, 1/5, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 
1/22, 2/1, 3/1, 3/20, 3/21, 3/22, 3/23, 3/29, 3/30, 3/31, 3/32;

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale 

Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z decyzją oraz aktami postępowania, może tego 
dokonać w siedzibie tutejszego organu na Pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek 
w godz. 13.00–16.00 lub w czwartek w godz. 8.00–12.00 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą 
obsługiwane. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min 
i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba 
do jednej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m 
odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, 
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, 
w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o jej wydaniu.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 
14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

WI-II.7840.9.10.2018.MPzm.2
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Teren inwestycji został po-
dzielony na trzy obszary. Prace 
przy wejściu do metra Stare Bie-
lany i przed budynkiem poczty 
przy al. Zjednoczenia zostaną 
zrealizowane na początku 2022 
roku, natomiast plac przed Bie-
lańskim Integratorem Przedsię-
biorczych przejdzie metamorfozę 
najpóźniej do wiosny 2023 roku. 
Koszt inwestycji wynosi ponad 
milion złotych, z czego 750 ty-
sięcy złotych dołożyła dzielnica 
Bielany.

Pojawią się tu byliny i różne 
gatunki krzewów, m.in. forsycja, 
bluszcz pospolity, tawulec pogięty, 
hortensja bukietowa, jaśminowiec, 
laurowiśnia. Kompozycje dopeł-
nią rośliny cebulowe – tulipany, 
narcyzy, cebulice syberyjskie, 

szachownice perskie czy czosnek 
olbrzymi.

Na terenie nowego skweru po-
jawi się 7 ławek warszawskich oraz 
siedziska na drewnianym podeście. 
Zainstalowane zostaną też latarnie 
i kosze na śmieci, a w części północ-
nej zamontowany będzie zamgła-
wiacz, który zapewni mieszkańcom 

przyjemną ochłodę w upalne dni. 
Cały teren będzie dostępny dla osób 
niepełnosprawnych.

W 2015 roku Anna Drozd 
zgłosiła projekt na Skwer Integra-
tor. Sam projekt nie wygrał, ale 
wzbudził duże zainteresowanie, 
dlatego zarząd dzielnicy zdecydo-
wał o realizacji zadania.

Projekt Bielańskie rewolu-
cje podwórkowe zapoczątkowa-
ny przez wiceburmistrza Bielan 
Włodzimierza Piątkowskiego 
od kilku lat realizowany jest nie 
tylko na terenach zarządzanych 

przez dzielnicowy Zakład Gospo-
darowania Nieruchomościami. 
Od jakiegoś czasu do podobnych 
działań włodarze Bielan zachę-
cili spółdzielnie mieszkanio-
we. – W ubiegłym roku wspól-

nie z Warszawską Spółdzielnią 
Mieszkaniową przeprowadziliśmy 
rewitalizację podwórka w rejonie 
budynku ul. Jarzębskiego 1. Kilka 
dni temu prace ruszyły na kolej-
nych podwórkach przy ul. Starej 
Baśni 3 i 12 – mówi Grzegorz 
Pietruczuk, burmistrz Bielan. 
Spółdzielnia wykonuje prace bu-
dowlane (m.in. usunięcie starego 
asfaltu, nowe oświetlenie i na-
wierzchnia), a urząd zajmuje się 
wykonaniem nasadzeń.

Na podwórku przy ul. Starej 
Baśni 3 pojawi się prawie 1400 
bylin i krzewów oraz 5 jabłoni. 
Przy ul. Starej Baśni 12 ogrodnicy 
posadzą 2800 krzewów i bylin.

W Bielańskim Centrum Edukacji 
Kulturalnej podczas uroczystej gali 
wyróżniono kilkudziesięciu pedago-
gów  za wzbogacanie oferty eduka-
cyjnej placówek oświatowych, za 
wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne, 
za doskonalenie zawodowe oraz za 
skuteczne wprowadzanie nowator-
stwa pedagogicznego.

Nagrodą specjalną burmistrz 
Bielan Grzegorz Pietruczuk wy-

różnił 76 nauczycieli i dyrektorów, 
a siedem osób otrzymało nagrodę 
specjalną Prezydenta m.st. Warsza-
wy. 

Jednak najważniejsze wyróżnie-
nia przyznali… uczniowie. 27 peda-
gogów otrzymało tytuł Nauczyciela 
Roku, a dwóch uhonorowano tytu-
łem Super Nauczyciela (w poprzed-
nich latach zdobyli trzy razy tytuł 
Nauczyciela Roku). 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 
dalej Kpa, oraz art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1043), informuję, iż w dniu 7 września 2021 r., została wydana 
decyzja Wojewody Mazowieckiego 612/SAAB/2021, znak: WI-II.7840.9.12.2018.
MPzm.2 zmieniająca decyzję Nr 520/II/2018 z dnia 25 września 2018 r., znak:  
WI-II.7840.9.12.2018.MP, która została zmieniona decyzją Nr 151/SAAB/2021 
z dnia 15 marca 2021 r., znak: WI-II.7840.9.12.2018.MPzm, o pozwoleniu na budowę 
dla inwestycji pn. „Budowa II linii metra w Warszawie - II etap realizacji odcinka 
zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych za 
stacją C4 w zakresie budowy stacji C5 (wyznaczonego pikietażami: tor lewy od 
61+06,385 do 62+66,385, tor od 61+01,500 do 62+61,500), rozbudowa i przebudowa 
infrastruktury towarzyszącej – wynikające z budowy metra”. 
Adres zamierzenia budowlanego: 
jednostka ew. 146518_8, Dzielnica Wola, w m. Warszawa:
obręb 6-06-06, działki o nr ew.: 88/16, 91/1, 91/2.
obręb 6-07-01, działki o nr ew.: 1/5, 1/6, 1/8, 1/9, 1/12, 1/18, 1/20, 1/21, 1/22, 1/37, 
1/39, 1/40, 9/1, 9/2., 9/24, 9/26, 10, 11, 31/6, 31/8, 49/4, 49/5, 50, 51, 162/1, 163/1, 
164/3, 206;

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale 

Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa.

Strona chcąca zapoznać się z decyzją oraz aktami postępowania, może tego 
dokonać w siedzibie tutejszego organu na Pl. Bankowym 3/5 pok. 7 w poniedziałek 
w godz. 13.00–16.00 lub w czwartek w godz. 8.00–12.00 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą 
obsługiwane. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min 
i nie może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba 
do jednej sprawy. Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m 
odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, 
dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa. 

Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, 
w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji lub zawiadomienia o jej wydaniu.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie  
14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

WI-II.7840.9.12.2018.MPzm.2

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) dalej Kpa, oraz 
art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1043 ze zm.), informuję, iż w dniu 9 lipca 2021 r., zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego 
w sprawie „zmiany” decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 519 II/2018 z dnia 
25 września 2018 r. znak: WI-II.7840.9.11.2018.MP, o pozwoleniu na budowę 
dla inwestycji pn.: „Budowę II linii metra w Warszawie – II etap realizacji odcinka 
zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” do torów odstawczych 
za stacją C4 w zakresie budowy szlaku D5 (wyznaczonego pikietażami: tor lewy 
od 52+46,459 do 61+06,385, tor od 52+45,900 do 61+01,500), rozbudowa 
i przebudowa infrastruktury towarzyszącej – wynikające z budowy metra”. 
Adres zamierzenia:  
jednostka ew. 146518_8, Dzielnica Wola, w m. Warszawa:
obręb 6-07-01, działki o nr ew.: 211/7 (teren zamknięty), 1/8, 1/12, 1/15, 1/17, 1/18, 
1/19, 1/20, 1/21, 1/27; 
obręb 6-11-11, działki o nr ew.: 1/2, 1/5, 1/7, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 1/21, 1/22, 
1/23 (obecnie działki o nr ew. 1/31 i 1/30), 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 6/7; 
jednostka ew. 146502_8, Dzielnica Bemowo, w m. Warszawa.
obręb 6-11-04, działki o nr ew.: 142/2, 142/5, 142/11; 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, stronami w postępowaniu 
w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy 
wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania 
obiektu.

Jednocześnie na podstawie art. 123 Kpa, art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane,  
zawiadamia się, że w dniu 19 sierpnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał 
postanowienie Nr 1196/SAAB/2021, w którym nałożył na inwestora obowiązek 
usunięcia wskazanych nieprawidłowości i braków w projekcie budowlanym, 
w terminie 90 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Na powyższe postanowienie Wojewody Mazowieckiego nie służy zażalenie.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa), gdzie 
można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie 
14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

WI-II.7840.9.11.2018.MPzm.                     

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie 9 i 10 § 1 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) dalej Kpa, oraz 
art. 9ac ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 1043), zawiadamia się, że w dniu 5 lipca 2021 r. Wojewoda Mazowiecki 
wydał decyzję 452/SAAB/2021, o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego  
Nr 570/II/2018 z dnia 31 października 2018 r. znak: WI-II.7840.9.14.2018.MP, 
o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa II linii metra w Warszawie 
– II etap realizacji odcinka zachodniego, od szlaku za stacją C6 „Księcia Janusza” 
do torów odstawczych za stacją C4 w zakresie budowy szlaku D6 (wyznaczonego 
pikietażami: tor lewy od 62+66,385 do 66+39,469, tor od 62+61,500 do 66+34,486)”, 
Adres zamierzenia: jednostka ew. 146518_8, Dzielnica Wola, w m. Warszawa.
obręb 6-06-06, działki o nr ew.: 66/45, 66/47, 88/3, 88/4, 88/16, 
obręb 6-07-02, działki o nr ew.: 1/3, 1/12, 1/13.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Strona chcąca 
zapoznać się z aktami postępowania, może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5 pok. 7 
w poniedziałek w godz. 1300–1600 lub w czwartek w godz. 800–1200 po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą 
obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może 
zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna osoba do jednej 
sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m odległości 
pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji 
dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. W trakcie prowadzonego 
postępowania, o czynnościach tutejszego organu, strony postępowania będą 
informowane w drodze publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 ww. ustawy.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po upływie  
14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie. 

Pouczenie
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego: „§ 1. w toku 

postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod 
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.”
WI-II.7840.9.14.2018.MP zm.                       

Święto bielańskiej oświaty Nowy Skwer Integrator
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podpisał umowę na wykonanie zielonej przestrzeni do wypo-
czynku przy stacji metra Stare Bielany.

Podwórka wypełni zieleń
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