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Koronawirus
– co trzeba wiedzieć o epidemii
Dziś trudno przewidzieć, kiedy wygaśnie epidemia koronawirusa. Większość epidemiologów spodziewa się, że 
nastąpi to na przełomie maja i czerwca, ale nie jest to w pełni wiarygodne. Część epidemiologów nie wyklucza też 
możliwości drugiego rzutu epidemii jesienią. Wydaje się, że aktualna sytuacja może uzmysłowić społeczeństwom, 
że jesteśmy tylko częścią świata przyrody i powinniśmy nauczyć się szacunku do niej – mówi prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Chomiczewski. O tym, jak zminimalizować ryzyko zakażenia, czy noszenie maseczek ma sens i czym 
wzmacniać naszą odporność, rozmawiamy z konsultantem krajowym ds. obronności w dziedzinie epidemiologii.

Czym jest koronawirus 
i czy wiadomo, dlaczego aku-
rat teraz zaatakował? 

Istnieje cała grupa koro-
nawirusów chorobotwór-
czych dla zwierząt i ludzi (np. 
są na drugim miejscu wśród 
wirusów wywołujących prze-
ziębienia u ludzi). Ich nazwa 
pochodzi od wyglądu w mi-
kroskopie elektronowym, 
gdyż na osłonce znajdują się 
glikoproteiny w postaci wy-
pustek maczugowatych two-
rzących koronę. Osłonka ta 
otacza genom złożony z nici 
RNA (kwasu rybonukleino-
wego). Wirus SARS-CoV-2 

czenie klientów, a warunki 
higieniczne przy tych proce-
durach były bardzo wątpli-
we). Przy którymś zakażeniu 
wirus uległ mutacji i stał się 
wysoce zakaźny dla ludzi. 

Mutacje genowe, nie tyl-
ko wirusów, są w przyrodzie 
częste. Nie mamy żadnych 
wiarygodnych danych, aby 
łączyć mutację, a następnie 
inwazję tego wirusa z przy-
czynami innymi niż przypa-
dek, zresztą nie pierwszy 
i nie ostatni w dziejach ludz-
kości.

Dokończenie na str. 3

jest wirusem odzwierzęcym, 
który uległ mutacji i stał się 
zakaźny dla ludzi. Prawdo-
podobnym rezerwuarem 
tego wirusa są gatunki nieto-
perzy z rodzaju Rhinolophus 

(te same nietoperze są rezer-
wuarem koronawirusów 
SARS-CoV odpowiedzial-
nych za epidemię zespołu 
ciężkiej niewydolności  od-
dechowej – SARS w 2002-
2003 r.). Jako pośredniego 
gospodarza tego wirusa 
– między nietoperzami 
i ludźmi – zidenty� kowano 
łuskowce. Pierwsze ognisko 
epidemii wykryto na targu 
w Wuhan w tej jego części, 
gdzie handlowano m.in. dzi-
kim zwierzętami przezna-
czonymi do konsumpcji 
(były stłoczone w klatkach 
i zabijane na miejscu na ży-

Wsparcie 
psychologiczne 
dla mieszkańców
Całodobowa infolinia dla dorosłych: 
tel. 22 569 07 50 prowadzona przez 

Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego

● Punkt informacyjno-konsultacyjny (porady 
psychologiczne oraz prawne): tel. 22 325 44 11 (od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

● Zespół psychologów Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany udziela wsparcia seniorom, klien-
tom ośrodka oraz osobom objętym kwarantanną: tel. 
22 568 91 61, 22 568 91 30 (od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00) oraz tel. 22 568 91 95 (poniedziałek 
i piątek w godz. 8.00-12.00, wtorek, środa, czwartek 
w godz. 12.00-16.00).

● Specjalistyczna Poradnia Rodzinna uruchomiła 
dyżury specjalistów dostępnych w godz. 8.00-16.00 tel. 
22 864 73 06: poniedziałek – wsparcie psychologiczne 
dla dorosłych; wtorek – dyżur specjalisty ds. kryzysów, 
w tym przemocy; środa i piątek – wsparcie psycholo-
giczne dla dzieci i młodzieży oraz czwartek – porady 
prawne.

● Dzieci i młodzież mogą skorzystać z porad 
specjalistów Środowiskowego Centrum Zdrowia 
Psychicznego od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00-20.00: tel. 536 777 251, 530 777 875 oraz 795 
033 099.

Miasto Stołeczne Warszawa 
uruchomiło 

Psychologiczne Centrum Wsparcia

● rodzice mogą skorzystać z numerów telefonów 
dostępnych od poniedziałku do piątku: tel. 510 205 050 
(w godz. 9.00-18.00), tel. 519 047 372 (w godz. 9.00-
14.00), tel. 500 717 258 (w godz. 14.00-18.00) oraz 
weekendy, tel. 519 047 370 (w godz. 10.00-16.00);

● uczniowie mogą skorzystać z porad udzielanych 
przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 10 od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00: tel. 503 321 
090, 22 835 03 48 oraz e-mail: bielany.dla.uczniow@
ppp10.waw.pl;

● wsparcie dydaktyczne dla rodziców (wskazówki 
merytoryczne i rady dotyczące edukacji zdalnej): zapy-
tajeksperta@wcies.edu.pl. 

Strażacy z bielańskiej 
Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej PSP nr 6, przygo-
towali 13 tys. litrów płynu 
dezynfekującego (10 tys. 
litrów do dezynfekcji rąk 
oraz 3 tys. litrów do de-
zynfekcji powierzchni).

P łyn sukcesywnie wy-
dawany jest komen-
dom powiatowym 

i miejskim PSP z terenu woj. 
mazowieckiego. Płyn przy-
gotowany jest według wy-
tycznych Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) pod 
nadzorem strażaków z wy-
kształceniem chemicznym.

Strażacy wyprodukowali płyn 
do dezynfekcji

Ponadto strażacy z ca-
łego Mazowsza prowadzą 
działania wspierające przy 
szpitalach, gdzie utworzyli 

21 polowych izb przyjęć, 
które są dozorowane przez 
68 funkcjonariuszy. Jedna 
z takich izb zlokalizowana 

jest przy Szpitalu Bielań-
skim.
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Mija kolejny dzień epidemii koronawirusa, wskutek 
której otaczająca nas rzeczywistość uległa radykalnej 
zmianie. Nasze dzieci muszą pozostać w domach, po-
bierając naukę zdalnie. Wiele instytucji publicznych 
musiało zamknąć swoje drzwi. Władze państwowe za 
pomocą środków masowego przekazu apelują o pozo-
stanie w domach i niewychodzenie bez wyraźnej po-
trzeby. Celem jest uniemożliwienie, a w każdym razie 
silne utrudnienie wirusowi przemieszczania się i zaka-
żania kolejnych osób.

Niestety, jakby na przekór wszystkiemu, pogoda za 
oknem zaczyna kusić nas słońcem i budzącą się do 
życia zielenią. Jednak mimo tej atrakcyjności gorąco 
apeluję o nieuleganie pokusom. Jakiekolwiek spacery 
proszę ograniczyć do niezbędnego minimum. W wy-
padku konieczności wyjścia pamiętajmy bezwzględnie 
o zasadach higieny i bezpieczeństwa we własnym oto-
czeniu. Po powrocie do domu należy koniecznie dezyn-
fekować dłonie. Proszę też pamiętać o tym, by nie do-
tykać niezdezynfekowanymi rękoma twarzy i nie podawać dłoni na powitanie.

Ten niestety wymuszony okres przebywania za zamkniętymi drzwiami nie powinien 
być jednak czasem straconym. To czas, w którym możemy więcej uwagi poświęcić swo-
im bliskim i pociechom, poczytać książkę, zagrać w ulubioną grę czy nawet poświęcić 
czas na długie rozmowy telefoniczne np. z dawno niesłyszanymi znajomymi lub człon-
kami rodzin. Wspólnie możemy też korzystać z dobrodziejstw, jakie w obecnym czasie 
niesie nam technika. Bardzo wiele ośrodków i instytucji kulturalnych przeniosło swoją 
ofertę do Internetu. Wychodząc tym oczekiwaniom naprzeciw, także Urząd Dzielnicy 
Bielany poprzez specjalną stronę internetową naszebielany.pl i pro� l „Nasze Bielany” 
w serwisie Facebook będzie prezentował różnorodną ofertę z zakresu sportu, kultury, 
ochrony środowiska w wydaniu online.

Niezwykle ważna w tym trudnym okresie jest również potrzeba niesienia pomocy 
tym, którzy najbardziej są narażeni na niebezpieczeństwa związane z wirusem – naszym 
bielańskim seniorom, osobom chorym czy niepełnosprawnym. W tym celu utworzyliśmy 
Dzielnicowy Zespół Wsparcia Mieszkańców. Cześć z Bielańczyków nie ma zapewnionej 
opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów. Przy wsparciu m.in. naszych jednostek i wyzna-
czonych wolontariuszy chcemy zapewnić pomoc w robieniu zakupów, wynoszeniu 
śmieci czy zakupie lekarstw. Powołany zespół ma uzupełniać standardowe działania 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, który udziela pomocy 
swoim klientom oraz przy wsparciu policji i wojska osobom w kwarantannie.

Szanowni Państwo, drodzy Bielańczycy!
Z wielką sympatią obserwuję różne akcje sąsiedzkiej 

pomocy. Wszystkie takie gesty przyczyniają się do 
budowania wspólnoty lokalnej. To właśnie ludzka 
życzliwość i pozytywna sąsiedzkość są dzisiaj najbar-
dziej pożądanym elementem naszej codziennej egzy-
stencji. Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy 
i wolontariuszek z grupy Pomocne Bielany.

Bardzo dziękuję wszystkim poradniom i specjali-
stom, którzy są w gotowości, aby pomóc, uspokoić 
i wesprzeć mieszkańców. Wszystkie szczegóły dotyczą-
ce pomocy psychologicznej znajdziecie Państwo na 
stronie Urzędu Dzielnicy Bielany.

Czas epidemii negatywnie wpływa także na go-
spodarkę, a tym samym naszych przedsiębiorców. 
Każdy z nas może jednak w drobnym stopniu przy-
czynić się do utrzymania miejsc pracy. W tym gronie 
znajdują się liczni właściciele bielańskich lokali ga-
stronomicznych, którzy oferują posiłki na wynos. 
Apeluję do każdego, kto jest w stanie złożyć chociaż-

by jedno zamówienie tą drogą – bądźmy lokalnymi patriotami i walczmy z kryzysem 
na swoim podwórku. Niezbędne zakupy róbmy w osiedlowych sklepach. Dajmy 
wspólnie pracę tym ludziom, pokażmy, jak bardzo są naszej społeczności potrzebni. 
Listę bielańskich lokali gastronomicznych znajdziecie Państwo na stronie Urzędu 
Dzielnicy Bielany.

Cały czas mogą Państwo liczyć na rzetelną informację, dotyczącą funkcjonowania 
naszej dzielnicy i urzędu w związku z epidemią. Codziennie aktualizowane wiadomości 
znajdują się na stronie Urzędu Dzielnicy Bielany (www.bielany.waw.pl), na pro� lach 
w serwisie Facebook:

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

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

Grzegorz Pietruczuk
Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Burmistrz Grzegorz Pietruczuk podczas wideokonferencji 
Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego
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Dokończenie ze str. 1

Dlaczego wirus SARS-CoV-2 
jest groźniejszy niż np. odra czy 
grypa? 

Pytanie nie jest właściwie po-
stawione, gdyż pojęcie „groźniej-
sze” zależy od przyjętych kryte-
riów. Ten wirus jest niewątpliwie 
bardziej zjadliwy niż wirusy grypy 
czy wirus odry, a w przeciwień-
stwie do tych dwóch chorób, nie 
posiadamy przeciwko nim szcze-
pionki. Warto jednak pamiętać, że  
powikłania grypy sezonowej zabi-
jają w każdym roku ok. 500 tys. 
ludzi na całym świecie (dane Świa-
towej  Organizac j i  Zdrowia 
– WHO), a pandemie grypy po-
wodowały zgony liczone w milio-
nach. Wystarczy wspomnieć naj-
słynniejszą z nich tzw. hiszpankę, 
która pochłonęła od 50 do 100 
milionów o� ar, przy czym ostatnie 
badania wskazują, że bliższa praw-
dy jest druga z tych liczb.

Dlaczego jedni zakażają się 
koronawirusem, a inni po kontak-
cie z chorym wychodzą obronną 
ręką? 

Zależy to od kilku czynników. 
Znaczenie ma tutaj ilość wirusów 
w dawce zakażającej oraz stan od-
porności organizmu, czyli spraw-
ność układu immunologicznego. 
Wśród populacji zawsze znajdują 
się grupy o różnej sprawności 
układu odpornościowego. Układ 
ten u części zakażonych osób szyb-
ko wytworzy przeciwciała i znisz-
czy cząsteczki wirusa. U tych ludzi 
choroba będzie przebiegała bardzo 
łagodnie bądź nawet bezobjawo-
wo, ale w tym czasie mogą być oni 
rezerwuarem wirusa i zakażać in-
nych. U osób z mniej sprawnym, 
a zwłaszcza ze znacznie upośle-
dzonym układem odpornościo-
wym przebieg choroby będzie 
znacznie cięższy, a nawet może 
zakończyć się śmiercią. 

Co, oprócz unikania kontaktu 
z dużymi grupami ludzi, powinni-
śmy zrobić, żeby zminimalizować 
ryzyko zakażenia? Czy na przykład 
noszenie maseczek chroni przed 
rozprzestrzenianiem się wirusa, 
przed zakażaniem innych?

Przede wszystkim powinniśmy 
unikać skupisk ludzkich. Dobrze 
się odżywiać, spożywając dużo 
warzyw i owoców, wysypiać się 
i dużo odpoczywać – to dobrze 
wpływa na naszą odporność. Poza 
personelem służby zdrowia mają-
cym kontakty z osobami chorymi 
zakładanie maseczek ma sens tyl-
ko wtedy, gdy jesteśmy narażeni 
na bliższy kontakt z innymi ludź-
mi, np. w czasie zakupów w skle-
pach czy w środkach komunikacji 

zbiorowej. W tych okolicznościach 
należy też pamiętać o zachowaniu 
odstępów między ludźmi, mini-
mum 1 m, bezpieczniej 2 m. Na-
leży często myć ręce, a dotykając 
przedmiotów w miejscach publicz-
nych (jak np. klamki, poręcze, 
opakowania), zakładać rękawiczki 
jednorazowego użytku.

Przez ostatnie kilkanaście lat 
mieliśmy chociażby świńską grypę 
czy ptasią grypę, ale dopiero w przy-
padku koronawirusa cały świat 
zastosował niespotykane do tej pory 
środki ostrożności. Czy pana zda-
niem ogarnęła nas panika, a podjęte 
środki są nieco na wyrost?

Podjęte środki nie są niespoty-
kane, są w pełni zgodne z zasadami 
zwalczania epidemii chorób za-
kaźnych i zastosowane proporcjo-
nalnie do stopnia zagrożenia tą 
bardzo szybko rozwijającą się pan-
demią. W epidemiologii istnieje 
pojęcia tzw. łańcucha epidemicz-
nego, tzn., że epidemię choroby 
zakaźnej można porównać do łań-
cucha o trzech zazębiających się 
ogniwach: patogen – drogi szerze-
nia się patogenu – populacja. Aby 
przerwać ten proces epidemiczny, 
należy przeciąć któreś z tych 

ogniw. Wirusa SARS-CoV-2 nie 
jesteśmy w stanie wyeliminować, 
a więc pierwsze ogniwo pozostaje 
nienaruszone. Trzecie ogniwo, 
czyli populacja nie jest odporna na 
to zakażenie (gdybyśmy mieli 
szczepionkę i zaszczepili 85-90% 
ludzi, nie mielibyśmy epidemii), 
czyli trzecie ogniwo też musi po-
zostać. Na obecnym etapie może-
my walczyć z epidemią tylko po-
przez przecięcie środkowego łań-
cucha, czyli wszelkimi możliwymi 
sposobami zahamować rozprze-
strzenianie się wirusa. Wszystkie 
podjęte decyzje w tej sprawie są 
słuszne i zgodne z wiedzą epide-
miologiczną. Oczywiście niosą 
one pewne konsekwencje dla na-
szego życia, gospodarki itp., ale 
w tym wypadku należy wybierać 
mniejsze zło. Oczywiście w takich 
okolicznościach część ludzi ulega 
panice, ale nie dotyczy to akurat 
w tym wypadku decydentów, któ-
rzy wprowadzili te środki.

Czy po zakończeniu społecznej 
kwarantanny nie czeka nas druga 
fala zachorowań? 

Tego jeszcze nie wiemy, wszyst-
ko zależy od dynamiki rozwoju 
epidemii. Jeżeli krzywa zachoro-

wań zacznie wyraźnie spadać, bę-
dzie można złagodzić restrykcje. 
Wirus jednak pozostanie w środo-
wisku i nie wiemy, jak się zachowa. 
Najlepszym wyjściem byłaby na-
stępna mutacja, która z kolei mo-
głaby znacznie obniżyć jego wiru-
lencję (tak stało się z jego „kuzy-
nem” SARS-CoV odpowiedzial-
nym za epidemię SARS, która sa-
moistnie wygasła). Są to oczywiście 
spekulacje, scenariusz może być 
też odwrotny. Z pewnością wśród 
ludzi zwiększy się odsetek osób 
uodpornionych po przechorowa-
niu tego zakażenia, nawet u tych, 
którzy przeszli infekcję bezobja-
wowo lub z niewielkim objawa-
mi. 

W apelach o przestrzeganie spo-
łecznej kwarantanny pada przykład 
Włoch. WHO szacuje, że śmiertel-
ność osób zakażonych wynosi 3,4 
proc., jednak we Włoszech (dane 
z 22 marca) to ponad 9 proc. Może 
śmiertelność jest wysoka, bo Włosi 
są społeczeństwem starzejącym się, 
a wirus atakuje najsłabszych.

Jak już mówiłem, ludzie w wie-
ku starszym są bardziej wrażliwi na 
zakażenie i wśród nich jest zdecy-
dowanie wyższa śmiertelność. 
W północnych Włoszech już na 
początku epidemii było bardzo 
dużo zachorowań u osób starszych 
przebywających w domach opieki, 
licznych w tym bogatym regionie 
kraju. Dużą część obsługi w tych 
domach stanowili imigranci chiń-
scy właśnie z okolic Wuhan, którzy 
zamieszkują w miasteczku nieda-
leko Mediolanu i którzy wrócili z ob-
chodów nowego roku chińskiego 
w swojej ojczyźnie. Innymi elemen-
tami, które przyczyniły się do tak 
szybkiego rozwoju epidemii, był 
masowy napływ turystów (w tym 
dużo z Chin) do Wenecji w okresie 
słynnego karnawału w tym mieście. 
Następnym elementem było zbyt 
późne wprowadzenie obowiązku 
kwarantanny i masowe łamanie 
tych zasad. Przy tak dynamicz-
nym rozwoju epidemii okazało się 
także, że służba zdrowia jest niewy-
dolna.

Jak długo może potrwać walka 
z koronawirusem? 

To zależy od wielu czynników, 
a nie wszystkie są nam jeszcze zna-
ne. Oczywiście po przejściu infek-
cji nawet w postaci bezobjawowej 
lub z niewielkimi objawami osoba 
taka wytwarza przeciwciała prze-
ciw wirusowi i nabywa odporność, 
tym samym zmniejsza się liczba 
osób w populacji wrażliwych na 
zakażenie. W tej sytuacji epidemia 
wygasa. Trudno przewidzieć, kie-
dy to nastąpi, większość epidemio-

logów spodziewa się wygaśnię-
cia epidemii na przełomie maja 
i czerwca, ale nie jest to w pełni 
wiarygodne. Część epidemiologów 
nie wyklucza możliwości drugiego 
rzutu epidemii w jesieni.

Co będzie przesłanką do ogło-
szenia końca epidemii? Do jakiego 
poziomu musi spaść zachorowal-
ność, abyśmy poczuli się bezpieczni 
i np. otworzyli szkoły?  

Miernikiem będzie znaczący 
spadek ilości zachorowań. 

Od lat trwają prace nad szcze-
pionką przeciwko wirusowi HIV, 
tymczasem pojawiły się głosy, że 
szczepionkę przeciw koronowiru-
sowi możemy mieć jeszcze w tym 
roku. Czy to realne? 

Wirusy HIV są bardzo zmien-
ne, stąd prace nad skutecznymi 
szczepionkami trwają tak długo. 
Prace nad szczepionkami przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2 prowa-
dzi bardzo intensywnie wiele 
ośrodków. Istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że taką szczepion-
kę uzyskamy jeszcze w tym roku. 
Szczepionki takie muszą przejść 
jeszcze testy kliniczne, a po ich 
pozytywnych wynikach będzie 
można dopiero uruchomić maso-
wa produkcję. Potrwa to co naj-
mniej 1-1,5 roku.

Czy z tej dramatycznej sytuacji 
może wyjść coś dobrego? 

Podobno nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło. Nie chciał-
bym bawić się w moralistę, nie 
czuję się do tego uprawniony. Wy-
daje się, że aktualna sytuacja może 
uzmysłowić społeczeństwom, że 
jesteśmy tylko częścią świata 
przyrody i powinniśmy nauczyć 
się szacunku do niej.  Zadufani 
w swoją wielkość i postęp cywili-
zacyjny, pławimy się w dobrobycie 
(choć niektórzy umierają z gło-
du), czujemy się już jedną nogą 
na księżycu, a tymczasem taka 
mała cząstka RNA osłonięta 
otoczką glikoproteinową wywra-
ca nam stabilizację, zdrowie, do-
brobyt, gospodarkę, � nanse itp. 
Sytuacja ta powinna, moim zda-
niem, uzmysłowić nam także  ko-
nieczność solidaryzmu społecz-
nego i dyscypliny, zwłaszcza w sy-
tuacjach zagrożenia. Rządzącym 
ta sytuacja powinna przypomnieć 
o konieczności tworzenia i posia-
dania aktów prawnych oraz za-
wartych w nich procedur, które 
należy stosować w różnych nie-
przewidzianych sytuacjach. Nie-
zbędne jest również posiadanie 
odpowiednio wyszkolonych i wy-
posażonych służb. Zawsze lepiej 
być mądrym przed szkodą niż po 
szkodzie.

Rozmawiała 
Aleksandra Zaborowska

Koronawirus – co trzeba wiedzieć o epidemii

Kto jest w grupie największego ryzyka
Zakażeniu może ulec każda osoba, bez względu na wiek czy stan 

zdrowia. Istnieją grupy ludzi, u których choroba będzie przebiegała 
bardzo ciężko, a śmiertelność będzie znacznie wyższa niż w całej za-
każonej populacji. Dotyczy to osób starszych, gdyż w procesie starze-
nia stopniowo zmniejsza się sprawność układu odpornościowego. 
U osób cierpiących na szereg przewlekłych chorób, zwłaszcza układu 
oddechowego, krążenia czy cukrzycy, przebieg choroby będzie również 
cięższy. Grupę pacjentów o największym ryzyku stanowią także ludzie 
leczeni lekami immunosupresyjnymi (np. po przeszczepach) oraz 
chorzy na nowotwory złośliwe leczeni chemioterapią, gdyż u nich 
również jest upośledzona czynność układu odpornościowego. Są 
również ludzie z wrodzonymi niedoborami odporności.
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Bielany – tu się pomaga!
Epidemia koronawirusa zdezor-
ganizowała nam życie, ale poka-
zała też, jak wielu mieszkańców 
Bielan jest gotowych do pomocy 
tym, którzy radzą sobie gorzej. 

S eniorzy czy osoby samotne 
mające kłopoty ze zdrowiem 
mogą zgłaszać się do  zorga-

nizowanego przez urząd dzielnicy 
bielańskiego zespołu wsparcia. 
– To zespół, który zajmuje się bez-
pośrednim wsparciem mieszkań-
ców – mówi burmistrz Grzegorz 
Pietruczuk. – Wystarczy zadzwo-
nić na infolinię (22 443 47 03). 
Można zgłaszać wszystkie proble-
my życiowe, które pojawiły się 
wraz z wybuchem epidemii, na 
przykład kłopoty ze zrobieniem 
zakupów spożywczych, kupieniem 
leków czy wyjściem z psem – wy-
jaśnia burmistrz Bielan. 

Mechanizm jest prosty. Telefo-
niczne zgłoszenie jest wery� kowa-
ne, a następnie przyjmowane do 
realizacji. Jeśli mieszkaniec Bielan 
jest pod opieką Ośrodka Pomocy 
Społecznej lub znajduje się w kwa-
rantannie nałożonej przez sanepid, 
to pomocą zajmuje się OPS przy 
wsparciu wojska i policji. W pozo-
stałych przypadkach potrzebujący 
mogą liczyć na pracowników jed-
nostek podległych urzędowi dziel-
nicy, m.in. Centrum Rekreacyjno-
Sportowego, biblioteki publicznej 
czy ośrodka kultury.

Wsparcie na tak szeroką skalę 
nie byłoby też możliwe, gdyby nie 
setki wolontariuszy i ludzi wielkie-
go serca. Już 13 marca na Facebo-
oku powstała grupa Pomocne 
Bielany. Pod koniec miesiąca sku-
piała już ponad 2,2 tys. członków. 
Wśród nich są m.in. osoby wyko-
nujące najrozmaitsze zawody, wła-
ściciele � rm, artyści. Dzięki temu 
powstają podgrupy, np. sekcja kra-
wiecka zajmująca się szyciem ma-
seczek, czy sekcja cukiernicza. 
– W trudnych czasach zawsze są 
ludzie, którzy szczególnie potrze-

bują pomocy, ale pojawiają się 
także ci, którzy tę pomoc niosą 
– mówi radna Monika Szadkow-
ska, inicjatorka powstania Pomoc-
nych Bielan. Przyznaje, że nie spo-
dziewała się tak dużego odzewu na 
apel o wzajemne wsparcie. 

Jak działa grupa? Jej członko-
wie sygnalizują, komu i jaka po-
moc jest niezbędna. Pod postami 
zgłaszają się ci, którzy mogą jej 
udzielić. Niewątpliwie siłą grupy 
jest życzliwość oraz bardzo szero-
ki zakres podejmowanych wy-
zwań. Tu rozwiązuje się problemy 
związane zarówno z aprowizacją, 
zdobyciem leków, jak i tym, jak 
sobie radzić, gdy trzeba... ostrzyc 
członka rodziny. „Pomocnicy” 
z Bielan dzielą się, czym mogą: 
wiedzą np. jak rozcieńczyć spiry-
tus spożywczy, by zrobić płyn do 
dezynfekcji, wsparciem emocjo-
nalnym, gdy ktoś wpadnie w „do-
łek”, czy rzeczami takimi jak kom-
puter dla ucznia, a nawet samo-
dzielnie zrobiony słoik kon� tur. 

Do pomocy najsłabszym zgła-
szają się zwykli mieszkańcy dziel-

nicy, ale też � rmy. Jedną z nich jest 
Roślina Cafe. Konieczność za-
mknięcia lokali nie oznacza w ich 
przypadku bezczynności. Personel 
kawiarni ma ręce pełne roboty 
– z przekazanych przez mieszkań-
ców Bielan artykułów spożyw-
czych, przygotowują obiady dla 
potrzebujących. Na początku akcji 
większość osób dzieliła się głównie 
artykułami o długiej dacie ważno-
ści. Czy nie jest trudno wyczaro-
wać potrawę, jeśli ma się do dys-
pozycji głównie suche produkty? 
– Rzeczywiście początkowo w tor-
bach znajdowały się głównie ma-
karony czy kasze, ale mamy też 
warzywa. Staramy się urozmaicać 
menu tak, by nie powtarzać dań 
– mówi Joanna Kądziela, właści-
cielka Rośliny Cafe na Starych 
Bielanach. 

Zespół kawiarni zaangażował 
się w pomoc już w połowie marca. 
– Z obawy przed skutkami epide-
mii zawiesiliśmy działalność jesz-
cze przed o� cjalnym komunika-
tem o zamknięciu lokali gastrono-
micznych. Jednak czuliśmy po-
trzebę działania, trudno nam było 
nic nie robić – opowiada Joanna 
Kądziela. – Najpierw na naszym �  
ogłosiliśmy, że będziemy gotować 
dla potrzebujących i poprosiliśmy 
o wsparcie naszych klientów w po-
staci wpłacania datków na naszej 
zrzutce. Później zgłosiliśmy naszą 
gotowość pomocy na grupie Po-
mocne Bielany – dodaje. 

Bezpłatne posiłki z kuchni Ro-
śliny trafiają do najbardziej po-
trzebujących seniorów. Początko-
wo to było kilka obiadów, teraz jest 
25, ale z każdym dniem ta licz-
ba rośnie. A to tylko część darmo-
wych posiłków jaka jest przekazy-
wana na Bielanach. Ich dystrybu-
cją zajmują się wolontariusze, 
m.in. Marcin Włodarczyk. – Oczy-

wiście każdy z nas boi się zaraże-
nia, ale staramy się jak najlepiej 
zabezpieczyć, kontaktując się z in-
nymi nosimy maseczki, rękawicz-
ki, zachowujemy dystans. Ktoś 
przecież musi pomóc seniorom 
i innym osobom, które znalazły 
się w bardzo trudnym położeniu 
– tłumaczy. 

Oprócz rozwożenia ciepłych 
posiłków z Rośliny radny Włodar-

czyk odbiera także produkty spo-
żywcze przekazywane przez miesz-
kańców (m.in. przez członków 
grupy społecznościowej Pomocne 
Bielany). Wraz z Michałem Jan-
kowskim, właścicielem piekarni na 
Bielanach, zawozi pieczywo na 
SOR do Szpitala Bielańskiego. Robi 
też zakupy dla tych, którzy – choć 
nie objęci kwarantanną – nie po-
winni wychodzić z domu. 

Skąd wiadomo, kto znalazł się 
w opresji? – Mamy ciągły kontakt 
chociażby z seniorami, którzy już 
wcześniej byli objęci pomocą. Te-
raz dzwonimy i pytamy, co można 
dla nich zrobić – opowiada Marcin 
Włodarczyk. Podkreśla, że w obec-
nej sytuacji liczy się każdy gest, 
każda, choćby najmniejsza pomoc. 
– Jeśli trzeba, podjeżdżam nawet 
po 1 puszkę jedzenia, bo wiem, że 
ktoś inny na nią czeka – podkreśla. 
Dodaje, że choć zawsze mieszkań-
cy Bielan okazywali wsparcie po-
trzebującym, teraz mobilizacja sił 
jest wyjątkowa. Oprócz Marcina 
Włodarczyka do akcji włączyli się 
inni radni, m.in. Ewa Turek, 
Agnieszka Gola, Piotr Walas i Kry-
stian Lisiak.

– Dziękuję wszystkim, którzy 
w tych trudnych dniach zaangażo-
wali się w pomoc dla innych – 
mówi burmistrz Bielan Grzegorz 
Pietruczuk.

Anna Urbańska
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Lęk przed zarażeniem, niepew-
ność co do przyszłości, a jedno-
cześnie konieczność pozostania 
w domach i trzymania się z dala 
od innych boleśnie odbijają się 
na naszej kondycji psychicznej. 
Wielu seniorów boryka się z po-
czuciem osamotnienia, a rodzi-
nom coraz ciaśniej w czterech 
ścianach. Co zrobić, by w czasie 
epidemii nie stracić hartu du-
cha? Tylko nie piżama!

P andemia pojawiła się nagle 
i chociażby przez to, że jest 
czymś nowym, z czym nigdy 

wcześniej nie mieliśmy do czynie-
nia, jest niewątpliwie sytuacją kry-
zysową – wzbudza lęk i poczucie 
bezradności. Tracimy kontrolę, 
poczucie bezpieczeństwa, stabil-
ność na różnych polach, wreszcie 
taką ludzką zwykłą swobodę 
– mówi Anna Kossowska-Lubo-
wicka, dyrektor ds. społecznych ze 
Środowiskowego Centrum Zdro-
wia Psychicznego dla dorosłych na 
Bielanach. Emocje, nawet te trud-
ne, nieprzyjemne, są zupełnie na-
turalne, chociaż, oczywiście mają 
wpływ na naszą odporność – za-
równo psychiczną, jak i � zyczną. 
Każdy trochę inaczej przeżywa 
sytuację skrajną, z jaką mamy 
obecnie do czynienia, ale co do 
zasady można wyróżnić kilka eta-
pów, z jakim nasza psychika musi 
się uporać. – Jako pierwsza poja-
wia się faza zaprzeczenia i ignoro-
wania potencjalnych skutków. To 
reakcja na zaskoczenie sytuacją, 
a jednocześnie mechanizm obron-
ny przed narastającym lękiem. 
Później do głosu dochodzą gniew 
i świadomość własnej bezbronno-
ści, bywa, że nasilony lęk. Pojawia 
się też smutek i depresja – wymie-
nia psycholog z bielańskiego Cen-
trum. – Końcowym etapem staje 
się akceptacja, uruchamiająca też 
potrzebę odpoczynku po tak ol-
brzymim wysiłku. Ta akceptacja 
jest poprzedzona powolnym do-
stosowywaniem się do nowej sy-
tuacji, odnalezieniem celów, które 
staną się możliwe – dodaje Anna 
Kossowska-Lubowicka.

Co zrobić, by przez te etapy 
przejść w miarę łagodnie? Psycho-
logowie radzą, by trzymać się ru-
tyny i dyscypliny, by planować 
i spokojnie realizować ustalone 
punkty dnia. Im więcej działamy, 
tym lepiej. Dzięki temu nie dopad-
nie nas tzw. syndrom piżamy, czy-
li po prostu nie popadniemy 
w rozmemłanie, marazm i znie-
chęcenie. Ograniczmy też śledze-
nie medialnych doniesień o pan-
demii, bo wzmacniają w nas po-
czucie utraty kontroli. Cieszmy się 
z drobnych przyjemności. Nie roz-
myślajmy też nad czarnymi scena-

Jak przeżyć epidemię i nie stracić hartu ducha

riuszami, bo ulegamy pokusie za-
martwiania się. Zróbmy coś dla 
innych, badania psychologów po-
kazują, że pomaganie innym po-
maga także nam. W sytuacji przy-
musowego odizolowania możemy 
przeżywać lęk, nawet bardzo nasi-
lony, też pod postacią ataków pa-
niki. Łagodzące może okazać się 
uświadomienie sobie, że to lęk 
– jak dodaje Anna Kossowska-
Lubowicka – oraz że pełni on też 
funkcję ochraniającą nas przed 
podejmowaniem nieprzemyśla-
nych i szkodliwych działań.

Jak pomóc 
najmłodszym?
Chociaż dorośli mają większą 

świadomość zagrożenia, dzieci nie 
pozostają obojętne na to, co się dzie-
je. – Nawet jeśli nie potra� ą wyrazić 
tego słowami, doskonale wyczuwają 
emocje rodziców. Dlatego tak ważne 
jest, aby dorośli w pierwszej kolej-
ności zadbali o swoją kondycję psy-
chiczną – podkreśla dr Kamila Len-
kiewicz, dyrektor ds. psychoterapeu-
tycznych w Środowiskowym Cen-
trum Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży Warszawa – Bie-
lany. Rodzice muszą nie tylko pano-
wać nad swoimi emocjami, ale za-
dbać też o dobrostan dziecka, 
w czym może pomóc m.in. ustalenie 
i przestrzeganie harmonogramu 
dnia. – Bezpieczeństwo rodzi się na 
poziomie przewidywalności. Nagłe 
odstępstwa od codziennego rytmu 
dnia wywołują niepokój. Warto, 
więc w miarę możliwości trzymać 
się pewnej rutyny. Dziecko otrzymu-
je wówczas komunikat, że choć na 
zewnątrz dzieje się coś niezwykłego, 
ale w domu jest normalnie – wyja-
śnia dr Lenkiewicz. A tych zmian 
w codzienności jest obecnie – także 
w przypadku najmłodszych – sporo: 
nie idą do przedszkola czy szkoły, 
nie widują dziadków, a w domu zo-
stają nawet w weekendy.

Co w tej sytuacji? Psychologo-
wie są zgodni: rozmawiajmy! Oczy-
wiście to, w jakim zakresie zakresie 

należy informować pociechę o ak-
tualnej sytuacji, zależy od jej wieku 
i możliwości poznawczych. Do roz-
mowy z maluchami na pewno będą 
przydatne bajki terapeutyczne po-
kazujące bohatera, który ma różne 
sposoby poradzenia sobie z trudną 
sytuacją (warto sięgnąć po bajki, 
które publikuje na swoim pro� lu 
facebookowym bielańskie Cen-
trum). Można także skorzystać 
z komiksów dla dzieci albo popro-
sić, by dziecko samo coś narysowa-
ło, bo w ten sposób ujawnia emocje, 
których nie umie wyrazić słowami. 
Dobrym sposobem jest zabawa, 
podczas której można zapytać, co 
czuje ulubiony miś, czy czymś się 
martwi, a jeśli tak, to co można 
zrobić, by przestał się smucić. Ale 
nie poprzestajmy na słowach. 

– Dziecko szuka ukojenia i poczu-
cia bezpieczeństwa poprzez kon-
takt � zyczny. Dlatego nie żałujmy 
sobie przytulania – mówi Kamila 
Lenkiewicz z Ezry.

Im dziecko starsze, tym bar-
dziej świadome zagrożeń wynika-
jących z epidemii. Nie unikajmy 
rozmowy na ten temat, ale nie sku-
piajmy się na szczegółach, bo one 
mogą jedynie utrwalić niepokój. 
– W rozmowie ze starszymi dzieć-
mi nie ma co udawać, że się nie 
martwimy, czy że wiemy co przy-
niesie przyszłość. Jednak zapew-
nijmy, że choć sytuacja jest trudna 
robimy, co możemy, dbamy o to, 
by się nie zarazić, a nawet jeśli za-
chorujemy, zrobimy co w naszej 
mocy, by wyzdrowieć – mówi.

Psycholog z bielańskiego Cen-

trum zauważa, że dla nastolatków 
to także lekcja odpowiedzialności. 
– Rozmawiając,warto podkreślić, 
że muszą brać odpowiedzialność 
za swoje zachowanie, bo wiąże się 
ono z pewnymi konsekwencjami. 
Powinni zrozumieć, że jeśli mimo 
zakazu będą spotykać się ze zna-
jomymi, to nawet jeśli sami nie 
zachorują, mogą zarazić kogoś 
innego – tłumaczy dr Lenkiewicz. 
A świadomość, że przez niefraso-
bliwość mogło się zarazić kogoś 
z rodziny, znajomego, może gene-
rować trudności w obszarze zdro-
wia psychicznego.

Wiosną młodzieży szczególnie 
trudno usiedzieć w domu, dlatego 
dobrze, by miały jak największy 
kontakt z rówieśnikami. Oczywi-
ście on-line! I tu nieocenioną rolą 
spełniają nowe technologie – cho-
ciażby kamerki umożliwiające vi-
deorozmowy.

Czas epidemii i konieczność 
trzymania się z dala od innych jest 
dla wszystkich wyzwaniem. Ale 
jest też momentem, w którym mo-
żemy poszukać odpowiedzi na 
pytanie, co jest w życiu ważne. 
– Może to czas, żebyśmy zaczęli 
doceniać relacje z drugim człowie-
kiem – mówi Kamila Lenkiewicz. 
Natomiast Anna Kossowska-Lu-
bowicka dodaje, że z kryzysu  
mimo poranienia i nieuniknio-
nych strat możemy wyjść mądrzej-
si i dojrzalsi. – Może dostrzeżemy 
coś, czego dotychczas w ogóle nie 
widzieliśmy? W sobie, w ludziach, 
w świecie – zauważa.

Aleksandra Zaborowska

Naszym sąsiadom 

Ani i Staszkowi 
Karandysom 

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

jedynego syna

Dariusza 
składają 

Grażyna Lewińska 
z koleżankami i kolegami 

ze Starych Bielan

W obliczu stanu epidemii 
Rafał Trzaskowski, prezydent 
m.st. Warszawy zdecydował 
o wstrzymaniu wysyłki decyzji 
o wysokości podatku od nieru-
chomości na 2020 r.

Z godnie z obowiązującą usta-
wą wszystkie osoby � zycz-
ne, zobowiązane do zapłaty 

podatku od nieruchomości, muszą 
uiścić pierwszą ratę podatku (1/4 
całej kwoty) w ciągu 14 dni od 
otrzymania decyzji. To oznacza, że 
dopóki właściciel nieruchomości 
nie otrzyma decyzji – nie będzie 
musiał uiszczać podatku! Dzięki 
wstrzymaniu wysyłki taka sytuacja 
dotyczyć będzie zdecydowanej 
większości podatników.

Decyzją Prezydenta m.st. War-
szawy, decyzje podatkowe będą 
wysyłane dopiero po ustaniu stanu 
epidemii.

Równocześnie prezydent sto-
licy zwróci się do rządu, do mini-
stra � nansów o wydanie rozporzą-

Podatek od nieruchomości, 
odroczenie płatności lub raty

dzenia, które pozwoli przesunąć 
o trzy miesiące termin płatności 
pierwszej i drugiej raty podatku, 
w przypadku tych osób, które de-
cyzję podatkową już otrzymały.

Rozporządzenie jest potrzebne, 
ponieważ prezydent miasta – w świe-
tle obecnych przepisów – może 
podejmować decyzje podatkowe 
tylko w indywidualnych sprawach 
i tylko na wniosek podatnika.

Co, jeśli dostałeś 
decyzję?
Zanim prezydent podjął decy-

zję o wstrzymaniu wysyłki, nie-
wielki procent decyzji został roze-
słany do mieszkańców. W takim 
przypadku po otrzymaniu pisma 
należy złożyć wniosek o odrocze-
nie terminu płatności lub rozłoże-
nie płatności na dogodne raty.

Masz pytanie? Skontaktuj się 
z Centrum Obsługi Podatnika 
(czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-16.00): tel. 519 066 
098, 514 603 566, 509 647 711, (22) 

325 91 41, (22) 325 91 42 oraz (22) 
443 99 91.

Wszelką korespondencję do 
COP można wysyłać za pośrednic-
twem epuap.gov.pl, czyli konta do 
załatwiania spraw urzędowych 
przez Internet oraz elektronicznie 
na adres:  Sekretariat.COP@
um.warszawa.pl.

UM Warszawa
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Szpital Bielański
Zgodnie z decyzją rządu 
siedem warszawskich szpitali 
jest w stanie podwyższonej 
gotowości. Wojewoda zade-
cydował, że rządowy szpital 
MSWiA przy ul. Wołoskiej 
będzie szpitalem, który zo-
stanie w pierwszej kolejności 
przekształcony na potrzeby 
osób zarażonych koronawi-
rusem.

T o oznacza, że obecni pacjen-
ci z tej placówki zostaną 
częściowo relokowani do 

pięciu szpitali, m.in. do dwóch 
miejskich – Bielańskiego i Wol-
skiego. Tym ważniejsze jest dobre 
wyposażenie miejskich placówek 
w środki ochrony.

Miasto zdecydowało się zaku-
pić z rezerwy budżetowej dodat-
kowy sprzęt dla szpitali. Chodzi 
o stanowiska OIOM (z respirato-
rami, kardiogramami i innymi 
funkcjami podtrzymywania życia) 
oraz tzw. dekontaminatory – ca-
łość na kwotę ok. 8,5 mln zł.

Przygotowanie szpitali

Kolejne 12 mln zł przeznaczo-
no na zakupy środków zabezpie-
czenia: maseczek, fartuchów, kom-
binezonów, przyłbic, rękawic, 
płynów do dezynfekcji rąk i po-
wierzchni.

Z zakupionego sprzętu ochron-
nego będą korzystały szpitale i przy-
chodnie prowadzone przez miasto, 
które odczuwają niedobory, a także 
jednostki pomagające mieszkań-
com na przymusowej kwarantan-
nie. Część środków ochronnych 
będzie w strategicznej rezerwie, 
utworzonej na sytuacje nieprzewi-
dywalne, w związku z rosnącym 
zagrożeniem epidemiologicznym 
i koniecznością ochrony najbardziej 
narażonych na zachorowanie grup 
mieszkańców oraz służb, które z ko-
ronawirusem walczą.

Głównym problemem dotych-
czas były ceny i kłopoty z realizacją 
dostaw. Dlatego miejskie szpitale 
i przychodnie stworzyły grupę 
zakupową, w ramach której za-
pewniane będzie bieżące zaopa-
trzenie szpitali i przychodni. Po-

zwoli ona sprawnie i na bieżąco 
realizować zamówienia, by zadbać 
o bezpieczeństwo lekarzy i pielę-
gniarek, co jest priorytetem War-
szawy.

Wykaz oddziałów 
zakaźnych w Warszawie:
1. Wojskowy Instytut Medycz-

ny, Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii, ul. Szaserów 128;

2. Wojewódzki Szpital Zakaź-
ny w Warszawie, Oddział Chorób 
Zakaźnych, ul. Wolska 37;

3. Mokotów – Centralny Szpi-
tal Kliniczny MSWiA, Oddział 
Chorób Wewnętrznych i Hepato-
logii, ul. Wołoska 137;

4. Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne Warszawskiego Uniwer-
sytetu Medycznego – Dziecięcy 
Szpital Kliniczny im. Józefa Poli-
karpa Brudzińskiego w Warszawie, 
Oddział Kliniczny Obserwacyjno-
Izolacyjny i Pediatrii, ul. Żwirki 
i Wigury 63A.

UM Warszawa

Zgodnie z zalecaniami NFZ 
miejskie przychodnie wprowa-
dziły możliwość skorzystania 
z teleporad. Tę metodę można 
stosować nie tylko w sytu-
acjach związanych z podejrze-
niem COVID-19, ale także we 
wszystkich innych sprawach 
zdrowotnych.

P odczas teleporady lekarz ma 
możliwość wystawienia 
e-recepty, zwolnienia lekar-

skiego a także przedstawienia zale-
ceń. Także podczas rozmowy tele-
fonicznej lekarz podejmuje decyzję 
o ewentualnej konieczności wizyty 
pacjenta w przychodni (jeśli nie 
odbywa on kwarantanny).

Teleporady 
w przychodniach

Poza wizytami w ramach pod-
stawowej opieki zdrowotnej z wi-
zyty na odległość mogą skorzystać 
pacjenci kontynuujący opiekę 
w konkretnej poradni specjalistycz-
nej, zgodnie z ustalonym planem 
leczenia i stanem klinicznym.

Oprócz teleporad wiele miej-
skich podmiotów leczniczych 
wprowadziło możliwość składania 
wniosków dotyczących wystawie-
nia recepty on-line. Taka możli-
wość jest ułatwieniem dla pacjen-
tów przewlekle chorych, w sytu-
acjach, gdy konieczny jest wykup 
kolejnej dawki tych samych le-
ków.

UM Warszawa

Lista placówek POZ udzielających teleporad 
w Twojej okolicy:

CENTRALNA WOJSKOWA PRZYCHODNIA LEKARSKA „CEPE-
LEK”, ul. ŻEROMSKIEGO 33, 22 429 12 38

LUX MED, ul. WRZECIONO 10C, 22 33 81 904
NZOZ MCM CENTRUM MEDYCZNE MEDICAMER, ul. WÓL-

CZYŃSKA 17A, 516 025 204
NZOZ PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ „ZDROWA 

RODZINA”, ul. MARYMONCKA 34, 22 834 26 77
NZOZ LECZNICA MEDEA, ul. KLECZEWSKA 41, 22 639 80 89
SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ, ul. SIECIECHOWSKA 4, 22 561 

57 60
SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ, ul. KLAUDYNY 26B, 798 117 

979
SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ, ul. CONRADA 15, 798 118 393
SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ, ul. KOCHANOWSKIEGO 19, 

784 450 569
SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ, ul. WRZECIONO 10C, 784 491 

672; 22 835 32 14
SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ, ul. KLECZEWSKA 56, 798 118 

389
SPZZLO WARSZAWA-ŻOLIBORZ, ul. ŻEROMSKIEGO 13, 784 406 

562; 22 834 24 31

Co to jest kwarantanna?
Jak przestrzegać zasad kwaran-
tanny, czego nie wolno robić, jak 
uzyskać pomoc lekarza przez 
telefon, co jeść, aby na kwaran-
tannie nie przytyć? Podajemy 
garść praktycznych porad.

K warantannę domową przez 
14 dni odbywa się pod ad-
resem, który mieszkaniec 

podał w karcie lokalizacyjnej. Jeśli 
nie ma możliwości odbywania 
kwarantanny w domu, będzie ją 
mógł przebyć we wskazanym przez 
służby ośrodku (informację moż-

na uzyskać podczas przekraczania 
granicy).

Jeśli będziesz odbywać kwa-
rantannę w domu, stosuj się do 
poniższych zaleceń:

■ Nie opuszczaj domu.
■ Nie wychodź do sklepu.
■ Jeśli masz pod opieką zwie-

rzęta, to w miarę możliwości na 
czas trwania kwarantanny przekaż 
je pod opiekę rodzinie lub znajo-
mym. Jeśli nie masz takiej możli-
wości, zwróć się telefonicznie o po-
moc do gminy.

■ Nie spotykaj się z innymi 

osobami, nie zapraszaj ludzi do 
domu.

■ Jeśli mieszkasz z rodziną, 
w miarę możliwości ogranicz z nią 
kontakt i zachowaj odstęp wyno-
szący minimum 2 m.

■ Używaj oddzielnych naczyń 
niż pozostałe osoby przebywające 
w mieszkaniu.

■ Jeśli masz możliwość, korzy-
staj z osobnej łazienki/toalety niż 
pozostali domownicy; jeśli nie masz 
takiej możliwości, po skorzystaniu 
z toalety/łazienki zdezynfekuj ją 
dostępnym środkiem czystości.

■ Wietrz mieszkanie kilka razy 
dziennie.

■ Zachowaj zasady hignieny.
■ Często myj ręce i dezynfekuj 

powierzchnie dotykowe takie jak: 
blaty, klamki, ekrany telefonów.

■ Monitoruj temperaturę ciała 
minimum 2 razy dziennie.

■ W przypadku wystąpienia 
gorączki, kaszlu lub duszności nie-
zwłocznie skontaktuj się telefo-
nicznie ze stacją sanitarno-epide-
miologiczną lub zgłoś się na od-
dział zakaźny, unikając transportu 
publicznego.

■ Udzielaj informacji o swoim 
stanie zdrowia dzwoniącym do 
Ciebie pracownikom Inspekcji 
Sanitarnej.

■ W wery� kacji przestrzegania 
kwarantanny pomagają funkcjo-
nariusze policji – mogą Cię odwie-
dzić w czasie kwarantanny.

■ W przypadku potrzeby skon-
taktowania się z lekarzem POZ 
skorzystaj z teleporady. Le-
karz może wystawić e-receptę 
i e-zwolnienie.

UM Warszawa
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Epidemia koronawirusa 
spowodowała spowolnienie 
gospodarcze. W skali całego 
kraju wiele � rm musiało zawie-
sić swoją działalność. W odpo-
wiedzi struktury państwowe 
ruszyły na pomoc, oferując 
zwolnienie lub odroczenie 
licznych płatności związanych 
z ubezpieczeniem społecznym 
i podatkami.

Walczmy z kryzysem

M imo autentycznych, 
szczerych chęci to wspar-
cie niestety ma tylko cha-

rakter objawowy. Nie leczy bo-
wiem przyczyn choroby, jaką jest 
po prostu brak klienteli.

Uleczyć tę sytuację postanowił 
bielański samorząd, który w skali 
mikro rozpoczyna akcję wsparcia 
dla lokali gastronomicznych, oferu-
jących dania na wynos. Poniżej znaj-

Bielańscy przedsiębiorcy 
w wyjątkowo trudnej sytuacji 
mogą wnioskować do Zakładu 
Gospodarowania Nierucho-
mościami w Dzielnicy Bielany 
o czasowe obniżenie czynszu 
nawet do wysokości kosztów 
utrzymania lokalu. Natomiast 
najemcy lokali handlowych 
wynajmowanych od Metra 
Warszawskiego mogą wystą-
pić o czasowe zawieszenie 
płatności 80 proc. czynszu.

N a Bielanach mamy 310 lo-
kali użytkowych, które są 
wynajmowane przez przed-

siębiorców. Są to m.in. sklepy, lo-
kale gastronomiczne i usługowe 
oraz żłobki i przedszkola.

Prezydent Warszawy przy 
współpracy z burmistrzami dziel-
nic podjął decyzję o uruchomieniu 
pakietu rozwiązań dla tych, których 
działalność ucierpiała w wyniku 
pandemii koronawirusa. – Wśród 
propozycji jest czasowe obniżenie 
lub odroczenie płatności czynszu, 
rozłożenie należności na raty lub 
odroczenie spłaty zadłużenia 
– mówi Włodzimierz Piątkowski, 
wiceburmistrz dzielnicy Bielany.

Najemcy lokali użytkowych, 
którzy będą chcieli skorzystać z pa-
kietu wsparcia, muszą złożyć wnio-
sek do ZGN (wystarczy kontakt 
mailowy, wzór wniosku na stronie 
internetowej ZGN Bielany). Decy-
zje na temat wysokości obniżki 

Ulgi w czynszach 
dla najemców

czynszu będą podejmowane indy-
widualnie. Wszystko zależy od 
wpływu pandemii koronawirusa 
na pogorszenie sytuacji � nansowej 
danego przedsiębiorcy w okresie 
od 1 marca do 31 maja 2020 r.

Najemcy lokali handlowych 
wynajmowanych od Zarządu Me-
tra Warszawskiego mogą w okresie 
marzec – maj 2020 r. zapłacić tyl-
ko 20 proc. dotychczasowego 
czynszu. Po 31 maja 2020 r. Zarząd 
Metra Warszawskiego podejmie 
decyzję o tym, co dalej z nieure-
gulowanym zobowiązaniem. Roz-
ważane jest rozłożenie na raty lub 
umorzenie należności.

Zwolnienia z opłat lokalnych 
i ulgi podatkowe

Podmioty zobowiązane do za-
płaty podatku od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i od środków 
transportowych, które prowadzą 
działalność gospodarczą w War-
szawie, mogą liczyć na odroczenie 
płatności na okres 3 miesięcy lub 
rozłożenie jej na raty.

Pomoc najemcom 
ogródków gastronomicznych

Miasto oferuje pomoc przy 
rozwiązaniu umowy (decyzji) o za-
jęcie pasa drogowego na prowa-
dzenie ogródka gastronomicznego 
i zwrot wniesionej opłaty. Wspar-
cia w tym zakresie udzielają Zarząd 
Dróg Miejskich lub urzędy dzielnic 
(dla dróg lokalnych).

Redakcja

duje się ich lista. Wchodząc na stro-
nę internetową i dzwoniąc na poda-
ny w linku numer telefonu, można 
zamówić posiłek, który w bezpiecz-
ny sposób zostanie dostarczony do 
domu zamawiającego.

Przyłącz się do akcji i daj pra-
cę! Pokaż bielańskim przedsiębior-
com, że ich praca jest potrzebna. 

Redakcja

● Kuchnia & Forma, ul. Lektykarska 4/6, tel. 536 
535 523

● Lokal’s, ul. Sokratesa 13d, tel. 533 055 088
● Curry House, ul. Żeromskiego 81, tel. 508 870 

774
● Pokątna Bistro, ul. Wrzeciono 2, tel. 797 755 537
● Curry Leaf, ul. Conrada 5, tel. 572 074 501
● La Torre, ul. Fortowa 1, tel. 22 226 55 50
● Lolo Rosso, ul. Kwitnąca 6a, tel. 22 225 99 99
● Restauracja muzyczna Struna, al. Reymonta 12, 

tel. 504 041 277
● Kuchnia Express & Original Burger Express, al. 

Reymonta 15, tel. 666 815 806
● Mizumi Sushi, ul. Kasprowicza 119e, tel. 570 660 

660
● Bao Bao Yummy Vietnam, ul. Conrada 5, tel. 730 

029 428
● Klub Relax, ul. Marymoncka 34, tel. 516 423 125
● Dance Burger, al. Reymonta 12, tel. 574 524 414
● Restauracja Waniliowa, al. Reymonta, 15 tel. 600 

877 488
● Curry Master, ul. Rudnickiego 10, tel. 514 095 

175
● New York Pizza Department, ul. Sokratesa 13, tel. 

22 299 00 43
● Ale Zebra, ul. Kolumbijska 9, tel. 510 437 545

Lista lokalnych lokali gastronomicznych z dowozem na wynos 
(stan na 27 marca)

● Kawiarnia Słodki Karmel, ul. Conrada 8, tel. 507 
089 056

● Kuchnia Autorska, ul. Conrada 11, tel. 730 440 
929

● Klub Mandala, ul. Daniłowskiego 47, tel. 22 428 
44 54

● Buenos Nachos, ul. Broniewskiego 56a, tel. 573 
992 020

● Pizzeria San Giovanni, ul. Romaszewskiego 10, 
tel. 22 110 50 01

● Gold Sushi, ul. Heroldów 19b, tel. 22 498 18 32
● Roślina Cafe, ul. Schroegera 80, tel. 608 031 810
● Cafe de la Poste, pl. Konfederacji, tel. 22 114 08 

30
● Gniazdo Piratów, ul. Ogólna 5, tel. 22 633 71 82
● Karuzel Bielański, ul. Kasprowicza 65, tel. 22 834 

76 66
● Mia Familia, ul. Sokratesa 9, tel. 600 010 180
● Chata u Kowalskich, ul. Conrada 18a, tel. 505 754 

848
● Gniazdo Smaku, ul. Samogłoska 15, tel. 507 686 

417
● Bar mleczny Marymont, ul. Marymoncka 49, tel. 

22 834 19 01
● Sushi&Ramen, ul. Rudnickiego 3a, tel. 883 151 

883

Joga, gimnastyka słowiań-
ska, a może � tness? W czasie 
epidemii koronawirusa można 
ćwiczyć w domu! Dziewczyny 
z facebookowej grupy Babskie 
Bielany – sąsiedzka grupa 
dla kobiet organizują zajęcia 
online. W pierwszym tygodniu 
zajęciami było zainteresowa-
nych ponad 900 osób!

W raz z nadejściem wiosny 
wiele osób planowało 
aktywność fizyczną. 

Epidemia koronawirusa pokrzy-
żowała plany. Wszystkie kluby 
sportowe, siłownie, szkoły tańca 
są zamknięte. Podobnie siłownie 
plenerowe. Mimo to nic stracone-
go – z inicjatywy radnej Sylwii 
Lacek na facebookowej grupie, 
skupiającej mieszkanki Dzielnicy 
Bielany, organizowane są zajęcia 
online z gimnastyki słowiańskiej, 
jogi i � tnessu. Wszystkie prowa-
dzone bezpłatnie, z możliwością 
wykupienia dodatkowych zajęć 

Aktywne Babskie Bielany

indywidualnych dostosowanych 
do potrzeb. 

– W ciągu ostatnich tygodni 
nasze szybkie tempo życia na 
chwilę zwolniło, wiele planów mu-
sieliśmy zmienić. Myślę że to do-
bry moment, żeby posłuchać bar-
dziej naszego ciała i oddechu. Joga 

oznacza unię, harmonię ciała 
i umysłu. Wykorzystajmy ten czas, 
żeby poczuć się lepiej ze sobą – za-
prasza Anna Sarnowska, instruk-
torka jogi. 

– Gimnastyka Słowiańska dla 
Kobiet nie jest jeszcze bardzo po-
pularną formą pracy z ciałem 

choć powoli zatacza coraz szersze 
kręgi. Jeszcze kilka lat temu mało 
kto o tym słyszał. Dziś kobiet 
praktykujących jest coraz więcej. 
Inicjatywa podjęta w czasie kwa-
rantanny wydaje mi się strzałem 
w dziesiątkę. Mam nadzieję, że 
prowadzone zajęcia znajdą swoje 

zwolenniczki, a część z nich uda 
mi się zarazić moją pasją – opo-
wiada instruktorka gimnastyki 
słowiańskiej Gabriela Kuznowicz 
z Moc Bereginii – Gimnastyka 
Słowianek. 

– Zrobić cos dla siebie – taka 
była nasza inicjatywa! – wtóruje 
Magdalena Kozel, trenerka perso-
nalna z Trener personalny Arbon-
ne Independent Consultant Mag-
dalena Kozel. – Treningi całego 
ciała wpływają na naszą odpor-
ność, co jest szczególnie ważne 
zwłaszcza w okresie kwarantanny. 
Nie szukajcie wymówek, rozpo-
częcie treningu już dawno nie 
było takie proste – dodaje instruk-
torka. 

Zajęcia odbywają się codzien-
nie – rano o godz. 8:00 i wieczo-
rem o godz. 20:00. Treningi są 
nagrywane, wiec można je odtwa-
rzać także w innych dowolnych 
godzinach. Transmisje oraz więcej 
informacji na portalu społeczno-
ściowym �  w wydarzeniu Aktyw-
ne Babskie Bielany (cz. 2). 
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Radosław Sroczyński

Stan epidemii, który został 
wprowadzony w Polsce, nie zwalnia 
policjantów z wykonywania ich 
ustawowych obowiązków. Mun-
durowi nadal podejmują inter-
wencje, zatrzymują przestępców, 
czuwają nad bezpieczeństwem na 
drogach i ulicach naszego kraju. 
Jakie inne działania podejmuje 
policja w związku z epidemią ko-
ronawirusa?

Policjanci wspierają służby 
sanitarne i przynajmniej raz na 
dobę sprawdzają, czy osoby obję-
te kwarantanną są obecne w miej-
scu jej wyznaczenia oraz czy nie 
potrzebują pomocy. Zebrane in-
formacje przekazują służbom sa-
nitarnym i ośrodkom pomocy 
społecznej. Wszystko po to, by 
zapewnić bezpieczeństwo nam 
wszystkim, zarówno osobom ob-
jętym kwarantanną, jak i ich bli-
skim czy sąsiadom. Priorytetem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom.

Czy kontrole nie narażają funk-
cjonariuszy na zakażenie korona-
wirusem? 

Nie. Sprawdzenie odbywa 
w miarę możliwości w pobliżu 
miejsca odbywania kwarantanny, 
z odległości umożliwiającej po-
twierdzenie pobytu osoby w wy-
znaczonym miejscu. Wszystkie 
kontrole odbywają się w sposób 
wykluczający możliwość kontaktu 
fizycznego policjantów z osobą 
objętą kwarantanną. Funkcjona-
riusze rozmawiają z taką osobą 
telefonicznie bądź za pośrednic-
twem domofonu. Niedawno udo-
stępniona została także aplikacja 
na smartfony „Kwarantanna do-
mowa”, która ułatwia i usprawnia 
te działania. Umożliwia ona po-
twierdzenie tożsamości osoby 
poddanej kwarantannie oraz miej-
sca, w którym przebywa, podsta-
wową ocenę stanu zdrowia czy 
zgłoszenie zagrożenia. 

Jaka kara grozi osobom, które 
nie przestrzegają kwarantanny lub 
zasad dotyczących ograniczenia 
przemieszczania się?

W całej Warszawie przypad-
ków łamania kwarantanny zosta-
ło odnotowanych kilkadziesiąt. 

Priorytet to zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom
Sytuacja, w której się znaleźliśmy w związku z epidemią koronawirusa, to prawdziwa próba sił dla wszystkich, 
a szczególnie dla osób pracujących w administracji rządowej, w służbie zdrowia i w służbach porządkowych. O tym, 
jak w tej nowej rzeczywistości działają służby porządku publicznego, rozmawiamy z Radosławem Sroczyńskim, 
funkcjonariuszem Komendy Stołecznej Policji, radnym dzielnicy Bielany ze Stowarzyszenia Razem dla Bielan oraz 
przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Na Bielanach policjanci z komen-
dy przy ul. Żeromskiego dziennie 
kontrolują kilkaset osób objętych 
kwarantanną. Póki co nie odno-
towali przypadków łamania kwa-
rantanny w naszej dzielnicy. 
Świadczy to o dużej odpowie-
dzialności mieszkańców Bielan, 
z jaką podchodzą do zagrożenia 
związanego z szerzeniem się ko-
ronawirusa.

Wobec osób, które nie stosują 
się do postanowień decyzji o kwa-
rantannie, zostaną wyciągnięte 
surowe konsekwencje. O takich 
ujawnianych przypadkach poli-
cjanci informują służby sanitarne, 
które – zgodnie z najnowszymi 
rozporządzeniami rządu – mogą 
nałożyć karę w wysokości nawet 
30 tys. zł. Wobec takich osób po-
licjanci będą prowadzić czynności 
wyjaśniające w związku z wykro-
czeniem z art. 116 kodeksu wykro-
czeń (kw). Mandat za takie wykro-
czenie może wynosić 500 zł lub 5 
tys. zł, jeśli kara zostanie nałożona 
na drodze postępowania sądowe-
go. Z kolei jeśli osoba, u której 
potwierdzono zakażenie, oddali 

się z miejsca, w którym powinna 
przebywać, będzie odpowiadać 
zgodnie z art. 161 kodeksu karne-
go (kk). Za to przestępstwo grozi 
kara roku pozbawienia wolności. 

Za niestosowanie się do ogra-
niczeń dotyczących swobodnego 
przemieszczania się, wprowadzo-
nych Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z 24 marca 2020 r., poli-
cjant może nałożyć grzywnę za 
wykroczenie z art. 54 kw, za które 
grozi mandat w kwocie do 500 zł. 
Policjant ma też możliwość skie-
rować taką sprawę do sądu, który 
może ukarać nas grzywną do 
5 tys. zł.

Ale nie chodzi o to, by karać. 
Chodzi o to, by kwarantanna i do-
tykające nas wszystkich restrykcje 
– wdrożone, by ograniczyć roz-
przestrzenianie się koronawirusa 
– były skuteczne.

Na szczęście coraz więcej oby-
wateli jest tego świadomych. Policja 
codziennie otrzymuje zgłoszenia od 
mieszkańców, którzy podejrzewają, 
że ich sąsiedzi łamią obowiązek 
kwarantanny. Stróże prawa spraw-
dzają każdą taką informację.

Jakie inne zgłoszenia otrzymuje 
policja w związku z epidemią koro-
nawirusa?

Od czasu identy� kacji choroby 
zakaźnej COVID-19, wywoływa-
nej przez koronawirusa, pojawiły 
się różne oszustwa nowego typu. 
Dostajemy coraz więcej zgłoszeń 
od osób poszkodowanych takimi 
działaniami. Policja ostrzega przed 
przestępcami, którzy wykorzystu-
ją strach związany z pandemią do 
uzyskania własnej korzyści.

Oszuści tworzą i zakładają fał-
szywe strony internetowe, platfor-
my handlu elektronicznego, konta 
społecznościowe i e-maile, oferu-
jące do sprzedaży i dystrybucji 
maski ochronne na twarz i maski 
chirurgiczne. Ofiary tych prze-
stępstw proszone są o dokonanie 
płatności z góry za pomocą prze-
lewów bankowych, zazwyczaj na 
konta bankowe w krajach europej-
skich, takich jak Niemcy, Holan-
dia, Hiszpania i Portugalia. Jak się 
okazuje, maski nie są w ogóle do-
starczane, podczas gdy oszuści 
pozostają poza zasięgiem, a witry-
ny, platformy są nagle usuwane.

Działając metodą na „wnucz-
ka” czy „policjanta” próbują wyłu-
dzić od seniorów ich oszczędności. 
Podszywają się pod przedstawicie-
li instytucji zaufania publicznego, 
przedstawicieli banków czy urzę-
dów państwowych.

Szczególnie przestrzegam 
przed złodziejami, którzy wyka-
zali się niezwykłą pomysłowością. 
Przebrani w kombinezony, okula-
ry ochronne, maseczki podszywa-
ją się pod służby sanitarne i pro-
ponują przypadkowym osobom 
dezynfekcję ich mieszkań. Osoby 
robiące wszystko, aby uniknąć 
zarażenia koronawirusem, coraz 
częściej godzą się na to. Tymcza-
sem kiedy jedna osoba realizuje 
pseudodezynfekcję, inna plądru-
je i czyści mieszkanie z wartościo-
wych przedmiotów oraz gotówki. 
Pamiętajmy, że służby sanitarne 
nie działają w ten sposób!

Ostrzegamy także przed fał-
szywymi informacjami dotyczą-
cymi epidemii koronawirusa, 
nakłaniającymi klientów banków 
do dokonywania transakcji fi-
nansowych. Przestępcy podszy-

wają się pod instytucje zaufania 
publicznego takie jak banki, 
urzędy państwowe, centralne 
oraz lokalne. W przesyłanych 
wiadomościach zawarte są linki 
prowadzące do stron przestęp-
ców, których jedynym zadaniem 
jest wyłudzanie loginów i haseł 
do bankowości internetowej, 
a także kodów autoryzacyjnych 
dających możliwość zatwierdze-
nia przelewów na rachunek prze-
stępców. W niektórych przypad-
kach linki mogą prowadzić do 
stron zawierających złośliwy kod 
powodujący przejęcie urządzenia 
klienta, na którym otrzymał wia-
domość.

Jak powinniśmy się zacho-
wywać, by przetrwać ten trudny 
czas?

Pamiętajmy, by słuchać zaleceń 
władz, lekarzy i policji – oni wszy-
scy działają dla naszego wspólnego 
dobra i bezpieczeństwa. Czerpmy 
wiedzę wyłącznie ze sprawdzo-
nych źródeł: jedynymi i prawdzi-
wymi źródłami informacji są ko-
munikaty przekazywane przez 
służby i zamieszczane na o� cjal-
nych stronach internetowych. 

Apeluję także, by #Niekłamać-
służbom. Zgłaszając interwencje, 
informujcie o nosicielstwie wirusa 
SARS-Cov-2 czy fakcie odbywania 
kwarantanny. Policjanci, ratowni-
cy medyczni czy strażacy będą 
mogli się wtedy odpowiednio 
przygotować i w sposób bezpiecz-
ny udzielić pomocy. Jeśli natomiast 
nie otrzymają takiej informacji, 
ryzyko zarażenia i rozprzestrze-
niania koronawirusa wzrośnie 
bardzo szybko, co niesie za sobą 
konsekwencje dla nas wszystkich

Pamiętajcie! Ukrywając fakty 
o swoim stanie zdrowia, kontakcie 
z osobą potencjalnie zakażoną czy 
przebywaniu w stre� e zakażenia, 
utrudniacie służbom niesienie po-
mocy innym.

I najważniejsze: #Zostańciew-
domu. Jeśli nie musicie – nie wy-
chodźcie. 

Wierzę, że stosując się do po-
wyższych zasad, wspólnie prze-
trwamy ten trudny czas. 

Rozmawiał Bartłomiej Frymus
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Trwa przekształcanie war-
szawskich gruntów. Właści-
ciele lokali lub budynków 
jednorodzinnych oraz 
spółdzielnie mieszkaniowe 
otrzymali właśnie dodat-
kową 98- i 99-procentową 
boni� katę od rocznych opłat 
przekształceniowych za 2019 
i 2020 r. 19 marca uchwałę 
w tej sprawie podjęła Rada 
Warszawy.

P rzekształciliśmy już 88 proc. 
gruntów, wydając kilkaset 
tysięcy dokumentów. Nie-

stety część osób nie dopilnowała 
formalności i nie zgłosiła nam 
w terminie zamiaru wniesienia 
opłaty jednorazowej z boni� katą. 
A do części mieszkańców nie tra-
� ły jeszcze informacje o jej wyso-
kości. Nie chcieliśmy, by warsza-
wiacy na tym stracili, dlatego 
wprowadziliśmy dodatkowe bo-
ni� katy od rocznej opłaty prze-
kształceniowej za 2019 i 2020 rok 
– mówi Rafał Trzaskowski, prezy-
dent Warszawy.

Przypomnijmy. Przekształce-
nie z mocy prawa nastąpiło 1 stycz-
nia 2019 r. Nowy właściciel gruntu 
ponosi opłatę na rzecz dotychcza-
sowego właściciela gruntu w wy-
sokości opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego. Opłata 
przekształceniowa jest wnoszona 
przez okres 20 lat. Samorządy mo-
gły udzielić, na podstawie uchwa-
ły rady, boni� katy od tej opłaty. 
Warszawianki i warszawiacy otrzy-
mali 98- i 99-procentową boni� -

Dodatkowa boni� kata dla mieszkańców

katę – jeśli wpłacą kwotę jednora-
zowo. Następnie stołeczni radni 
rozszerzyli jej zakres również o ga-
raże i miejsca postojowe, umożli-
wiające prawidłowe i racjonalne 
korzystanie z budynków mieszkal-
nych.

Roczna ze zniżką
Mieszkańcy, którzy otrzymali 

zaświadczenie potwierdzające 
przekształcenie nieruchomości 
przed 30 listopada 2019 r., zgodnie 
z ustawą z 20 lipca 2018 r. powin-
ni już zgłosić zamiar wniesienia 

opłaty jednorazowej z boni� katą 
i zapłacić należność do końca lu-
tego br. Terminy na zgłoszenie i za-
płatę minęły również dla części 
osób, które otrzymały zaświadcze-
nia po 30 listopada ubiegłego 
roku.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 
opłatę przekształceniową za 2019 
rok wnosi się do 29 lutego 2020 r. 
a pozostałe opłaty do dnia 31 mar-
ca każdego roku (co wynika z art. 
7 ust. 5). Osoby, które tego nie 
zrobiły, powinny wnieść pełną 
opłatę przekształceniową za rok 
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2019 i 2020 (w wysokości opłaty 
rocznej), a 99- lub 98-procentowa 
boni� kata zostanie naliczona za 
pozostały okres 19 lub 18 lat.

19 marca radni przyznali oso-
bom � zycznym będącym właści-
cielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali miesz-
kalnych lub spółdzielniom miesz-
kaniowym 98-procentową boni� -
katę od rocznych opłat przekształ-
ceniowych należnych za 2019 
i 2020 rok, a 99-procentową oso-
bom i spółdzielniom, które wnio-
sły opłatę za co najmniej 50-letni 

okres użytkowania wieczystego 
oraz osobom, o których mowa w art. 
9a ust. 1 ustawy. Powyższe boni� -
katy obejmują również opłaty 
wnoszone za stanowiska postojo-
we i garaże.

– Przyjęte właśnie rozwiąza-
nie pozwoli mieszkańcom na sko-
rzystanie z ulgi w pełnym zakre-
sie, bez konieczności uiszczenia 
w całości rocznej opłaty prze-
kształceniowej za 2019 i 2020 r. 
Osoby, które musiałby teraz wpła-
cić 500 zł, zapłacą tylko 10 lub 
5 zł. A w związku z zagrożeniem 
epidemicznym apeluję o zała-
twianie wszelkich spraw drogą 
elektroniczną – dodaje prezy-
dent.

Warszawa ma 448 tys. użyt-
kowników wieczystych gruntów 
zabudowanych budynkami miesz-
kalnymi. Do mieszkańców tra� ły 
już dokumenty dotyczące 88 proc. 
nieruchomości, których prawo 
użytkowania wieczystego uległo 
przekształceniu w prawo własno-
ści.

Zaświadczenia dla części z po-
zostałych nieruchomości zostaną 
wydane w późniejszym terminie 
– m.in. ze względu na konieczność 
zlecenia i sporządzenia operatów 
szacunkowych (dotyczy to przede 
wszystkim domów jednorodzin-
nych, dla których w dniu prze-
kształcenia nie obowiązywała 
opłata roczna z tytułu użytkowa-
nia wieczystego).

Uchwała wejdzie w życie dzień 
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowiec-
kiego.

UM Warszawa

Urząd Dzielnicy Bielany 
pracuje w godzinach od 8.00 
do 16.00, od poniedziałku do 
piątku przy bardzo ograniczo-
nej obsłudze bezpośredniej. 
Kontakt z urzędem jest możli-
wy jedynie drogą telefoniczną: 
22 443 47 00 (informacja ogól-
na) i elektroniczną: sekretariat.
udbielany@um.warszawa.pl.

O sobiście załatwisz sprawę 
związaną tylko z odbiorem 
dowodu osobistego, pasz-

portu oraz rejestracją nowego fa-
brycznie pojazdu. W Terenowym 
Punkcie Paszportowym obsługi-
wani są jedynie klienci odbierają-
cy paszport.

Wizyta w urzędzie jest możli-
wa wyłącznie po uprzednim 
umówieniu sprawy (telefonicznej 
rezerwacji): wydawanie dowo-
dów osobistych tel. 22 443 48 62; 
rejestracja pojazdów fabrycznie 
nowych i wydawanie praw jazdy 

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców

(wraz z dowodem opłaty – kasa 
w urzędzie jest zamknięta) tel. 22 
443 48 49 oraz paszporty tel. 22 
695 73 88.

W sali obsługi może przeby-
wać jednocześnie trzech interesan-
tów. Klienci są wpuszczani poje-
dynczo, po uprzednim zdezynfe-

kowaniu rąk. Pozostałe osoby 
proszone są o zajmowanie kolejki 
przed urzędem w bezpiecznej od-
ległości 2 metrów od siebie.

Warto przypomnieć,  że 
w związku z zagrożeniem epide-
micznym osoby, które nie doko-
nają w terminie 30 dniowym re-
jestracji pojazdu sprowadzonego 
z kraju Unii Europejskiej albo nie 
zgłoszą w takim samym terminie 
nabycia/zbycia pojazdu nie będą 
podlegać karze pieniężnej, o któ-
rej mowa w art. 140 mb Prawo 
o ruchu drogowym, jeśli nie mia-
ły możliwości dokonania takiego 
zgłoszenia.

Uruchomiono również tym-
czasową kancelarie. Dokumenty 
(umieszczone w kopercie) można 
składać do oznaczonego pojem-
nika, ustawionego w przedsionku 
w wejściu głównym.

Do odwołania zamknięty jest 
Urząd Stanu Cywilnego Warsza-
wa-Bielany. Najbliższy Urząd Sta-
nu Cywilnego Warszawa-Śród-
mieście jest przy ul. Andersa 5, 
gdzie można załatwić wyłącznie 
sprawy dotyczące rejestracji uro-
dzeń i zgonów.

Redakcja
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11c i 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 

r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakre-
sie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) w związku z art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyj-
nego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 

zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 03.03.2020 r. (data wpływu podania do Urzędu) w Wydzia-

le Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany na wniosek inwe-
stora – Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza 
Dzielnicy Bielany Pana Grzegorza Pietruczuka, zostało wszczęte postę-
powanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego 
i udzielenia pozwolenia, w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), na „budowę odcinków dróg pu-
blicznych gminnych oznaczonych symbolami 4 KD-L i 16 KD-L wg. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy mostu Marii 
Skłodowskiej-Curie na odcinku od węzła z Trasą N-S do ul. Marymonc-
kiej”. Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nume-
rach ewidencyjnych według katastru nieruchomości: dz. ew. nr 3/4, 4, 5, 
6, 20, 29, 30, 31, 32, 33 z obrębu 7-11-08. Przedłożony wniosek zawiera 
podział nieruchomości gruntowych oraz określa nieruchomości lub ich 
części, które staną się własnością m.st. Warszawy: cz. dz. ew. nr 3/4 (pro-
jektowana 3/11), cz. dz. ew. nr 29 (projektowana 29/1), cz. dz. ew. nr 30 
(projektowana 30/1), cz. dz. ew. nr 31 (projektowana 31/1), cz. dz. ew. nr 
32 (projektowana 32/3), cz. dz. ew. nr 33 (projektowana 33/1), dz. ew. nr 
20, 5, 6  z obrębu 7-11-08. Nieruchomości, dla których określono czasowe 
ograniczenia w korzystaniu nieruchomości w związku z realizacją budo-
wy drogi publicznej oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu (zgodnie 
z art. 11f ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych): dz. ew. nr 4 z obrębu 7-11-08.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ww. ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem 
niniejszego zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu 
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wy-
danie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą 
być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieru-
chomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego 
zakazu jest nieważna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze 
zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicz-
nego ogłoszenia. W związku z powyższym informuję, że zainteresowanym 
stronom postępowania służy prawo do czynnego udziału na każdym jego 
stadium, zgodnie z art. 10 k.p.a. Zainteresowane strony mogą uzyskać 
informację na temat przedmiotowego wniosku pod numerem telefonu: 
(22) 443-46-79 oraz zgłaszać ewentualne uwagi pisemnie na adres Urzę-
du Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 
Warszawa.

Dobra wiadomość w trudnych 
czasach. Na sesji Rady Warsza-
wy udało się pozyskać dodat-
kowe 3,1 mln zł na bielańskie 
inwestycje.

Z e wspomnianej kwoty naj-
więcej, bo aż 1,1 mln zł do-
łożymy do modernizacji 

Przedszkola nr 341 przy ul. Wergi-
liusza 15 (plac zabaw, ogrodzenie 
i dodatkowe prace przy funda-
mentach budynku).

Nieco mniej – 800 tys. zł tra�  
na przebudowę ul. Gajcego na od-

Zmiany w budżecie
cinku od ul. Wrzeciono w kierun-
ku Przedszkola nr 272. 400 tys. zł 
przeznaczymy na budowę placu 
zabaw na terenie Szpitala Bielań-
skiego, a 357 tys. zł dołożymy do 
budowy placu zabaw przy Stawach 
Brustmana.

300 tys. zł przeznaczymy na 
adaptację budynku mieszkalnego 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 
53 przy ul. Rudzkiej 6 na potrzeby 
placówki.
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Zarząd i wolontariusze 
Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej 
– Bielany składają 

wszystkim podopiecznym 
i darczyńcom serdeczne 

życzenia zdrowych, 
spokojnych Świąt 
Wielkanocnych.

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych

Czytelnikom „Naszych Bielan” 
życzymy zdrowia,

pogody ducha 
i mimo wszystko 

wielu radosnych przeżyć 
związanych 

z Wielkim Tygodniem 
i Zmartwychwstaniem Pańskim.

Redakcja

Drodzy Mieszkańcy Bielan,
na ten trudny czas, który jest obecnie naszym udziałem,
życzę Państwu zdrowia, sił oraz odporności psychicznej,
która pozwoli łatwiej znieść izolację od bliskich i znajomych.

Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa
staje się źródłem siły, mocy i wiary 

na każdą chwilę Świąt Wielkiejnocy.
Joanna Fabisiak

Poseł na Sejm RP

Najlepsze życzenia 
miłych, dostatnich, 
spokojnych Świąt 

Wielkanocnych 
składa wszystkim

bielańskim seniorom

Rada Seniorów Dzielnicy 
Bielany m.st. Warszawy
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Kontakt telefoniczny, tel. 507 699 046, 
dpieniek@radni.um.warszawa.pl.

DY ŻURY R A DNYCH


