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Kolejne środki dla Dzielnicy Włochy
W poniedziałek 12 sierpnia 2019 r.
Burmistrz Dzielnicy Włochy Artur Wołczacki
i Sebastian Piliński – Z-ca Burmistrza
Dzielnicy Włochy podpisali umowy,
dzięki którym dodatkowe środki na rozwój
zyskają dwie włochowskie szkoły.
W ramach „Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”, Sejmik Województwa
Mazowieckiego przyznał dofinansowanie do
projektu konkursowego złożonego przez
Dzielnicę Włochy dla Szkoły Podstawowej nr 94, w wyniku czego już niedługo
pracownie informatyczne w szkole wzbogacą się o nowy sprzęt komputerowy
i oprogramowanie, oraz zostaną poddane
remontom. Wartość projektu to 80.000,00 zł.

fot. UD Włochy

Kolejne dofinansowanie na potrzeby modernizacji i wyposażenia placu sportowo-

rekreacyjnego otrzyma również Szkoła
Podstawowa nr 66 im. ks. J. Chrościckiego. Wartość projektu to 113 500,00 zł.
Fundusze zostały pozyskane przez Urząd
Dzielnicy Włochy w trybie konkursu
wniosków z ,,Mazowieckiego Instrumentu Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego. Pozyskane środki przeznaczone zostaną przede
wszystkim na wymianę nawierzchni placu
sportowo-rekreacyjnego na tzw. bezpieczną, zakup i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
Po stronie Zarządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisali Adam Struzik
– Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

www.facebook.com/warszawawlochy
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Opłatomat w Urzędzie Dzielnicy Włochy

Opłatomat jest zintegrowany z systemem
centralnym, do którego przekazywane są
dane o wpłatach w celu ich dalszego przetwarzania.
Rodzaj opłaty wybiera się w menu na
dotykowym ekranie urządzenia. Do uzupełniania szczegółów wpłaty i innych
danych służy wbudowana klawiatura.
Urządzenie jest wyposażone w czytnik kart
z chipem oraz czytnik kart zbliżeniowych,
którego można użyć także do płatności
realizowanej smartfonem.

Istnieje także możliwość wykorzystania
kodów QR, które zawierają już odpowiednie dane dotyczące wpłaty i wpłacającego.
Płatność kartą w opłatomacie nie jest
obciążona żadnymi kosztami po stronie
dokonującego wpłaty.
Każda wpłata potwierdzana jest wydrukiem, na którym znajduje się kod kreskowy. Urzędnicy mają do dyspozycji
skaner, którym mogą zeskanować kod
na dowodzie wpłaty dołączonym do dokumentacji i wywołać w systemie szczegóły
opłaty.
Zapraszamy do korzystania.

fot. UD Włochy

Pierwszy opłatomat w Urzędzie Dzielnicy
Włochy już od lipca znajduje się na parterze urzędu przy windach.

Nowa nawierzchnia na ul. Bakalarskiej
W lipcu br. na odcinku od ulicy Borsuczej
do al. Krakowskiej przeprowadzono remont nawierzchni.
fot. UD Włochy

Roboty polegały na frezowaniu zniszczonej warstwy jezdni i wykonaniu nakładki
bitumicznej z asfaltobetonu.

Od dnia 2 września 2019 r. zostały wprowadzone następujące stałe zmiany tras linii:
Linia 228 zostaje wycofana z odcinka
LEŻAJSKA – OSMAŃSKA-DHL i skierowana na trasę:
URSUS-RATUSZ – Traktorzystów –
Świerszcza – Globusowa – Wałowicka
(powrót: Potrzebna – Świerszcza) – Sympatyczna – Cegielniana – Techników – Popularna – Al. Jerozolimskie – Szybka –
Instalatorów – al. Krakowska (powrót:
al. Krakowska – Grójecka – zawrotka przy
ul. Racławickiej – Grójecka al. Krakowska
– Instalatorów) – 1 Sierpnia – Żwirki i Wigury – NOVOTEL 01
Linia 328 zostaje skierowana na trasę
wydłużoną:
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POPULARNA – Al. Jerozolimskie –
Szybka – Instalatorów – al. Krakowska
(powrót: al. Krakowska – Grójecka – zawrotka przy ul. Racławickiej – Grójecka –
al. Krakowska – Instalatorów) – Komitetu
Obrony Robotników (d. 17 Stycznia) –
Żwirki i Wigury – Bennetta – Narkiewicza
– Wirażowa – Poleczki – Osmańska –
OSMAŃSKA-DHL
Zostaje przywrócone funkcjonowanie
przystanku KRAKOWIAKÓW 06 na
ul. Komitetu Obrony Robotników (d. 17
Stycznia) przed skrzyżowaniem z al. Krakowską, który będzie obowiązywać jako
warunkowy na trasie linii 328 w kierunku
POPULARNEJ.

fot. ZTM

Zmiany tras autobusów linii 228 i 328

W dniu 8 sierpnia br. odbyło się otwarcie
lewoskrętu z ulicy Instalatorów w stronę
Ochoty.
Organizatorem uroczystej inauguracji
była spółka Apartamenty Raków Sp. z.o.o.,
która odpowiadała za budowę usytuowanej
w pobliżu inwestycji i jednocześnie
sfinansowała przebudowę skrzyżowania,
w tym nowe przejście dla pieszych i sygnalizację świetlną.
- Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu wykonawcy inwestycji skrzyżowanie al. Krakowskiej z ul. Instalatorów zyskało nowy
blask. Mam nadzieję, że dzięki przebudowie skrzyżowania zwiększy się bezpieczeństwo osób, które korzystają codziennie
z tego ważnego węzła komunikacyjnego,
zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. Jednocześnie przestrzeń ta zyskała pod względem estetycznym, co jest

fot. UD Włochy

Otwarcie lewoskrętu na ul. Instalatorów

bardzo ważne z tego powodu, że jest to
miejsce wjazdu do naszej dzielnicy od
strony Centrum – powiedział Artur
Wołczacki - Burmistrz Dzielnicy Włochy.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali
m.in.: członkowie Zarządu Spółki Apartamenty Raków i przedstawiciele dewelopera, Burmistrz Dzielnicy Włochy Artur
Wołczacki, Zastępca Burmistrza Monika

Kryk oraz radni dzielnicy: Michał Hausman i Mahbub Siddique-Olesiejuk.
Mieszkańcy od dawna zabiegali o zmiany
w okolicach tego węzła komunikacyjnego:
kierowcy, którzy wybierając drogę do centrum musieli dokonywać nawrotki, z trzykrotną zmianą pasa, co kończyło się często
kolizjami, jak i piesi, którzy niechętnie
korzystali z przejścia podziemnego.

Awaria kolektora w Warszawie – wstępne przyczyny
Są już pierwsze, wstępne wyniki analiz
ekspertów, którzy pracują nad ustaleniem
przyczyn awarii rurociągów przesyłowych.
Równocześnie nie zwalniają prace mające
ograniczyć zrzut nieczystości do Wisły.
– Dziś mówimy o pierwszych, wstępnych
wynikach analiz. Wynika z nich, że do rozwarstwienia, a następnie rozszczelnienia,
doszło w wyniku błędów wykonawczych.
To wówczas mogło nastąpić niewłaściwe
połączenie elementów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. W toku
dalszych prac będzie ustalane, czy nie doszło także do błędów na etapie koncepcji.
Wstępną analizę przyczyn awarii
sporządzili eksperci z Politechniki Warszawskiej, profesor Zbigniew Kledyński i
dr inż. Apoloniusz Kodura. W ich ocenie
nie dochowano należytej staranności przy

łączeniu i izolowaniu poszczególnych elementów. Opinię naukowców potwierdzają
oględziny miejsca awarii. Do pęknięcia rurociągu ciśnieniowego z tworzywa sztucznego doszło w sąsiedztwie jego połączenia
z odcinkiem rurociągu stalowego.
Określenie przyczyn jest tylko jednym z
elementów działań prowadzonych w
związku z awarią. Równolegle toczą się
prace mające na celu ograniczenie zrzutu
nieczystości do Wisły. Od soboty 31 sierpnia nieczystości, które trafiają do rzeki, są
ozonowane. Jak potwierdzają wyniki
badań, ścieki poddane takiemu procesowi
nie tylko nie zawierają bakterii (ozon zabija blisko 90% z nich), ale także zawierają
znacznie więcej tlenu, co jest szczególnie
ważne dla rzecznej fauny i flory.
Dodatkowo trwają prace przy budowie

mostu pontonowego na Wiśle, na którym
miałby być położony rurociąg do przesyłu
nieczystości. Za te działania odpowiada
strona rządowa i Wody Polskie. W tym
samym czasie miasto pracuje nad awaryjnymi scenariuszami: analizowana jest
m.in. możliwość ułożenia tymczasowego
rurociągu na moście Marii SkłodowskiejCurie lub w tunelu, nad uszkodzonymi kolektorami.
Niezależnie prowadzona jest również analiza dokumentacji dotyczącej budowy i
eksploatacji samego kolektora. W wyniku
postępowania wewnętrznego ustalono
uchybienie formalne - brak jednego z 5-letnich przeglądów technicznych tunelu.
www.um.warszawa.pl
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Budżet obywatelski 2020 – głosowanie 6-23 września
W tym roku warszawianki i warszawiacy
zgłosili do budżetu obywatelskiego 2166
projektów. Na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st.
Warszawa przeznaczy ponad 83 mln zł. Po
raz pierwszy mieszkańcy mogli zgłaszać
projekty ogólnomiejskie, dotyczące kilku
dzielnic lub całego miasta. Takich propozycji wpłynęło 199. Ponadto, mieszkańcy
zgłosili 1967 projektów dzielnicowych.
Ocena merytoryczna projektów
Do 8 sierpnia pracownicy urzędu sprawdzali, czy jest możliwość realizacji
zgłoszonych projektów. Oceniali m.in.:
- zgodność z obowiązującymi przepisami
prawa,
- możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
- możliwość realizacji w ciągu roku,
- zgodność z kompetencjami miasta,
- oszacowany koszt realizacji pomysłu,
- zgodność z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy,
- zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.
W trakcie analizy pracownicy merytoryczni kontaktowali się z projektodawcami, jeżeli okazywało się, że w projekcie
niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby
mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. Urzędnicy przedstawiali proponowany zakres zmian i wyjaśniali, z czego
wynika konieczność ich wprowadzenia.
Do zaproponowanych zmian autor pomysłu mógł się odnieść w ciągu sześciu dni
od dnia uzyskania informacji z urzędu.
Jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia
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w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł
został oceniony negatywnie.
Wyniki oceny wraz z uzasadnieniem zostały ogłoszone na stronie internetowej:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/sit
e/verificationWelcome
Najczęstszy powód oceny negatywnej to:
Brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. W poprzednich
edycjach budżetu partycypacyjnego
(obywatelskiego), był on realizowany z
inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy, na
podstawie zarządzenia. Ustawą z 11 stycznia 2018 r. wprowadzony został odgórny
obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego, zaś jego podstawowe zasady zostały określone ustawowo. Przepisy ustawy
narzucają m.in. obowiązek realizacji projektów w ciągu jednego roku budżetowego, nie dopuszczając stosowanych
dotychczas wyjątków (np. wcześniejszego
rozpoczęcia prac przygotowawczych).
Złamanie tej zasady grozi poważnymi
konsekwencjami za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. Dlatego też do
głosowania nie zostały dopuszczone
projekty, których realizacja nie jest
możliwa w ciągu 12 miesięcy.
Drugi powód to: Tereny niebędące we
władaniu m.st. Warszawy. W tej edycji
mieszkańcy nie mogli zgłaszać projektów
zlokalizowanych na terenach, do których
m.st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego. To duża zmiana w stosunku do
poprzednich edycji. Zmiana wynikała z konieczności uwzględnienia uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej, która uchyliła

pierwszą uchwałę określającą zasady
budżetu obywatelskiego w Warszawie.
Wątpliwości budził m.in. zapis dotyczący
możliwości realizacji projektów na terenach ,,niemiejskich”. Z tego też powodu
RIO uchyliło uchwały w innych miastach.
Głosowanie odbędzie się we wrześniu
Mieszkańcy będą mogli głosować od 6 do
23 września. Będą mogli to zrobić elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej (Punkt
głosowania papierowego będzie w każdym
Wydziale Obsługi Mieszkańców).
W tej edycji zmienił się sposób głosowania. Mieszkańcy będą mogli wybrać do 15
projektów na poziomie dzielnicowym
w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów
na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyska jeden głos.
Ogłoszenie wyników 3 października.
Wtedy poznamy listę projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji.
um.warszawa.pl
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POMYSŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE W DZIELNICY WŁOCHY

Nieodpłatna pomoc prawna
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warszawie.
W stolicy działa:
• 26 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
• 9 punktów nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.
Na wizytę w punktach można zapisać się:
• telefonicznie pod numerem 19115
• za pośrednictwem strony internetowej
https://nieodplatnapomocprawna.um.warszawa.pl/
Wszystkie punkty dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
przysługują każdej osobie, która nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego, należy złożyć pisemne
oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub
świadczącej nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie
prawnym oraz o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
• sporządzenie projektu pisma w wyżej wymienionych sprawach z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu
sądowoadministracyjnym;
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie
od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w postępowaniu
sądowym lub adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym
związanym ze skierowaniem sprawy na
drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej z wyjątkiem przy6

nr 7 (126) wrzesień 2019

gotowania do rozpoczęcia tej działalności.
W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać porady z zakresu:
• prawa pracy,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• ubezpieczenia społecznego,
• prawa rodzinnego i opiekuńczego,
• prawa celnego, dewizowego i handlowego,
• przygotowania do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
• prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej
z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej
sytuacji osoby, zmierzające do podniesienia świadomości o przysługujących jej
uprawnieniach lub spoczywających na niej
obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w

razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z
osobą planu działania i pomoc w jego realizacji.
W punkcie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego można uzyskać porady,
w szczególności z zakresu:
• zabezpieczenia społecznego,
• spraw dotyczących zadłużenia,
• spraw mieszkaniowych.
W Dzielicy Włochy nieodpłatną pomoc
prawną można uzyskać przy ul. Centralnej 24,
tel. 22 443 44 78
Punkt czynny jest w następujących dniach
i godzinach:
Poniedziałek: 8:00-16:00
Wtorek:
12:00-16:00
Środa:
8:00-16:00
Czwartek:
8:00-16:00
Piątek:
10:00-18:00
Sobota:
9:00-13:00
Więcej informacji znajdziesz na stronie:
www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna

Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach
komunalnych
Masz dług za czynsz w mieszkaniu
komunalnym? Skorzystaj z pomocy
restrukturyzacji zadłużenia w mieszkaniach komunalnych.
Miasto Stołeczne Warszawa, zgodnie z
uchwałą radnych, oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy i warszawianki mają 18 miesięcy na
przystąpienie do programu i elastycznie
dobrane raty – miesięczne czy kwartalne
oraz nawet do 10 lat na spłatę zadłużenia.
Nowe narzędzie umorzenia długów ma
pomóc mieszkańcom w wydostaniu się
z trudnej sytuacji życiowej.
I. Okres obowiązywania narzędzia
- od dnia wejścia w życie uchwały tj.
29 czerwca 2019r. do 30 grudnia 2030r.
Wnioski o restrukturyzację, co do zasady,
powinny być składane po wejściu w życie
uchwały tj. od 1 lipca.
II. Kto może skorzystać
- pełnoletnia osoba, która ma trudności ze
spłatą zadłużenia za zajmowane mieszkanie gminne (w tym socjalne);
- pełnoletnia osoba, która już nie mieszka
w mieszkaniu komunalnym, ale ciągle ma
niespłacone zadłużenie za to mieszkanie;
- pełnoletnia osoba, która odpowiada solidarnie za długi np. po dziadkach, rodzicach, partnerach;
III. Warunki przystąpienia do restrukturyzacji
- posiadanie zadłużenia na dzień składania
wniosku oraz na 31.12.2018 r. (jeżeli obecnie osoba posiada zadłużenie, ale nie miała
go na 31.12.2018 r. wówczas nie może
skorzystać z tego narzędzia);
- dopuszcza się restrukturyzację długu
w przypadku, gdy osoba zadłużona ma
zarejestrowaną działalność gospodarczą w
mieszkaniu gminnym, ale pod warunkiem
że nie prowadzi jej w tym mieszkaniu;
- prawidłowe korzystanie z mieszkania
(brak interwencji za zakłócanie porządku
i bezpieczeństwa w budynku, itp.);
- złożenie wniosku w terminie do 18 miesięcy od wejścia w życie uchwały, czyli
najpóźniej do 29.12.2020 r. (do burmistrza dzielnicy lub dyrektora Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami w
dzielnicy);
- zawarcie umowy.
Istotnym elementem jest, że osoby zainteresowane restrukturyzacją mogą i powinny
skorzystać z pomocy i doradztwa w dzielnicy lub ZGN-ie w zakresie wyboru wariantu.
IV. Formy restrukturyzacji - do wyboru
1. podstawowa jednorazowa

• spłata 40% zadłużenia w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy;
• terminowe płacenie bieżących opłat przez
4 lata od podpisania umowy;
• umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.
2. podstawowa ratalna
• spłata 60% zadłużenia w ratach w okresie
od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie przekracza
10 000 zł lub do 10 lat, gdy dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat uzależniona od
kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana
w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale
nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w
terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie
niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa
dłużnika wskazuje na korzyści z takiego
rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż
miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez
cały okres obowiązywania umowy;
• umorzenie 40% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.
3. specjalna dla osób ogrzewających
mieszkania energią elektryczną
• spłata 40% zadłużenia w ratach w okresie
od w okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług
nie przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy
dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat
uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana
w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale
nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w
terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie
niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa
dłużnika wskazuje na korzyści z takiego
rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż
miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez
cały okres obowiązywania umowy;
• umorzenie 60% zadłużenia po wywiązaniu się z warunków umowy.
Istnieje możliwość łączenia tego wariantu
z wariantem podstawowym, w przypadku,
gdy dług dotyczy zarówno okresu w którym mieszkanie ogrzewane było energią
elektryczną oraz okresu, gdy mieszkanie
ogrzewane było w innej formie np. co.
4. specjalna dla osób solidarnie odpowiedzialnych za długi

• spłata 60% „swojej” części zadłużenia
(wyliczenie kwoty wg. wzoru) w ratach w
okresie od 1 roku do 5 lat, gdy dług nie
przekracza 10 000 zł lub do 10 lat, gdy
dług przekracza 10 000 zł (wysokość rat
uzależniona od kwoty zadłużenia i możliwości płatniczych);
• wpłata pierwszej raty może być dokonana
w dowolnej zadeklarowanej kwocie, ale
nie mniej niż 50 zł i będzie dokonana w
terminie 1 miesiąca od podpisania umowy;
• kolejne raty mogą być wpłacane w systemie miesięcznym lub w innym systemie
niż miesięczny (jeżeli sytuacja finansowa
dłużnika wskazuje na korzyści z takiego
rozwiązania i daje większą pewność na pomyślne zakończenie umowy np. wynagrodzenie pobierane w systemie innym niż
miesięczny);
• terminowe płacenie bieżących opłat przez
cały okres obowiązywania umowy,
• zwolnienie z 40% zadłużenia od „swojej”
części po wywiązaniu się z warunków
umowy.
V. Pomoc przy wyborze wariantów i realizacji umowy
- dłużnik wstępnie deklaruje wariant we
wniosku;
- wspólnie wypracowuje się najkorzystniejsze rozwiązanie po analizie możliwości
finansowych dłużnika, tak aby dostosować
optymalnie czas umowy do wysokości rat
możliwych do wpłaty przez dłużnika;
- stały kontakt z dłużnikiem i szybka interwencja w przypadku zdarzeń losowych
uniemożliwiających czasowo kontynuowanie umowy.
VI. Dodatkowe korzyści i możliwości
- dopuszcza się dwukrotną zwłokę w opłatach
bieżących lub ratach w każdym roku kalendarzowym ale nie dłuższą niż 21 dni;
- gdy nastąpi zwłoka w opłatach w
związku ze zdarzeniami losowymi, umowa
będzie mogła być kontynuowana pod
warunkiem, że w ciągu 2 miesięcy od wystąpienia zwłoki, dłużnik wystąpi o udzielenie pomocy;
- przywilej kontynuowania umowy, gdy
dłużnik solidarny wpłaci niższą kwotę
opłat bieżących niż należne, ale po uzyskaniu zgody;
- w przypadku śmierci dłużnika, który zawarł umowę, spadkobiercy mogą zawrzeć
umowę o kontynuowaniu tej umowy, jeżeli
złożą stosowny wniosek w terminie do
12 m-cy od daty śmierci;
- możliwość ubiegania się o przywrócenie
tytułu prawnego do lokalu po zawarciu
umowy (o ile powodem wypowiedzenia
umowy był dług).
nr 7 (126) wrzesień 2019
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Sukcesy sportowe włochowskiej licealistki

W dniach 03-05.07.2019 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu był
areną lekkoatletycznych Mistrzostw Polski
do lat 20. Zmodernizowany przed rokiem
stadion gościł ok. 1000 zawodniczek i zawodników z całego kraju, a wśród nich
najszybszą polską juniorkę Pię Skrzyszowską. Zawodniczka AZS AWF War-

szawa, wielokrotna złota medalistka poprzednich Mistrzostw Polski na stadionie i
w hali startowała w trzecim dniu
zawodów odnosząc zwycięstwo w biegu
na 100 metrów przez płotki w czasie 13,74
(w eliminacjach 13,51).
Najlepszy wynik Pii na tym dystansie,
to13,36, który uzyskała 02.06. 2019 r. podczas międzynarodowego II Grand Prix Gliwic. Ten rezultat plasuje ją na czele
europejskich tabel juniorskich.
20 lipca br. podczas 25. Mistrzostw Europy
U20 w Boras w Szwecji Pia wywalczyła
srebrny medal w biegu na 100 m przez
płotki. Uzyskując czas 13,35 pobiła swój
rekord życiowy o 0,01 s.
Gratulujemy!

mat. promocyjny

Pia Skrzyszowska w 2017 r. została złotą
medalistką ogólnopolskiej olimpiady
młodzieży w skoku w dal i na 100 m przez
płotki. W 2018 r. została halową mistrzynią
Polski do lat 18 w biegu na 60 m, ustanawiając czasem 7,40 s rekord Polski w tej
kategorii wiekowej, a także zdobyła
brązowy medal seniorskich halowych
mistrzostw Polski w skoku w dal, ustanawiając wynikiem 6,02 m rekord życiowy.

Derby Dzielnicy Włochy

fot. UD Włochy

W środę, 14 sierpnia br. odbył się mecz
pomiędzy drużynami: RKS Okęcie a KS
„Przyszłość” Włochy.
Chociaż pierwszą bramkę zdobył reprezentant z KS Przyszłość to ostatecznie mecz
wygrali gospodarze - RKS Okęcie wynikiem 4:1.
Gratulujemy obu drużynom zaciętego pojedynku!

Nowy monitoring w SP 94

„Tak wielka placówka powinna mieć
sprawny i nowoczesny system monitoringu, dzięki czemu ograniczać możemy
sytuacje negatywne i niebezpieczne, jakie
zdarzają się dzisiaj nagminnie w polskiej
oświacie. Cieszę się, że nadrobiliśmy tę
ważną kwestię dla szkoły, której modernizację wciąż kontynuujemy.” – mówi
Sebastian Piliński Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy.
8
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fot. UD Włochy

W sierpniu został uruchomiony nowy
system monitoringu w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22a.

Lokalny System Wsparcia we Włochach

Projekt realizowany przez konsorcjum organizacji pozarządowych nosi nazwę
„Włochy na 100%”. Brzmi obiecująco. Jest
to propozycja czterech organizacji, które
połączyły siły i zakładając 100% zaangażowania, 100% solidarności i 100%
współpracy w realizowaniu wspólnie przyjętych celów, podjęły się pracy na rzecz
dzieci i rodzin zamieszkujących obszary
koncentracji problemów społecznych.
Wsparciem zostanie objętych blisko 100
dzieci z włochowskich szkół. Dzieci skorzystają m.in. z pomocy w nauce, socjoterapii, treningów umiejętności społecznych,
a na koniec wyjadą na turnus wakacyjny
podsumowujący ich pracę i rozwój.
Lokalny System Wsparcia to program zintegrowanych, kompleksowych działań
skoncentrowanych wokół szkoły. Partnerami konsorcjum będą szkoły podstawowe
(SP nr 88, SP nr 359, SP nr 94, SP nr 87,
SP nr 227, SP nr 66), Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22, Ośrodek
Pomocy Społecznej, MAL we Włochach,
Zespół Interdyscyplinarny dla dzielnicy
Włochy, Dom Kultury „Włochy”. Konsorcjum zakłada także współpracę z placów-

fot. UD Włochy

Dzielnica Włochy przyłączyła się do warszawskich dzielnic, które w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia finansują działania
konsorcjum organizacji pozarządowych.
W sierpniu br. weszło w życie Zarządzenie
Prezydenta m.st. Warszawy dotyczące
udzielenia dotacji czterem organizacjom
pozarządowym na realizację projektu.

kami wsparcia dziennego – Ogniskiem
„Okęcie” prowadzonym przez Centrum
Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
i Pracownią „KoOkocha” prowadzoną
przez Stowarzyszenie Strefa Wsparcia.
Konsorcjum, w skład którego wchodzą:
- Towarzystwo Rozwijania Aktywności
Dzieci „SZANSA” Oddział Terenowy
Warszawa Ochota,
- Stowarzyszenie „Dzieciaki”,
- Fundacja „Przez Zabawę do Rozwoju”,
- Stowarzyszenie Wspierające Rozwój
Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy
MAKAO w ścisłej współpracy z innymi instytucjami i organizacjami włochowskimi
przez najbliższe dwa lata będzie zajmowało się budowaniem systemu zapobiegania i przezwyciężania problemów
społecznych, trudności w nauce i trudności
wychowawczych.
Projekt oprócz bezpośredniej pracy z rodzinami, pomocy dzieciom przeżywającym

niepowodzenia, wspierania rodziców
w nabywaniu przez nich kompetencji
wychowawczych, przewiduje także pracę
z profesjonalistami włochowskich placówek i instytucji, którzy na co dzień pracują
z dzieckiem i rodziną.
Działania zaplanowane są od września
2019 r. do lipca 2021 r.
Celem działań konsorcjum jest budowanie
współpracy organizacji, instytucji i osób na
rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
i społecznych dzieci i młodzieży w wieku
6-18 lat, efektywne wspieranie rodziców w
pokonywaniu trudności wychowawczych.
Każdy może się włączyć! Zapraszamy do
współpracy.
Kontakt:
mail: konsorcjum.wlochy@gmail.com
tel. 507 191 134
Lider konsorcjum – Magdalena Szlom
O.T.TRAD SZANSA

SMOKI we Włochach
Miło nam poinformować, iż od początku
września br. Urząd Dzielnicy Włochy we
współpracy ze Szkołą Podstawową nr 227
rusza z pilotażowym projektem bezpłatnych zajęć dodatkowych z zakresu koszykówki dla uczniów szkoły podstawowej
w klasach: 1-3 (I-sza grupa wiekowa),
4 (II-ga grupa wiekowa) i 5 (III-cia grupa
wiekowa).
Zajęcia zakładają realizację 24 jednostek
treningowych po 1,5 h dla każdej grupy
(15 os.) w roku szkolnym.
Projekt będzie realizowany w ramach programu Polskiego Związku Koszykówki na
utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki na podstawie konkursowego
wniosku aplikacyjnego złożonego przez
Urząd Dzielnicy.

Ponadto przewidujemy wyposażenie
szkoły w sprzęt sportowy do zajęć koszykówki, stroje sportowe do gry w koszykówkę, laptop i kamerę.

Dodatkowa motywacja z PZ KOSZ dla
Rodziców:
https://mlodeasyparkietow.pl/dlaczegowarto-wyslac-dziecko-na-koszykowke/

Dla nauczycieli WF
prowadzących zajęcia
w ramach programu
realizowane
będą
bezpłatne szkolenia
organizowane przez
Polski Związek Koszykówki.
Już teraz zachęcamy
do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przedłożenia
ich w sekretariacie
Szkoły Podstawowej
nr 227.
nr 7 (126) wrzesień 2019
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Obchody rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Po odsłuchaniu Hymnu państwowego
i wciągnięciu na maszt flagi powitano
wszystkich zgromadzonych gości. Na uroczystości obecni byli: żołnierze 7 pułku
piechoty Armii Krajowej „Garłuch” z
Panią por. Wandą Garlińską ps. „Iza”, Pan
Józef Kowalski ps. Karzeł, środowisko
Bazy Lotniczej „Łużyce” Warszawa
z Panami Stanisławem Maciałkiem i Mieczysławem Dąbrowskim, Związek Sybiraków – Koło Włochy, przedstawiciele
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byli Więźniowie Polityczni
Dzielnicy Włochy z prezes Panią Krystyną
Szymańską, przedstawiciele Koła Lotniczego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byli Więźniowie
Polityczni z prezesem Panem majorem Stanisławem Hałaczkiewiczem, ks. Kanonik
Marek Makowski, Zarząd i Rada Dzielnicy
Włochy, żołnierze 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie, przedstawiciele
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy,
przedstawiciele NSZZ Solidarności Oświatowej Warszawy, przedstawiciele Stowarzyszenia Harcerzy Seniorów Okęcie,
przedstawicielka Szkoły Podstawowej
nr 293 - Pani Iwona Krupińska, harcerki
z I Lusuwieckiej Drużyny Harcerek
Gwiazda Północy (ZHR), harcerze ZHP

fot. UD Włochy

1 sierpnia o godz. 11.00 przed pomnikiem
– kapliczką Bazy Lotniczej „Łużyce” i pomnikiem 7 pułku piechoty Armii Krajowej
„Garłuch” odbyła się uroczystość upamiętniająca poległych Powstańców warszawskich. Oddano cześć tym, którzy zginęli
przelewając krew w obronie Ojczyzny
i swojego miasta.

Chorągiew Śląska ze zlotu „Dziś jest
pojutrze”, przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 88, kibice RKS Okęcie oraz
mieszkańcy Włoch.
Po modlitwie odmówionej przez ks. Kanonika Marka Makowskiego głos zabrała
Pani Anna Cichocka – prawnuczka majora
Mikołaja Sukniewicza. Przemówienia
wygłosili również Burmistrz Dzielnicy
Włochy Pan Artur Wołczacki, Pan pułkownik
pil.Stanisław Kondrata – dowódca 1. Bazy
Lotnictwa Transportowego oraz Pan Artur
Adamiec.
Na koniec uczczono poległych Powstańców minutą ciszy, złożono wieńce oraz znicze. Po zakończeniu uroczystości przy
pomniku Bazy Lotniczej „Łużyce” delegacje przeszły wspólnie pod pomnik 7 pp AK
„Garłuch”, gdzie oddano hołd żołnierzom
zabitym podczas powstańczych walk.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone
do 21 / UP TO 21
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Dozwolone do 21 / UP TO 21 to konkurs adresowany do młodych twórców filmowych
poniżej 21 roku życia.
Idea powstała w 1983 roku z inicjatywy
Federacji Niezależnych Twórców Filmowych i zdobyła uznanie w środowisku
młodych filmowców. Festiwal umożliwia
przeniesienie amatorskich filmów na
wielki ekran, a także integrację środowiska
młodych filmowców oraz wymianę
doświadczeń. Konkurs ma charakter
otwarty, napływają do niego zgłoszenia
nie tylko z Polski, ale i z całego świata.
Co ważne – jedynym wymogiem jest wiek
– poniżej 21 lat – nie ma za to granicy
10
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wieku, od której można brać udział w konkursie.
Poziom konkursu jest bardzo wysoki.
Filmy ocenia profesjonalne jury oraz
młodziezowe jury, które obraduje na terenie każdej z dzielnic biorących udział
w wydarzeniu. Festiwalowi towarzyszą
warsztaty i spotkania z najlepszymi twórcami filmowymi.
W dniach 26-27 września od godz. 10.00
odbywać się będą pokazy w Artystycznym
Domu Animacji przy ul. ks. J. Chrościckiego 14.
www.upto21.pl

nr 7 (126) wrzesień 2019
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Aktywne lato we Włochach

fot. J. Turczyk

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

fot. J. Turczyk

fot. J. Turczyk

fot. UD Włochy

Wrzesień to ostatni miesiąc w którym skorzystać można z atrakcji w ramach letnich
imprez we Włochach. Do tej pory w czasie
wakacji nasi mieszkańcy mogli skorzystać
z wielu atrakcji przygotowanych przez
Urząd Dzielnicy Włochy. Na najmłodszych
czekały liczne pikniki i teatrzyki plenerowe. Dla aktywnych mieszkańców dostępne były kajaki na włochowskich
stawach, zajęcia z jogi, potańcówki, czy
wspólne bieganie. Dla fanów kina przygotowano 10 filmów wyświetlanych w
ramach kina plenerowego. Melomani
mogli zapoznać się z utworami wielu
zespołów na koncertach plenerowych
w ramach Letniego Gościńca Artystycznego. Fanów historii zaprosiliśmy na
wspólne spacery po Włochach, na których
można było się dowiedzieć wielu ciekawostek o historii naszej dzielnicy. Wrzesień również zapowiada się aktywie, gdyż
przed nami jeszcze pikniki edukacyjno-historyczne oraz kontynuacja spacerów po
Włochach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w letnich imprezach
i zapraszamy za rok.

nr 7 (126) wrzesień 2019
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Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna ,,Szare Szeregi”,
współfinansowane przez Dzielnicę Włochy m.st. Warszawy.
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Pan Ryba – Katarzyny Majsner
„Pan Ryba” - książka Katarzyny Majsner
to opowieść trochę niesamowita, ukazująca
świat realny mieszający się ze światem
prosto z bajki. Może dlatego, że to opowieść dla młodszych czytelników, którzy
bardziej są w stanie zrozumieć połączenie
tych dwóch światów.
Poznajemy historię siedmioletniej Klary
Leszczyk, która żyje poszukiwaniami swojego taty, a także marzeniem o znalezieniu
Złotej Ryby. Właściwie dziewczynka nie
jest jedyną osobą, marzącą o Złotej Rybie.
Wszyscy mieszkańcy miasteczka Rybkowo co roku czekają na narodziny ryby,
która będzie spełniać ich życzenia.
Klara to pogodna dziewczynka, która cały
swój wolny czas poświęca konstruowaniu
idealnej przynęty na nieuchwytną jak dotąd
Rybę Złotą. Czas nagli, bo zbliża się konkurs łowiecki.
Niestety dzień konkursu od samego poranka okazuje się dniem porażki. Klara zasypia, a kiedy jedzie nad jezioro, kieruje
się fałszywym drogowskazem, który mówi
o skrócie nad jezioro. Niestety droga okazuje się być znacznie dłuższa. Klara w
ostatniej chwili przyjeżdża na miejsce i
udaje jej się w końcu zarejestrować swój
udział w wydarzeniu. Pełna nadziei wyrusza na pomost. Staje do konkursu w kamizelce taty, która ma przynieść jej szczęście
i ze swoją nietypową przynętą - kartką
z napisem „Nie zjem Cię”. Niestety dziewczynce nie udaje się wygrać. Za to zyskuje

kogoś, kto będzie jej przewodnikiem w
dalszych poszukiwaniach Złotej Ryby.
Tym kimś jest ryba, nazwana przez Klarę
– Panem Rybą. Wbrew pozorom nie jest to
zwyczajna przedstawicielka swojego gatunku, lecz jest to latająca ryba! Od tej
chwili zadziwiające wydarzenia zaczynają
się kumulować w dość dziwny sposób.
Sąsiadka – Pani Rozalia Rybakowska,
która początkowo chce pomóc dziewczynce odnaleźć jej ojca, okazuje się być
Rybą Diabelską. Mówiący kot obiecuje oddanie magicznego oka pani Rybakowskiej
dopiero wtedy, gdy ona zdobędzie dla
niego limitowaną serię tuńczyka w puszce.
Ta opowieść jest także niesamowita za
sprawą bohaterów i sytuacji, które przytrafiają się Klarze. Co chce nam przekazać
ta historia? Myślę, iż pokazuje fakt, że
warto głęboko wierzyć w swoje marzenia,
że przyjaciół trzeba starannie dobierać.
I choć nie zawsze wszystko się udaje, tak
jak tego chcemy – to mimo wszystko warto
próbować!
Pierwsze rozdziały książki z jednej strony
ukazują nam spokojne życie w małym
miasteczku, dziewczynkę, która wydaje się
być szczęśliwa. Im dalej , tym zaczynamy
domyślać się pewnych rzeczy, spraw, które
są tak naprawdę zbyt skomplikowane dla
tak małej dziewczynki. Jej życie nie jest
wcale tak szczęśliwe i radosne. Dziewczynka nie zdaje sobie sprawy, że oprócz
ojca, nie ma też mamy, a że czeka ją trudna
walka z nierealnymi stworzeniami oraz
mocami.

Wystawa „Solidarność i Wsparcie”

fot. UD Włochy

Od dnia 8 sierpnia 2019 r. w Czytelni i Wypożyczalni Naukowej
nr VI przy ul. ks. J. Chrościckiego 2 obejrzeć można wystawę
pt. „Solidarność i Wsparcie”, udostępnioną przez Muzeum
Dulag 121 w Pruszkowie.
Tematem poruszanym na 20 planszach są dzieje warszawskich
Powstańców i mieszkańców Warszawy po upadku Powstania
Warszawskiego. Wystawę oglądać można do 16 września 2019 r.
Zapraszamy!
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Zaczynając czytanie tej książki, miałam
wrażenie, że jest przeznaczona wyłącznie
dla młodszych czytelników. Jednak w
mojej opinii, temat poruszony w książce
jest bardziej zrozumiały dla nieco starszego
grona czytelników. Zachęcam zatem do
lektury tej wyjątkowej pozycji książkowej,
w której z całą pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie
Anna Goska
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22

Książka dostępna w:
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
ul. ks. J. Chroscickiego 2
- Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a

Jak ją widzą, tak czytają… czyli kolorowy świat
książki dziecięcej

Dziecko już od najmłodszych lat poprzez
książki może uczyć się jak rozpoznawać
fakturę, kolory, przedmioty, a z czasem
pierwsze słowa… Zatem pozorne przewracanie kartek jest ważnym etapem na drodze
szeroko pojętej kultury czytelniczej i warto
o tym pamiętać. W naszych placówkach z
przyjemnością obserwujemy fakt, iż nasi
najmłodsi czytelnicy zdradzają ogromne
zainteresowanie tym, co jest prezentowane
na wystawkach czy po prostu na półkach z
książkami. Cieszy nas bardzo każda
chwila, kiedy maluch skupia swoją uwagę
na kolorowych stronicach z obrazkami, by
po chwili sięgnąć po następną książkę.
W każdej z włochowskich placówek na
naszych najmłodszych czekają wspaniałe
i wielobarwne „kąciki malucha”, gdzie
każdy siedząc na miękkich poduszkach,
będzie mógł obejrzeć książki o ciekawych
kształtach i formach, a gdy zmieni zdanie
po prostu pobawi się czekającymi nań zabawkami. Wyznając zasadę „czym sko-

fot. arch. Biblioteki

Współczesne książki dla dzieci przyciągają
nasz wzrok nie tylko feerią kolorów, lecz
także (a może przede wszystkim) przykuwają naszą uwagę nietypowymi kształtami
czy fakturą, niejednokrotnie wabiąc
także… zapachem! Błyszcząc kolorową
folią czy hologramami imitującymi ruch,
stają się atrakcyjne nie tylko dla docelowych odbiorców czyli dzieci, lecz w
głównej mierze dla ich rodziców. Wszak to
właśnie rodzice mają niebagatelny wpływ
na pierwsze wybory czytelnicze swoich
pociech. I bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Doskonale wiadomo, że pierwsze kontakty
z książką, mogą w znaczącym stopniu
przesądzić o sympatii lub jej braku w stosunku do obcowania z literaturą w przyszłości.

rupka za młodu…”, staramy się wychodzić
naprzeciw oczekiwaniom Państwa pociech
i dbamy o to, aby dzięki bibliotece miały
one dostęp także do tych tytułów, których
zakup może nieco uszczuplić domowy
budżet. Mowa tu o książkach, które dzięki
współczesnej technologii, mogą być wzbo-

gacone o dodatkowe elementy w postaci
np. szkła powiększającego czy pozytywki
odtwarzającej zawarty w niej tekst. Warto
wiedzieć, iż wiele z takich pozycji czeka na
półkach w naszych placówkach.
Nowy rok szkolny to dobry moment, aby
odwiedzić nasze włochowskie placówki
i nowy etap w edukacji naszych dzieci rozpocząć właśnie w naszych otwartych dla
wszystkich bibliotekach, do czego gorąco
wszystkich zachęcamy.

fot. arch. Biblioteki

Hanna Bolesta
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
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ANKIETA DLA SENIORÓW
Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 21 maja br. została powołana w Dzielnicy
Włochy Rada Seniorów. Statutowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów Seniorów mieszkających w naszej Dzielnicy. Rada Seniorów ma z jednej strony wspierać Seniorów w rozwiązywaniu
ich problemów życiowych, a z drugiej strony podejmować zadania mające na celu podniesienie ich
aktywności na polu działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, fizycznej oraz coraz częściej
również zawodowej. Dotyczy to także bycia pomostem pomiędzy seniorami a urzędami i instytucjami
w załatwianiu spraw ważnych życiowo.
Państwa głos jest dla nas bardzo ważny.
Aby umożliwić optymalne dopasowanie naszej działalności do Państwa oczekiwań, uprzejmie prosimy
o wypełnienie poniższej ankiety. W ten sposób będziecie Państwo również współtwórcami programu
dla seniorów w naszej Dzielnicy.
1. Prosimy uprzejmie o podanie Pani/Pana wieku
60-65

66-70

71-75

76-80

81-85

powyżej

2. W której części Dzielnicy Włochy Pani/Pan zamieszkuje
Stare Włochy

Nowe Włochy

Niskie Okęcie

Wysokie Okęcie

3. Co w codziennym życiu Pani/Panu najbardziej doskwiera?
Samotność
Trudność w przemieszczaniu się (jakiego rodzaju) ..…………………………………………………
Techniczny stan mieszkania
Bliskość wygodnej komunikacji
Brak dostępności do bezpłatnych programów kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych *)
Brak dostępności do bezpłatnych zajęć ruchowych (basen, gimnastyka, taniec) *)
prosimy o zakreślenie
Tak

Nie

Czy w przypadku dostępności takich programów, byłby Pani/Pan gotów z nich skorzystać?
Których?............................................................. Warunek?………………………………………...
Trudności w uzyskaniu konsultacji lekarskich i możliwości rehabilitacji. Przyczyna?
..............................................................................................................................................................
dokończenie ankiety na drugiej stronie >>
nr 7 (126) wrzesień 2019
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Brak informacji o wydarzeniach w Dzielnicy?

Tak

Nie

Jeżeli tak, to w jakiej formie chciał(a)by Pani/Pan być o nich informowana/y?
..............................................................................................................................
(ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń, ulotki itp., np. w szkołach, przedszkolach, przychodniach
zdrowia, aptekach, czytelniach, domach kultury, sklepach, Internet, SMS. *) prosimy o zakreślenie
właściwych lub/i komentarz
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………
Brak wystarczającej wiedzy używania telefonów komórkowych, programów komputerowych.
Czy byłaby Pani/Pan zainteresowana/y odpowiednimi kursami dla seniorów?
Tak

Nie

Inne………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
Państwa propozycje
1. Jaka rozrywka Panią/a interesuje? (spotkania przy kawie z innymi seniorami, potańcówki, kabaret,
wspólne śpiewanie, warsztaty kulinarne, spacery historyczne, ćwiczenia na powietrzu, ćwiczenia
w pomieszczeniu, wyjazdy krajoznawcze, wyjścia do filharmonii / kina / teatru, inne) *) prosimy
o zakreślenie
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Czy jest jakiś szczególny problem, w którym moglibyśmy Pani/Panu pomóc?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Niezależnie od powyższych pytań, prosimy również o Państwa przemyślenia i pomysły, które
chcielibyście Państwo nam przekazać. Będą one na pewno bardzo pomocne przy tworzeniu naszego
programu.
Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.
Ankietę można złożyć w:
- Urzędzie Dzielnicy Włochy (punkt informacyjny),
- Dom Kultury “Włochy”, ul. B. Chrobrego 27,
- Artystyczny Dom Animacji “ADA”, ul. ks. J.
Chrościckiego 14,
- Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a,
- Miejsce Aktywności Lokalnej, ul. Rejonowa 6/8,
20
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- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Czereśniowa 35
lub wysłać listem na adres :
Rada Seniorów Dzielnicy Włochy
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

VI Ogólnopolska Parada Seniorów
24 sierpnia ulicami Warszawy przeszła
VI Ogólnopolska Parada Seniorów
pn. „Dojrzali Wspaniali. W wydarzeniu
udział wzięło 15 tysięcy uczestników z
ponad 400 miejscowości w całym kraju.

fot. Jacek Turczyk

Razem z resztą Polski maszerowali Radni
z Włochowskiej Rady Seniorów wraz
z Burmistrzem Dzielnicy Włochy Arturem
Wołczackim i przedstawicielem Rady
Dzielnicy w Radzie Seniorów, radnym
Rafałem Trojanem. Parada, rozciągnięta
na długości prawie 1 kilometra, przeszła
tanecznym krokiem do bram Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie odbył się Piknik
Pokoleń.

Ruszyły szczepienia dla seniorów
Mieszkańcy Warszawy, którzy ukończyli
65 rok życia, są zameldowani na stałe lub
czasowo w stolicy, oraz osoby rozliczające
podatek dochodowy (PIT) w warszawskich
urzędach skarbowych, mogą skorzystać
z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
Stołeczny ratusz szacuje, że w obecnym
sezonie przeciwko grypie zaszczepi się
ponad 65 tys. seniorów. Na ten cel miasto
przeznaczyło 2 331 918 zł. Dostępność
programu jest bardzo duża – mieszkańcy
mogą przyjść na szczepienie do 176 przychodni. Szczepienia trwają od początku
września do 8 grudnia br.

We Włochach program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie realizują następujące przychodnie:
● SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy
Przychodnia lekarska:
- ul. Janiszowska 15,
- ul. Cegielniana 8,
- ul. 1 Sierpnia 36a,
● Przychodnia Lekarska "RAZEM";
al. Krakowska 110/114, Warszawa.
um.warszawa.pl
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dając nasze dane kontaktowe i… gotowe!
Jeżeli we wskazanym miejscu możliwe
jest wykonanie nasadzenia zgłoszenie zostanie zaakceptowane, a w aplikacji pojawi
się odpowiedni komunikat.

Każdy mieszkaniec dzięki wygodnej aplikacji na komórkę „Milion drzew” może
zaznaczyć miejsce, w którym chciałby, aby
zostało posadzone drzewo.
Zapraszamy do korzystania z aplikacji.
Do włączenia się do akcji „Milion drzew”
wystarczy aplikacja o tej samej nazwie.
Można ją pobrać za pośrednictwem
Google Play (na systemy Android), a także
z App Store (iOS). Aby wskazać miejsce
nowego nasadzenia należy wybrać się w
miejsce, gdzie chcemy, by pojawiło się
drzewo. W aplikacji wybieramy opcję
„zgłoś”, a następnie składamy wniosek po-

W przypadku, gdy zgłoszenie nie może
zostać przyjęte – drzewo posadzone, aplikacja poinformuje dlaczego. Powodów
może być wiele. Planując nasadzenia
trzeba brać pod uwagę wiele czynników.
Są to m.in. strefy ochronne torowisk czy
wałów powodziowych, własność terenu,
infrastruktura podziemna, latarnie, a także
plany zagospodarowania przestrzennego.
Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie
nasadzeń jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Doświetlenie ulic

fot. ZDM

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na
wykonanie dokumentacji projektowej na
doświetlenie kolejnych 96 przejść dla pieszych w 13 dzielnicach Warszawy.
W przyszłym roku w naszej dzielnicy wyznaczono pięć lokalizacji:
- al. Krakowska/Lipowczana

22
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- Łopuszańska/Czereśniowa
- Ryżowa/Fasolowa
- Dźwigowa/Redaktorska
- Dźwigowa/Parowcowa
- Orzechowa/Krakowiaków
- Mineralna 15
- Muszkieterów/Mineralna

Na Paluchu
tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy
www.napaluchu.waw.pl
www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

fot. Schronisko na Plauchu

Informujemy, że już na jesieni w naszej
dzielnicy pojawi się aż 180 nowych drzew,
które zostały zgłoszone do zasadzenia w
ramach programu „Milion drzew dla
Warszawy”.

Kącik adopcyjny

KRECIK trafił do nas bardzo zaniedbany,
ma wiele blizn prawdopodobnie po pogryzieniach, wyłysienia. Być może miał ciężkie
życie, ale po jego zachowaniu tego nie
widać. Jest otwarty na kontakty z ludźmi,
z chęcią przyjmuje głaski. Jest pozytywnie
nastawiony do innych psów. Został oceniony na 8 lat, ale zachowuje się jak
dziecko, które chce się bawić. Krecik ma
barwnikowe zapalenie rogówki i musi
przyjmować krople do oczu. Jeśli szukasz
spokojnego, zrównoważonego psiego
przyjaciela, z którym pójdziesz na niezbyt
intensywny spacer, to Krecik będzie świetnym wyborem.
Nr ewidencyjny: 1202/19
Kontakt w sprawie adopcji wolontariuszki:
Magda: 692 448 612 Marysia: 691 384 388
Monika 782 085 456

fot. Schronisko na Plauchu

180 drzew dla Dzielnicy Włochy

PRECEL to 9-letni pies w typie corgi. Jest
mały, ale ma swój charakter. Uwielbia kontakt z ludźmi, przepada wręcz za mizianiem. Na spacerach ładnie maszeruje.
Zdarza się, że szczeka na mijane psy. Precel nie jest bardzo wymagający. Mimo
dwóch poważnych operacji fizycznie jest
w bardzo dobrej kondycji. Drobne ubytki
zębowe nie przeszkadzają mu w chrupaniu
smaczków. Idealny w jego przypadku dom
to taki, gdzie będzie w centrum uwagi,
będzie mógł wychodzić regularnie na spacery.
Nr ewidencyjny: 1402/18
Kontakt w sprawie adopcji wolontariuszki:
Agata 606 294 250, Kasia 503 174 757,
Tim 797 417 690

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Jak właściwie segregować odpady?
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy,
przez odpady wielkogabarytowe rozumiane są m.in.: stare meble (także
rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace,
zabawki dużych rozmiarów.
Natomiast, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego
oraz elektronicznego (np.: starych pralek,
lodówek), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek,
grzejników, muszli toaletowych, ram
okiennych, drzwi, niesprasowanych
dużych kartonów, opon samochodowych.
Właściciel nieruchomości ustala z operatorem odbierającym odpady komunalne
sposób odbioru odpadów komunalnych z
miejsca gromadzenia odpadów. Ustalenia
nie mogą naruszać przepisów o ruchu drogowym lub innych zasad bezpieczeństwa,
obowiązujących podczas wykonywania
usługi odbioru odpadów komunalnych.
Odpady wielkogabarytowe należy pozostawić luzem w wyznaczonym miejscach
gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż
24 godziny przed wyznaczonym terminem
odbioru bądź w przeznaczonych do tego
celu pojemnikach na okres nie dłuższy niż
24 godziny. Pojemniki są ustawiane przez
podmiot odbierający odpady komunalne w
wyznaczonych terminach.
Zadaniem administratora nieruchomości
jest poinformowanie mieszkańców, gdzie
znajduje się miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe powstające
na terenie nieruchomości są odbierane
w ramach zbiórek z miejsc gromadzenia
odpadów komunalnych, zależnie od harmonogramu danego operatora z uwzględnieniem częstotliwości:
- z zabudowy jednorodzinnej – co 3 miesiące,
- z zabudowy wielolokalowej – co 4 tygodnie,
- z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, gdzie powstają odpady
komunalne – co 3 miesiące.
Poza wskazanymi terminami odbioru odpadów wielkogabarytowych, mieszkaniec
może bezpłatnie oddać odpady wielkogabarytowe do Punktów Selektywnego Zbie-

rania Odpadów Komunalnych.
W Warszawie mieszkańcy korzystają z
dwóch punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych - PSZOK-ów.
Jeden zlokalizowany jest na Mokotowie,
przy ul. Zawodzie 1 (przy skrzyżowaniu
z ul. Łuczniczą, wjazd przed przystankiem
autobusowym „Łucznicza 02”), drugi na
Białołęce, przy ul. Płytowej 1.
Co z elektrośmieciami?
Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny – który nie zalicza się do odpadów
wielkogabarytowych można przekazać do
PSZOK-ów lub oddać w czasie zbiórek,
które mają miejsce w każdej dzielnicy
Warszawy. Duży zużyty sprzęt elektryczny
oraz elektroniczny tzw. elektroodpady,
może zostać odebrany także bezpłatnie
z domu. Harmonogramy oraz wykaz punktów zbiórek znajdują się na stronie
www.czysta.um.warszawa.pl.
Harmonogram pracy MPSZOK dla lewobrzeżnej Warszawy:
• środa, godz. 13.00 – 14.30,
ul. Popularna róg Al. Jerozolimskich 184 A
(zatoka parkingowa przy KFC Makro);
• sobota, godz.12.00 – 13.30,
al. Krakowska 244/246/248 (parking od
ul. Sabały vis a vis nr 21).
W MPSZOK’u nieodpłatnie przyjmowane
są, dostarczone we własnym zakresie przez
mieszkańców m.st. Warszawy, selektywnie
zbierane odpady komunalne, w tym odpady
niebezpieczne z gospodarstw domowych tj.:
- opakowania zawierające pozostałości
substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
- pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach,
zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
- rozpuszczalniki
- kwasy
- alkalia (substancje żrące)
- odczynniki fotograficzne
- środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
- świetlówki, świetlówki energooszczędne
- termometry rtęciowe
- oleje spożywcze (również przeterminowane i zużyte)
- przepracowane lub przeterminowane
oleje silników samochodowych

- farby, farby drukarskie, tusze, tonery do
drukarek zawierające substancje niebezpieczne
- kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
- farby, farby drukarskie, tusze, tonery do
drukarek
- kleje, lepiszcze i żywice
- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
- detergenty
- baterie i akumulatory
- małe urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm
- środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
W MPSZOKU nie przyjmuje się:
- niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
- materiałów zawierających azbest
- odpadów remontowo-budowlanych
- dużego zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
- odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek
substancji znajdujących się wewnątrz tego
opakowania
- odpadów, których ilości, skład i charakter
wskazują na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej, do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania
odpadami.
UWAGA
• Osoby korzystające z MPSZOK zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, jak również poleceń
pracownika obsługującego MPSZOK,
• Odpady wymagające opakowania można
dostarczać jedynie w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, posiadających oryginalną informację
(etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania do MPSZOK,
• Pracownik obsługujący MPSZOK dokonuje
ważenia odpadów i identyfikacji ich rodzaju.
Reklamacje i uwagi dotyczące PSZOK i
MPSZOK należy zgłaszać telefonicznie
pod nr telefonu 19115 lub elektronicznie za
pomocą portalu: http://warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
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