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Mamy nowy pomnik przyrody!
Uchwałą z dnia 8 października 2019 r.
nr XIX/488/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy ustanowiono pomnikiem
przyrody grupę dwóch drzew z gatunków
buk zwyczajny odmiana purpurowa
‘Fagus sylvatica f. purpurea’ o obw. pnia
346 cm oraz dąb czerwony ‘Quercus
rubra’ o obw. pnia 366 cm, rosnących na

terenie nieruchomości położonej przy
ul. Żwirki i Wigury 1c.
Drzewa te są cennymi obiektami przyrodniczymi, odznaczają się wysoką wartością
krajobrazową, a także wyróżniają się ze
względu na obwód, pokrój, wysokość oraz
indywidualne cechy spośród pozostałych
drzew rosnących na tym terenie.

www.facebook.com/warszawawlochy

Nowy skwer
na rogu
ul. Plastycznej i
ul. Potrzebnej (s. 5)

Uchwała
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Senior aktywny
na emeryturze
(s. 17)

fot. m.st. Warszawy

fot. UD Włochy

(s. 7)

Centrum Obsługi Podatnika

►Od 1 stycznia 2020 r. właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat z tytułu
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych jest
rachunek o numerze:
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.
Natomiast indywidualne rachunki ban-

kowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalających wymiar podatku.
►Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
Kontakt:
Centrum Obsługi Podatnika,
ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
tel: 22 443 09 00, 22 443 09 01, 22 443 09 02

fot. Designed by fanjianhua / Freepik

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi
Podatnika (COP) przejmuje z Urzędów
Dzielnic zadania z zakresu podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

W 2020 r. Dzielnica Włochy wybuduje
nowy żłobek. W dniu 20 grudnia 2019 r.
Burmistrz Jarosław Karcz oraz Zastępca
Burmistrza Monika Kryk podpisali umowę
na budowę żłobka w systemie Zaprojektuj
i Zbuduj. Pięciodziałowy modułowy budynek
żłobka powstanie przy ul. Astronautów 5.
Kompleks przewidziany jest dla 125 dzieci
(5 oddziałów po 25 dzieci). Każdy oddział
złożony będzie z sali zajęć, sanitariatu
przylegającego do sali oraz schowka.
Na terenie żłobka zaprojektowany zostanie
również plac zabaw. Projekt uwzględnia
podział placu na strefy zgodnie z wiekiem
dzieci: 1-2 lat oraz 2-3 lat. Oobejmuje
również wydzielenie miejsc postojowych.
Ukończenie inwestycji jest planowane do
30.09.2020 r. Koszt budowy to 7 465 650,00 zł.
red.

fot. UD Włochy

Nowy żłobek we Włochach

Podczas XXVIII finału w Okęckiej Sali
Widowiskowej we Włochach odbyły się
koncerty i licytacje. Łącznie dla WOŚP’u
Włochy zebrały ponad 70 000 złotych!
Podczas finału wystąpiły zespoły „Horyzont Marzeń” oraz „Ostry Brzeg”. Gwiazdami wieczoru byli Danzel i Maria
Sadowska. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wylicytowali fanty i za symboliczne serduszko dorzucili się do puszek.
Jesteśmy również wdzięczni całemu
prężnie działającemu dzielnicowemu
sztabowi dzięki któremu wszystko to było
możliwe.
Podczas 28. Finału WOŚP, wspólnie
z resztą kraju, graliśmy dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie
zabiegowej.
red.
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fot. UD Włochy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
grała we Włochach!
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Nowe latarnie

fot. UD Włochy

„Latarnie - bezpieczna Radarowa” to zwycięski pomysł zgłoszony w budżecie
partycypacyjnym na rok 2019. W ramach
projektu w pasie drogowym ul. Radarowej
wymieniono 7 kompletów opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych oraz zamontowano 3 nowe
latarnie.
Drugi pomysł to „Poprawa oświetlenia
w Parku Kombatantów przy PKP Włochy”.
Ustawiono 13 nowych latarni, które posiadają nowoczesne, ledowe źródła światła
o bardzo dużej intensywności, co znacznie
zwiększyło doświetlenie obiektu. Latarnie
(słupy i oprawy) są replikami latarni
gazowych, wzór z roku 1856 tzw. typ
„Księstwo Warszawskie”. Słupy latarni
wykonano w postaci odlewów żeliwnych,
co zapewnia im dużą trwałość.
WOŚ

Inwentaryzacja Parku Marka Kotańskiego!

Park ze Stawami Kozioroźca

Park Marka Kotańskiego
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po wybraniu zakładek „Warszawa dzisiaj”,
a następnie „Zieleń.” Dostarcza ona informacji na temat gatunków drzew i krzewów
jakie występują na obiekcie oraz o ich parametrach, w tym m.in. ich wysokości oraz
obwodzie lub powierzchni.

Wykonanie inwentaryzacji wynika z realizacji zadania pn. „Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni”
i przyczyni się do poprawy zarządzania
terenami zieleni w naszej Dzielnicy.
WOŚ

Skwer przy ul. Dymnej

fot. mapa.um.warszawa.pl

To już kolejny obiekt po Parku ze Stawem
Koziorożca, skwerze przy ul. Dymnej oraz
terenie zieleni przy ul. 1 Sierpnia (na wysokości budynków 26-30), na którym dokonano inwentaryzacji.
Inwentaryzacja zieleni jest dostępna
na stronie: www.mapa.um.warszawa.pl

Nowy skwer na rogu ul. Plastycznej i ul. Potrzebnej
W grudniu 2019 r. przy skrzyżowaniu
ul. Plastycznej i ul. Potrzebnej powstał
nowy skwer miejski.
W ramach inwestycji wybudowano alejki
o nawierzchni mineralnej, ustawiono
2 ławki, 2 trejarze, 2 kosze na odpady oraz
karmnik dla ptaków wraz z tablicą informacyjną „Jak dokarmiać ptaki”.
Postawiono także tablicę informacyjną dotyczącą historii Willi Jasny Dom wraz z
kierunkowskazem.

fot. UD Włochy

Posadzono 17 sztuk drzew z gatunku
jabłoń purpurowa, głóg dwuszyjkowy,
magnolia japońska i migdałek trójklapowy,
286 sztuk pnączy z gatunku bluszcz pospolity oraz wionobluszcz pięcioklapowy,
459 sztuk krzewów z gatunku śnieguliczka
biała, barwinek pospolity, lawenda wąskolistna, irga „Ursynów”, ognik szkarłatny,
jaśminowiec wonny, róża ’Adelaide Hoodless’, hortensja bukietowa, forsycja pośrednia czy porzeczka alpejska oraz 1410 sztuk
cebulek tulipanów.
WOŚ

Nowe nasadzenia w dzielnicy
W ramach budżetu partycypacyjnego na
rok 2019 w pasie drogowym ul. Obywatelskiej w sąsiedztwie pętli autobusowej przy
ul. Chrościckiego został zrealizowany pomysł pn.: „Nasadzenie krzewiastych róż plus
nowe kosze wzdłuż ulicy Obywatelskiej”.
Nasadzono 426 sztuk róż z gatunku Marathon ‘Bokrathon’ oraz ustawiono 3 sztuki
betonowych koszy na odpady. Posadzona
odmiana róż charakteryzuje się ciemno
różowo-czerwonymi półpełnymi kwiatami
i ciemno zielonymi liśćmi. Ta odmiana
kwitnie od początku czerwca do końca
października.

fot. UD Włochy

Także w ramach budżetu partycypacyjnego
2019 zrealizowany został projekt pn.:
„Drzewa dla Włoch”. Nasadzono łącznie
34 sztuki w tym: 10 sztuk drzew z gatunku
głóg pośredni na terenie Fortu V Włochy,
6 szt. z gatunku grab pospolity w pasie drogowym ul. Chrościckiego, 2 szt. z gatunku
platan pospolity w pasie drogowym
ul. Popularnej, 6 szt. z gatunku jesion wyniosły na terenie „Ogrodów Kosmosu”
oraz 10 szt. z gatunku wiśnia piłkowana na
terenie Parku ze Stawami Cietrzewia.
WOŚ
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Na wiosnę będzie zielono
Na terenie naszej dzielnicy Zarząd Zieleni
m.st. Warszawy w ramach „50 drzew dla
Okęcia! Tak dla czystego powietrza!” posadził:
- przy ul. Łopuszańskiej - 12 szt. drzew należących do gatunków: platan klonolistny
platanus xhispanica ‘Acerifolia’, grab pospolity Carpinus betulus ‘Fastigiata’,
świerk serbski Picea omorika, wiśnia
piłkowana Prunus serrulata ‘Amonogawa’
i kasztanowiec czerwony Aesculus xcarnea
‘Briotti’,
- przy al. Krakowskiej - 10 szt. drzew z gatunku klon czerwony ‘Acer rubrum’,
- przy ul. Komitetu Obrony Robotników 10 szt. drzew z gatunku jabłoń ‘Malus Van
Eseltine’,
- przy ul. 1 Sierpnia - 7 szt. drzew z gatunku klon pospolity ‘Acer platanoides’,
- przy ul. Hynka - 11 szt. drzew z gatunku
klon pospolity ‘Acer platanoides’.
fot. UD Włochy; zielenwarszawska

Dodatkowo Zarząd Zieleni posadził lilak
pospolity Syringa vulgaris oraz złotokop
Waterera ‘Vossii’ Laburnum x watereri
‘Vossii’ – to gatunki, które dołączyły do nasadzeń w pasach drogowych w Dzielnicy
Włochy przy ul. Globusowej i ul. 1 Sierpnia.
#zieleńwarszawska

Gdzie po pomoc we Włochach?
PUNKT INFORMACYJNO
– KONSULTACYJNY
al. Krakowska 255,
02-133 Warszawa
(budynek obok Urzędu Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy)
tel. 22 44 34 474
e-mail: pikwlo@um.warszawa.pl
W PIK udzielane są bezpłatne porady
i konsultacje: prawne, psychologiczne,
terapeuty uzależnień.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY WŁOCHY
m.st. WARSZAWY
ul. Czereśniowa 35,
02-457 Warszawa
tel. 22 863 98 37, 22 863 91 75
e-mail: kancelaria@opswlochy.waw.pl
STOWARZYSZENIE RODZIN
ABSTYNENCKICH WARSZAWA
– WŁOCHY „ŹRÓDŁO”
ul. Robotnicza 15,
02-261 Warszawa
tel. 783 070 101,
e-mail: zrodlo.wlochy@gmail.com
6
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► Chcesz rozpocząć procedurę
zobowiązania do leczenia odwykowego
kogoś ze swojego otoczenia:
● Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy
– Dzielnicowy Zespół Włochy
al. Krakowska 255, 02-133 Warszawa
(budynek obok Urzędu Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy)
Każdy wtorek w godz. 16.00-18.00
tel. 22 44 34 474
► Chcesz zorganizować czas
pozalekcyjny swojemu dziecku
i szukasz dla niego wsparcia:
● Placówka wsparcia dziennego
„Pracownia KoOKocha”,
ul. Rybnicka 25
od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00-19.00
tel. 883 407 206
● Placówka wsparcia dziennego
„Pracownia KoKOcha”,
ul. Naukowa 4 lok. 2A i 3A
od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00-19.00
tel. 883 407 206

● Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzina Warszawa”
Ognisko Okęcie
ul. Malownicza 31a,
02-272 Warszawa,
tel. 697 880 715,
e-mail: okecie@rodzinnawarszawa.pl
► Instytucje uprawnione do wszczęcia
procedury „Niebieskiej Karty”:
● Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
● Szkoły, przedszkola
● Placówki opieki zdrowotnej
● Komisariat Policji Warszawa Włochy,
ul. Komitetu Obrony Robotników 57,
02-146 Warszawa
tel. 22 603 26 20, 603 26 21; e-mail:
dyzurny.kp-wlochy@ksp.policja.gov.pl
● Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych m.st. Warszawy
– Dzielnicowy Zespół Włochy

Uchwała krajobrazowa w Warszawie
Koniec chaosu reklamowego na stołecznych ulicach i placach. Radni Warszawy
16 stycznia przyjęli uchwałę krajobrazową.
- Ład przestrzenny jest ważny, by go
osiągnąć musimy uporządkować świat reklamy, który nie może zawłaszczać przestrzeni publicznych, stanowiących nasze
wspólne dobro. Jest miejsce na reklamę w
mieście, ale nie może ona przesłaniać architektury, ograniczać światła w budynkach mieszkalnych, zasłaniać zabytków
czy zagrażać bezpieczeństwu na drogach –
mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st.
Warszawy.
Budynki przestaną pełnić rolę wieszaków
na reklamy. Największe billboardy będą
dopuszczone głównie przy dużych trasach
wylotowych z miasta. Ogromne i migające
wyświetlacze znikną.
- Uchwała krajobrazowa to akt prawa przypominający nieco plan miejscowy. Ustanawia obowiązujące wszystkich przepisy, ma
podobny poziom szczegółowości, komplikacji i wielostopniową procedurę uchwalania. Czym się różni? Plan dotyczy
wydzielonego obszaru, a uchwała krajobrazowa obejmuje całe miasto – mówi Marlena Happach, dyrektor miejskiego Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego.
Uchwała krajobrazowa to dokument regulujący nie tylko reklamy i szyldy, ale również obiekty małej architektury oraz
ogrodzenia.

strzeni. Pozwoli też lepiej wkomponować
szyldy w architekturę budynków.
Wytyczne dotyczące obiektów małej architektury wprowadzą standardy materiałowe
dla ławek, koszy na śmieci oraz wszystkich
elementów wystroju przestrzeni publicznych w mieście. Osobne wytyczne materiałowe dotyczyć będą ogrodzeń. Uchwała
zawiera też wykaz osiedli mieszkaniowych, na których obowiązywać ma zakaz
grodzenia. Ustalenia te mają na celu poprawienie wyglądu warszawskich przestrzeni
publicznych zarówno w ścisłym centrum,
jak również na osiedlach peryferyjnych.
Przepisy zaczną obowiązywać po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i upływie 90 dni.
Uchwała krajobrazowa wprowadza okres
dostosowawczy. W przypadku istniejących
obiektów reklamowych firmy będą miały
dwa lata, by spełnić wszystkie wymogi.
Okres dostosowania szyldów potrwa trzy

lata, dla małej architektury będzie to pięć
lat. Każde nowo stawiane instalacje od
razu będą musiały spełniać standardy zapisane w uchwale.
Jeśli firmy nie dostosują się do obowiązującego prawa, zacznie działać
mechanizm nakładania kar w trybie dziennym. Ich wysokość będzie naliczana od
wielkości. I tak, w 2020 r., za nielegalną
reklamę o powierzchni 1 metra kwadratowego kara wyniesie ponad 112 zł, w przypadku dużego nośnika, jak siatka
500-metrowa, będzie to już ponad 4700 zł
dziennie.
Po wprowadzeniu uchwały krajobrazowej
łatwiej będzie zadbać o ład w przestrzeni.
W perspektywie kilku najbliższych lat
Warszawa stanie się ładniejsza, co leży w
interesie wszystkich mieszkańców.
um.warszawa.pl
architektura.um.warszawa.pl

Zapisy dotyczące szyldów precyzyjnie
określają, jakiego rodzaju nośniki oraz jakiej wielkości mogą ozdabiać witryny sklepowe. Poprawi to wygląd parterów
przyulicznych, estetykę i spójność prze-
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Budżet obywatelski 2021
Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć
część budżetu Warszawy. Warszawiacy, co
roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które
zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w
całej Warszawie.
W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub
zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim.
Skąd biorą się pieniądze na budżet
obywatelski?
Środki finansowe potrzebne na realizację
pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu
Warszawy. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu Miasta.
Kwotę przeznaczoną na budżet obywatelski w danym roku określa Prezydent m.st.
Warszawy, zgodnie z wytycznymi Rady
m.st. Warszawy. W tej edycji mieszkańcy
decydują o wydatkowaniu 83 111 363 zł,
w tym limit na projekt wynosi 4 986 681,80 zł.
Kwoty przeznaczone na realizację pomysłów na poziomie naszej dzielnicy to
1 412 893,00 zł, limit na projekt wyniósł
282 578,60 zł.
Gdzie mogę sprawdzić, jakie pomysły
zgłosili mieszkańcy?
Wszystkie zgłoszone pomysły zamieszczone
są na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Każdy z nich można skomentować na
forum internetowym, a także przekazać
uwagi bezpośrednio jego autorowi.
W dzielnicy Włochy złożono 77 projektów
do Budżetu obywatelskiego na rok 2021,
w tym 71 przez stronę internetową oraz
6 projektów w formie papierowej.
Ocena zgłoszonych projektów
Projekty trafią do właściwych merytorycznie jednostek, w których pracownicy
szczegółowo oceniają możliwość realizacji
danego pomysłu.Sprawdzają m.in.:
• zgodność z obowiązującymi przepisami
prawa,
• możliwość realizacji projektu we wskazanej lokalizacji,
• możliwość realizacji projektu w ciągu
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jednego roku,
• zgodność z kompetencjami miasta,
• oszacowany koszt realizacji pomysłu,
• zgodność ze strategiami i programami
miasta,
• zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.
Wyniki oceny wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone 6 maja 2020 r. na stronie
app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Odwołania od oceny negatywnej
Autorzy, których projekty nie zostały dopuszczone do głosowania, mogą się od tej
decyzji odwołać. Projektodawcy mogą kierować odwołania do Prezydenta m.st. Warszawy np. za pośrednictwem strony
app.twojbudzet.um.warszawa.pl. Mogą to
zrobić do 13 maja 2020 r. Ostateczne wyniki
oceny zostaną ogłoszone 29 maja 2020 r.
Głosowanie na projekty
Przejrzyj projekty poddane pod głosowanie i zagłosuj na te, które uważasz za ciekawe i potrzebne. Głosowanie będzie
trwało od 15 do 30 czerwca 2020 r.
Kto może zagłosować?
Udział w głosowaniu mogą wziąć wszyscy
mieszkańcy Warszawy. Nie trzeba być zameldowanym. Nie trzeba być pełnoletnim.
W jaki sposób można głosować na pomysły?
- internetowo: app.twojbudzet.um.warszawa.pl
- lub papierowo. Wypełnij kartę do głosowania i przynieś ją do urzędu dzielnicy.
Jeżeli nie masz wydrukowanej karty do
głosowania, otrzymasz ją w urzędzie dzielnicy.
Jeżeli masz problemy z poruszaniem się,
możesz przekazać swoją kartę do głosowania przedstawicielowi urzędu. Wcześniej
jednak (od 1 do 20 czerwca 2020 r.) musisz
zgłosić ten zamiar koordynatorowi ds.
budżetu obywatelskiego w dzielnicy. Tylko
wyznaczona osoba z urzędu będzie mogła
odebrać Twój głos.
Jak zagłosować?
• Wybierz jedną dzielnicę, w której chcesz
zagłosować. Nie musisz głosować w dzielnicy, w której mieszkasz. Możesz wybrać

dowolną dzielnicę Warszawy, z którą czujesz się związany np. tę, w której pracujesz,
uczysz się czy lubisz spędzać wolny czas.
• Wybierz projekt lub projekty, na które
chcesz zagłosować. Możesz wybrać do
15 projektów na poziomie dzielnicowym
w jednej, wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy
wybrany projekt uzyskuje jeden głos.
• Wpisz swoje dane osobowe. Twoje dane
nie będą nikomu udostępnione.
• Zagłosuj. Pamiętaj, że możesz głosować
tylko raz i tylko w jednej dzielnicy.
Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi
16 lipca 2020 r.
Informacja o wynikach głosowania pojawi
się na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
oraz na stronach internetowych i tablicach
ogłoszeń urzędów dzielnic.
W jaki sposób zostaną wyłonione projekty do realizacji?
Podstawowym kryterium jest liczba zdobytych głosów. Na tej podstawie zostanie
utworzona lista rankingowa. Drugim
kryterium jest koszt realizacji danego
przedsięwzięcia. Projekty, które zdobędą
najwięcej głosów i zmieszczą się w ogólnej
kwocie przeznaczonej na realizację
pomysłów w danej dzielnicy albo na poziomie ogólnomiejskim, zostaną zarekomendowane do realizacji. Dodatkowo,
na poziomie dzielnicowym projekt musi
uzyskać co najmniej 50 ważnych głosów,
a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej
100 ważnych głosów.
Jeśli w głosowaniu któryś z projektów
zajmie wysoką pozycję pod względem
liczby zdobytych głosów, ale koszt jego
realizacji będzie wyższy niż pozostała
kwota na danym poziomie, do realizacji
zostanie zarekomendowany kolejny
pomysł z listy, który spełnia te warunki,
aż do wyczerpania puli środków na danym
poziomie. Może to być nawet szósty
czy siódmy pomysł z listy rankingowej
ważne, żeby wystarczyło pieniędzy na jego
realizację.
Więcej na:
https://twojbudzet.um.warszawa.pl

S3KTOR 2019 - zgłoś inicjatywę
Jak co roku miasto stołeczne Warszawa jest
organizatorem konkursu na najlepszą
inicjatywę pozarządową S3KTOR. Celem
tego przedsięwzięcia jest promowanie
organizacji pozarządowych poprzez
wyłonienie najlepszych działań realizowanych w minionym roku przez organizacje
pozarządowe na rzecz Warszawy i jej
mieszkańców. Jest to jubileuszowa X edycja konkursu. Od 2010 roku nagradzane są
najbardziej wartościowe przedsięwzięcia
realizowane przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców stolicy.
W minionych edycjach konkursu udział
wzięło ponad 1000 organizacji, a mieszkańcy wyrażali swoje poparcie oddając tysiące głosów na ich zdaniem najciekawsze
inicjatywy. Poprzez promocję różnorodnych działań, jakie podejmują organizacje
pozarządowe, zachęcamy mieszkańców
Warszawy do aktywnego uczestnictwa
w tych przedsięwzięciach. Organizacje,
których inicjatywy zwyciężą w trzech podstawowych kategoriach, otrzymają nagrody finansowe po 10 000 zł każda.
Natomiast nagroda Grand S3KTOR
Za całokształt wyniesie 20 000 zł. Dodatkowo w otwartym głosowaniu warszawiacy wybiorą inicjatywę, która otrzyma
Nagrodę Mieszkańców, której fundatorem
są Tramwaje Warszawskie.

Zgłoszeń można dokonywać w trzech
kategoriach podstawowych oraz Grand
S3KTOR.
Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do 11
lutego 2020 r. w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:
1) w wersji elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
https://www.um.warszawa.pl/sektor-zgloszenia/
2) przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście
do Centrum Komunikacji Społecznej
(zwanego dalej CKS), na adres: ul. L.
Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa – za
datę wpływu uznaje się datę doręczenia
przesyłki do CKS;
3) przesłać pocztą elektroniczną na adres:
ngo@um.warszawa.pl;
4) przesłać faksem na numer 22 443-34-02.
Przypominamy zeszłorocznych zwycięzców:
W pierwszej kategorii S3KTOR AKTYWIZUJĄCY laureatem została inicjatywa
pn.- Polska Nieodległa, realizowana przez
Towarzystwo Krajoznawcze „Krajobraz”.

S3KTOR PROGRAMOWY - w tym przypadku Kapituła nagrodziła inicjatywę Zanim Przeminę, której realizatorem było
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe.
NAGRODĘ MIESZKAŃCÓW otrzymała
inicjatywa OTWARTA PRACOWNIA
JAZDÓW realizowana przez Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej.
Nagroda specjalna - przypadła Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka.
NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT GRAND
S3KTOR przyznawana organizacji, która
prowadzi działania skierowane na rzecz
Warszawy i jej mieszkańców co najmniej
od dziesięciu lat została wręczona Stowarzyszeniu Społeczników ARIADNA.
Organizacja otrzymała nagrodę finansową
w kwocie 20 000 zł.
Zachęcamy do udziału!

W S3KTORZE NOWATORSKIM - laureatem został projekt Siłownia Szczęśliwej Drogi,
realizator Fundacja Szczęśliwej Drogi.

nr 1 (130) styczeń-luty 2020

9

10

nr 1 (130) styczeń-luty 2020

Warszawskie zguby - gdzie szukać i jak odebrać?

Na ul. Dzielną 15, gdzie znajduje się
stołeczne Biuro Reczy Znalezionych przyniesiono w ubiegłym roku m.in. 639 telefonów, 412 zegarków, 106 tabletów,
58 laptopów, 33 aparaty fotograficzne
i 36 czytników. Do depozytu trafiło też
18 pierścionków, 18 obrączek i 14 łańcuszków znalezionych na terenie miasta.
Przedmioty dostarczane są przede wszystkim przez instytucje, takie jak policja, straż
miejska, Metro Warszawskie, Lotnisko
Chopina, Centrum Nauki Kopernik,
stołeczne kina czy centra handlowe.
Pracownicy biura poszukują właścicieli
przedmiotów i starają się ich zidentyfikować. Dzwonią pod numery telefonów,
znajdujące się na wizytówkach pozostawionych w teczkach i dokumentach oraz
ostatnio wybierane numery w telefonach
komórkowych lub kontaktują się drogą
mailową (o ile jest to możliwe i urządzenie
nie zostało zablokowane).
W przypadku rzeczy, które nie zawierają
dokumentów lub jakichkolwiek danych
kontaktowych, do właścicieli wraca rocznie zaledwie około 8% rzeczy.

Co to jest Warszawski System Powiadomień?
WSP to bezpłatny system informacyjny
prowadzony przez Miejskie Centrum
Kontaktu Warszawa 19115.
Stworzony został z myślą o mieszkańcach
Warszawy, aby ułatwić im codzienne życie
w stolicy.
Na bieżąco dostarcza informacji z różnych
obszarów życia miasta.
Mieszkaniec może wybrać interesujące go
kategorie oraz lokalizacje – dzielnice,

Jak odebrać zagubione rzeczy?
Aby odebrać zagubione przedmioty
w siedzibie biura należy przedstawić
dowód zakupu lub inny dokument poświadczający własność. Kiedy jest to
niemożliwe (np. obrączki, zegarka czy
pierścionka) - konieczne będzie dokładne
opisanie zguby, określenie jej cech szczególnych oraz wskazanie okoliczności i potencjalnego miejsca zagubienia. Należy
także opłacić koszty przechowania i utrzymania rzeczy oraz poszukiwania osoby
uprawnionej do odbioru.
Rzeczy są przechowywane przez dwa lata
od dnia znalezienia. Po tym terminie prawo
własności przechodzi na znalazcę, o ile
odbierze rzecz w wyznaczonym terminie.
W przypadku nieodebrania rzeczy ich
właścicielem staje się m.st. Warszawa
na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach
znalezionych .
Gdzie szukać zguby?
Ogłoszenia na temat zagubionych przedmiotów publikowane są m.in. w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Biura Rzeczy Znalezionych oraz
Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu
m.st. Warszawy. Informacje na temat godzin otwarcia Biura oraz dane kontaktowe
dostępne są na stronie: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/Biura
_Urzedu/AO/Ogloszenia/Biuro_Rzeczy_Z
nalezionych.htm

których mają dotyczyć powiadomienia.
System automatycznie przesyłać będzie
także komunikaty o lokalnych zagrożeniach.
Jak korzystać?
Z Warszawskiego Systemu Powiadomień
można skorzystać:
1. Subskrybując komunikaty w bezpłatnej
aplikacji mobilnej Warszawa 19115.
2. Zamawiając bezpłatne powiadomienia
SMS poprzez zapisanie się na stronie internetowej.

fot. um.warszawa.pl

W 2019 r. w stołecznym Biurze Rzeczy
Znalezionych przyjęto na przechowanie
9 800 rzeczy, rok wcześniej było ich 9 700.
Warszawiacy gubili głównie dokumenty,
telefony, zegarki i elektronikę.

Warszawskie Biuro Rzeczy Znalezionych
zostało powołane do życia 67 lat temu
przez Radę Narodową m.st. Warszawy.
Obecnie znajduje się w strukturze Biura
Administracji i Spraw Obywatelskich
Urzędu m.st. Warszawy. Zasady jego funkcjonowania określa ustawa z 20 lutego
2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 908) oraz regulamin działalności Biura Rzeczy Znalezionych ustalony
Zarządzeniem nr 284/2017 Prezydenta
m.st. Warszawy z 17 lutego 2017 r.
um.warszawa.pl

Jak długo trwa?
Zapisanie jest ważne przez 1 rok. Po tym
czasie trzeba swój zapis odnowić. Oprócz
tego, w każdej chwili można się wypisać z
systemu.
Więcej na stronie internetowej:
https://powiadomienia.um.warszawa.pl/start
Bądź na bieżąco z warszawskimi informacjami.
nr 1 (130) styczeń-luty 2020
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Boraczyńska Marta „Rudy, Agata i ja”
Wydawnictwo NOVAE RES 2019
Marta Boraczyńska, autorka książki jest:
filolożką, nauczycielką, malarką Vedic Art,
konsultantką psychobiologii. Prezentuje
innowacyjne podejście do pedagogiki,
wspiera akcje promujące czytelnictwo
wśród dzieci i młodzieży i „pozwoliła
sobie na taki wybryk jak napisanie
książki”.
O czym jest książka „Rudy, Agata i ja”?
Odpowiem krótko. Jest to książka o: pięknej przyjaźni, dorastaniu, zwierzętach,
miłości, humorze, wsparciu, radości,
„smoku” i o tym jak go pokonać. Słowem
o rzeczach bardzo ważnych w życiu
małych i dużych.
Głównym bohaterem książki jest dwunastoletni Konrad, który nie może narzekać na
nudę, bo od kiedy poznał Rudego, wciąż
przydarzają mu się niezwykłe przygody.
Raz są wesołe, innym razem przysparzają
samych problemów; momentami bywają
wręcz poruszające. Pewnego dnia chłopiec
spotyka wałęsającego się psa. Zwierzę jest
nieufne, a jego pożałowania godny wygląd
wskazuje na to, że czworonóg był wcześniej źle traktowany przez ludzi. Konrad
postanawia (bez wiedzy rodziców), zaopiekować się zwierzęciem. Rudy - bo takie
imię otrzymuje pies - oraz chłopiec zostają
przyjaciółmi. Do grona najlepszych przyjaciół Konrada zaliczają się także uczniowie z jego klasy: Figa i Agata, na których
zawsze może liczyć. Razem do klasy nastolatka uczęszczają również: Sroka, Seba
i Bidon, szkolne łobuziaki, których Konrad
nie lubi i najchętniej trzymałby się od nich
z daleka. Zwłaszcza przez Srokę nasz bohater często popada w tarapaty.
Książka pokazuje budujący obraz nastolat-

ków, którzy wcale nie są przez większość
swojego wolnego czasu tylko „przykuci”
do komputera czy konsoli Play Station.
Przed nimi stoi wiele innych wyzwań, jak
np. wytropienie, kto prześladuje Agatę,
udział w konkursie, realizacja szkolnego
projektu czy też kurs na młodszego ratownika WOPR-u.
Czytając książkę „Rudy, Agata i ja” poznajemy cudowną moc przyjaźni pomiędzy
nastolatkami czy też między człowiekiem,
a zwierzęciem, która może sprostać naprawdę wielu wyzwaniom. Zarówno wydarzenia opisane w książce, jak i
wykreowane postaci, są na niezwykle realistyczne i naturalne, a przez to bliskie
młodemu czytelnikowi, który niejednokrotnie utożsamia się z bohaterami. Opisane w książce historie zawierają
przesłanie dotyczące zachowań w pewnych sytuacjach, budzą w czytelnikach
szereg pozytywnych emocji: podziw,
współczucie, wzruszenie, śmiech, radość,
uczą empatii i miłości do zwierząt.
To także, a może przede wszystkim
książka o dorastaniu i zderzeniu nastolatków z trudnymi sprawami dorosłych. Niektóre z nich, jak się okazuje, można
rozwiązać wykorzystując pomysł zaczerpnięty z książki Marka Twaina!
Książka zawiera również wątek historyczny. Autorka sprytnie wkomponowała
w fabułę książki - wojenną historię pana
Jamrożego, którą dosłownie w ostatniej
chwili uda się uwiecznić i zachować dla
potomnych. W losy bohaterów pisarka
wplotła także epizod z udziałem Roberta
Lewandowskiego! Jaką rolę odegra tutaj
słynny piłkarz? I na czym polega walka ze

smokiem? Czy Sroka na zawsze pozostanie
wrogiem Konrada? Koniecznie przeczytajcie książkę, a wszystkiego się dowiecie!
Książka skierowana jest do młodzieży w
wieku powyżej 12 lat. Zaliczana jest również do literatury dla całej rodziny. Gorąco
polecam.
Jolanta Kosińska
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22

Książka dostępna jest w placówkach:
- Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
ul. Ks. J. Chrościckiego 2
- Wypożyczalnia nr 28, ul. 1. Sierpnia 36 a
- Wypożyczalnia nr 71, ul. Astronautów 1

Legimi.pl dla Czytelników włochowskiej biblioteki

Legimi.pl oferuje kilkadziesiąt tysięcy tytułów literatury polskiej i zagranicznej,
pięknej, popularnej, faktu, w tym nowości
wydawnicze!
Wystarczy:
- być czytelnikiem Biblioteki Publicznej w
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
- raz w miesiącu zgłosić się do wybranej
placówki włochowskiej sieci bibliotecznej
i odebrać kod,
- zapoznać się z regulaminem korzystania
z Legimi.pl (regulamin),
- wejść na: https://www.legimi.pl/mazowieckie
i podać otrzymany w bibliotece kod,
12

nr 1 (130) styczeń-luty 2020

- zarejestrować swoje konto lub zalogować
się na dotychczasowe,
- pobrać aplikację Legimi ze strony
https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/ (lub
poprzez Google Play, APP Store, witrynę
Microsoft), i korzystać do woli!
Każdy Czytelnik może korzystać z zasobów Legimi.pl na 2 wybranych urządzeniach, jak np. smartfon, tablet, komputer
lub czytnik (wykaz współpracujących z
Legimi.pl czytników jest dostępny pod
adresem https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/).
Aktualnie nie ma możliwości korzystania
z czytników Kindle.
Liczba kodów jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!

fot. legimi.pl

Wraz z Nowym Rokiem nasza Biblioteka
Publiczna zaoferuje nową usługę –
bezpłatny dostęp do biblioteki e-booków
Legimi.pl!

Setne urodziny włochowianki!
Spotkanie przebiegało w wyjątkowo miłej
atmosferze. Pani Krystyna opowiedziała
ciekawe historie ze swojego życia, m.in.
o przeżyciach podczas II wojny światowej,
swojej rodzinie, w tym o mężu, który po
wojnie uczestniczył m.in. w rekonstrukcji
Zamku Królewskiego.
Dostojnej Jublilatce jeszcze raz składamy
serdeczne gratulacje.

fot. UD Włochy

Setne urodziny to okazja niecodzienna
i doniosła. W grudniu włochowianka, Pani
Krystyna, obchodziła swoje święto w gronie licznej rodziny. Mimo tak zacnego
wieku Jubilatka żyje w dobrym zdrowiu
i kondycji.
W imieniu Zarządu gratulacje złożył Burmistrz Dzielnicy Włochy Pan Jarosław
Karcz, życząc m.in. zdrowia, pogody
ducha i samych radosnych dni w gronie
najbliższych osób.

red.

Spotkania wigilijne

fot. J.Turczyk

Władze Dzielnicy spotkały się także
z przedstawicielami włochowskich placówek oświatowych by złożyć życzenia
świąteczne i podziękować za ogrom pracy
włożony w edukację dzieci. Spotkanie
odbyło się w Szkole Podstawowej nr 94
im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Uatrakcyjnił je występ uczniów, którzy
zaprezentowali musicalową wersję „Opowieści wigilijnej”.

fot. UD Włochy

Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia przedstawiciele Rady i Zarządu
Dzielnicy Włochy spotykali się z mieszkańcami. Jedną z wielu okazji była
„Mikołajkowa Zawierucha”, w trakcie
której odbyły się warsztaty, koncerty
grupy wokalnej FNO, Weroniki Flisek
i artystów z Domu Kultury „Włochy”.
Nie zabrakło również pysznych świątecznych potraw. Po zmroku zaś wszystkich
odwiedzających rozgrzał wspaniały,
świetlisty pokaz Teatru Ognia.

fot. J.Turczyk

Przy wspólnym wigilijnym stole nie mogło
zabraknąć także najstarszych i najbardziej
zasłużonych mieszkańców Włoch, których
gościliśmy w Urzędzie Dzielnicy na spotkaniu środowisk kombatanckich i harcerskich. W świąteczny nastrój i atmosferę
wprowadził naszych gości występ artystyczny dzieci z zespołu Edyta Band
Juniors z Domu Kultury „Włochy”.

red.

fot. SP 94

Włodarze Dzielnicy odwiedzili także Dom
Kultury „Włochy” dzięki któremu
każde z naszych świątecznych spotkań
uzyskało niesamowitą oprawę artystyczną.
Była to okazja do złożenia życzeń
świątecznych i noworocznych oraz podziękowania pracownikom DK „Włochy”
za ich wkład w kształtowanie życia kulturalnego w dzielnicy.
występ uczniów z SP 94, „Opowieść wigilijna”
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Erasmus+ w CLIX Liceum Ogólnokształcącym
W ramach projektu ,,Erasmus+” w CLIX
Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana
III Sobieskiego na Solipskiej odwiedzili
uczniowie i nauczyciele z pięciu szkół partnerskich.

W dniach 2-6 grudnia 2019 r. liceum przy
Solipskiej gościło młodzież i nauczycieli
z Francji, Hiszpanii, Węgier, Włoch i Turcji. Celem wizyty było poznawanie metod
i form pracy polskiej szkoły średniej,
a działo się to przy okazji wspólnej realizacji tematu przewodniego, jakim było
funkcjonowanie kobiet na rynku pracy.
Wizyta rozpoczęła się od prezentacji
wszystkich szkół partnerskich. Następnie
goście zwiedzali placówkę, brali udział
w lekcjach, w quizie na temat znajomości
krajów, które uczestniczą w projekcie.
W ciągu całego tygodnia młodzież doskonaliła umiejętność pracy w grupie oraz
kompetencje językowe podczas przygotowanych dla niej warsztatów na terenie
szkoły oraz na Uczelni Techniczno – Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczniowie i nauczyciele mieli wiele
okazji, aby dowiedzieć się jak wygląda
rynek pracy dla kobiet w Polsce. Spotkali
się z przedsiębiorczymi przedstawicielkami wielu zawodów, które w swoje pracy
odniosły sukces.

Sebastianem Pilińskim. Zagraniczni goście
mogli dowiedzieć się więcej o miejscu,
do którego przyjechali, otrzymali także
drobne upominki.

Pobyt zakończył się ubieraniem choinki,
na której zawisły ozdoby przygotowane
własnoręcznie przez młodzież i nauczycieli
goszczących w naszej szkole.

Projekt, który będzie realizowany do roku
2021, zakłada również budowanie relacji
między szkołami partnerskimi, sprzyja
poznawaniu kultur krajów w nim uczestniczących, stąd też polscy uczniowie
zaprosili swoich kolegów do własnych
domów i z dumą pokazywali im swoje
miasto.

Wspólnie spędzony czas zaowocował
nowymi znajomościami, planami spotkań
- nie tylko w ramach przewidzianych
w projekcie podróży, a także zwiększeniem wiedzy uczniów i nauczycieli o kulturze krajów uczestniczących w spotkaniu.

W trakcie wizyty nie zabrakło treści historycznych, goście odwiedzili Pałac w Wilanowie, Zamek Królewski, spacerowali
wraz z przewodnikiem po Starówce, byli
na zajęciach w Centrum Nauki Kopernik
i z wielką przyjemnością brali udział
w warsztatach czekoladowych w Pijalni
Czekolady Wedel. Zachwycali się również
polską kuchnią, szczególnie pierogami,
których mogli spróbować w jednej
z warszawskich pierogarni na Starym
Mieście.

Zrealizowane warsztaty zwiększyły świadomość uczestników na temat sytuacji
kobiet na rynku pracy. Ponadto wartością
dodaną była możliwość pokonywania
bariery językowej i kształtowania sprawności mówienia w języku obcym.
Kolejne spotkanie już za trzy miesiące,
tym razem we Francji.

Iwona Rydlewska
Dyrektor CLIX LO

fot. UD Włochy i arch. szkoły

Miłym akcentem było spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Włochy z przedstawicielami
Zarządu: panem Burmistrzem Jarosławem
Karczem oraz jego Zastępcą – panem

fot. arch. szkoły

Już od września 2019 rozpoczęliśmy
w CLIX Liceum Ogólnokształcącym
realizację projektu ,,Erasmus+” pt.: ,,European future is job shadowing”. Jest to wymiana międzynarodowa w ramach akcji
KA2 – partnerstwo szkół.
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I Szkoła Rodziców w Przedszkolu Nr 175

Tematami I Szkoły Rodziców były:
- „Sensoryczne aspiracje i inne wariacje”.
Rola Rodzica w kształtowaniu prawidłowego rozwoju zmysłów u dziecka.
Były to zabawy rozwijające zmysł wzroku
i słuchu, stymulowanie węchu i dotyku.
- „Eksperymentalnie – Doświadczalnie”.
Jak pobudzać ciekawość świata u dziecka
poprzez proste eksperymenty i doświadczenia. Nauczycielki przedstawiły eksperymenty do wykonania w domu.
I Szkoła Rodziców była objęta Patronatem
Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Polskiego Radia RDC Radio
dla Ciebie. Opiekę merytoryczną zapewnili
Eksperci Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
(WCIES), którzy zaszczycili również nas
swoją obecnością. Byli z nami Krystyna
Marczewska - Warszawska Animatorka
Wspomagania w Warszawskim Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
Ewa Borgosz - Warszawska Animatorka
Wspomagania w Warszawskim Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
koordynator Akademii Rodziców i Rad
Rodziców oraz Michał Przybyłowicz – tre-

ner w Warszawskim Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Głównym celem warsztatów było uświadomienie rodzicom jak wielka jest ich rola
w kształtowaniu prawidłowego rozwoju
dziecka. Rodzice mogli razem z dziećmi
aktywnie uczestniczyć w zabawach stymulujących zmysły wzroku, słuchu, dotyku,
węchu i smaku oraz wspólnie tworzyć ze
swoimi pociechami sensoryczne zabawki
m.in. „Jesień w słoiku”, „Żelowe drzewa”,
„Kostka dotykowa”, „Magiczna masa”,
„Pudełko tajemnic” i wiele innych kreatywnych zabawek.
W ramach warsztatów rodzice dowiedzieli
się jak wyjaśnić przedszkolakowi podstawowe zjawiska przyrodnicze, fizyczne
i chemiczne. Rodzice i dzieci mieli okazję
przeprowadzić proste doświadczenia
i eksperymenty, m.in; „Sucha woda”,
„Niewidoczna błona”, „Gdzie jest sól?”,
„Zaczarowany papier” i wiele innych.
Zapoznali się również jak można przeprowadzić ciekawe dla dziecka eksperymenty
i doświadczenia w domu oraz w jaki sposób rozwijać ciekawość świata u dziecka
pomimo „atrakcji” oferowanych przez powszechnie dostępny Internet.
I szkoła Rodziców prowadzona była przez
Nauczycielki z naszego Przedszkola przy
współpracy pracowników WCIES-u.

fot. arch. szkoły

21 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 5, Przedszkolu nr 175
odbyły się innowacyjne warsztaty z udziałem
rodziców i dzieci w ramach I Szkoły Rodziców. Warsztaty zostały zorganizowane
po raz pierwszy w naszej dzielnicy.

Środki finansowe ww Warsztatów pochodziły od sponsorów m.in: Jump World
Warszawa Park Trampolin, Hulajnogi.com,
Ski Team; Sante; Crispy Natural, Owoce –
Warzywa, Garmażeria „Margolka” , Instytut Zdrowej Skóry Aleksandra Milewska.
Wszystkim dziękujemy za wspólną zabawę
i do zobaczenia w kwietniu na II Szkołę
Rodziców.
Opracowały:
Nauczycielki z Przedszkola nr 175

Code Week w SP nr 66
W dniach 5 - 20 października 2019 r. odbył
się Europejski Tydzień Kodowania, oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe. Zapoczątkowali
ją w 2013 roku Młodzi Doradcy na rzecz
Europejskiej Agendy Cyfrowej.

nych ideą Europejskiego Tygodnia Kodowania zachęcamy do odwiedzenia strony
Code Week. Nasza szkoła przyłączyła się
do tej inicjatywy. Poniższa mapka - zaczerpnięta ze strony Europe Code Week przedstawia zgłoszone przez nauczycieli
wydarzenia.

Code Week to czas wypełniony kreatywnością, rozwiązywaniem problemów
i pracą zespołową. Poprzez programowanie
i inne działania związane z technologią
dzieci uczyły się logicznego myślenia,
konsekwencji i współpracy.
W Polsce zorganizowano 15309 wydarzeń
związanych z kodowaniem (z ogólnej
europejskiej liczby ponad 67000). Dzięki
temu zajęliśmy zaszczytne drugie miejsce
(po Malcie) według liczby wydarzeń
związanych z kodowaniem w stosunku
do populacji. To świadczy o ogromnym
zainteresowaniu tematem kodowania i zaangażowaniu wielkiej liczby osób promujących
takie działania w Polsce. Zainteresowa-

Klasy 1a, 1c oraz 3a i 3b, a także chętni
uczniowie z klas 4 - 8 wzięli aktywny
udział w akcji. Nauczyciele zgłosili swój
udział i dokumentowali realizowane przedsięwzięcia. Niektóre z nich wpisały się
w innowację pedagogiczną realizowaną
podczas zajęć kół programowania w klasach drugich i trzecich. Uczniowie mogli

skorzystać z możliwości zapoznania się
ze światem kodowania, programowania
i kreatywności w świecie cyfrowym i offlinowym. Uczyli się matematyki, przyrody,
poznali alfabet Braille’a. A wszystko to
przy pomocy Ozobotów, platformy Ozoblockly, aplikacji komputerowych, Scratch’a,
gazetki szkolnej czy zwykłych dziecięcych
zakodowanych kolorowanek. To droga
pełna kreatywnych wyzwań, zabawy
połączonej z nauką i współpracą na najwyższym poziomie! Wszystkie działania
odbywały się w czasie planowych zajęć
lekcyjnych, a także zajęć świetlicowych,
kół programowania oraz koła matematycznego.
To był dobrze spędzony czas!
SP nr 66: Aneta Andrusiuk,
Jolanta Majewska-Waluś
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„Babciu, to nie Twój wnuczek”
„Babciu, to nie Twój wnuczek … Bądź
ostrożna” to kampania informacyjno – edukacyjna przygotowana przez m.st. Warszawę, skierowana do seniorów. Dotyczy
problemu oszustw dokonywanych metodą
„na wnuczka”, „na policjanta” lub innych o
podobnej metodzie działania.
Skala problemu
Pomimo realizowanych kolejnych edycji
kampanii, spotkań z seniorami oraz coraz
większej świadomości społecznej, oszustwa
dokonywane metodą „na wnuczka”, „na policjanta” wciąż są realnym zagrożeniem dla
znacznej części osób starszych.
W 2019 roku Komenda Stołeczna Policji zanotowała w Warszawie 461 zdarzeń, z czego
blisko 362 razy oszustom udało się dokonać
wyłudzenia, na kwotę ponad 20 milionów
złotych. Przestępcy oszukujący starszych
ludzi metodą na tzw. „wnuczka” działają w
stolicy od około 15 lat. Pomimo zatrzymania przez policję wielu z nich, nadal docierają sygnały o kolejnych pokrzywdzonych.
Jak działają oszuści?
Oszuści dzwoniąc na numer stacjonarny
i nawiązując rozmowę ze starszą osobą,
podszywają się pod któregoś z członków rodziny. Po chwili jednak przerywają połączenie. Bardzo szybko telefon ponownie
dzwoni. Tym razem przestępca podaje się za
policjanta, funkcjonariusza CBŚ lub CBA.
Oszust przekonuje starszą osobę, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i
prosi, aby mu w tym pomóc. Ta pomoc ma
polegać na przekazaniu gotówki. Dzięki
temu będzie można zatrzymać prawdziwych
przestępców oszukujących starsze osoby
„na wnuczka”.
W rzeczywistości są przestępcami, niemającymi nic wspólnego z policją. Jedynym
ich celem jest wzbogacenie się kosztem
ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu pieniędzy
lub wpłaceniu ich na wskazane przez
oszusta konto, wszelki kontakt z przestępcami się urywa. Z reguły wówczas pokrzyw-
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dzony orientuje się, że padł ofiarą oszusta.
Tę odsłonę kampanii „Babciu, to nie Twój
wnuczek… Bądź ostrożna” m.st. Warszawa
kieruje do seniorów odwiedzających
stołeczne przychodnie (SPZOZ). W trakcie
wizyty w gabinecie lekarskim biorący
udział w akcji doktorzy będą wręczać
seniorom teczki z praktycznymi poradami,
które przestrzegą przed oszustami
wyłudzającymi pieniądze. Liczymy, że

teczka wręczona przez lekarza, który włoży
do niej zalecenia lekarskie czy wskazówki
dotyczące dawkowania leków, będzie skutecznym sposobem dotarcia do osób starszych. Pomóc ma również atrakcyjna szata
graficzna teczki, która ma przyciągnąć
uwagę i spowodować, że senior po wizycie
u lekarza, już w domu, zapozna w informacjami zawartymi na taczce.
um.warszawa.pl

Senior aktywny na emeryturze z Senioralnym Biurem
Karier
W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” działa Senioralne Biuro
Karier. Jest odpowiedzią na potrzeby firm
poszukujących pracowników, jak i samych
osób starszych, które chcą powrócić do aktywności zawodowej, wykorzystując swoje
doświadczenie i potencjał gromadzone
przez całe zawodowe życie.

Europejskie statystyki pokazują, że w Polsce mamy jeden z najniższych wskaźników
zatrudnienia osób w wieku emerytalnym
wynoszący 46%, podczas gdy np. w Danii
czy Norwegii pracuje ich 70-80 % (źródło
Eurostat). Warszawa jest największym
rynkiem pracy w Polsce. Miasto podejmuje
działania sprzyjające aktywizacji społecznej
oraz integracji seniorów z pozostałymi grupami wiekowymi. Jednym z ważniejszych
zagadnień jest aktywizacja zawodowa osób
starszych. Działalność zawodowa na emeryturze pomaga znacznie dłużej zachować
samodzielność we wszystkich sferach życia.
- To kolejny krok w Senioralnej Warszawie
dla wszystkich. Cieszę się, że jest tylu
przedsiębiorców, który przystępują do tego
projektu. Musimy korzystać z doświadczenia osób starszych a jest ono ogromne – powiedziała Aleksandra Śniegocka-Goździk,
przewodnicząca Komisji polityki społecznej i rodziny Rady Miasta.
Aktywizacja seniorów i zachęcanie ich,
aby znów stali się aktywnymi uczestnikami
rynku pracy ma też inny wymiar. W sytuacji gdy stopa bezrobocia na warszawskim
rynku pracy wynosi już tylko 1,3 % poszukiwanie nowych pracowników, także
wśród osób, które niedawno przeszły na
emeryturę jest koniecznością.
Statystyki pokazują w perspektywie
najbliższych 30 lat znaczny przyrost osób
w wieku poprodukcyjnym. Tę ogólnopolską tendencję widać także w Warszawie, gdzie w 2050 r. na milion osób
w wieku produkcyjnym będzie przypadało
500 tys. emerytów. Jednym ze sposobów
jest zatrudnianie osób starszych.

fot. um.warszawa.pl

- Dziś uruchamiamy kolejną inicjatywę dla
aktywnych seniorów, bo tych w Warszawie
mamy mnóstwo. Otwieramy specjalnie dla
nich biuro karier – powiedział Rafał Trzaskowski, Prezydent stolicy podczas konferencji prasowej w CAM „Nowolipie”.
- W Warszawie jest bardzo niski stopień
bezrobocia, chcemy aby seniorzy, którzy
chcą nadal pracować, mogli tu zaleźć odpowiednią dla siebie ofertę.
W ostatnich latach zmienia się nie tylko
wizerunek osób starszych jako atrakcyjnych dla pracodawcy, ale też i obraz
zaangażowanego w procesy społeczne
pracodawcy, świadomie kształtującego
dobór zróżnicowanej kadry. Aktywizacja
i kreowanie możliwości twórczego oraz
zawodowego zaangażowania seniorów to
jeden z celów jaki będzie realizowany
przez miasto w ramach strategii rozwoju
Warszawy do roku 2030.
Pierwsze takie miejsce w Warszawie
Senioralne Biuro Karier (strona internetowa: http://www.up.warszawa.pl/sbk/) to
nowe miejsce w Warszawie, w którym
osoby na emeryturze znajdą oferty pracy
przygotowane specjalnie dla nich oraz
uzyskają wsparcie w poszukiwaniu i znalezieniu pracy, a pracodawcy wykwalifikowanych kandydatów do zatrudnienia.
W Senioralnym Biurze Karier (SBK)
osoby na emeryturze:
• mogą uzyskać informacje o ofertach
pracy przygotowanych specjalnie dla nich;
• uzyskają wsparcie w poszukiwaniu
i znalezieniu pracy,
• skorzystają z konsultacji z doradcą zawodowym,
a pracodawcy:
• będą mieli możliwość znalezienia
wykwalifikowanych, zmotywowanych,
doświadczonych kandydatów do pracy;
• dzięki inwestycji w dojrzałych pracowników i przekazywaniu wiedzy między pokoleniami, będą mogli budować dobrze
funkcjonujące zespoły, otwarte na rozwiązania uwzględniające potrzeby osób
w każdym wieku.
Miasto wspierając obie strony daje szansę
seniorom na dłuższą aktywność na rynku

pracy i większe zarobki, a pracodawcom
realne możliwości znalezienia doświadczonego pracownika.
Obecnie w bazie SBK są 63 miejsca pracy
dla seniorów, w tym np. starszy inspektor
ds. kontroli, mechanik aut ciężarowych,
pielęgniarka, pracownik ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych, stolarz,
wykonawca przeglądów okresowych
obiektów budowlanych, nauczyciel, dozorca, portier. Liczba miejsc pracy zmienia
się każdego dnia.
Senioralne Biuro Karier mieści się
na parterze Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej „Nowolipie” przy
ul. Nowolipie 25b. Seniorzy mogą jednocześnie uzyskać informację o możliwości
udziału w zajęciach, kursach, spotkaniach
skierowanych do seniorów i grup międzypokoleniowych bądź zaangażowanie się
w wolontariat senioralny.
Przedstawiciele pracodawców aktywnie
włączyli się w działania miasta na rzecz
zwiększenia aktywności zawodowej seniorów i wykorzystania ich potencjału
i doświadczenia. Rozwój Senioralnego
Biura Karier wymaga stałej współpracy
z pracodawcami, którzy będą zasilać SBK
ofertami pracy skierowanymi do tej grupy.
Wolę współpracy zadeklarowała: Francuska-Polska Izba Gospodarcza, PolskoNiemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa,
Przedsiębiorcy Mazowsza. Deklarują oni
podjęcie działań na rzecz pozyskiwania
kandydatów w wieku emerytalnym.
um.warszawa.pl
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Zwierzaki zaczipowane i adoptowane.
Podsumowanie 2019 r.

Na Paluchu
tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy
www.napaluchu.waw.pl

MALAGA to młoda sunia drobnej budowy z charakterystycznymi stojącymi
uszami. Łagodna, lubi ludzi i inne psy.
To kolejny pies z tych, które przeszły
w schronisku ogromną przemianę. Dziś
śmiało wychodzi na spacer na smyczy.
Szaleje i bawi się na wybiegu z innymi
psami. To bardzo energiczna i pogodna
sunia. Potrzebuje opiekuna aktywnego,
który poświęci czas na odpowiednie
ukierunkowanie jej energii poprzez
naukę i zabawę. Szukamy dla niej domu
odpowiedzialnego, który otoczy ją cierpliwością, wyrozumiałością, w którym poczuje się bezpieczna i kochana. I na pewno
to odwzajemni.
Nr ewidencyjny: 1459/19
Więcej informacji: Agnieszka 609 999 606,
Małgosia 797 866 125

fot. Schronisko na Plauchu

Szczegółowe dane adopcji i przyjęć dostępne są na stronie: napaluchu.waw.pl.
Natomiast w ramach zeszłorocznej akcji
czipowania psów i kotów mieszkańcy
bezpłatnie oznakowali 4 109 czworonogów.
Warszawiacy korzystali też z miejskiego
programu sterylizacji i kastracji domowych
pupili, dzięki czemu 2 958 psów i kotów
przeszło zabieg.
Na co dzień zagubionymi zwierzętami
zajmuje się Ekopatrol Straży Miejskiej.
W 2019 r. funkcjonariusze odłowili 2 272
psy oraz 1393 koty, z czego do właścicieli
wróciło 611 czworonogów.

fot. Schronisko na Plauchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje
fot. A. Chomczyk

W zeszłym roku blisko 3000 psów i kotów
ze Schroniska Na Paluchu znalazło nowy
dom. Ponad 1000 czworonogów z placówki powróciło do swoich właścicieli.
Warszawa przeciwdziała bezdomności
zwierząt - w 2019 r. ok. 4100 domowych
pupili zostało bezpłatnie zaczipowanych
w ramach miejskiego programu.
W ciągu 2019 r. do Schroniska Na Paluchu
przyjęto 2603 psy i 1481 kotów. Zwierzaki
trafiały do placówki z ulic Warszawy oraz
współpracujących gmin: Góra Kalwaria,
Piaseczno i Raszyn. Od stycznia do grudnia ub.r. aż 1787 psów i 1184 kotów zostało adoptowanych. To rekordowy wynik
z ostatnich lat działalności Palucha. Część
zwierząt jest też odbierana przez właścicieli – w 2019 r. 908 psów i 178 kotów powróciło do domu, m.in. dzięki adresom
zakodowanym na podskórnych czipach
oraz zdjęciach znajd publikowanych
w mediach społecznościowych. Obecnie w
schronisku przebywa blisko 520 zwierząt.

Kącik adopcyjny

ADEL to mała sunia przyjazna i łagodna,
bez problemów dogaduje się z innymi psiakami. Adel jest w dobrej formie, grzecznie
spaceruje, ładnie chodzi na smyczy, nie
ciągnie i nie zaczepia psów. Idealna towarzyszka spacerów. Sunię polecamy do
mieszkania w bloku, bo zdarzyło się jej
zrobić podkop pod ogrodzeniem na wybiegu, jest taka zwinna i szybka. Szukamy
wspaniałego opiekuna dla Adel, domu
gdzie będzie kochana i szczęśliwa.
Nr ewidencyjny: 2125/19
Kontakt w sprawie adopcji: Monika
667 473 808, Joanna 501 408 813, Dominika 512 647 947.
18
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30 stycznia 2020 r., godz. 18.00
Urząd Dzielnicy Włochy, sala nr 205,
al. Krakowska 257

30 marca 2020 r., godz. 18.00
Miejsce Aktywności Lokalnej MAL,
ul. Rejonowa 6/8
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