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Warszawa w czerwonej strefie
Od 17 października stolica znajdzie się
w strefie czerwonej. Oznacza to kolejne
obostrzenia i zmiany dotyczące funkcjonowania transportu publicznego, szkół,
placówek handlowych czy organizacji
zgromadzeń i imprez sportowych.

W czwartek, 15 października rząd ogłosił
nowe zasady bezpieczeństwa i rozszerzył
listę powiatów i miast w strefie czerwonej
– znalazła się na niej również Warszawa.

W strefie czerwonej będą obowiązywały
następujące zasady bezpieczeństwa:
- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych (od soboty, 17 października),
- zakaz organizacji imprez okolicznościowych - wesel, konsolacji i innych (od poniedziałku, 19 października),
- nie więcej niż 1 osoba na 7 m2 podczas
uroczystości religijnych,
- max. 10 osób może uczestniczyć w zgromadzeniach publicznych,

www.facebook.com/warszawawlochy

Zapis w księdze
wieczystej
wykreśla
właściciel - str. 3

Budżet
obywatelski wyniki głosowania
- str. 13

- w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie
zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego (tak jak w strefie żółtej):
- lokale gastronomiczne otwarte w godz.
6.00 – 21.00. Zajęty tylko co drugi stolik.
Po godz. 21.00 tylko posiłki na wynos,
- w transporcie publicznym zajętych może
być 50 proc. miejsc siedzących lub
30 proc. liczby wszystkich miejsc,
- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności,
- w wydarzeniach kulturalnych max. 25
proc. miejsc zajętych przez publiczność,
zostaje zawieszona działalność basenów,
aquaparków i siłowni.
um.warszawa.pl

Nowe opłaty
za śmieci - str. 24
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Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 9 czerwca 2020 r.,
w Urzędzie Dzielnicy Włochy wprowadzone zostały nowe zasady obsługi klientów:
1. Obsługa będzie prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd
Dzielnicy.
Konieczne jest wcześniejsze umówienie
wizyty telefonicznie.
- ewidencja ludności i dowody osobiste,
tel. 22 443 44 52
- rejestracja pojazdów, tel. 22 443 44 54
- prawa jazdy, tel. 22 443 44 58
- Centralna Ewidencja Działalności
Gospodarczej, tel. 22 44 34 360 lub
22 44 34 359.
- wszystkie sprawy związane z uzupełnieniem braków formalnych prosimy
umawiać z Sekretariatami Wydziałów
merytorycznych.
Dane kontaktowe Wydziałów znajdują się
na stronie internetowej Urzędu.
W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z Informacją Urzędu – tel. 22 44 34 444.

2. Bez uprzedniego umówienia możliwe
jest również składanie pism i wniosków punkt podawczy od strony al. Krakowskiej.
3. Składanie pism wymagających podpisu
możliwe jest również drogą pocztową lub
za pomocą platformy ePUAP.
4. Kasy Urzędu działają normalnie – ponownie przyjmujemy wpłaty gotówką oraz
kartami płatniczymi. Możecie Państwo
również wnieść opłatę za pomocą przelewu. Lista kont dostępna jest na stronie
Urzędu Dzielnicy.
5. Do odwołania nie odbywają się dyżury
organizowane na terenie Urzędu Dzielnicy
Włochy.

fot. Jacek Turczyk

Zasady fukcjonowania Urzędu Dzielnicy Włochy

6. W poniedziałki - w pozostałych sprawach - bezpośrednia obsługa klienta,
będzie realizowana w godz. 8.00 – 16.00.

Chcąc zapewnić Państwu bezpieczeństwo
i komfort w załatwianiu spraw, uprzejmie
informujemy, że realizacja ww. usług może
wiązać się z pewnymi ograniczeniami
takimi jak: obowiązek dezynfekcji rąk,
konieczność zakrywania ust i nosa maseczką oraz ograniczenie liczby osób przebywających na terenie Urzędu w tym
samym czasie.

Zapis w księdze wieczystej wykreśla właściciel

Warszawa wydała już ponad 335 tys. zaświadczeń o przekształceniu i otrzymała
ponad 270 tys. zgłoszeń o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej. Właściciele
muszą jednak pamiętać, że wpłata należności na konto nie kończy automatycznie
całego procesu.

- Osoby, które otrzymały od nas dokument
potwierdzający spłatę należności, powinny
dopełnić formalności i wykreślić roszczenie wpisane do księgi wieczystej. Zgodnie
z ustawą muszą to zrobić osobiście we właściwym sądzie wieczystoksięgowym –
mówi Robert Soszyński, wiceprezydent
m.st. Warszawy.

Przekształcenie z mocy prawa nastąpiło
1 stycznia 2019 r. Nowy właściciel gruntu
musi wnieść opłatę przekształceniową na
rzecz dotychczasowego właściciela. Opłata
przekształceniowa ma być wnoszona przez
okres 20 lat i co do zasady jest równa dotychczasowej opłacie z tytułu użytkowania
wieczystego.

Warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę, jeśli wpłacą całą kwotę
jednorazowo. Stołeczni radni rozszerzyli
jej zakres również o garaże i miejsca

UDW

postojowe, umożliwiające prawidłowe
i racjonalne korzystanie z budynków
mieszkalnych.

A w marcu br. właściciele lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych oraz
spółdzielnie mieszkaniowe otrzymali
dodatkową 98- i 99-proc. bonifikatę od
rocznych opłat przekształceniowych za
2019 i 2020 r.
Jak wykreślić roszczenie?

Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wygląda następująco:
• Przekształcenie następuje z mocy prawa,
nie trzeba składać wniosków o wydanie
zaświadczenia.
• Warszawiacy, którzy otrzymali dokument
potwierdzający przekształcenie, by skorzystać z bonifikaty od wszystkich opłat
powinni zgłosić zamiar wniesienia opłaty
jednorazowej do urzędu dzielnicy lub
Zarządu Mienia Skarbu Państwa (listem
zwykłym, poleconym lub przez ePUAP),
a następnie wnieść opłatę jednorazową
w podanej wysokości i terminie.
• Po wniesieniu opłaty właściciele otrzymują zaświadczenie potwierdzające spłatę

należności.
• Następnym i ostatnim krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę
wpisanego w dziale III księgi wieczystej
(wpis na mocy ustawy jest wprowadzany
przez sąd, a wykreślany na wniosek właściciela), do którego należy załączyć otrzymane wcześniej potwierdzenie spłaty.

Dokumenty można złożyć osobiście lub
wysłać w wersji papierowej. Od wniosku
o wykreślenie wpisu sąd pobiera opłatę
w wysokości 250 zł.

Wzór i instrukcję wypełnienia wniosku
o wykreślenie wpisu można znaleźć
na stronie internetowej Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Mokotowa.
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Informuje, że w dzielnicy „Włochy są dwie
Ko(o)Kochy”:
Pracownia KoOKocha, ul. Rybnicka 25
oraz
Pracownia KoKocha przy ul. Naukowa 4.
UDW
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fot. Pracownia KoKocha

We wrześniu została otwarta Pracownia
KoOkocha przy ul. Naukowej 4. W otwarciu uczestniczyli Paweł Rabiej - Zastępca
Prezydenta m.st. Warszawy który prowadzi
w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zadania z zakresu ochrony zdrowia i polityki
zdrowotnej, spraw społecznych, Aleksandra Śniegocka-Goździk - Radna m.st. Warszawy, Przewodnicząca Rady Dzielnicy
Włochy - Sylwia Ciekańska oraz Jarosław
Karcz - Burmistrz Dzielnicy Włochy.
Zakładane działania placówki to wsparcie
rozwoju dzieci, działania edukacyjne
i informacyjne z zakresu profilaktyki
uzależnień i przemocy.
Wykwalifikowana kadra ma pomóc:
- w pokonywaniu trudności szkolnych,
- w rozwijaniu dziecięcych zainteresowań,
- w pogłębianiu wiedzy i umiejętności
wychowawczych rodziców.

fot. UDW

Nowa placówka wsparcia dziennego dla dzieci

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami

Taksówki dla osób z niepełnosprawnościami
W ramach pilotażowej akcji m.st. Warszawa podpisało umowę na przewóz
taksówkowy dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą korzystać ze specjalistycznego transportu.
Przewóz taksówkowy realizuje firma
WAWA Taxi Sp. z o.o.
Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu (22) 333 4444 na hasło „Wawa Taxi
bez barier”
Kto może korzystać z usług?
Z przejazdów taksówkami będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy z niepełnosprawnościami:

- posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub
umiarkowanym;
- posiadający ważne orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej oraz
- osoby posiadające orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
wydane na podstawie ustawy o emeryturach i rentach
- posiadający ważne orzeczenie równoznaczne
do orzeczeń wymienionych powyżej.

Opłaty za przejazd i warunki realizacji
Kursy będą realizowane w godz. 6.00-23.00
w dni powszednie oraz w niedziele i święta
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy. Zryczałtowana opłata za kurs wy-

niesie 15 zł za przejazd w jedną stronę maksymalnie do 30 km na terenie Warszawy
oraz do 20 km od granic miasta – pokrywamy pozostałą kwotę za przejechane
kilometry. W przypadku kursu powyżej
30 km na terenie miasta oraz 20 km od jego
granic, za każdy kolejny przejechany kilometr opłatę poniesie osoba korzystająca
z przejazdu - wg stawek taryfowych operatora.

Szczegółowe informacje oraz regulamin
znajdują się na stronie Warszawa19115
(Usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych) oraz na stronie politykaspoleczna.um.warszawa.pl (Taksówki dla
osób z niepełnosprawnościami).

Seniorzy 4.0 – zapraszamy na bezpłatne warsztaty
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powyżej 65 r.ż. mogą wziąć udział w cyklu bezpłatnych zajęć z ekspertami z dziedziny
finansów i zdrowia. Warsztaty, których organizatorem jest Fundacja im. Lesława
Pagi, potrwają do grudnia. Fundacja uruchomiła również telefon zaufania, przy
którym dyżuruje psycholog.
Program Seniorzy 4.0 został objęty honorowym patronatem prezydenta Rafała
Trzaskowskiego.

Jak wziąć udział w programie?
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną oraz rządowe wytyczne sanitarne,
w Warszawie zajęcia dla seniorów odbywają się zdalnie w formie szkoleń internetowych. Organizatorzy zapowiadają
również przygotowanie nagrań z zajęć,
które będą dostępne na stronie fundacji
paga.org.pl/programy/seniorzy-4-0/ oraz
profilu na Facebooku facebook.com/seniorzy4.0. W ramach programu powstanie też
kompendium wiedzy „Przewodnik dla Seniora” z podsumowaniem najważniejszych
zagadnień. Organizatorzy udzielają szczegółowych informacji mailowo pod
adresem: sekretariat@paga.org.pl lub telefonicznie 798 406 954.

Telefon zaufania dla seniorów
Ważnym elementem programu fundacji im.
Lesława Pagi jest również bezpłatny telefon zaufania dla seniorów i ich bliskich
„Nie jesteś sam”. Dzwoniący mogą uzyskać poradę dotyczącą profilaktyki zdrowia
i pomoc psychologiczną. Bezpłatna infolinia działa pod numerem 0 800 171 800, porady psychologiczne są udzielane przez
psychoterapeutów m.in. z Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.

https://paga.org.pl/programy/seniorzy-4-0/
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UWAGA!!!
Na oszustów podających się za wnuczka, policjanta,
funkcjonariusza CBŚP

Przestępcy oszukują starsze, samotnie mieszkające osoby.
Podają się już nie tylko za członków rodziny - wnuka, kuzyna, siostrzeńca lub siostrzenicę.
Coraz częściej wmawiają starszym osobom, że są funkcjonariuszami CBŚP lub
policjantami grupy zajmującej się rozpracowywaniem się oszustów na tzw. „wnuczka”.
Sprawcy nawiązują telefonicznie kontakt z wytypowanymi osobami.
Zwracają się z pilną prośbą o pożyczenie pieniędzy.
PAMIĘTAJ! Policja nigdy nie korzysta z pomocy finansowej mieszkańców,
prywatnych osób realizując własne zadania i cele.
W przypadku, prośby o nagłą pożyczkę, zawsze należy:
1. Poprosić o osobisty kontakt z osobą, podającą się za naszego krewnego,
2. Nie ulegać presji czasu, którą wytwarzają oszuści, aby osiągnąć swój cel,
3. Skontaktować się z innymi członkami rodziny w celu zweryfikowania „tragicznej”
informacji, która miała być powodem pożyczki.

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że nie jest to członek rodziny,
czy prawdziwy funkcjonariusz tylko oszust
NATYCHMIAST POWIADOM POLICJĘ
dzwoniąc pod bezpłatne numery 997 lub 112 lub skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji:
Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
Komisariat Policji Warszawa Włochy
ul. Opaczewska 8
ul. Komitetu Obrony Robotników 57
tel.: 47 723-93-50
tel.: 47 723-26-20
tel.: 47 723-93-51
tel.: 47 723-26-21
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76. rocznica już za nami
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wodnicząca Rady Dzielnicy Włochy
p. Sylwia Ciekańska i Burmistrz Dzielnicy
Włochy p. Jarosław Karcz, oraz modlitwie
prowadzonej przez ks. Janusza Kapustę
nastąpiła ceremonia złożenia kwiatów.
Wszystkich zaproszono do Artystycznego
Domu Animacji na film dokumentalnoedukacyjny „Bez prawa powrotu” poświęcony wydarzeniom z 16 września 1944 r.
O godz. 18.00 w kościele św. Teresy od
Dzieciątka Jezus została odprawiona Msza
św. w intencji poległych, pomordowanych,
zmarłych ofiar deportacji i Powstania

Warszawskiego.
Do 30 września w Parku Kombatantów
można oglądać wystawę plenerową pt.:
„Ludność powstańczej Warszawy w KL
Auschwitz”. Wystawa, która opowiada na
przykładzie wybranych rodzin, o losach
13 tysięcy warszawiaków – mężczyzn,
kobiet i dzieci, deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz
w trakcie Powstania Warszawskiego,
powstała w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
WKI

fot. UDW
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Jak co roku władze dzielnicy Włochy,
kombatanci, zaproszeni goście, harcerze,
młodzież szkolna oraz mieszkańcy spotykają się w Parku Kombatantów, aby uczcić
pamięć mężczyzn wywiezionych 16 września 1944 roku.
Na uroczystości przybyli Panowie Artur
Piechna i Henryk Czarnecki , którzy zostali
wywiezieni z Włoch 16.09.1944 r. Gościliśmy wiceprzewodniczących Rady m.st.
Warszawy p. Magdalenę Roguską i p. Sławomira Potapowicza oraz dyrektorkę
koordynatorkę ds. kultury i komunikacji
społecznej p. Aldonę Machnowską – Górę.
Obecne były władze Dzielnicy Włochy –
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Włochy
p. Sylwia Ciekańska wraz z radnymi
dzielnicy, Burmistrz Dzielnicy Włochy
p. Jarosław Karcz oraz Zastępca Burmistrza p. Monika Kryk. Nie zabrakło również
reprezentantów Dzielnicowej Rady Seniorów oraz ks. Janusza Kapusty – wikariusza
parafii świętych Teresy od Dzieciątka
Jezus i Męczenników Rzymskich.
Przybyli kombatanci naszej dzielnicy:
przedstawiciele Kręgu Victoria Stowarzyszenia Szarych Szeregów, przedstawiciele
Związku Kombatantów RP dzielnicy Włochy, przedstawiciele Związku Sybiraków,
członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów
i Starszyzny Harcerskiej Włochy wraz
z proporcem, a także przedstawiciele instytucji Dzielnicy Włochy: Domu Kultury
„Włochy”, Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Ośrodka
Pomocy Społecznej Warszawa - Włochy,
Klubu Sportowego Przyszłość „Włochy”,
Harcerze Szczepu 136 WDHiZ „Zarzewie”
im. phm. Jerzego Janca ps. Walerian
z Hufca Warszawa Ursus - Włochy.
Obecne były także delegacje placówek
oświatowych dzielnicy Włochy oraz
poczty sztandarowe: szkoły podstawowej
nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego, szkoły
podstawowej nr 87 im. 7pułku piechoty
Armii Krajowej „Garłuch”, szkoły podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego, szkoły podstawowej nr 227
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5,
CLIX Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Jana III Sobieskiego, Zespołu Szkół
nr 17 im. Zawiszaków Proporca Victoria.
Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli
żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska
Polskiego, zapewniając też oprawę
muzyczną.
Rys historyczny wydarzeń nakreślił
p. Gabriel Stypiński, którego ojciec został
wywieziony z tego miejsca w 1944 roku.
Następnie minutą ciszy uczciliśmy pamięć
ofiar deportacji z 16 września 1944 roku.
Po przemówieniach, które wygłosili Prze-

,,Bieg Pamięci – Włochy 44”

19 września br., w Parku wokół Stawu
Koziorożca odbył się „Bieg Pamięci –
Włochy 44”. To już XXXI edycja Biegów
Przełajowych dla mieszkańców, zorganizowanych w 76. Rocznicę Wywózki
Mężczyzn z Włoch do Rzeszy.
Zawodnicy mogli zmierzyć swoje siły
w 4 kategoriach wiekowych dziewcząt
i chłopców: 7-9 lat na dystansie 600 m,
10-12 lat na dystansie 800 m, 13-16 lat na
dystansie 1 000 m oraz dorośli w kategorii
OPEN 17+ na dystansie 5 000 m. Rodziny
mogły spróbować swoich sił w kategorii
sztafeta 3x800. Do rywalizacji zachęcał
konferansjer prowadzący imprezę, pogoda
również dopisała.
Każdy uczestnik otrzymał numer startowy
z chipem do elektronicznego pomiaru
czasu, zaś po ukończeniu biegu pamiątkowy medal. Sportowcy, którzy stanęli na
podium, zostali wyróżnieni nagrodami.
Dziękujemy wszystkim: młodszym i starszym, amatorom i miłośnikom biegania,
a także kibicom, że w sportowym duchu
spędzili z nami ten czas, pomimo utrudnień
związanych ze stanem epidemiologicznym.
Wyniki dostępne na stronie:
https://monsterevent.pl/components/com_bi
egi/res/107/files/Wyniki_Wochy_2020.pdf
Gratulujemy i mamy nadzieję do zobaczenia za rok!

fot. UDW

WFS
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Włochowska sportowa jesień

StreetBall Cup Włochy 2020

StreetBall Cup Włochy 2020 - turniej
koszykówki ulicznej za nami.
Rywalizacja w Parku im. Marka Kotańskiego odbyła się w dniu 26 września br.
Turniej odbywał się w kategori open - dostępny dla wszystkich. Wystartowało 15
drużyn 4 osobowych (3 graczy plus rezerwowy). Turniej sędziowali profesjonalni
sędziowie:
- Michał Proc - sędzia międzynarodowy
FIBA, sędzia z Mistrzostw Świata
w koszykówce z 2019 roku
- Tomasz Seferyński - sędzia PZKosz.

10

Turniej dostarczył wiele emocji. Poziom
był naprawdę niesamowicie wysoki.
Przyszło wielu mieszkańców Włoch, którzy bardzo aktywnie kibicowali zespołom
i przy okazji dobrze się bawili.
Wyniki turnieju:
1 miejsce Szczęśliwice Basket
2 miejsce Tripleton
nr 5 (134)wrzesień-październik 2020

żyny otrzymały koszulki sportowe,
gadżety promujące naszą Dzielnicę oraz
puchary za zdobyte miejsca. Królem
Strzelców został zawodnik Gastro Sparta –
Karol Rodak, natomiast Najlepszym
Zawodnikiem – najmłodszy uczestnik
Turnieju – Piotr Kopczewski z Jadwisin
Front.
Nagrody osobiście wręczali Burmistrz
Dzielnicy Włochy – Pan Jarosław Karcz,
Wiceprzewodniczący Rady – Pan Mariusz
Czapla, Radny Dzielnicy – Pan Mahbub
Sidique-Olesiejuk oraz Naczelnik Wy-

działu Funduszy Europejskich, Sportu
i Rekreacji – Pan Adam Kuszkowski.
Na koniec należy podkreślić, że zawodnicy
oraz zgromadzeni kibice przestrzegali
zasad bezpieczeństwa, a mecze toczyły się
z duchem fair play. Warto też wspomnieć
że na zakończenie, uczestnicy Turnieju,
zwrócili się z prośbą o zorganizowanie
kolejnych rozgrywek.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia –
serdecznie dziękujemy!

3 miejsce Jakoś to będzie
4 miejsce Absolwenci ze wsparciem
Konkurs rzutów za 3 punkty - Gabriel
Wyszomierski.
Nagrody dla najlepszych drużyn oraz
zawodników na zakończeniu turnieju wręczył Burmistrz Dzielnicy Włochy - Jarosław Karcz.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji turnieju.
Urząd Dzielnicy Włochy - sfinansował

turniej - dzięki środkom miejskim udział
w nim był bezpłatny, a zawodnicy otrzymali nagrody.
OSiR Włochy udostępnił boiska i całe zaplecze sportowe.
Specjalne podziękowanie dla Wolontariuszy
- turniej nie mógłby się odbyć bez ich pomocy
i ich zaangażowania.
Organizatorem turnieju było stowarzyszenie Aktywny Kasprzak

WFS

fot. org.

W dniu 19 września 2020 r., odbył się
I Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w kategorii open. Zawody rozgrywane były na boiskach w Parku im. Marka
Kotańskiego.
Organizatorem turnieju był Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Do rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn:
Jadwisin Front, Przepiórki Włochy, ZSM,
TV Woda Team, Bomberzy, Gastro Sparta,
MOW Dolna oraz Team Rocket. Niestety
ostatnia drużyna nie została dopuszczona
do rozgrywek z uwagi na brak osób pełnoletnich w zespole. Przed rozpoczęciem
turnieju, odbyło się losowanie drużyn do
grup A i B. Mecze rozgrywane były na
dwóch boiskach jednocześnie.
Po zaciętych pojedynkach grupowych,
w półfinale spotkały się drużyny Przepiórki
z Gastro Sparta oraz Jadwisin Front
z ZSM. Pierwszy mecz na swoją korzyść
rozstrzygnęła drużyna z Nowych Włoch,
aplikując twardo grającym rywalom trzy
bramki. W drugim spotkaniu ekipa z Jadwisina, na co dzień grająca w Parku Kotańskiego, uległa po zaciętej walce 2:3,
zespołowi ZSM. W meczu o III miejsce,
osłabieni przez lekką kontuzję swojego
kapitana zawodnicy Jadwisin Front, przegrali 1:3 z Gastro Sparta. Zwyciężyła drużyna ZSM, pokonując w finale Przepiórki
Włochy 4:1.
Wszystkie drużyny z miejsc 4-7 otrzymały
pamiątkowe puchary. Pierwsze trzy dru-

fot. UDW

I Amatorski Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza

WFS

Brazylijskie Jiu-Jitsu to sport walki bazujący na chwytach. W walce sportowej
zabronione jest zadawanie ciosów. Zawodnicy skupiają się na sprowadzeniu walki na
ziemię gdzie walczą o pozycje umożliwiającą założenie duszenia lub dźwigni kończącej walkę.
Walki odbywały się w formule NoGi co
oznacza, że zamiast kimon, zawodnicy

walczyli w spodenkach i rashguardach obcisłych koszulkach niekrępujących
ruchów.

Obowiązywały zasady ADCC co znaczy,
że dozwolone były duszenia oraz dźwignie,
łącznie z dźwigniami skrętnymi na staw
kolanowy.
Walkę można było zwyciężyć na punkty
lub przez poddanie przeciwnika - po założeniu techniki kończącej.

Październikowy Dzień Dziecka

W sobotę, 17 października br. w hali sportowej Zespołu Szkół nr 17, przy ul. Promienistej 12A w ramach realizacji zadania
publicznego odbyło się wydarzenie sportowe pn: „Mistrzostwa Karate Klubu Warszawa - Październikowy Dzień Dziecka”.
Program wydarzenia podzielony był na
dwa bloki: poranny, w formie treningów
stażowych poprowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów, zarówno dla
uczestników zaawansowanych jak i początkujących, a także dla grupy tzw. pierwszy krok, oraz popołudniowy, w którym
uczestnicy rywalizowali w turnieju będącym pierwszymi oficjalnymi Mistrzostwami Klubu w konkurencji kata
indywidualne.
W tej części zostali wyłonieni złoci, srebrni
i brązowi medaliści w poszczególnych kategoriach, zaś wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki i medale uczestnictwa.
Szczególnie atrakcyjną częścią dla uczestników wydarzenia był pokaz karate, wykonany przez zawodników i instruktorów
klubu, z elementami pokazów form, walki,
walki z bronią oraz najbardziej oczekiwa-

red.

nym – tamashiwari, testem siły uderzenia
przy pomocy elementów budowlanych.
Udział w imprezie był bezpłatny.
Miło nam, że pomimo wprowadzonych
obostrzeń epidemiologicznych, imprezę
udało się przeprowadzić zgodnie z założeniami oraz w sposób bezpieczny. Z powodu ograniczeń zabrakło tylko kochanej

fot. arch. KKW

2 października w hali OSiR Włochy odbyła
się I Włochowska Gala Sztuk Walki.
Wydarzenie miało charakter 8-osobowego
turnieju, w którym przegrany odpada,
a zwycięzca przechodzi do następnej
rundy. Walki toczyli ze sobą czołowi zawodnicy - w kategorii purpurowych pasów
- Brazylijskiego Jiu-Jitsu z Warszawy,
Słupska, Krakowa, Łodzi i Gdyni.
W turnieju zwyciężył Łukasz Pawlina trenujący w mieszczącym się w Osir Włochy
Aligatores Fight Club. Drugie miejsce zajął
Krzysztof Kubit z klubu Grappling Kraków. W walce o trzecie miejsce zwyciężył
Krzysztof Olszewski z Piranha Gdynia.
Oprócz walk turniejowych odbyła się
walka wieczoru między Zofią Szawernowską- Mistrzynią Świata i Europy
w Grapplingu i Klaudią Mitko – Mistrzynią Europy i dwukrotną Wicemistrzynią
Świata federacji IBJJF. W superfight zwyciężyła Zofia Szawernowska.

fot. org.

I Włochowska Gala Sztuk Walki

włochowskiej publiczności, ale na pewno
była z nami sercem.

Projekt sfinansował m.st. Warszawa. Organizatorem był Urząd Dzielnicy Włochy.
Realizacja Karate Klub Warszawa.

WFS

nr 5 (134) wrzesień-październik 2020

11

Jest porozumienie – jest mediacja
Mieszkańcy mogą zgłosić się do urzędu
(biur oraz dzielnic) i wnioskować o mediację w sprawach, związanych m.in.
z budownictwem i architekturą, zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i zielenią, gospodarką wodną,
nieruchomościami, koncesjami, zezwoleniami lub pozwoleniami na prowadzenie
działalności gospodarczej.

Urząd m.st. Warszawy wspólnie z ekspertami Centrum Mediacji Lewiatan przeprowadził już dodatkowe szkolenia dla
urzędników biur i dzielnic, prowadzących
postępowania administracyjne.

Rusza też akcja edukacyjna, popularyzująca mediację wśród mieszkańców stolicy.

to przed 31 grudnia 2020 roku może to
zrobić jeszcze dwukrotnie. Od nowego
roku liczba możliwych do wykorzystania
zawieszeń będzie naliczana od nowa.
Ponadto, biletu nie można zawiesić na
mniej niż pięć kolejnych dni, więc termin
zakończenia ważności biletu musi być
dłuższy niż pięć dni. Termin zawieszenia
biegnie od dnia zgłoszenia tego przez pasażera do dnia poprzedzającego dzień odwieszenia.

ZTM. Należy jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem
platformy internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej
liczby dni na inny termin na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej
(lub innym nośniku zaakceptowanym
przez ZTM). Taka operacja możliwa jest
wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi
Pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przychodzić do POP od razu – można to zrobić
w wybranym przez siebie momencie.
Przez cały czas pasażer może zwrócić
kupiony bilet i otrzymać zwrot pieniędzy
za niewykorzystany okres ważności
według zasad określonych w Taryfie
Przewozowej.

Zawieś bilet, jeżeli nie jeździsz
Wzrastająca liczba zakażeń w Polsce może
powodować, że niektórzy pasażerowie
zostaną skierowani na kwarantannę i przestaną korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego. W tym czasie będą
mogli zawiesić ważność biletu długookresowego.
Zarząd Transportu Miejskiego wychodzi
naprzeciw potrzebom pasażerów, którzy
kupili bilet długookresowy i w nadchodzących dniach lub tygodniach nie będą
jeździć Warszawskim Transportem Publicznym. W czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić bilet długookresowy
(30 lub 90 dniowy - ważny w dowolnej
strefie biletowej, także bilety warszawiaka,
metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora) pod
adresem https://zawieswkm.wtp.waw.pl –
wystarczy do tego podanie numeru posiadanej karty. Wydane pieniądze nie „przepadną” – niewykorzystany czas ważności
biletu można przekodować na inny termin.
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Można zawiesić trzy razy
Nowe zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy wprowadza ważną zmianę. Do tej
pory pasażerowie mogli taką operację wykonać tylko raz. Od 9 października można
zawiesić ważność biletu trzy razy w ciągu
roku kalendarzowego, ale pod pewnymi
warunkami. Jeśli ktoś skorzystał już
wcześniej z tej możliwości, np. w kwietniu,
nr 5 (134)wrzesień-październik 2020

Odwieszanie też jest proste
Bilet można odwiesić na dwa sposoby:
kupując i aktywując kolejny bilet albo
zgłaszając odwieszenie ważności biletu
za pośrednictwem strony https://zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies lub osobiście
w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera

Więcej informacji na stronie:
https://warszawa19115.pl/

fot. www.wtp.waw.pl

Prowadzenie postępowań administracyjnych w tej alternatywnej i poufnej formule
- przy udziale niezależnego mediatora umożliwia szybsze wypracowanie rozwiązania (w ciągu dwóch - trzech miesięcy),
w atmosferze wzajemnego zaufania i dialogu, bez długotrwałych i kosztowych sporów odwoławczych lub sądowych.
Co ważne - mediacja w postępowaniu
administracyjnym jest dobrowolna, a decyzje administracyjne wydane za jej pośrednictwem są akceptowane, ponieważ w
ich przygotowaniu uczestniczą aktywnie
wszystkie strony - mieszkańcy, przedsiębiorcy i administracja samorządowa.

um.warszawa.pl

Znamy wyniki głosowania w budżecie
obywatelskim.
Mieszkańcy Warszawy zdecydowali, na co
w przyszłym roku zostaną wydane 83 mln
zł z budżetu miasta. W tej edycji oddano
ponad 4 tys. więcej głosów niż w 2019 r.
W tej edycji zgłoszono do budżetu obywatelskiego 2243 projekty. Do etapu głosowania zakwalifikowano łącznie 1503 projekty
- 1397 dzielnicowych i 106 ogólnomiejskich. Do realizacji w przyszłym roku
mieszkańcy wybrali 359 projektów.

Statystyki etapu głosowania i struktura
głosujących
W głosowaniu wzięło udział 109 025
mieszkańców Warszawy (w 2019 r. zagłosowało ponad 105 tys. mieszkańców,
a w 2018 zagłosowało ok. 90 tys. osób). Aż
99,6 proc.
osób zagłosowało przez
internet. Karty papierowe stanowiły
zaledwie 0,4 proc. wszystkich oddanych
głosów. Zagłosowało więcej kobiet niż
mężczyzn (62 proc. głosujących to warszawianki, a 38 proc. - warszawiacy).
Najczęściej głosowały osoby w wieku między 35 a 44 rokiem życia – prawie
35 proc. głosujących. Łączny udział grup
wiekowych 25-34 lata i 35-44 lata w strukturze wiekowej głosujących stanowi aż
62,5 proc.

Największe zainteresowanie głosowaniem
odnotowano na Żoliborzu, gdzie zagłosowało 90 osób na 1000 mieszkańców dzielnicy. Podobną frekwencją może pochwalić
się dzielnica Białołęka, gdzie zagłosowało
89 osób na 1000 mieszkańców dzielnicy.
Mieszkańcy wybrali do realizacji łącznie
359 projektów - 18 ogólnomiejskich i 341
dzielnicowych. Najwięcej projektów zostanie zrealizowanych w dzielnicy Śródmieście (31).

Najwięcej głosów zdobył projekt „Schronisko Na Paluchu - sala rehabilitacyjna dla
zwierząt”. Aż 43 874 osoby oddały głos
właśnie na ten projekt. Z kolei najdroższy
zwycięski projekt to „Asfaltowe drogi dla
rowerów”, którego koszt realizacji został
oszacowany na 4 783 300 zł.
Pełna lista zwycięskich projektów na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Projekty, które będą realizowane
w Dzielnicy Włochy:
● Drzewa dla Włoch - edycja druga
(nr 1707), koszt 86000 zł, liczba głosów
1609

● Skrzynki lęgowe dla jerzyków i wróbli
we Włochach (nr 190), koszt 24 000 zł,
liczba głosów 1581
● Stop komarom - wieża dla jerzyków
(nr 1562), koszt 21 000 zł, liczba głosów
1473
● Bezpieczny chodnik – Instalatorów
(nr 87), koszt 282 400 zł, liczba głosów
1085
● Prawdziwe lodowisko (nr 2029), koszt
282 579 zł, liczba głosów 1083
● Stojaki rowerowe dla Włoch (nr 2035),
koszt 25 000 zł, liczba głosów 1062
● Remont ciągu pieszo-rowerowego na
ul. Popularnej (nr 606), koszt 236 000 zł,
liczba głosów 1001
● Zdrowo i na sportowo - cały rok zajęcia
sportowe dla mieszkańców dzielnicy:
callanetics, zdrowy kręgosłup, pilates,
joga, gimnastyka dla seniorów, aerobic,
boks, aqua fitness, nordic walking
(nr 1201), koszt 108 950 zł, liczba głosów
981
● Kino letnie we Włochach (nr 1300),
koszt 96 000 zł, liczba głosów 929
● Zakup nowości wydawniczych dla
biblioteki w Dzielnicy Włochy (nr 1372),
koszt 100 000 zł, liczba głosów 837
● Zakup książek naukowych do Biblioteki
Publicznej we Włochach (nr 1553), koszt

20 000 zł, liczba głosów 817
● Poręcze z podporą przy przejazdach dla
rowerzystów (nr 2050), koszt 38 000 zł,
liczba głosów 792
● Posadzenie drzew i krzewów oraz ustawienie ławek, kosza i stojaka na rowery
przy ul. Popularnej 51 (nr 98), koszt 31 022
zł, liczba głosów 747
● „Zielony renesans” - ochrona i rewitalizacja zniszczonych terenów zieleni przy
skrzyżowaniu ulicy Nike i Globusowej
(nr 1014), koszt 48 690 zł, liczba głosów
675
● Piknik rodzinny „Powitanie lata”
(nr 1143), koszt 12 450 zł, liczba głosów
290
Podsumowanie dotychczasowej realizacji projektów
Do tej pory w Warszawie odbyło się
6. edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu ponad
320 mln zł. Za te pieniądze miasto zrealizowało ponad 3200 propozycji mieszkańców.
Realizacja budżetu obywatelskiego w Warszawie wynika z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.

um.warszawa.pl
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Hamak miejski nad Stawami Cietrzewia

Zrealizowaliśmy kolejny zwycięski projekt
zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego. W
ramach projektu pn.: „Hamak miejski nad
Stawami Cietrzewia” ustawiliśmy dwa hamaki w okolicach istniejącego placu zabaw
od strony ul. Zosi oraz po jednej sztuce na
grobli pomiędzy Glinianką Krańcową a
Glinianką Cietrzewia i przy północnym
zbiorniku Glinianki Krańcowej (w okolicach placku sportowego). Jak widać hamaki od razu cieszą się dużym
zainteresowaniem.

fot. UDW

Link do strony projektu:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/pro
jekt/16235?user=

Ścianka wspinaczkowa

Link do strony projektu:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/pro
jekt/15853?user=
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ZGN Włochy zakończył realizację projektu „Chronimy jerzyki i wróble we Włochach – montaż skrzynek lęgowych”
finansowanego z Budżetu Obywatelskiego
na rok 2020.
W ramach projektu zamontowano 200
budek lęgowych, na 9 budynkach administrowanych przez ZGN Włochy, które są
własnością m.st. Warszawy.
Budki dla skrzydlatych mieszkańców naszej dzielnicy zamontowano na ulicach:
- Słowicza 47 – 16 szt.
- Cienista 6 – 18 szt.
- Sabały 23 – 18 szt.
- Sabały 45 – 11 szt.
- Cietrzewia 2 – 30 szt.
- Mikołajska 57 – 16 szt.
- Plastyczna 31 – 14 szt.
- Krańcowa 53 – 33 szt.
nr 5 (134)wrzesień-październik 2020

fot. ZGN

Chronimy jerzyki i wróble we Włochach...

fot. UDW

Zrealizowaliśmy kolejny zwycięski projekt
zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego
pn.: „Ogólnodostępna, profesjonalna
ścianka wspinaczkowa na terenie Parku
ze Stawami Cietrzewia”.
Ścianka wspinaczkowa składa się z dwóch
boulderów w kształcie nieregularnych brył
wielobocznych, których każdy z boków
posiada inny kąt nachylenia oraz formacje.
Powierzchnia boulderów przypomina
naturalną rzeźbę skalną. Zróżnicowanie
rzeźby umożliwia wspinaczkę różnym
grupom wspinaczy, od osób poczatkujących i dzieci, po wspinaczy profesjonalnych.

- 1 Sierpnia 36A – 44 szt.
Serdecznie zachęcamy naszych skrzydlatych sąsiadów do osiedlania się w nowych
budkach i zwalczania min. uciążliwych komarów.
ZGN

Link do strony projektu:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/pro
jekt/18193?user=

Mural Miasta-Ogrodu Włochy

Wizerunek muralu z „lotu ptaka” można
obejrzeć w 4 odcinku cyklu „Spacerem...
nad Włochami” na kanale YT dzielnicy:
https://www.youtube.com/watch?v=lMAk
53Bs1Z0

Hotele dla owadów

W ramach Budżet obywatelskiego przy
skrzyżowaniu ul. Łopuszańskiej i Al. Jerozolimskich powstała łąka kwietna wraz z
dwoma hotelami dla owadów - zapylaczy.
Te sztuczne konstrukcje zapewniają różnym gatunkom schronienie i możliwość
budowy gniazd. Może lokatorzy zechcą
również zapylić kwiaty na pobliskiej łące?

Link do strony projektu:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/pro
jekt/18233

Tablica informacyjna

fot. ZGN

Pod koniec lat 20. ubiegłego stulecia Włochy zostały rozparcelowane zgodnie
z angielską ideą miasta–ogrodu, a wypracowany ówcześnie układ urbanistyczny,

pełen zieleni i zabytkowej architektury zachował się do dziś.
Link do strony projektu:
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/pro
jekt/18554?user=

fot. Maksymilian Chołuj

Mural powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego na zachodniej ścianie budynku od
ul. B. Chrobrego 7.
Grafika nawiązuje do w konwencji
„Miasta-Ogrodu”. Przedstawia on barwne
kwiaty. Projekt przygotowała Zofia Tomaszewska - z wykształcenia kulturoznawca,
manager i grafik.

Na terenie Ogrodów Kosmosu w pobliżu
pasieki edukacyjnej stanęła tablica informacyjna. Możemy się z niej dowiedzieć
co nam dają pszczoły, jakich produktów
dostarczają czy też jak powstaje miód.

Na tablicy znajdziemy również szereg
informacji dotyczących rodziny pszczelej
oraz wiele innych ciekawostek. Będąc
na spacerze na pewno warto się przy niej
zatrzymać.
WOŚ

Zajęcia z pszczelarstwa

Uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną
w zakresie budowy pszczół, korzyści z ich
istnienia, czy też budowy ula oraz mogli
z bliska poznać proces produkcji miodu.

WOŚ

fot. arch. orgaznizatora

Na terenie pasieki edukacyjnej położonej
w Parku „Ogrody Kosmosu” odbyły się zajęcia z pszczelarstwa dla uczniów klas 4-6
Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego.
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Nareszcie razem w przedszkolu nr 314!
Po dłuuugiej przerwie spowodowanej
pandemią w końcu możemy wszyscy
bawić się i pracować w naszym przedszkolu przy ul. 1 Sierpnia 36a. Choć praca
zdalna otworzyła nas na nowe aktywnościpowstał „Teatr-Dzieciom” oraz „O rety,
ożywiamy skarpety”- program #kultura
w sieci (zajrzyjcie na stronę internetową
naszego przedszkola), to zdecydowanie
lepiej jest spotkać się twarzą w twarz;
oczywiście z zachowaniem dystansu...
Niestety, obostrzenia związane z COVID-19
zmusiły nas do zrezygnowania z organizacji pikniku „Jesienne Grillowanie”, który
od wielu, wielu lat cieszył się dużym
zainteresowaniem zarówno przedszkolaków i ich rodzin, jak i naszych absolwentów. Jednak żadna siła nie przeszkodzi
nam w obchodzeniu innych wydarzeń
i uroczystości.

Najważniejszy w przedszkolu we wrześniu
jest Dzień Przedszkolaka, wyjątkowo
obchodzony w tym roku 21.09. Było
bardzo kolorowo, radośnie i smacznie za
sprawą pysznej szarlotki przygotowanej
przez Panie z kuchni. Pogoda dopisała,
więc wszyscy się bawili nie tylko w swoich
salach grupowych, ale również w ogrodzie
przedszkolnym.

15 września po raz pierwszy w naszym
przedszkolu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. To święto ma
zachęcić dzieci do tworzenia, działania
i odkrywania swoich talentów oraz ma
pomóc obudzić wiarę w swoje możliwości.

Jesteśmy bardzo ciekawi, kim zostaną nasi
wychowankowie za kilkanaście lat...

Uczestniczyliśmy również w akcji „Sprzątanie Świata” i zadbaliśmy o czystość
w naszym najbliższym otoczeniu. Ogród
przedszkolny, do którego często trafiają
śmieci zza płotu oraz teren wokół przedszkola został bardzo dokładnie sprzątnięty.
Wszystkie dzieci po wykonanej pracy
wiedzą, że nie śmiecimy, lecz sprzątamy
i o świat wokół nas dbamy!

Mamy nadzieję, że październik będzie
również obfitował w wiele wydarzeń

niosących wszystkim radość i różnorodność doświadczeń. Przed nami Międzynarodowy Dzień Osób Starszych (01.10.),
więc do zaprzyjaźnionych Seniorów
z Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą”
popłyną nagrane życzenia; Święto Drzewa
(10.10.), z okazji którego posadzimy
na terenie naszego ogrodu 5 nowych
drzewek oraz Dzień Nauczyciela...
Obyśmy tylko zdrowi byli!!!
Magdalena Krysztofik
nauczycielka
Przedszkola Integracyjnego nr 314

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla pedagogów

Nagrodę Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy za wybitne osiągnięcia na rzecz
rozwoju warszawskiej oświaty otrzymały:
- Pani Marlena Sikorska-Fiuk - Dyrektor
Przedszkola Integracyjnego nr 314,
- Pani Teresa Cieślik - nauczycielka w
Szkole Podstawowej nr 94 im. I Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego.
Nagrody w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy wręczył Pan Jarosław Karcz - Burmistrz Dzielnicy Włochy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Nagrody wręczył Pan Jarosław Karcz Burmistrz Dzielnicy Włochy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
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W dniach 05-08.10.2020 roku w miejscowości Borne Sulinowo (woj. zachodniopomorskie) odbył się finał XLIII Zawodów
Sprawnościowo-Obronnych „Sprawni jak
żołnierze”.

Województwo mazowieckie w kategorii
chłopców reprezentowali uczniowie
Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku,
którzy przez ostatnie 3 lata nie mają sobie
równych na całym Mazowszu.
W składzie znaleźli się: Jakub Podgrudny
(4TD), Maksymilian Kocon (4TA) oraz
Piotr Turowski (3TA).

Zawody składają się z 5 konkurencji: rzut
granatem, pierwsza pomoc na polu walki,
strzelanie z kbks z odległości 50 m w pozycji leżącej, test sprawnościowy oraz
terenoznastwo (scorelauf).

Zmagania rozpoczęliśmy od rzutu granatem, w czym nasza drużyna zajęła 7
miejsce. Był to wynik niezbyt satysfakcjonujący, gdyż jechaliśmy na zawody z nadziejami na miejsca medalowe. Jak się
okazało, wynik ten wpłynął bardzo mobilizująco na naszych zawodników, gdyż
w drugiej konkurencji, jaką było strzelanie
z kbks, nasza młodzież osiągnęła najlepszy
wynik ze wszystkich drużyn, zdobywając
drużynowe Mistrzostwo Polski w strzelaniu z kbks z 50 m. Było to wielkie zaskoczenie dla wszystkich uczestników, gdyż
należy wspomnieć, że większość województw reprezentowana jest przez szkoły
mundurowe, które mają większe szanse na
trenowanie strzelania.

Po wieczornym podliczeniu punktów okazało się, że po 3 konkurencjach w klasyfikacji ogólnej plasujemy się na 3 miejscu.
Różnice między drużynami były minimalne, ale śmiało założyliśmy w planie na
kolejny dzień utrzymanie lub polepszenie
miejsca, które zajmowaliśmy.

W środę czekały na nas dwie konkurencje:
terenoznastwo (scorelauf) i udzielanie
pierwszej pomocy. Ten dzień to prawdziwy
pokaz mocy naszych zawodników. Wygrali
oni pierwszą z konkurencji, czyli scorelauf
(uczniowie musieli znaleźć 18 ukrytych
w lesie punktów przy pomocy mapy i kompasu), zdobywając podziw wszystkich
uczestników, gdyż jako jedyna drużyna
osiągnęli czas poniżej 20 minut. Zdobyli
więc tytuł Mistrzów Polski w konkurencji
terenoznastwo. Dzięki temu zwycięstwu
przesunęliśmy się w klasyfikacji generalnej na miejsce drugie.

O końcowym wyniku miała przesądzić
ostatnia konkurencja, czyli pierwsza
pomoc, gdzie zasady udzielania pomocy
były zmodyfikowane, dostosowane do
rygorów pandemii. Nasi chłopcy zdobyli
maksymalną liczbę punktów w tej konkurencji, pokazując doskonałe przygotowanie
do zawodów. Wynik ten pozwolił utrzymać
2 miejsce w Polsce i zdobyć tytuł Wicemistrzów Polski w zawodach „Sprawni jak
żołnierze”. Za to osiągnięcie nasi uczniowie otrzymali medale, puchar oraz nagrody
rzeczowe. Dodatkowo indywidualnie
Jakub Podgrudny zdobył tytuł Wicemistrza
Polski w strzelaniu z kbks, osiągając wynik
47 pkt na 50 możliwych. Kuba z kolei
osiągnął 3 wynik indywidualny na torze
sprawnościowym.

Jestem wdzięczny chłopakom za zaangażowanie w przygotowania i świetną
postawę na samych zawodach. Dzięki
temu mogliśmy wznieść puchar i osiągnąć
medalowe miejsca na zawodach szczebla
Mistrzostw Polski.

Hubert Męczyński

fot. arch. szkoły. Sprawni jak żołnierze - Jakub, Maksymilian, Piotr

Popołudniu 6 października odbyła się trzecia konkurencja, czyli test sprawnościowy.

Rywalizacja była bardzo zacięta, co pokazały wyniki. Wśród chłopców w różnicy
0,6 sekundy mieściły się 3 drużyny. Nasi
chłopcy wykręcili dobry wynik, dający
nam w tej konkurencji 6 miejsce.

fot. arch. szkoły Borne Sulimowo 2020

Uczniowie Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku
wicemistrzami Polski
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„Świat nie będzie lepszy od tego, że masz
rolkę taśmy klejącej”

Auður Ava Ólafsdóttir to pierwsza
islandzka autorka, której powieść pojawiła
się w nowej edycji Serii Dzieł Pisarzy
Skandynawskich wydawanej przez Wydawnictwo Poznańskie. Pisarka zdobyła
wiele prestiżowych nagród literackich na
Islandii, m.in. Islandzką Nagrodę Literacką. Nagrodzona została także jej powieść „Blizna”, która uzyskała jedno
z najważniejszych wyróżnień Krajów
Północy – Nagrodę Literacką Rady Nordyckiej.

„Większość blizn na skórze jest płaska,
blada i stanowi jedynie niewielką pozostałość po urazie, który spowodował ich powstanie.”

Gdy poznajemy pięćdziesięcioletniego
Jonasa, prowadzi on życie, w swoim odczuciu, beznadziejne. Mężczyzna ma kilka
blizn na ciele, ale też nosi kilka na swojej
historii życia. Życie po rozwodzie z żoną,
trudne relacje z dorosłą już córką oraz
matka mająca pogłębiającą się demencję
są jego codziennością. To wszystko
w konsekwencji składa się na jego decyzję
o zakończeniu swojego życia.

Jonas postanawia to zrobić w odległym
kraju, aby nikogo nie obciążać samobójstwem. Pakuje mały bagaż, zawierający
m.in. wiertarkę mającą pomóc mu w samounicestwieniu, po czym wyrusza w swoją
ostatnią podróż. Udaje się do kraju różniącego się od tego, który zna. Kraju, którego
każdy obecnie żyjący mieszkaniec nosi
na sobie piętno walki o przeżycie. Kraju,
w którym jeszcze niedawno panowała
wojna.
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„Każde cierpienie jest wyjątkowe i niepodobne i dlatego nie można tego porównywać. Szczęścia natomiast bywają podobne.”

„Blizna” jest powieścią o daniu sobie drugiej szansy. O pozwoleniu sobie na odsunięcie się od dotychczasowej codzienności
i spojrzenie z dystansu na swoje, nawet
beznadziejne, życie. Może się wydawać,
że częściowo książka napisana jest
w duchu powiedzenia „inni mają gorzej”,
ale to tylko wrażenie. W „Bliźnie” przedstawiony jest proces przemiany Jonasa,
jednak żeby ją osiągnąć, mężczyzna wyraźnie potrzebuje innego człowieka, który
pomoże mu, nawet nieświadomie, nakreślić na nowo spojrzenie na własną historię,
sytuację.

„W naszej szerokości geograficznej większość zabija się na wiosnę. Ludzie nie
lubią, jak świat się odradza. Jak wszystko
zaczyna się od początku – wszystko poza
nimi samymi.”

„Blizna” jest historią nostalgiczną, ale nie
dołującą. To książka, której treścią można
się delektować. Książkę bez pośpiechu
można przeczytać w jeden wieczór, co też
intensyfikuje zawarte w niej emocje. Jej
lektura nie pozostawia w czytelniku pustki,
a na pewno skłania do spojrzenia na własne
codzienne strapienia.

Autorka przypomina czytelnikowi, że
sensu życia nie da się znaleźć raz na zawsze. Na przykładzie dojrzałego mężczyzny mającego tak naprawdę możliwe
dla każdego z nas problemy pokazuje, że
zawsze jest czas na nowy początek, nawet

jeżeli wymaga to od nas jakiejś zmiany
w naszej codzienności. A jak często bywa
w procesie zmiany - najtrudniejszy może
być pierwszy krok i dostrzeżenie tego, co
znajduje się poza tym, co powszednie.
Katarzyna Muszyńska
Wypożyczalnia nr 17

Cytaty za: Auður Ava Ólafsdóttir „Blizna”,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2020.

Książka dostępna jest w:
- Wypożyczalni nr 17, Al. Jerozolimskie 200
- Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a
- Wypożyczalnia nr 30, ul. ks. J. Chrościckiego 2

20. rocznica odkrycia tragicznej historii Willi Jasny Dom

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Fundacja „Willa
Jasny Dom” uprzejmie zapraszają na uroczystość z okazji 20. rocznicy odkrycia
tragicznej historii Willi Jasny Dom,
która odbędzie się 13 listopada 2020 r.
Obchody rozpoczną się Mszą Świętą
w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus i Męczenników Rzymskich w War-

szawie przy ul. Rybnickiej 27, o godz.
10:30.
Po zakończeniu Mszy, o godz. 12.00, pod
Pamiątkową Tablicą przy ul. Świerszcza 2
nastąpi złożenie kwiatów.
Uroczystość została objęta Patronatem
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie
Odzyskania Niepodległości.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVII/
428/2019 R ady m.st. Warszawy z dnia
29 sierpnia 2019 r .

NA JAKIE PRACE MOŻE BYĆ
UDZIELONA DOTACJA?
Dotacja może obejmować nakłady
konieczne na:
1) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
2) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie
substancji zabytku;
3) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego
zabytku;
4) odnowienie lub uzupełnienie tynków
i okładzin architektonicznych albo ich
całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem
charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
5) odtworzenie zniszczonej przynależności
zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
6) odnowienie lub całkowite odtworzenie
okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur
spustowych;
7) modernizację instalacji elektrycznej w
zabytkach drewnianych lub w zabytkach,
które posiadają oryginalne, wykonane z
drewna części składowe i przynależności;
8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

http://willajasnydom.pl/

Dotacje m.st. Warszawy na prace przy zabytkach
Nowe terminy składania wniosków:
1 października – 2 listopada 2020 r . – na
prace planowane na 2021 r .
1-30 kwietnia 202 1 r . – na refundacje
nakładów poniesionych w 20 20 r .
UWAGA! Liczy się data wpływu wniosku
do Urzędu
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20

Formularze wniosków o udzielenie dotacji
sa do pobrania na stronach:
• www.zabytki.um.warszawa.pl, zakładka
DOTACJE
• www.bip.warszawa.pl
• www.warszawa19115.pl
• w Biurze Stołecznego Konserwatora
Zabytków – ul. Nowy Świat 18/20

Dokumenty wymagane do wniosku
o udzielenie dotacji
Uchwała zawiera wykaz wymaganych dokumentów – odrębny dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz dla GEZ,
z podziałem na prace planowane i refundację.

9) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł
architektury obronnej oraz zabytków
archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
10) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub
o grodu;
11) zakup materiałów konserwatorskich
i budowlanych, niezbędnych do wykonania
prac i robót przy zabytkach, o których
mowa w pkt 2 - 10;
12) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Dotacja w formie REFUNDACJI może
obejmować nakłady konieczne wymienione powyżej oraz nakłady na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych
i konserwatorskich;
2) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
3) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
4) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
5) sporządzenie projektu odtworzenia
kompozycji wnętrz.

www.zabytki.um.warszawa.pl
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Powszechny Spis Rolny

Powszechny Spisy Rolny potrwa od 1
września do 30 listopada 2020 roku.
Dane będą zbierane według stanu na
1 czerwca 2020 roku.

Kto musi się spisać?
Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy
gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik
gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku
spisania się, list będzie zawierać ważne
informacje potrzebne do logowania się
w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się.

22

Jak się spisać?
W Powszechnym Spisie Rolnym 2020
przewidziano trzy metody do wyboru.
• Samospis internetowy to kluczowa
metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to
metoda wygodna, ponieważ spisać się
można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub
telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu
Gminnego Punktu Spisowego.
nr 5 (134)wrzesień-październik 2020

• Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów
nie może lub nie chce spisać się przez
Internet, powinien zadzwonić na infolinię
spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać
się przez telefon.
• Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu
wspomnianych opcji (Internet lub telefon),
może spodziewać się wizyty rachmistrza.
Rolnicy powinni pamiętać, że w takim
przypadku nie będą już mogli odmówić
udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na
inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę
1 października 2020 roku.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny?
Powszechny Spis Rolny jest organizowany
co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na
ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym
rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić
zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej
mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji?
Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest
strona internetowa spisrolny.gov.pl.

Od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc
można uzyskać pod numerem telefonu:
22 279 99 99.
https://spisrolny.gov.pl/

nr 5 (134) wrzesień-październik 2020

23

Warszawscy radni podjęli decyzję o nowych stawkach opłat za śmieci. Od grudnia
2020 r. mieszkańcy będą płacić według
ilości zużytej wody, czyli 12,73 zł za każdy
m3 wykorzystanej kranówki.
Metoda jest najbardziej sprawiedliwa
z wszystkich dopuszczalnych - najlepiej
odzwierciedla liczbę osób zamieszkujących lokal.
– Jak ostrzegaliśmy, lawinowo rosnące
w całym kraju koszty gospodarki odpadami sprawiły, że mieszkańcy będą musieli
płacić więcej za śmieci. Polskie prawo
nakazuje nam ustalić tak zbilansowane
stawki opłat, by pokryły wydatki miasta na
odbiór i zagospodarowanie odpadów –
mówi Michał Olszewski, wiceprezydent
m.st. Warszawy.
Od 2019 r. polskie gminy mogą pobierać
opłaty za śmieci według ściśle określonych
metod: od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego (obecny ryczałt), od
osoby i od wody. Żadna z nich nie jest powiązana wprost z ilością wytwarzanych
odpadów, bo jedna osoba może produkować mniej śmieci niż inna. Zmiana stawki
„na wodę” to odpowiedź na liczne prośby
mieszkańców i apele warszawskich radnych. Podobne rozwiązanie działa w Markach, Sopocie oraz w Szczecinie (w
zabudowie wielorodzinnej). Do wprowadzenia tej metody przymierza się też Łódź.
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Jak będą liczone opłaty?
Od grudnia 2020 r. mieszkańcy Warszawy
będą płacić za śmieci według zużycia
wody: 12,73 zł za 1 m³ zużytej wody miesięcznie. Dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych
i lokali niezamieszkałych w zabudowie
mieszanej (np. delikatesy w kamienicy).
Podstawą miesięcznej opłaty będzie średnie zużycie wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku (z ostatnich 12
miesięcy). Nie będzie jednak uwzględniona woda bezpowrotnie zużyta, czyli ta,
która np. służy do podlewania ogródka
(wg wskazania podlicznika). Pod uwagę
będzie brana jedynie woda wykorzystywana na tzw. cele bytowe, czyli to, co wypływa z kranu i trafia do kanalizacji.
Przy założeniu, że średnie zużycie miesięczne wody na osobę to 2,5 m³, opłata
wyniesie od 31,82 zł (gospodarstwo 1-osobowe) do 159,10 zł (gospodarstwo 5-osobowe). Zakładając zużycie 4 m³ kranówki
w miesiącu, jedna osoba mieszkająca
w lokalu zapłaci 50,92 zł.
– Co ważne, miasto w całości tę opłatę
przeznacza na gospodarkę odpadami. To są
tzw. pieniądze naznaczone, czyli nie monr 5 (134)wrzesień-październik 2020

żemy ich wydać na inny rodzaj usługi –
podkreśla wiceprezydent Olszewski.
Aby chronić rodziny wieloosobowe,
miasto będzie wspierać warszawiaków
posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Nieruchomości bez wodomierza - opłaty
Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza
albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie
wody za okres sześciu kolejnych miesięcy,
stawka naliczona zostanie według wzoru:
liczba mieszkańców x 4m³ wody x 12,73 zł.
W nieruchomościach mieszanych, niezamieszkałych (np. salon fryzjerski w kamienicy) opłaty będą naliczane wg normy
zużycia wody określonej w załączniku do
uchwały i pomnożone przez 12,73 zł.
Ryczałt 4m³/osobę to zbliżone, średnie
miesięczne zużycie wody w Warszawie,
według danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Nieruchomości niezamieszkałe - opłaty
W domkach letniskowych i innych nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych przyjęta jest stała opłata - 181,90 zł
rocznie.
Nieruchomości niezamieszkane, objęte
miejskim systemem gospodarki odpadami
(np. miejskie szkoły, domy kultury, ośrodki
sportu) będą rozliczane wg pojemności pojemników.

Galopujące ceny za śmieci
Zmiany w ustawie o odpadach (szczególnie te wprowadzone w 2017, 2018 i 2019r.)
spowodowały gwałtowny wzrost cen na
rynku gospodarki odpadami. Rządowa

fot. um.warszawa.pl

Nowe opłaty za śmieci - radni przyjęli stawkę według
zużycia wody

taryfa ulgowa dla producentów opakowań,
kosztowny system segregacji, podwyżki
cen paliw i energii elektrycznej, wzrost
opłaty środowiskowej, spadek mocy instalacji w rejonie, a także restrykcyjne przepisy dla firm zajmujących się śmieciami
i zbyt niskie ceny surowców z recyklingu
to główne czynniki podwyżek w Polsce.
Wszystko odbija się na mieszkańcach, którzy muszą płacić coraz więcej za odbiór
śmieci. W 2016 r. i w poprzednich latach
stolica wydawała na odpady blisko 325
mln zł, a w 2020 r. koszt wyniesie ponad
1 miliard 260 mln zł (ponad 3,5 razy więcej).

Miasto nie zarabia na recyklingu
Na rynku gospodarki odpadami jest coraz
więcej surowców, których nikt nie kupuje
lub kupuje za bezcen. Warszawa dopłaca
za ich przetworzenie, bo ceny np. papieru
czy plastiku spadły poniżej zera. Kiedyś
stolica otrzymywała za tonę sprzedanej
folii 240 zł, dzisiaj trzeba dopłacić firmie
240 zł. Tylko niektóre frakcje surowcowe
mają ceny na plusie, ale tylko po dokładnym ich oczyszczaniu w miejscu sortowania.
– Dziś koszty opakowań, które są wprowadzane na rynek, ponoszą mieszkańcy naszych miast, a nie klienci czy konsumenci,
którzy płaciliby podczas zakupu produktu.
Opakowań jest na rynku coraz więcej, bo
produkujące je koncerny nie mają żadnej
motywacji, by wprowadzić opakowania
zwrotne - nie ma żadnych mechanizmów
fiskalnych, które je do tego mobilizują –
podkreślił Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.
>>

Producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy
środki czystości, nie ponoszą w Polsce odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych.
Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt
późniejszego zajmowania się odpadami
spada na gminy i ich mieszkańców. Polska
jest ostatnim krajem w Europie, gdzie
koszty utylizacji odpadów, np. butelek
plastikowych, pokrywają mieszkańcy.
W Austrii, Czechach czy Niemczech odpowiedzialne są koncerny. Rząd nie zapowiada, by w 2021 r. miało się to zmienić.
Kosztowne wymogi dla firm zajmujących
się odbiorem odpadów
Rząd narzucił firmom zajmującym się odpadami nowe, bardzo kosztowne wymogi.
Od 2019 r. muszą one instalować w swoich
zakładach monitoring wizyjny o wysokiej
rozdzielczości i instalacje przeciwpożarowe. Nowelizacja przepisów wyrzuciła do
kosza wszystkie wydane dotychczas
zezwolenia, blisko 1/3 firm się zamknęła,
a pozostałe podniosły ceny dla gmin, czyli
dla miast i wsi.

Kosztowny system segregacji
Od 2020 r. roku gminy w całej Polsce
muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na pięć frakcji, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów.
W związku z tym wzrosła ponad dwukrotnie liczba kursów, jakie muszą wykonać
operatorzy wybrani w przetargu – to prze-

kłada się na koszty paliwa i pracy operatora,
które są pokrywane z miejskiego budżetu.

Drastycznie wysokie stawki za składowanie odpadów
W 2017 r. rząd drastycznie podniósł tzw.
opłatę środowiskową m.in. za umieszczenie odpadów na składowisku. Do końca
2017 r. stawka wynosiła 24,15 zł, natomiast w 2020 r. stawki wzrosły aż do
270,00 zł za tonę odpadów. Opłata ta nie
zasila budżetu gminy czy przedsiębiorstwa
zajmującego się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, ale
przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego.
Wzrost opłat środowiskowych znacząco
wpływa na koszty prowadzenia działalności, dlatego firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów muszą podnosić
ceny.

Plany Warszawy - system gospodarki
odpadami musi się bilansować
Samorząd nie może dopłacać do systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych
z innych źródeł. Aby zatrzymać rosnące
ceny, stolica ma plan uniezależnienia się
od zewnętrznych firm, które zajmują się
utylizacją śmieci – jeszcze w 2020 r.
Warszawa podpisze umowę na budowę
spalarni. Dodatkową korzyścią jest to, że
instalacja będzie zasilała miasto w energię
cieplną i elektryczną.
Trwają też prace nad koncepcją Centrum
Recyklingu i Edukacji Ekologicznej, gdzie
będą odzyskiwane surowce. Miasto jest
też w trakcie pozyskiwania decyzji środowiskowej na postawienie biogazowni,
w której będzie można przetworzyć śmieci
organiczne na biogaz i kompost.
um.warszawa.pl
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