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Jak budować
dobre relacje z
dziećmi podczas
pandemii? (s. 10)

Dzielnicowy 
Zespół Wsparcia
(s. 7)

Miejska pasieka
edukacyjna (s. 9)
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,,Przyszłość” tylko sportowa
Na terenach klubu KS „Przyszłość” - Wło-
chy ma powstać osiedle mieszkaniowe.
Wniosek w sprawie oddziaływania tej 
inwestycji na środowisko wpłynął właśnie
do Biura Ochrony Środowiska. Miasto 
wyraża zdecydowany sprzeciw wobec
tych planów. Ten teren winien służyć  
warszawiakom zgodnie z jego przeznacze-
niem  do uprawiania sportu. 

- Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody
na tego typu działania i niszczenie obiek-
tów sportowych w stolicy.  Wspieraliśmy
ten klub przez lata, wychowały się na nim
pokolenia młodych sportowców z dziel-
nicy Włochy. Zgodnie z wolą mieszkań-
ców będziemy chcieli ochronić otwartą
przestrzeń klubu sportowego z boiskiem
przed przypadkową zabudową i objąć jak
najszybciej procedurą tzw. mikroplanu –
mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent
m.st. Warszawy. 

Historia tego niewielkiego piłkarskiego
klubu rozpoczyna się w 1928 r. Dziesięć
lat później Klub Sportowy „Przyszłość”
przenosi się na ul. Rybnicką 25 (dawniej
Słowackiego). W roku 1997 występuje 
o zasiedzenie zajmowanego, prywatnego
gruntu. Po wieloletnich sporach sądowych
(sprawa w dwóch instancjach) uwłaszcza
się na prywatnym gruncie – postanowienie
o stwierdzeniu zasiedzenia zostaje wydane
w 2011 r. 

Wniosek o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia, polegającego na budowie na działce
przy ul. Rybnickiej 25 zespołu budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz 

z garażem podziemnym, powierzchnią
usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą 
komunikacyjną i techniczną (6 budynków,
od 3 do 5 kondygnacji naziemnych, 
23,5 tys. m kw. powierzchni użytkowej
mieszkań) wpływa do Biura Ochrony Śro-
dowiska Urzędu m.st. Warszawy 27 maja. 
A 12 czerwca Urząd Dzielnicy Włochy
otrzymuje zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania administracyjnego w tej 
sprawie. 
Działka przy ul. Rybnickiej 25 o po-
wierzchni 2,1534 ha (nr ewidencyjny 137
w obrębie 2-08-18) jest własnością klubu.
Obszar nie jest objęty miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego.
Teren jest położony w sercu cennego 
założenia urbanistycznego miasta–ogrodu
w Dzielnicy Włochy, który znajduje się 
w gminnej ewidencji zabytków. 

Dzielnicowa Komisja Ładu Przestrzen-
nego Infrastruktury i Ochrony Środowiska
w najbliższym czasie przygotuje uchwałę,
inicjującą objęcie terenu zajmowanego
przez KS „Przyszłość” mikroplanem, co
pozwoli zabezpieczyć sportowy charakter
tej nieruchomości.

Od 2017 r. klub otrzymał dofinansowanie
od miasta w wysokości ponad 357 tys. zł.
na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
oraz organizację zgrupowań sportowych.
Uczniowie dzielnicowych szkół korzystają
z obiektu m.in. podczas Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży (piłka nożna, biegi
przełajowe).

um.warszawa.pl
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http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/przysz-o-tylko-sportowa
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Modernizacja Schroniska „Na Paluchu”
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 
realizuje zadanie inwestycyjne pn. 
„Modernizacja Schroniska dla Bezdo-
mnych Zwierząt – prace przygotowaw-
cze”, przy ulicy Paluch 2 w Warszawie.
Inwestycja będzie realizowana w formule
„projektuj i buduj”.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 
w maju 2020 roku, podpisał umowę 
z firmą OP Architekten ZT na opracowanie
programu funkcjonalno – użytkowego na
podstawie którego, ogłosimy przetarg.

Realizując tę inwestycje, chcemy zastoso-
wać technologię modułową (kontenerową)
ewentualnie technologię drewnianych pre-
fabrykatów. W ramach inwestycji zostanie
zaadoptowany i rozbudowany budynek 
administracyjny oraz wyburzony zostanie
stary budynek geriatrii, a w jego miejsce
powstanie nowy, który zapewni stały 

nadzór lekarski i profesjonalną, indywi-
dualną opiekę nad czworonogami w pode-
szłym wieku. Powierzchnia zabudowy
zwiększy się dzięki temu o ok. 300 m. kw.
Na nowo zostanie zagospodarowany teren
zielony. 

Koncepcja zagospodarowania otoczenia, zie-
leni zakłada przearanżowanie psich wybie-
gów, wprowadzenie otwartych przestrzeni,
muraw do biegania, pól ziemnych do kopa-
nia oraz zbiorników i urządzeń wodnych 
do zabaw, a także wyposażenie terenu w ele-
menty małej architektury.

Planowane jest również usprawnienie 
komunikacji wewnątrz całego obiektu, 
zaaranżowanie kącików adopcyjnych,
które stworzą odpowiednią, przyjazną 
atmosferę ułatwiającą budowanie relacji
między czworonogami, a ich przyszłymi
właścicielami.

Na decyzję o wyborze takiej formuły 
realizacji zadania inwestycyjnego miała
wpływ sytuacja związana z stanem praw-
nym gruntów, oczekiwany czas realizacji, 
a także koszty realizacji. Stołeczny Zarząd
Rozbudowy Miasta w maju br., wystąpił 
o zwiększenie środków na realizację 
inwestycji. Inwestycja ma być zakończona
w 2021 roku.

szrm.pl

Trwa postępowanie wyjaśniające w zakre-
sie części nieruchomości, którą Robotniczy
Klub Sportowy „Okęcie” wynajmował 
nielegalnie. 

Część nieruchomości stowarzyszenie 
wykorzystuje na inne cele, wynajmując je
- bez zgody miasta - Wojewódzkiemu
Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Warsza-
wie, co jest niezgodnie z przeznaczeniem
określonym w decyzji o jej oddaniu 
tj. z celem sportowym.

W związku z tym wszczęto jedynie postępo-
wanie, które ustali, czy istnieją przesłanki do
wygaszenia klubowi prawa użytkowania 
w części, w której nieruchomość nie jest 
wykorzystywana zgodnie  z prawem.

Nie jest natomiast prowadzone żadne 
postępowanie dotyczące odebrania Robot-

niczemu Klubowi Sportowemu „Okęcie”
terenu wykorzystywanego na cele spor-
towe. Warszawa nie zamierza go przezna-
czać na inne cele.

21 kwietnia 2020 r., miasto zawiadomiło
strony postępowania o wszczęciu postępo-
wania administracyjnego na podstawie
przepisów art. 46 ust. 1 i ust. 2 w związku
z art. 210 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami, 
z których wynika, iż w określonych przy-
padkach właściwy organ, może z urzędu
wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego 
zarządu (odpowiednio do użytkowania) 
w odniesieniu do nieruchomości lub jej
części.

Prezydent m.st. Warszawy wykonuje jedy-
nie swoje zadania właścicielskie, kontrolne
i nadzorcze, działając w oparciu o przepisy

Robotniczy Klub Sportowy ,,Okęcie”
prawa, stojąc na straży praworządności 
i równości wobec prawa. A postępowanie
administracyjne wszczęto w związku 
z potrzebą skontrolowania korzystania 
z tej nieruchomości. I nie może się ono 
zakończyć wygaśnięciem prawa użytkowa-
nia w tej części, w której klub korzysta 
z niego zgodnie z celem.

Radni podjęli uchwałę inicjującą proces
objęcia terenu mikroplanem zagospodaro-
wania przestrzennego, by dodatkowo 
zagwarantować utrzymanie charakteru
sportowego działki przy ul. Radarowej.
Jednogłośnie, Rada Dzielnicy Włochy 
podjęła również stanowisko popierające
zachowanie i kontynuowanie wieloletniej
tradycji Klubu RKS Okęcie - niezależnie
od wyniku prowadzonego postępowania.

um.warszawa.pl

Od czerwca trwają w Warszawie kontrole
autokarów, którymi dzieci wyjadą na wa-
kacyjny wypoczynek. Stan pojazdów
sprawdzać będą warszawscy policjanci 
i wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Trans-
portu Drogowego.

Kontrole autokarów zorganizowanych
grup wycieczkowych przeprowadzi 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Stołecznej Policji wraz z Wojewódzkim 
Inspektoratem Transportu Drogowego. 
Policjanci i inspektorzy zbadają stan auto-

karów w punktach kontrolnych na par-
kingu przylegającym do hali Torwar 
przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. 
Stołeczna policja zorganizuje też dodat-
kowe kontrole poza przygotowanym 
harmonogramem dostępnym na stronie:
http://bezpieczna.um.warszawa.pl. 

Autokary można zgłaszać telefonicznie
pod numerem Wydziału Ruchu Drogo-
wego KSP 47 723 77 55 – całodobowo
oraz 47 723 77 18 - w godz. 8.00-16.00, od
poniedziałku do piątku.

Autokary z dziećmi do kontroli

Na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl
można sprawdzić czy konkretny autokar,
którym planowana jest podróż dzieci, po-
siada aktualne badania techniczne i ważne
ubezpieczenie OC.
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www.bezpiecznyautobus.gov.pl
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Warszawa jako pierwsza w Polsce 
dołącza do programu „Zielone Miasta”.
Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał 
porozumienie o przystąpieniu Warszawy
do programu „Zielone Miasta” Europej-
skiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Otwiera to przed naszym miastem nowe
szanse rozwoju i finansowania inwestycji
przyjaznych środowisku. 

- To kolejny krok, który ma nam pomóc
efektywnie walczyć z ociepleniem klima-
tycznym i być w gronie najbardziej efek-
tywnych zielonych miast na świecie 
- powiedział prezydent m.st. Warszawy,
Rafał Trzaskowski przed podpisaniem
umowy.

Ze strony EBOR porozumienie podpisał
Grzegorz Zieliński, dyrektor regionalny na
Europę Środkową. - Finansowanie projek-
tów zielonych jest priorytetem dla EBOR.
Dlatego dzisiejsze porozumienie jest dla
nas szczególnie ważne. Warszawa jako
pierwsze miasto w Polsce przystępuje do
programu „Zielone Miasta”. Mam na-
dzieję, że śladami Warszawy podążą inne
miasta w Polsce, nie tylko te wojewódzkie
- podkreślił.

- Warszawa jest członkiem organizacji
C40, najbardziej zaawansowanych miast,
które walczą z ociepleniem klimatycznym. 
Dzisiaj, przy wsparciu EBOR, będziemy
dążyli do tego, by jasno wyznaczyć swoje
priorytety i przyspieszyć w mieście walkę
z ociepleniem klimatycznym. Dotyczy to
przede wszystkim postawienia na tabor 
zeroemisyjny - Warszawa już dokonała
największych zakupów takiego taboru. 
Ale oczywiście robimy znacznie więcej,
jeśli chodzi o oszczędzanie energii, 

Warszawa dołączyła do programu „Zielone Miasta”
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ocieplanie budynków, wymianę kopciu-
chów - przypomniał Trzaskowski.

Program „Zielone Miasta”
Cel programu „Zielone Miasta” (EBRD
Green Cities) to wspieranie dużych miast
w projektach, które będą prowadzić do
zrównoważonego rozwoju, ochrony środo-
wiska i zdrowia mieszkańców. EBOR
może w ramach projektu współfinansować
inwestycje w transport miejski, energetykę,
gospodarkę odpadami, termomodernizację,
oświetlenie uliczne i inne rozwiązania 
ekologiczne, np. automatyczne pobieranie
opłat.

Warszawa w ramach programu stworzy
długoterminową (10–15 lat) strategię
zrównoważonego rozwoju. Później opra-
cuje jej krótkoterminowe cele. Naszych
urzędników wesprze w tym C40 Cities -
organizacja progresywnych klimatycznie
miast, której Warszawa jest członkiem.

W projekcie „Zielone Miasta” uczestniczy
już kilkadziesiąt miast z Europy Środ-
kowo-Wschodniej i Azji, m.in. Sofia, 
Tirana, Tbilisi, Kijów, Belgrad.

Zakup pociągów dla metra
Warunkiem przystąpienia do programu jest
realizacja inwestycji, której efektem będzie
redukcja emisji gazów cieplarnianych. 
W przypadku Warszawy był to zakup taboru
dla II linii metra. Umowę na zakup do 45
pociągów za ponad 1,3 mld zł miasto pod-
pisało ze Skodą w styczniu. Nawet połowę
tych kosztów ma pokryć preferencyjny
kredyt od unijnego Europejskiego Banku
Inwestycyjnego powiązanego z EBOR.

Jak przypomniał dyr. Zieliński, przez pra-
wie 30 lat EBOR zainwestował w Polsce
ponad 45 mld zł. - Tylko w zeszłym roku
przeszło 62 proc. naszego finansowania to
finansowanie projektów zielonych - dodał.

um.warszawa.pl

Zmiana siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych 
nr 671 i 672

Informujemy, że zmianie uległy siedziby Komisji Wyborczych nr 671 i 672 
(wcześniej znajdowały się w Szkole Podstawowej nr 88, ul. Radarowa 4b).

Nowe adresy Obwodowych Komisji Wyborczych na czas przeprowadzenia II tury wyborów 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 12 lipca 2020 r. :

671 - Przedszkole Nr 313, ul. Sulmierzycka 1, 02 -139 Warszawa
(zmiana dotyczy mieszkańców ulic: al. Dwudziestolatków 1, 1A, 3; 

ul. Lechicka: nr parzyste i nieparzyste: od nr 1 do nr 13 i nr 15, ul. Radarowa: nr 1 i od nr 6A do nr 32)

672 - Przedszkole Integracyjne Nr 314,  ul. 1 Sierpnia 36a, 02 -134 Warszawa 
(zmiana dotyczy mieszkańców ulic: ul. 1 Sierpnia: 33, 35, 37, 39, 41, 

al. Dwudziestolatków: 2, 2A, 4, 4A, 6, ul. Radarowa: 2A, 4, 4B)  
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Ułatwiony proces udzielania miejskich 
dotacji do likwidacji tzw. kopciuchów
przynosi efekty – na dofinansowanie 
wymiany starego kotła w 2020 r. złożono
blisko 800 wniosków. Dzielnice, mimo
stanu epidemicznego, również moderni-
zują instalacje grzewcze. Na rok 2019 
warszawiacy złożyli 532 wnioski na wy-
mianę tzw. kopciuchów w prywatnych lo-
kalach, a na rok 2020 jest ich już prawie
800 i nabór wniosków cały czas trwa. 
W ciągu dwóch lat tylko w prywatnych do-
mach stolica pomogła w likwidacji 814
kopciuchów, a w budynkach komunalnych
wymieniła 992 kotły węglowe. Obecnie
dzielnice już realizują tegoroczne inwesty-
cje ze środków przekazanych podczas mar-
cowej sesji posiedzenia Rady m.st.
Warszawy.

Dotacje bez wychodzenia z domu
Mieszkańcy cały czas mogą ubiegać się 
o finansowe wsparcie w ramach warszaw-
skiego programu antysmogowego. Mimo
ograniczeń związanych z epidemią, 
niezmiennie mają możliwość skorzystania
z miejskich dotacji - cały proces formalno-
ści odbywa się teraz zdalnie, bez koniecz-
ności wychodzenia z domu.

Wnioski na wymianę kotłów, palenisk na
paliwo stałe albo olej opałowy można prze-
słać do miejskiego Biura Ochrony Powiet-
rza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na
trzy sposoby:
•    mailowo - wypełniony formularz na-
leży zeskanować i przesłać na adres:
bopipk@um.warszawa.pl,

•    telefonicznie - zadzwoń pod numer 
22 325 96 06. Dyżurujący specjaliści 
w godz. 8.00-16.00 odpowiedzą na pytania
i wypełnią papierowy wniosek na podsta-
wie danych, które zostaną podyktowane.
Wniosek będzie można uzupełnić i podpi-
sać w późniejszym terminie.
•    korespondencyjnie - można przesłać
wypełniony wniosek w wersji papierowej
na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro
Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycz-
nej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Ewentualne braki w przesłanym wniosku
nie powodują jego odrzucenia. Będzie 
on procedowany. Wszystkie wątpliwości 
zostaną wyjaśnione telefonicznie lub 
mailowo, a brakujące dane i oryginalne
podpisy uzupełnione przed rozpoczęciem
inwestycji, podczas spotkania z przedsta-
wicielami urzędu. Wnioski będą przyjmo-
wane w trybie zdalnym aż do odwołania.

Warszawa prowadzi kontrole inwestycji
również w trybie zdalnym. Pracownicy
najpierw kontaktują się z mieszkańcami 
telefonicznie, umawiają termin kontroli
oraz instruują, w jaki sposób przeprowa-
dzić ją przy pomocy smartfona. Następnie
umowę o dotację dostarcza do mieszkańca
kurier, a potem dokumenty trafiają do urzędu.

Zlikwiduj kopciucha z warszawską dotacją
Warszawiacy mogą otrzymać dotację 
na wymianę tzw. kopciucha i instalację
pompy ciepła, przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej, montaż pieca gazowego 
lub ogrzewania elektrycznego. 

Usuwamy kopciuchy ze stolicy

Dodatkowo mieszkańcy, którzy zdecydują
się na likwidację kopciucha, mogą również
otrzymać środki na odnawialne źródła
energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje
fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe,
współpracujące z nowym ekologicznym
źródłem ogrzewania. Dofinansowanie 
pokrywa także wykonanie lub moderniza-
cję instalacji centralnego ogrzewania 
i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Najbardziej atrakcyjne kwoty dotacji 
przewidziane są dla wniosków złożonych
w 2020 r. – dofinansowanie może pokryć
nawet 100% kosztów inwestycji. Później,
w 2021 r. wysokość dotacji będzie zmniej-
szona do 90% kosztów inwestycji, a w
roku 2022 – do 70%.

Oblicz ekodotację i złóż dokumenty
Zachęcamy również do skorzystania z 
internetowego kalkulatora dotacji, który
umożliwia obliczenie online wysokości do-
tacji na wymianę „kopciucha”. Dokumenty
przyjmowane są przez cały rok (do 31
grudnia 2022 r.). Formularz dotacji i więcej
informacji o miejskim programie znajdują
się na stronie zielona.um.warszawa.pl.

Okres wakacyjny, gdy z komunikacji miej-
skiej korzysta mniej pasażerów, tradycyj-
nie wykorzystywany jest na prace na
torowiskach tramwajowych. Podobnie 
będzie w tym roku. Od 29 czerwca do 
24 lipca tramwaje nie będą kursowały 
ul. Grójecką i al. Krakowską. 

Drogowcy z Zarządu Miejskich Inwestycji
Drogowych przebudowują skrzyżowanie
ulic Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej.
Zmiany w tym miejscu poprawią bezpie-
czeństwo. Projekt przewiduje powstanie
sygnalizacji świetlnej, dodatkowego przej-
ścia dla pieszych i przejazdów rowero-
wych, co ułatwi bezpieczne korzystanie 
z drogi wszystkim uczestnikom ruchu. 
Zakres robót obejmuje również przebu-
dowę torowiska tramwajowego i przejazdu
przez tory. Te prace będą wymagały

wstrzymania ruchu tramwajów w ul. Gró-
jeckiej i al. Krakowskiej na odcinku od 
ul. Banacha do pętli P+R al. Krakowska. 

W poniedziałek, 29 czerwca ok. godz. 1.00
w nocy wykonawca prac wprowadzi także
zmiany w ruchu. Najpierw wybuduje tym-
czasowy przejazd przez tory po północnej
stronie skrzyżowania. W kolejnym tygod-
niu zamknie obydwie zawrotki przez 
torowisko na wysokości skrzyżowania 
i skieruje ruch na tymczasowy przejazd 
– kierowcy jadący ul. Grójecką z obydwu
kierunków będą mogli tu zawrócić. 

Na czas prac zmienią się trasy tramwajów
linii: 7, 9, 15 i 25. Składy linii 7 i 25 skoń-
czą trasy na placu Narutowicza, 9 i 15 na
pętli Banacha, a kursowanie tramwajów
linii 14 zostanie zawieszone. Pasażerów

Wakacyjne prace torowe

będą woziły autobusy zastępczej linii Z-9,
kursujące na trasie: pl. Narutowicza – Gró-
jecka – al. Krakowska – P+R al. Kra-
kowska.

um.warszawa.pl
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https://dotacje.um.warszawa.pl/
https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne
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W czasie zawieszenia działalności Dzien-
nych Domów Pomocy, ich pracownicy 
niezmiennie realizowali pomoc dla pod-
opiecznych. Dzięki współpracy z Woj-
skami Obrony Terytorialnej dostarczano
ok. 38 osobom posiłki do ich miejsca 
zamieszkania. Pracownicy DDP utrzymy-
wali z pensjonariuszami stały kontakt tele-
foniczny, a w miarę ich potrzeb pomagali 
w zakupie lekarstw, żywności, załatwianiu
spraw urzędowych czy kontakcie z leka-
rzem. Przeorganizowano również sposób
pomocy dla ok. 60 podopiecznych korzys-
tających z gorących posiłków w stołówce
przy ul. Robotniczej 18 (od wprowadzenia
stanu epidemii wydawane są obiady na
wynos).

Jednocześnie pracownicy OPS realizowali
wsparcie dla osób przebywających w kwa-
rantannie i izolacji. Na podstawie przepro-
wadzonych wywiadów telefonicznych
osobom tym pomagano robiąc zakupy, 
dostarczając paczki żywnościowe oraz 
zapewniając wsparcie psychologiczne. 
W czasie pandemii w ramach telefonicz-
nego wsparcia psychologicznego przepro-
wadzono 169 konsultacji. Pracownicy
socjalni przeprowadzili także 74 rozmowy
wspierające z osobami przebywającymi 
na kwarantannie (bez danych z DDP). 
Pracownicy OSL w ramach realizacji wo-

lontariatu przeprowadzili 270 rozmów
wspierających oraz udzielali konsultacji
drogą mailową

Uruchomiony projekt #Czołem Włochy -
dostępny na stronie platformie Facebook
MAL’u we Włochach zapewnił mieszkań-
com dostęp do materiałów wideo oraz
transmisji na żywo prowadzonych m.in.
przez psychologów, którzy doradzali 
jak radzić sobie w zaistniałej sytuacji. 
Na bieżąco udostępniane są słuchowiska
edukacyjne prowadzone przez psychologa
terapeutę oraz filmy edukacyjne w zakresie
nauki ćwiczeń relaksacyjnych.

Ze względu na konieczność nauczania
zdalnego zorganizowano zbiórkę laptopów
dla dzieci z rodzin pozostających pod
opieką Ośrodka – zebrano i przekazano 
16 komputerów dla uczniów.

We współpracy z Fundacją Wolne Miejsce
w ramach programu „Śniadanie wielka-
nocne z dostawą” – śniadania świąteczne
dostarczono do 47 rodzin.

Dzięki współpracy w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) osoby potrzebu-

jące na terenie dzielnicy otrzymały półpro-
dukty spożywcze niezbędne do przygoto-
wania zbilansowanych posiłków. Program
ten realizowano we współpracy z Fundacją
Eva – dzięki której pomoc dotarła do 149
osób oraz z Caritasem Archidiecezji 
Warszawsko-Praskiej – dzięki czemu uzys-
kano pomoc dla 70 osób zakwalifikowa-
nych w ramach w/w. programu. 

Ponadto przekazano paczki żywnościowe
dla kombatantów, osób bezdomnych 
w schroniskach oraz będących pod opieką
OPS na terenie Dzielnicy Włochy. Łącznie
rozdysponowano 196 paczek w tym: 130
pozyskanych przez OPS z Polskiego 
Czerwonego Krzyża oraz 66 uzyskanych 
z darów placówek oświatowych z terenu
dzielnicy Włochy zbieranych w związku 
z akcją Włochowska WielkaMoc.  

We współpracy z Dzielnicowym Zespołem
Warszawa Wspiera oraz Biurem Pomocy 
i Projektów Społecznych zorganizowano
paczki żywnościowe dla 40 osób z Banków
Żywności SOS.

Niezależnie od dodatkowych działań zwią-
zanych pośrednio lub bezpośrednio z pan-
demią, Ośrodek nadal prowadzi wszystkie
inne działania i formy pomocy przewi-
dziane w ustawie o pomocy społecznej. 

Jak włochowski Ośrodek Pomocy Społecznej 
wspiera mieszkańców

https://www.facebook.com/malwewlochach/
https://www.facebook.com/malwewlochach/
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Na podstawie Zarządzenia nr 469/2020
Prezydenta m.st. Warszawy 30 marca br. 
w Warszawie zostało powołanych 18 dziel-
nicowych Zespołów „Warszawa Wspiera”.
W skład włochowskiego Zespołu weszli
pracownicy Urzędu Dzielnicy i OPS’u, 
w tym z MAL’u, którzy posiadają kompe-
tencje i doświadczenie zawodowe w zakre-
sie współpracy z osobami wykluczonymi
społecznie oraz współpracują na co dzień
z organizacjami pozarządowymi, wspólno-
tami mieszkaniowymi realizujące również
projekty dla osób wykluczonych społecznie. 

Zadaniem powołanego Zespołu Wsparcia
jest organizowanie i realizowanie działań
wspierających mieszkańców dzielnicy, 
w szczególności seniorów i tych, którzy są
najbardziej narażeni na rozwinięcie 
ciężkiej postaci choroby COVID-19.
Celem działań jest umożliwienie takim
osobom pozostania w miejscu zamieszka-
nia poprzez pomoc w realizacji spraw nie-
zbędnych w codziennym funkcjonowaniu
– zakupów leków, produktów spożyw-
czych, wyrzucaniu śmieci itp.

Decyzją Zarządu Dzielnicy Przewodniczą-
cym Zespołu został Burmistrza pionowy 
p. Sebastian Piliński odpowiadający za
nadzór nad sprawami społecznymi 
w naszej dzielnicy. Podzielił on zadania 
w odniesieniu do ww. kompetencji 
pracowników w grupach odpowiadających 
m.in. za:
- bieżące kontakty z mieszkańcami, którzy
potrzebują wsparcia, 
- współpracę ze wspólnotami mieszkanio-
wymi i organizacjami pozarządowymi
(działania operacyjne)
-  udzielanie wsparcia wolontariuszom, 
- kontakt z przedsiębiorcami i NGO, 
- wspieranie oddolnych inicjatyw pracow-
ników urzędu i jednostek, a także miesz-
kańców, którzy dodatkowo chcą wspomóc
Zespołu (m.in. szycia maseczek),
- logistykę i zabezpieczenie paczek żyw-
nościowych. 
Dodatkowo w pracach Zespołu jako głos
doradczy uczestniczy Przewodnicząca
Rady Seniorów Dzielnicy Włochy. 

W ramach akcji skupionych jest stale 
25-ciu wolontariuszy, w tym z organizacji
pozarządowych: Hufiec ZHP Warszawa
Ursus-Włochy, Stowarzyszenie Wspólnota
Mieszkańców Dzielnicy Włochy. Wolonta-
riusze pomagają w realizacji spraw 
niezbędnych w codziennym funkcjonowa-
niu – zakupów produktów spożywczych 
i leków, wyrzucaniu śmieci, czy wyprowa-
dzenie psa itp. Pod opieką Dzielnicowego

Zespołu Wsparcia stale jest 29 osób pow.
65 lat. Biorący udział w akcji wolontariu-
sze to osoby do 35 roku życia (co stanowi
70%), pozostali to osoby z przedziału 
wiekowego 36-55 lat.

W ramach akcji ,,Warszawa-Wspiera” 
–  Dzielnicowy Zespół Wsparcia – zwrócił
się także do lokalnych przedsiębiorstw 
z prośbą o wsparcie w dostawie środków
ochrony osobistej dla instytucji opieki
działających na terenie Dzielnicy Włochy.
Na nasz apel odpowiedziało Engineering
Design Center (wspólne przedsięwzięcie
General Electric oraz Sieci Badawczej 
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa). Jego
pracownicy na początku marca stworzyli
inicjatywę #EngineersInArms, w ramach
której m.in. bezpłatnie produkowali 
przyłbice dla szpitali i szyli maseczki
ochronne. Dzięki współpracy z EDC udało
nam się osiągnąć efekt synergii w działa-
niach przeciwko COVID-19. Oprócz 300
maseczek i 600 przyłbic, inżynierowie
przekazali nam także ponad 400 kosmety-
czek oraz 400 termosów na jedzenie, które
zostały przekazane osobom potrzebującym
w dzielnicy.

Nawiązano także współpracę z: Fundacją
VCC we współpracy z Wspólnotą Miesz-
kańców Dzielnicy Włochy; Hufcem War-
szawa Ursus - Włochy ZHP; Poprawki
Krawieckie – Grażyna Zegan; Semicon 
Sp. z o.o.; Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Inżynierii Materiałów Polimero-
wych i Barwników w Toruniu i wspom-
niana już Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Lotnictwa. 

Dodatkowo oddolnie zrodziła się inicja-
tywa szycia maseczek, której koordynacją
zajął się Zespół. W szycie zaangażowało
się 14-nastu pracowników Urzędu Dziel-
nicy Włochy oraz mieszkańcy: Grażyna
Zegan, Anna Brzywca, Anna i Krzysztof
Kobusowie, Maria Błażejewska. „Miesz-
kańcy Zielona”: Marta Wójcik, Teresa
Wacławska, Izabela Chrześciańska. 

W akcje włączyli się również Radni Dziel-
nicy Włochy, m.in. Tina Leśniak (koordy-
nuje ona prace wolontariuszy w ramach
Stowarzyszenia Wspólnota Mieszkańców
Dzielnicy Włochy – zgłoszone jako NGO’s
oraz zaangażowana bezpośrednio w pomoc
Mieszkańcom jako wolontariuszka). 
Dodatkowo odnotować należy, iż Państwo
Radni Sylwia Ciekańska, Tina Leśniak,
Katarzyna Siedlecka, Magdalena Kaźmi-
rowicz-Młot, Andrzej Krupiński przekazali
103 litry płynu dezynfekującego. Pozostali

Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera”
Państwo Radni również wsparli organiza-
cje i podmioty na terenie Dzielnicy Włochy
na okoliczność COVID-19, ale miało to
miejsce już poza koordynacją Dzielnico-
wego Zespołu Warszawa Wspiera. 

Dzięki współpracy z Biurem Pomocy 
i Projektów Społecznych, Dzielnicowy 
Zespół Wsparcia pozyskał  40 paczek 
żywnościowych o wartości 4 tys. zł. 
Rozdzielano je na bieżącą dzięki pomocy
z wolontariuszami i OPS’em jako uzupeł-
nienie działań statutowych OPS w zakresie
pomocy żywnościowej (Caritas i Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa).

Reasumując dzięki wsparciu za pośrednic-
twem Zespołu w sumie przekazano 660
przyłbic, 400 maseczek wielorazowego
użytku, 400 kosmetyczek zawierających
płyny dezynfekcyjne, 400 termosów obia-
dowych, 103 litrów płynu do dezynfekcji.
Otrzymali je mieszkańcy – podopieczni
OPS, Seniorzy będący pod opieką Zespołu
Wsparcia oraz jednostki w Dzielnicy 
Włochy (dodatkowo obok wsparcia zabez-
pieczonego przez Urząd m.st. Warszawy). 
O pomoc zgłosiły się i ją otrzymały 
również organizacje pożytku publicznego
i stowarzyszenia w dzielnicy Włochy, które
działają na rzecz wykluczonych społecznie.

Kontakt do Dzielnicowego Zespołu 
„Warszawa Wspiera”
tel.: 22 443-44-98 lub e-mail:
wlochy.wsparcie@um.warszawa.pl 

Red.: Jak to jest osobiście zaangażować
się jako wolontariusz w projekcie
„Warszawa Wspiera” i dodatkowo 
kierować pracą całego zespołu?
Przewodniczący Dzielnicowego Zespołu
Wsparcia, p. Sebastian Piliński, z-ca Bur-
mistrza: To bardzo duża satysfakcja i przy-
jemność otrzymać telefon z informacją
zwrotną od Seniora z podziękowaniem 
za wsparcie. Uważam, że zaangażowanie 
i udzielenie bezpośredniego wsparcia tym
osobom za swój obowiązek i rzecz natu-
ralną. Współpraca z Zespołem składającym
się z urzędników i pracowników OPS, 
którzy posiadają tak duże doświadczenie 
zawodowe w działaniach z wolontariu-
szami, w realizacji projektów społecznych
oraz posiadający wiedzę z zakresu pomocy 
społecznej, wyróżniającym się wysoką kul-
turę to duży plus. 
Podczas spotkań online (ze względu na
procedurę bezpieczeństwa) starałem się
podchodzić po partnersku do współpracy 
z zespołem, każdy z członków mógł się



7nr 3 (132) maj-czerwiec 2020 7

>>
wypowiedzieć, zaproponować pomysł 
– każdy głos uważałem za cenny i myślę,
że zespół to zauważył. Dlatego cenię ich
zaangażowanie w akcję. Cieszę się, także
że do prac Zespołu udało się włączyć 
,,głos doradczy” Przewodniczącej Rady
Seniorów oraz pani Kierownik Zespołu
Spraw Społecznych. 

Red.: Jakie największe wyzwania stały
w tym trudnym czasie przed całym 
Zespołem?
Największym wyzwaniem był czas, 
a właściwie jego brak. Musieliśmy bardzo
szybko wdrożyć procedurę pomocową 
w oparciu o maksimum norm bezpieczeń-
stwa wzw. COVID-19 dla wolontariuszy 
i podopiecznych. Aktywizować wolonta-
riuszy, zbudować zaufanie beneficjentów -
zwłaszcza osób starszych do przyjęcia
wsparcia, a także przeprowadzić skuteczną
akcję informacyjną o działaniach Zespołu. 

Red.: Jak ocenia Pan wpływ działalności 
Zespołu na rozwój i sytuację wolonta-
riatu w naszej dzielnicy?
Akcja ,,Warszawa Wspiera” zweryfiko-
wała na kogo możemy liczyć, jak zacho-
wają się organizacje pozarządowe,
mieszkańcy, pracownicy Urzędu i Jedno-
stek oraz pracownicy firm działających 
na terenie Dzielnicy w odniesieniu do 
działań nakierowanych na wolontariat –
wsparcia osób potrzebujących pomocy za-
grożonych szczególnie na zachorowalność
na COVID-19. Wszyscy zdali ten bardzo
trudny egzamin. Ta niecodzienna sytuacja,
z którą mierzymy się już od ponad dwóch
miesięcy, dzięki wolontariuszom - poka-
zała energię i siłę wspólnych bezinteresow-
nych działań. Zwróciła uwagę na to, co jest
istotne. Faktem jest, że udało nam się zbu-
dować mnóstwo pozytywnych relacji, 
partnerstw. Zgłaszają się wciąż nowi
mieszkańców chętni do pomocy. Pozwala
mi to sądzić, że potencjał, który zbudowa-
liśmy zostanie wykorzystany w przyszło-
ści, w innych oddolnych inicjatywach. 
Co cieszy organizacje pozarządowe dzia-
łające w ramach akcji budują swój kapitał
organizacyjny. 

Red.: Sukces – czy tak może Pan 
określić efekt działań Pana Zespołu.
Tak. Nasz Zespół stał się rozpoznawalną
marką, co przekłada się na zaufanie 
beneficjentów wsparcia – ta sytuacja
szczególnie cieszy. Sukcesem jest to, że 
udało nam się obudzić potencjał drzemiący
w organizacjach pozarządowych, Miesz-
kańcach, Pracownikach Firm działających
na terenie Dzielnicy, osiągnęliśmy efekt

synergii we współpracy. Przykładem tego
jest spójność działań Zespołu z akcją na-
szego partnera Engineering Design Center
– ,,engineers in arms”.
Połączyliśmy wspólne cele, wizję i misję -
po to żeby pomóc lokalnie - potrzebującym
mieszkańcom, organizacjom pożytku 
publicznego, uzupełnić statutowe wsparcie 
zabezpieczane przez Urząd Dzielnicy dla
jednostek w związku z COVID-19.
Na ten sukces pracują wszyscy zaangażo-
wani w akcję i w tym miejscu należą im się
podziękowania. 

Red.: Przewiduje się kolejną falę 
zachorowań na Covid-19 w przyszłości
– czy Zespół będzie „w pogotowiu” 
i czy będzie dalej działał?
Na bieżąco monitorujemy statystyki doty-
czące zachorowań na COVID-19 oraz
liczby osób przebywających na kwarantan-
nie, podopiecznych, wolontariuszy w Dzielnicy
Włochy, identyfikujemy nowe działania. 
Z początkiem czerwca zaangażowaliśmy
się w proces pozyskania i zabezpieczenia
paczek żywnościowych. Dbamy o zwięk-
szenie aprowizacji dla wolontariuszy 
i podopiecznych. Jesteśmy w kontakcie 
z organizacjami pożytku publicznego,
Centrum Komunikacji Społecznej oraz
Biurem Pomocy i Projektów Społecznych,
poszerzamy bazę wolontariuszy będących
w rezerwie, po to aby obok wsparcia insty-
tucjonalnego udzielanego przez OPS
wspierać osoby będące w grupie ryzyka 
zachorowania na COVID-19, osoby pozba-
wione opieki rodziny, znajomych lub sąsia-
dów – gdyby zaistniała potrzeba intensyfikacji
działań w związku z dalszym, ewentualnym,
wzmożonym rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa.

Poniżej wywiad z p. Tiną Leśniak, koordy-
natorką wolontariuszy w akcji ,,Warszawa
Wspiera” ze Stowarzyszenia Wspólnota
Mieszkańców Dzielnicy Włochy.
Red.: Jakie największe wyzwania 
stanęły przed Wami – wolontariuszami,
w tym trudnym czasie?
Największym wyzwaniem było uzyskanie
w pierwszym kontakcie – zaufania Osób
Starszych, którym wsparcia udzielaliśmy
bezpośrednio. Byliśmy osobami, których
wcześniej nasi podopieczni nie znali, do-
datkowo strach potęgowała sama sytuacja
związana z koronawirusem. Na początku
chcieliśmy pokazać, iż realizacja wsparcia
odbywa się w bezpiecznej procedurze
opracowanej przez Urząd m.st. Warszawy.
To zaufanie udało się uzyskać zarówno mi
jak i Wolontariuszom ze stowarzyszenia,

których pracę mam przyjemność  koordy-
nować. Byliśmy wyposażeni przez Dziel-
nicowy Zespół Wsparcia w indentyfikatory,
listy polecające, środki ochrony osobistej,
ale to co zaważyło na odbiorze naszych
szczerych intencji w pomocy Seniorom 
to zwyczajna ludzka rozmowa. Jestem
pewna, że nić współpracy pomiędzy nami,
a podopiecznymi została nawiązana.

Red.: Koordynując akcją z ramienia
NGO, co okazało się najtrudniejsze? 
Nie uważam działania w ramach akcji  za
trudne. Oczywiście w obliczu sytuacji
związanej z COVID-19 i samą akcją trzeba
było poświęcić czas prywatny i pogodzić
go z pracą lub innymi funkcjami społecz-
nymi, ale mi jak i wolontariuszom z mo-
jego stowarzyszenia udało się to uczynić.
Moja rola w koordynacji to bieżący 
kontakt z Dzielnicowym Zespołem, 
przygotowywanie raportów z wizyt wolon-
tariuszy do Zespołu, pośrednictwo w za-
bezpieczeniu środków ochrony pomiędzy
Dzielnicowym Zespołem, a wolontariu-
szami, przekazywanie paczek żywnościo-
wych dla podopiecznych. 
Działanie wolontariusza to w moim przy-
padku to realizacja recept i zakupy leków
oraz produktów spożywczych dla pod-
opiecznych. Zależy nam, ażeby osoby star-
sze jako będące w grupie wysokiego
ryzyka zachorowania na COVID-19 nie
musiały się szczególnie narażać na częste
wychodzenie z domu. Nie każdy może
uzyskać wsparcie rodziny, przyjaciół, 
w tym trudnym czasie dla tego działamy.

Red.: Jak układa się współpraca 
z Dzielnicowym Zespołem Wsparcia?
Po stronie Urzędu Dzielnicy Włochy –
Dzielnicowego Zespołu Wsparcia do kon-
taktu z moją organizacją jak i pozostałymi
był wyznaczony jeden pracownik, to po-
woduje szczegółowy i szybki przepływ 
informacji. Jesteśmy w stałym roboczym
kontakcie, zawsze w otrzymujemy wspar-
cie instytucjonalne i proceduralne w na-
szych działaniach ze strony Dzielnicowego
Zespołu. We współpracy cenię sobie do-
świadczenie, profesjonalizm i empatię pra-
cowników Dzielnicowego Zespołu Wsparcia,
oraz fakt, iż w ewentualnych sytuacjach
problemowych szybko znajdujemy rozwią-
zanie sytuacji.

UD
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W marcu br. został złożony przez Zastępcę
Burmistrza p. Sebastiana Pilińskiego za
pośrednictwem Biura Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy - wniosek o wsparcie 
z funduszy UE placówki SP 227 na oko-
liczność COVID-19 i nauczania zdalnego.

Wniosek został pozytywnie rozpatrzony 
i nasza szkoła otrzyma dofinansowanie 
w ramach projektu unijnego ,,Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczy-

cieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
Unijne wsparcie przeznaczone zostanie na
zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowa-
nia i przeprowadzenie szkoleń przygoto-
wujących szkołę, uczniów i nauczycieli do
pracy zdalnej. 

Do szkoły trafią m.in.:  laptopy, monitor 
interaktywny, szafę mobilną na laptopy,
programy edukacyjne. Dzięki unijnemu 
dofinansowaniu możliwe będzie również

Wsparcie z funduszy UE dla SP 227
przeprowadzenie modernizacji szkolnych
pracowni, tak aby ułatwić nauczycielom
zdalne nauczanie. Projekt jest odpowiedzią
na zapotrzebowanie na sprzęt i wsparcie,
zgłoszone przez Dyrektora SP 227.

Wartość projektu to prawie 75 tys. zł 
pochodzące z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020. Projekt nie wy-
maga  konieczności ponoszenia wkładu
własnego.

Jesteśmy we współpracy z Urzędem Mar-
szałkowskim, Biurem Edukacji – celem 
jak najszybszego wyposażenia placówki. 
Jednocześnie pracujemy nad zabezpiecze-
niem wsparcia pozostałych placówek,
które zgłosiły się o taką pomoc, w kolejno-
ści po SP 227 z innych otwartych linii 
dotacyjnych z których możliwe jest 
finansowanie takich działań.

BS

Reprezentanci naszej Dzielnicy, uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 227, zajęli 
II miejsce w 7. edycji konkursu 
„Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”.
Miało być gwarno i wesoło, zamiast tego
był wirus i izolacja. Ale Straż Miejska nie
zwolniła tempa – i znalazła sposób na to,
by doprowadzić siódmą edycję konkursu
„Ze Strażą Miejską bezpiecznie do końca.
Zasady konkursu i jego regulamin zostały
nieco zmodyfikowane. 

Od siedmiu lat Straż Miejska m.st. War-
szawy, wspólnie z Biurem Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy, organizuje 
konkurs „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”,
w którym biorą udział uczniowie klas pią-
tych warszawskich szkół podstawowych.
Tegoroczny konkurs, choć w nieco zmie-
nionych warunkach i nowej rzeczywisto-
ści, odbył się – jak zawsze – w trzech
etapach. Pierwszy zdążył jeszcze odbyć się
w szkołach. Nauczyciele typowali spośród
uczniów dwuosobową drużynę reprezentu-
jącą placówkę. W tym roku do konkursu
zgłosiły się 72 szkoły podstawowe – 144
uczniów.
Drugi etap to test wiedzy. Uczniowie mu-
sieli zmierzyć się z trzydziestoma niełat-
wymi pytaniami, które dotyczyły szeroko
rozumianej działalności Straży Miejskiej,
zasad udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz znajomości przepisów
ruchu drogowego. Z każdej dzielnicy do

7. edycja konkursu „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”

Plakat SP 227

kolejnego etapu przeszła tylko jedna dru-
żyna z najwyższą ilością punktów. Do trze-
ciego etapu przeszły 22 szkoły. Zawsze w
tym etapie odbywała się między innymi ry-
walizacja na terenie Miasteczka Ruchu
Drogowego oraz pokaz sposobów udziela-
nia pierwszej pomocy. Tych elementów
konkursu z oczywistych względów w tym
roku być nie mogło. Ale dzieci przygoto-
wały i wysłały prace plastyczne, które zos-
tały ocenione przez jury – wszystko online.
Prace plastyczne musiały być przygoto-

wane na następujący temat: „Bezpiecznie
na drodze ze Strażą Miejską”. Zdjęcie go-
towego dzieła, wykonanego dowolną me-
todą, w dowolnym programie graficznym,
miało być wysłane do 20 maja. Laureaci
zostali wyłonieni na podstawie liczby zdo-
bytych punktów z testu oraz oceny pracy
plastycznej. Oto zwycięzcy: I miejsce: 
SP 206 Dzielnica Targówek; II miejsce: 
SP 289 Bielany, SP 34 Śródmieście, SP 11
Ursus, SP 343 Ursynów, SP 227 Włochy, 
a III miejsce: SP 312 Praga Południe.
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Zapraszamy doktorantów warszawskich
uczelni do udziału w 2. edycji programu
stypendialnego m.st. Warszawy. Roczne
stypendia w kwocie do 30 tys. zł przy-
znamy na projekty badawcze związane 
z funkcjonowaniem i rozwojem miasta.
Termin składania wniosków to 8 lipca.
Projekty mogą zgłaszać doktoranci, którzy
interesują się Warszawą jako przedmiotem
lub obszarem badań. Finansowe wsparcie
młodych naukowców pozwoli miastu na
wykorzystanie wyników badań naukowych
przy podejmowaniu działań na rzecz
mieszkańców.

Stypendia są przyznawane na projekty ba-
dawcze w obszarach wskazanych przez
miasto. Doktorant, poza wsparciem finan-
sowym, może liczyć również na opiekę
pracownika merytorycznego urzędu
miasta, w tym udostępnienie danych i opra-
cowań lub pomoc w załatwieniu formalno-
ści, niezbędnych do przeprowadzenia
badania. Wyniki badań mają odpowiadać
na konkretne wyzwania, związane z funk-
cjonowaniem i rozwojem Warszawy.
Przy wyborze stypendystów są brane pod
uwagę: naukowa wartość pracy, zgodność
tematu ze wskazanymi obszarami badaw-
czymi, aplikacyjny wymiar badania,
uwzględnienie kontekstu lokalnego oraz
zmiany społecznej. 
W bieżącej edycji nabór jest prowadzony
w poniższych obszarach:
1. Diagnoza kultury cyfrowej użytkowni-
ków m.st. Warszawy
2. Dzielnice innowacji, parki technolo-
giczne, strefy laboratoriów badawczych
3. Ekologiczne źródła energii w miastach 
4. Ekonomia behawioralna
5. Ekonomia cyrkularna
6. Ekonomia współdzielenia 
7. Ewaluacja współpracy m.st. Warszawy

W tym roku już po raz 16. warszawscy
uczniowie i studenci mogą się ubiegać 
o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana
Pawła II. Program stypendialny jest skie-
rowany do uczniów szkół podstawowych i
szkół ponadpodstawowych oraz studentów
uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie
i studenci warszawskich szkół, jeśli:
– osiągają dobre wyniki w nauce,
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, ar-
tystyczne albo angażują się w działania
społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego

członka ich rodziny nie przekracza 
kwoty 1700 zł.
Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł mie-
sięcznie.
Rekrutacja dla uczniów będzie trwała od
26 czerwca  do 31 lipca 2020 roku, a dla
studentów od 1 września do 10 paździer-
nika 2020 r.

Operatorem Stypendiów m.st Warszawy
im. Jana Pawła II jest Centrum Myśli Jana
Pawła II.
Szczegółowe informacje: 
www.stypendiajp2.pl

Nabór na stypendia dla doktorantów

i organizacji pozarządowych 
8. Ewolucja modelu ustroju metropolital-
nego Warszawy począwszy od narodzin
miasta do ustroju, wynikającego z obowią-
zujących przepisów prawa, z uwzględnie-
niem historii insygniów organów władzy
samorządowej i symboli m.st. Warszawy. 
9. Innowacje w sektorze publicznym
10. Kultura innowacji 
11. Przestrzenie publiczne. Klasyfikacja
przestrzeni publicznych 
12. Przestrzenie publiczne. Standard ulicy
13. Rolnictwo miejskie
14. Startupy w Warszawie 
15. Szanowanie żywności przez młodzież.
Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w
warszawskich szkołach ponadpodstawowych 
16. Uwarunkowania prawne emisji obliga-
cji detalicznych skierowanych do miesz-
kańców Warszawy 

Stypendia dla doktorantów będą przyzna-
wane na maksymalnie 12 miesięcy w łącz-
nej kwocie do 30 000 zł na projekt. 
Wniosek o stypendium należy złożyć elek-
tronicznie do 8 lipca na stronie um.war-
szawa.pl/stypendia.

Regulamin oraz wzory dokumentów do
pobrania znajdują się na stronie:
um.warszawa.pl/sdd 

Więcej informacji można uzyskać: 
- mailowo: naukowa@um.warszawa.pl
- tel.: 22 443 01 76, od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00.

Informacje na temat współpracy Warszawy
i sektora nauki: 
um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/nau-
kowa-warszawa

Stypendia m.st Warszawy 
im. Jana Pawła II

www.stypendiajp2.pl
http://www.um.warszawa.pl/sdd
http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/naukowa-warszawa
http://www.um.warszawa.pl/dla-mieszkancow/naukowa-warszawa
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Wydział Ochrony Środowiska zwraca się 
z prośbą o zgłoszenie się wszystkich
świadków zniszczenia drzewa z gatunku
modrzew europejski rosnącego na wysoko-
ści posesji położonej przy ul. Czereśniowej
15 – 17.

Urząd Dzielnicy Włochy nie zlecał 
żadnych zabiegów do wykonania na niniej-
szym drzewie. Zgłoszeń można dokony-
wać telefonicznie na nr 224434219 lub
mailowo na adres mailowy:
wlochy.wos@um.warszawa.pl.

Drastyczne okaleczenie drzewa będące
zniszczeniem mienia Miasta Stołecznego
Warszawy zostanie zgłoszone na Policję
oraz do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego.

WOŚ

Zniszczenie drzewa

Inicjatywa sąsiedzka
Zachęcamy mieszkańców Dzielnicy do
składaniu wniosków dot. realizacji inicja-
tywy lokalnej. Na zdjęciu widoczny efekt
inicjatywy „Sąsiedzi znowu razem sadzą
drzewa i krzewy”. Wydarzenie polegające
na zagospodarowaniu terenu pod kątem
nowej zieleni odbyło się w dniu 4.11.2019
na terenie pomiędzy budynkami przy 
ul. Strubiczów 1 i al. Krakowskiej 268. 
Więcej informacji dot. procedury składania
wniosków na stronie internetowej:
http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna

WOŚ

Ścianka 
wspinaczkowa 
Do Wydziału Ochrony Środowiska
wpływa wiele zapytań odnoście powodu
wygrodzenia części Parku ze Stawami
Cietrzewia (od strony ul. Tomnickiej).
Informujemy, iż tymczasowe wygrodzenie
związane jest z realizacją zwycięskiego
projektu zgłoszonego w ramach Budżetu
Obywatelskiego, pn.: „Ogólnodostępna,
profesjonalna ścianka wspinaczkowa na 
terenie Parku ze Stawami Cietrzewia”.
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Mamy kolejny pomnik przyrody w 
Dzielnicy Włochy. Tym razem na mocy
Uchwały Nr XXX/896/2020 Rady Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 14 maja
2020 r. pomnikiem przyrody ustanowiono
drzewo z gatunku lipa szerokolistna 
(Tilia platyphyllos) o obw. pnia 370 cm,
rosnące na nieruchomości położonej 
przy ul. Wirażowej 126. 

Drzewo posiada pień o imponującym 
obwodzie oraz jest wyjątkowym okazem,
wśród drzew, występujących na terenie 
naszej Dzielnicy. Drzewo to i sąsiadujący
z nim budynek jest świadectwem historii 
– ostańcem nieistniejącej już, a założonej
w XV w. wsi Zbarż.

WOŚ

Kolejny pomnik przyrody w naszej 
dzielnicy
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http://inicjatywa.um.warszawa.pl/lokalna
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/15853?user
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Jak w latach ubiegłych taki i w tym roku
na stawach Cietrzewia umieściliśmy aera-
tory. Ich zadaniem oprócz funkcji wizual-
nej jest napowietrzanie wody w celu
zapobiegania przydusze, a przez to popra-
wienie warunków życia w środowisku
wodnym. 
Aeratory będą załączały się automatycznie
w godzinach od 11.00 do 14.00 oraz od
18.00 do 19.00.

WOŚ

Aeratory na Stawach Cietrzewia

W Parku Ogrody Kosmosu powstała pierw-
sza w naszej Dzielnicy miejska pasieka 
edukacyjna z inicjatywy radnych Dzielnicy
Włochy: Mariusza Czapli i Mateusza Załę-
skiego. Pasiekę tworzą 4 ule, które zostały
ogrodzone siatką typu leśnego. Ogrodzenie
jest zamknięte. Teren pasieki jest niedostępny
dla osób postronnych. Na ogrodzeniu znaj-
dują się stosowne tablice informacyjne. 
W każdym z uli znajduje się jedna rodzina
pszczela składająca się z matki i ok. 12 ty-
sięcy robotnic.
Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą
Dzielnica otrzyma miód pozyskany z pasieki,
który zostanie przeznaczony na cele promo-
cyjne Urzędu. Oprócz tego umowa zobowią-
zuje wykonawcę do przeprowadzenia
warsztatów pszczelarskich dla uczniów szkół
włochowskich. Ponadto w czerwcu w po-
bliżu pasieki zostanie ustawiona tablica 
edukacyjna prezentująca pożytki płynące 
z pszczelarstwa miejskiego.

WOŚ

Miejska pasieka edukacyjna

W rejonie Parku ze Stawem Koziorożca 
w rejonie ul. Globusowej pojawił się 
kaczkomat czyli automat z darmową karmą 
dla kaczek. Kaczkomat wyposażony 
jest w urządzenie elektroniczne zasilane 
akumulatorem, które sumuje liczbę wyda-
nej karmy na godzinę i dobę. Po ustalonej 
liczbie porcji przestaje ją wydawać do 
następnej godziny lub doby. Takie rozwią-
zanie racjonalnie dozuje karmę dla istnie-
jącej populacji kaczek w otoczeniu oraz
zapobiega szybkiemu jej zużyciu. Karma
wydawana jest przy pomocy pokrętła.
Zrealizowaliśmy zwycięski projekt p. Tiny
Leśniak z Budżetu Obywatelskiego na rok
2020.
Projekt: 
https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/pro
jekt/19334?user=

WOŚ

Kaczkomat nad Stawem Koziorożca
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Całe popołudnie tylko dla bliskich do nie-
dawna wydawało się niemal luksusem.
Odebrać dziecko ze szkoły, zawieźć na za-
jęcia dodatkowe, zdążyć zrobić zakupy 
na kolację i jeszcze przygotować strój na
przedstawienie – brzmi znajomo? Pomyśl,
że teraz możesz na chwilę zapomnieć 
o bieganinie i presji czasu. To szansa
wzmocnienie więzi. Zdaniem ekspertów
dobre relacje w rodzinie skutecznie chronią
młodych ludzi przed sięganiem po używki
i podejmowaniem innych ryzykownych 
zachowań. Jak efektywnie wykorzystać
czas izolacji?

– Początkowo byłam przerażona – nie
kryje Marta, mama dwóch córek. – Ja 
i mąż w trybie pracy zdalnej, dzieci na
zdalnych lekcjach, do tego kot i nasze 54
metry kwadratowe. Początki były trudne,
bo musieliśmy zorganizować sobie życie
w nowej rzeczywistości – wyjaśnia 40-
latka. W kuchni powstało więc „biuro”
męża. Marta urządziła sobie miejsce pracy
w sypialni. Córki podzieliły się tak, że
jedna uczy się w ich wspólnym pokoju,
druga – w salonie. Na szczęście na czas
pandemii małżeństwo dostało do domu
służbowe laptopy – odpadł więc problem
walki o jeden domowy komputer, którym
dzielić muszą się tylko dziewczynki.

– Po kilku dniach frustracji udało nam się
zapanować nad chaosem i zaczęliśmy 
znajdywać plusy sytuacji. Mamy dla siebie
mnóstwo czasu – odpadają dojazdy 
i poranne „zbieranie się” z domu, 
więc wstajemy ponad godzinę później.
Jemy niespiesznie śniadanie, a później
każdy oddaje się swoim obowiązkom. 
Po południu robimy wspólnie obiad, 
później wymyślamy sposoby na nudę.
Mam wrażenie, że bardzo się do siebie
zbliżyliśmy – mówi Marta. Dodaje, że 
po niemal dwóch miesiącach izolacji jej 
relacja ze starszą córką Olą (14 lat) 
jest wyjątkowo dobra, choć pierwsze dni
pełne były pyskówek, które kończyły się
trzaśnięciem drzwiami lub groźbami 
w stylu „wyjdę do Dominiki i nic mi nie
zrobisz!”. Obie odbyły kilka poważnych
rozmów, podczas których matka wyjaśniła
swoje oczekiwania i oswoiła córkę z nową
sytuacją.

Dobre relacje wypracowane obecnie mogą
zaprocentować w przyszłości. – Jeżeli 
między rodzicami a dzieckiem panują 
bardzo dobre stosunki, oparte na zaufaniu, 
wzajemnym poszanowaniu oraz autoryte-

cie i dziecko wie, jakich zachowań 
oczekują od  niego rodzice, wówczas 
stanowi to bardzo silny fundament do po-
dejmowania decyzji chroniących i nieule-
gania presji rówieśniczej – wyjaśnia
Jolanta Terlikowska, kierownik Działu do
Spraw Rodziny i Młodzieży Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. 

Sytuacja izolacji może być więc szansą na
stworzenie silnej „bariery”, która po po-
wrocie do normalności będzie chronić
młodych ludzi przed podejmowaniem nie-
właściwych kroków. Warto wykorzystać
dodatkowy czas na nawiązanie dobrego
kontaktu z dziećmi. Aby poradzić sobie 
w obecnej sytuacji, można skorzystać 
z poniższych porad. 

Zachowanie równowagi dnia – ważny
jest elastyczny, ale spójny plan
Zamknięcie szkół, praca zdalna i lekcje 
on-line zapewne wywróciły wasze co-
dzienne rytuały do góry nogami. Jak nad
tym zapanować, by czas nie przeciekał
przez palce?
• Ustalcie godzinę pobudki i stałe pory po-
siłków.
• Zaplanujcie harmonogram dni roboczych
dla dorosłych i dzieci. Weźcie pod uwagę
obowiązki, ale także czas wolny. Dzieci
czują się bezpieczniej i są bardziej po-
słuszne, kiedy znają jasne reguły. Ustalcie
np., że nauka i praca kończą się o 17. 
Od tej godziny skupiacie się na przyjem-
nościach i wspólnym wykonywaniu 
obowiązków domowych.
• Ustalcie odrębny plan na weekendy.
Nawet bez wychodzenia z domu sobota 
i niedziela powinny czymś się wyróżniać.
Pośpijcie dłużej, pozwólcie sobie na 
chodzenie w piżamach do obiadu, 
zaplanujcie popołudnie z filmami albo
grami planszowymi.
• Zaangażujcie starsze dzieci w przygoto-
wywanie planu – młody człowiek chętniej
postępuje według zasad, które sam 
współtworzył.
• Weźcie pod uwagę aktywność. Może to
być wspólny spacer, ale ćwiczyć da się
także bez wychodzenia z domu. Zaplanuj-
cie np. skoki na skakance, wspólne 
robienie pajacyków czy przysiadów, 
trening online z instruktorem albo tańce
przy ulubionej muzyce. Ruch pomaga
dzieciom rozładować emocje i uwolnić 
pokłady energii, która obecnie bywa 
skumulowana.

Gdy dziecko pyta o koronawirusa
Krok 1: ustal, co syn czy córka już wie.
Krok 2: nie ukrywaj trudnych faktów, ale
dostosuj przekaz do wieku.
Krok 3: nie kłam. Jeśli czegoś nie wiesz,
sprawdź na wiarygodnych stronach, nim
udzielisz odpowiedzi.
Krok 4: wspieraj. Mów dziecku, że robicie
wszystko, by wspólnie się chronić, prze-
strzegacie zasad, staracie się minimalizo-
wać ryzyko.
Krok 5: pociesz. Powiedz dziecku, że
wirus jest groźny, ale może zupełnie nie
dotknąć Waszej rodziny. Potrenujcie na 
koniec solidne mycie rąk, przećwiczcie 
zakładanie masek – tak, aby zakończenie
rozmowy było pozytywne.

Chwal i wymagaj
• Mów precyzyjnie, czego oczekujesz 
i używaj pozytywnego języka.
• Zamiast: „nie rób ciągle bałaganu”, 
lepiej powiedz: „pozbieraj, proszę, klocki 
z dywanu”
• Panuj nad sobą.
Mówiąc do dziecka, użyj jego imienia.
Mów spokojnie i nie krzycz – złe emocje
napędzają negatywnie obie strony.
• Doceniaj.
Zauważaj, gdy dziecko zrobi coś dobrze
albo pomoże z własnej inicjatywy.
• Zadbaj o relacje zewnętrzne.
Dzwoń do babć, dziadków i organizujcie
wspólne rozmowy. Pomagaj starszemu
dziecku połączyć się przez internet z przy-
jaciółmi, proponuj wideorozmowy etc.
Kontakt z osobami spoza środowiska 
domowego jest bardzo ważny i działa 
odświeżająco.

Źródło: 
materiały opracowane przez 

Instytut Łukasiewicza na zlecenie 
Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje
z dziećmi podczas pandemii?

Placówki Wsparcia 
Dziennego dla dzieci 

i młodzieży

Centrum Wspierania Rodzin 
„Rodzina Warszawa” 
Ognisko Okęcie, 
ul. Malownicza 31a, 
02-272 Warszawa,
tel. 697 880 715,  
mail: okecie@rodzinnawarszawa.pl
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Placówka wsparcia dziennego 
„Pracownia KoOKocha”, 
ul. Rybnicka 25 
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 
tel. 883 407 206

Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci, 
Stowarzyszenie Strefa Wsparcia prowadzące Placówkę 
Wsparcia Dziennego pn. „Pracownia KoKOocha” 
przy ul. Rybnickiej 25 stara się wspierać i aktywnie 
towarzyszyć Wam i Waszym rodzinom w tym trudnym 
i wyjątkowym czasie. W tym celu, aby być blisko Was,
uruchomiliśmy możliwość kontaktu w różny sposób: 
poprzez Facebooka, rozmowy telefoniczne czy też 
komunikatory typu  Messenger.
Pracownicy placówki, w tym kierownik, wychowawca, 
psycholog czy wolontariusze - udzielają wsparcia 
na różnych poziomach. 

W naszej codziennej aktywności udzielamy  pomocy 
w nauce prowadzonej on-line, wspieramy w zdalnej
nauce języka angielskiego, staramy się dawać Wam
wsparcie emocjonalne dzięki rozmowom z Naszą 
wspaniałą psycholożką. 
Pobudzamy do działania Waszą kreatywność i staramy
się motywować do działań, realizujemy konkursy, 
polecamy skuteczne sposoby na nudę w domu. 
Jeżeli ktoś z Was potrzebuje wsparcia, rozmowy, 
pomocy w rozwiązaniu problemy - Jesteśmy dla Was.

Zapraszamy do kontaktu poprzez: 
FB: https://www.facebook.com/pracowniakookocha
telefonicznie: 
wychowawca 515 904 027, kierownik 883 407 206
e-mailowo: pracowniakookocha@gmail.com

Serdecznie zapraszamy! 

– Przed pandemią uczniowie niezbyt 
chętnie z własnej inicjatywy odwiedzali
mój gabinet. Teraz, od kiedy udostępniłam
im mój numer telefonu i kontakt przez ko-
munikatory, codziennie odbywam nawet
kilkanaście rozmów – mówi Ewa, szkolny
pedagog z ponad 20-letnim stażem. Taka
aktywna postawa pracownika oświaty nie
jest zbyt powszechna – działalność szkół
w czasie epidemii często sprowadza się
wyłącznie do organizacji zdalnego naucza-
nia. Tymczasem wielu polskich nastolat-
ków jest w obecnej sytuacji zagubionych;
nie radzą sobie z nauką, brakuje im bezpo-
średniego kontaktu z kolegami i ulubio-
nymi nauczycielami, do których mają
zaufanie. 

Przeciążeni i zaniepokojeni
Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zwraca uwagę,
że dzieci i młodzież potrzebują teraz szcze-
gólnej uwagi. – Jeśli w czasie pandemii
szkoła nie słucha tego, co mają do powie-
dzenia rodzice i uczniowie, jeśli dzieci 
są przeciążone nadmiarem zadań i nie
radzą sobie z nimi, to ta sytuacja stwarza
ryzyko. Uczniowie mogą zacząć sięgać po
alkohol, żeby poradzić sobie z trudnymi
emocjami i napięciem – uważa Katarzyna
Łukowska, p.o. Dyrektor PARPA.

UNICEF, międzynarodowa organizacja
humanitarna działająca na rzecz dzieci,
stworzył stronę z poradami dla rodziców,
którzy – choć często sami borykają się 
z lękiem o zdrowie i sytuację zawodową 
– to właśnie w domu mają do wykonania

„najważniejszą pracę na świecie”. 
Lisa Damour, psycholog i autorka bestsel-
lerowych książek o dorastaniu, za pośred-
nictwem UNICEF radzi rodzicom, by
stworzyli domowy plan dnia uwzględnia-
jący czas na naukę, domowe obowiązki 
i rozrywkę (a także czas z telefonem i bez
niego). „Poczucie, że dzień ma przewidy-
walny przebieg, sprawi, że dzieciom 
będzie lżej” – uważa Damour. 

Iluzja bezpieczeństwa 
w czterech ścianach
Poczucie, że nastolatek zamknięty w
swoim pokoju jest bezpieczny i nie działają
na niego pokusy sięgania po substancje
psychoaktywne, może być bardzo złudne.
Czas izolacji to ogromna próba dla dzieci
i młodzieży zmagających się z depresją 
i innymi problemami psychicznymi, ale
także dla tych, którzy dotychczas funkcjo-
nowali zupełnie normalnie. 

Zdaniem Lisy Damour nastolatki mają
prawo czuć się rozżalone i sfrustrowane.
Zamknięte szkoły, odwołane koncerty 
i zajęcia sportowe to dla nich realna strata,
którą przeżywają; nawet jeśli dorosłym
wydaje się, że to nic strasznego. Ekspertka
zwraca uwagę, że obecnie rodzice powinni
okazywać dorastającym dzieciom jeszcze
więcej wsparcia i empatii niż zazwyczaj.
Nie należy bagatelizować tego, że czują
strach czy smutek. Warto wiedzieć, że
symptomami przedłużającego się stresu 
są m.in. irytacja i obniżony nastrój, 
dolegliwości fizyczne (bóle głowy i brzu-
cha, problemy ze snem i koncentracją), 

sięganie po używki i częste spędzanie
czasu przed komputerem.

Atrakcje „offline”
Ważne, by zainteresować się tym, co robi
nastolatek w chwilach wolnych od nauki.
Nie należy dopuszczać do tego, by całe
dnie spędzał przed ekranem komputera 
czy z telefonem w ręce – ale odcinanie 
go od technologii też nie jest dobrym 
pomysłem, bo dziś są one jedynym sposo-
bem na podtrzymanie kontaktów z rówieś-
nikami. Należy po prostu zwracać większą
uwagę na ochronę  dzieci przed szkodli-
wymi treściami w sieci, a przede wszyst-
kim – szukać atrakcyjnych alternatyw. 

W związku z dużą popularnością progra-
mów kulinarnych wiele rodzin spędza
teraz wieczory na wspólnym gotowaniu
(realizując przepisy pokazywane w tele-
wizji). Hitem są także rodzinne sesje zdję-
ciowe z przymrużeniem oka – np. próba
odtworzenia sytuacji na zdjęciu wykona-
nym 10 lat wcześniej, albo zapozowanie 
do sceny ze znanego dzieła sztuki (po 
zaaranżowaniu odpowiedniej scenografii 
i przygotowaniu stylizacji na bazie mate-
riałów dostępnych w domu). To świetna
okazja, by nawiązać z nastoletnimi dziećmi
lepszą relację i po prostu oderwać je 
od codziennych trosk.

Źródło: materiały opracowane przez 
Instytut Łukasiewicza na zlecenie 

Państwowej Agencji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Nastolatki, pandemia i używki. 
„Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi”

Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
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Opowiadają nam o kłótniach, awanturach,
poniżaniu, o przemocy fizycznej, która 
jest w ich domach, a od której teraz nie
mają jak uciec. Często też słyszymy, że to 
najgorszy czas w ich życiu – informuje 
fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która 
prowadzi telefon zaufania.

W czasie epidemii konsultanci otrzymują
aż dwa razy więcej wiadomości mailo-
wych […]. Często to są wiadomości od
dzieci i nastolatków, które mieszkają w ro-
dzinach wielodzietnych, albo w kawaler-
kach. Obecna sytuacja jest dla nich nie do
wytrzymania i to, co mogą zrobić to zaszyć
się gdzieś w kącie i napisać wiadomość.

Okres izolacji to dla części Polaków praw-
dziwy koszmar. Dotychczas w wielu do-
mach małżonkowie przez większość
tygodnia mijali się w drzwiach, wymieniali
niezbędnymi informacjami. W weekend
każde było pochłonięte swoimi obowiąz-
kami. Okazji by wejść na „kurs kolizyjny”
nie było zbyt wiele. Aktualna sytuacja 
diametralnie zmieniła dotychczasowy 
porządek. Konieczność pracy z domu,
nieustanne przebywanie ze sobą często 
na niewielkim metrażu, brak stałych 
kontaktów z osobami z zewnątrz oraz 
niepewność potęgują frustrację, która
często objawia się agresją. 

Tylko w ciągu pierwszego tygodnia od
wprowadzenia nakazu pozostawania w do-
mach we Francji liczba interwencji z po-
wodu przemocy wzrosła o ponad 30%!
Stres, odcięcie od znajomych, brak ruchu,
lęk o przyszłość – to wszystko powoduje

ogromne napięcie, które bywa rozładowy-
wane na najbliższych. – Towarzyszy temu
alkohol i dochodzi do takiej mieszkanki
wybuchowej konfliktów. Przypominane są
stare historie – mówił inspektor Mariusz
Ciarka z Komendy Głównej Policji.

Pracownicy telefonu zaufania odbierają 
w ostatnim czasie rekordową liczbę połą-
czeń dotyczących przemocy domowej. 
Z danych działającego na zlecenie 
PARPA Ogólnopolskiego telefonu dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia” wynika, iż w okresie od stycznia 
do 24 kwietnia w Pogotowiu przeprowa-
dzono blisko 600 rozmów więcej niż 
w analogicznym okresie w roku ubiegłym. 
Na wzrost interwencji domowych w czasie
pandemii zwracają uwagę także policjanci.
Obecna sytuacja sprawia, że ofiary często
cierpią w samotności. Nie mają szansy, 
by ktoś dostrzegł ich dramat. Dlatego rola
świadków jest teraz podwójnie ważna.

Zdarza się, że słyszymy za ścianą krzyki 
i wyzwiska. Przemoc nie jest prywatną
sprawą i należy reagować w takich sytua-
cjach. Podczas awantur wielokrotnie 
cierpią dzieci, które teraz pozostawione są
bez jakiegokolwiek wsparcia – nie mają
możliwości rozmowy ze szkolnymi przy-
jaciółmi czy pedagogiem. 

W sytuacjach niebezpiecznych najlepiej
wezwać policję. Jeśli sprawa nie wymaga
natychmiastowej interwencji, warto skon-
taktować się telefonicznie lub e-mailowo 
z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

działającym na zlecenie Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – tel. 800 120 002, 
e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
Dyżurujący tam pracownicy zapewniają
pomoc prawną i psychologiczną oraz
udzielają kompleksowego wsparcia 
świadkom przemocy. Telefon jest bez-
płatny i czynny całą dobę 7 dni w tygod-
niu.

Prawo chroni osoby pokrzywdzone. Zgod-
nie z ustawą są one uprawnione do bezpłat-
nej pomocy medycznej, psychologicznej
oraz prawnej. Mogą także skorzystać 
z porad socjalnych, zawodowych i rodzin-
nych. Przepisy umożliwiają zapewnienie
osobie dotkniętej przemocą w rodzinie
bezpiecznego schronienia w specjalistycz-
nym ośrodku wsparcia dla ofiar. Pokrzyw-
dzeni mogą także skorzystać z pomocy
lekarza pierwszego kontaktu i otrzymać
bezpłatnie tzw. zaświadczenie o przyczy-
nach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych
z użyciem przemocy w rodzinie.

Znowelizowane przepisy nakazują także
sprawcy przemocy fizycznej zagrażającej
życiu lub zdrowiu domowników bez-
zwłocznie opuścić mieszkanie. Agresor 
dostanie także zakaz zbliżania się do ofiar.
Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja,
a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się
sprawą.

Źródło: materiały opracowane przez 
Instytut Łukasiewicza na zlecenie 
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Jesteś świadkiem przemocy? 
Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!

► Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych m.st. Warszawy 
– Dzielnicowy Zespół Włochy

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego
można zgłosić do: 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
m.st. Warszawy – Dzielnicowego Zespołu Włochy, 
al. Krakowska 255, 02-133 Warszawa. 
Telefon: 22 44 34 474; 
e-mail:  wlochy.krpa@um.warszawa.pl  

Zadania Dzielnicowego Zespołu Włochy:
- podejmowanie czynności z zakresu procedury 
dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się 
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- kierowanie wniosków do sądu w sprawach 
obowiązkowego leczenia odwykowego, podejmowanie

czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, uruchomienie procedury Niebieskiej Karty, 
- udzielanie informacji z zakresu problematyki uzależnień 
od alkoholu,
- motywowanie do podjęcia leczenia osób 
nadużywających alkoholu, 
- udzielanie informacji  o możliwościach  skorzystania 
z pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym.

► Klub Abstynenta, 
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 
Warszawa – Włochy Źródło

W dzielnicy Włochy działa klub abstynenta, 
który zdalnie udziela wsparcia osobom uzależnionym,
osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin
pod numerem telefonu komórkowego: 783 070 010, 
e-mail: zrodlo.wlochy@gmail.com
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Jak chronić mieszkanie - porady nie tylko na wakacje
Zbliżający się okres urlopowy to czas, gdy
pozostawione na dłużej bez opieki miesz-
kanie lub dom stają się łakomym kąskiem
dla włamywaczy. Zawarte poniżej wska-
zówki utrudnią „pracę” przestępcom, rów-
nież w okresie innym niż wakacje. 

Pamiętajmy, że sami możemy zminimali-
zować niebezpieczeństwo stosując się do
kilku poniższych rad:
- zamknij wszystkie okna i drzwi,
- nie zostawiaj kluczy w „ dobrych schow-
kach” (pod wycieraczką, za doniczką na
oknie, za framugą drzwi) złodziej najpierw
te miejsca przeszukuje zanim włamie się
do twojego mieszkania / domu,
- wyposaż drzwi do mieszkania w odpo-
wiednie zamki patentowe posiadające atesty,
- w drzwiach zamontuj zabezpieczenia
przeciwwyważeniowe,
- nie pozostawiaj w drzwiach żadnych kar-
tek typu „będę wieczorem albo wracam
jutro”, dajesz w ten sposób włamywaczowi
informację, że mieszkanie jest puste.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym:
- zabezpiecz go poprzez okratowanie okie-
nek piwnic, tarasów, zwłaszcza tych z tyłu
budynku. Nie zapomnij o zabezpieczeniu
drzwi garażowych oraz innych pomiesz-
czeń gospodarczych, poprzez które łatwo
można dostać się do domu,
- zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów

wokół domu, złodziej nie lubi światła,
- dbaj o to, aby zawsze działało oświetlenie
przed drzwiami wejściowymi – włamy-
wacz unika miejsc oświetlonych.

Nie ryzykuj niepotrzebnie:
- unikaj przechowywania w mieszkaniu
czy domu znacznych kwot pieniędzy i war-
tościowej biżuterii. Takie „dobre schowki”
jak szafa, doniczka z kwiatami, książka czy
cukiernica, są dobrze znane włamywaczom
i penetrowane przez nich w pierwszej ko-
lejności,
- nie opowiadaj o swoim majątku w miej-
scu, gdzie mogą Cię słyszeć obcy,
- zapisz numery fabryczne wartościowych
przedmiotów (DVD, komputer, telewizor,
kamera video, itp.) oznakuj je w indywi-
dualny trwały sposób, niewidoczny dla zło-
dzieja. Sporządź listę, a jeżeli to możliwe,
również dokumentację fotograficzną cennych
przedmiotów (biżuterii, antyków, cennych
obrazów itp.) – w przypadku kradzieży
zwiększy to szansę na ich odzyskanie.

„SĄSIEDZKA CZUJNOŚĆ”
Dobrze znający się sąsiedzi mogą skutecz-
nie przeciwstawić się włamaniom, kradzie-
żom, rozbojom i chuligaństwu. Dlatego też
porozmawiaj z Twoim sąsiadem o bezpie-
czeństwie w Waszym miejscu zamieszka-
nia, ustalcie jak zachować „Sąsiedzką
czujność”.

Zadzwoń na Policję, gdy:
- usłyszysz hałas w mieszkaniu sąsiada, 
a wiesz, że mieszkańcy wyjechali,
- zobaczysz nieznajomego, próbującego
otworzyć drzwi u sąsiada, a wiesz, że nie
ma go w domu,
- zauważysz podejrzanie zachowujące się
osoby na klatce schodowej, na ulicy lub
parkingu,
- staniesz się świadkiem włamania.
Opuszczając na dłuższy czas mieszkanie
(urlop, pobyt w szpitalu), zostaw znajo-
memu sąsiadowi klucze do mieszkania 
i poproś o:
- zapalenie codziennie chociaż na kilka
minut światła w różnych pomieszczeniach,
- otwieranie na kilka minut okna, drzwi
balkonowych,
- wyjmowanie ze skrzynki Twojej kores-
pondencji,
- usuwanie spod drzwi materiałów rekla-
mowych i ulotek.
To wszystko stworzy wrażenie, że w
mieszkaniu stale ktoś przebywa.
Taka współpraca sąsiadów powoduje, że
masz szansę mieszkać w bezpiecznym 
i przyjaznym otoczeniu.

Delegatura Biura Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 

w Dzielnicy Włochy

W związku z nasilającymi się w okresie
letnim kradzieżami rowerów, policjanci
obok wykrywania sprawców prowadzą
działania profilaktyczno – informacyjne
mające na celu zwrócenie uwagi mieszkań-
ców naszej dzielnicy na kradzieże mienia. 

Każdy przekazany sygnał dotyczący po-
dejrzenia co do intencji osób pojawiają-
cych się w rejonie bloku bądź domu 
– będzie przez policjantów sprawdzany.
Jednocześnie policjanci przypominają 
o prawidłowym zabezpieczeniu i zamyka-
niu furtek, klatek schodowych, piwnic 
i schowków. Złodzieje chętnie też skorzys-
tają z okazji, jaką będzie pozostawienie 
roweru w miejscu publicznym lub ogólno-
dostępnym. Dlatego pamiętajmy o kilku
radach które mogą uchronić nas przed 
kradzieżą:
● Przypinaj swój rower do stałego, nieru-
chomego obiektu.
● Zawsze przypinaj swój rower w miejs-
cach dobrze oświetlonych i widocznych

lub przechowuj w domu
bądź mieszkaniu.
● Nie przechowuj roweru
na klatce schodowej ani 
w garażu podziemnym.
● Używaj tylko pewnych
zabezpieczeń typu: U-lock,
łańcuch, zapięcia składane.
● Zawsze zabezpieczaj
komponenty i akcesoria,
szczególnie te, które można
łatwo zdemontować, jak 
np. koła, siodło, fotelik
dziecięcy.

Zastosowanie tych kilku
prostych zasad może
pomóc skutecznie uchronić
albo przynajmniej utrudnić
działania złodzieja, a nas
uchronić przed utratą 
mienia.

KRP Warszawa III 

APEL Policji w sprawie prawidłowego zabezpieczania
rowerów
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Jeszcze przed zamknięciem placówek 
kultury spowodowane pandemią w naszej
dzielnicy świętowaliśmy jubileusz 10-lecia
Artystycznego Domu Animacji, filii Domu
Kultury „Włochy”.

Minęło już 10 lat… Artystyczny Dom 
Animacji to dawne Kino Ada, które swoje
poczatki miało w latach trzydziestych 
XX w. Po wojnie funkcjonowało jako 
Kino Olsztyn aż do lat siedemdziesiątych. 
Dopiero w 2007 roku rozpoczęto remont
budynku, który ukończono w roku 2009.
Nawiązując do tradycji kultowego kina
w warszawskich Włochach powstał pomysł
na nazwę: Artystyczny Dom Animacji.

W lutym 2010 roku nastąpiło uroczyste
otwarcie nowego miejsca na kulturalnej
mapie Warszawy przy ul. ks. Juliana Chro-
ścickiego 14 – czyli naszej obecnej ADY.
W ciągu przeszło 10 lat działalności udało
się zrealizować wiele kulturalnych przed-
sięwzięć.

1 marca 2020 z okazji jubileuszu zorgani-
zowano w ADZIE artystyczny dzień
otwarty dla mieszkańców. Program obfito-
wał w liczne warsztaty m.in.: warsztaty ta-
neczne, zajęcia rytmiczno-taneczne, taniec
nowoczesny, taniec z pomponami, taniec
towarzyski turniejowy, taniec nowoczesny,
warsztaty plastyczne, warsztat z gliny,
warsztaty wokalne, warsztaty tworzenia
domowych  instrumentów czy wspólne
muzykowanie. 
Oprócz warsztatów odbyły się również
bezpłatne seanse kinowe, m.in.: Mayday
czy Dżentelmeni.

To był artystyczny dzień w Adzie

Najmłodsi również odnaleźli coś dla siebie.
Zagrano spektakl teatralny dla dzieci 
„O Brudasku Oberwasku”, czyli opowieść
o higienie i zabawnych perypetiach Brudaska.
Po krótkiej dokumentalnej animacji przed-
stawiającej 10 latach funkcjonowania ADY
odbył się koncert chóru Black Hills pod 
batutą Kamila Jarosa przy wspaniałym
akompaniamencie pianistki Vlasty Tra-
czyk. Ciekawą niespodzianką okazał się
spontaniczny, gościnny występ artysty
Nicka Sincklera, który porwał widzów
swoją pozytywną energią.

Burmistrz dzielnicy Włochy Pan Jarosław
Karcz oraz Dyrektor Domu Kultury Pani
Wiesława Sadowska złożyli podziękowa-
nia i gratulacje Kierowniczce filii ADA
Pani Violetcie Wacławek za rozwojowe
prowadzenie placówki.

Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na
jubileuszowy tort i przy filiżance ciepłej
herbaty i kulturalnej konwersacji Arty-
styczny Dzień w ADZIE w miłej atmosfe-
rze dobiegł końca. 

Wydarzenie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem, tego dnia placówkę 
odwiedziło około 570 osób.

ADA

Zapraszamy na  profil  FB  Domu Kultury
„Włochy”, gdzie można zapoznać się 
w propozycjami zajęć on-line.
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Henryk Jerzy Chmielewski (ur. 7.06.1923r.
w Warszawie), znany jako Papcio Chmiel,
jest grafikiem, rysownikiem, autor komi-
ksów. W 1943 r. Chmielewski wstąpił do
Armii Krajowej. W czasie powstania 
warszawskiego był żołnierzem 7. Pułku
Piechoty AK „Garłuch”, pseud. „Jupiter”.
Najważniejszym zadaniem pułku było opa-
nowanie lotniska na Okęciu. Atak został
jednak odwołany. W dniach 1 i 2 sierpnia
1944 część żołnierzy „Garłucha” poległa
lub została wzięta do niewoli (w tym 
1 sierpnia Henryk Chmielewski), większo-
ści udało się jednak wycofać lub rozpro-
szyć po okolicy
Karierę graficzną rozpoczął w wojsku, 
od opieki nad gazetką. Po przejściu do 
cywila w sierpniu 1947r. pracował jako 
rysownik, początkowo w „Świecie Przy-
gód”, następnie w „Świecie Młodych”. 

W latach 1950-1956 studiował na Akade-
mii Sztuk Plastycznych w Warszawie na
Wydziale Grafiki.
W 1957 r. zaczął tworzyć komiksy o przy-
godach trójki przyjaciół – szympansa 
Tytusa oraz Romka i A’Tomka, które uka-
zywały się na łamach „Świata Młodych”
do lat 80. XX w. W serii wielokrotnie 
– jako Papcio Chmiel – pojawiał się także
sam autor. 
W 1966 r. ukazało się pierwsze albumowe
wydanie komiksu pt. „Tytus, Romek 
i A’Tomek. Księga pierwsza: Tytus zostaje
harcerzem”. Następnie w formie książko-
wej przygody  trójki bohaterów ukazały się
w ponad 40 księgach.  Serii komiksów ro-
zeszła się w łącznym nakładzie 11 milio-
nów egzemplarzy!
Za swoją twórczość Papcio Chmiel został
uhonorowany Orderem Uśmiechu. Odzna-

97 urodziny Papcia Chmiela!

czony Krzyżem Komandorskim Orderu
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla
niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
a także Medalem Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości.
Na zdjęciu Papcio Chmiel świętujący
swoje 92 urodziny z uczniami (8 czerwca
2015 r.) podczas uroczystego odsłonięcia
muralu na elewacji szkoły podstawowej
przy ul Malowniczej 31. 
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https://www.facebook.com/dkwlochy
https://www.facebook.com/dkwlochy
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Karolina Lenarcik jest mieszkanką dziel-
nicy Włochy i studentką psychologii na
SWPS, ale przede wszystkim jest wybitną
tancerką. Występuje w najwyższych kla-
sach tanecznych w stylach Jazz, Modern
oraz Show Dance zarówno solo, w duetach
jak i w małych grupach i formacjach. 
W swoim tańcu szczególną uwagę zwraca
na wyraz artystyczny, bo jak sama powta-
rza: w tańcu najważniejsze są emocje.

W 2018 roku została mistrzynią Polski 
w stylu solo Modern oraz drugą wicemist-
rzynią Polski tańca w stylu solo Jazz. 
Na międzynarodowym parkiecie zajęła 5.
miejsce, a 7. w stylu solo Show Dance oraz
w stylu duet Show Dance na mistrzo-
stwach Europy, które odbywały się we
Włoszech. W tym też roku reprezentowała
Polskę na Mistrzostwach Świata i jako 
jedyna Polka dotarła do ścisłego finału,
gdzie zajęła 6. miejsce w stylu Modern. 
W 2018 roku dzięki głosowaniu wielu osób
z całej Polski, otrzymała nominację do
ogólnopolskiego konkursu Polskiej Fede-
racji Tańca i wygrała prestiżową Galę
Mistrzów Tańca, która odbyła się Busku
Zdroju pod patronatem Burmistrza Miasta.
Otrzymała także nagrodę „Wschodząca
gwiazda tańca” przyznaną przez Agustina
Egurrolę.

Rok 2019 był jeszcze lepszy dla Karoliny.
Została wicemistrzynią Polski w kategorii
solo show dance, a także drugą wicemist-
rzynią Polski w kategorii solo jazz. Po raz
pierwszy w historii tańca w Polsce, na
Mistrzostwach Polski federacji IDO, Karo-

lina razem ze swoim partnerem tanecznym,
Karolem Mentalem (który pochodzi z Ryb-
nika) wywalczyli, a właściwie wytańczyli,
trzy złote medale i tym samym zostali trzy-
krotnymi mistrzami Polski we wszystkich
trzech stylach. Otrzymali kwalifikacje na
mistrzostwa Europy i Świata i tam, repre-
zentując nasz kraj, zdobyli wicemistrzo-
stwo Europy, a następnie wicemistrzostwo
Świata w kategorii duet jazz.

Karolina razem z zespołem JazzOne, pro-
wadzonym przez wybitnego choreografa,
Pawła Michno, zdobyła wicemistrzostwo
Świata w małych grupach oraz mistrzo-
stwo Świata w formacjach. Po raz pierw-
szy od wielu Polska usłyszała Mazurka
Dąbrowskiego w tak prestiżowym konkur-
sie tanecznym. Należy podkreślić, że kon-
kurencja była ogromna. W Mistrzostwach
Świata wzięło udział 35 krajów, między 
innymi bardzo silna taneczna Słowenia,
Rosja, Norwegia czy Stany Zjednoczone
oraz Kanada, ale także tancerze z Serbii,
dalekiego Gibraltaru czy Japonii. Dodat-
kowo, poza turniejami Karolina i Karol
wzięli także udział w programie „Mam ta-
lent”, gdzie pięknie wytańczyli półfinał,
zbierając wiele pochwał i ważnych opinii
od jurorów, a także publiczności. Karolina
otrzymała także tytuł „Tancerz roku” przy-
znany przez Agustina Egurrolę.

Od początku 2020 roku intensywnie przy-
gotowuje się do tegorocznych Mistrzostw
Polski, gdzie będzie występować w trzech
kategoriach tanecznych: Jazz, Modern oraz
Show Dance. Liczymy, że po udanych 

Karolina Lenarcik - tancerka z sukcesami 

krajowych mistrzostwach, po raz kolejny
będzie reprezentowała Polskę na Mistrzo-
stwach Europy oraz Mistrzostwach Świata.
Karolina urodziła się w 2000 roku w War-
szawie. Mieszka z rodzicami i bratem 
w dzielnicy Włochy. Jest ubiegłoroczną
maturzystką i od października studiuje
psychologię na SWPS. Od zawsze intere-
sowała się psychologią i jak podkreśla,
sama wie z czym musi mierzyć się 
każdego dnia. W przyszłości swoje życie
wiąże oczywiście z tańcem, jej marzeniem
jest kształcić młodych tancerzy komple-
ksowo, a jej własna droga taneczna 
pokazuje, że można i warto łączyć naukę 
z realizowaniem swojego hobby. Teraz jed-
nak w pełni koncentruje się na własnym roz-
woju i chce zdobywać kolejne doświadczenia
i osiągać sukcesy na Mistrzostwach w kraju 
i za granicą.
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Od jakiegoś czasu na Facebook’u Dziel-
nicy Włochy jest prezentowany dorobek
włochowskich artystów, wśród nich zna-
lazła się Gabi Bania, która z pasją tworzy
animacje. 

Gabriela Bania - GABI BANIA ur. 28.12.2001.
Absolwentka Liceum Filmowego z Od-
działami Dwujęzycznymi przy Warszaw-
skiej Szkole Filmowej. Jej największą
pasją jest tworzenie filmów animowanych,
w której to dziedzinie jest samoukiem. 

Od 2018 roku, oprócz animacji poklatko-
wej, zaczęła także zajmować się kompute-
rową animacją 2D.  

Jej portfolio obejmuje wiele krótkometra-
żowych filmów animowanych, które były
prezentowane oraz nagradzane na ogólnopol-

skich, jak i międzynarodowych festiwalach.
Na stronie POLISH ANIMATIONS, która
skupia informacje na temat polskich reży-
serów filmów animowanych znajduje się
profil Gabi z jej animacjami:
http://www.polishanimations.pl/pl/rezy-
ser/4429/gabi_bania

Gabi zajmuje się również wielkoformato-
wym rysunkiem i malarstwem, tworzy 
artystyczne zdjęcia, fotobooki, pisze teksty,
w tym między innymi scenariusze filmowe,
opowiadania, poezję, skecze i eseje. 

3 czerwca 2020 r. otrzymała Europejską 
Nagrodę Publiczności na międzynarodo-
wym festiwalu „Booktrailer Film Festival”
we Włoszech za animację pt.: „Mistrz 
i Małgorzata” stanowiąca trailer do książki
Michaiła Bułhakowa! 

Twórcze Włochy - Gabi Bania  

Gratulujemy i trzymamy kciuki za autorkę
i jej kolejne pomysły!
Zapraszamy do obejrzenia animacji na:
https://www.youtube.com/watch?v=_TeU3
Occ-6w&feature=youtu.be

http://www.polishanimations.pl/pl/rezyser/4429/gabi_bania
http://www.polishanimations.pl/pl/rezyser/4429/gabi_bania
https://www.youtube.com/watch?v=_TeU3Occ-6w&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=_TeU3Occ-6w&feature=youtu.be 
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Przed zamknięciem placówek kultury 
spowodowane pandemią, 4 lutego 2020 r. 
w Okęckiej Sali Widowiskowej odbył się
VII Warszawski Przegląd Taneczny 
„Na Ludową Nutę”, zorganizowany przez
Przedszkole nr 313 we współpracy z Urzę-
dem Dzielnicy Włochy.  

W przeglądzie wystąpiło 10 zespołów
dziecięcych z warszawskich przedszkoli,
m.in. Bemowa, Ursynowa, Śródmieścia,
Pragi, oczywiście nie zabrakło też zespo-
łów z naszej dzielnicy. Nasi mali artyści
prezentowali różne tańce ludowe, w tym
tańce narodowe – poloneza i mazura. 

Na wielkie uznanie zasługiwały dziecięce
talenty, zdolności i umiejętności a także
przepiękne stroje, które niezwykle uatrak-
cyjniły występy. Udział w przeglądzie 
tanecznym dostarczył dzieciom i dorosłym
mnóstwo radości i pokazał jak można
wspaniale i pożytecznie spędzić czas. 

Serdecznie gratulujemy dzieciom i ich
opiekunom oraz życzymy dalszych sukce-
sów tanecznych.      

P313

Wspominamy ,,Na ludową nutę”
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WILLA JASNY DOM 
- ZNANA/NIEZNANA KAMIENICA, 
kryje w sobie świadectwo tragicznej, 
powojennej historii Polski. 
Większość mieszkańców Włoch i okolicznych
dzielnic doskonale zna ten budynek. Mijają go
w drodze do pracy, szkoły, czy podczas spa-
ceru. Widać go również z okien pociągów
podmiejskich i dalekobieżnych. Wielu spyta-
nych o Willę Jasny Dom powie, „to ta kamie-
nica z apteką”, „obok parku”, „vis- à- vis stacji
PKP”. Ktoś zna mieszkającego w niej męż-
czyznę, ktoś inny bywał na parterze u kole-
żanki z klasy. Znacznie mniej ludzi ma
świadomość, jaką mroczną tajemnicę skry-
wała w sobie przez dziesięciolecia.

OZODBA CENTRALNEJ CZĘŚCI
WŁOCH
Willa Jasny Dom została wybudowana pod

Z kart włochowskiej historii - WILLA JASNY DOM 
koniec lat 30-tych ubiegłego stulecia, na
zlecenie ówczesnego burmistrza Włoch,
Franciszka Kosteckiego. Piękna, modernis-
tyczna bryła, usytuowana u zbiegu trzech
ulic: 11 listopada, (obecnej Świerszcza),
Cienistej i Józefa Piłsudskiego, (obecnej
Globusowej) była niekwestionowaną
ozdobą centralnej części dzielnicy.

NOWY WŁAŚCICIEL
Z nieznanych powodów, Kostecki sprzedał
dom przedwojennemu rejentowi, Józefowi
Kasperkiewiczowi, na stałe mieszkają-
cemu w Pabianicach. 
Krótko po wybuchu II Wojny Światowej,
Kasperkiewicz wraz z żoną, Wandą z Wito-
szyńskich oraz dziećmi, Mieczysławem 
i Ireną zamieszkali na 2 piętrze kamienicy.
Po zbombardowaniu gmachu Instytutu
Aerodynamiki Politechniki Warszawskiej

Willę zamieszkiwał również Czesław Maciej
Piecewicz-Witoszyński1, założyciel Instytutu,
prywatnie szwagier Kasperkiewicza. 

1 Czesław Witoszyński, (1875-1948), polski inżynier mecha-
nik, konstruktor maszyn, profesor aerodynamiki, nazywany
ojcem polskiego lotnictwa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/24_lutego

W pierwszej kolejności obejrzałam film, który
reklamowany jako film znakomity, takim się
okazał. W wieku 86 lat Roman Polański na-
kręcił jeden z najlepszych filmów w swojej
karierze. Oficer i szpieg to precyzyjnie skon-
struowany thriller polityczny, dramat sumienia
mający za tło słynną aferę Alfreda Dreyfusa.
Świetny film zmotywował mnie do przeczy-
tania książki, którą chciałam Państwu gorąco
zarekomendować. Chodzi o książkę Roberta
Harrisa pod takim samym jak film tytułem,
czyli „Oficer  i szpieg”. Do napisania powieści
namówił  Harrisa właśnie Roman Polański. 

Był 2012 rok, obaj mieli już na koncie owocną
współpracę przy ekranizacji „Autora widmo”.
Panowie spotkali się w Paryżu na lunchu, aby
porozmawiać o kolejnym wspólnym projek-
cie. Pisarz zauważył, że w biurze  reżysera jest
sporo książek poświęconych aferze Dreyfusa.
Jak się okazało, Polański od zawsze chciał 
zrobić film na ten temat, nie miał jednak po-
mysłu na odpowiednie poprowadzenie histo-
rii. Zaproponował więc Harrisowi, żeby swoją
kolejną książkę napisał właśnie o  tej głośnej
aferze. Pisarz  przystępując do pracy nad po-
wieścią,  przeprowadził szeroko zakrojone 
badania. Zapoznał się z całą dokumentacją 
dotyczącą sprawy Dreyfusa, przeczytał
wszystkie transkrypcje z procesu, ówczesne
relacje z gazet, każdą dostępną książkę 
poświęconą aferze, a także tajne akta, które 
– tak się szczęśliwie złożyło – francuski rząd
udostępnił online właśnie w 2012 roku. 
Bardzo szybko autor powieści  odkrył, że to
genialna  historia szpiegowska, która będzie
chętnie czytana nie tylko przez miłośników
historii i polityki. Historia skazania na podsta-

wie sfałszowanych dowodów kapitana fran-
cuskiej armii, jedynego Żyda w sztabie gene-
ralnym, podejrzewanego o szpiegostwo na
rzecz Niemiec,  została przez  Harrisa opowie-
dziana z punktu widzenia antysemity, współ-
sprawcy tragedii, pułkownika Georges’a
Picquarta. Przekonany o winie Dreyfusa 
Picquart nic nie wiedział o antysemickim
spisku zawiązanym na szczytach armii przez
generałów i elitę polityczną III Republiki. 
Dopiero gdy awansował na szefa wywiadu
i wpadł mu w ręce podrobiony list, służący
jako rzekomy dowód winy Dreyfusa, zrozu-
miał, że zdegradowany i skazany na doży-
wotni pobyt w kolonii karnej na Diabelskiej
Wyspie został niewinny człowiek. 

Postawa sygnalisty Picquarta dlatego wydaje
się tak fascynująca i wyjątkowo aktualna, 
ponieważ skupia jak w soczewce nie tylko 
dylematy XIX-wiecznej Europy, ale i całego
współczesnego świata. To w jego sumieniu
toczy się walka o rzetelną (obiektywną) ocenę
rzeczywistości – bez względu na konsekwen-
cje. Co ciekawe, jedyną postacią, która w
„Oficerze i szpiegu” przez cały czas znajduje
się poza centrum wydarzeń, jest sam Alfred
Dreyfus. Jego tragedia polegała na tym, że nie
kontrolował tego, co się działo w jego sprawie.
Jedyne, co mógł zrobić, to zachować kondycję
– zarówno psychiczną, jak i fizyczną. Musiał
po prostu przetrwać na bezludnej wyspie, na
którą został zesłany. To też wyjaśnia, dlaczego
historia nie mogła być opowiedziana z jego
punktu widzenia. Idealnie z kolei do roli tej
nadawał się Picquart. W końcu bez jego
udziału nigdy nie udałoby się ujawnić afery.
Jego perspektywa jest tym ciekawsza, że

Robert Harris: Oficer i szpieg
Wydawnictwo ALBATROS 2014; 2019.

nigdy nie okazywał wielkiej sympatii Dreyfu-
sowi. Postanowił działać, ponieważ uważał,
że to, co się stało, było złe, a ukrywanie zła
wyrządziłoby armii poważne szkody. 

Książka jest świetnie napisana, a na dodatek
ma to drugie dno, które sprawia, że treść osa-
dzona w zamierzchłych już czasach jest ak-
tualna także dla nas żyjących w XXI już
wieku. Gorąco polecam zarówno książkę jak
i film. Świetnie się uzupełniają.

Beata Zasada – Wysocka
Wypożyczalnia nr 71

Książka dostępna jest w: 
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36a
- Wypożyczalni nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2
- Wypożyczalni nr 71, ul. Astronautów 1
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W styczniu 1945 roku, z nakazu komen-
danta wojennego miasta Włochy, majora
Puszkowa, rodzina Kasperkiewiczów wraz
z pozostałymi mieszkańcami Willi Jasny
Dom została zmuszona do opuszczenia
domu, by już nigdy do niego nie powrócić.

WALKA O ODZYSKANIE DOMU
W 1946 roku Józef Kasperkiewicz rozpo-
czął 12-letnią walkę o odzyskanie swojej
własności; pisma kierował między innymi
do ówczesnych władz, czy Rejonowej 
Komendy Uzupełnień. W swojej korespon-
dencji powoływał się nie tyle na święte
prawo własności, co na bardzo trudną 
sytuację, w jakiej znalazła się rodzina. 
Niestety, jego prośby nie zostały wysłu-
chane. Józef Kasperkiewicz zmarł w 1958
roku, nie odzyskawszy swojego domu.
Przez kolejnych kilkadziesiąt lat los „Jasnej”
nie był znany rodzinie zmarłego rejenta. Bliscy
Kasperkiewicza żyli w skrajnej biedzie; powrót
do włochowskiego domu był niemożliwy.

WILLA NA POWRÓT W RĘKACH
PRAWOWITYCH WŁAŚCICIELI
W 1992 roku, po dwuletniej, trudnej walce,
moim rodzicom udało się odzyskać dom,
który w całości zamieszkany był przez tak
zwanych lokatorów z nakazu. Nie mie-
liśmy wówczas wstępu do żadnego z po-
mieszczeń. Taka sytuacja utrzymywała się
do 1999 roku, w którym odzyskaliśmy
jedno z mieszkań. Wtedy też, zaczęliśmy
częściej przyjeżdżać do Warszawy, szcze-
gólnie w związku z obowiązkami admi-
nistracyjnymi.

ODKRYCIE W SYMBOLICZNYM
DNIU
11 listopada 2000 roku, w związku z 
obchodami Święta Niepodległości, tata,
(wnuk Józefa Kasperkiewicza), mama i ja
przyjechaliśmy do Warszawy. Zajmowane
przez nas mieszkanie można było ogrze-
wać jedynie piecami kaflowymi. Było
przeraźliwie zimno , a my nie mieliśmy
opału. Z pomocą przyszła zaprzyjaźniona
z nami lokatorka, Pani Krystyna Zubo-
wicz, która użyczyła nam węgla znajdują-
cego się w piwnicy przez Nią zajmowanej.
Kiedy zeszłyśmy z mamą do podziemi ro-
dzinnego domu, naszym oczom ukazały
się wyryte na cegłach nazwiska, daty, Znak
Polski Walczącej oraz napis: Bóg, Honor 
i Ojczyzna. 
O znalezisku moja mama poinformowała
Instytut Pamięci Narodowej.

PRZERAŻAJĄCA PRZESZŁOŚĆ
WILLI JASNY DOM
W grudniu 2000 roku, po przeprowadzonej

przez historyków i prokuratorów Instytutu
Pamięci Narodowej wizji lokalnej, 
tragiczna przeszłość Willi Jasny Dom 
została potwierdzona.
Okazało się, iż przedmiotowy obiekt, 
w okresie od lutego do października 1945
roku, był siedzibą i katownią Głównego
Zarządu Informacji Wojska Polskiego. 
W jego piwnicach urządzono cele 
więzienne, a na wyższych kondygnacjach
znajdowały się pokoje przesłuchań i biura. 
We wspomnianym okresie funkcjonowania
aresztu bestialskiemu traktowaniu poddano
ponad tysiąc kobiet i mężczyzn, w tym 
żołnierzy Armii Krajowej.

PRAWDA WYRYTA NA CEGŁACH
Potwierdzeniem ponurej przeszłości 
piwnic są zachowane do dziś wyryte na
ceglanych ścianach napisy, kalendarze 
kreskowe oraz drzwi z wyciętymi charak-
terystycznymi judaszami. Największą grozę
budzą błagalne napisy: „Jezu Wyratuj” 
i wyryty nad nim znak krzyża oraz „Matko
Boża Opiekunko Nasza Wyratuj”, świad-
czące o nieludzkich warunkach i torturach,
jakimi aparat władzy komunistycznej pod-
dawał więźniów.

FUNDACJA WILLA JASNY DOM
W 2013 roku podjęliśmy decyzję o powo-
łaniu fundacji „WILLA JASNY DOM”,
której nazwa jest ukłonem dla historycznej
nazwy budynku.
W ramach swojej działalności społecznie
sprawujemy pieczę nad przedmiotowym
miejscem, bezpłatnie udostępniamy zabyt-
kowe piwnice zwiedzającym, organizu-
jemy prelekcje i wystawy, realizujemy 
i współrealizujemy projekty edukacyjne
dla młodzieży i dorosłych, angażujemy się
w liczne akcje społeczne mające na celu
rozpowszechnianie wiedzy zarówno o w/w
areszcie, jak i dramacie Ofiar reżimu 
komunistycznego. 
Przedstawiciele Fundacji Willa Jasny Dom
wspierają także inicjatywy innych organi-
zacji pozarządowych. Wspomogliśmy
m.in. walkę o zachowanie katowni przy 

ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, która 
również dzięki naszym apelom została 
wpisana do rejestru Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Jesteśmy członkami Komitetu Zachowania
Reduty Ordona, jak i Społecznego Komi-
tetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
We współpracy z Urzędem do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych
współorganizujemy uroczystości upamiętnia-
jące Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” na terenie dzielnicy Włochy,
które od lat odbywają się pod Willą Jasny
Dom.
Z roku na rok przybywa na nie coraz 
większa rzesza mieszkańców Włoch i War-
szawy, którzy chcą oddać hołd Żołnierzom
Wolności.
Tegoroczne obchody Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się
27 lutego o godzinie 17:00 przed Pamiąt-
kową Tablicą przy ul. Świerszcza 2.

Marlena Piekarska-Olszówka

Więcej informacji na:
willajasnydom.pl lub
ttps://www.facebook.com/fundacjawilla-
jasnydom/

Kontakt do Funadcji, tel. 532 423 657,
e-mail: fundacja@willajasnydom.pl
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http://willajasnydom.pl/
https://www.facebook.com/fundacjawillajasnydom/
https://www.facebook.com/fundacjawillajasnydom/
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Warszawa zbiera deszczówkę
Celem „Warszawskiego programu ochrony
zasobów wody”, jest ochrona i zwiększenie
zasobów wody w Warszawie. Na program
składa się 6 filarów działań, m.in. dotacje na
budowę urządzeń retencyjno-rozsączających
oraz zbiorników wodnych. Realizatorami 
programu są jednostki miejskie, inwestorzy
prywatni oraz mieszkańcy. 

I filar – dotacje retencyjne
Do 31 lipca 2020 roku można składać wnioski
o dotację na budowę zbiorników do zbierania
deszczówki. Dotacje są udzielane na budowę:
● urządzeń retencyjno-rozsączających (np.
skrzynki rozsączające, studnie chłonne, 
drenaże rozsączające, ogrody deszczowe). 
● zbiorników retencyjnych (zbiorniki pod-
ziemne lub powierzchniowe, szczelne lub 
zapewniające wsiąkanie wody do gruntu,
otwarte w formie oczka wodnego lub za-
mknięte). Ze zbiorników można pobierać
wodę do ponownego jej wykorzystania, np. do
podlewania terenów zieleni.
Dotacje są skierowane:
● do podmiotów niezaliczonych do sektora 
finansów publicznych, w wysokości do 80 %
rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji,
ale nie więcej niż:
● 4 000 zł dla osób fizycznych oraz osób 
fizycznych prowadzących działalność gospo-
darczą;
● 10 000 zł dla pozostałych podmiotów nie-
zaliczonych do sektora finansów publicznych.
● dla jednostek sektora finansów publicznych,
będących gminnymi lub powiatowymi oso-
bami prawnymi, w wysokości do 80 % rze-
czywistych kosztów realizacji inwestycji.
Zbieranie i zagospodarowywanie wód opado-
wych w miejscu ich powstawania ogranicza
odpływ wody z miasta. Dzięki budowie urzą-
dzeń służących do tego celu, czyli tworzeniu
tzw. błękitnej infrastruktury, łagodzimy nieko-
rzystne zmiany klimatyczne powstające w
mieście. Przeciwdziałamy przesuszaniu tere-
nów miejskich, obniżaniu się zwierciadła
wody gruntowej. Oszczędzamy również prze-
pełnione kanalizacje deszczowe, które mogą
w czasie gwałtownych opadów generować
powodzie. Więcej wody zagospodarowanej,
to więcej roślin i zwierząt w mieście. 

Dotychczas wpłynęło 606 wniosków, na
kwotę 2,52 mln zł z 3,5 mln zł zarezerwowa-
nych na ten cel. Przygotowano 191 umów o
dotację, a pozostałe wnioski są w opracowaniu
i uzupełnianiu danych przez wnioskodawców.
Podpisano 99 umów. Pierwsze dotacje zostały
już rozliczone. 

II filar - obszary naturalnej retencji
Jeziora, rzeki, torfowiska, bagna czy tereny
podmokłe są naturalnymi zbiornikami 

retencyjnymi. W tym roku realizujemy projekt
ochrony zagrożonych gatunków związanych
z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy,
w ramach którego zostaną poprawione wła-
ściwości retencyjne wybranych terenów np.
przez budowę zastawek i renaturyzację linii
brzegowej wybranych cieków i zbiorników
wodnych.

III filar - powierzchnie przepuszczalne 
Rozpłytowujemy powierzchnie nieprzepusz-
czalne dla wody czyli np. asfaltowe czy beto-
nowe, co sprzyja tworzeniu się miejsc
biologicznie czynnych, opartych na przyro-
dzie. Takie miejsca sprzyjają powstawaniu
siedlisk roślin i zwierząt, a dodatkowo obni-
żają temperaturę w mieście w okresie letnim 
i zwiększają bioróżnorodność fauny i flory
miejskiej. Rozpłytowanie pozwala na zatrzy-
manie wód opadowych i roztopowych w miej-
scu gdzie one powstały. Przykładem są:
rozpłytowana w 2018 r. centralna wyspa ronda
pl. Politechniki - 500 m2 na powierzchni 
której zostały posadzone byliny. Kolejne
miejsca to: Bonifraterska (2018), Lindleya
(2018), al. Szucha (2019).
Stawiamy również na zielone tory tramwa-
jowe - w czerwcu br. skończą się prace na to-
rowisku przy ul. Grochowskiej. W Warszawie
będzie łącznie 25 km zielonych torów tram-
wajowych. 
Od 2019 r. na terenach Zarządu Zieleni mamy
blisko 100 ha łąk - 20 ha łąk kwietnych w par-
kach i ponad 80 ha trawników przyulicznych
pozostawionych jako tzw. miejskie łąki 
- trawy i rośliny dwuliścienne, które magazy-
nują wodę. 

IV filar - kanały miejskie
Dostosowujemy zarządzanie przepływami 
w istniejącej sieci kanałów i zbiorników 
wodnych w mieście. Zmieniamy funkcję 

kanałów - z drenującej na nawadniającą. 
Z 29 zarządzanych przez miasto kanałów 
wybrano 6, na których zostaną założone urzą-
dzenia piętrzące i sterujące przepływem wód.
Wykonane zostały już prace na pierwszym 
z nich - Kanale Gocławskim. Dzięki piętrzeniu
w kanałach napełniły się również przyległe do
nich zbiorniki: Jezioro Balaton, Kamionkow-
skie oraz zespół zbiorników w Parku Skary-
szewskim.

V filar - ujęcia wody podziemnej
Dodatkowym źródłem zaopatrzenia w wodę
dla mieszkańców jest 85 ogólnodostępnych
ujęć wody podziemnej tzn. ujęć wody oligo-
ceńskiej czwartorzędowej. Ujęcia wody 
podziemnej mogą być alternatywnym dla
mieszkańców dostępem do wody pitnej, 
w przypadku długotrwałego niskiego poziomu
Wisły. Obecnie analizowane są możliwości
prawne zachowania ujęć miejskich oraz ujęć
prywatnych, np. poprzez zapisy w miejscow-
ych planach zagospodarowania przestrzen-
nego czy wnioskowaniu o zmiany przepisów
ogólnokrajowych. 

VI filar - procedury planistyczne
Działania zapobiegające odwodnieniu miasta
i zwiększeniu retencji uwzględniamy również
w miejscowych planach przestrzennego już na
etapie planowania, na etapie uzgodnień w za-
kresie odprowadzania wód opadowych lub
roztopowych z terenu planowanych inwesty-
cji, poprzez zastosowanie zielono-błękitnej in-
frastruktury (zielone dachy i ściany, ogrody
deszczowe), konieczność retencjonowania
wód opadowych czy zakaz likwidacji istnie-
jącej sieci hydrograficznej (kanały, rowy) i jej
zakrywania.

Więcej informacji na: 
zielona.um.warszawa.pl oraz um.warszawa.pl

http://zielona.um.warszawa.pl/
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nie-przelewki-warszawa-zbiera-deszcz-wk
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