
Dzielnicowy Zespół „Warszawa 
Wspiera” pomaga osobom starszym 
i potrzebującym, które znajdują 
się w grupie ryzyka ze względy na 
wiek, choroby przewlekłe czy ob-
niżoną odporność i nie mogą liczyć 
na rodzinę, bliskich, sąsiadów – Pra-
cownicy Urzędu Dzielnicy Wola 
i Wolskiego Centrum Kultury oraz 

zgłoszonych organizacji pozarządo-
wych robią zakupy żywności, leków 
czy środków higienicznych, poma-
gają również w wynoszeniu śmieci. 
Właśnie teraz musimy szczególną 
troską objąć osoby najbardziej za-
grożone, w tym szczególnie seniorów 
– mówi Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz dzielnicy Wola.

Aby skorzystać z pomocy Dziel-
nicowego Zespołu „Warszawa 
Wspiera” wystarczy zadzwonić pod 
numer 22 325 66 44 (zgłoszenia są 
przyjmowane od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00–16:00) lub wy-
słać e-mail na adres wola.wsparcie@
um.warszawa.pl. Wsparcie zespołu 
polega na zrobieniu raz w tygodniu 
zakupów oraz wyniesieniu śmieci.

Wola zachęca również miesz-
kańców do włączenia się w pomoc 
sąsiedzką. – Sprawdźmy czy w naj-
bliższej okolicy nie mieszka osoba 
starsza, z obniżoną odpornością lub 
przewlekle chora, która w związku 
z zagrożeniem koronawirusem nie 
powinna wychodzić z domu nawet po 
zakupy i której można pomóc – mówi 
Wojciech Lesiuk, zastępca burmistrza 
Woli. Na stronie 6 zamieszczamy pla-
kat akcji „Możesz na mnie liczyć”, 
który można wyciąć i powiesić np. na 
klatce schodowej lub w windzie. 

red.
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Polska dołączyła do krajów 
doświadczanych przez pandemię 
koronawirusa. Ważne jest, byśmy 
w tych trudnych chwilach trzyma-
li się razem i pamiętali o sobie na-
wzajem. Szczególnie musimy dbać 
o naszych seniorów, którzy są naj-
bardziej narażeni na groźne powi-
kłania. Wszyscy bądźmy odpowie-
dzialni, nie narażajmy niepotrzebnie 
siebie i innych. Wolskie Centrum 

Kultury i Centrum Aktywności Mię-
dzypokoleniowej „Nowolipie” szu-
kają wolontariuszy, którzy poświęcą 
swój czas i pomogą w opiece nad 
wolskimi seniorami.

Warszawa zdecydowała, że 
najemcom lokali miejskich przy-
sługiwać będzie obniżka czynszu. 
Zachęcam wszystkich Państwa do 
składania wniosków do Zakładu 
Gospodarowania Nieruchomościa-
mi dla Dzielnicy Wola.

Piękna pogoda zachęca do spa-
cerów w Lasku na Kole i w wol-
skich parkach, ale pamiętajmy, że 
decyzją rządu musimy powstrzymać 
się od tych aktywności. Otwarte zo-
stały trzy nowe stacje metra na Woli: 

Płocka, Młynów i Księcia Janusza, 
jednak z powodu epidemii w dniu 
otwarcia widać tam było tylko poje-
dyncze osoby. Dobrze, że posłuchali 
Państwo apeli prezydenta Rafała 
Trzaskowskiego, by nie zwiedzać 
nowych stacji. Korzystać z nich po-
winni teraz tylko ci, którzy muszą. 
Wszystkich innych prosimy, by 
z wykorzystywaniem tej potrzebnej 
i długo oczekiwanej infrastruktury 
zaczekali, aż sytuacja się unormuje.

Wszyscy bądźmy odpowiedzial-
ni, nie narażajmy niepotrzebnie sie-
bie i innych. Wytrzymajmy ten czas 
izolacji, tę godzinę próby.

Ewa Statkiewicz 
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola

Dziś wszyscy mierzymy się 
z pandemią koronawirusa oraz jej 
skutkami. W tych trudnych chwi-
lach najważniejsza jest wzajemna 
pomoc i życzliwość. Szczególną 
troską musimy otoczyć seniorów 
i osoby samotne, dlatego już dzia-
ła Dzielnicowy Zespół „Warszawa 
Wspiera”. Nasi pracownicy robią 
zakupy, pomagają w wynoszeniu 
śmieci. Tych, którzy mogą i chcą 
pomagać, gorąco zachęcam do włą-
czenia się w akcję pomocy sąsiedz-
kiej. Pamiętajmy również o miesz-
kających na Woli cudzoziemcach, 
dla których dodatkowym proble-
mem może być bariera językowa.

Wiele naszych działań prowa-
dzimy teraz zdalnie, za pomocą 
telefonu i internetu. W ten sposób 
oferujemy tak potrzebną teraz po-
moc psychologiczną oraz prawną. 
Z kolei Wolskie Centrum Kultury, 
Biblioteka Publiczna oraz Zespół 
Wolskich Placówek Edukacji Kul-
turalnej przygotowały bogatą ofer-
tę zajęć online. Możemy w sposób 
zdalny uczyć się języków, wolscy 
bibliotekarze czytają dzieciom baj-
ki i wiersze, organizowane są nawet 
zajęcia taneczne i plastyczne.

Nie zapominamy również 
o wolskich przedsiębiorcach. Trwa 
akcja „Kupuj na Woli”, której celem 
jest wsparcie wolskich restauracji 
i innych lokali gastronomicznych 
oraz sklepów oferujących dostawy 
jedzenia na wynos. Obniżamy też 
czynsze w lokalach usługowych 
– wnioski w tej sprawie przyjmuje 
Zakład Gospodarki Nieruchomo-
ściami.

Przypominam, że z Urzędem 
Dzielnicy Wola można skontakto-
wać się telefonicznie lub mailowo. 
Do Państwa dyspozycji są również 
infolinia 19115, portal Empatia oraz 
platforma ePUAP.

Krzysztof Strzałkowski 
Burmistrz Woli

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy!

Szanowni 
Mieszkańcy,

MusiMy sobie 
pomagać
Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia 
z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym 
przewlekle chorych. Dzielnica Wola wspiera mieszkańców - powołany został 
Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera”, a każdy chętny może włączyć się 
do miejskiej akcji „Pomoc sąsiedzka” 

INSTAGRAM.COM/MIEJSKAWOLA

WOLA W INTERNECIE:

FACEBOOK.COM/MIEJSKAWOLA
FACEBOOK.COM/
WOLSKIECENTRuMKuLTuRA

TWITTER.COM/MIEJSKAWOLA
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WsPARCie DLA seNioRÓW

W związku z trwa-
jącym stanem epidemii 
Wolska Rada Seniorów 
informuje, iż wszyst-
kie czwartkowe dyżury 
w Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej 
„Nowolipie” przy ul. No-
wolipie 25B zostają od-
wołane. O wznowieniu 
dyżurów zostaną Państwo 
powiadomieni za po-

średnictwem dostępnych 
przekazów medialnych.

W szczególnych wy-
padkach można kontak-
tować się telefonicznie 

z członkami prezydium 
Wolskiej Rady Seniorów:

Przewodniczący 
Zbigniew Ogonowski 
– tel. 606 234 337

Sekretarz 
Elżbieta Kowalska 
– tel. 601 217 966

Prezydium Wolskiej 
Rady Seniorów

ZawiesZenie dyżurów wolskiej 
RADy seNioRÓW
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Ograniczenia zwią-
zane z pandemią koro-
nawirusa odbijają się 
negatywnie na sytuacji 
wolskich przedsiębior-
ców. Zamknięte są re-

stauracje i inne lokale 
gastronomiczne. Wiele 
oferuje jednak dania na 
wynos, a niektóre sklepy 
zaczynają dowozić zaku-
py do domów. W związ-

ku z tym dzielnica uru-
chamia akcję „Kupuj na 
Woli”. – Chcemy wspie-
rać wolskich restaurato-
rów i właścicieli lokali 
gastronomicznych oferu-

jących dania na wynos 
oraz sklepikarzy świad-
czących usługę dostawy 
zakupów do domu. Dla-
tego zachęcam wszystkich 
przedsiębiorców działają-

cych na Woli, którzy oferują 
tego typu usługi, do przesyła-
nia na adres mailowy kupujna-
woli@um.warszawa.pl dekla-
racji wzięcia udziału w tej 
akcji – mówi Grażyna Orze-
chowska-Mikulska, zastępca 
burmistrza dzielnicy Wola. 
– Jednocześnie zachęcam 
mieszkańców do korzystania 
z oferty wolskich usługodaw-
ców – dodaje.

Na stronie internetowej 
www.wola.waw.pl znajduje 
się baza restauracji i innych 
lokali gastronomicznych, 
które oferują dowóz posił-
ków, oraz sklepów dostar-
czających zakupy do domu. 
Dzięki temu mieszkańcy 
w jednym miejscu znajdą 
informacje, gdzie w okolicy 
mogą zamówić jedzenie lub 
zakupy.

Przedsiębiorcy dzia-
łający na Woli i oferujący 
dania na wynos lub dostawy 
zakupów do domu po-
winni na adres mailowy  
kupujnawoli@um.warszawa.pl 
przesłać następujące infor-
macje: nazwę firmy, adres, 
kontakt (numer telefonu lub 
e-mail) i – opcjonalnie – ad-
res strony internetowej. Baza 
danych będzie na bieżąco 
uzupełniana.

Warszawa z kolei uru-
chomiła platformę in-
ternetową do zamawia-
nia jedzenia na wynos  
www.wspieramgastro. 
warszawa.pl. Każdy zainte-
resowany restaurator może 
stworzyć tam swoje menu 
i sklep online pod wspólną 
domeną. Już teraz można 
wybierać z bogatej oferty kil-
kunastu restauracji, a możli-
wości cały czas przybywa.

red.

Z obniżki czynszu będą 
mogli skorzystać najem-
cy miejskich lokali użyt-
kowych, których dzia-
łalność została dotknięta 
konsekwencjami epidemii, 
w szczególności: obiektów 
gastronomicznych (restau-
racji, kawiarń, barów itp.), 
hoteli, ośrodków kultural-
nych, obiektów sportowych, 
salonów fryzjerskich i ko-
smetycznych oraz punktów 

handlu detalicznego i skle-
pów, które z uwagi na wpro-
wadzone ograniczenia nie 
mogą prowadzić normalnej 
działalności. – Chcemy po-
móc lokalnym przedsiębior-
com w tym trudnym czasie, 
dlatego obniżki mogą być 
udzielane począwszy od dnia 
14 marca 2020 roku do dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu 
epidemii, na okres nie dłuż-

szy niż 3 miesiące – mówi 
Wojciech Lesiuk, zastępca 
burmistrza dzielnicy Wola.

W wypadku najemców 
zmuszonych do całkowite-
go zamknięcia działalności, 
czynsz może być obniżony 
do wysokości miesięcznych 
kosztów utrzymania nieru-
chomości, w której znajduje 
się lokal. Najemcy, którzy 
nadal prowadzą działalność, 
mogą liczyć na obniżkę 

w wysokości 80 procent. 
Wnioski organizacji poza-
rządowych prowadzących 
działalność pożytku publicz-
nego będą rozpatrywane 
indywidualnie przez Zarząd 
Dzielnicy Wola.

Tego typu rozwiąza-
nia wspierają wolscy radni. 
– Okoliczności związane 
z pandemią koronawirusa 
w drastyczny sposób ogra-
niczają lub wręcz uniemoż-
liwiają prowadzenie działal-
ności gospodarczej. Sytuacja 
finansowa najemców lokali 
użytkowych pogorszyła się 
w sposób dramatyczny. Po-
nieważ lokalna społeczność 
jest dla nas najważniejsza, 
z prawdziwą satysfakcją 
przekazuję informację, że 
prezydent, radni Warszawy, 
radni dzielnicy Wola i zarząd 
dzielnicy jednoznacznie opo-
wiedzieli się za wprowadze-

niem znaczącej obniżki lub 
wręcz zwolnienia z czynszu 
podmiotów korzystających 
z lokali użytkowych miasta 
stołecznego Warszawy. Go-
rąco zachęcam do składania 
wniosków i obniżenia czyn-
szu – mówi Dariusz Puścian, 
radny dzielnicy Wola.

Aby uzyskać obniż-
kę czynszu, należy wypeł-
nić prosty wniosek, któ-
ry znajduje się na stronie  
www.zgnwola .waw.p l 
i wysłać mailem – wnioski.
koronawirus@zgnwola.waw.pl 
– lub pocztą na adres: Zakład 
Gospodarowania Nierucho-
mościami w Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawy, ul. Generała 
J. Bema 70, 01-225 Warszawa. 
W razie dodatkowych pytań 
ZGN Wola zachęca do kontak-
tu telefonicznego pod nume-
rem 22 49 58 435.

red.

akcja „kupuj na woli”
W naszej dzielnicy startuje akcja „Kupuj na Woli”, której celem jest wspieranie 
lokalnych restauratorów oferujących dania na wynos oraz sklepikarzy 
dostarczających zakupy do domu

Najemcy miejskich lokali użytkowych dotknięci konsekwencjami epidemii 
koronawirusa mogą skorzystać z obniżki czynszu. Wystarczy wypełnić prosty 
wniosek i wysłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Uchwałę w tej sprawie 
przyjął Zarząd Dzielnicy Wola

wsparcie dla prZedsiĘBiorców

oBniżka cZynsZu dla 
prZedsiĘBiorców
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Urząd Dzielnicy Wola

W ramach Punktu Infor-
macyjno-Konsultacyjnego 
Urząd Dzielnicy Wola uru-
chomił telefoniczną pomoc 
psychologiczną. Pod tele-
fonem dyżuruje psycholog 
gotowy do wysłuchania, 
zrozumienia, akceptacji 
i poszukiwań alternatyw-
nych sposobów myślenia 
i funkcjonowania w kryzy-
sie. Działa też pomoc psy-
chologiczna online w języku 
migowym.

Punkt Informacyjno-
Konsultacyjny 
tel. 22 443 57 60 
tel. 22 443 57 58 
poniedziałek 10:00–14:00 
środa 12:00–16:00 
czwartek 11:00–15:00

Pomoc psychologiczna 
online w języku migowym 
dla osób słabosłyszących 
i niesłyszących 
Na konsultacje obowiązują 
zapisy: 
telefon (sms, wideokonfe-
rencja, rozmowa głosowa): 
601 436 000 
e-mail: zapisy@ 
pa-nieslyszacy.info 
godziny pracy psychologa: 
poniedziałek 16:00–20:00 
czwartek 10:00–14:00

Ośrodek Pomocy 
Społecznej

Każdy, kto potrzebuje 
wsparcia z powodu niepoko-
ju, innych trudnych emocji 
lub sytuacji kryzysowych, 
może skontaktować się 
z zespołem psychologów 
i interwentów kryzysowych 
wolskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Pomoc udziela-
na jest również anonimowo.

Psycholodzy dyżurują od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach 8:00–16:00. 
Zapotrzebowanie na tę for-
mę pomocy można zgłaszać 
pod numerem telefonu: 
22 571 50 00; pracownik 
Punktu Obsługi Interesanta 
skieruje nas do właściwego 
specjalisty. 
Do dyspozycji jest także 
adres mailowy: sekretariat@
ops-wola.waw.pl

Wsparcie dla osób 
starszych i opiekunów

Konsultacje telefoniczne 
i online dla osób starszych, 
które potrzebują wsparcia, 
czują się zaniepokojone, 
zdezorientowane nową sy-
tuacją i jej ograniczeniami, 
oraz dla opiekunów osób 
starszych, którzy odczuwają 
wyczerpanie, zniecierpliwie-
nie i szukają rozwiązań trud-
nych sytuacji.

Stowarzyszenie Syntonia

tel. 792 810 820 lub 
792 810 180 
e-mail: wsparcieopiekunow@
gmail.com; 
zapisy@syntonia.org.pl 
skype:  
Wsparcie Opiekunów 
dyżury: 
poniedziałek 9:00–13:00; 
wtorek i środa 9:00–12:00

Polski Czerwony Krzyż

tel. 607 050 655 
poniedziałki–piątki w godz. 
9:00 do 14:00 
– porady konsultanta 
poniedziałki 8:00–20:00 
oraz czwartki 18:00–20:00 
– porady psychologa

Pomoc i zajęcia dla 
rodziców, młodzieży, dzieci

Zespół Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznych nr 1

tel. 515 070 858 – terapeuta 
Żaneta Grabarek – rodzice 
i dzieci w wieku starszym 
szkolnym i młodzież: 
pon. – godz. 16:00–19:00 
wtorek – godz. 15:00–19:00 
czwartek – godz. 15:00–19:00

tel. 798 472 774 – terapeuta 
Łukasz Godek – rodzice 
i dzieci w wieku szkolnym 
i młodzież: 

pon. – godz. 11:00–16:00 
środa – godz. 9:00–14:00

tel. 514 905 732 – terapeuta 
Lidia Magadzia – rodzice 
dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz dzieci w wieku 
szkolnym: 
wtorek – godz. 12:00–16:00 
środa – godz. 9:00–13:00 
czwartek – godz. 16:00–19:00

Warszawskie Towarzy-
stwo „Powrót z U”

Jeśli potrzebujesz wsparcia 
w tych trudnych dniach za-
grożenia epidemicznego, 
zadzwoń. Specjaliści z War-
szawskiego Towarzystwa 
„Powrót z U” służą pomocą 
i doświadczeniem:

pon. 15:00–20:00 
tel. 608 329 995  
skype: Barbara Kremer 
czwartek w godz. 
16:00–19:00, 
tel. 690 564 562 
piątek w godz. 12:00–15:00 
tel. 518 099 788 
sobota w godz. 14:00–19:00 
tel. 509 085 014

Fundacja Rozwoju 
Rodziny „RoRo”

Fundacja zaprasza na 5. edy-
cję projektu „Rodzicem być 
– sobą być”, czyli nieodpłat-
ne warsztaty online dla ro-
dziców i dzieci. Uczestnicy 

nauczą się, jak radzić sobie 
ze stresem oraz zadbać o sie-
bie i najbliższych w sytuacji 
kryzysu. Zajęcia skierowane 
są do przyszłych rodziców, 
rodziców/opiekunów praw-
nych dzieci do 6 roku ży-
cia oraz dzieci w wieku od 
6 miesięcy do 6 lat wraz z ro-
dzicami/opiekunami prawny-
mi, zamieszkujących Wolę.

Tematyka zajęć została 
dostosowana do aktual-
nych potrzeb mieszkańców 
i głównym ich celem jest 
wspieranie rodzin w od-
najdywaniu się w nowej, 
nietypowej sytuacji. Stąd 
zagadnienia związane ze 
stresem, złością, emocjami, 
samoregulacją, dbaniem 
o siebie i wzajemnością, by 
móc wspierać i towarzyszyć 
najbliższym w tych okolicz-
nościach.   
   
Zapisy odbywają się przez 
stronę www.fundacjaroro.
org. Osoby zainteresowane 
udziałem w zajęciach, ale 
pozbawione możliwości 
śledzenia strony interne-
towej, mogą kontaktować 
się poprzez e-mail: liliana. 
marciniak@fundacjaroro.org

Wolskie Centrum 
Zdrowia Psychicznego

Wsparcia udziela także 
Wolskie Centrum Zdrowia 
Psychicznego.

Specjalistyczne porady le-
karzy psychiatrów, psycho-
logów i psychoterapeutów 
w ramach NFZ można uzy-
skać telefonicznie i online: 
tel. 508 306 594 
e-mail: wczp@wolski.med.pl 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00–18:00.

W czasie izolacji spowodowanej epidemią ważne jest wsparcie 
psychologiczne. W nowej sytuacji mogą nasilać się niepokój, 
przygnębienie, lęk. Zachęcamy do skorzystania z pomocy, którą 
zapewniają placówki dzielnicowe, organizacje pozarządowe 
i Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego. Dodatkowo Urząd 
Dzielnicy Wola uruchomił konsultacje online w języku migowym.

 Jeżeli:
• czujesz stałe przygnębienie,
• nie dajesz sobie rady z codziennością,
• myślisz, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia,
• nie radzisz sobie ze stresem,
• masz ataki paniki,
• odczuwasz osamotnienie,

skontaktuj się z psychologiem.

PoMoC PsyCHoLoGiCZNA

PoMoC PsyCHoLoGiCZNA 
dla miesZkańców woli 
– teLefoNiCZNA i oNLiNe
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Wolskie instytucje kultu-
ralne i edukacyjne przygoto-
wały atrakcyjną ofertę zajęć 
zdalnych. Do akcji „Zostań 
w domu” włączyły się 
m.in. Biblioteka Publiczna, 
Wolskie Centrum Kultury 
czy Zespół Wolskich Placó-
wek Edukacji Kulturalnej. 
– W tym trudnym czasie 
izolacji i walki z epidemią 
przedstawiamy możliwości 
ciekawego spędzania czasu 
w domu. Nasza oferta jest 
niezwykle bogata i każdy 
znajdzie coś dla siebie. Mo-
żemy w sposób zdalny uczyć 
się języków, wolscy bibliote-
karze czytają dzieciom bajki 
i wiersze, organizowane są 
zajęcia taneczne i plastycz-
ne. To tylko niektóre propo-
zycje zajęć online – mówi 
Krzysztof Strzałkowski, 
burmistrz Woli. – Zachęcam 
do odwiedzania stron inter-
netowych i profili na por-
talach społecznościowych 
wolskich placówek, gdzie 
oferta zajęć jest sukcesywnie 
powiększana – dodaje.

Biblioteka na Woli 
www.bpwola.waw.pl
Wszystkie filie Bibliote-

ki Publicznej zgodnie z za-
rządzeniem ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego 
są zamknięte od 12 marca 
do odwołania. Biblioteka 
nie zostawia jednak w tym 
czasie swoich czytelników. 
Duża część jej działań opie-
ra się na promowaniu czy-
telnictwa za pośrednictwem 
internetu, informowaniu 
o ciekawych literackich ini-
cjatywach i podtrzymywa-
niu kontaktu z czytelnikami 
– głównie za pomocą me-
diów społecznościowych.

Na stronie internetowej 
biblioteki powstała baza 
związanych z literaturą mate-
riałów, dostępnych bezpłatnie 
w sieci. Codziennie dodawa-
ne są linki do stron, blogów, 
na których znajdują się pod-
casty, materiały edukacyjne, 
archiwa online i rozmowy 
z pisarzami. Na kanałach 
w mediach społecznościo-
wych z kolei organizowane 
są różne akcje i zabawy dla 

czytelników. W albumie 
„Co czytają bibliotekarze” 
podglądamy pracowników 
podczas lektury książek, na 
profilach poszczególnych filii 
odbywają się konkursy i qu-
izy czytelnicze.

Biblioteka oferuje też 
bezpłatny dostęp do serwi-
sów Legimi i Ibuk Libra 
– odpowiednie kody, upraw-
niające do ściągania materia-
łów, można otrzymać drogą 
mailową. Bez potrzeby wpi-
sywania kodów funkcjonuje 
natomiast baza Wolne Lek-
tury, z którą również współ-
pracuje wolska biblioteka.

Można wreszcie sko-
rzystać z zajęć językowych 
prowadzonych przez Poli-
glotkę z użyciem komuni-
katora internetowego, wziąć 
udział w grach i zabawach 
organizowanych przez filie 
na przeróżnych platformach 
oraz oglądać nagrania, na 
których wolscy biblioteka-
rze czytają dzieciom. Senio-
rzy nadal mogą korzystać 
z cieszącego się dużą popu-
larnością Punktu Cyfrowego 
Wsparcia Seniora – drogą 
telefoniczną lub online.

Wolskie Centrum Kultury 
www.wck-wola.pl

Pasjonata – pracow-
nia rękodzieła artystyczne-
go. Na stronie internetowej 
i w mediach społecznościo-
wych WCK znajdziemy in-
strukcje i filmy z pracami do 
samodzielnego wykonania 
w domu. Można na przykład 

dowiedzieć się, jak zrobić 
piękną ozdobną świecę.

Ekosystem – warszta-
ty łączące ekologię i sztu-
kę – działania kulturalne, 
szczególnie z zakresu sztuk 
wizualnych. Na stronie 
WCK zamieszczone zostały 
instrukcje filmowe, jak wy-
konać drzeworyt i stworzyć 
serię niepowtarzalnych od-
bitek w najstarszej technice 
graficznej lub wosk owijkę 
– ekologiczną alternatywę 
dla folii spożywczej.

„Światłoczuły moder-
nizm” – wykłady o archi-
tekturze dostępne na stronie 
WCK, dotyczące historii 
modernizmu, na przykładzie 
osiedla Koło. O idei osiedli 
społecznych i polskim mo-
dernizmie w międzynaro-
dowym kontekście opowia-
dają m.in. Grzegorz Mika, 
Jarosław Trybuś, Aleksandra 
Kędziorek.

Gimnastyka – na stronie 
WCK znajdziemy interne-
towe treningi tai chi i lekcje 
tańca dla dzieci.

Studio Słowa i Piosen-
ki – w zajęciach wykorzy-
stuje się nagrania przesłane 
przez aplikację Voice Re-
cord Pro. Instruktor doradzi 
w sprawach intonacji, dyk-
cji i interpretacji piosenek. 
Zapisy: m.chrzanowska@
wck-wola.pl; bezpłatne. 
Nauka gry na fortepianie 
– zajęcia prowadzone są za 
pomocą Skype’a metodą au-
dio-wideo. Uczeń wykonuje 
na własnym instrumencie 

wybrane utwory, instruktor 
czuwa nad poprawnością 
gry, wprowadza korekty. 
Uczniowie otrzymują zada-
nia z teorii i zasad muzyki do 
samodzielnego rozwiązywa-
nia. Zapisy: faredo@02.pl; 
płatne.

Zajęcia szachowe onli-
ne – grupy początkująca i za-
awansowana. Udostępniane 
są filmy z lekcjami, zadania, 
malowanki i dodatkowe ma-
teriały – wszystko na platfor-
mie kursów Szacholndia.pl. 
Zapisy: paterekmichalska@
gmail.com; płatne.

Zespół Wolskich Placówek 
Edukacji Kulturalnej 
www.mdk.zwpek.pl

ZWPEK, w skład które-
go wchodzi Młodzieżowy 
Dom Kultury przy ul. Broż-
ka 1a i V Ogród Jordanowski 
przy ul. Ludwiki 2/4, propo-
nuje swoim wychowankom 
i ich rodzicom oraz wszyst-
kim zainteresowanym in-
spirujące zajęcia zdalne dla 
dzieci w wieku od 3 do 19 lat 
przygotowane przez nauczy-
cieli placówki. Znajdą tu 
m.in. zajęcia muzyczne i te-
atralne, warsztaty plastyczne, 
ciekawostki i rekonstrukcje 
historyczne, treningi twór-
czości i arteterapię. Oferta 
publikowana jest na stronie 
internetowej placówki. Do 
tej pory odbyły się wirtualne 
zajęcia m.in. z kreatywnej 
plastyki, tańca czy nauki gry 
na ukulele.

red.

Spędzamy teraz więcej czasu w domu. Nie jest łatwo, zwłaszcza że pogoda 
staje się coraz ładniejsza. Co konkretnie można robić, skoro musimy 
zostać? Ośrodki kulturalne i biblioteki na Woli oferują wiele możliwości. 
Przedstawiamy niektóre z nich

Zostań w domu 
Z kulturą. propoZycje 
ciekawych ZajĘć 
oNLiNe

ZajĘcia on-line

Nadmiar dobrego jedze-
nia, którego nie jesteśmy 
w stanie zagospodarować, 
nie musi się zmarnować. 
Posiłki można przynieść do 
Jadłodzielni przy ul. Smo-
czej 3 prowadzonej przez 
Spółdzielnię Socjalną Wola. 

Produkty trafią do osób po-
trzebujących. Placówka 
stosuje obecnie zaostrzone 
zasady higieny.

Co można przynieść:
• wyroby własne (np. cia-

sto, zupę) zapakowane, 
z opisem potrawy i datą 

przygotowania;
• produkty zapakowane lub 

w pojemnikach;
• produkty suche, napoczęte 

– starannie zapakowane;
• produkty, które przekro-

czyły datę minimalnej 
trwałości – „najlepiej 

spożyć przed”, ale nie 
przekroczyły terminu 
przydatności do spożycia 
– „należy spożyć do”.

Jadłodzielnia jest czynna: 
pon. – piątek 9:00–17:00,  
soboty 10:00–14:00;  
tel. 22 273 03 92,  

e-mail:  
wola@spoldzielniawola.pl

Projekt dofinansowany 
ze środków Urzędu  

Dzielnicy Wola.

jadłodZielnia plus na smocZej 3
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Rodzice, którzy nie zarejestro-
wali wniosków w systemie i nie 
przesłali ich do przedszkola lub 
szkoły pierwszego wyboru, będą 
mogli to zrobić do 23 kwietnia 
bieżącego roku Możliwość re-
jestracji wniosków w systemie 
rekrutacyjnym zostanie ponow-

nie uruchomiona w poniedziałek 
30 marca, o godz. 13:00.

Rodzice, którzy już złożyli 
wnioski, nie muszą ponownie ich 
składać. Na 23 kwietnia przesu-
nięty zostaje również termin uzu-
pełnienia braków we wnioskach 
już złożonych. Przypominamy, że 

dokumenty można przesłać na ad-
res e-mail placówki.

Nie trzeba dostarczać ich 
osobiście.

Nowy harmonogram rekruta-

cji do przedszkoli i szkół podsta-
wowych znajduje się na stronie 
internetowej https://edukacja.
warszawa.pl/.

red.

Za pośrednictwem por-
talu Empatia można złożyć 
wnioski o udzielenie po-
mocy finansowej z zakresu 
świadczeń rodzinnych, m.in. 
świadczenie wychowawcze 
(500+), świadczenie dobry 
start (300+), zasiłek rodzinny, 
zasiłek pielęgnacyjny, fun-
dusz alimentacyjny, itp. Wy-
bór elektronicznego sposobu 
komunikacji sprawia, że cała 
procedura zostanie tak prze-
prowadzona, tzn. wniosko-
dawca będzie otrzymywał 

wszelką korespondencję (np. 
decyzję, wezwanie) w formie 
elektronicznej, co wyklu-
cza konieczność osobistego 
stawiennictwa w placówce 
urzędu lub oczekiwania na 
poczcie w kolejkach po od-
biór awizowanego pisma. 
Dodatkową zaletą złożenia 
wniosku za pośrednictwem 
Empatii, jest możliwość do-
łączania niezbędnych doku-
mentów w formie elektro-
nicznej (skanu, zdjęcia), co 
nie wymaga dostarczania do 

urzędu oryginału dokumentu 
w celu potwierdzenia wiary-
godności. Do złożenia wnio-
sku nie potrzeba podpisu 
kwalifikowanego. Wniosek 
można złożyć, posiadając 
jedynie profil zaufany. Infor-
macje, w jaki sposób założyć 
profil zaufany, znajdują się 
pod adresem https://www.
gov.pl/web/gov/zaloz-profil-
-zaufany.

Informacje nt. rodzaju 
wniosków i wymaganych 
dokumentów można znaleźć 

na stronie UD Wola (www.
wola.waw.pl) w zakładce 
Dla mieszkańców > Polity-
ka społeczna > Świadczenie 
wychowawcze (500+), dobry 
start (300+) oraz świadczenia 
rodzinne i alimentacyjne. 
W razie wątpliwości można 
kontaktować się z pracowni-
kami urzędu pod numerami 
telefonów znajdującymi się 
na stronie UD Wola w za-
kładce Urząd Dzielnicy 
> Wydziały > Wydział Spraw 
Społecznych i Zdrowia dla 

Dzielnicy Wola; (tel. sekre-
tariat Referatu Świadczeń 
Rodzinnych i Alimentacyj-
nych – 22 44 35 740).

Osoby, które złożyły 
wniosek inną drogą niż wyżej 
wymienione (np. osobiście, 
za pośrednictwem bankowo-
ści elektronicznej), a dostały 
np. wezwanie do uzupełnie-
nia dokumentów, mogą sko-
rzystać z platformy ePUAP 
(https://epuap.gov.pl/).

red.

Zawieszona została dzia-
łalność stacjonarnych punk-
tów nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz poradnictwa 
obywatelskiego. W celu uzy-
skania porady przez telefon 
lub mailem należy przesłać 
skan lub zdjęcie wypełnio-
nego i podpisanego oświad-

czenia wraz z wnioskiem 
o udzielenie porady na odle-
głość na adres mailowy:
• Pomoc prawna: 

nppar32wola@
um.warszawa.pl

• Poradnictwo  
obywatelskie:  
npongo33wola@

um.warszawa.pl
Dokumenty do po-

brania: https://www.um. 
warszawa.pl/nieodplatna 
pomocprawna.

W wyjątkowych sytu-
acjach spowodowanych bra-
kiem dostępu do internetu 
należy zadzwonić pod numer 

19115.
Również Punkt Infor-

macyjno–Konsultacyjny 
uruchomił telefoniczną po-
moc prawną. Porady praw-
ne udzielane są w zakresie: 
prawa rodzinnego, lokalo-
wego, zabezpieczenia spo-
łecznego. Prawnicy dyżu-

rują pod tel. 22 443 57 60 
w następujących godz.:

wtorek: 8:00–10:00
środa: 8:00–11:00
czwartek: 9:00–11:00
piątek: 8:00–10:00

red.

Około tysiąca warszawskich rodzin nie złożyło wniosków 
rekrutacyjnych o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły 
podstawowej. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców, Warszawa podjęła decyzję o przedłużeniu rekrutacji

W związku z ograniczeniem pracy urzędu zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego 
Empatia (https://empatia.mpips.gov.pl), strony internetowej Urzędu Dzielnicy Wola (www.wola.waw.pl) oraz platformy ePUAP 
(https://epuap.gov.pl/)

prZedłużona 
rekrutacja do 
sZkół i prZedsZkoli

nieodpłatna 
PoMoC PRAWNA 
i PoRADNiCtWo 
oBywatelskie

edukacja

PoRADy PRAWNe

ŚwiadcZenia rodZinne online



STOPKA REDAKCYJNA:
Kurier Wolski. Bezpłatny miesięcznik 
informacyjny dzielnicy Wola
Wydawca: Urząd Dzielnicy Wola 
m.st.Warszawy, al. Solidarności 90, 
01-003Warszawa

Redakcja: Wydział Sportu, Promocji 
i Komunikacji Społecznej ul. Żelazna 99, 
01-017 Warszawa; tel. 22 443 56 16
Nakład: 75 000 egz.
Redaktorzy prowadzący: Mariusz Gruza, 
Joanna Rutkowska

Współpraca: 
Anna Fit
e-mail: kurierwolski@um.warszawa.pl
Redakcja nie zwraca materiałów niezamó-
wionych oraz zastrzega sobie prawo ich 
redagowania i skracania.

Wydział Obsługi Mieszkańców: 
tel. 22 443 59 00
Skład, łamanie, korekta i druk: 
Business Point Sp. z o.o.


