MOJA DZIELNICA

ISSN 1734-7378

pismo
bezpłatne

Nr 9(22) listopad-grudzień 2007

WŁOCHY
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Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
L.p Nazwisko i imię

dzień

godzina

miejsce

telefon

1

Baranowska Teresa

I wtorek m-ca

17.00 – 18.00

Ratusz, Al. Krakowska 257 p. 225

0503-724-670

2

Berłowska Halina

I poniedziałek m-ca
III wtorek m-ca

18.00 – 19.00
8.00 – 19.00

ks. Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku
Kombatanta
Dom Kultury “Włochy”, ul. Chrobrego 27

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

17.00 – 18.00

Dom Kultury “Włochy”, ul. Chrobrego 27

886-477-436

4

Emersajłow Lucja

I piątek m-ca

17.00 – 18.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

0503-198-315

5

Gaza Marianna

III środa m-ca

17.00 – 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

6

Jopowicz Jacek

I poniedziałek m-ca
III wtorek m-ca

18.00 – 19.00
18.00 – 19.00

ks. Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku
Kombatanta, Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

7

Kałwajtys Dariusz

8

Karczewska Bernadeta

9

Kostrzewski Juliusz

II wtorek m-ca

18.00 – 19.00

10

Krupiński Andrzej

III piątek m-ca
I piątek m-ca

16.00 – 17.00
godziny do
uzgodnienia pod
tel. 57-58-802

11

Kułakowska Elżbieta

I wtorek m-ca

18.00 – 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

12

Mazur Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 – 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

13

Pawlik Andrzej

14

Skorza Lidia

15

Skowroński Bronisław

16

Sosnowski Sławomir

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 868-06-65, 0501-080-674
dariuszkalwajtys@aster.pl
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady 57-58-802
OPS, ul. Czereśniowa 35

0504-064-277
0601-283-040

Sz.P. Nr 87 ul. Malownicza 31
Wydział Obsługi Rady, pokój nr 216, II pietro

0605-196-228
57-58-802

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady 57-58-802
I poniedziałek m-ca

17.00 – 18.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

0790-209-668

II środa m-ca

17.00 – 18.30

Szkoła Podstawowa Nr 87, ul. Malownicza 31

0500-251-643

I piątek m-ca

17.00 – 18.00

0602-712-947

ostatni piątek m-ca

17.00 – 18.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta

0500-463-443

17

Soszyńska Maria

I wtorek m-ca

18.00 – 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

18

Szczepańska Elżbieta

III środa m-ca

17.00 – 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

19

Turkas Andrzej

I środa m-ca

17.00 – 18.00

ks. Chrościckiego 2, Biblioteka
w Parku Kombatanta

20

Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

17.00 – 18.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
(z wyjątkiem maja, lipca i sierpnia)

II środa m-ca

17.00 – 19.00

21

Wojdalski Janusz
III środa m-ca

17.00 – 19.00

ks. Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku
Kombatanta, obok wejścia do czytelni OPS
ul. Czereśniowa 35

0501-050-694
57-58-802
863-83-07
0602-327-558

Informujemy, że dyżury radnej Rady m.st. Warszawy Katarzyny Munio odbywają się w II piątek każdego miesiąca, godz. 17.00 – 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257,
pok. 225, tel. 0 604 614 287
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Szanowni Mieszkańcy,
Grudzień to wyjątkowy okres – początek zimy,
pierwszy śnieg (na który wciąż czekają dzieci), a przede
wszystkim okres Świąt Bożego Narodzenia.
Mamy nadzieję, że lektura ostatniego w tym roku,
tym razem dwumiesięcznego Biuletynu, uczyni Państwu ten okres jeszcze przyjemniejszym.
W bieżącym numerze prezentujemy wybrane
inwestycje w naszej Dzielnicy, już od ponad dwóch
miesięcy trwa modernizacja dawnego kina „Olsztyn”,
a wiemy, że wielu z Państwa darzy sentymentem ten
przedwojenny budynek.
Do najmłodszych mieszkańców Dzielnicy zdążył
przyjść już św. Mikołaj. Podczas spotkania wigilijnego
zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ponad 150 dzieci z ogromnym entuzjazmem próbowało znaleźć odpowiedź na pytanie – gdzie jest
św. Mikołaj?
Zachęcamy także gorąco wszystkie mamy, które
spodziewają się potomstwa, do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach programu „Zdrowie,
Mama i ja”.
W przedświątecznym pośpiechu prosimy także
pamiętać o swoim bezpieczeństwie, gdyż właśnie
w tym okresie nadarza się sporo okazji szczególnie do
włamań i kradzieży.
Z Nowym Rokiem oddamy do Państwa rąk nieco
odmieniony Biuletyn, nastawiony jeszcze bardziej
na cel informacyjny, tak aby w pełni przedstawiać najważniejsze przedsięwzięcia i zamierzenia.
Ze swojej strony życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt. Życzymy Państwu takich świątecznych
chwil, w których można być blisko rodziny i w takiej
atmosferze trwać jak najdłużej.
Redakcja
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Kino „Olsztyn” jak nowe
70-tych po czym
nastąpiło zamknięcie obiektu.
Od października br. jest
modernizowane przez konsorcjum ﬁrm – TIWWAL Sp. z o.o. oraz

HOLMA Sp. z o.o. Rozpoczęte prace potrwają do końca przyszłego
roku.
Wyremontowany budynek o powierzchni użytkowej ponad 700 m2
przeznaczony na działalność kulturowo – oświatową będzie obejmował m.in. salę kinową, sale warsztatowe oraz kawiarnię.

Przedwojenne kino „Olsztyn”
(przed wojną funkcjonowało pod
nazwą – kino „Ada”) w naszej
Dzielnicy znajdujące się przy
ul. Chrościckiego 14 jest właśnie
modernizowane. Odnowiony i rozbudowany obiekt będzie nowoczesną ﬁlią Domu Kultury „Włochy”.
Kino „Olsztyn” działało od l.30tych XX w. i wielu rdzennych mieszkańców Włoch właśnie tu widziało
swój pierwszy ﬁlm w życiu.
Filmy wyświetlane były do lat

Inwestycje na terenie Dzielnicy
Poniżej prezentujemy Państwu
wybrane inwestycje Zarządu Dróg
Miejskich:
Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Trasy AK
do Al. Jerozolimskich.
Ulica zapewni połączenia międzydzielnicowe w zachodniej części
miasta. Pozwoli na przekroczenie
bariery jaką stanowi linia kolejowa,
co umożliwi bezpośrednie powią4

zanie dzielnic i usprawni mieszkańcom dojazd do sąsiednich dzielnic, który obecnie realizowany jest
przez Centrum. Ułatwi połączenie
z trasami wylotowymi z miasta.
Długość projektowanej drogi:
6,5 km. Zakładany przekrój: 2 x 2
pasy ruchu.
• Projekt
wykonawczy
–
25.06.2008 r.
• Uzyskanie pozwolenia na budowę – II kwartał 2008 r.

Projekt przygotowywany do współﬁnansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013.
Przewidywany całkowity koszt
inwestycji: 550 mln zł.
źródło: www.zdm.waw.pl/inwestycje-unijne-w-przygotowaniu/
budowa-ul-nowolazurowej.html
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Budowa Trasy N-S na odc.
od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK.
Trasa połączy odcinki dróg
krajowych S2 i S8. Trasa o podstawowym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta. Będzie
stanowiła odcinek zachodni obwodnicy Centrum. Prognozowane
obciążenie ruchem: 4000 Pu/h.
Projektowana klasa drogi: GP –
droga główna ruchu przyspieszonego Długość: 10 km. Zakładany
przekrój: 2x3 pasy ruchu. Trasa
poprawi obsługę połączeń międzyregionalnych, pozwoli na wyprowadzenie ruchu krajowego
z centrum miasta, zmniejszy
utrudnienia dla mieszkańców, poprawi stan bezpieczeństwa w układzie komunikacyjnym miasta jak
również wyeliminuje utrudnienia
jakie stwarzał ruch tranzytowy.
• Przygotowanie dokumentacji
technicznej – I kwartał 2009 r.
• Projekt wykonawczy i pozwolenie na budowę – II kwartał
2009 r.
Projekt Przygotowywany do współﬁnansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2007 – 2013. Przewidywany
całkowity
koszt
inwestycji:
1 240 mln zł.
Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu
nad torami PKP do ul. Łopuszańskiej.
Projekt Nr SPOT/2.2/130/05.
Modernizacja Alej Jerozolimskich odcinek od wiaduktu nad
torami PKP do ul. Łopuszańskiej
został zgłoszony do współﬁnansowania przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
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Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Transport (SPOT);
Priorytet 2. Bezpieczna infrastruktura drogowa; Działanie 2.2
Usprawnienie przejazdu drogami
krajowymi przez miasta na prawach powiatu.
Wartość projektu wynosi:
66 445 313,83 PLN
Przedmiotowa inwestycja jest
kontynuacją I etapu modernizacji
Alej Jerozolimskich, który obejmował odcinek od Ronda Zesłańców
Syberyjskich do wiaduktu nad
torami PKP i stanowi II etap przebudowy Al. Jerozolimskich na
odcinku od wiaduktu nad torami
PKP do ul. Łopuszańskiej.
Celem inwestycji jest budowa
dwupoziomowego skrzyżowania
z ul. Popularną, które zapewni
bezpieczny i bezkolizyjny przejazd pojazdów tranzytowych i osobowych, a tym samym usprawni
ruch w rejonie skrzyżowania oraz
dostęp do istniejących punktów
usługowych i zakładów pracy.
Projekt przewiduje:
• podwyższenie
parametrów
technicznych drogi do klasy GP na modernizowa nym
odcinku,
• poszerzenie jezdni do 3 pasów
ruchu (2 x 10,5 m),
• wzmocnienie
nawierzchni
do przenoszenia obciążeń
11,5 T/oś pojazdu,
• budowę estakady dla zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu ruchu tranzytowego na
skrzyżowaniu z ul. Popularną,
o przekroju dwie jezdnie jednokierunkowe z pasem rozdziału,
• przebudowę skrzyżowania –
zapewnienie
wydzielonych
pasów do skrętów, na zasadzie

skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją akomodacyjną,
• budowę jezdni odbarczających, przeznaczonych do bezpośredniej obsługi obiektów
handlowych i usługowych,
• budowę ścieżek rowerowych
i chodników na całej długości
przebudowywanego odcinka.
Ponadto w projekcie ujęto przebudowę sieci energetycznej i kabli
zasilających w za kresie kolidującym z przebudową ulicy, przebudowę urządzeń telefonicznych,
wodociągu oraz przewodu gazowego.
Zakończenie realizacji inwestycji ustalono na dzień 31 maja
2008 r.
Obecnie rozpoczęto pracę nad
wykonywaniem pali pod fundamenty estakady. W związku z tym
jezdnia w kierunku Pruszkowa
została zwężona o pas do skrętu
w lewo w ul. Popularną.
Przez cały czas realizacji
inwestycji zostaną utrzymane
po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.
Wykonawcą robót jest Konsorcjum ﬁrm STRABAG Sp. z o. o. (lider
konsorcjum) i Przedsiębiorstwo
Robót Mostowych „MOSTY–
ŁÓDŹ” S.A.
Wykonawca zobowiązał sie
wykonać zadanie za kwotę
63 997 017,83 PLN
Więcej informacji:
Zarząd
Dróg
Miejskich,
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl,
tel. (22) 620 10 21,
tel./fax (22) 620 91 71
źródło: www.zdm.waw.pl
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Z prac Rady Dzielnicy
15 listopada odbyła się XI sesja Rady Dzielnicy
Włochy. Jednym z podjętych stanowisk było stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec wydawania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wydawania pozwoleń na budowę przez organy (delegatury)
innych Dzielnic, które w rażący sposób naruszają interes mieszkańców Dzielnicy Włochy.
Co było przyczyną takiego stanowiska?
Przykład inwestycji – stacja paliw przy skrzyżowaniu ul. Kleszczowej i ul. Dojazdowej. Warunki zabudowy zostały wydane przez Dzielnicę Ursus, podczas gdy
inwestycja znajduje się na terenie Dzielnicy Włochy.
Podczas sesji radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w załączniku dzielnicowym do projektu uchwały
Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zmian
w budżecie Miasta Stołecznego Warszawy na 2007 r.

Zaakceptowane zmiany dotyczyły m.in.:
• zwiększenia planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wdrożenie systemu monitoringu
w Szkole Podstawowej Nr 88 (ok. 36 tys.zł.),
• dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi ﬁnansowanych – taka zmiana nastąpiła w przypadku m.in. Zespołu Szkół Nr 17, który
to zrezygnował z prowadzenia stołówki szkolnej;
w innym przypadku – ośrodków wsparcia, zaproponowano większe wpływy z usług w związku
z coraz liczniejszą grupą uczestników przebywających w Domach Dziennego Pobytu oraz Środowiskowym Domu Samopomocy.
dp

11 Listopada

Z okazji 89 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rada i Zarząd
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
zaprosiły wszystkich Mieszkańców
na obchody Święta.
W Kościele św. Franciszka
z Asyżu przy ul. Hynka 4 o godz.
11.00 odbył się koncert „Poległym
chwała, wolność żywym”, w którym
wystąpili artyści: Małgorzata Martyńska – sopran, Jacek Klubiński –
bas oraz zespół kameralistów „I Solisti di Varsavia” w składzie: Marek
Zebura – I skrzypce, Anna Staniak
– II skrzypce, Dariusz Wachnik –
6
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Również 11 listopada o godz.
13.20 w Kościele MB Saletyńskiej
przy ul. Popularnej 46 odbył się
koncert „Chóry śpiewają Warszawie” w wykonaniu Chóru „Starówka”, którego organizatorem był
Odział Mazowiecki Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr.

altówka, Grażyna Tatarska – wiolonczela, Paweł Pańta – kontrabas;
komentarz muzyczny – Anna Szot.
W obchodach wziął udział
m.in. Burmistrz Dzielnicy Włochy
– Michał Wąsowicz oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy
– Andrzej Krupiński.

Biblioteka zaprasza
Spotkania autorskie, wieczory
poetyckie, wystawy, „Spotkania
z bajką” to już tradycja, która klasyﬁkuje Wypożyczalnię Nr 28 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy
przede wszystkim jako instytucję
o szeroko pojętym proﬁlu kulturalnym i edukacyjnym.
Po wakacyjnej przerwie Biblioteka rozpoczęła kolejny sezon kulturalny, proponując swoim czytelnikom (ale i nie tylko) interesujący
program spotkań, warsztatów, zajęć
literacko-plastycznych,
wystaw.
Bogatą ofertę spotkań uświetniają takie znakomitości, jak: Anna
Milewska, Elżbieta Dzikowska, Hanna Śleszyńska czy Bogusław Wołoszański.
I właśnie wieczór autorski pani
Anny Milewskiej, który odbył się 26
września zainaugurował w naszej
placówce cykl tegorocznych spotkań z niebanalnymi postaciami
z kręgu polskiej literatury, teatru,
ﬁlmu i ogólnie pojętej kultury, z pasjonatami, podróżnikami, ludźmi
znanymi, którzy o swych pasjach
i namiętnościach gotowi są opowiadać ciekawym świata czytelnikom.
Spotkana na Międzynarodowych Targach Książki, promująca
wówczas swój ostatni tomik wierszy „Zawirowania” aktorka-poetka
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z entuzjazmem przyjęła zaproszenie na inauguracyjny wieczór
jesienny w naszej Bibliotece. Ci,
którzy obecni byli tego dnia na
spotkaniu z pewnością nie żałowali, gość nasz bowiem okazał się
postacią niebanalną, nie tylko jako
artysta, ale i człowiek. Urocza, ciepła, promieniująca jakąś wewnętrzną pozytywną energią pani Anna
Milewska przez ponad godzinę
opowiadała o swym bogatym życiu
zawodowym, swych pasjach, prywatnych doświadczeniach. Warto
przypomnieć, że ta popularna i lubiana aktorka telewizyjna i ﬁlmowa, od lat związana z Teatrem Studio w Warszawie ma w swoim
aktorskim dorobku liczne role teatralne i ﬁlmowe. W ponad 40-letniej karierze wystąpiła w kilkudziesięciu produkcjach ﬁlmowych
i telewizyjnych m.in.: Żywocie
Mateusza, Hubalu, Lalce, Rodzinie
Połanieckich, Szaleństwach panny
Ewy, Faustynie, Złotopolskich. Jednak aktorstwo to nie jej jedyna
pasja. Jest również autorką czterech
tomików poezji: Ludzie mnie pytają, Odpłynęli łodzią, Kolory czerni
i wspomniane Zawirowania. Jak
zdradziła, od dłuższego czasu pracuje również nad książką poświęconą swojemu życiu. W przygoto-

wywanej publikacji swoje miejsce
znajdą także wspomnienia dotyczące zmarłego męża aktorki – znanego himalaisty Andrzeja Zawady.
Bohaterka wieczoru odpowiedziała
na każde pytanie ze strony publiczności, nawet na te najbardziej
zaskakujące, jak np. – co robią w jej
domu świerszcze za kominem?
Szczególnej barwy spotkaniu nadały również te momenty, w których
Anna Milewska zaprezentowała
wiersze z ostatniego swojego tomiku w swojej własnej interpretacji.
Było melancholijnie, nastrojowo,
serdecznie. Można rzec, że wrześniowy wieczór wszyscy obecni
wspominać będą jako udany.
Podobne wrażenie towarzyszyło
uczestnikom
październikowego
spotkania, którego gościem była
znana podróżniczka, pisarka, dziennikarka Elżbieta Dzikowska.
Któż nie zna jej słynnych programów podróżniczych prowadzonych
wspólnie z mężem Tonym Halikiem
Pieprz i wanilia, za które zdobywali
liczne nagrody (Złoty Ekran – 1985
czy Wiktora – 1986).Miłośnicy barwnych opowieści cenią talent narracyjny pani Elżbiety, jej dociekliwość,
wiedzę i ogromną życzliwość dla
wszystkiego, co w obcych światach
i obcych kulturach może wzbogacić
7

zwykłego mieszkańca Europy
i Polski. Rzadko kto jednak wie, że
Elżbieta Dzikowska z wykształcenia jest historykiem i krytykiem
sztuki, sinologiem, stąd zapewne
w jej podróżach i opowieściach
przykuwa uwagę szczególne zainteresowanie sztuką plemion i narodów, które poznawała.
Dorobek Elżbiety Dzikowskiej
jest imponujący: programy telewizyjne, reportaże ﬁlmowe, ﬁlmy
dokumentalne, audycje radiowe,
artykuły, wystawy, książki. Wśród
tych ostatnich uwagę zwracają:
Tropem złota, Czarownicy, Groch
i kapusta, czyli podróżuj po Polsce
(3 tomy). Spotkanie w naszej
Bibliotece po części miało charakter promujący. Gość zaprezentował
zebranym swoją ostatnią książkę,

której premiera rynkowa dopiero
przed nami – Uśmiech świata,
a którą obecni mogli nabyć podczas spotkania. Dziennikarka zdradziła, że w przygotowaniu znajdują się kolejne jej książki – albumy
(np. Biebrza cztery pory roku),
przewodniki, które są efektem
ostatnich podróży m.in. do Gwinei, Mongolii, ale i po Polsce. Z zadziwiającą energią i niezwykłą
pasją opowiadała o swych zdobyczach (kolekcjonuje eksponaty dla
muzeum toruńskiego), spotkaniach, podróżniczych i pisarskich
planach. Jak sama przyznała może
sobie na to pozwolić, bo pochodzi
z długowiecznej rodziny, a zatem
nie zamierza jeszcze „dopłynąć
do portu”. Jej życie to ciągła podróż
– jak zdecydowanie podkreśliła.

Dla tej energii, wiary i pasji, jaka
charakteryzowała
opowieści
Elżbiety Dzikowskiej, warto było
spędzić tych kilka chwil w Bibliotece. Można zazdrościć, podziwiać
lub dać się ponieść wyobraźni
w rytm snutych barwnych i egzotycznych opowieści.
Październikowe emocje kulturalne już za nami. Przed nami,
mamy nadzieję, równie emocjonujące spotkanie listopadowe, którego
gościem będzie znany dziennikarz,
autor programów historycznych,
licznych książek, pomysłodawca
serialu telewizyjnego – Bogusław
Wołoszański.

Serdecznie zapraszamy
A. Godzisz Biblioteka Nr 28

Spotkanie z Jolantą Fajkowską
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy znana
jest w środowisku lokalnym jako
miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata kultury i nauki.W dniu
22 listopada w Wypożyczalni nr
71 przy ul. Żwirki i Wigury 1 gościem kolejnej takiej imprezy była
popularna prezenterka i dziennikarka telewizyjna, Jolanta Fajkowska. Swoją medialną karierę rozpoczęła w Teleexpressie, współtworząc
ten program z jego pierwszą ekipą.
Widzom kojarzy się jednak przede
wszystkim z telewizyjną Dwójką,
gdzie prowadziła m. in. Magazyn
102, Telewizję Śniadaniową, Telekonferencję, Jazdę Kulturalną czy
Pytanie na Śniadanie. Zrealizowała
dziesiątki reportaży z wydarzeń
kulturalnych w Polsce i na świecie,
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relacjonowała m. in. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, Festiwal Filmowy w Cannes, Festiwal
Polskich Filmów w Los Angeles,
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

w Warszawie. W trakcie tych i innych imprez miała okazję rozmawiać z wieloma wybitnymi twórcami światowego kina i gwiazdami
show-biznesu. Owocem tych rozmów jest wydana w 2006 roku
książka Autografy, którą autorka
promowała w trakcie spotkania.
Pani Jolanta z niezwykłą sympatią
opowiadała o swoich rozmówcach.
Szczególnie ciepło wspominała
rozmowy z Liv Ullmann, Isabellą
Rossellini, Anthonym Hopkinsem,
Woody Allenem, Richardem Gere
i Dalajlamą. Nam zdradziła również jak przygotowywała się
do tych wywiadów, co przeżywała
i co czuła spotykając się twarzą
w twarz z takimi sławami. Według
Fajkowskiej praca w telewizji to
wielka przygoda, to możliwość
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zagranicznych podróży i spotkań
z wybitnymi osobowościami świata kultury i polityki, ale również
wielkie poświęcenie, liczne wyrzeczenia i ogromny trud.
Niedawno Jolanta Fajkowska
rozpoczęła współpracę z radiem
VOX FM, gdzie w audycji Autografy
rozmawia z gwiazdami polskiej sceny i estrady. Gościła już m. in. Irenę
Jarocką, Olgę Bończyk, Izabelę Skrybant Dziewiątkowską, Artura Barcisia, Karola Strasburgera. Być może
wywiady te zaowocują wydaniem

kolejnej części Autografów, a dla nas
– czytelników będą szansą na kolejne niezwykłe spotkanie z pełną ciepła i uroku autorką.
Jolanta Jagiełło

Archiwum Pamięci
Cykl spotkań Archiwum Pamięci
– Włochy pod Warszawą jest trzecim
po cyklach „Tradycja na wyciągnięcie ręki” i „Historia rodzin włochowskich” organizowanym w Bibliotece Publicznej we Włochach przez
Fundację Scena Współczesna. Spotkania mają na celu zachęcenie
mieszkańców naszej dzielnicy do
dzielenia się swoimi wspomnieniami, pasjami, opowieściami rodzinnymi. W efekcie kolejnych spotkań
powstaje małe „archiwum” zdjęć,
dokumentów, nagrań, które po
kolejnych zamkniętych cyklach są
udostępniane czytelnikom Biblioteki.
„Włochy
pod Warszawą”
nie jest hasłem
prześmiewczym,
ma przywoływać dawne Włochy, miasteczko
leżące poza granicami Warszawy. I od Warszawy inne. Wielu
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z nas mówi, a każdy słyszał sformułowanie: „jadę do Warszawy”.
Nie „jadę do Centrum, Śródmieścia
itp.”, ale „jadę do Warszawy”. Poczucie odrębności, przynależności jest
nadal żywe wśród mieszkańców
Włoch.
Spotkania mają formę swobodnych gawęd. Zaproszony gość opowiada swoją historię, zgromadzeni włochowianie oglądają ilustracje
wyświetlane na ekranie. Wszystko
to przy herbacie, kawie i ciastkach
z cukierni Trześniewskich.
Spotkania w Dzielnicy Włochy odbywały się od maja do grud-

nia br., mamy nadzieję, że także
w 2008 r. tradycja spotkań będzie
kontynuowana.
Równolegle do cyklu spotkań
Fundacja prowadzi program w szkole na ulicy Promienistej. Kilkunastu uczniów, ochotników spotyka
się z wiele pamiętającymi mieszkańcami Włoch i nagrywa z nimi wywiady. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach montażu dźwięku. Dzięki
temu będą mogli samodzielnie opracować nagrane wywiady.
18 listopada 2007 r. gościliśmy na
antenie radiowej Jedynki, opowiadając o naszej akcji.
Wszystkie spotkania odbywają się
w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej we Włochach, ul. Chrościckiego 2. Początek: 17.30.
Spotkania organizuje Fundacja
Scena Współczesna (kontakt: Magdalena Foks (mieszkanka Włoch ;) ),
wlochowskiepamiatki@o2.pl) przy
pomocy Biblioteki Publicznej we
Włochach i wsparciu Wydziału Kultury Dzielnicy Włochy.
Magdalena Foks
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Najmłodsi
nagrodzeni
Początek grudnia przyniósł wiele miłych niespodzianek najmłodszym z naszej Dzielnicy.
4 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych,
które brały udział w przeprowadzonych imprezach.
Pierwszą był rajd historyczno – przyrodniczo –
kulturowy, nt. „Odkrywamy tajemnice Dzielnicy
Włochy”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową
nr 88 dla uczniów włochowskich publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.
Drugim natomiast był konkurs plastyczny „Dzielnica Włochy w rysunku ołówkiem”, zorganizowany
przez Przedszkole nr 78 dla dzieci pięcio- i sześcioletnich.
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A zaczęło się

tak niewinnie…
Widzimy kobietę w okularach
i szarym stroju. Wyraz jej twarzy
daleki jest od zadowolenia. W ręku
trzyma siatkę wypchaną po brzegi zeszytami, a potem może usiądzie
przy biurku i sprawdzi stos wypracowań?
Czyż nie tak wyobrażamy sobie
stereotypowego belfra?
Cztery nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 227 postanowiły zmienić stereotyp nauczyciela
i pokazać go z innej strony. Podczas
koleżeńskiego spotkania i rozmów
po pracy wpadły na pomysł przygotowania występu, który byłby okazją
do dobrej zabawy i odpoczynku od
codziennych obowiązków. I właśnie
tak wszystko się zaczęło. Pierwszy
scenariusz był gotowy. Premierowy
występ, zaplanowany na październikowy wieczór, poprzedzały liczne
próby, które odbywały się w ścisłej
tajemnicy.
14 października 2006, podczas
przedstawienia dla pracowników
szkoły, zrodził się kabaret nauczycielski „Szkolne Baby”. Występ bardzo się podobał, ale na nim działalność kabaretu miała się zakończyć.
Niespodziewanie pojawił się jednak
problem, gdyż czterem „nauczycielkom-aktorkom” sceniczne życie bardzo się spodobało.
Małgorzata Fil, Iwona Dmowska-Tomczak, Aneta Słysz i Iwonna
Śliwińska-Wach zaczęły więc rozmyślać nad nowym scenariuszem.
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Po jakimś czasie znów stały przed
publicznością. Tym razem jednak
wyzwanie było znacznie większe,
bo wystąpiły na szkolnym pikniku
przed dziećmi, rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Uczniowie przecierali oczy ze zdumienia, a w szkole nie
mówiło się o niczym innym. Nauczycielki w rolach wiejskich kobiet, które
przyjechały do stolicy robić karierę…
Tego chyba nikt się nie spodziewał.
Skoro dwa występy odniosły sukces, to nie można było zakończyć.
„Szkolne Baby” uznały, że trzeba
dalej próbować swoich sił. Kolejna
próba również była również udana.
12 października 2007 r. kabaret wystąpił z nowym programem
pt. „Z życia szkoły na wesoło” na
uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Dzielnicy
Włochy.
Wici o ich istnieniu szybko się
rozeszły, co spowodowało kolejne
zaproszenia.
24 listopada 2007 r. wystąpiły w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Dzielnicy Włochy, natomiast
12 grudnia 2007 r. na otwarciu Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dzielnicy Ochota.
A potem… Zobaczymy… Może
przeglądy kabaretów amatorskich,
a może jakieś szkolne uroczystości…
Kto wie…
Jak widać stereotypy nie zawsze
mają odniesienie do rzeczywistości.
Nauka i wykonywanie swoich obo-
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wiązków nie wykluczają realizacji
własnych planów i marzeń.
„Baby, ach te baby…” ze wszystkim dadzą sobie radę.
Małgorzata Fil
nauczyciel z SP 227
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W artykule „Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Dzielnicy Włochy” zamieszczonym w październikowym numerze biuletynu podano błędną nazwę kabaretu nauczycielskiego z SP 227. Kabaret ten nazywa się „Szkolne Baby”, a nie jak możemy przeczytać „Szalone Baby”. Błąd ten da się jednak wytłumaczyć, gdyż „Szkolne Baby” są również
szalone. Szkolne Baby z SP 227.
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Gdzie jest święty Mikołaj?
6 grudnia w naszej Dzielnicy na
terenie Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16,
odbyła się uroczysta impreza dla
dzieci z okazji „Mikołajek”. Organizatorem spotkania był Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy.
Zabawa pod hasłem „Gdzie jest
Święty Mikołaj?” przewidziana
była na 150 dzieci z terenu Dzielnicy Włochy.
Program imprezy obejmował:
• Żywiołową zabawę taneczną
z konkursami,
• Muzyczną podroż w poszukiwaniu Mikołaja (odwiedzimy
Francję, Grecję, Brazylię,
Australię, USA),
• Malowanie twarzy,
• Pokazzwierzątek z baloników
w wykonaniu Clowna,
• Odwiedziny Mikołaja

?
?
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Sepsa
Szanowni Państwo.
W ostatnim czasie w Warszawie z powodu sepsy meningokowej zmarła nastolatka. W związku z pojawiającymi się
w prasie doniesieniami o „szalejącej” sepsie chciałam Państwu przybliżyć tą chorobę jak również poinformować, że
w naszych Przychodniach dostępne są ulotki informacyjne na powyższy temat wydane przez Państwową Inspekcję
Sanitarną i Głównego Inspektora Sanitarnego Pana Andrzeja Wojtyłę.
Marzena Piotrowska
Dyrektor SPZLO Warszawa-Włochy

Sepsa, zwana również posocznicą.
Sepsa nie jest chorobą ale zespołem objawów, które
zostały wywołane przez zakażenie ogólnoustrojowe bakteriami, wirusami, grzybami oraz i ich produktami czyli
toksynami, które dostały się do krwi. Sepsa często kończy
się śmiercią pajenta. Praktycznie wszystkie poznane bakterie mogą wywołać posocznicę. Często punktem wyjściowym może być tzw. ognisko pierwotne zakażenia. Może to
być np. zakażenie pęcherzyka żółciowego, zakażenie dróg
moczowych, ropień skóry, ropień w jamie ustnej czy np.
zapalenie pępka u noworodka. Bakterie z krwią zostają
przeniesione do odległych narządów czy tkanek człowieka, rozprzestrzeniając w ten sposób proces zapalny.
Rodzaj drobnoustroju wywołującego zakażenie związany jest często z czynnikiem ryzyka i miejscem zapoczątkowania zakażenia. Na przykład źródłem zakażenia krwi
gronkowcem złocistym są najczęściej ropne zmiany na
skórze i w tkankach miękkich, zapalenie górnych i dolnych dróg oddechowych, cewniki umieszczone w naczyniach krwionośnych. Zakażenia krwi paciorkowcami
kałowymi pochodzą z zakażeń układu moczowego, pokarmowego i jamy brzusznej, natomiast posocznice pneumokokowe wywodzą się głównie z zapaleń płuc. Meningokokowym zapaleniom opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci
często towarzyszy zakażenie ogólnoustrojowe o tej samej
przyczynie. Zakażenia jamy brzusznej, zapalenia płuc
i układu moczowego są najczęściej punktem wyjścia zakażeń ogólnych.
Pierwsze objawy sepsy są nietypowe – gorączka, bóle
głowy, „kłopoty” z oddychaniem, ogólne złe samopoczucie, osłabienie. Pierwsze objawy mogą być takie same jak
w przeziębieniu – dlatego nawet bardzo doświadczeni
lekarze mogą mieć kłopoty z diagnostyką tego zespołu.
Sepsa postępuje bardzo szybko i w krótkim czasie może
doprowadzić do niewydolności narządów wewnętrznych,
zaburzeń krzepnięcia krwi a w konsekwencji do śmierci
chorego.
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Przyczyną wystąpienia sepsy może być przełamanie
barier obronnych organizmu. Przełamanie barier może
leżeć po stronie pacjenta i może zależeć od np. starszego,
wyniszczonego chorobami organizm lub przeciwnie –
małe dziecko (do roku) o niedojrzałych mechanizmach
obronnych, chorzy po przeszczepach, który otrzymują
leczenie osłabiające odporność (po to, żeby organizm nie
odrzucił przeszczepu), zakażeni wirusem HIV, chorzy
z wyciętą śledzioną itd. Druga przyczyna to wyjątkowa
zjadliwość drobnoustroju, który wtargnął do organizmu,
co zdarza się bardzo rzadko. Jedną z takich zjadliwych
bakterii są meningokoki.
Sepsa meningokokowa, choroba, która ostatnio
wzbudza tyle emocji, może zostać zablokowana dzięki
szczepionce. Szczepionka zapobiega meningokokowemu zapaleniu opon mózgowo – rdzeniowych i posocznicy czyli sepsie.
Meningokok nazywa się po łacinie: Neisseria meningitidis – po polsku: dwoinka zapalenia opon mózgowordzeniowych. Istnieje wiele grup tych bakterii. W Polsce
najczęściej występują meningokoki grupy B i C. Grupa C
wywołuje najczęściej ogniska endemiczne. Inne grupy
meningokoków jak Y czy W 135 występują w Polsce sporadycznie. Meningokoki nie przeżywają poza organizmem człowieka, więc nie można się zarazić nimi np. na
basenie lub przebywając w jednym budynku.Ludzie w każdym wieku mogą być nosicielami meningokoków. Nosicielstwo może trwa różnie długo, od kilku dni do kilku
miesięcy i nie wywołuje choroby. Bakterie wywołują
wręcz u nosiciela pewien stopień odporności. Zdarza się
jednak, że przełamana zostaje bariera obronna organizmu i rozwija się choroba meningokokowa.
Pierwsze objawy ogólne choroby meningokowej są
podobne do przeziębienia. Bardzo często występuje wysypka skórna, która jest dość późnym objawem choroby.
Wysypka jest drobna, czerwona bądź czerono-sinawa, na
kończynach i tułowiu, nie ustępuje pod wpływem ucisku.
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Jest to bardzo typowy objaw, żeby go stwierdzić, wystarczy przycisnąć szklanką do wykwitów wysypkowych –
w przypadku wykwitów meningokokowych wysypka nie
blednie pod wpływem ucisku. Należy pamiętać, że wysypka nie jest objawem stałym, nie występuje w każdym
przypadku zakażenia meningokowego.
Meningokoki mogą wywoływać:
• chorobę gorączkową, która ustępuje samoistnie,
• zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, często z zapaleniem. gardła, ucha, zatok
• ostra posocznica – z towarzyszącą wysypką w postaci
wybroczyn krwotocznych na skórze z późniejszą
martwicą.
• uszkodzenie wielonarządowe, DIC, wstrząs septyczny..
śmierćpo 8-12 godzinach od początkowych objawów
• piorunująca posocznica – zespół Waterhouse-Fridrichsena
• rzadko: zap. stawów, kości, osierdzia, płuc, cewki
moczowej, odbytu, pochwy, szyjki macicy
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsa
wspólnie określane są mianem inwazyjnej choroby
meningokokowej.
Leczenie i zapobieganie
Sepsa pochodzenia wirusowego nie podlega terapii
antybiotykowej, stosuje się leczenie objawowe, troskliwą
opiekę nad chorym. Antybiotykoterapia włączana jest
do leczenia w przypadku powikłań bakteryjnych.
Sepsa pochodzenia bakteryjnego, w tym meningokokowa wymaga natychmiastowej antybiotykoterapii. Osoby, które miały bliski kontakt z chorym na inwazyjną
chorobę meningokokową powinny otrzymać antybiotyk. Bliski kontakt oznacza – pocałunki, spanie w tym
samym łóżku, picie z tego samego naczynia itp. Podanie
antybiotyków tym osobom powoduje zabicie meningokoków w jamie nosowo-gardłowej, likwidacja nosicielstwa. Badania wykazują, że palenie tytoniu zwiększa
ryzyko wystąpienia nosicielstwa meningokoków w jamie
nosowo-gardłowej.
W Polsce ponad połowę choroby meningokowej
wywołują meningokoki grupy serologicznej B, przeciwko
której nie ma skutecznej szczepionki. Od kilku lat wzrasta zachorowanie wywołane przez grupę serologiczną C.
Grupa serologiczna A praktycznie nie występuje w Polsce
natomiast inne grupy serologiczne meningokoków
występują w naszym kraju sporadycznie. Tak więc części
zakażeń meningokowych można zapobiec poprzez
szczepienia. W Polsce dostępne są szczepionki przeciw14

ko grupom serologicznym A i C. Szczepionka ta powinna zostać podana osobom wyjeżdżającym w rejony
występowania tych szczepów (Afryka, Arabia Saudyjska). Szczepionki tylko przeciwko grupie C mogą być
stosowane od 2 miesiąca życia.
Podsumowując
Szczepionka jest zalecana szczególnie dzieciom
w okresie pokwitania, najlepiej w 11-12 roku życia. Nastolatki, które nie zostały wcześniej zaszczepione, można
zaszczepić pojedynczą dawką w chwili rozpoczynania
nauki w szkole średniej. Dotyczy to szczególnie osób, które wybrały szkoły z internatem. U dorosłych, szczepienie
jest zalecane w przypadku osób szczególnie narażonych
na choroby wywołane przez meningokoki:
– planujący zamieszkanie w akademiku lub internacie
– osoby z usuniętą śledzioną (ten stan obniża odporność ogólną)
– osoby ze schyłkową chorobą powodującą upośledzenie odporności (choroba nowotworowa)
– osoby pracujące w laboratoriach w których prowadzone są badania nad bakterią Neisseria meningitidis
– osoby wybierające się w podróż do krajów o podwyższonym ryzyku zachorowania (Arabia Saudyjska,
Afryka sub-Saharyjska)
– żołnierze w służbie czynnej, rekruci
– każdy kto miał do czynienia z chorym w przypadku
lokalnej epidemii.
Co robić, jeśli nie byłem zaszczepiony, a natknąłem się na chorego?
Z uwagi na powagę schorzenia, zalecane są następujące środki ostrożności, pomimo niewielkiej zakaźności:
– osoby, które miały kontakt z chorym na chorobę
wywołaną przez meningokoki, powinny natychmiast udać się do swojego lekarza, w celu otrzymania antybiotyku (podaje się go „osłonowo” , na wszelki wypadek, i jest to najskuteczniejsza forma
ustrzeżenia się przed zachorowaniem, należy to zrobić najszybciej, jak to możliwe – choroba potrzebuje jedynie 2-10 dni, aby się rozwinąć
– należy obserwować swój organizm w ciągu najbliższych 10 dni od kontaktu z chorą osobą, w kierunku
objawów chorobowych, nawet jeśli przyjęło się antybiotyk
– skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu
natychmiast po wystąpieniu: jakiejkolwiek gorączki,
silnego bólu głowy, a przede wszystkim jeśli pojawi
się wysypka.
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Zdrowie, Mama i ja
Serdecznie zapraszamy przyszłe
Mamy do programu opieki nad
kobietą w ciąży niepowikłanej.
W trosce o zdrowie przyszłych
mam i ich potomstwa – Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy wspólnie z gronem wybitnych
specjalistów
z zakresu
ginekologii i położnictwa przygotowało Program Zdrowie, Mama

i Ja. Wspólnym celem jest zapewnienie przyszłym Mamom i ich
dzieciom pełnego bezpieczeństwa
w przebiegu ciąży.
Uczestnictwo w programie
uprawnia do korzystania przez cały
okres ciąży z ﬁnansowanych przez
Urząd m.st. Warszawy porad lekarskich i badań diagnostycznych.

Więcej informacji:
Samodzielny Publiczny Zakład
Lecznictwa Otwartego WarszawaWłochy
ul.1 Sierpnia 36A
02-134 Warszawa
Tel. 022 868-56-24
biuro@spzlo-wlochy.waw.pl
www.spzlo-wlochy.waw.pl

Sportowy koniec roku
FESTIWAL GIER I ZABAW
Dnia 13.11.2007 r. w hali KS „Przyszłość” – Włochy
przy ul. Rybnickiej 25 odbyła się impreza sportowa dla
dzieci w wieku przedszkolnym, pod nazwą Festiwal
Gier i Zabaw.
Do udziału w zawodach zgłosiło się osiem przedszkoli, w trakcie zawodów przeprowadzono dziewięć
konkurencji. Konkurencja była tak wyrównana, że
organizatorzy musieli przeprowadzić dodatkową dziesiątą konkurencję.
Klasyﬁkacja (miejsca):
1. Przedszkole nr 175
2. Przedszkole nr 60
3. Przedszkole nr 71
4. Przedszkole nr 314
5. Przedszkole nr 29
6. Przedszkole nr 22
7/8.Przedszkole nr 77;
Przedszkole nr 313
Krzysztof Szczęsny

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W 89.
ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI DLA SZKÓŁ DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
Dnia 11.11.2007 r. odbył się w hali KS „Przyszłość”
– Włochy przy ul. Rybnickiej 25 halowy turniej piłki
nożnej szkół z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
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Klasyﬁkacja:
Szkoły podstawowe:
I. Miejsce – Szk. Podst. nr 88
II. Miejsce – Szk. Podst. nr 94
III. Miejsce – Szk. Podst. nr 66
Gimnazja:
I. Miejsce – Gimnazjum nr 114
II. Miejsce – Gimnazjum nr 112
III Miejsce – Gimnazjum nr 113
Szkoły Ponadgimnazjalne: (mecz i rewanż)
I. Miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr LXXIII
II. Miejsce – Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
W każdej kategorii szkoły
otrzymywały puchary i dyplomy Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Pamiątkową statuetkę i dyplom otrzymał
najlepszy zawodnik w każdej
kategorii. Był nim: Kamil Zimny (Szkoła Podstawowa nr 88),
Jarosław Gajos (Gimnazjum nr
114), Bartek Wilczyński (Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku).
Zawody prowadzili sędziowie z Kolegium Sędziów Mazowieckiego związku Piłki Nożnej.
Krzysztof Szczęsny
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CYKLICZNA LIGA SENIORÓW W PIŁCE
SIATKOWEJ RUNDA JESIENNA 2007
W dniach 27.10 – 25.11.2007 r., odbyły się w hali KS
„Przyszłość” – Włochy przy ul. Rybnickiej 25 rozgrywki
Cyklicznej Ligi Seniorów w Piłce Siatkowej – runda
jesienna 2007. Udział wzięło jedenaście zespołów. Spotkania rozgrywano w eliminacjach, ćwierćﬁnałach, półﬁnałach, ﬁnałach w grupach, systemem każdy z każdym. Spotkania rozgrywano do dwóch wygranych
setów. Ogółem rozegrano 25 spotkań.
Klasyﬁkacja Zespołów (miejsce):
1. ITALIA II
2. ITALIA I
3. ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Bohaterów Narwiku
4. NET COM
5. NIEWYPAŁ
6. ORRAGIO
7. YELONKI
8. RZELUSIE
9. POPIS
10. NAJLEPSI SIATKARZE
11. JALAICA
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: wśród
kobiet Jolanta Szulecka z zespołu Italia I, wśród mężczyzn Rafał Borowy z zespołu Italia II.
25 listopada 2007 r. odbyło się uroczyste zakończenie turnieju.
Krzysztof Szczęsny

Sprawozdanie sportowe – Cykl Turniejów
WSPÓŁZAWODNICTWO
SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY PIŁKA NOŻNA
Dnia 01.12.2007 r. KS „Przyszłość” – Włochy w hali przy ul. Rybnickiej 25 zorganizował halowy turniej piłki nożnej chłopców gra dwóch
na dwóch. Czas gry 10 minut.

Grupa II (miejsca zespołów):
1. ITALIA Włochy
2. LEGIA Włochy
3. ARSENAL

Kategoria 10-13 lat:
Grupa I (miejsca zespołów):
1. LEGIA Warszawa
2. FC Moniszki
3. PSV LEGIA
4. REAL
16
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Klasyﬁkacja
(miejsce):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Italia Włochy
Legia Warszawa
FC Moniszki
Legia Włochy
PSV Legia
Arsenal
Real

Kategoria 10-13 lat:
Grupa I (miejsca zespołów):
1. KS WRONA
2. PSV LEGIA
4. KS BANACHA
Grupa II (miejsca zespołów):
1. POLSKA
2. PRZYSZŁOŚĆ
3. ITALIA WŁOCHY

3.
4.
5.
6.

Kategoria 14-16 lat
Grupa I
(miejsca zespołów):
1.
2.
3.
4.

Klasyﬁkacja (miejsca):
1. POLSKA
2. KS WRONA

PRZYSZŁOŚĆ
PSV LEGIA
ITALIA WŁOCHY
KS BANACHA

Kategoria 14-16 lat
Grupa I (miejsca zespołów):
1. MKS METRO-WOLA
2. MISTRZOWIE
3. MKS MYPA
4. CBA
Za zajęcie I,II,III miejsca w obu kategoriach wiekowych każdy z zawodników otrzymał statuetkę Burmistrza
Dzielnicy Włochy m.st.Warszawy.
Krzysztof Szczęsny

SLU
PRZYSZŁOŚĆ
BARCA
MKS MYPA

WSPÓŁZAWODNICTWO
SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY PIŁKA SIATKOWA
Dnia 02.12.2007 r. KS „Przyszłość” – Włochy w hali przy ul. Rybnickiej 25 zorganizował halowy turniej piłki siatkowej chłopców gra
dwóch na dwóch. Turniej rozgrywano do dwóch wygranych setów.
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Aby Święta były
bezpieczne
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas jest to czas
zakupów, wyjazdów z domu oraz
związanego z tym zamieszania. W
tej wielkiej gorączce świątecznej
zadbajmy o bezpieczeństwo swoje
i bliskich. Zróbmy wszystko, aby te
szczególne dni minęły nam w spokojnej atmosferze.
Dźwigamy kolejne torby z zakupami, kolejny raz płacimy, kolejny
raz wyciągamy portfel, kluczyki od
samochodu itd. Nasze zachowania
stają się machinalne, rutynowe.
Do momentu, kiedy zadajemy sobie
pytanie… „Gdzie jest mój portfel?
Przecież przed chwilą trzymałem go
w ręku, wkładałem do kieszeni i co
dalej???”.
Niestety okres gorączki świątecznych zakupów to doskonałe
warunki do działania dla złodziei
kieszonkowych. Dla nich te dni są
bardzo „pracowite”. Wykorzystują
tłok, bądź też sami go umiejętnie
tworzą. Korzystają z naszego pośpiechu i rozkojarzenia. Spośród
otaczających osób wybierają swoją
oﬁarę. Obserwują ją przez pewien
czas. Patrzą, gdzie chowa pieniądze.
Podchodzą blisko, przypadkowo
dotykają. W ten sposób sprawdzają,
czy jest „elektryczna”, tzn. czy będzie
reagować w sytuacji opróżniania
kieszeni. Jeśli mamy na sobie grubą
kurtkę, kożuch czy płaszcz, to ich
zadanie jest ułatwione.
Jak sobie z tym radzić?
Poważną przeszkodą dla złodzieja, będzie schowanie pieniędzy
18

do wewnętrznej kieszeni. Jeżeli
włożyliśmy portfel, telefon komórkowy do reklamówki, torebki, plecaka, to pamiętajmy, by je zamykać
i nosić przed sobą.
Łupem złodziei kieszonkowych
nie padają tylko drobne przedmioty, ale czasami także samochody.
Ktoś pomyśli, „mnie to na pewno
nie dotyczy, bo po pierwsze moje
auto ma doskonały alarm”. Zatem
jedziemy na zakupy, zostawiamy
auto na parkingu, włączamy alarm,
chowamy kluczyki… właśnie, gdzie
my je chowamy? Najczęściej do
zewnętrznej kieszeni kurtki, czy
marynarki. Następnie robimy zakupy, wracamy i okazuje się, że naszego samochodu nie ma. Sięgamy do
kieszeni po kluczyki i cóż. Ich także
nie ma.
W ten sposób działają grupy
złodziei kieszonkowych. Policjanci
szacują, że ich łupem mogło paść
nawet kilkaset pojazdów. Kradzież
każdego auta jest poprzedzona
właśnie kradzieżą kieszonkową.
Nawet najlepszy alarm nie zadziała,
jeżeli został dezaktywowany oryginalnym pilotem. Nie zadziała także
immobiliser, gdyż kluczyk był także
oryginalny.
Włamywacze nie świętują
Wiele osób ograniczy szaleństwo świątecznych zakupów jedynie do kupna prezentów. Wyjadą
na Święta do rodziny. Pamiętajmy
wówczas o właściwym zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Włamywacze do mieszkań nie świętują,

wykorzystując kilkudniową nieobecność domowników. Idealnego
zabezpieczenia nie ma, ale możemy ograniczyć ryzyko włamania
do minimum. Dobre zamki to jedno, jednakże nie spełniają one swej
roli, jeżeli zamocowane zostaną do
słabych drzwi. A zatem dobre drzwi
wejściowe do mieszkania to drugie.
Można jeszcze inwestować w alarm,
monitoring itp. Jednakże chyba najlepszym rozwiązaniem jest czujny sąsiad. Warto poinformować go
o tym, że nie będzie nas kilka dni
i poprosić, żeby w tym czasie zwrócił uwagę na nasze mieszkanie.
W wielu krajach Europy Zachodniej obowiązują pewne standardy
w zakresie zabezpieczenia mieszkania. W większości są one uregulowane przepisami krajowymi.
Zgodnie z tymi przepisami istnieje obowiązek wyposażenia drzwi
w zamek, który nie pozwoli dostać
się włamywaczowi do mieszkania przez minimum trzy minuty. Ponadto, na przykład u naszego
zachodniego sąsiada wysoko rozbudowana jest inicjatywa pomocy
sąsiedzkiej. Na drzwiach budynków
mieszkaniowych widać naklejki
o treści: „Uważaj, mojego mieszkania strzeże mój sąsiad”.
Nie znamy swoich sąsiadów
Warszawa jest miastem wielkich osiedli. Mieszka na nich kilkadziesiąt, kilkaset, a czasami kilka
tysięcy rodzin. Niejednokrotnie nie
znamy swoich sąsiadów, nie interesuje nas to, kim oni są, co robią.
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W sytuacji, kiedy coś się wydarzy, mimo, że mieszkanie jest splądrowane, że wyniesiono z niego
bardzo ciężkie przedmioty, okazuje
się, że nikt nic nie widział, nikt nic
nie słyszał. Aż trudno w to uwierzyć. Pojęcie „wścibstwa” mylimy z
pomocą dobrosąsiedzką. A ta jest
jak najbardziej wskazana.
Bezpieczeństwo jazdy zimą
Święta i choinka są najpiękniejsze wówczas, jeżeli sprzyja temu
zimowa aura. Oszronione drzewa,
śnieg za oknem, mróz na szybach.
To wszystko nie sprzyja jednak tym,
którzy wybierają się w podróż, by
spędzić te szczególne dni poza
domem. Takich osób jest jak zwykle
w dzień wigilijny i ostatni dzień
świąt znacznie więcej. Musimy zrobić wszystko by bezpiecznie dojechać do celu i bezpiecznie powrócić.
Należy zatem wcześniej właściwie
przygotować auto do zimy. Na
szczęście wymiana opon na zimowe
dla dużej części kierowców stała się
już normą. Droga hamowania, przyczepność nawet tych najgorszych
zimowych są zdecydowanie lepsze
niż najlepszych tzw. opon wielosezonowych. Bezpieczeństwo jazdy w
zimę to także odpowiedni styl jazdy,
to dalece rozwinięta umiejętność
przewidywania tego, co może wydarzyć się na drodze, ale najważniejszym czynnikiem jest kierujący. Ten
powinien być przede wszystkim
trzeźwy. Mimo, że to święta, mimo,
że doskonała okazja do świętowania
z najbliższą rodziną, siadając za kierownicą pamiętajmy, że chodzi
o bezpieczeństwo tych, których wieziemy i wszystkich użytkowników
drogi, którzy chcą bezpiecznie
i radośnie spędzić te dni.
Źródło: http://ochota.policja.waw.pl

MOJA DZIELNICA WŁOCHY

Historia ❄

❄

kolęd

❄

❄

❄

❄
Nazwa „kolęda” wywodzi się od
łacińskiego słowa „calendae, arum”,
oznaczającego pierwszy dzień miesiąca (Kalendy) nowego roku. Wtedy to, Rzymianie organizowali
huczne
zabawy,
odwiedzali
się nawzajem, obdarowywali prezentami. Takie też było pierwotne
znaczenie słowa „kolęda” w języku
polskim, z tym że świętowano
nie nowy rok, a Boże Narodzenie.
Dopiero w wieku XVI użyto słowo „kolęda” na oznaczenie pieśni
bożonarodzeniowej. Początki polskiej pieśni bożonarodzeniowej
należy łączyć z widowiskami jasełkowymi, przygotowywanymi przez
franciszkanów. Wesołe, – wzywające do wspólnej radości, przeznaczone do wykonania chóralnego.
Za najstarszą kolędę uważa się pieśń
zapisaną w kodeksie z 1424 roku:
„Zdrów bądź, Królu anjelski, K’nam
na świat w ciele przyszły, Tyś zajisty
Bóg skryty, W święte czyste ciało
wlity. Narodziłeś się w ucierpieniu
Przez swego ludu zawinienie”. Z tzw.
Kancjonału Przeworszczyka (spisanego przez rektora szkoły paraﬁalnej Jana z Przeworska) z roku 1435
pochodzi kolęda zaczynająca się od
słów:
„Chrystus .się nam narodził, jenż
dawno powieszon był, w Betlejem,
żydowskim mieście, z Panny Maryjej czyście. Halleluiah”.
Również z początków XV wieku
pochodzi – śpiewana do dziś –

❄

❄

kolęda pt. Anioł pasterzom mówił.
Wiele kolęd zawierają śpiewniki
bernardyńskie z XVI wieku. Tzw.
Kancjonał puławski i Kancjonał
kórnicki. W Kancjonale puławskim
znajduje się na przykład obszerny
utwór pt. „O nabożeństwie wielkim
Franciszka świętego ku dzieciństwu
Pana Jezusa pieśń”. Przedstawia on
historię pierwszej szopki z Greccio
z 1223 roku: „Stał [Franciszek]
u jasełek, łzami pokropiony, Na ciele
i na duszy wszystek przemieniony,
Jako gwiazda jaśniuchna, świecąca
na morze, Wesele, które tam miał.
Ty znasz. Panie Boże”.
Błogosławiony
Władysław
z Gielniowa – Patron Warszawy
(zm.1505), napisał pieśń pt. Augustus kiedy królował; zawiera ona
opis podróży Maryi i Józefa do Betlejem, narodzenie Jezusa i pokłon
pasterzy. Zapisy muzyczne kolęd
możemy znaleźć w śpiewniku Jana
z Lublina, czy w śpiewnikach
z klasztoru SS. Benedyktynek ze
Staniątek (XVI w.). W wiekach XVII
i XVIII powstają także kolędy, jak:
Wśród nocnej ciszy. Lulajże Jezuniu, Bracia patrzcie jeno. A w roku
1792 Franciszek Karpiński napisał
kolędę – Bóg się rodzi.
http://archiwum.dukla.pl
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Dział Pomocy Specjalistycznej OPS
Warszawa-Włochy oferuje:
 pomoc psychologiczną, konsultacje,
wsparcie dla osób dorosłych
 terapię krótkoterminową
 indywidualną
 małżeńską
 rodzin
 mediacje

 pomoc psychopedagogiczną dla dzieci
z trudnościami edukacyjnymi
 poradnictwo dla młodzieży
 poradnictwo dla rodziców
 pomoc psychologiczną dla oﬁar przemocy
 pomoc i poradnictwo dla osób w kryzysie
 organizujemy warsztaty tematyczne
dla rodziców

 jeżeli,
 przeżywasz trudne chwile,
 masz kłopoty małżeńskie, partnerskie, rodzinne, wychowawcze
 potrzebujesz wsparcia po stracie bliskiej Ci osoby
 chcesz zerwać z nałogiem
 czujesz się samotny, nosisz w sobie ból i cierpienie
 nie radzisz sobie z problemami
to, zapraszamy !!!


Konsultacje są bezpłatne. Pomocy udzielają wysoko wykwaliﬁkowani specjaliści
(psycholodzy, pedagodzy, terapeuci) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Nasz adres: Dział Pomocy Specjalistycznej, ul. Czereśniowa 118
pon. 10.00–18.00, wt.-pt. 8.00–16.00; tel. (22) 863 70 14

Zostań Wolontariuszem!
Pilnie poszukujemy osób, które chętnie poświęcą swój czas, energię i serce
na rzecz osób potrzebujących!
Wolontariuszem może zostać każdy, kto dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie podejmuje się wykonania określonej pracy.
Wolontariusze mogą:
• pomagać dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w odrabianiu lekcji,
• pomagać osobom niepełnosprawnym w Środowiskowym Domu Samopomocy,

• pomagać osobom starszym,
• pomagać w organizowaniu imprez i spotkań,
• realizować własny pomysł na pomoc…

Działania Wolontariuszy będą skierowane do osób mieszkających na terenie Dzielnicy Włochy.
Kontakt: Anna Wilomska, Dział Pomocy Specjalistycznej, tel: 0 22 863 70 14,
02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 118, e-mail: anna.wilomska@poczta.onet.pl
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Ogłoszenie
Włochowianie – wychowankowie nauczyciela – p. Latosińskiego; byli uczniowie klasy IV w 1944 r. w Szkole
Podstawowej przy ul.11 Listopada 10 (obecnie ul. Świerszcza), organizują spotkanie koleżeńskie (planowane na
koniec czerwca 2008 r.). Wszystkie osoby zainteresowane, szczególnie te, które rozpoznają siebie bądź bliskich
na zdjęciu, prosimy o kontakt z p. Jerzym Grabarczukiem, tel. 0 510 630 514.

Zdjęcie IV kl. Szkoły Podstawowej wykonane w dniu 24 czerwca 1944 r. w prywatnej posesji przy ul.11 Listopada 10 (obecnie ul. Świerszcza) we Włochach k/ Warszawy
(obecnie Dzielnica Włochy m.st. Warszawy)

Bajkowe Niedziele
23.12.2007 r. o godz. 12.15 przed budynkiem Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36a, odbędzie się spektakl plenerowy „Jasełka” w wykonaniu artystów z Agencji „K.O.T”.

MOJA DZIELNICA WŁOCHY
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Jasełka Uliczne
– Opowieść o narodzinach
Dzieciątka Jezus
Spokojnychi Radosnych
Świąt Bożego
Narodzenia
oraz pomyślności
i sukcesów w Nowym
2008 Roku
Mieszkańcom

❄

Życzą Pracownicy

W oczekiwaniu na Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok
2008 pełni nadziei spoglądamy
w przyszłość. Z nadzieją spoglądam również w przyszłość powołanego dla Państwa
zakładu opieki zdrowotnej.
Z okazji zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzę Państwu
pogody ducha dużo zdrowia,
spełnienia marzeń, osiągnięcia
pełni satysfakcji w życiu rodzinnym i zawodowym.
Marzena Piotrowska
Dyrektor SPZLO Warszawa-Włochy
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❄

❄

Urzędu Skarbowego
Warszawa-Bemowo

Na obydwa przedstawienia gorąco zapraszamy!

Szanowni Państwo

Dzielnicy Włochy

❄

23.12.2007 o godz.16.00 na dziedzińcu przed Kościołem Matki Bożej
Saletyńskiej,ul.Popularna 46,odbędzie się Jasełka Uliczna„Opowieść o narodzinach Dzieciątka Jezus”.
To niezwykłe widowisko przygotowała Pracownia Teatralno-Plastyczna „K.O.T.” z Wrocławia.
Ponad 5-metrowe nadmarionety animowane przez aktorów oraz Anioły na szczudłach przypominają historię narodzin Dzieciątka . Inscenizacja
Jasełek opracowana została przez Tadeusza Kozakowskiego i Stanisława
Wolskiego. Autorem lalek jest Stanisław Marcin Rasiak. Dramaturgię spektaklu współtworzy warstwa słowno-muzyczna. Słowo mówione oraz piękne kolędy i pastorałki tworzą integralną całość. Przedstawienie opowiada
historię narodzin Dzieciątka Jezus. Najpierw pojawia się Anioł, aby zwiastować Maryi dobrą nowinę. Potem Maria i Józef ruszają w drogę w poszukiwaniu miejsca narodzenia syna. W dalszej części spektaklu pokazana
została szopka ze zwierzętami i pasterze. Gwiazda betlejemska – symbol
nadziei, przywiodła Trzech Królów z darami. Dramaturgii dodawały symbole zła – Diabeł, Herod i Śmierć. Przedstawienie kończy kolęda pt.
Przekażmy sobie znak pokoju.

Świąt wypełnionych radością

❊

i miłością, niosących spokój
i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia
życzą

❈

❈

❊ Dyrekcja i pracownicy

Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy, m. st. Warszawy❈
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„Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy,
I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy”
Adam Mickiewicz

Szanowni Mieszkańcy,
W ten uroczysty, a zarazem niezwykły czas
Świąt Bożego Narodzenia życzymy przede wszystkim
wielu pełnych ciszy i zadumy, radosnych, a także rodzinnych
chwil, spędzonych w blasku Betlejemskiej Gwiazdy.
Niech Prawda, która zmieniła bieg historii
umacnia Państwa wewnętrznym spokojem, miłością i zdrowiem,
a tajemnica Bożego Narodzenia niech trwa
jako źródło spokoju, siły i szczęścia.
Na każdy dzień Nowego 2008 Roku życzymy pogody ducha
i pomyślności wszelkiej.
Przewodniczący
Rady Dzielnicy Włochy
/-/ Andrzej Krupiński
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Burmistrz Dzielnicy Włochy
/-/ Michał Wąsowicz
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