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Zabawa na 102
czyli jak
uczniowie
Szkoły 88
żegnali
karnawał
Ostatnie przygotowania:
poprawienie fryzury,
przypięcie korony,
krótka sesja zdjęciowa i…
zabawę czas zacząć!
29 stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza pożegnali karnawał. Uwieńczyli go
wspaniałym balem, który poprowadzili
przedstawiciele Agencji Artystycznej.

Drodzy Czytelnicy!

Pani dyrektor Renata Siergiej oraz prowadzący, w przebraniach klaunów, powitali niecodziennych gości: postaci z
bajek i baśni, świata magii i czarów, reprezentantów przeszłości i przyszłości.
W atmosferze radości, zabawy i karnawałowego szaleństwa na szkolnym
parkiecie życie pisało nową, niezwykłą
historię o integracji, szczęściu i wielkiej
radości małego dziecka. Dwie godziny
Ciąg dalszy na str. 8

➧

Witamy serdecznie w pierwszym tegorocznym wydaniu naszego Biuletynu.
Jak na początku każdego roku
tak i teraz oddajemy do Waszych
rąk numer dwumiesięczny, ale
konwencji nie zmieniamy i co
miesiąc będziemy prezentować
najważniejsze wydarzenia w
Dzielnicy, zapowiedzi imprez kulturalnych czy ważne tematy dla
Mieszkańców.
Idąc z duchem czasu zmieniliśmy za to nieco wygląd naszej
gazetki. Chcieliśmy zagospodarować jeszcze więcej miejsca na
artykuły, sprawić abyście sięgali
po każdy „odświeżony” numer
równie ochoczo jak dotychczas.
Zapraszamy także do odwiedzania strony internetowej
Urzędu Dzielnicy – również odnowionej i zawierającej więcej
ciekawych informacji, które stale
uzupełniamy.
Chcemy, abyście też mieli
wpływ na to co i jak zamieszczamy w Biuletynie czy na stronie
WWW i prosimy o nadsyłanie
wszystkich pomysłów i sugestii
na adres: promocja@ud-wlochy.
waw.pl.
pozdrawiamy
redakcja
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nasze sprawy

Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
L.p

Nazwisko i imię

dzień

godzina

miejsce

1

Baranowska Teresa

I wtorek m-ca

17.00–18.00

Ratusz Al. Krakowska 257 p. 225

2

Berłowska Halina

I poniedziałek m-ca

18.00–19.00

III wtorek m-ca

18.00–19.00

ks. Chrościckiego 2,
biblioteka w parku kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

telefon
0503-724-670

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

18.00–19.00

III wtorek m-ca

18.00–19.00

ks. Chrościckiego 2,
biblioteka w parku kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

7

Kałwajtys Dariusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 868-06-65 0501-080-674
dariuszkalwajtys@aster.pl

8

Karczewska
Bernadeta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady 57-58-802

0504-064-277

9

Kostrzewski Juliusz

II wtorek m-ca

18.00–19.00

OPS ul. Czereśniowa 35

0601-283-040

Krupiński Andrzej

III piątek m-ca

16.00–17.00

Sz.P. Nr 87 ul. Malownicza 31

I piątek m-ca

godziny do
uzgodnienia pod
tel. 57-58-802

Wydział Obsługi Rady pokój nr 216
II piętro

10

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

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady 57-58-802

14

Skorza Lidia

I poniedziałek m-ca

17.00–18.00

Ratusz Al. Krakowska 257 p. 225

0790-209-668

15

Skowroński Bronisław

II środa m-ca

17.00–18.30

Szkoła Podstawowa Nr 87
ul. Malownicza 31

0500-251-643

16

Sosnowski Sławomir

I piątek m-ca ostatni
piątek m-ca

17.00–18.00
17.00–18.00

Ratusz Al. Krakowska 257 p. 225
ks. Chrościckiego 2,
biblioteka w parku kombatanta

0602-712-947

17

Soszyńska Maria

I wtorek m-ca

18.00–19.00

Ratusz Al. Krakowska 257 p. 225

0500-463-443

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

0501-050-694

20

Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

17.00–18.00

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

57-58- 802

21

Wojdalski Janusz

II środa m-ca

17.00–19.00

III środa m-ca

17.00–19.00

ks. Chrościckiego 2,
biblioteka w parku kombatanta,
obok wejścia do czytelni
OPS, ul. Czereśniowa 35

863-83-07
0602-327-558

0605-196-228
57-58-802

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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Aktualizacja wysokości opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Zasady gospodarowania nieruchomościami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 ze zm.)
W dziale II, rozdział 8: Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości ww.
ustawy zostały zawarte informacje dotyczące spraw finansowych związanych
m.in. z ponoszeniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Użytkowanie wieczyste gruntu wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłat
rocznych przez cały okres użytkowania
wieczystego – zgodnie z art. 71 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Opłaty roczne z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu nie są stałe przez
cały okres użytkowania, lecz mogą być
aktualizowane, nie częściej jednak niż
raz w roku, jeżeli wartość nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie
wieczyste ulegnie zmianie.
Zgodnie z art. 77 ww. ustawy opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu
dotychczasowej stawki procentowej,
od wartości określonej na dzień aktualizacji opłaty. Wartość nieruchomości
jest określona w oparciu szacunkowym
wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, wyłonionego
w drodze przetargu przez Miasto Stołeczne Warszawa.
Jeżeli wartość nieruchomości wzrośnie, organ reprezentujący właściciela
nieruchomości dokonuje aktualizacji

wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu poprzez
wypowiedzenie dotychczasowej wysokości opłaty oraz zaproponowanie nowej wysokości opłaty.
Zgodnie z art. 78 ww. ustawy użytkownik wieczysty może, w terminie 30
dni od dnia otrzymania wypowiedzenia,
złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o ustalenie, że
aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona
lub jest uzasadniona w innej wysokości.
Na terenie Dzielnicy Włochy Urzędu m.st. Warszawy ostatnia aktualizacja
opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu była przeprowadzona w latach 2004–2005.
Mając na względzie wzrost wartości
nieruchomości w ostatnim okresie co
zostało potwierdzone w wykonanych
operatach szacunkowych wyceny nieruchomości, Miasto Stołeczne Warszawa
przystąpiło do przeprowadzenia aktualizacji. Tak więc podwyżka opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu jest w bezpośredniej korelacji w
stosunku do wzrostu wartości nieruchomości na terenie Dzielnicy Włochy.
Wszyscy użytkownicy wieczyści, do
których zostały skierowane wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej, mogą

w terminie 30 dni od daty otrzymania
wypowiedzenia, odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Złożenie odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego nie zwalnia
z obowiązku uiszczenia opłat rocznych
w dotychczasowej wysokości, zgodnie z art. 78 cytowanej wyżej ustawy.
W przypadku nie złożenia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, użytkownik wieczysty winien uiścić opłatę w nowej wysokości,
zaoferowanej w wypowiedzeniu.
Należy wyjaśnić, że na terenie Dzielnicy Włochy jako użytkownik wieczysty gruntów figuruje Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ochota”, a nie
jej poszczególni członkowie. W związku z powyższym członkowie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Ochota” wszystkie sprawy winni załatwiać i kierować do ww. Spółdzielni.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią jeden ze znaczących
składników w budżecie m.st. Warszawy
i są przeznaczone między innymi na
utrzymanie i remonty dróg, placówek
oświatowych, parków, zieleńców, placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych itp., niezbędnych do funkcjonowania każdej dzielnicy.
„Najważniejsza w małżeństwie jest
zgoda, zgoda i jeszcze raz zgoda” –
podkreśliła Pani Irena, a zdaniem Pana
Mariana podstawą udanego związku
jest także zrozumienie.
Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Zgoda i zrozumienie
W dniu 23.01.2008 r. Burmistrz
Dzielnicy Włochy złożył serdeczne
gratulacje i wręczył upominki Państwu
Irenie i Marianowi Pietruchom, którzy
obchodzili właśnie jubileusz sześćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego.

Państwo Pietruchowie pobrali się 18
stycznia 1948 r., a w Dzielnicy Włochy
mieszkają już ponad 30 lat. Są szczęśliwymi rodzicami trojga dzieci, dziadkami sześciorga wnucząt i pradziadkami
pięciorga prawnucząt.

Uprzejmie informujemy,
że Klub Pracy
w Dzielnicy Włochy
mający siedzibę przy
ul. 1 Sierpnia 32
tymczasowo
nie funkcjonuje
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Z prac Rady Dzielnicy
Pierwsza tegoroczna sesja Rady
Dzielnicy Włochy odbyła się 5 lutego.
Radni przyjęli sprawozdania z prac
Rady Dzielnicy w 2007r. przedstawione przez Przewodniczącego Rady oraz
Przewodniczących poszczególnych komisji. Przyjęto także uchwałę w sprawie
zatwierdzenia planów prac komisji na
bieżący rok. Najważniejsze informacje
z prac w roku ubiegłym i z planowanych w obecnym zaprezentujemy już
w kolejnym przedświątecznym Biuletynie.
Ponadto radni przyjęli uchwałę
w sprawie zmian w składach osobowych
Komisji Problemowych Rady Dzielnicy
Włochy. I tak z członkowstwa w Komisji Mieszkaniowej zrezygnowała radna
Maria Soszyńska, a do składu komisji
powołano radną Lidię Skorzę.
Natomiast radny Juliusz Kostrzewski został członkiem Komisji Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Rada Dzielnicy Włochy poparła
także wniosek mieszkańców osiedla
„Chrobry” o nie wyrażanie zgody na
wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla decyzji polegającej na budowie
wielorodzinnego budynku mieszkalnego, z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce ew. 67
z obrębu 2-08-30, o powierzchni oraz
o niedopuszczeniu do zbycia tej działki na rzecz Środowiskowej Spółdzielni
Mieszkaniowej Niewidomych.
Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na
2008 rok przedstawiony przez Zarząd
Dzielnicy Włochy. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe umieszczone w budżecie dzielnicy na wypłatę
zasiłków realizowanych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
w ramach środków m.st. Warszawy
zaszła konieczność zwiększenia planu
dochodów i wydatków bieżących dzielnicy o kwotę 480.000 zł.
Kwota ta jest niezbędna w budżecie
dzielnicy z uwagi na możliwość udzielenia pomocy materialnej najbardziej
potrzebującym mieszkańcom.
Redakcja
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Zachęcamy zainteresowanych mieszkańców
do uczestnictwa w europejskich
wykładach otwartych.

Europejskie wykłady otwarte
Spotkania organizowane są przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st.
Warszawy we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. Jest to
pierwszy etap realizacji projektu „Program Europejski dla Warszawy”.
Wykłady odbywają się w Pałacu Kultury i Nauki oraz w Centrum Informacji
Europejskiej UKIE przy ul. Kruczej.
Na spotkania w Centrum Informacji Europejskiej zapraszamy w środy o godz.
16.30. Udział w nich nie wymaga potwierdzenia uczestnictwa.
Natomiast osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach organizowanych w
PKiN proszone są o zgłaszanie się do p. Aleksandry Skrętkowicz, tel. 022 656 71 16,
mail: askretkowicz@warszawa.um.gov.pl. Rejestracja będzie się odbywała na podstawie kolejności zgłoszeń.
Aktualny harmonogram dostępny na www.ud-wlochy.waw.pl oraz w Wydziale
Obsługi Mieszkańców.

Uprzejmie informujemy, że na terenie m.st. Warszawy
funkcjonują 4 Referaty Paszportów:

• Referat Paszportów Nr 1 przy
ul. Kruczej 5/11
◆ przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów dla mieszkańców
dzielnic m.st. Warszawy: Mokotowa, Śródmieścia i Wilanowa.
◆ wydawanie paszportów dla mieszkańców powiatów: grodziskiego,
pruszkowskiego, sochaczewskiego
i żyrardowskiego.
Numery telefonów: przyjmowanie
wniosków: (0-22) 622-02-34;
wydawanie paszportów:
(0-22) 622-36-18;
fax: (0-22) 628-06-98
• Referat Paszportów Nr 2 przy pl.
Bankowym 3/5 (wejście F od Al. Solidarności)
◆ przyjmowanie i wydawanie paszportów dla mieszkańców dzielnic m.st.
Warszawy: Bemowa, Bielan, Ochoty,
Włoch, Woli, Ursusa i Żoliborza.
◆ wydawanie paszportów dla mieszkańców powiatów: legionowskiego,
nowodworskiego, warszawskiego
zachodniego, wołomińskiego i wyszkowskiego.
Numery telefonów: przyjmowanie
wniosków: (0-22) 695-69-14;
wydawanie paszportów:
(0-22) 695-69-15;
fax: (0-22) 695-69-20,
(0-22) 695-69-21

• Referat Paszportów
Nr 3 przy ul. Floriańskiej 10
◆ przyjmowanie i wydawanie paszportów dla
mieszkańców dzielnic m.st. Warszawy: Białołęki, Pragi Południe i Północ, Rembertowa, Targówka, Wawra, Wesołej.
◆ wydawanie paszportów dla mieszkańców powiatów: mińskiego,
otwockiego.
Numery telefonów: przyjmowanie
wniosków: (0-22) 619-48-46;
wydawanie paszportów:
(0-22) 618-34-85;
fax: (0-22) 619-49-80
• Referat Paszportów Nr 4 przy al.
Komisji Edukacji Narodowej 61
◆ przyjmowanie i wydawanie paszportów dla mieszkańców dzielnicy
Ursynów.
◆ wydawanie paszportów dla mieszkańców powiatu: piaseczyńskiego.
Numery telefonów: przyjmowanie
wniosków: (0-22) 855-10-07;
wydawanie paszportów:
(0-22) 855-12-41;
fax: (0-22) 855-09-75
Godziny przyjęć w referatach położonych na terenie m.st. Warszawy:
pon. i czw. w godz. 10.00–17.30;
wt., śr., pt., w godz. 8.00–15.00.

kultura

Spotkanie z Bogusławem Wołoszańskim
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy miała zaszczyt
gościć postać wielce interesującą – Bogusława Wołoszańskiego. Spotkanie
odbyło się 30 stycznia 2008 r. w Wypożyczalni nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a
i zgromadziło licznie przybyłą publiczność chętną zobaczenia się z tak znaną
osobistością.
Bohater wieczoru jest przede wszystkim znany ze swojego zamiłowania
do historii. Autor książek o tematyce
historycznej i dziennikarz. Stworzył
wiele programów telewizyjnych – m.in.

„Sensacje XX wieku” (około tysiąc
odcinków!), „Encyklopedia II wojny
światowej”, „Punkt krytyczny”, „To
jest historia”, „Archiwum XX wieku”.
Jest autorem wielu audycji radiowych
i artykułów prasowych. Na podstawie
swojej powieści („Twierdza Szyfrów”)
napisał scenariusz serialu pt. „Tajemnica Twierdzy Szyfrów” dla Telewizji
Polskiej i przygotowuje następny, oparty na kolejnej książce „Sieć – ostatni
bastion SS”. Za osiągnięcia zawodowe
został odznaczony Krzyżem Kawaler-

Biblioteka multimedialnie
Wypożyczalnia nr 28 przy ul. 1
Sierpnia 36a zaprasza do korzystania
ze zbiorów multimedialnych. Oprócz
stale powiększanego księgozbioru
posiada bogatą ofertę filmów DVD i
książki mówionej. Ze zbiorów może
korzystać każdy, kto jest czytelnikiem
włochowskiej biblioteki na zasadach
określonych w regulaminie.
Filmy wypożyczać można bezpłatnie na jedną dobę. W ofercie można znaleźć nowości (np. „Kill Bill”,
„Duma i uprzedzenie”) jak też klasykę filmową (np. stare westerny czy
czarno-białe obrazy z Charlie Chaplinem). Młodsi użytkownicy biblioteki mogą wybierać spośród licznych
kreskówek i filmów dla młodzieży,
a także miłośnicy mangi i anime znajdą
coś dla siebie (np. filmy produkcji Studia GHIBLI).
Osoby niewidome oraz mające problem z czytaniem mogą skorzystać
z książki mówionej. Jest to książka na
płytach CD czytana przez znanych,
polskich aktorów. Wiele propozycji dostępnych jest w formacie MP3,

tylko nieliczne tytuły znajdują się na
kasetach magnetofonowych. Poza klasyką literacką (Sienkiewicz, Szekspir,
Gombrowicz) biblioteka zaopatruje się
w nowości wydawnicze np. Murakami
H. „Norwegian Wood”, Brown D. „Kod

skim Orderu Odrodzenia Polski, a także
nagrodą im. Bolesława Prusa, licznymi
nagrodami telewizyjnymi i Ministerstwa Obrony Narodowej.
Pan Wołoszański przez ponad godzinę
opowiadał o tajemniczych i dotąd zatajonych faktach historycznych. Nie obyło
się również bez pikantnych szczegółów
z planu filmowego. Zdradził również, że
pracuje nad nową książką. Chętnie odpowiadał na wszystkie pytania publiczności, nawet te najbardziej kłopotliwe

i zaskakujące. Goście, którzy przybyli na
pewno nie żałowali, a wręcz dyskusjom
po zakończeniu spotkania nie było końca. Autor jeszcze przez godzinę rozdawał
autografy i rozmawiał z czytelnikami.
Agnieszka Baryła

Leonarda da Vinci”, Wiśniewski J.
„S@motność w sieci”. I w tym przypadku również nie zapomniano o najmłodszych, dzieci mogą znaleźć liczne
bajki, opowiastki i wiersze, a także cykl
powieści J.K. Rowling.
Książkę mówioną można wypożyczyć na miesiąc, oczywiście bezpłatnie.
Agnieszka Baryła

Szanowni Państwo,
Poszukujemy dawnych fotografii biblioteki
i dokumentów z nią związanych
W 2008 roku Biblioteka Publiczna we Włochach będzie obchodziła swój
jubileusz 70-lecia istnienia. Tak okrągła rocznica skłania do refleksji nad
przeszłością i rodzi potrzebę posiadania pamiątek z odległych nam czasów.
Mieszkańcy Włoch! Prosimy, sięgnijcie do swoich albumów. Może znajdują się w nich dawne zdjęcia, które zarejestrowały przeszłość włochowskiej
biblioteki z czasów, gdy znajdowała się w budynku przy ul. Potrzebnej, a od
roku 1947 już w pałacyku Koelichenów. Fotografie z imprez w bibliotece, lub
takie bez okazji, byłyby rarytasem.
Prosimy Naszych Sympatyków, pomóżcie nam uzupełnić historię Waszej
biblioteki. Z niecierpliwością oczekujemy na zdjęcia i inne dokumenty, które
po zeskanowaniu zwrócimy właścicielom.
Materiały prosimy składać w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy, ul. Ks. J. Chrościckiego 2, wejście B, I piętro w Czytelni Naukowej
nr VI.
Katarzyna Winogrodzka
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
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kultura / edukacja

Dom Kultury Włochy
1–2, 8–9 marca 2008
Pracownia Glinianka ul. Astronautów 17, tel. 0 695
640 909 Rodzinne Konkursy Wielkanocne w Pracowni
Glinianka
Konkursy adresowane są głównie do dzieci, rodziców
i dziadków – rodzin mieszkających w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy. Konkurs ma charakter otwarty.
Do udziału w nim zapraszamy również rodziny z innych
dzielnic Warszawy. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy
telefonicznie bądź osobiście od 31 stycznia do 28 lutego
2008 r.
Rodzinny Konkurs Wielkanocny na Barana z gliny odbędzie się w dniach: 1 i 2 marca 2008 r. w godzinach
9.00–14.00
Rodzinny Konkurs Wielkanocny na Ozdobę ze Szkła odbędzie się w dniach: 8 i 9 marca 2008 r. w godzinach 9.00–14.00

16 stycznia 2008 r.
w sali konferencyjnej
w naszym urzędzie
Burmistrz Dzielnicy gościł
studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Nauka to potęgi klucz

Słuchacze
mieli
okazję zapoznać się
z zasadami funkcjonowania samorządu
terytorialnego dzięki
wykładowi
prowadzonemu przez p. Marię Błaszczak –
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
Jak się spodziewaliśmy najwięcej pytań
budziły tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym, inwestycja-
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3.03.2008
VII Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA
Honorowy Patronat nad Festiwalem objęła Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy.
Na Festiwal składa się:
• Konkurs Zespołów Teatralnych
• Konkurs Piosenki (soliści-wokaliści)
• Konkurs Piosenki (zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i chóry)
• Konkurs Zespołów Tanecznych
• Konkurs Plastyczny pt. „Legendy i prawdziwe opowieści
warszawskie”.
Wszystkie konkursy uwzględniają podział na placówki
oświatowe i ośrodki kultury oraz na kategorie wiekowe.
Więcej na stronie www.dkwlochy.pl
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omagasz innym, działasz
społecznie, potrafisz zainspirować rówieśników do pracy na
rzecz potrzebujących, masz „duszę społecznika”? A może widzisz
w swoim otoczeniu młodych ludzi, którzy właśnie tacy są?

Konkurs
dla nastolatków,
którzy żyją „na tak”
mi prowadzonymi w dzielnicy, a także
ochroną środowiska.
Wszyscy nasi goście otrzymali dzielnicowe gadżety, a spotkanie zakończono wspólnym zdjęciem.

Weź udział w Samorządowym
Konkursie Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”, adresowanym do
młodzieży w dwóch kategoriach
wiekowych:
• „Ósemeczki” – 10–13 lat
• „Ósemki” – 14–19 lat.
W każdej kategorii dopuszczone są dwie formy zgłoszeń:
indywidualne lub grupowe. Regulamin oraz karty uczestnictwa
dostępne są w Wydziale Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Włochy – Al. Krakowska 257, tel. 022
575 88 10 lub na stronie internetowej www.swiatnatak.pl.
Zgłoszenia należy składać
do 10 marca 2008 r. w Urzędzie
Dzielnicy Włochy (Wydział Obsługi Mieszkańców).
Zachęcamy
do uczestnictwa

edukacja

Chcesz zrobić coś dla siebie?
Dla innych? Dla ekologii?

Moja „odlotowa” Dzielnica Włochy

Serdecznie zapraszamy uczniów
szkół podstawowych z Dzielnicy Włochy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym – Moja „odlotowa” Dzielnica
Włochy pod patronatem Burmistrza – p.
Michała Wąsowicza.
Najlepszy znak graficzny (związany
tematycznie z naszą dzielnicą) wraz

z informacją o autorze znajdzie się na
wielu ekotorbach płóciennych, które będziemy rozdawali Mieszkańcom
dzielnicy w kwietniu br., w ramach obchodów Dnia Ziemi.
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają ponadto wiele ciekawych gadżetów
i upominków od Burmistrza.

Na prace czekamy do końca marca br.
Regulamin konkursu dostępny na:
www.ud-wlochy.waw.pl
Zapraszamy!!!
Bliższe informacje:
Daria Porębska, tel. 022 575 89 26,
dporebska@ud-wlochy.waw.pl

Organizatorzy

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
Zaprasza do udziału w Konkursie Plastycznym
organizowanym pod patronatem

Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Moja „odlotowa”
Dzielnica Włochy
REGULAMIN KONKURSU

1. Patronat: Michał Wąsowicz – Burmistrz Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
2. Organizator: Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, pok. 426, tel. 022 5758-927
3. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do dzieci
i młodzieży, uczęszczających do szkół podstawowych na
terenie Dzielnicy Włochy.
4. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
– szkoła podstawowa klasy (I–III)
– szkoła podstawowa klasy (IV–VI)
5. Konkurs polega na wykonaniu prac plastycznych mających
przedstawiać znak graficzny, logo związane tematycznie z
Dzielnicą Włochy.
6. Warunki techniczne:
– technika wykonania prac: kredki, farby, flamastry
– format kartki: A4
– zgłoszone prace należy opisać na odwrocie, podając informację o autorze: imię, nazwisko, wiek, nazwę placówki, telefon kontaktowy
7. Terminy:
– prace należy składać do 31.03.2008 r. w Wydziale Organizacyjnym pok. 426 w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy
– rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.04.2008 r.

8. Kryteria oceny:
1) jakość artystyczna wykonywanej pracy,
2) oryginalność pomysłu.
9. Nagrody:
– główną nagrodą będzie publikacja znaku graficznego
na ekologicznych torbach, które zostaną zamówione
przez Urząd Dzielnicy Włochy i przekazywane w Urzędzie Mieszkańcom podczas Dnia Ziemi (kwiecień br.)
– organizator przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych za I, II i III miejsce.
– nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas oficjalnego spotkania w Urzędzie z Burmistrzem Dzielnicy
Włochy – p. Michałem Wąsowiczem w kwietniu (wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni o dokładnym terminie).
10. Uwagi:
1) prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane
2) organizator zastrzega sobie możliwości do wykorzystania złożonych prac w publikacjach i materiałach
reklamowych oraz informacyjnych Urzędu Dzielnicy
Włochy
3) zgłoszenie prac w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
4) wszelkie wątpliwości dotyczące konkursu, a nie objęte
regulaminem rozstrzyga organizator konkursu
5) ocena komisji jest ostateczna
Serdecznie zapraszamy !!!
Nr 1(23) styczeń-luty 2008
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edukacja

Zabawa na 102
czyli jak uczniowie Szkoły 88 żegnali karnawał
Ciąg dalszy ze str. 1

świetnej zabawy minęły niczym sen
Śpiącej Królewny po to, żeby otworzyć
wrota młodzieży klas starszych.
Wraz z nią zmienia się aura towarzysząca całej uroczystości. Znikają niecodzienne stroje, a ich miejsce zajmują
tradycyjne dżinsy i modne bluzki. Dyskretny makijaż, fantazyjnie podpięte
włosy dopełniają wizerunku sympatycznej uczennicy Szkoły nr 88. Zmienia się
również muzyka, a balowa sala w jednej chwili staje się miejscem, w którym
rozbrzmiewają rytmy disco. Atrakcji
nie brakuje. Burzą oklasków młodzież
wita znakomitych artystów: Dodę,
Stachursky’ego, Crazy Frog, zespoły:
September, Last Ketchup oraz Iwana i
Delfina. Mimo że nie są to prawdziwi
wykonawcy, lecz uczniowie szkoły, to
swoje role grają bez zarzutu. Z równie
wielkim entuzjazmem przyjęto 75. edycję programu „Taniec z gwiazdami”,
w którym uczniowie mogli popisać się
znajomością walca wiedeńskiego, tanga
czy cha-cha. Szaleństwa karnawałowej
zabawy dopełniły konkursy i gry zespołowe.

Wszystko, co przyjemne szybko się
jednak kończy. Po pięciu godzinach
wspaniałej zabawy szkoła zapada w
głęboki sen, by móc następnego dnia
powitać swoich odmienionych, prawdziwych tym razem uczniów.
Ewa Ryłko

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Niezwykłe emocje towarzyszyły
ubiegłorocznym grudniowym obchodom Dnia Wolontariusza. Na terenie
kręgielni Bowling Center w Galerii
Mokotów odbył się turniej, w którym
udział wzięli Wolontariusze współpracujący z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Ci, którzy na co dzień poświęcają swój
czas pomagając dzieciom w odrabianiu
lekcji, wspierając chorych, samotnych
czy też uczestnicząc w przygotowywaniu imprez okolicznościowych organizowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej hucznie obchodzili swoje
święto. Oni naprawdę potrafią się bawić! Rywalizacja była ostra. Towarzyszyła jej jednak miła a wręcz rodzinna
atmosfera.
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Mimo różnych wyników na torze
wszyscy Ci Wspaniali Ludzie są Zwycięzcami. Dzięki ich bezinteresownej
pracy, dzięki ich wielkim sercom wielu
mieszkańcom naszej Dzielnic jest łatwiej żyć.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanawiając 21 lat temu dzień 5
grudnia Międzynarodowym Dniem
Wolontariusza chciała oddać hołd
wszystkim tym, którzy potrafią czerpać satysfakcję z bezinteresownego
niesienia pomocy bliźnim. A może i Ty
chciałbyś w tym dniu obchodzić swoje
święto? Każda pomocna dłoń jest cenna. Tyle wokół nas jest ludzi, którzy potrzebują pomocy.
Dziękujemy sponsorom, Kręgielni Bowling Center z Galerii Mokotów

oraz Urzędowi Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy, dzięki którym mogliśmy
przy wyśmienitej zabawie obchodzić w
tym roku Dzień Wolontariusza.

Anna Wilomska

zdrowie

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
anna.wilomska@poczta.onet.pl

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „Pod wierzbami”
ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa, tel./fax: (022) 868-00-05
www.opswlochy.waw.pl dom.samopomocy@op.pl,
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Zaprasza

OSOBY W WIEKU OD 18 DO 60 LAT Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ZAPEWNIAMY:
• DZIENNY POBYT OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00–16.00,
• TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ W PRACOWNIACH: CERAMICZNEJ, PLASTYCZNEJ, ROBÓTEK RĘCZNYCH,
KULINARNEJ,
• TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
I INTERPERSONALNYCH ORAZ TRENINGI HIGIENICZNO-PIELĘGNACYJNE,
• ZAJĘCIA RUCHOWE (ROWERKI, BIEŻNIA, STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO),
• MUZYKOTERAPIĘ, CHOREOTERAPIĘ, BIBLIOTERAPIĘ, TEATROTERAPIĘ, DOGOTERAPIĘ,
• ZAJĘCIA REEDUKACYJNE, KOMPUTEROWE, GRY TOWARZYSKIE, SPACERY, WYCIECZKI,
• POSIŁKI,
• PORADNICTWO RODZINNE, W TYM M.IN. KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, PSYCHIATRYCZNE,
PSYCHOEDUKACJA,
• POMOC W PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCIACH ŻYCIOWYCH,
• INTEGRACJĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
• AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ UWZGLĘDNIAJĄCĄ MOŻLIWOŚCI I ZAINTERESOWANIA UCZESTNIKÓW,
• WSPIERANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH UCZESTNIKÓW I ICH RODZIN (GRUPY WSPARCIA,
SOCJOTERAPIA, TERAPIA GRUPOWA I INDYWIDUALNA),
• SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKO-TERAPEUTYCZNĄ.
Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod wierzbami”
jest umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
• Wniosek o skierowanie na zajęcia do ŚDS poprzedzony jest skompletowaniem niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w Ośrodku
Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.
• Wysokość opłat za korzystanie z usług ŚDS ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie przeprowadzonego
wywiadu środowiskowego i załączonej dokumentacji w uzgodnieniu z uczestnikiem lub opiekunem.
• Odpłatność uzależniona jest od posiadanego dochodu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Wszelkie informacje dotyczące ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
„Pod wierzbami” udzielane są telefonicznie pod numerem 0-22-868-00-05 wew. 1 lub 3
w godzinach od 8.00 do 16.00 lub osobiście
w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod wierzbami” przy ul. Astronautów 17
w Warszawie (budynek Szkoły Podstawowej nr 227 – wejście od parkingu).
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zdrowie / sport

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

Nasz sportowy
Mistrz!
Aleksander Juc – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 227, wybitny pływak, został uhonorowany pamiątkowymi upominkami przez Burmistrza Dzielnicy
Włochy.
Aleksander może się poszczycić
wieloma osiągnięciami w dziedzinie
pływania. Zdobył m.in. I miejsce na
dystansie 50 m w stylu dowolnym na
otwartych Mistrzostwach Konstancina,
uzyskując czas 0:30,40.
W IV Młodzieżowych Świątecznych
Zawodach Pływackich zdobył I miejsce na dystansie 50 m z czasem 0:30,46
oraz I miejsce na dystansie 100 m w stylu dowolnym z czasem 1:07,73.
Serdecznie gratulujemy
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przejmie informujemy, że
osoby niepełnosprawne
i ich opiekunowie chcący złożyć w 2008 r. wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego nie muszą już przyjeżdżać na ul. Czerniakowską 44.

Ułatwienia
dla osób
niepełnosprawnych
Od 2 stycznia 2008 r. wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego można składać:
• w Stołecznym Centrum Osób
Niepełnosprawnych przy ul.
Andersa 1 (obok Kina Muranów), tel. 0 22 620 66 25, 0
22 620 66 82, faks 0 22 831
44 00;
czynne: poniedziałek: 10.00 –
18.00; wtorek – piątek: 8.00–
16.00
• w Urzędzie Dzielnicy najbliższym miejscu zamieszkania
(wnioskodawcy lub opiekuna);
• w Ogólnomiejskim Punkcie
Obsługi Mieszkańców na stacji Metro Centrum.
Infolinia programu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”: 0 22 620 66 60

Zbierajmy
nakrętki!!!

W Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy Al.
Krakowskiej 257 został wystawiony na parterze pojemnik,
do którego można wrzucać
plastikowe nakrętki po wszelkiego rodzaju napojach. Nakrętki te zostaną przekazane
Bemowskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Sąsiedzkiej, które
wspiera osoby niepełnosprawne. Dzięki nakrętkom osoby
niepełnosprawne będą miały
szanse otrzymać nowy sprzęt
medyczny, a tym samy zrealizować swoje marzenia.

sport

sport

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW
„Grand Prix” 2007/2008
z okazji 80-lecia KS Przyszłość” – Włochy
Dnia 16.12.2007 r. odbył się w hali przy ul. Rybnickiej 25 III Turniej Tenisa
Stołowego Amatorów, w którym wzięło udział 70 zawodników.
Klasyfikacja:
Kategoria 10–15 lat
1. Dubniak Tomasz
2. Stawikowski Mateusz
3. Krawczyk Damian
Kategoria o p e n
1. Folwarski Wojciech
2. Buze Grzegorz
3. Wrzosek Andrzej

Kategoria weterani
1. Folwarski Wojciech
2. Słomkowski Marek
3. Usenko Aleksander
Klasyfikacja Generalna po III Turniejach:
Kategoria 10–15 lat
1. Purwin Tomasz
2. Turlej Łukasz
3. Sobota Artur

Kategoria o p e n
1. Wrzosek Andrzej
2. Purwin Tomasz
3. Usenko Aleksander
Kategoria weterani (40 lat i pow.)
1. Słomkowski Marek
2. Usenko Aleksander
3. Płóciennik Janusz
Następne terminy
VI – 16.03.2008; VII – 20.04.2008

Tekst i foto: Krzysztof Szczęsny

PROSZĘ PAŃSTWA!

Jakie wspaniałe te bale bywały
jak się w salonach Państwa Kłosiów odbywały.

Żebyście mieli weselsze minki
to ja odczytam dalsze o „Przyszłości” wspominki
nie wiem, czy będziecie pamiętali
jak to mistrzowie Polski
na ziemnym korcie we Włochach
w tenisa sobie grali.

Ile to wrażeń było, gdy się w konkursach tańca uczestniczyło.
Jak Anielcia Niska z Rysiem Burchardem
walca angielskiego wyczarowali
jaki oni piękny kosz kwiatów wtedy dostali.

A była to mistrzyni Polski przez płotki Irenka Schabińska
i mistrz Polski na 100 metrów Józio Szejnach.
Przeważnie w niedzielę dwie godziny grali
no i na balach „Przyszłości” także bywali.

Albo Wacia Millerówna z Kazikiem Pereusem
tak się w „lambetłoku” popisali
że za pierwsze miejsce butlę wina otrzymali.
A Wacia zawsze sobie śpiewała:
rączki do przodu, a nóżka w bok,
bo to jest właśnie labethwalk.

Mnie się proszę Państwa także przydarzyło
że się z mistrzynią Polski nad ranem mazurka tańczyło.

A jak orkiestra „białe tango” zagrała
to Fela Gientkówna mnie do tańca wybierała
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nia 12 marca 1978 roku na zebraniu organizacyjno-wyborczym
powołano Koło Seniora SKS „Przyszłość”.
Pierwszym przewodniczącym Koła
był Aleksander Podmiotło, po nim przejął obowiązki Witold Szcześniak.
Celem istnienia Koła jest przekazywanie tradycji i osiągnięć klubu od powstania do chwili obecnej.
Z inicjatywy Koła Seniora została
zaprojektowana pamiątkowa tablica
Członków Stowarzyszenia Młodzieży
„Przyszłość”, którzy zginęli za ojczyznę w latach 1939–1945. Tablicę odsłonięto 30 września 1988 r. Niestety
w 2001 r. została zniszczona. Dzięki
środkom z Gminy Warszawa Włochy,
jesienią 2003 r. powstała jej wierna
kopia. Pamiątkową płytę zainstalowano na cokole i ustawiono obok Klubu
Seniora „Przyszłość” od strony ulicy
Urszuli.
W 1998 r. członek Koła Eugeniusz
Boerchert wykonał pamiątkową gablotę, której mottem jest: „Naród,
który traci pamięć, traci życie”. Natomiast dzięki wspaniałej pracy działacza i kronikarza Klubu Stanisława
Rajkowskiego powstały trzy tomy
kroniki klubu od 1928 r. do 1994 r.
Następne tomy są już prowadzone na
bieżąco.
Nasi seniorzy brali udział w wycieczkach krajoznawczych i wczasach profilaktyczno-leczniczych organizowanych i
finansowanych przez Gminę i Dzielnicę
Warszawa Włochy.

sport

30 lat Koła Seniora
KS „PRZYSZŁOŚĆ” – WŁOCHY

Szczególnie uroczyście obchodzone
są spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.
Podczas uroczystego spotkania z
okazji Świąt Bożego Narodzenia, na
którym obecny był Zarząd KS „Przyszłość” – Włochy, zapoznano zebranych
z planem obchodów Jubileuszu 80-lecia
powstania Klubu.
Obecnie Koło liczy 17 członków.
Kilku dostojnych seniorów pamięta
powstanie Stowarzyszenia Młodzieży
„Przyszłość” w 1928 roku.
Zarząd Koła Seniora działa w składzie:
Przewodniczący – Krzysztof Szczęsny
Członek – Jerzy Rados
Członek – Andrzej Karwiński

główkę do piersi leciutko przykładała
i tak cichutko sobie śpiewała:
„Ta ostatnia niedziela, więc na żałuj jej dla mnie
spojrzyj czule dziś na mnie, choć jeden raz”.
Ach! Proszę Państwa, to już było coś przepięknego
jak się tańczyło walca figurowo-kotylionowego.
Każda para różne kotyliony otrzymywała
i dopiero na sali się odszukiwała.
Ile to śmiechu i „radochy” było
gdy się tak pięknie towarzystwo bawiło.
Albo jak architekt Wolski
wszystkie kokardki wykupywał
i najbrzydszą kobietę na balu dekorował
i ta na końcu Królową Balu została,

Terminy spotkań w półroczu 2008
roku:
– 10 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11
maja, 8 czerwca.
Spotkania seniorów odbywają się w
każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie
11.00 w hali sportowej KS „Przyszłość” –
Włochy przy ul. Rybnickiej 25.
Serdecznie zapraszamy byłych
członków i zawodników na comiesięczne spotkania.
Zarząd Koła Seniora
KS „Przyszłość” – Włochy

bo najwięcej kokardek posiadała,
a cała sala ze śmiechu aż się popłakała.
Proszę Państwa: Karioka, Rebeka, Jojo, Charleston,
Arizona, Lambethwalk, Ta ostatnia niedziela,
to przeboje poszczególnych karnawałów od 1932 do 1939
roku
które były grane na balach,
organizowanych przez Klub „Przyszłość” we Włochach.
To co ja piszę w swoich wspominkach
to nie są rzeczy z sufitu brane, lecz fakty,
które Seniorom są dobrze znane.
Tylko troszeczkę są upiększone.
napisał: śp. Ryszard Burchard
(piłkarz i aktor Stowarzyszenia Młodzieży „Przyszłość”)
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harcerze

Harcerze seniorzy o sobie

W

Apel na mini obozie przed Domem Kultury Włochy

ostatnim czasie nastała moda na
podsumowanie swoich dawnych
kolegów przez Internet, na portalu „nasza-klasa”. Istnieją jednak grupy osób,
które odnalazły się zanim wymyślono
„naszą-klasę”. Do takich grup należy
Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Warszawa – Włochy.
Początki jego sięgają 1990 roku. Wtedy to rozpoczęła działalność grupa osób,
które wstąpiły do Związku Harcerstwa
Polskiego na terenie Włoch w latach
1945–1950. Dołączyły one do działającego we Włochach Koła Stowarzyszenia
Szarych Szeregów Proporca „Victoria”
i podjęły wspólne działania związane z
nadaniem Szkole Podstawowej Nr 266
przy ul. Promienistej imienia Zawiszów
Proporca „Victoria”, ufundowaniem
sztandaru, wmurowaniem tablicy pamiątkowej i utworzeniem „Izby Pamięci”. Po
zlikwidowaniu Szkoły Podstawowej Nr
266 imię Zawiszów Proporca „Victoria”
przyjął Zespół Szkół nr 17 przy ul. Promienistej. Niemały wpływ na tę decyzję
miały prelekcje dla uczniów wygłaszane
przez zawiszaków Proporca „Victoria” –
tj. harcerzy włochowskich z lat okupacji
hitlerowskiej.
W związku z różnicą zadań Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej
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i Kręgu Proporca „Victoria” oraz licznym napływem do Kręgu Seniorów
harcerzy z lat późniejszych, tj. z lat po
1956 roku w 1993 roku nastąpił podział
na Krąg Szarych Szeregów Proporca
„Victoria” (który tworzyli tylko harcerze kombatanci) oraz na Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Warszawa – Włochy. Na komendanta wybrano
harcmistrza Eugeniusza Janca, który tę
funkcję pełni do chwili obecnej.
Punkt startowy rajdu – Szlakiem naszej historii
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Ważniejsze dokonania Kręgu to:
• ufundowanie tablicy w Kościele Św.
Teresy od Dzieciątka Jezus, poświęconej pamięci młodzieży włochowskiej
zamordowanej w czasie okupacji niemieckiej;
• zgromadzenie ponad 43 000 egzemplarzy encyklopedii, słowników, podręczników i lektur szkolnych i wysłanie ich na Białoruś, Litwę, Łotwę
i Ukrainę;

harcerze

Biwak – Puszcza Kampinowska

Uczniowe z Promienistej wysyłają książki dla młodzieży polskiej
na Ukrainie

Makieta obozu harcerzy włochowskich z 1959 roku

• nawiązanie kontaktów ze Zjednoczeniem Nauczycieli Polskich na Ukrainie – wysyłanie artykułów do Biuletynu tego Zjednoczenia;
• zorganizowanie wyjazdu na Ukrainę
29-osobowej grupy w celu nawiązania
bliższych kontaktów z nauczycielami
i harcerzami;
• zaproszenie na 8-dniowy pobyt 20osobowej grupy uczniów z dwiema
nauczycielkami z polskich szkół na
Ukrainie;
• zaproszenie do Warszawy 10-osobowej grypy młodych instruktorów
harcerskich z Rzeszowa, którzy wcześniej nie byli w Stolicy;
• udział w organizacji corocznych rajdów dla młodzieży szkolnej pt. „Szlakiem naszej historii”;
• udział w organizacji corocznych uroczystości związanych z rocznicami
deportacji mężczyzn, mieszkańców
Włoch do Niemiec;

• zorganizowanie przy współudziale
Domu Kultury „Włochy” konkursu
plastycznego dla młodzieży szkolnej z
Dzielnicy Włochy;
• zorganizowanie przy współudziale
Domu Kultury „Włochy”, wystawy
pt. „75 lat harcerstwa we Włochach”
i eksponowanie jej w Domu Kultury,
Urzędzie Dzielnicy Włochy i w zespole szkół przy ul. Promienistej. Wystawa była odwiedzana przez całe klasy
ze szkół w Dzielnicy Włochy;
• opracowanie i wydanie drukiem pięciu publikacji na temat historii Związku Harcerstwa polskiego na terenie
Włoch;
• wydawanie dwa razy w roku „Biuletynu informacyjnego Kręgu Seniorów
i Starszyzny Harcerskiej Warszawa –
Włochy”.
Ważnego zadania, mimo bardzo
„dojrzałego” wieku, podjęła się grupa 5
członków Kręgu – zorganizowali i pro-

wadzą związek drużyn w szkołach przy
ul. Promienistej i Przepiórki, gdzie od
wielu lat nie istniało harcerstwo.
Inne działania kręgu wynikają
z przynależności do ZHP. Należy do
nich m.in. udział w lokalnych i ogólnozwiązkowych imprezach ZHP (w tym
w corocznych zlotach seniorów).
Dużą wagę przywiązuje się do zacieśnienia więzi między członkami Kręgu.
Sprzyjają temu comiesięczne zbiórki
Kręgu oraz wyjazdy na wycieczki i biwaki.
Zbiórki Kręgu odbywają się raz
w miesiącu w szkole przy ul. Promienistej. Jeśli Czytelniku należałeś do harcerstwa we Włochach i nadal czujesz się
harcerką lub harcerzem, chętnie przyjmiemy Cię do naszego grona. Informacje możesz uzyskać pod numerami telefonów: 022 638-38-81; 022 617-86-33;
022 842-92-15
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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)

UWAGA

Harcerski Krąg Seniorów zwraca się z serdeczną prośbą do wszystkich włochowian, którzy są
w posiadaniu jakichkolwiek pamiątek związanych
z ZHP o ich użyczenia, odsprzedanie bądź przekazanie.
Zebranie pamiątek pozwoli na zorganizowanie
wystawy tematycznej, a także na opracowanie
albumu o włochowskim harcerstwie.
Kontakt: p. Jerzy Grabarczuk,
tel. 0 510 630 514.

Książeczkowe dowody osobiste
tracą definitywnie ważność z dniem 31 marca 2008 r.
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