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„Boże Zmartwychwstały
Udziel nam swej chwały,
Wszystkim Święto daj…”
K. I. Gałczyński

Szanowni Mieszkańcy,
Składamy Państwu serdeczne życzenia radosnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją w sercu
i spokojem w codziennym zatroskaniu.
Życzymy, aby Wielka Noc Zmartwychwstania
uczyniła nas otwartymi na przebaczenie
i zrozumienie wielkiej nadziei, pokoju i miłości.
By stała się źródłem duchowego wzmocnienia,
pogłębienia życzliwości wzajemnej i otwarcia na innych,
zastanowienia nad sensem naszej życiowej,
często jakże trudnej wędrówki.
Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy
/–/ Andrzej Krupiński

Burmistrz Dzielnicy Włochy
/–/ Michał Wąsowicz

nasze sprawy

Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lp.

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

2

Nr 2(24) marzec 2008

nasze sprawy

Nowy patron szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 66 w naszej Dzielnicy być może już
wkrótce zyska nowego patrona – ks. Juliana Chrościckiego.
Rada Dzielnicy na sesji – 5 lutego br.
pozytywnie zaopiniowała stanowisko
szkoły w tej sprawie.
Już w 2005 r. z inicjatywą wyboru
patrona szkoły wystąpiła Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 66. Na
posiedzeniu w dniu 6 września 2005 r.
został złożony wniosek, o nadanie szkole imienia pod hasłem „Wybieramy Patrona naszej Szkoły”. Następnie wniosek rady pedagogicznej został przedstawiony radzie rodziców oraz samorządowi uczniowskiemu, które udzieliły tej
inicjatywie poparcia.
Do wyborów zgłoszono ostatecznie
trzech kandydatów: ks. Juliana Chrościckiego, ks. Jana Twardowskiego oraz
Jana Nowaka Jeziorańskiego.
22 i 23 stycznia 2007 roku odbyły się
ogólnoszkolne wybory patrona szkoły.
W wyborach tych uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz cała społeczność z
osiedla Nowe Włochy. Największą liczbę
głosów otrzymał właśnie ks. Chrościcki.
Ksiądz prałat dr Julian Feliks Chrościcki urodził się 26 maja 1892 r. w Szymanach – gmina Chróścice. Był pierwszym
proboszczem i budowniczym parafii pod
wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Do włochowskiej parafii został skierowany przez Warszawską Kurię Bisku-

pią w 1934 roku i pozostał tutaj do swojej
śmierci – 9 września 1973 roku.
Podczas II wojny światowej włochowska parafia, za sprawą księdza Chrościckiego, stała się centrum konspiracyjnym.
Nie zważając na grożące niebezpieczeństwo, ksiądz ratował, karmił i leczył potrzebujących ludzi. 18 sierpnia 1942 roku
za prowadzoną działalność został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Mimo
interwencji parafian nie udało się księdza
Chrościckiego zwolnić. 17 stycznia został on przewieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a 12 lutego 1943
roku na polecenie gestapo osadzono Go
na Zamku Lubelskim, skąd cudem został
zwolniony 15 maja 1944 roku. Do ocalenia Księdza przyczynili się mieszkańcy Włoch, którzy przystąpili do zbiórki
pieniędzy na wykupienie Księdza, który
po odzyskaniu wolności wrócił do swojej
parafii we Włochach.
Więźniowie Pawiaka, Majdanka
i Zamku Lubelskiego w swoich wspomnieniach przedstawiają księdza Chrościckiego jako wspaniałego i uśmiechniętego kapłana, który mimo grożącego
niebezpieczeństwa, sam będąc chorym
udzielał współwięźniom posługi duszpasterskiej: pocieszał, dodawał otuchy.
W sierpniu 1944 roku, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, Ksiądz

organizował pomoc dla ludności Warszawy. W sali przy Kościele został utworzony szpital. Jednocześnie organizowano pomoc dla wypędzonych z Warszawy
i wywożonych do obozu w Pruszkowie.
Po wojnie w 1946 roku z inicjatywy
ks. Chrościckiego rozpoczęła się budowa nowego kościoła. Oprócz pracy
we włochowskiej parafii prałat pełnił
zaszczytną funkcję Rektora w Seminarium Metropolitarnym, w Warszawie.
Jako swojego katechetę wspominają
Go między innymi: ksiądz Jan Twardowski, Władysław Bartoszewski, profesorowie Adam Strzembosz i Tomasz
Strzembosz oraz wielu innych znamienitych Polaków.
Dzięki swojej determinacji i pomocy parafian, udało Mu się zbudować
wspaniały murowany kościół. W dniu
24 czerwca 1965 roku Konsekracji Kościoła dokonał Prymas Polski – Kardynał Stefan Wyszyński.
Po wojnie parafia tętniła życiem artystycznym. Ksiądz Chrościcki zorganizował teatr, gdzie młodzież i dorośli
wystawiali sztuki teatralne, jasełka, odbywały się różne uroczystości. Ksiądz
Julian Chrościcki zmarł 9 września
1973 roku. Pogrzeb Księdza był manifestacją, wyrazem uznania i miłości do
Niego i Jego pracy. Mszę żałobną poprowadził Prymas Stefan Wyszyński –
wieloletni przyjaciel Księdza.
Pozytywnie zaopiniowane stanowisko Rady Dzielnicy Włochy zostało
przekazane Przewodniczącemu Rady
m.st. Warszawy oraz Prezydentowi
m.st. Warszawy.

Z prac komisji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
– 2007 i 2008 rok
Podczas sesji Rady Dzielnicy Włochy – 5 lutego br. – o której
pisaliśmy już w poprzednim numerze, radni zatwierdzili uchwałą
nr 41/XII/2008 plany prac wszystkich komisji na rok 2008.
Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy
naszego Urzędu – pok. nr 216.
Poniżej prezentujemy sprawozdania (sporządzone
przez przewodniczących komisji) wszystkich komisji
z podjętych działań w roku poprzednim.

1. Komisja Bezpieczeństwa
Komisja Bezpieczeństwa została powołana Uchwałą Nr 9/III/2002 Rady
Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Problemowych Rady
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
W dniu 4 grudnia 2006 r. na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji powołano na Przewodniczącego Komisji
radnego p. Juliusza Kostrzewskiego.
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W roku 2007 odbyło się 13 posiedzeń, w wyniku których członkowie
komisji wypracowali 36 wniosków.
Komisja na posiedzeniach zajmowała się szeroko rozumianą kwestią bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy ze
szczególną troską ukierunkowaną na
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Powyższy temat był przedmiotem
współpracy z Policją i Strażą Miejską.
W marcu br. odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury
i Sportu, Komisją Rodziny, z udziałem
pedagogów szkolnych, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, którzy
omawiali problemy, zaistniałe zdarzenia w placówkach oświatowych, dzielili się swoimi doświadczeniami. Spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia
współpracy. Komisja czyniła starania
o zwiększenie środków finansowych
w budżecie placówek oświatowych
celem założenia w każdej szkole monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego.
W posiedzeniach Komisji uczestniczył Naczelnik Delegatury Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który na podstawie informacji
uzyskanych ze Straży Miejskiej i Policji zapoznawał Komisję z bieżącymi
sprawami w dzielnicy z zakresu bezpieczeństwa jej mieszkańców, przedkładał
wykaz zaistniałych zdarzeń na terenie
Dzielnicy za każdy miniony miesiąc w
porównaniu z analogicznym okresem
roku poprzedniego. Komisja analizowała sprawy celem podjęcia właściwego kierunku działania.
Mając na uwadze wnioski mieszkańców dotyczące szczególnie niebezpiecznych rejonów ulic, czy osiedli,
radni przekazywali uwagi i wnioski Naczelnikowi Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
który każdą interwencję przekazywał
Policji, bądź Straży Miejskiej, pilotował
jej przebieg i na kolejnym posiedzeniu
udzielał wyczerpujących informacji. Interwencje dotyczyły spraw m.in.
• nagminnego, nieprawidłowego parkowania samochodów utrudniających
przejazd innym użytkownikom drogi,
bądź tarasujących przejście lub dojście
mieszkańcom do własnych posesji,
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• częstszych patroli Straży Miejskiej
i Policji w okolicach placówek oświatowych i w miejscach wskazywanych
przez mieszkańców, w których dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń,
• tarasowania i niszczenia ulic w rejonie
tzw. Starego Okęcia przez tiry dojeżdżające do dużych magazynów.
Członkowie Komisji reagowali na
wszelkie uwagi mieszkańców, omawiali
własne spostrzeżenia i w ramach stałego działania zmierzającego do poprawy
bezpieczeństwa występowali z licznymi wnioskami o doświetlenie terenów
szczególnie niebezpiecznych, odnowienie i odtworzenie znaków poziomych na
ulicach, uspokojenia ruchu przez instalowanie progów zwalniających, właściwego oznakowana ulic, zwiększenia środków w budżecie na działania w zakresie
bezpieczeństwa w naszej dzielnicy.
Komisja wspierała działania w zakresie zainstalowania monitoringu w oparciu o geografię zdarzeń na terenie naszej
Dzielnicy. Jedno ze spotkań komisji odbyło się w siedzibie monitoringu mieszczącej się na terenie Ursusa a obejmującego naszą dzielnicę.
Ponadto Komisja wnioskowała
w sprawach:
• naprawy ulic, chodników i poboczy,
• usytuowania przystanków i wyznaczonych tras przejazdu autobusów
ułatwiających dojazd mieszkańcom,
szczególnie osobom starszym i niepełnosprawnym,
• zalewania posesji podczas intensywnych opadów,
• przywrócenia przejść dla pieszych i
sygnalizacji świetlnej.
Komisja opiniowała wszystkie materiały skierowane pod obrady przez
Przewodniczącego Rady Dzielnicy.
2. Komisja Budżetu
Komisja Budżetu została powołana
Uchwałą Nr 9/III/2002 Rady Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie powołania Komisji
Problemowych Rady Dzielnicy Włochy
m. st. Warszawy.
Z dniem 4 grudnia 2006r. na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji do objęcia funkcji przewodniczącego Komisji
powołano p. Bronisława Skowrońskiego.

W 2007 r. odbyło się 15 posiedzeń.
Komisja wypracowała 35 wniosków.
Przedmiotem działania Komisji Budżetu były zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej Dzielnicy, sprawy
budżetu, sprawy majątkowe, realizacja
inwestycji i remontów.
Komisja zajmowała się Wieloletnim
Programem Inwestycyjnym m.st. Warszawy na lata 2008–2012 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez
Dzielnicę Włochy i zgłosiła propozycje
uwzględnienia w WPI inwestycji pod
nazwą: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, filia biblioteki na Starych
Włochach, modernizacja ulicy Fasolowej, lodowisko na osiedlu Włochy oraz
uwzględnienie ścieżek rowerowych we
wszystkich projektach ulic.
Komisja w bieżącej pracy zajmowała
się realizacją zadań inwestycyjnych analizując przebieg i stan wykonania na podstawie miesięcznych informacji o finansowym wykonaniu zadań inwestycyjnych
realizowanych przez Wydział Infrastruktury, analizowała wydatkowane kwoty.
Organizowano wizje lokalne na terenie Dzielnicy wybranych inwestycji,
wykazanych w powyżej opisanych informacjach.
Komisja podejmowała temat budowy nowej przychodni zdrowia, zapoznając się na bieżąco z informacjami
o etapie prac.
Komisja opiniowała projekty stanowisk i uchwał w sprawach:
• zwolnienia od podatku od nieruchomości – gruntów, budynków i budowli
położonych w Dzielnicy Włochy, w rejonie oddziaływania Portu Lotniczego,
• zmian Statutu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy
Włochy,
• opinii na temat załącznika dzielnicowego do projektu uchwały Rady
Miasta Stołecznego Warszawy w
sprawie budżetu Miasta Stołecznego
Warszawy na 2007 r. i proponowane
w ciągu roku zmiany w załączniku
dzielnicowym. Zgłaszała uwagi i poprawki. Opiniowała również projekt
uchwały Rady Dzielnicy Włochy
wstępnego projektu załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy
na 2008 r.

nasze sprawy
Ponadto Komisja zajmowała się
i kierowała wnioski w sprawach:
• modernizacji i remontów ulic, chodników, boisk,
• wykupu działki przylegającej do terenu Gimnazjum Nr 112,
• zabezpieczenia środków finansowych
na zgromadzenie i przygotowanie dokumentów rozbudowy SP Nr 88,
• zabezpieczenia środków finansowych
na zakup wyposażenia placu zabaw
dla dzieci przy SP Nr 94,
• uzyskania prawa dysponowania nieruchomością, na której planowana jest
lokalizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Okęcie,
• stawek czynszu za dzierżawę terenu
przy ulicy Podborskiej,
• wypracowania propozycji standardów
wyposażenia mieszkań realizowanych
w Dzielnicy Włochy,
• przygotowania szczegółowej koncepcji rozbudowy SP Nr 88,
• wykupu nieruchomości położonej przy
ulicy Dymnej/Wszemirowskiej stanowiącej tzw. Plac Wolności z przeznaczeniem na cele publiczne o funkcji
rekreacyjnej,
• zbadania możliwości zamontowania
tablicy świetlnej na budynku urzędu
wyświetlającej informacje dla mieszkańców,
• rozważenia możliwości zainstalowania sieci bezprzewodowej Internetu
bezpłatnego dla mieszkańców Dzielnicy Włochy.
Komisja opiniowała wszystkie materiały skierowane pod obrady przez
Przewodniczącego Rady.
3. Komisja Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska
Komisja Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy została powołana Uchwałą Nr 9/III/2002 Rady Dzielnicy
Włochy z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Problemowych
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
W dniu 4 grudnia 2006 r. na pierwszym posiedzeniu Komisji w nowej Kadencji na Przewodniczącą Komisji została wybrana radna Lidia Skorza.
W okresie sprawozdawczym odbyło
się 16 posiedzeń, na których omawiano

merytoryczne właściwe tej Komisji zagadnienia.
Wypracowano 52 wnioski, które
skierowano do Zarządu Dzielnicy.
Komisja wypracowała wnioski pod
obrady Rady Dzielnicy dotyczące stanowisk:
a) w sprawie sprzeciwu wobec planów
budowy kolejnego pasa na lotnisku
Okęcie i zbyt dużego natężenia hałasu spowodowanym jego działalnością,
b) w sprawie przebiegu trasy „Nowolazurowa”, na odcinku od Wiosny Ludów, Tynkarskiej i Ryżowej.
c) w sprawie niewyrażenia zgody na wydanie decyzji o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na budowie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce ew. 67 oraz sprzeciwu
wobec zbycia powyższej działki na
rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.
Powyższe wnioski uzyskały poparcie
Rady Dzielnicy.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli: przedstawiciel Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków, biura projektowego, który opracował projekt Budynku
TBS przy ul. Chrościckiego, Prezes TBS
Praga Północ, Z-ca Burmistrza Dzielnicy Włochy Pani Janina Rogg, Naczelnik
Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz mieszkańcy.
Komisja w okresie sprawozdawczym
podejmowała współpracę z innymi Komisjami Rady Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy.
Komisja opiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat
materiałów do Projektu Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2008–2012 w zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez
Dzielnicę Włochy, wnioskując o uzupełnienie w WPI inwestycji pod nazwą:
• powiększenie cmentarza komunalnego w rejonie ulic Dojazdowej, Fasolowej i Ryżowej, oraz zabezpieczenia
środków finansowych na infrastrukturę związaną z jego rozbudową,
• uwzględnienia we wszystkich projektowanych ulicach ścieżek rowerowych,
tak aby tworzyły nierozerwalny ciąg.
Komisja poparła liczne wnioski
mieszkańców, między innymi:

• w sprawie budowy budynków mieszkalnych przy ul. Trzcinowej i zabudowy na odcinku ul. Obywatelskiej
w kierunku Pól Karolińskich,
• w sprawie wystąpienia do Powiatowego Inspektoratu Ochrony Środowiska
o dokonanie pomiarów hałasu i innych
zanieczyszczeń powietrza.
• Komisja przekazywała skargi i popierała protesty mieszkańców na decyzje
wydawane przez Delegaturę Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, godzące w interesy mieszkańców
i naruszające ład przestrzenny Dzielnicy i często działające na jej szkodę. Co było przyczyną wystosowania
wniosku o podporządkowanie ww.
Delegatury, Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy,
• Komisja poparła wniosek mieszkańców osiedla „Chrobry” w sprawie
ul. Tynkarskiej,
• Komisja poparła inicjatywę powstania przedszkola niepublicznego przy
ul. Płomyka.
Również dla poprawy warunków życia mieszkańców, Komisja wypracowała
wiele innych wniosków dotyczących:
• zabezpieczenia środków finansowych
na przygotowanie i modernizację
ul. Radarowej na odcinku ul. Hynka
– 17 Stycznia,
• zabezpieczenia środków na wykup
nieruchomości tzw. „ Placu Wolności,” z zastrzeżeniem, że plac będzie
zielony, przeznaczony na cele publiczne o charakterze rekreacyjnym,
• zainstalowania ekranów akustycznych
na ul. Łopuszańskiej na wiadukcie
przy Rakowcu, celem ochrony mieszkańców z rejonu ulic na północ od
wiaduktu,
• jak najszybszego podjęcie działań przez
Urząd Dzielnicy a także przez MPWiK
w sprawie prac projektowych i wykonawczych dla budowy wodociągów
i kanalizacji dla rejonu tzw. Starego
Okęcia do granic z Gminą Raszyn.
• rozpoczęcia kompleksowych prac projektowych organizacji ruchu komunikacyjnego, poparła projekt układu linii
autobusowych na terenie Dzielnicy,
• budowę budynków komunalnych,
• budowy placu zabaw przy ul. Naukowej,
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nasze sprawy
• wyremontowania kładki nad torami kolejowymi linii nr 8 Warszawa– Kraków,
• zintensyfikowania prac przez Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego nad opracowaniem miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Dzielnicy Włochy,
• wstrzymania postępowań administracyjnych w sprawach o uzyskanie
decyzji o warunkach zabudowy na
terenach gdzie prace nad powyższymi
planami są już w znacznym stopniu
zaawansowane.
Ponadto Komisja Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska naocznie zapoznawała się z problemami
mieszkańców w sprawach merytorycznie tejże podległych, na posiedzeniach
wyjazdowych.
4. Komisja Mieszkaniowa
Komisja Mieszkaniowa została powołana Uchwałą Nr 9/III/2002 Rady
Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z
dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Problemowych Rady
Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.
W okresie sprawozdawczym funkcję Przewodniczącego Komisji pełniła
Wiesława Ufnal.
W roku 2007 odbyło się 20 posiedzeń, w wyniku których Komisja wypracowała 28 wniosków.
Zadaniem Komisji Mieszkaniowej
była analiza i rozpatrywanie wniosków
mieszkańców ubiegających się o poprawę warunków lokalowych. Komisja
rozpatrywała sprawy w oparciu o materiały przedstawione przez pracowników
Wydziału Zasobów Lokalowych.
Komisja rozpatrzyła łącznie 156
wniosków, w tym: 74 wnioski otrzymały pozytywną opinię Komisji.
W sytuacjach trudnych sprawy rozpatrywane były po przeprowadzeniu
wizji lokalowej. Wizje lokalowe przeprowadzono: Chrobrego 7 m. 22, Michałowskiego 7 m. 3, 1-go Sierpnia 40a
m. 6, Flisa 7, 9, 11.
Komisja Mieszkaniowa dokonała
analizy i wypracowała propozycje standardów wyposażenia mieszkań realizowanych w Dzielnicy Włochy.
W posiedzeniach komisji uczestniczyli:

6

Nr 2(24) marzec 2008

• Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych p. Wojciech Federczyk, który
udzielał informacji w sprawach złożonych i wymagających szczególnej
analizy,
• Dyrektor Zakładu Gospodarowania
Nieruchomościami p. Adam Słysz,
który referował tematy omawiane
przez komisję m.in. sprawy zadłużeń,
windykacji, remontów,
• Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
p. Irena Mioduszewska, którą komisja
w trosce o losy rodziny czeczeńskiej
poprosiła o informacje i otoczenie tej
rodziny opieką oraz celem udzielenia
informacji o kryteriach jakie winni
spełniać mieszkańcy, aby otrzymać
dofinansowanie do czynszu i jaką
kwotę przeznaczono na ten cel w 2006
roku i w I półroczu 2007 r.
Komisja Mieszkaniowa omawiała:
• Uchwałę Nr XLIII/1010/2004 Rady
m.st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu m.st.
Warszawy.
• Regulamin Komisji Mieszkaniowej
Rady Dzielnicy Włochy m.st Warszawy.
• Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r.
O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu Cywilnego.
• Rozważała wypracowanie projektu
stanowiska w sprawie zmiany kryteriów kwalifikujących do umieszczenia
na liście osób oczekujących na najem
lokalu.
• Potrzebę wybudowania budynków
(pomieszczeń socjalnych) spełniających określony standard dla osób, czy
rodzin stwarzających uciążliwość dla
sąsiadujących mieszkańców, dewastujących mienie i uchylających się od
opłat czynszowych.
Komisja Mieszkaniowa opiniowała:
1. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającą uchwałę w sprawie
sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych.
2. Sprawozdanie z działalności Zakładu
Gospodarowania Nieruchomościami
za 2006 r.
3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad gospodarowania
zasobem nieruchomości m.st. War-

szawy w zakresie ustalenia wysokości czynszu symbolicznego za grunty
oddawane w użytkowanie wieczyste
w trybie i na zasadach art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na
obszarze m.st. Warszawy oraz bonifikaty od opłat rocznych za grunty
oddawane w użytkowanie wieczyste w trybie i na zasadach art. 214
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.
Komisja analizowała wszystkie sprawy mieszkańców kierowane do Komisji
Mieszkaniowej oraz opiniowała wszelkie materiały zadekretowane przez
Przewodniczącego Rady leżące w kompetencjach Komisji.
5. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy została powołana Uchwałą Nr 9/
III/2002 Rady Dzielnicy Włochy m.
st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie powołania Komisji Problemowych Rady Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy.
W dniu 4 grudnia 2006 r. na pierwszym posiedzeniu komisji w nowej kadencji na Przewodniczącego Komisji
został wybrany p. Andrzej Krupiński.
W okresie sprawozdawczym odbyło
się 12 posiedzeń, na których omawiano
merytorycznie właściwe tej komisji zagadnienia i wypracowano 48 wniosków,
które skierowano do Zarządu Dzielnicy.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli przedstawiciele merytorycznych
wydziałów:
• Wydziału Oświaty i Wychowania,
• Wydziału Kultury,
• Wydziału Sportu, Turystyki i Wypoczynku,
• Wydziału Infrastruktury,
• Dzielnicowego
Biura
Finansów
Oświaty,
• Główna Księgowa,
oraz dyrektorzy placówek oświatowych,
DK „Włochy”, Biblioteki Publicznej,
OPS-u.
Udział wymienionych powyżej
przedstawicieli umożliwiał członkom
komisji wnikliwe omówienie poruszanych zagadnień, zapoznanie z proble-

nasze sprawy
mami związanymi z funkcjonowaniem
placówek oświatowych, instytucji
oświatowych, kulturalnych oraz sportowych na terenie Dzielnicy.
Komisja w okresie sprawozdawczym podejmowała współpracę z innymi Komisjami Rady Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy w odniesieniu do spraw
związanych z:
• opiniowaniem budżetów poszczególnych placówek oświatowych,
• działalnością prozdrowotną w placówkach oświatowych,
• bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
w szkole i poza szkołą,
W trosce o szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na terenie naszej
dzielnicy zorganizowano w marcu br.
wspólne posiedzenie z Komisją Rodziny i Komisją Bezpieczeństwa. W posiedzeniu udział wzięli pedagodzy szkolni,
przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, którzy omawiali problemy, zaistniałe zdarzenia w placówkach, dzielili
się swoimi doświadczeniami. Spotkanie przyczyniło się do zacieśnienia
współpracy. Komisja czyniła starania
o zwiększenie środków finansowych w
budżecie placówek oświatowych celem
założenia w każdej szkole monitoringu
wewnętrznego i zewnętrznego.
Komisja opiniowała:
• projekt dzielnicowego załącznika do budżetu m. st. Warszawy w działach dotyczących Oświaty, Kultury i Sportu,
• korekty dzielnicowego załącznika do
budżetu m.st. Warszawy na 2007 rok
w ww. działach.
• projekty uchwał Rady Dzielnicy Włochy skierowanych do Komisji.
• wnioski dot. założenia Policealnego
Studium Lotniczego przy ul. Gładkiej
i zmiany nazwy tej szkoły,
• plan remontów na 2007 rok w placówkach oświatowych,
• sprawozdanie z działalności DK „Włochy”, Biblioteki Publicznej,
• koncepcję rozbudowy SP Nr 88,
• koncepcję przebudowy i rozbudowy
Przedszkola Nr 71,
• koncepcję architektoniczno-budowlaną sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 112 oraz program funkcjonalno-użytkowy projektowanej sali.

Komisja podejmowała działania
m.in. w sprawach:
• uwzględnienia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008
– 2012 propozycji zgłoszonych przez
członków komisji z zakresu oświaty,
kultury i sportu.
• wykupienia działki przylegającej do
terenu Gimnazjum Nr 112 na potrzeby
szkoły i społeczności lokalnej,
• modernizacji i rozbudowy Gimnazjum
Nr 112 oraz stanu technicznego konstrukcji dachu sali gimnastycznej w
Gimnazjum Nr 112, mając na uwadze
zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży,
• modernizacji Przedszkola Nr 22,
• rozbudowy Przedszkola Nr 71,
• rozbudowy Przedszkola Nr 175
• zapewnienia stałej opieki medycznej
we wszystkich placówkach oświatowych,
• zajęć pozalekcyjnych zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży
finansowanych przez OPS.
W trosce o prawidłowe przygotowanie i funkcjonowanie placówek
oświatowych, aby dzieci we właściwy
sposób mogły zdobywać wiedzę i spędzać wolny czas, organizowano komisje wyjazdowe, dokonując przeglądu w
zakresie remontów wykonywanych w
placówkach oświatowych. Dużą uwagą objęto przygotowanie placówek do
rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007.
Wnikliwie omawiano stan remontów w
oparciu o harmonogram prac, w zakresie etapu wykonywanych prac, terminu
odbioru robót przy udziale przedstawicieli Wydziału Infrastruktury. Wizytowano placówki: Przedszkola Nr 22, 29,
71,175 Szkoły Nr 87, 112, 114. Ostatnie
posiedzenie komisji w bieżącym roku,
z udziałem przedstawicieli wydziałów
merytorycznych, odbyło się w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku przy
ulicy Gładkiej, a tematem spotkania był
zakres prac wykonanych w tej placówce i modyfikacja planów w związku ze
zmianą koncepcji rozwoju tej placówki
w kierunku profilu lotniczego.
Komisja analizowała „Karty monitorowania wydatków” placówek oświatowych oraz opinie placówek oświatowych na temat współpracy z włochowskim Dzielnicowym Biurem Finansów

Oświaty. Na uwagę zasługuje ocena
zawarta w ankiecie, z której wynika, iż
w rankingu wszystkich 18 dzielnic Warszawy Dzielnica Włochy zajęła pierwsze miejsce z oceną 5,24.
Komisja, jak co roku, zajmowała
się zapewnieniem młodzieży szkolnej
atrakcyjnego spędzania czasu w okresie ferii zimowych i letnich. Analizowano przebieg akcji „Lato w mieście”
i „Zima w mieście” w odniesieniu do
środków finansowych przeznaczanych
na ten cel. Omawiała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w porównaniu
z innymi dzielnicami i w przekroju
ostatnich trzech lat, wyniki egzaminu
gimnazjalnego i maturalnego, wg takich samych kryteriów,
Komisja podnosiła problem i analizowała materiały dotyczące propozycji centralizacji funduszu zdrowotnego
placówek oświatowych w Dzielnicy
Włochy.
Członkowie Komisji brali udział
w pracach Komisji Socjalnej, komisji
weryfikującej projekty na organizację
międzyszkolnych zajęć pozalekcyjnych
złożone przez szkoły oraz w licznych
przedsięwzięciach i uroczystościach. na
terenie Dzielnicy.
Ponadto Komisja opiniowała wszelkie materiały skierowane przez Przewodniczącego Rady.
6. Komisja Rodziny
Komisja Rodziny została powołana
Uchwałą Nr 9/III/2002 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13
grudnia 2002 r. w sprawie powołania
Komisji Problemowych Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Pierwsze posiedzenie Komisji w nowej kadencji Rady Dzielnicy Włochy
m. st. Warszawy odbyło się 4 grudnia
2006 r. Wybrano na nim Przewodniczącą Komisji – p. Bernadetę Karczewską.
Na Wiceprzewodniczącego powołano p. Janusza Wojdalskiego. Do pracy
w Komisji złożyli akces: Marianna
Gaza, Jolanta Mazur, od 28 lutego Teresa Baranowska i Maria Soszyńska,
natomiast w dniu 23 maja rezygnację
złożyła Marianna Gaza.
W 2007 roku członkowie Komisji obradowali na 13 posiedzeniach.
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nasze sprawy
W okresie sprawozdawczym Komisja
wypracowała 19 wniosków.
Komisja, w związku z kierowanymi
do niej wnioskami i indywidualnymi
sprawami mieszkańców zajmowała się
w bieżącej pracy m.in. problemami rodzin wielodzietnych, rodzin z dysfunkcjami i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Komisja współpracowała z instytucjami i organizacjami niosącymi wsparcie rodzinom, ze szkołami, placówkami
i stowarzyszeniami wychowawczymi w
zakresie zadań wychowawczo-edukacyjnych.
Komisja, w każdej indywidualnej
sprawie dotyczącej pomocy potrzebującym mieszkańcom kierowała wnioski
za pośrednictwem Zarządu Dzielnicy,
do Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Zasobów Lokalowych.
Komisja współpracowała z innymi komisjami Rady Dzielnicy Włochy
wspierając działania dotyczące kwestii
bezpieczeństwa mieszkańców Dzielnicy,
ze szczególną troską o bezpieczeństwo
dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych i w okolicach szkół. Członkowie Komisji Rodziny uczestniczyli w
spotkaniu zorganizowanym wspólnie
z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu
i Komisją Bezpieczeństwa, z udziałem
pedagogów szkolnych, przedstawicieli
Policji, Straży Miejskiej. Podczas spotkania omawiano problemy, dzielono się
doświadczeniami, co przyczyniło się do
zacieśnienia współpracy mającej na celu
bezpieczeństwo mieszkańców Dzielnicy,
zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Komisja zapoznała się ze strategią
Polityki Społecznej na lata 2007–2013,
analizowano priorytety strategii dotyczące poprawy warunków funkcjonowania
rodzin, wsparcia w wychowaniu i edukacji dzieci, budowy systemu wsparcia dla
rodzin mających trudności opiekuńczowychowawcze. Komisja czyniła starania
utworzenia na terenie Dzielnicy poradni
rodzinnej, psychologiczno-pedagogicznej
i zaadaptowania budynku na ten cel. Według Komisji sprawa ta jest bardzo ważna dla rodzin Dzielnicy Włochy i będzie
przedmiotem dalszych działań Komisji.
Do udziału w posiedzeniach zapraszano Dyrektora Ośrodka Pomo-
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cy Społecznej, organizowano komisje
wyjazdowe do placówek oświatowych
i OPS-u, szczególnie w odniesieniu
do omawianych i opiniowanych spraw
dotyczących organizacji akcji „Lato
w mieście” i „Zima w mieście” oraz podejmowanych działań profilaktycznych,
zajęć pozalekcyjnych zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzieży,
a finansowanych przez OPS.
Komisja Rodziny współpracowała
z Komisją Zdrowia i Pomocy Społecznej w przedmiocie opisanych powyżej
zagadnień, biorąc pod uwagę zbieżność
problemów profilaktyki zdrowotnej
i społecznej oraz prorodzinnej mieszkańców Dzielnicy. Wspólne spotkania
obu komisji odbyły się w ośrodkach
wsparcia – Dziennych Domach Pomocy przy ulicach Robotniczej, Potrzebnej
oraz w OPS przy ulicy Czereśniowej.
Na ostatnim posiedzeniu komisji rozważano możliwość zorganizowania dla
mieszkańców spotkania na temat bezpieczeństwa w naszej dzielnicy, z udziałem
przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. Wniosek w tej sprawie przekazano
do Zarządu Dzielnicy z jednoczesnym
postulatem, aby spotkanie odbyło się po
uprzednim szerokim rozpropagowaniu
informacji wśród mieszkańców.
Ponadto członkowie Komisji zapoznawali się oraz opiniowali materiały
dekretowane do Komisji Rodziny.
7. Komisja Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej została powołana Uchwałą Nr 9/
III/2002 Rady Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy z dnia 13 grudnia 2002 r.
w sprawie powołania Komisji Problemowych Rady Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy.
W dniu 4 grudnia 2006 r. na pierwszym posiedzeniu komisji w nowej kadencji na Przewodniczącą Komisji powołano radną Elżbietę Szczepańską.
W roku 2007 odbyło się 17 posiedzeń
w wyniku których Członkowie Komisji
wypracowali 17 wniosków.
Komisja Zdrowia mając na uwadze
dobro mieszkańców jako priorytetowe zadanie podejmowała działania
związane z funkcjonowaniem służby

zdrowia na terenie naszej Dzielnicy,
dostępności mieszkańców do lekarzy
pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów, analizowano na bieżąco problemy pojawiające się w służbie zdrowia,
zajmowano się sprawami prawidłowego funkcjonowania i kondycją finansową SPZLO. W posiedzeniach
Komisji uczestniczyła Pani Marzena
Piotrowska – Dyrektor SPZLO, celem wspólnego omawiania problemów
i podejmowania skutecznych działań
w sprawach m.in.:
• stałej opieki pielęgniarskiej w placówkach oświatowych,
• utworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach,
• uruchomienia gabinetu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży,
• dowozu osób niepełnosprawnych
z miejsca zamieszkania do Środowiskowego Domu Pomocy,
W pracach Komisji częstym tematem była sprawa budowy nowej przychodni zdrowia przy ulicy Cegielnianej.
W październiku br. komisja zapoznała się z koncepcją architektonicznotechnologiczną przychodni zdrowia
a wszelkie uwagi konsultowano z udziałem Dyrektora SPZLO i przedstawiciela
Wydziału Infrastruktury.
Komisja opiniowała sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy za rok 2006 i Lokalny program
profilaktyki uzależnień dla Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy na 2007 r.
Komisja opiniowała:
• projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wprowadzenia stałego
zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
• projekt uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia zasad usytuowania na terenie Warszawy miejsc sprzedaży,
podawania i spożywania napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach odbywających się na
otwartym powietrzu.
Ponadto Komisja zajmowała się
sprawami skierowanymi przez Przewodniczącego Rady i doraźnymi sprawami merytorycznymi wynikającymi
z bieżącej pracy.

nasze sprawy

ZMIANY LINII AUTOBUSOWYCH
Uprzejmie informujemy, że Zarząd
Transportu Miejskiego przygotował
projekt zmian w układzie linii autobusowych uwzględniający planowane
w niedługim czasie:
• oddanie do użytku wiaduktu łączącego ul. Poleczki z ul. Wirażową
(w ramach tej inwestycji pętla MDL
Cargo zostanie zlikwidowana);
• oddanie do użytku połączenia drogowego ul. Kłobuckiej z ul. Poleczki;
• zakończenie budowy przez Urząd
Dzielnicy Włochy przystanków na
ul. 1 Sierpnia.
Projekt zmian w układzie linii
autobusowych
• linia 148 – skierowanie na trasę wydłużoną:
WIATRACZNA – ... – Pileckiego – Poleczki – Wirażowa – Gordona Benetta
– PORT LOTNICZY IM. F. CHOPINA częstotliwość kursowania: 15 min.
w szczycie / 20 min. poza szczytem
i w święto.
Linia 148 na trasie wydłużonej zapewni bezpośredni dojazd do portu lotniczego z Ursynowa, Dolnego Mokotowa i Gocławia, a także skomunikuje
port lotniczy z linią metra na jej południowym odcinku oraz z liniami autobusowymi kursującymi do Piaseczna, Wilanowa, Konstancina i Wawra.
Linia 148 z przesiadką do linii metra zapewni podstawowe połączenie
z centrum obiektów zlokalizowanych

Biuletyn
ma swoje miejsce
Już od kilku dni Biuletyn „Moja
Dzielnica Włochy” jest dostępny
w naszych firmowych stelażach reklamowych. W sumie ponad 20 stelaży
oprócz siedziby Urzędu usytuowanych
jest w Domu Kultury „Włochy”, Bibliotece Publicznej, przychodniach,
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami.
Zapraszamy do lektury!!!

wzdłuż całej długości ul. Poleczki oraz
MDL Cargo.
• linia 154 – skierowanie na trasę wydłużoną: STARE BEMOWO – Kaliskiego – Lazurowa – Górczewska – Jana
Olbrachta – Redutowa – Kasprzaka
– al. Prymasa Tysiąclecia – Al. Jerozolimskie – Grzymały-Sokołowskiego
– Szczęśliwicka – Bitwy Warszawskiej
1920 r. – Grójecka – al. Krakowska –
1 Sierpnia – Żwirki i Wigury – 17 Stycznia – al. Krakowska – OKĘCIE częstotliwość kursowania: 15 min. w szczycie
/ 20 min. poza szczytem i w święto.
Linia 154 na trasie wydłużonej zapewni całotygodniową obsługę ul. 1 Sierpnia, realizując dojazd do linii tramwajowych w al. Krakowskiej i linii
autobusowych w ul. Żwirki i Wigury
oraz bezpośrednie połączenie z Ochotą, Wolą i Bemowem. Zgodnie z wnioskiem Urzędu Dzielnicy Włochy linia
154 będzie realizować połączenie osiedli Jadwisin i Okęcie z przychodniami
przy ul. 1 Sierpnia i ul. Janiszowskiej.
Na ul. Wirażowej linia 154 zostanie
zastąpiona przez linie 148 i 306 (pętla
MDL Cargo zostanie zlikwidowana).
Zastępując linię okresową 309 linia
154 zapewni postulowane przez pasażerów całotygodniowe połączenie Starego Bemowa z ul. Górczewską.
• linia 165 – skierowanie na trasę wydłużoną: METRO WILANOWSKA
– al. Wilanowska – Rzymowskiego
– Gotarda – Bokserska – Kłobucka –

Zatorze – łącznik Zatorze-Osmańska
– Osmańska – Poleczki – Łączyny –
WYCZÓŁKI częstotliwość kursowania: 15 min. w szczycie / 20 min. poza
szczytem / 30 min. w święto.
Linia 165 na wydłużonej trasie zapewni
całotygodniową obsługę ul. Kłobuckiej,
łącząc ją z linią metra (ze stacją WILANOWSKA) oraz liniami tramwajowymi w ulicach: Wołoskiej i Puławskiej.
Będzie również realizować wznowione
połączenie ul. Łączyny i zachodniego
odcinka ul. Poleczki z ul. Kłobucką i
Służewcem. Jednocześnie obecna trasa
linii 138: UTRATA-SKŁAD – BOKSERSKA zostanie utrzymana na stałe.
• przekształcenie linii Z-5 w nową linię
306 kursującą tylko w dni powszednie
na trasie: INSTALATORÓW – Instalatorów – 1 Sierpnia – Żwirki i Wigury
– 17 Stycznia – Wirażowa – Poleczki
– Osmańska – Poleczki – Łączyny –
Poleczki – Puławska – Płaskowickiej
– Roentgena – Ciszewskiego – Dereniowa – Indiry Gandhi – Cynamonowa
– Płaskowickiej – Rosoła – Belgradzka – Stryjeńskich – Przy Bażantarni –
Rosoła – Wąwozowa – OS. KABATY
częstotliwość kursowania: 30 min.
w szczycie / 40 min. poza szczytem.
Linia 306 będzie na ul. 1 Sierpnia
wspomagać linię 154 oraz zastąpi ją na
ul. Instalatorów oraz na ul. Wirażowej.
Zarząd Transportu Miejskiego
uprzejmie prosi pasażerów o przekazywanie opinii na temat powyższego projektu na adres mailowy
konsultacje@ztm.waw.pl oraz pod
numerem telefonu 94-84.

UWAGA
Uprzejmie informujemy, że od 17 marca 2008 roku
wsparcie dla osób bezrobotnych z Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy będzie świadczone w Ośrodku Pomocy
Społecznej przy ul. Czereśniowej 118
poniedziałek godz. 10–12
wtorek
godz. 8–10
czwartek
godz. 8–10
W ramach pomocy skierowanej do osób bezrobotnych będzie można:
bezpłatnie skorzystać: • z komputera w tym z internetowej bazy danych, • poczty elektronicznej, • prasy, •
telefonu
uzyskać pomoc • doradcy zawodowego, • psychologa
Serdecznie zapraszamy
Nr 2(24) marzec 2008
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IV Przegląd Twórczości
Mieszkańców Włoch
„Włochowska Szuflada”
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Dzielnicy Włochy do udziału
w konkursach literackim, kompozytorskim i plastycznym.
Mamy nadzieję, że jak co roku konkurs zachęci mieszkańców naszej dzielnicy do zaprezentowania publicznie
swojej twórczości. Prace konkursowe
przyjmujemy do 21 marca 2008 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce podczas „Pikniku z książką”
zaplanowanego na 7.06.2008 r.

Prace należy składać w Klubie „Rybnicka” – filii Domu Kultury „Włochy”,
ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa, (pokój
nr 2) tel./fax 0 22 863-79-81
Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej
www.dkwlochy.pl

25.03.2008 godz.16:00
Klub „Rybnicka”, serdecznie zaprasza Klub Seniora i osoby z zewnątrz, na
Wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej ul. Rybnicka 25, wstęp wolny.

kwiecień 2008
III Ogólnopolski
Ekumeniczny Festiwal
Twórczości Chrześcijańskiej
„KAIROS”
Festiwal kierowany
jest do dzieci, młodzieży
oraz do osób dorosłych.
Celem festiwalu jest
promowanie młodych artystów i ich twórczość poprzez popularyzacje różnych gatunków muzycznych
i różnych form wypowiedzi plastycznych.
Cele te będą realizowane przez trzy
główne zadania:

10
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1. Konkurs piosenki o treściach ekumenicznych w kategoriach: chóry, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne i soliści. Przesłuchania odbędą
się w dniach 18–20 kwietnia 2008 r.
w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu
Kultury „Włochy” przy ul. 1 Sierpnia
36 A w Warszawie.
2. Konkurs i wystawę prac plastycznych
z motywami anielskimi pod hasłem:
ANIOŁ POKOJU.
3. Koncert finałowy z udziałem uznanych artystów scen polskich.
Koncert odbędzie się na Placu Zamkowym w dniu 14 czerwca 2008.
Serdecznie zapraszamy

Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej
www.dkwlochy.pl Dom Kultury „Włochy”,
ul. Bolesława Chrobrego 27, tel.:
022 863-73-23

III Dziecięcy Festiwal
Przedszkolada
Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada”
organizowany jest
przez Radę i Zarząd
Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy oraz
Dom Kultury „Włochy” po raz trzeci.
W związku z zainteresowaniem włochowskich przedszkoli festiwalową formą dzielenia się twórczością artystyczną, zaprasza do wspólnej zabawy dzieci
i ich opiekunów. Ideą jest popularyzacja
wśród najmłodszego pokolenia wiedzy
o sztuce teatralnej, muzycznej i tanecznej oraz stworzenie możliwości porównania dorobku artystycznego występujących grup.

Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej
www.dkwlochy.pl
Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława
Chrobrego 27, tel.: 022 863-73-23

źródło: www.dkwlochy.pl

Koncert „Guitar Open”
Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy
Miasta Stołecznego Warszawy oraz
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych –
Włochy serdecznie zapraszają 30 marca 2008 r. o godz. 17.00 na koncert
„Guitar Open” w składzie:
Leszek Potasiński – gitara klasyczna
Marcin Olak – gitara akustyczna, cuatro

Adam Lewandowski – instrumenty perkusyjne.
W kąciku młodego wirtuoza wystąpi
Juliusz Warszawski – uczeń PSM I st.
nr 5 z klasy p. Marcina Olaka.
Koncert odbędzie się w Państwowej
Szkole Muzycznej I stopnia nr 5 im.
Henryka Wieniawskiego przy ul. Globusowej 24.
źródło: www.wieniawski.waw.pl

Imprezy w m.st. Warszawy

marzec 2008
• XXVIII Warszawskie spotkania teatralne – powrót do tradycji przeglądu najważniejszych przedstawień na
polskiej scenie teatralnej z ostatnich
sezonów. Podczas spotkań odbędzie
się przegląd scen warszawskich oraz
krajowych. 29.03–11.04, Instytut Teatralny.

kwiecień 2008
• Obchody III rocznicy śmierci Jana
Pawła II. 2.04, pl. Piłsudskiego i Stare Miasto.
• Insurekcja kościuszkowska 1794 –
impreza historyczna. Inscenizacja
walk (1794) o ambasadę Katarzyny II.
19.04, ul. Miodowa.
źródło: www.um.warszawa.pl

kultura

Spotkanie z Mariuszem Szczygłem
W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata kultury
i nauki, organizowanych cyklicznie przez Bibliotekę Publiczną
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, w dniu 21 lutego
Wypożyczalnia nr 71 przy ul. Żwirki i Wigury 1
miała zaszczyt gościć popularnego dziennikarza i reportera
– Mariusza Szczygła.
założyciela słynnego imperium obuwniczego, aktorki Lídy Baarovej – kochanki
Göbbelsa czy piosenkarki Marty Kubišovej), kreśli skomplikowane losy naszych południowych sąsiadów. Gottland
to książka nawiązująca do najlepszych
tradycji polskiego reportażu. Czyta się
ją jednym tchem, bo styl Szczygła porywa. Używając cytatów, krótkich zdań
i akapitów, posługując się ironią, groteską, niekiedy sarkazmem, autor roztacza
niejednoznaczną i wcale nie śmieszną

panoramę czeskiego społeczeństwa XX
wieku.
Szczygieł porwał również biblioteczną publiczność. Przy okazji dyskusji o
książce, czeskiej historii, obyczajowości i kulturze nasz gość zdradził także
istotne tajniki reporterskiego warsztatu.
Dobry reporter według Szczygła nie
może nudzić, nie może zmyślać, nie
może również oceniać ani usprawiedliwiać. A najważniejszą zasadą jest, aby
pisać tak, żeby nikogo swoim tekstem
nie skrzywdzić.
Na koniec uczestnicy spotkania mogli nabyć Gottland oraz otrzymać autograf od sympatycznego autora.
Wysoka frekwencja oraz gorąca dyskusja kolejny raz dowiodły, jak bardzo
potrzebne są w naszych placówkach, takie bezpośrednie kontakty z wybitnymi
twórcami kultury.
Jolanta Jagiełło

Fot. Biblioteka Publiczna Dzielnicy Włochy

Bohater wieczoru opowiedział licznie zgromadzonej publiczności o swojej
fascynacji Czechami. Zdradził, że miłość do tego kraju spadła na niego jakby
z nieba, jest więc prawdziwą „laską nebeską”. Szczygieł kocha Czechy, kocha
Pragę, kocha mentalność Czechów i ich
niepowtarzalną historię. Owocem tej miłości jest książka Gottland, zbiór reportaży drukowanych wcześniej w Gazecie
Wyborczej. Autor, przedstawiając historie
słynnych Czechów (m.in. Tomáša Baty –

Nr 2(24) marzec 2008
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Zima w mieście 2008 r.
Jak co roku podczas ferii zimowych dzieci
i młodzież uczestniczyły w organizowanych
zajęciach w ramach akcji „Zima w mieście”.
W tym roku odbywały się one w dniach 11–22 lutego.
Z punktów dziennego pobytu skorzystało w sumie 513 dzieci,
a w zajęciach specjalistycznych prowadzonych
w Klubie Sportowym „Przyszłość” Włochy oraz w Bibliotece
przy ul. Chrościckiego, każdego dnia uczestniczyło
średnio 53 uczniów.
Bogaty program dał najmłodszym możliwość skorzystania
z różnych konkursów, turniejów (m.in. randka w ciemno),
wycieczek, dyskotek, warsztatów garncarskich
czy wyjść na lodowisko.
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edukacja / zdrowie

Elektroniczne zapisy dzieci
do przedszkoli
Rozpoczyna się okres zapisów dzieci do warszawskich
przedszkoli. Po raz pierwszy rodzice mają możliwość skorzystania z zapisów elektronicznych. Informacja ta jest ważna dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym,
ale szczególnie dla tych, którzy po raz pierwszy ubiegają się
o miejsce w przedszkolu.
Tegoroczne przyjęcia do przedszkoli usprawni elektroniczny system ewidencji podań i wspomagania zapisu.
Szczegółowe dane dotyczące istotnych terminów rozpoczęcia
i przebiegu rekrutacji oraz postępowania krok po kroku znajdą
Państwo na poniższych stronach www:
http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=1286
https://warszawa.przedszkola.vulcan.pl/

Moja „odlotowa” Dzielnica Włochy

Chcesz zrobić coś dla siebie? Dla innych? Dla ekologii?
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych
z Dzielnicy Włochy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym – Moja „odlotowa” Dzielnica Włochy pod patronatem
Burmistrza 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 w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz na www.ud-wlochy.waw.pl
Bliższe informacje – tel. 022 575 89 27, 022 575 89 26
promocja@ud-wlochy.waw.pl
Zapraszamy!!!

Skorzystaj z szansy – wybierz życie!
Zapraszamy wszystkie Panie do aktywnego
uczestnictwa w kampanii społecznej i skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych.
Rak szyjki macicy jest jednym
z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u kobiet. W Polsce
notuje się najwyższą zachorowalność
ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Choroba rozwija się długo, przez
wiele lat można nie odczuwać żadnych
dolegliwości.
Warunkiem wczesnego wykrycia
raka szyjki macicy, pozwalającym na
całkowite wyleczenie jest właśnie regularne wykonywanie cytologii.
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Kontakt dla pacjentek:
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. 022 546 29 64 / 022 546 29 92
fax 022 546 30 21
e-mail: wokmaz@coi.waw.pl
www.profilaktykaraka.coi.waw.pl
www.coi.waw.pl
Lista placówek realizujących program
dostępna na www.ud-wlochy.waw.pl
oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców
w Urzędzie Dzielnicy Włochy.

UWAGA
Od dnia 10 marca br.
wnioski o wydanie decyzji
potwierdzającej prawo
do uzyskania świadczeń
opieki zdrowotnej
finansowanych
ze środków publicznych
dla osób nieubezpieczonych
należy składać
w Ośrodku
Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
przy ul. Czereśniowej 35
tel. 0-22-863-98-37

sport

Sport
Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz Klub
Sportowy „Przyszłość” – Włochy przy ul. Rybnickiej 25,
zapraszają na:
• Cykliczną Ligę Seniorów.
Zgłoszenia są przyjmowane do 25.03.2008 r.
Losowanie gier odbędzie się 26.03.2008 o godz. 19.00
w hali sportowej, I piętro pokój nr 10.
Terminy rozgrywek: 29.03–18.05.2008 r., soboty, niedziele godz. 16.00–18.30.
Szczegółowe informacje
pod tel. 022 863-78-73

Rodzaj zajęć

2. Martyna Mankiewicz

Aerobic

Aerobic
Aerobic
Aerobic

Dzień
tygodnia
Wtorek

W godzinach

Czwartek

19.00-20.00

19.00-20.00

Poniedziałek 20.00-21.00
Środa

20.00-21.00

Imię i nazwisko
Rodzaj zajęć
prowadzącego
1. Małgorzata Milewska
Aerobic
dla dzieci
Aerobic
dla dzieci

Dzień
tygodnia
Wtorek

W godzinach

Środa

13.45-14.30

13.45-14.30

Szkoła Podstawowa Nr 227, ul. Astronautów 17
Lp.

Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Bożena WojdaGołąbek

2. Marek Jagła / Jerzy
Grzybowski

Rodzaj zajęć

W godzinach

Aerobic

Dzień
tygodnia
Środa

Aerobic

Piątek

18.30-19.30

Badminton

Środa

16.30-18.00

Badminton

Sobota

12.00-13.30

18.30-19.30

Gimnazjum Nr 112, ul. Solipska 17/19
Lp.

Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Maria Białecka

Rodzaj zajęć
Aerobic

Dzień
tygodnia
Wtorek

Aerobic

Czwartek

Aerobic

Sobota

Imię i nazwisko
Rodzaj zajęć
prowadzącego
1. Marcin Bartosiewicz Otwarte sale

Dzień
tygodnia
Sobota

W godzinach
9.00–13.00

Szkoła Podstawowa Nr 87, ul. Malownicza 31
Lp.

Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Anna Turzyniecka

Rodzaj zajęć
Otwarte sale

Dzień
tygodnia
Sobota

W godzinach
10.15–14.15

Lp.

Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Magdalena Bonder

Rodzaj zajęć
Otwarte sale

Dzień
tygodnia
Sobota

W godzinach

Sobota

8.30–11.30

2. Dorota Gołdanowska Otwarte sale

8.30–11.30

Lp.

Imię i nazwisko
Rodzaj zajęć
prowadzącego
1. Grzegorz Styczyński Otwarte sale

Dzień
tygodnia
Sobota

W godzinach

2. Małgorzata Milewska Otwarte sale

Sobota

9.00–13.00

9.00–13.00

3. Lech Koziejowski

Otwarte sale

Sobota

9.00–13.00

4. Barbara Grzelak

Otwarte sale

Sobota

9.00–13.00

Szkoła Podstawowa Nr 227, ul. Astronautów 17

Szkoła Podstawowa Nr 94, ul. Cietrzewia 22a
Lp.

Lp.

Szkoła Podstawowa Nr 94, ul. Cietrzewia 22a

Szkoła Podstawowa Nr 88, ul. Radarowa 4b
Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Beata Tomaszewska

Szkoła Podstawowa Nr 66, ul. Przepiórki 16/18

Szkoła Podstawowa Nr 88, ul. Radarowa 4b

Burmistrz Dzielnicy Włochy
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców
do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
Termin realizacji: 14.01–14.06.2008 r.

Lp.

„Otwarte sale” dla mieszkańców
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Termin realizacji 14.01–14.06.2008 r.

W godzinach

Lp.

Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Magdalena Żurek

Rodzaj zajęć
Otwarte sale

W godzinach
9.00–12.00

Gimnazjum Nr 112, ul. Solipska 17/19
Lp.

Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Ewa Daszczyk

Rodzaj zajęć

W godzinach

Otwarte sale

Dzień
tygodnia
Sobota

2. Sławomir Blus

Otwarte sale

Sobota

9.00–13.00

9.00–13.00

Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31a
Lp.

Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Małgorzata Górska

Rodzaj zajęć

W godzinach

Otwarte sale

Dzień
tygodnia
Sobota

2. Robert Blank

Otwarte sale

Sobota

8.30–11.30

3. Edyta Turowicz

Otwarte sale

Sobota

8.30–11.30

8.30–11.30

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17,
ul. Promienista 17
Rodzaj zajęć

19.00–20.00

Imię i nazwisko
prowadzącego
1. Zbigniew Majewski

13.00–14.00

2. Izabela Wiśniewska

19.00–20.00

Dzień
tygodnia
Sobota

Lp.

W godzinach

Otwarte sale

Dzień
tygodnia
Sobota

Otwarte sale

Sobota

9.00–13.00

Nr 2(24) marzec 2008

9.00–13.00

15

sport

JUBILEUSZ 30-LECIA KOŁA SENIORÓW
KLUBU SPORTOWEGO „PRZYSZŁOŚĆ” – WŁOCHY
Dnia 9 marca 2008 r. Koło Seniorów KS „Przyszłość” – Włochy
obchodziło jubileusz 30-lecia. W przededniu uroczystości
na cmentarzu przy ulicy Ryżowej delegacja seniorów
złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach członków Koła,
którzy odeszli w minionym okresie.

U

roczyste spotkanie miało miejsce
w Domu Kultury „Rybnicka” przy
ulicy Rybnickiej 25.
O godzinie 11.00 odbyła się ceremonia poświęcenia pamiątkowej tablicy na
terenie klubu upamiętniającej nazwiska
Członków Stowarzyszenia Młodzieży
„Przyszłość” poległych za wolność ojczyzny w latach 1939-45. Tablicę poświęcił proboszcz parafii Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus dziekan Jan Mężyński.
Podczas uroczystości obecny był poczet sztandarowy KS „Przyszłość” – Włochy. Delegacja seniorów złożyła symboliczną wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.
Następnie w sali widowiskowej Domu
Kultury „Rybnicka” odbyło się spotkanie
jubileuszowe i zarazem świąteczne seniorów i zaproszonych gości. Na spotkanie przybyli: wiceprzewodniczący Rady
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: Marek
Bieliński i Janusz Wojdalski, kierownik
Domu Kultury „Rybnicka” Wioletta Wacławek, historyk z UW Robert Gawkow-
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ski, Zarząd KS „Przyszłość” – Włochy
i liczne grono dostojnych seniorów.
Po powitaniu Gości i Seniorów przez
przewodniczącego Koła Krzysztofa Szczęsnego, minutą ciszy uczczono pamięć tych
co odeszli w okresie ostatnich 30 lat.
Okolicznościowe przemówienie charakteryzujące sylwetki najbardziej zasłużonych seniorów wygłosił przewodniczący Koła. Następnie Prezes Klubu
Sportowego „Przyszłość” – Włochy
Włodzimierz Makowiecki złożył życzenia dostojnym jubilatom. Ponadto
głos zabierali zaproszeni goście: V-ce
przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy Janusz Wojdalski i Marek Bieliński
oraz historyk dr Krzysztof Gawkowski,
mieszkaniec Dzielnicy Włochy.
W dalszej części uroczystości najstarsi członkowie Koła zapalili „fontanny” na okazałym jubileuszowym
torcie w kształcie boiska piłkarskiego.
Doskonały jubileuszowy tort smakował
wszystkim wyśmienicie.

Podczas spotkania odczytano wiersz
dotyczący naszego Koła, który napisał
nieżyjący senior śp. Ryszard Burcharda.
W sali urządzono również kącik tradycji klubu. Wyłożone zostały wszystkie
kroniki klubu (siedem) od powstania
w 1928 r. do roku bieżącego. Wyłożono
również księgę pamiątkową klubu. Podczas spotkania wspomnieniom nie było
końca. Seniorzy interesowali się również
bieżącą działalnością klubu sportowego.
Postanowili kontynuować przekazywanie tradycji naszego klubu młodemu pokoleniu sportowców.
Zarząd Koła Seniorów uprzejmie
zaprasza wszystkich starszych zawodników, działaczy i sympatyków
na spotkania, które odbywają się
w drugą niedzielę miesiąca o godzinie
11.00 w hali sportowej pokój nr 10
przy ulicy Rybnickiej 25.
Przewodniczący Koła
Krzysztof Szczęsny

harcerze

Zimowisko 2008

W

dniach 9–16 lutego 2008 r. zuchy,
harcerki i harcerze z 40 „Czarnych” Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych działających we
Włochach odpoczywali na zimowisku
w Muszynie nad Popradem.
Uczestnicy zakwaterowani byli
w ośrodku wczasowym „Boruta”. Komendantką zimowiska była druhna
Iwona Gałczyńska, jej zastępcą druh
Krzysztof Karuk, kadrę uzupełniały
Anna Pawelec i Anna Szymańska z Harcerskiego Kręgu Seniorów „Włochy”.
W zimowisku uczestniczyło 39 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Program pobytu był ciekawy i urozmaicony. Już
drugiego dnia zastępy wyruszyły na
zwiad terenu. Po powrocie, przy ognisku harcerze dzielili się swoimi wrażeniami. Druh Artur Flisek zanotował:
„Dzisiaj byliśmy na zwiadzie. Koło naszego ośrodka znajduje się pijalnia wód
mineralnych „Antoni”. Dalej na alei
Zdrowotnej 11 jest PZW, czyli Polski
Związek Wędkarski pod nazwą „Koło
Muszyna”. Koło mostu jest kwietnik

Wycieczka na Górę Parkową w Krynicy

Zastęp – Sokoły, na apelu wieczornym

– miś zrobiony z ziemi. Na górze były
jeszcze ruiny zamku i baszta. Koło mostu jest lodziarnia „Wanda”. Niektórzy
z nas poszli na mszę do zabytkowego

i pięknego kościoła św.
Józefa. Ta wycieczka
była bardzo ciekawa
i interesująca”.
Ostatniego dnia zastępy otrzymały zadanie przeprowadzić
w gronie rówieśników
Przed XVI-wiecznym ratuszem w Bardziejowie, Słowacja
wywiad na temat przebiegu zimowiska, jego
plusów i minusów oraz
przekazać swoje uwagi,
sugestie i spostrzeżenia. Lektura przeprowadzonych wywiadów
wykazała, że młodzież
pozytywnie wyrażała się
o organizacji zimowiska. Szczególnie wysoko oceniła atrakcyjność
wycieczek, otoczenie
Przy pomniku Nikifora w Krynicy. Druh Krzysztof Karuk
i piękno gór, czyste,
opowiada o swoich wrażeniach z planu filmowego
zdrowe powietrze, zaję- „Nasz Nikifor”
cia w terenie oraz wiązanie zabawek i zwierząt z siana. Dużo O – Podobało mi się dzisiaj, czyli 15 lutego, bo spadł śnieg, a tobie?
silnych wrażeń dostarczył wszystkim
N
–
A
mnie najbardziej spodobał się kuwjazd kolejką gondolig i ognisko, bo było bardzo fajnie
lową na Jaworzynę, ale
i jedliśmy kiełbaski. A jak ci się
najbardziej podobała
spało w swoim łóżku?
się wycieczka na SłoO – Dobrze, tylko łóżko było strasznie
wację.
twarde.
Część uczestników
negatywnie
oceniła N – A mi się też dobrze spało i miałam
dużo miejsca. Czy stołówkowe jeposiłki, twierdząc, że
dzenie ci smakowało?
mama i babcia gotują
lepiej. Były też głosy O – Nie za bardzo, wolę jak moja mama
gotuje.
krytyki dotyczące niejednakowego wyposa- N – Ja też wolę jak moja mama gotuje,
czy lubisz być w górach?
żenia pokoi. Ogólnie
uczestnicy
wyrażali O – Tak, bardzo!
zadowolenie z pobytu N – Ja też lubię być w górach, bo tam
jest świeże powietrze. A czy w nai pozytywnie ocenili
szym ośrodku podobało ci się czy
zimowisko. Na ponie?
twierdzenie
powyższych uwag przytoczę O – Tak, podobało mi się tylko nie lubiłam pobudek.
jeden z wywiadów
między Natalką, a Olą N – Ja też nie lubię pobudek, ale ogólnie podobało mi się. To wszystko
z zastępu „Owieczek”.
o co chciałam cię zapytać, dziękuję, że poświęciłaś dla mnie swój
N – Cześć Olu!
cenny czas.
O – Cześć Natalko!
N – Chcę Olu zadać ci O – Nie ma sprawy, to dla mnie żaden
kłopot.
kilka pytań, czy mogę?
N – To na razie.
O – Tak, oczywiście.
N – Co na tym zimowisku spodobało ci O – Pa, pa.
A.Sz.
się najbardziej?
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ogłoszenia

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na najem komunalnych lokali użytkowych
Działając na podstawie § 3 Uchwały Nr XXXIX/921/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 października 2004 roku ogłaszam konkurs ofert na wynajem niżej wymienionych komunalnych lokali użytkowych położonych w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy:
Stawka minimalna
czynszu (netto)

Wadium

Okres
najmu

Zadłużenie po poprzednim
najemcy

Miejsce parkingowe nr 6 Poziom – 1

125 zł

125 zł

3 lata

brak

ul. 1 Sierpnia 36A

Miejsce parkingowe nr 7 Poziom – 1

125 zł

125 zł

3 lata

brak

3

ul. 1 Sierpnia 36A

Miejsce parkingowe nr 8 Poziom – 1

125 zł

125 zł

3 lata

brak

4

ul. Jantar 2

Boks garażowy,
13,50 m2

Zespół garaży

100 zł

100 zł

3 lata

1600,71 zł

5

ul. Jantar 2

Boks garażowy,
13,50 m2

Zespół garaży

100 zł

100 zł

3 lata

951,81 zł

6

ul. Potrzebna 1

52,30 m2

Lokal użytkowy,
parter

10 zł/m2

500 zł

3 lata

brak

Lp.

Adres

1

ul. 1 Sierpnia 36A

2

Pow. lokalu

Usytuowanie
lokalu

Warunki najmu:
Każdy z lokali zostanie wynajęty na okres 3 lat.
Warunki konkursu ofert stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy ul. B. Chrobrego 7, pokój
nr 12 w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej
w miejscu jej zaklejenia, opatrzonej informacją, którego lokalu dotyczy oraz danymi identyfikacyjnymi oferenta.

Termin składania ofert upływa w dniu 01.04.2008 r.
o godzinie 1200. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu
01.04.2008 r. o godzinie 1215 w siedzibie ZGN w Dzielnicy
Włochy przy ulicy Chrobrego 7, pokój nr 7.
Informacje na temat szczegółowych warunków konkursu
wraz z wzorem umowy można uzyskać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy – ul. Bolesława Chrobrego 7, pokój nr 10.
BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY
/–/ Michał Wąsowicz

Ogłoszenie o konkursie ofert
Na podstawie upoważnienia
Prezydenta m.st. Warszawy PW –
0158/479/2006 ogłaszam konkurs
ofert na: ,,Najem wyodrębnionej
części holu o pow. 10,5 m² na parterze budynku Urzędu m.st. Warszawy
w Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257”.
1. W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które spełniają ustalone warunki konkursu
ofert i złożą kompletną i spełniającą warunki konkursu ofertę.
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2. Warunki najmu lokalu zawarte są
w ,,Warunkach konkursu ofert”
stanowiących załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
3. Oferty należy składać na formularzu oferty stanowiącym załącznik
nr 2 do ogłoszenia (wraz z załącznikami).
4. Warunki konkursu wraz z formularzem ofert i załącznikami można
uzyskać w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym pok. 425,
w dniach i godzinach pracy Urzędu.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
1 kwietnia br. o godz. 1000 w pok.
nr 433.
6. Informacja o zakończeniu konkursu i jego wynikach zostanie wywieszona na tablicy urzędowych
ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy
Włochy.
Burmistrz
Dzielnicy Włochy
/–/ Michał Wąsowicz

ogłoszenia

Dzielnicowi na terenie Dzielnicy Włochy
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa Włochy
mł.asp. Stępień Sylwester tel. 846-85-56/57, 600-997-580.
Rejon nr 1 zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Krakowska (parzysta od nr 266 do nr 274), Lechicka (parzysta),
Sulmierzycka (nieparzysta od nr 1 do nr 31), 1 Sierpnia (parzysta i nieparzysta od nr 1 do nr 31), Żwirki i Wigury
(nieparzysta). Dzielnicowym jest sierż. Marek Kapusta tel. 846-85-56/57 wew. 19, 600-997-684.
Rejon nr 2 zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Żwirki i Wigury (od nr 1 do 5, od 15 do 19), Franciszka Hynka ( od nr 3
do nr 11), Astronautów, Drzewieckiego, 17 Stycznia (parzysta od nr 30 do nr 46), Sasanki, 1 Sierpnia (od 1 do 31 i 2a),
Wirażowa (od 122 do końca). Dzielnicowym jest sierż. Szymon Tajak tel. 846-85-56/57 wew. 19, 600-997-685.
Rejon nr 3 zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Krakowska (parzysta od nr 122 do nr 264), Żwirki i Wigury (nieparzysta działki), Lechicka (nieparzysta), 17 Stycznia (parzysta od nr 48 do nr 76). Dzielnicowym jest sierż. szt.
Dariusz Jabłecki tel. 846-85-56/57 wew. 19, 600-997-614.
Rejon nr 4 zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Krakowska (parzysta od nr 2 do nr 210), 17 Stycznia (od nr 31 do
nr 63), Wirażowa (od nr 95 do nr 112), Żwirki i Wigury 2, Kinetyczna, Na Skraju. Dzielnicowym jest sierż. Marcin
Karczmarski tel. 846-85-56/57 wew. 12, 600-997-590.
Rejon nr 5 zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Krakowska (nieparzysta od nr 197 do nr 291), Al. Jerozolimskie (nieparzyste od nr 193 do nr 217), Instalatorów, Serwituty. Dzielnicową jest sierż. Anna Maszewska
tel. 846-85-56/57 wew. 19, 600-997-606.
Rejon nr 6 zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Krakowska (nieparzysta od nr 107 do nr 181), Krakowiaków (nieparzysta), Serwituty (nieparzysta), Badylarska 18. Dzielnicowym jest sierż. szt. Arkadiusz Kwiatkowski tel.
846-85-56/57 wew. 12, 600-997-562.
Rejon nr 7 zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Krakowska (nieparzysta od nr 7 do nr 105), Malownicza (nieparzysta), Municypalna (nieparzysta), Badylarska (6,12 i 14), Szyszkowa, Rebusowa. Dzielnicową jest sierż. Monika
Pycek tel. 846-85-56/57 wew. 19, 600-997-602.
Rejon nr 8 zawiera się pomiędzy ulicami: Al. Jerozolimskie (parzyste od nr 200 do nr 236), Zapustna (parzysta),
Badylarska (od nr 27 do nr 29), Łopuszańska (od nr 117 do nr 123), Kleszczowa (parzysta), Bolesława Chrobrego (parzysta). Dzielnicowym jest st. sierż. Karol Piątek tel. 863-16-49, 600-997-574.
Rejon nr 9 zawiera się pomiędzy ulicami: Budki Szczęśliwickie, Al. Jerozolimskie, Łopuszańska (parzysta),
Kleszczowa (nieparzysta), Bolesława Chrobrego (nieparzysta), Popularna (od nr 8 do końca, od nr 37 do końca),
Techników (parzysta). Dzielnicowym jest sierż. szt. Przemysław Garbaliński tel. 863-16-49, 600-997-596.
Rejon nr 10 zawiera się pomiędzy ulicami: Bolesława Chrobrego do ulicy Popularnej, Globusowa (parzyste), Parowcowa (nieparzyste), Techników (nieparzysta). Dzielnicowym jest sierż. Andrzej Choma tel. 863-16-49, 600-997-604.
Rejon nr 11 zawiera się pomiędzy ulicami: Globusowa, Parowcowa, Obywatelska (parzysta), Chrościckiego
(parzysta do nr 72). Dzielnicowym jest mł. asp. Krzysztof Dąbrowski tel. 863-16-49, 600-997-559.
Rejon nr 12 zawiera się pomiędzy ulicami: Chrościckiego (nieparzysta do nr 79), Obywatelska (parzysta),
Świerszcza. Dzielnicową jest sierż. Karolina Koluch tel. 863-16-49, 600-997-572.
źródło: http://ochota.policja.waw.pl
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Książeczkowe dowody osobiste
tracą definitywnie ważność z dniem 31 marca 2008 r.

Już dziś
wymień
stary dowód
na nowy
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