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pismo bezpłatne
Na Polu Mokotowskim 27 kwietnia odbędzie się impreza plenerowa o charakterze
ekologiczno-edukacyjnym. Tematem przewodnim obchodów Dnia Ziemi w 2008 r.
jest „Klimat w potrzebie”.
Podczas festynu odwiedzający zapoznają
się z działaniami na rzecz ochrony klimatu,
w tym również we własnym gospodarstwie
domowym i środowisku pracy. Dowiedzą
się również jak może się to przyczynić do
ograniczenia zużycia energii, materiałów
i surowców.
Organizatorom zależy na przedstawieniu
podczas festynu, organizacji działających na
rzecz szeroko pojętej ochrony klimatu, w tym
np. przejawiających swoje aktywności w tematyce odpadowej, czy edukacji ekologicznej.
źródło: www.dzienziemi.org.pl

OBCHODY 217 ROCZNICY
UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia
udziału w obchodach, które odbędą się w kościele św.
Franciszka z Asyżu 3 maja o godz. 10.00.
Po Mszy św. w intencji Ojczyzny odbędzie się koncert pt.

Muzyka polska czasów Oświecenia i rozbiorów
Wystąpi Zespół Instrumentów Dawnych „Concerto Polacco” (kier. art.
Marek Toporowski) w składzie: flet traverso, skrzypce barokowe, wiolonczela
barokowa, klawesyn, śpiew.
A usłyszymy m.in. pieśni:
– Warszawianka (1831) – Oto dziś dzień
krwi i chwały
– Witaj majowa jutrzenko (1831, w 40.

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja)
– Polonez Kościuszki (1830) – Patrz,
Kościuszko, na nas z nieba
– Hej, strzelcy, wraz! (1863)
– Polonez 3 maja (1791) – Zgoda sejmu
to sprawiła
– Marsz, marsz Polonia (1863) Już was
żegnam niskie strzechy
Red.

ISSN 1734-7378

Rozstrzygnięcie
konkursu!!!
Serdecznie zapraszamy na oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród wszystkich uczestników
konkursu „Moja odlotowa Dzielnica
Włochy”. Zaproszenie adresujemy
także do rodziców, opiekunów i nauczycieli.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia br. (piątek) o godz. 15.00 w
Urzędzie Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, w sali konferencyjnej
nr 205.
Zapraszamy!!!

Mieszkasz na obszarze
ograniczonego użytkowania
dla Portu Lotniczego?
Chcesz wiedzieć
jak ubiegać się o uzyskanie
odszkodowania?
Od 14 kwietnia br. z inicjatywy
Burmistrza Dzielnicy Włochy zapewniona będzie bezpłatna pomoc
prawna dla mieszkańców.
W każdy poniedziałek w godz.
17.00–19.00 w Szkole Podstawowej przy ul. Astronautów 17 będzie dyżurował prawnik udzielający
informacji i wyjaśnień w sprawach
związanych z możliwością uzyskania odszkodowania od Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze
za powodowane uciążliwości.
Ciąg dalszy na str. 3

W numerze m.in. • nasze sprawy: bezpłatna pomoc prawna s. 1, Defibrylator
w Urzędzie Dzielnicy Włochy s. 3, Rocznica przy ul. Cienistej s. 3, Zdobądź
dofinansowanie na pozbycie się azbestu s. 4 • kultura: Asteriada s. 5, Konkurs
literacki „Totus Tuus” s. 5, Z dziejów Miasta Ogrodu Włochy s. 11 • ogłoszenia:
Twój 1% podatku wróci do Ciebie jeśli mu na to pozwolisz s. 13

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
e-mail: janusz_wojdalski@sggw.pl

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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Mieszkasz na obszarze ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego?
Chcesz wiedzieć jak ubiegać się o uzyskanie odszkodowania?
Jednocześnie informujemy, że fakt wniesienia skargi na to
rozporządzenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
nie wstrzymuje dwuletniego terminu do składania wniosków.
Dodatkowe informacje dotyczące dyżurów prawnika
można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Włochy w Urzędzie Dzielnicy Włochy pod numerem
tel.: 022 575 87 01 lub 022 575 89 26.
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

Ciąg dalszy ze str. 1
Uprzejmie przypominamy, że bieg dwuletniego terminu
(określony w Prawie ochrony środowiska) do składania wniosków o odszkodowanie rozpoczął się 24 sierpnia 2007 r., w
związku z wejściem w życie rozporządzenia nr 50 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Defibrylator
w Urzędzie Dzielnicy Włochy
Od 2 kwietnia br.
w Urzędzie Dzielnicy
Włochy jest pierwszy defibrylator.
Burmistrz Michał Wąsowicz odebrał
urządzenie z rąk z-cy Dyrektora Biura
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Marka Kujawy.
Defibrylator pomaga ratować życie
poprzez przywracanie prawidłowej akcji

serca. Jest elektroniczny i w pełni zautomatyzowany (tzw. AED – Automated
External Defibrillator), dzięki czemu
umożliwia analizę zapisu EKG chorego. AED „kierują” czynnościami osoby
obsługującej defibrylator za pomocą komunikatów głosowych. Wystarczy podłączyć go do chorego za pomocą kabli z
samoprzylepnymi elektrodami, a dalsze
czynności są konsekwencją analizy EKG
wykonanej samodzielnie przez AED.

▼

Od lewej Marek Kujawa – z-ca Dyrektora
Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, pracownicy z grupy ratowników w
Urzędzie Dzielnicy Włochy, Burmistrz Dzielnicy Michał Wąsowicz oraz Andrzej Ciempiel – Naczelnik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Od lewej: Michał Wąsowicz
oraz Marek Kujawa

Defibrylator umieszczony został na
parterze urzędu – w Wydziale Obsługi
Mieszkańców.
W Urzędzie Dzielnicy Włochy jest
grupa dziewięciu ratowników przedmedycznych, przeszkolonych także z obsłuRed.
gi defibrylatora.

Rocznica przy ul. Cienistej

Burmistrz Michał Wąsowicz w swoim przemówieniu zapewnił o pamięci dla wszystkich poległych oraz wyraził nadzieję
„... że historia oszczędzi nam teraz i w przyszłości podobnych, tragicznych wydarzeń, a młode pokolenia będą rozwijać
się w pokoju.”
Red.

Fot. G. Wyszyński

Dnia 27 marca 2008 r. o godzinie 13.00 pod tablicą pamiątkową przy ulicy Cienistej odbyły się obchody 63. rocznicy aresztowania 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystość zorganizowały Związki i Organizacje Kombatanckie
Dzielnicy Włochy oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy.

Burmistrz Dzielnicy Michał Wąsowicz oraz z-cy: Janina Rogg
i Jerzy Kowaliszyn

Młodzież składająca kwiaty
Nr 3(25) kwiecień 2008
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Zdobądź dofinansowanie na pozbycie się azbestu
Warto skorzystać z pieniędzy jakie czekają na mieszkańców,
którzy podczas wiosennych remontów pomyślą
o usunięciu szkodliwego azbestu w swoich gospodarstwach.
W tym roku przeznaczono na to 1,4 mln zł.
Azbest to grupa różnych minerałów,
które występują w formie włókien. Im
mniejsze włókna tym bardziej niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Najbardziej niebezpieczne są włókna o średnicy poniżej 3 mikronów, niewidoczne
gołym okiem. Gdy już przedostaną się
do układu oddechowego człowieka,
powodują raka płuc, pylicę azbestową
(azbestozy) i nowotwór międzybłonniaka. W Polsce obowiązuje zakaz używania wyrobów zawierających azbest
– mówi o tym ustawa z dnia 19 czerwca
1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest.
Azbest stosowany jest w produkcji
około 3000 wyrobów przemysłowych,
przede wszystkim do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur.
Należy pamiętać, aby nie podejmować próby usuwania azbestu samemu.
Specjalne firmy zrobią to za nas. Usuwanie azbestu może być bowiem bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia.
Najczęściej praktykowanym sposobem
utylizacji materiałów zawierających
azbest jest jego złożenie w specjalnie
wyznaczonym miejscu. Zostanie on
wówczas spakowany w grubą folię i zakopany w ziemi.
Warto pomyśleć o usunięciu azbestu
ze swojego otoczenia, tym bardziej, że
możemy liczyć na pokrycie nawet 70%
kosztów.
Przyznanie środków następuje na
podstawie wniosku złożonego w Biurze
Ochrony Środowiska. Formularz dostępny jest w dzielnicach, Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
oraz stronie internetowej Miasta.
Wniosek osoby fizycznej jest rozpatrywany po udokumentowaniu prawa własności do usuwanego wyrobu
azbestowego, złożeniu kopii zgłoszenia
wykonania robót budowlanych (Delegatura Naczelnego Architekta Miasta
st. Warszawy w dzielnicy), informacji o
wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania i dokonaniu
oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających
azbest (Powiatowa Inspekcja Nadzoru
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Budowlanego) – wymaganych rozporządzeniami wykonawczymi do obowiązujących przepisów. Integralną częścią wniosku jest wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy, na podstawie najniższych kosztów wybranych na
zasadzie konkursu ofert spośród co najmniej trzech firm posiadających uprawnienia do prowadzenia prac remontowo-budowlanych na terenie Warszawy
z udziałem wyrobów azbestowych.
Poniżej podajemy procedurę co zrobić aby osoba fizyczna nie prowadząca
działalności gospodarczej, a będącą
właścicielem lub zarządcą obiektów budowlanych znajdujących się na terenie
m.st. Warszawy, wyposażonych w wyroby azbestowe, uzyskała dofinansowanie nie rozpoczętego przedsięwzięcia
na ich unieszkodliwienie z Gminnego/
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1. Wypełnienie formularza: „Wniosek
o dofinansowanie przedsięwzięć z
Gminnego/ Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej Miasta Stołecznego Warszawy” – jest on załącznikiem Nr 2 do
Zarządzenia Nr 227/2003 Prezydenta
m.st. Warszawy z dnia 14.03.2003
r.(formularz dostępny jest na stronie
internetowej
www.bip.warszawa.
pl/dokumenty/ip/wniosek_GiPFOS.
doc) – i złożyć w BOŚ z załącznikiem będącym kopiami dokumentów
potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez Wnioskodawcę.
2. Złożenie wniosku wypełnionego wraz
z załącznikami o dofinansowanie ze
środków funduszy ekologicznych m.st.
Warszawy na likwidację azbestu w
Biurze Ochrony Środowiska Urzędu
m. st. Warszawy pl. Defilad 1, 00-901
Warszawa (osobiście w Kancelarii
BOŚ pok. 1120 lub przesłać pocztą).
Wniosek jest opiniowany przez BOŚ
i Komisję ochrony środowiska Rady
Warszawy oraz kontrasygnowany przez
skarbnika m.st. Warszawy. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania przez Prezydenta m.st. Warszawy,
BOŚ przesyła do Wnioskodawcy pismo
informacyjne, w którym określone są

warunki podpisania umowy z Miastem
– m.in. złożenie uszczegółowionego
harmonogramu rzeczowo-finansowego z określeniem miesiąca (terminu)
zakończenia przedsięwzięcia i wskazanie osoby upoważnionej do podpisania
umowy (jeśli nie jest to Właściciel będący Wnioskodawcą.)
3. Podpisanie umowy terminowej przygotowanej przez BOŚ z Miastem,
określającej przedmiot dofinansowania, zasady finansowania, realizacji
i rozliczenia przedsięwzięcia związanego z usunięciem i bezpiecznym
dla środowiska unieszkodliwieniem
elementów zawierających azbest.
4. Rozliczenie Wnioskodawcy – rozliczenie przedsięwzięcia na podstawie złożonych dokumentów rozliczeniowych
określonych w umowie z Miastem, w
terminie zapisanym w umowie, zgodnym z zaakceptowanym przez BOŚ
uszczegółowionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
5. Złożenie sprawozdania z osiągniętego efektu rzeczowo-ekologicznego
przez Wnioskodawcę.
Podobnie jak w procedurze opisanej
wyżej istnieje możliwość ubiegania się
przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe
o dofinansowanie usunięcia wyrobów
azbestowych z dachów i elewacji budynków, balkonów i loggii, izolacji termicznych z zapraw i włókna zawierającego azbest, pionów kanalizacyjnych,
deszczowych i rur zsypowych z azbestocementu. Dofinansowanie nie rozpoczętego przedsięwzięcia może obejmować
100% kosztów demontażu, pakowania,
transportu i oddania na składowisko odpadów wyrobów azbestowych. Sprawa
dofinansowania jest niezależna od przyznania ( lub nie) przez bank kredytu termomodernizacyjnego i jest realizowana
zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzystania pieniędzy publicznych.
O modyfikacji procedury w tych
wypadkach i o wymaganych dodatkowych dokumentach informacji udziela
bezpośrednio BOŚ. Formularz „Wniosku” i wzory wymaganych w procedurze załączników oraz instrukcje do ich
wypełniania można również uzyskać
w Biurze Ochrony Środowiska – Pl.
Defilad 1, PKiN pok. 1112, dr inż. Jan
Korytkowski, tel. 6566145,
e-mail: korytkowski@um.warszawa.pl.

kultura

VII Warszawski Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej
Twórczości Artystycznej ASTERIADA
Prezentacje grup tanecznych, występy młodych wokalistów, pokazy teatralne to część atrakcji, które wpisały się w
VII Warszawski Festiwal Dziecięcej i
Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
– ASTERIADA.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła m.in. Pani Hanna
Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st.
Warszawy.
Zdobywcy GRAND PRIX w poszczególnych kategoriach:
1. Kultura – piosenka
Zespół „Pop Singers” ze Stowarzyszenia Muzycznego „Viva la Musica”
2. Kultura – teatr
Teatr Dialogu Kultur „Zoom”z Zespołu Wolskich Placówek Edukacji
Kulturalnej za przedstawienie „Gimpel głupek”
3. Kultura – taniec
Zespół „Stop and Go” z Domu Kultury „Kolorowa” za „Shout musical”
4. Oświata – piosenka
Agata Walczak z XL Liceum Ogólnokształcącego
5. Oświata – taniec
Zespół „Siedem do potęgi trzeciej”

Konkurs literacki
„Totus Tuus”

(grupa młodsza) ze Szkoły Podstawowej nr 343
6. Oświata – plastyka
Wojciech Stopa ze Szkoły Podstawowej nr 75
Red.

Spotkanie z Markiem Nowakowskim

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy – Wypożyczalnia nr 30 serdecznie zaprasza na
spotkanie z Markiem Nowakowskim
– pisarzem i publicystą.
Spotkanie odbędzie się 6 maja 2008 r.
(wtorek) o godz. 18.00, przy ul. Ks. J.
Chrościckiego 2, wejście A.
Marek Nowakowski – polski pisarz
i publicysta.
Studiował prawo na Uniwersytecie
Warszawskim. Debiutował w 1957 roku
ogłoszonym na łamach „Nowej Kultury” opowiadaniem Kwadratowy. Wydał
m.in. zbiory opowiadań: Ten stary złodziej, Benek Kwiaciarz, Silna gorączka,
Zapis, Mizerykordia, Książę Nocy. Jest
też autorem Raportu o stanie wojennym
i trzech zbiorów wspomnień o życiu w
dawnej Warszawie Powidok. Jest uważnym obserwatorem i krytykiem współ-

czesnej rzeczywistości, przygląda się
jej z ironicznym nieraz dystansem, ukazując z tęsknotą miejsca, które dziś już
często nie istnieją, konfrontując jednocześnie swoje wspomnienia ze współczesnością. W latach 90. wydał kilka
książek w satyryczny sposób ukazujących rzeczywistość społeczną Polski z
okresu transformacji ustrojowej: Homo
Polonicus, Grecki bożek. Ostatnio napisał książkę Nekropolis, w której wraca
do Warszawy z lat swojej młodości, dając obraz ówczesnego życia literackiego stolicy. Był współzałożycielem podziemnego pisma literackiego „Zapis”.
Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. We wrześniu 2006 r. został odznaczony przez Prezydenta RP
Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
www.bpwlochy.waw.pl

Krzewienie kultury słowa oraz
promowanie talentów pisarskich to
główne cele ogłoszonego konkursu
literackiego „Totus Tuus” o pióro
Burmistrza Dzielnicy Włochy – Michała Wąsowicza.
Konkurs adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej, licealnej i osób
dorosłych. Prace literackie (proza,
poezja) inspirowane osobą, życiem
i twórczością Karola Wojtyły należy składać od 15 kwietnia do 9 maja
br. w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury „Włochy” przy
ul. 1 Sierpnia 36a (III p.).
Regulamin konkursu dostępny
jest u organizatora oraz na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy – www.ud-wlochy.waw.pl
Skład jury:
• Jan Rychner – poeta, pisarz
• Teresa Siewierska-Surowiecka –
aktorka
• Daria Porębska – redaktor Biuletynu „Moja Dzielnica Włochy”
Sekretarz jury: Karolina Kaczmarek
Organizator: Dom Kultury „Włochy” ul. Bolesława Chrobrego 27
02-479 Warszawa tel. 022 863 73 23,
tel./faks 022 863 92 69 dkw@dkwlochy.pl, www.dkwlochy.pl
Nr 3(25) kwiecień 2008
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kultura

Młodzieżowy Ogólnopolski Przegląd
Spektakli Profilaktycznych (MOPS)

Dom Kultury Włochy oraz Mazowieckie Centrum Polityki
Społecznej zapraszają młodych ludzi wraz z opiekunami do
udziału w Młodzieżowym Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych.
Podczas spotkań:
• Młodzi ludzie pod opieką dorosłych tworzą scenariusz i
przygotowują spektakl dotyczący problemów młodych ludzi
w kontekście profilaktycznym, mogą też ten spektakl pokazać swoim rówieśnikom;

• Z najlepszych prac zgłoszonych do PARPA wybrane zostaną
grupy, które zostaną zaproszone do udziału w 3-dniowym
spotkaniu w Warszawie;
• Każda grupa ma okazję spotkać się z profesjonalnym jury
w skład którego wchodzi: profilaktyk, reżyser, aktor, każdy
spektakl jest omawiany;
• Najlepsze prace pokazane na Przeglądzie zostają nagrodzone symbolicznymi nagrodami, ale każda grupa otrzymuje
dyplom i statuetkę pamiątkową z udziału w Przeglądzie.

Przegląd odbędzie się w Warszawie – termin zaplanowany to 23–25 maja br.

Historia pewnego prezentu
20.04.2008 godz. 12:30

DK „Włochy” przy
ul. Bolesława Chrobrego 27 zaprasza na imprezę w ramach cyklu
Baju-baj. Widowisko teatralne dla
dzieci wykonają aktorzy z agencji artystycznej „Atlantis”. Wstęp 5 zł

Koncert
pt. „Klarnetowe wariacje”
22.04.2008 godz. 16:00

Na koncert w wykonaniu: Doroty
Żołnacz – klarnet, Marianna Waszkiewicz – fortepian zaprasza Klub
„Rybnicka” przy ul. Rybnickiej 25.
Wstęp wolny
Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy 23 kwietnia
2008 r. godz. 17.00 serdecznie zaprasza na spektakl poetycko-muzyczny
„MIŁOŚĆ WYSTARCZY, ŻE JEST...”
[J. Twardowski „Jest”].
Pomysł i realizacja – Irena Jun z
udziałem – Marii Pomianowskiej i
Marii Wieczorek.
Przedstawienie odbędzie się w
Wypożyczalni nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a.

Czarodziejski Flet
27.04.2008 godz. 12:15

Spektakl teatralny
dla dzieci w wykonaniu Teatru „Wariacje”
Impreza w ramach
cyklu: Bajkowa Niedziela, która odbywa

6

Nr 3(25) kwiecień 2008

się w każdą drugą i czwartą niedzielę
miesiąca w Okęckiej Sali Widowiskowej przy ul. 1 Sierpnia 36 a.Dzieci wstęp
wolny, opiekunowie i rodzice 5 zł
Serdecznie zapraszamy.

źródło: www.dkwlochy.pl

Imprezy w m.st. Warszawy,

kwiecień–maj 2008

27 kwietnia Dzień Ziemi na Polu
Mokotowskim odbędą się wystawy,
konferencje, konkursy poświęcone problematyce zmian klimatycznych.
1 maja, plac Defilad – Czerwony
Pic Nic, festyn nawiązujący do tradycji imprez w okresie PRL-u. Na dużej
scenie przed PKiN: abecadło PRL, lista
przebojów PRL, bajki i teleturniej PRL,
absurdy PRL etc.
1–2 maja, Nowy Świat – Nowy
Świat Smaków, kiermasz produktów i
smaków regionalnych. Organizowana
przez Stowarzyszenie Nowy Świat.
3 maja, Krakowskie Przedmieście,
Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Łazienki Królewskie – impreza historyczna
łącząca obchody 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, inscenizacja
w strojach z epoki.
10 maja do końca czerwca, Plac Zamkowy i Krakowskie Przedmieście – United Buddy Bears – happening polegający
na ustawieniu misiów 2-metrowych, w
kolorach wszystkich państw na świecie.
10 maja, Nowy Świat – Parada
Schumana – przemarsz parady euroentuzjastów ulicami miasta, która kończy się
wielką imprezą w Miasteczku Europejskim na Nowym Świecie. W koncercie
finałowym występ zespołu The Jet Set.

od 10 maja – Juwenalia, Dni Studenta to święto studentów. Zabawa trwa
zwykle przez kilka dni, w czasie których
odbywają się imprezy kulturalno-sportowe organizowane głównie dla studentów.
W wielu ośrodkach akademickich, prezydenci symbolicznie przekazują braci
studenckiej klucze do bram miasta.
Noc 17 na 18 maja, Noc Muzeów –
galerie i muzea udostępnią bezpłatnie
swoim zwiedzającym swoje wystawy,
organizowane będą również koncerty,
warsztaty, spektakle teatralne, pokazy
filmowe, spotkania z artystami. Między
placówkami kulturalnymi kursować
będzie bezpłatny transport, zabytkowe
autobusy oraz tramwaj.
10–11 maja, Park Sowińskiego –
Warszaw Challenge – międzynarodowa
impreza związana z tańcem i kulturą
hip-hopu.
18 maja – 18 września, Łazienki
Królewskie – Koncerty Chopinowskie,
odbywające się głównie w weekendy,
wstęp wolny.
15–18 maj, Pałac Kultury i Nauki –
Międzynarodowe Targi Książki.
25 maja, godz. 12.00 – 21.30; Plac
Żelaznej Bramy przed Pałacem Lubomirskich – uroczyste otwarcie wystawy
„Historia Warszawskiej Osi Saskiej”.
28 maja – 8 czerwca – Rotacje 2,
Przekraczając Granice – międzynarodowe warsztaty oraz spektakl teatru
tańca nad Wisłą.
30–31 maja, plac przed PKiN – festiwal, na którym wystąpią największe
polskie gwiazdy muzyki klasycznej.
źródło: www.um.warszawa.pl
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27 kwietnia  niedziela  godz. 10.00-22.00
FESTYN – Pole Mokotowskie
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ZABYTKOWYM
TRAMWAJEM
NA POLE

Przejazd
bezpłatny

Tramwaj kursuje w godzinach: 11.00 – 17.00
na trasie:
Al. Zieleniecka – Banacha – Al. Zieleniecka
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18 EKSPOZYCJA „KLIMAT W SZKLARNI”
19 WYSTAWA „KLIMAT
– ENERGIA OSZCZĘDNOŚĆ”
20 WYSTAWA „SPOTKANIE Z ŻYWIOŁEM”

SEKTOR PREZENTACJI
1
2
3
4
5
6
7

POLSKIE PARKI NARODOWE
LASY PAŃSTWOWE
AKCJA: I TY POSADŹ SWOJE DRZEWKO
PRODUKT LOKALNY I REGIONALNY
FESTIWAL ZIELONE MAZOWSZE
ROLNICTWO EKOLOGICZNE
PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
8 OGRÓDEK TECHNOLOGICZNY

SEKTOR INFORMACJI

SEKTOR EDUKACJI

SEKTOR KULTURY

9 WIZJER
RZĄDOWO-SAMORZĄDOWY
10 WIZJER POZARZĄDOWY
11 WIZJER NAUKOWY
12 WIZJER PROBLEMOWY

13
14
15
16
17

21 KLIMATYCZNA MUZYKA

SEKTOR PREZENTACJI
1. POLSKIE PARKI NARODOWE: Interaktywne prezen-

tacje 23 parków z podziałem na górskie, rzeczne, jeziorne,
leśne, nadmorskie, gra edukacyjna „Parkowe klimaty”.
2. LASY PAŃSTWOWE: Leśne Kompleksy Promocyjne
„Lasy Warszawskie”, „Puszcza Kozienicka”, „Puszcza Świętokrzyska”, „Bory Tucholskie” – oferta edukacyjna i turystyczna, warsztaty leśne, ścieżki przyrodnicze.
3. Akcja I TY POSADŹ SWOJE DRZEWKO: wydawanie
sadzonek w godz. 11.00 – 13.00 i 15.00 – 17.00.
Do rozdania 10 000 sadzonek drzew. UWAGA! NIE

ZBIERAMY SZKŁA I MAKULATURY!
4. PRODUKT REGIONALNY I LOKALNY – STÓŁ DARÓW ZIEMI. TRADYCYJNE KLIMATY: Ekspozycje

i degustacje regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej
żywności pochodzącej ze starych odmian roślin i ras
zwierząt, sposoby i technologie przetwarzania żywności,
prezentacje producentów. Ekspozycje: „O produktach.
Powrót do źródeł”, „O narzędziach i sposobach” , „Wirydarz
Polski”, „Tradycyjne Sady Mazowsza”, „Stół Darów Ziemi”.
5. FESTIWAL ZIELONE MAZOWSZE: Parki krajobrazowe
Mazowsza: Mazowiecki, Chojnowski i Brudzeński, Gostynińsko-Włocławski, Bolimowski, Nadbużański, Kozienicki,
Górznieńsko-Lidzbarski oraz Park Krajobrazowy „Podlaski
Przełom Bugu”. Wystawy fotografii, warsztaty artystyczne,
konkursy wiedzy przyrodniczej. Godz.17.00 – Wręczenie
nagród w konkursie „Mazowiecka Gmina z Klimatem”
6. ROLNICTWO EKOLOGICZNE: Certyfikowani producenci żywności ekologicznej, kiermasz i degustacja
produktów rolnych. Ekspozycja przygotowana przez
Samorząd Województwa Mazowieckiego.

7. PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO: Wymiana zużytego
sprzętu AGD na sadzonki drzew i krzewów: duży sprzęt
3 sadzonki, mały 1 sadzonka.
8. OGRÓDEK TECHNOLOGICZNY: Europejska Platforma
Recyklingu i firma STENA – prezentacja; AURAEKO
PATRONAT
Prezes Rady Ministrów
Minister Środowiska
Wojewoda Mazowiecki
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Prezydent m.st. Warszawy
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

MEDIA

FILMOTEKA
GALERIA KLIMATÓW
KRAINA MAŁYCH PRZYJACIÓŁ ZIEMI
WARSZTATY
PROGRAM EKOLOGICZNY STRAŻY MIEJSKIEJ

i MAYA VICTORY Sp. z o. o. – zbiórka zużytych świetlówek
w zamian za drobne upominki, konkursy wiedzy i rysunku,
wystawa fotograficzna.

SEKTOR INFORMACJI
9. WIZJER RZĄDOWO-SAMORZĄDOWY – INSTYTUCJE DLA KLIMATU: Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Urząd m. st. Warszawy.

10. WIZJER POZARZĄDOWY – PARTNER DLA KLIMATU: Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony

klimatu: LOP, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki,
Polska Zielona Sieć, WWF Polska. PREZENTACJE POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH: programy,
kampanie, akcje happeningowe.

11. WIZJER NAUKOWY – INSTYTUTY DLA KLIMATU:

Oferta edukacyjna, eksponaty, sprzęt naukowo-badawczy, m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny, Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
12. WIZJER PROBLEMOWY: Najważniejsze zagadnienia
PROTOKÓŁU Z KIOTO.

SEKTOR EDUKACJI
13. FILMOTEKA: Pokaz krótkich filmów o zjawiskach me-

teorologicznych wywołanych globalnym ociepleniem
klimatu, energii odnawialnej, kompleksach leśnych itp.
godz.11.00 – 17.00.
14. GALERIA KLIMATÓW: Projekt edukacyjno-artystyczny
Laboratorium Edukacji Twórczej CSW w Warszawie: Ogród
klimatów osobistych – J. Byszewski; Zmiany a właściwie
zamiany klimatyczne – Z. Gozdecki; Domowe klimaty
– M. Parczewska; … pod ochroną parasola – J. Perszko
i studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej;
Klimaty dzieciństwa – Laboratorium Edukacji Twórczej
i studenci Instytutu Kultury Polskiej UW.
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INFORMACJA
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

15. KRAINA MAŁYCH PRZYJACIÓŁ ZIEMI: Happeningi,

warsztaty i konkursy plastyczne, rzeźby z materiałów
wtórnych i naturalnych, doświadczenia biochemiczne,
zawody sportowe.
16. WARSZTATY: Ogródek i Stacja Meteorologiczna, Laboratorium, Słoneczny Piekarnik, Ogródek Dendrologiczny,
Epoka Lodowcowa, Quiz Pogodowy, Quiz Astronomiczny,
Sięgnij Po Słońce, Kalkulator CO2.

17. PROGRAM EKOLOGICZNY STRAŻY MIEJSKIEJ
M.ST. WARSZAWY: Warsztaty, zabawy sportowe i sprawnościowe, rebusy, sprzęt patrolu ekologicznego, zdjęcia
z interwencji związanych ze zwierzętami.

SEKTOR EKSPOZYCJI
18. EKSPOZYCJA „KLIMAT W SZKLARNI”: Prezentacja

uzmysławiająca istotę efektu cieplarnianego. Wystawa
edukacyjna w prowizorycznej cieplarni.

19. WYSTAWA „KLIMAT – ENERGIA – OSZCZĘDNOŚĆ”:
Wpływ gazów cieplarnianych na klimat.

20. WYSTAWA „SPOTKANIE Z ŻYWIOŁEM”

SEKTOR KULTURY
21. KLIMATYCZNA MUZYKA: „Jożin z Baźin” – koncert

Ivana Mladka z zespołem – godz. 18.00, film „Niewygodna
prawda” w reż. D. Guggenheima, dokument o kampanii
Ala Gore’a nagrodzony Oskarem – godz. 21.00.
Stoisko BOŚ: Konkurs wiedzy o klimacie,
wystawa maszyn wodnych.
ORGANIZATORZY

WSPÓŁPRACA

Biuro Organizacyjne:
Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa  tel. 022 668 92 68, tel/fax 022 883 50 96
e-mail:dzienziemi@mroee.pl  www.dzienziemi.org.pl

FINANSUJĄCY

Niniejszy dokument został opublikowany
dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja
Ośrodka Edukacji Ekologicznej, poglądy w nim
wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie
oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Unia Europejska

Samorząd Województwa
Mazowieckiego

źródło: www.dzienziemi.org.pl

kultura / sport

Z dziejów Miasta Ogrodu – Włochy
Osiemdziesiąta rocznica parcelacji „Dóbr – Włochy”
stała się inspiracją do zapoczątkowania nowego cyklu
krótkich felietonów dotyczących historii osiedla Włochy.
Prezentowane teksty są fragmentami książki poświęconej
osiedlu Włochy, części naszej Dzielnicy.

cz. I. Skąd czerpać wiedzę o Włochach
Wprawdzie wzmianki na temat
Włoch można odnaleźć w różnych
publikacjach np. w Encyklopedii powszechnej to jednak niewiele wiadomo
o życiu codziennym mieszkańców tego
terenu. Uczniowie włochowskich szkół
często poszukują materiałów źródłowych do różnych prac i wypracowań.
Badacze dziejów Włoch próbują
docierać do materiałów archiwalnych
i systematyzować wiedzę tam zawartą.
Jedną z publikacji, która wnosi wiele
szczegółów dotyczących Włoch jest
niewielka książeczka pt. „Włochy pod
Warszawą” wydana w roku 1928. Prawdziwe wzruszenie ogarnia gdy można
dotykać publikacji z tamtych czasów.
Nie wiadomo w ilu egzemplarzach została wydana. Nic nie wiadomo kim był
tajemniczy autor podpisany inicjałami
S. P. Z pewnością nie wiedział, że jego
publikacja będzie ważnym dokumentem
i świadectwem dla przyszłych pokoleń.
W podtytule czytamy, że jest to „Ilustrowany przewodnik informacyjny”.
W tamtych czasach miał pewnie duże
znaczenie dla nabywców działek we
Włochach. Działka była nazywana parcelą, nieco dziś zapomnianym słowem.
Wiemy, że we Włochach zamieszkiwało wtedy ponad 6 tysięcy mieszkańców.
Lepiej jednak przytoczyć tekst z tej publikacji, aby dowiedzieć się czym wtedy były Włochy.

„Zmierzającego na zachód warszawianina wita na pierwszym przystanku z
okien wagonu miły widok, niejako przedsmak zachodniej cywilizacji: piękny park
starodrzewiem szumiący, oko przejrzystego stawu, zwarte grupy domków nowym
tynkiem błyszczące, niektóre już ukończone inne w stadjum budowy.
Osiedle Włochy, niedawno jeszcze
szczere pustkowie dziś najważniejsze
podmiejskie osiedle stolicy – Miasto
Ogród in statu nascendi, jedyny teren zabudowy na zachód od Warszawy (…)”
Na stronie ósmej możemy odnaleźć
fotografię bramy i aleję Stanisława
Augusta. Ta sama brama istnieje także
teraz u zbiegu ulic Zdobniczej i Cienistej. Alejka wprawdzie ta sama lecz
drzewom przybyło lat. Nam wszystkim
przybyło wspomnień ze spacerów po
parkowych alejach.
Autor zadbał o to, aby roztoczyć
wizję Włoch. Zacytuję, więc inny fragment zawarty na pożółkłych kartkach
tego dokumentu.
„Włochy jutrzejsze. Przed przyszłem
„Towarzystwem Przyjaciół Włoch” będącem obecnie w stadjum organizacji
leżą ogromne zadania związane z realizacją programu rozbudowy Włoch jutrzejszych, Włoch leżących już zapewne w granicach wielkiej Warszawy.
Ze swej strony administracja dóbr jest
w posiadaniu planu regulacyjnego osie-

dla tworzonego przez znakomitego profesora arch. F. Polkowskiego oraz profesora miernictwa p. inż. M. Kotyńskiego.
Plan przewiduje szereg gmachów
użyteczności publicznej, skwerów i
parków pod które właściciele zarezerwowali odpowiednie place i niektóre z
nich tytułem darowizny dziś już ofiarowali na odnośne cele.
Tą drogą został ofiarowany gminie obszerny plac pod budowę nowego gmachu
szkolnego pomyślanego na 300 dzieci.
Istnieją również projekty budowy
nowej stacji która ma być rozbudowana
na większą skalę z oszklonym peronem
u wylotu tunelu względnie wiaduktu łączącego ul. Kościuszki w Starych Włochach z ul. Mickiewicza w Nowych, w
jedną magistralną arterię osiedla. (…)
Sprawa samej budowy kościoła we
Włochach weszła ostatnie na drogę szybkiej realizacji, gdyż sprawą tą zainteresował się jeden najznakomitszych w Polsce
Zakonów, który zamierza w krótkim czasie postawić własnemi głównie siłami seminarjum, przypuszczalnie z konwiktem,
a przedewszytkim Świątynie Pańską pod
względem okazałości odpowiadającą wymogom Włoch przyszłości, Włoch które
rosną rozbudowują się, tętnią pracą, pulsują coraz żywszym rytmem życia.
Kto chce ujrzeć tuż u rogatek Warszawy
rozwijające się w tempie iście amerykańskim osiedle gdzie przeszło 300 domów
bieleje nowym tynkiem a drugie tyle pnie
się pod dach – niech zwiedzi Włochy.”
W dziale adresowo-informacyjnym
możemy odnaleźć użyteczne informacje
i reklamy. Poniżej przedstawiono w całości jedną ze stronic omawianej publikacji. Przyznam, że niektóre nazwiska
słyszałem w dzieciństwie wielokrotnie.
Oryginał tej ciekawej publikacji udostępnił Pan Jan Kosiński. Kserokopia
znajduje się w Bibliotece Narodowej.
oprac. J.W.

FESTIWAL GIER I ZABAW

Dnia 18.03.2008 r. w hali KS „Przyszłość” – Włochy przy ul.
Rybnickiej 25 odbyła się impreza sportowa dla dzieci w wieku przedszkolnym, pod nazwą Festiwal Gier i Zabaw.
Do udziału w zawodach zgłosiły
się cztery przedszkola. Ogółem przeprowadzono dziewięć konkurencji.
Sędzią głównym zawodów była pani
Małgorzata Słowińska.
Klasyfikacja (miejsca): 1. Przedszkole nr 60, 2. Przedszkole nr 29, 3. Przedszkole nr 175, 4. Przedszkole nr 71.
Krzysztof Szczęsny
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edukacja

GIEŁDA OŚWIATOWA W PRUSZKOWIE
W dniu 7 marca 2008 roku Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi uczestniczyło w IX Pruszkowskiej
Giełdzie Oświatowej.
Celem giełdy było przedstawienie
oferty szkół średnich i gimnazjów dla
młodzieży kończącej szkoły podstawowe i gimnazja. Giełda została zorganizowana w hali MZOS „Znicz” przy ulicy Bohaterów Warszawy w Pruszkowie
i brali w niej udział wystawcy z zachodniego pasma stolicy i Warszawy.

Na zorganizowanie stanowiska mieliśmy podobnie jak pozostali wystawcy
ok. 4 m2 powierzchni. W efekcie, na
tak niewielkiej przestrzeni, udało się na
tablicach informacyjnych, zaprezentować naszą szkołę, osiągnięcia w nauce
i sporcie. Jedna z tablic przedstawiała
najładniejsze prace plastyczne wykonane przez uczniów. Naszą wizję i atuty
umieściliśmy – w odtwarzanej, co kilka
minut, prezentacji multimedialnej. Dla
osób zainteresowanych naszą ofertą
mieliśmy materiały informacyjne oraz
wiele ciekawych wiadomości zaczerpniętych z kroniki szkoły.
Stanowisko wyglądało profesjonalnie, a uczestnicy giełdy z zaciekawieniem oglądali naszą ekspozycję. Zainteresowanym udzielaliśmy szczegółowych informacji, obdarowywaliśmy
folderami i ulotkami.

Teraz oczekujemy na efekty naszej
promocji – na przyszłych uczniów
chcących kontynuować naukę w naszym gimnazjum.
W przygotowaniu ekspozycji i działaniach promocyjnych szkoły brali
udział, nauczyciele: Małgorzata Górska, Hanna Kanarska, Lucyna Nowak,
Iwona Sawlewicz, Marzena Stefańska i
Leszek Kacprowicz.
H. Kanarska

Spotkanie Wielkanocne

W dniu 17.03.2008 r. zostało zorganizowane Spotkanie Wielkanocne dla
Rodzin Zastępczych zamieszkujących
na terenie Dzielnicy Włochy.
Uroczystość odbyła się w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod
Wierzbami” przy ul. Astronautów 17 w
Warszawie.
Tegoroczne spotkanie było kolejną uroczystością adresowaną do Rodzin Zastępczych organizowaną przez
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy we współpracy
z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie.
Spotkanie Wielkanocne zostało przygotowane dla 30 rodzin z terenu naszej
Dzielnicy.
W ramach spotkania mieliśmy okazję
aby na chwilę wspólnie usiąść do wielkanocnego stołu i pobyć w zadumie nad
naszym życiem i naszych najbliższych,
poczuć radość naszych dzieci i atmosferę zbliżających się Świąt oraz złożyć
sobie serdeczne świąteczne życzenia.
Spotkanie Wielkanocne zostało wzbogacone o warsztaty zdobienia pisanek
Wielkanocnych, które zostały poprowadzone przez pracowników Państwowego
Muzeum Etnograficznego.
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W ramach warsztatów możliwe było
przygotowanie świątecznych pisanek w
oparciu o różne techniki tj. zdobienie jaj
techniką batikową szpilkową, zdobienie
jaj techniką batikową przy użyciu lejka,
zdobienie jaj specjalną techniką dla
dzieci młodszych przy użyciu pasteli
oleistych, zdobienie jaj techniką oklejania. Zabawie i radości nie było końca, 120 jaj zostało poddanych różnej
obróbce, zarówno rodzice jak i dzieci
aktywnie włączyli się w prowadzone
zajęcia, dzięki temu Nasze wielkanocne
stoły mieniły się wspaniałymi własnoręcznie wykonanymi pisankami.
Ideą przedsięwzięcia było wparcie
i integracja Rodzin Zastępczych, które
są ważnym i potrzebnym ogniwem w
sprawnym systemie opieki nad dzieckiem i rodziną. W Warszawie jest ok.
1500 rodzin zastępczych, a potrzeb w
tym zakresie jest znacznie więcej, około
25 tysięcy dzieci w Polsce przebywa w
placówkach państwowych i ich liczba
nadal rośnie.
Rodzina jest najlepszym miejscem
dla dziecka i żadna instytucja nie zastąpi bliskich relacji rodzica z dzieckiem i
to ona powinna być w centrum zainteresowania społeczności lokalnych.

Mając na uwadze powyższe niezwykle ważne jest aby wspierać i otaczać opieką Rodziny Zastępcze, które
już funkcjonują i chcemy to właśnie
czynić poprzez organizowanie różnych
uroczystości i działań pomocowych
adresowanych właśnie do Rodzin Zastępczych.
Mamy nadzieję, iż mimo inauguracyjnego charakteru uroczystości udało
nam się stworzyć miłą i ciepłą atmosferę, która pozostanie w sercach rodzin
przez długi czas.
Dorota Bolkowska

harcerze / ogłoszenia

Rok Olgi i Andrzeja Małkowskich
Na posiedzeniu 17 lutego br. Senat
RP przyjął uchwałę ustanawiającą rok
2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich. Tekst uchwały jest następujący:
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi
Małkowskich, dwojga wybitnych twórców polskiego harcerstwa.

Spotkanie
z Robertem
Tonderą

Olga i Andrzej Małkowscy

Senat czyni to pełen uznania dla
działalności polskiego harcerstwa, którego 100. rocznica powstania przypada
w 2010 roku, dla jego wartości wychowawczych, które kształtowały przez
cały wiek dwudziesty oraz kształtują
nadal osobowości i postawy etyczne
kolejnych pokoleń polskiej młodzieży
w duchu służby i braterstwa”.
Senator i Przewodniczący Związku
Harcerstwa Polskiego – hm. Adam Massalski tak uzasadniał przyjęcie uchwały:

„Małkowscy stanowią znakomity wzór wychowawczy dla dzisiejszej
młodzieży, są na stałe zapisani w historii
ruchu harcerskiego [...]. W dzisiejszych
czasach, kiedy obserwujemy upadek
autorytetów, przywołanie tych dwóch
postaci jako wzorów wychowawczych
jest niezwykle ważne”.
W posiedzeniu Senatu uczestniczyli
przedstawiciele Związku Harcerstwa
Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.
H.Sz.

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży
Nr 22 przy ul. Chrościckiego 2 we
Włochach zaprasza w dniu w dniu
12 maja 2008 roku o godzinie
10.00 na organizowane w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
spotkanie z aktorem teatralnym,
filmowym
i
dubbingowym
Robertem Tonderą.
Pracujący obecnie w Teatrze
Nowym w Warszawie aktor był
odtwórcą ról w m. im takich filmach
jak: Na Wspólnej, Plebania, 13
posterunek 2, O największej kłótni,
Trzy szalone zera, Ekstradycja,
Dziewczyna z Mazur.
Anna Nasiłowska

Twój 1% wróci do Ciebie jeśli mu na to pozwolisz
Być może TY lub ktoś z Twoich bliskich albo znajomych korzysta z działalności warszawskich organizacji
pożytku publicznego. Możesz
wesprzeć ich działalność przekazując im 1%. Bądź lokalnym
patriotą! Wesprzyj tych, którzy pracują także dla Ciebie!
Przekazanie 1% podatku za 2007 rok jest teraz
dużo prostsze niż dotychczas.
Wystarczy w odpowiednie
rubryki formularza podatkowego wpisać nazwę JEDNEJ
organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS (Krajowego
Rejestru Sądowego) oraz kwotę 1%
podatku. Jeśli chcemy, aby pieniądze

zostały przeznaczone np. na konkretny
cel, w rubryce „Inne informacje, w tym
ułatwiające kontakt z podatnikiem”,
znajdującej się bezpośrednio nad
wnioskiem o przekazanie 1%
podatku, możemy wpisać taką
informację.
Urząd skarbowy dokona
wpłaty naszego 1% podatku na konto wybranej przez
nas organizacji pożytku publicznego.
1% podatku można przekazać tylko tej organizacji
pożytku publicznego, która
znalazła się w obwieszczeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2007
roku (Monitor Polski nr 99, poz.
1078).
www.um.warszawa.pl/ngo
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ogłoszenia

STAROMIEJSKI PAŁAC ŚLUBÓW
ZNÓW DLA NOWOŻEŃCÓW
5 kwietnia po dwuletnim generalnym remoncie Pałac
Ślubów przy Placu Zamkowym 6 znów otworzył swoje podwoje dla nowożeńców.
W każdą sobotę, w odnowionych stylowych wnętrzach,
rozbrzmiewać będą dźwięki Marsza Mendelssohna. Na warszawskich nowożeńców czekają dwie sale ślubów – jedna z
nich może pomieścić nawet kilkusetosobowy orszak gości. W
zabytkowych piwnicach z odrestaurowanymi gotyckimi łukami i sklepieniami znajdują się sale toastów. Jest także możliwość wznoszenia ich na świeżym powietrzu.
Śluby odbywać się będą w soboty w godz. 10.00–20.00.
Rezerwacja terminów ślubów odbywa się w wydziale
rejestracji małżeństw, w siedzibie USC przy ul. Andersa 5,
tel. (0-22) 227 40 27.

Pałac Ślubów położony na osi Traktu Królewskiego
jest jednym z najbardziej znanych miejsc na mapie Warszawy. W czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego mieścił pracownię artystyczną malarza królewskiego
Marcello Bacciarellego, stąd do dziś określany jest mianem Bacciarellówki. Od lipca 1969 roku w kamienicy przy
pl. Zamkowym 6 znajduje się stołeczny Pałac Ślubów. W ramach gruntownego remontu budynek zyskał nową elewację
i wystrój wnętrz. Dodatkowo wyposażony został w nowoczesny system audiowizualny i klimatyzacyjny. Obok marmurowych schodów zamontowano windę ułatwiającą dostęp do sal
ślubów usytuowanych na pierwszym i drugim piętrze gmachu. Pałac jest także w pełni dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Red.

OPŁATY ZA USŁUGI PRZEWOZOWE

Z dniem 2 czerwca br. wejdzie w życie Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku dot.
opłat i ulg za usługi przewozowe, a także przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie.
Poniżej prezentujemy taryfę przewozową będącą częścią załącznika do uchwały.

TARYFA PRZEWOZOWA

za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie nadzorowanego
przez Zarząd Transportu Miejskiego
Tytuł I
Rodzaje biletów i opłat obowiązujących w pojazdach linii podstawowych i metrze

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE 1
I. Bilety jednorazowe (na okaziciela)

1. Bilet jednorazowy, międzyszczytowy ważny od poniedziałku do piątku (uprawniający do korzystania
ze wszystkich linii dziennych) – uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu od momentu
skasowania w godz. 9.00–14.00 do ostatniego przystanku lub stacji dla wysiadających,
nie dłużej jednak niż przez 120 min.
2. Bilet jednorazowy (uprawniający do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu od momentu skasowania do ostatniego
przystanku lub stacji dla wysiadających, nie dłużej jednak niż przez 120 min.

NORMALNY

50%

2,40

1,20

2,80

1,40

II. Bilety krótkookresowe (na okaziciela)
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)

1. Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
2. Bilet 3-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 3 dni od momentu skasowania

3. Bilet 7-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 7 dni od momentu skasowania

9,00

16,00

4,50

8,00

32,00

16,00

78,00

39,00

2. Bilet 90-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 90 dni
od momentu skasowania

196,00

98,00

1. Bilet 30-dniowy, imienny ważny na 1 linię – uprawniający do korzystania z jednej dowolnie wybranej
linii w ciągu 30 dni od momentu skasowania

52,00

26,00

III. Bilety długookresowe
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)

1. Bilet 30-dniowy imienny; uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 30 dni
od momentu skasowania

IV. Bilety długookresowe na 1 linię
(uprawniający do korzystania z 1 wybranej linii dziennej lub linii nocnej)
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nasze sprawy

BILETY OBOWIĄZUJĄCE W STREFIE 2
Bilety ważne w strefie 2 uprawniają również do przejazdów w strefie 1
V. Bilety jednorazowe (na okaziciela)
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
1. Bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu od momentu skasowania
do ostatniego przystanku lub stacji dla wysiadających, nie dłużej jednak niż przez 120 min.
VI. Bilety czasowe (na okaziciela)
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
1. Bilet 20-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 20 min.
od momentu skasowania
2. Bilet 40-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 40 min.
od momentu skasowania
3. Bilet 60-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 60 min.
od momentu skasowania
4. Bilet 90-minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 90 min.
od momentu skasowania
VII. Bilety krótkookresowe (na okaziciela)
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)

NORMALNY

1. Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 h od momentu skasowania
2. Bilet 3-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 3 dni
od momentu skasowania
3. Bilet 7-dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 7 dni
od momentu skasowania
VIII. Bilety długookresowe
(uprawniające do korzystania ze wszystkich linii dziennych i linii nocnych)
1. Bilet 30-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 30 dni
od momentu skasowania
2. Bilet 30-dniowy na okaziciela uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 30 dni
od momentu skasowania
3. Bilet 90-dniowy imienny uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 90 dni
od momentu skasowania
4. Bilet 90-dniowy na okaziciela uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 90 dni
od momentu skasowania
IX. Bilety długookresowe na 1 linię
(uprawniający do korzystania z 1 wybranej linii dziennej lub linii nocnej)
1. Bilet 30-dniowy imienny ważny na 1 linię – uprawniający do korzystania z jednej dowolnie wybranej
linii w ciągu 30 dni od momentu skasowania
X. Bilet seniora dla osób, które ukończyły 65 rok życia – uprawniający do nieograniczonej liczby
przejazdów w ciągu 366 dni od momentu skasowania, ważny z dokumentem tożsamości potwierdzającym
wiek pasażera (do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie)
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu
2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego
lub ulgowego przejazdu
3. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego
bez uzasadnionej przyczyny
4. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni
od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty – wysokość opłat obniża się o 30%
5. Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej

2. Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu
Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie

4,20

2,10

2,00

1,00

2,80

1,40

4,00

2,00

6,00

3,00

14,00

7,00

24,00

12,00

48,00

24,00

116,00

58,00

140,00

70,00

290,00

145,00

360,00

180,00

70,00

35,00

40,00

XI. Opłaty dodatkowe:

XII. Inne opłaty:
1. Opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem
wezwania do zapłaty w przypadku ich anulowania

50%

150,00
120,00
450,00
105,00/84,00
10,00

14,00
20% wartości nominalnej
biletu
–
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Informacja

w sprawie godzin pracy Urzędu
Zgodnie z par. 11 ust. 11 Regulaminu pracy Urzędu miasta
stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr
1490/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2008 r.,
ustala się dodatkowe godziny pracy w poniedziałki od godz. 16.00
do godz. 18.00, pracowników – każdorazowo wyznaczonych przez
przełożonych – następujących komórek organizacyjnych Urzędu:
1. Wydziały Obsługi Mieszkańców dla Dzielnic,
2. stanowiska kasowe w Wydziałach Budżetowo-Księgowych
dla Dzielnic,
3. delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
w Dzielnicach,
4. Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy,
5. Biuro Administracyjno-Gospodarcze – Kancelaria Główna.
Pozostałe komórki organizacyjne Urzędu w poniedziałki będą
pracować w godz. 8.00-16.00.
Godziny pracy Urzędu w innych dniach tygodnia pozostają bez
zmian.
Zarządzenie zacznie obowiązywać od 21 kwietnia br.
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