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Strażackie hobby
Jakie hobby mają włochowscy strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 2?
Odnawiają i naprawiają stare strażackie wozy oraz sikawki gaśnicze.
A wszystko po to, aby cieszyły oko

pismo bezpłatne

mieszkańców naszej dzielnicy i wszystkich warszawiaków.
Historia z niecodziennym hobby zaczęła się pod koniec 2003 roku i od tego
czasu w każdej wolnej chwili upiększamy zabytkowe pojazdy – mówi Mirosław Jasztal – dowódca jednostki.
Aktualnie w jednostce, są 3 odremontowane zabytkowe wozy, w kolejce

Informacja dla mieszkańców

E-urząd – elektroniczny podpis w stołecznym Ratuszu
Od 1 maja w Urzędzie m.st. Warszawy działa
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP).

Ciąg dalszy na str. 5

ISSN 1734-7378

do odnowienia czeka 8 samochodów
i jedna sikawka parowa.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2
mieści się przy ul. Chrościckiego 76
w naszej dzielnicy. Razem z Mirosławem Jasztalem pracuje w niej w sumie
44 strażaków.
Ciąg dalszy na str. 6

Łatwiej zapobiegać niż leczyć
Od ponad 5 lat w Dzielnicy Włochy spada ogólna
liczba popełnianych przestępstw. Jesteśmy jedną z
najbezpieczniejszych dzielnic Warszawy.

Ciąg dalszy na str. 3
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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

17.00–18.00

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

4

Emersajłow Lucja

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 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

telefon
0503-724-670

886-477-436

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

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0602-712-947

17

Soszyńska Maria

I wtorek m-ca

18.00–19.00

Ratusz Al. Krakowska 257 p. 225

18

Szczepańska Elżbieta

III środa m-ca

17.00–19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

19

Turkas Andrzej

I środa m-ca

17.00–18.00

ks. Chrościckiego 2,
biblioteka w Parku Kombatanta

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

0506-767-957

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 4(26) maj 2008
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Ciąg dalszy ze str. 1

Od kilku lat zajmujemy 4 lub 5 miejsce pod względem
bezpieczeństwa na 18 wszystkich dzielnic.
O bezpieczeństwie we Włochach
z Andrzejem Ciempielem, Naczelnikiem Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy
Włochy rozmawia Daria Porębska.
D.P.: Czy to prawda, że przestępczość we Włochach maleje?
A.C.: Z każdym rokiem obserwujemy
coraz mniejszą liczbę zdarzeń przestępczych w całej Warszawie. W Dzielnicy
Włochy widać to szczególnie. Dynamika popełnianych przestępstw zmniejsza
się tu rokrocznie o ok. 40% w stosunku
do lat ubiegłych.
W całej Warszawie natomiast najmniej bezpieczne są tereny usytuowane
blisko centrum.
Korzystając z okazji obalę stereotyp
powszechny wśród mieszkańców Warszawy i nie tylko, że Praga Północ jest
najniebezpieczniejszą dzielnicą. To nieprawda. W rankingu wszystkich dzielnic zajmuje środkowe miejsce.
Jest to skutek lepszej i dokładniejszej
pracy policji oraz straży miejskiej, lepszego sprzętu oraz zaangażowania pracowników.
D.P.: Czy warunki pracy włochowskich policjantów również się polepszyły?
A.C.: Tak. W tym roku komisariat
we Włochach otrzymał dotację z Urzędu m.st. Warszawy – 260 tys. zł na zakup potrzebnego sprzętu.
Mamy listę potrzeb, a pieniądze
przeznaczane są na poprawę warunków pracy. To z kolei przekłada się na
zwiększenie skuteczności działań policyjnych.
Warto przypomnieć, że na wniosek
mieszkańców dzielnicy pod koniec
2005 r. przy ul. Chrobrego powstał rewir policji, gdzie pracuje 5 dzielnicowych oraz ich przełożony.
Do momentu powstania rewiru
funkcjonował tylko komisariat przy
ul. 17 Stycznia. Nie wszyscy mieszkańcy, szczególnie Starych i Nowych
Włoch mieli łatwy i szybki dostęp do

dzielnicowych. Dzięki również pomocy
władz dzielnicy w końcu się udało.
D.P.: A co z programami profilaktycznymi?
A.C.: Programy profilaktyczne realizowane przez Urząd m.st. Warszawy

na terenie całej Warszawy są istotnym
elementem przeciwdziałania przestępczości. Dobrym przykładem jest
„Bezpieczne osiedle” czy „Bezpieczne
życie”. I dopiero suma tych działań powoduje, że ilość zdarzeń przestępczych
maleje a bezpieczeństwo rośnie.
Takie działania podnoszą świadomość mieszkańców, nabierają oni zaufania do stróżów prawa, widzą sens
w zgłaszaniu zdarzeń przestępczych,
mieszkańcy nie boją się, że np. sprawca
dowie się w jakikolwiek sposób, kto na
niego „doniósł”.

▼

Łatwiej zapobiegać niż leczyć

Na znaczący spadek przestępczości w Dzielnicy Włochy ma suma wszystkich zdarzeń przestępczych (powyższy przykład dotyczy tylko przestępczości rozbójniczej).

Wykresy graficzne dotyczące Komendy Rejonowej Policji Warszawa III
Źródło: prezentacja multimedialna przygotowana przez sztab policji Komendy Rejonowej Policji Warszawa III
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D.P.: Jakie działania podejmowa- kojące sygnały. Bo to właśnie anonine są bezpośrednio w dzielnicy?
mowość jest jedną z przyczyn zjawiska
A.C: Organizujemy spotkania z miesz- przestępczości.
kańcami. Mówią nam o problemach,
a od nas otrzymują informacje w jaki
D.P.: Gdzie jeszcze widzi Pan przysposób dany problem można rozwiązać. czynę poprawy bezpieczeństwa?
W ramach „BezA.C.: Bardzo
duży wpływ mają
piecznego osiedla”
„…Sąsiad może być najlepkamery monitospotykamy
się
szym stróżem (…) Bo to właz przedstawicielaringowe zainstaśnie anonimowość jest jedną
mi grup mieszkańlowane w naszej
z przyczyn zjawiska przestępców np. wspólnot
dzielnicy. Obecnie
czości.”
mieszkaniowych.
jest ich 7.
Wiele spraw dotyChcieliśmy też,
czy porządku. Spotkania odbywają się aby jedna z kamer zainstalowana była
na terenie spółdzielni mieszkaniowych, w rejonie ul. Fasolowej. Kamery jednak
wspólnot mieszkaniowych, a czasem działają na zasadzie radiowej i w tym
w urzędzie.
przypadku ze względu na ukształtowaWspółpracujemy także z Ośrodkiem nie terenu brak było dobrej łączności.
Pomocy Społecznej we Włochach. PraW wyniku zainstalowania kamer
cownicy ośrodka mają „kopalnię” wie- ilość zdarzeń w całej dzielnicy spadła
dzy z zakresu stanu zagrożenia w dziel- przynajmniej o ok. 30%.
Jest również mniejsza liczna zgłonicy, porządku. Dzięki temu zlikwidowana została sprawa agresywnych psów szeń, kamera zastępuje niejako patrole,
które w tym czasie mogą być obecne
przy ul. Muszkieterów.
Ale istnieje grupa, bardzo prostych w całkiem innym rejonie dzielnicy.
Powiem o jeszcze jednej rzeczy –
w realizacji działań, które podejmowane mogą być przez samych miesz- patrole ponadnormatywne. Z funduszu
kańców. Wie Pani jak ważne jest dobre Urzędu m.st. Warszawy są opłacani
sąsiedztwo? Sąsiad może być najlep- funkcjonariusze, którzy wykonują paszym stróżem. Jak nas nie ma, może trol po godzinach pracy, przede wszystzerknąć na nasze mieszkanie. Może kim w godzinach popołudniowych
zwrócić naszą uwagę na jakieś niepo- i wieczornych oraz nocnych.

Z prac Rady
Dzielnicy

24 kwietnia br. odbyła się XIII sesja
Rady Dzielnicy Włochy.
Radni pozytywnie zaopiniowali
m.in. projekt zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy
na 2008 rok przedstawiony przez Zarząd Dzielnicy Włochy.
Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia
wydatków na rozwój bazy edukacyjnej.
Zaproponowano zwiększenie wydatków
(bez zmiany wartości całkowitej inwestycji) w roku 2008 o kwotę 2.100.000 zł
z przeznaczeniem na modernizację
Gimnazjum Nr 112 wraz z budową boisk oraz sali sportowej.
Zaproponowano również zwiększenie wydatków w br. o 700 tys. zł. z przeznaczeniem na inwestycję – budowa
przychodni przy ul. Cegielnianej. Środki przeznaczone zostaną na wykup pra-
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wa użytkowania wieczystego gruntu, co
jest niezbędne do realizacji inwestycji.
Zmiany przedstawione przez Zarząd
Dzielnicy dotyczyły też urządzenia terenów rekreacji miejskiej i publicznych
placów zabaw. Na ten cel postanowiono zwiększyć wydatki w br. o kwotę
2.670.540 zł z przeznaczeniem na podniesienie walorów estetycznych placów
i skwerów na terenie dzielnicy, wyposażenie ich w place zabaw dla dzieci,
zainstalowanie elementów małej architektury, oddzielenie zabudowy mieszkaniowej od natężenia ruchu ulicznego.
Modernizacja dotyczy następujących
terenów:
• część Parku Kombatantów,
• teren ze Stawami Cietrzewia przy
ul. Pana Tadeusza i ul. Zbocze,
• teren ze Stawem Koziorożca,
• teren osiedlowy przy ul. 1 Sierpnia,
•C
 entrum rekreacyjno-sportowe im. Marka Kotańskiego,
• teren przy ul. Naukowej dz. ew. 141
i 142,

Do tej pory patrol wykonywali policjanci w mundurach, a w chwili obecnej
część patroli wykonywana jest przez
funkcjonariuszy po cywilnemu – co
zwiększy szansę zatrzymania sprawcy
na gorącym uczynku.
D.P.: Czyli profilaktyka zwycięża?
A.C.: Łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, profilaktyka jest korzystna i tańsza. Jest dużo bardziej opłacalna społecznie, niż prowadzenie dochodzeń,
śledztw i szukanie sprawców zdarzeń.
Ciemna liczba jest coraz mniejsza, mieszkańcy chętniej rozmawiają
z dzielnicowym, a dzielnicowy może
więcej czasu poświęcić w rejonie.
To wszystko powoduje, że ilość zdarzeń w dzielnicy maleje. Ale to są tylko
statystyki, trzeba pamiętać, że poczucie
zagrożenia leży w psychice ludzkiej. Jeśli ktoś był ofiarą przestępstwa, będzie
ten fakt długo pamiętał i kojarzył miejsce jako niebezpieczne.
Musimy robić wszystko, aby dysproporcja pomiędzy poczuciem zagrożenia
a danymi statystycznymi była jak najmniejsza.
D.P.: Dziękuję za rozmowę.
Kontakt z p. Andrzejem Ciempielem:
aciempiel@ud-wlochy.waw.pl,
tel. 022 575 87 18
• teren przy ul. Świerszcza,
• teren przy ul. Geologicznej.
Radni uchwalili Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień dla Dzielnicy Włochy na rok 2008. Wyrażono również pozytywną opinię nt. sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pozytywnie został zaopiniowany
projekt wykazu miejsc na terenie Dzielnicy Włochy, na których dopuszcza się
prowadzenie handlu obwoźnego. Jest to
związane z Zarządzeniem nr 1153/2008
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
10 stycznia br. w sprawie prowadzenia
handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy. Zarząd Dzielnicy, po zasięgnięciu opinii Rady, ustalił uchwałą wykaz
miejsc na gruntach w pasie drogowym
(ul. Na Krańcu, ul. Dojazdowa, ul. Ryżowa). Zajęto także stanowisko w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st.
Warszawy o nie wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji
(budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego) przy ul. Naukowej 15. dp

nasze sprawy

Informacja
dla mieszkańców
Ciąg dalszy ze str. 1
Dzięki ESP posiadacze bezpiecznych podpisów elektronicznych mogą
składać e-podania w ponad 50 urzędowych sprawach związanych m.in. z:
• działalnością gospodarczą,
• sprawami obywatelskimi,
• dostępem do informacji publicznej,
• Urzędem Stanu Cywilnego,
• geodezją,
• ochroną środowiska.
Na urzędowych stronach BIP (http://
bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/
eUrzad/) umieszczono wzory pism z
objaśnieniami, jak załatwiać poszczególne sprawy oraz instrukcje wypełniania wzorów pism wraz z podstawami
prawnymi.
Interesant, po wypełnieniu e-pisma, prześle je za pomocą tzw. ogólnego formularza ESP (formularz będzie wymagał podania informacji o
danych adresowych wnioskodawcy
oraz określenia typu sprawy, której
pismo dotyczy).
Warunkiem koniecznym złożenia pisma do Urzędu, będzie sygnowanie formularza przez wnioskodawcę bezpiecz-

nym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Po przesłaniu
pisma do Urzędu, interesant otrzyma
(na wskazany adres poczty elektronicznej) automatycznie wygenerowane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru
(UPO), czyli odpowiednio przygotowany dokument, podpisany elektronicznie przez ESP, będący potwierdzeniem
wniesienia pisma do Urzędu.
Zarówno katalog e-usług, jak i ESP,
jest dostępny ze stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu.
Jednocześnie możliwa jest wymiana
korespondencji w wersji elektronicznej między Urzędem Miasta a innymi
podmiotami, w tym również w zakresie
wymaganym ustawowo, m.in. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Regionalną Izbą Obrachunkową, Głównym
Urzędem Statystycznym i Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
W tym celu zakupiono zestawy do
składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla przedstawicieli stołecznego ratusza. W kwalifikowany podpis

elektroniczny w Urzędzie m.st. Warszawy od początku maja br. zaopatrzeni są:
Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta,
Sekretarz, Skarbnik, kierownictwo Gabinetu Prezydenta oraz Burmistrzowie
i członkowie Zarządów Dzielnic, a docelowo – wszyscy urzędnicy, którym
podpis elektroniczny będzie niezbędny
do wykonywania obowiązków służbowych.
Dodać należy, że poprzez Internet
mogą z Urzędem Miasta kontaktować
się również osoby, które nie posiadają
podpisu elektronicznego kwalifikowanego:
• w systemie ewidencji działalności gospodarczej on-line, który umożliwia
rejestrację działalności gospodarczej,
zmianę danych firm oraz poszukiwanie przedsiębiorców,
• on-line można także składać wnioski
o rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu.
Wypełniony wniosek, zostanie wówczas przesłany do urzędnika, który
umówi się z interesantem na termin wizyty w Urzędzie w celu nadania sprawie
dalszego biegu.
W kolejnym numerze Biuletynu
zamieścimy katalog spraw, które są
przyjmowane w Urzędzie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

wodu osobistego. Nie kryli zaskoczenia
słysząc informację, że dowód osobisty
może otrzymać osoba niepełnoletnia,
w której imieniu wystąpi opiekun.
Następnie uczniów zaprosił do swojego gabinetu Burmistrz. Chętnie zmierzył się z często zaskakującymi pytaniami. A takich było wiele.
A później cóż… urzędowa lekcja.
Uczniowie poznali zasady funkcjonowania stołecznego samorządu lokalnego,
oglądali stronę internetową dzielnicy,
dowiedzieli się jaką ofertę sportową
i kulturalną może zaprezentować Dziel-

nica Włochy. Jakie organizujemy imprezy i czym przyciągamy młodych
ludzi. Gimnazjaliści mieli możliwość
poznać pracę w urzędzie, która może
być często nieprzewidywalna, pełna
niespodzianek i interesująca.
A my ze swojej strony serdecznie zapraszamy wszystkie grupy zorganizowane, nie tylko gimnazjalne i nie tylko
szkolne do odwiedzenia nas i skorzystania z takiej lekcji.
Wcześniej uprzejmie prosimy o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym,
tel. 022 575 89 26. 
dp

Nietypowa
lekcja
Czy potrzebuje Pan wielu pracowników? Co w Dzielnicy się poprawiło
odkąd jest Pan Burmistrzem? – to tylko niektóre pytania gimnazjalistów z
Meridian Internationa School zadane
Burmistrzowi Michałowi Wąsowiczowi podczas nietypowego spotkania w
urzędzie.
Lekcja wiedzy o społeczeństwie,
która zazwyczaj odbywała się w szkolnych murach, tym razem przeniesiona
została do Urzędu Dzielnicy Włochy.
Kwietniowe spotkanie rozpoczęliśmy od zwiedzenia Wydziału Obsługi
Mieszkańców. Uczniowie dowiedzieli
się jak wygląda pierwszy kontakt mieszkańca z urzędem, jakie sprawy w tym
wydziale są najczęściej załatwiane, jak
wyglądają wnioski np. o wydanie do-
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Strażackie hobby

Ciąg dalszy ze str. 1
Co ciekawe, w jednostce wśród wozów strażackich na co dzień wykorzystywanych w pracy, jest jeden „rodzynek”
w całej Polsce. Jednostka, właśnie jako
jedyna w całym kraju posiada wóz – kontener oświetleniowy i dzięki temu mogła
wspomóc ostatnio usuwanie awarii elektrycznej w Szczecinie. Wóz zasilał w tej
akcji m.in. pompownię i szkołę. Poza
tym strażacy dysponują m.in. tak specjalistycznym sprzętem jak: kontenery
przeciwpowodziowe, kontener z łodziami
oraz kontener usuwający skażenia.

Jednostka nawiązała również współpracę ze strażakami z niemieckiej miejscowości Fredersdorf koło Berlina.
A w lipcu tego roku strażacy wybierają
się na III już Zlot Zabytkowych Pojazdów Pożarnych w Karpaczu.

Wyjątkowe hobby naszych strażaków
cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. Oprócz artykułu w Super Expressie,
na początku maja strażacy byli gośćmi
programu „Dzień Dobry TVN”.
W imieniu całej jednostki serdecznie
zapraszamy wszystkie zorganizowane
grupy do odwiedzenia remizy i obejrzenia wyjątkowych, zabytkowych wozów
strażackich. 
dp
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Moja „odlotowa” Dzielnica Włochy
25 kwietnia br. w sali konferencyjnej
naszego urzędu zostały ogłoszone wyniki konkursu „Moja odlotowa dzielnica
Włochy”. Tego dnia odwiedziło nas wielu
młodych ludzi wraz ze swoimi opiekunami, by przekonać się czyj znak graficzny
został nagrodzony. Z uczestnikami konkursu spotkał się Burmistrz, który wręczył
nagrody i wyróżnienia oraz ogłosił zwycięzców i laureatów konkursu. A oto oni:
– kategoria kl. I–III:
I m-ce Zuzanna Kopacz – S.P. nr 66
II m-ce Michalina Wiercioch – S.P. nr 88
III m-ce Gabriela Marczak – S.P. nr 88
Wyróżnienie – Martyna Mrozek S.P. nr 94
– kategoria kl. IV–VI
I m-ce Weronika Wachnik – S.P. nr 87
II m-ce Alicja Wróbel – S.P. nr 94
III m-ce Magdalena Wojdalska – S.P.
nr 94

Wyróżnienie – Martyna Szaniawska
S.P. nr 94
Szczególne wyróżnienie otrzymał
najmłodszy uczestnik konkursu – Franciszek Popiel (lat 6,5).
Oprócz licznych upominków od dzielnicy dla wszystkich uczestników konkursu oraz nagród specjalnych dla laureatów
przewidziano również specjalną nagrodę.
Dwie zwycięskie prace zostaną
umieszczone na ekologicznych torbach.
Na przełomie maja i czerwca otrzymają
je uczestnicy konkursu, a także mieszkańcy naszej dzielnicy.
Nagrodzone i wyróżnione prace
można oglądać na stronie www.ud-wlochy.waw.pl.
Dziękujemy za udział w konkursie
i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych. 
dp

Praca Franciszka Popiela

Praca Weroniki Wachnik

Praca Zuzanny Kopacz

Burmistrz Michał Wąsowicz wręcza nagrodę Franciszkowi Popielowi
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Spotkanie z Romanem Czejarkiem

czterofajkowce, Szczecin na starych pocztówkach, Szczecin i okolice
na starych pocztówkach,
Zamki na starych pocztówkach, oraz książek o
fortyfikacjach z początku XX wieku.
Spotkanie odbędzie się 27 maja
(wtorek) o godz. 17.30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2, wejście B budynku biblioteki.

Wiesława Pawłowska

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy – Czytelnia
Naukowa nr VI serdecznie zaprasza na
spotkanie z Romanem Czejarkiem –
dziennikarzem, publicystą, autorem humorystycznych opowiadań i reportaży,
wieloletnim szefem i twórcą sukcesu
Lata z Radiem. Zorganizował kilkaset
festynów i koncertów. Opracował i doprowadził do wydania serii płyt i kaset

z przebojami Lata z radiem, które zdobyły status złotych, platynowych i multiplatynowych płyt.
W radiu VOX FM prowadzi pogram
poranny Kto rano wstaje.
Miłośnik dalekich podróży, akwarysta,
właściciel dużej kolekcji płyt analogowych oraz kolekcjoner starych pocztówek
ze Szczecina. Ze zbioru kilku tysięcy kart,
część zamieścił w albumach: Szczecińskie

23

Wiosenne westchnienia w bibliotece

kwietnia w Wypożyczalni Nr 28
Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy przy ul. 1 Sierpnia 36a odbyło się niecodzienne spotkanie literacko-muzyczne, którego bohaterką była...
Miłość. Że ona, nie trzeba chyba specjalnie uzasadniać, wszak wiosną to właśnie
miłość skupia nasze myśli, wypełnia pragnienia, dominuje w odradzającej się naturze, wygrzewa w promieniach słońca,
unosi z zapachem wiosennych kwiatów.
A że „Miłości wystarczy, że jest”
przekonuje nie tylko autor tych słów
ks. J. Twardowski, ale również pomysłodawczyni spektaklu i jego realizatorka Irena Jun wraz z Paniami Marią
Pomianowską i Marią Wieczorek.
Autorka tego poetyckiego przedstawienia jest aktorką Teatru Studio
w Warszawie, a specjalizuje się w formie
prezentacji, którą można by śmiało nazwać „miniaturą poetycką”, prowadząc
w stolicy Jednoosobowy Teatr Poezji.
Za swoją pracę zdobyła nie tylko uznanie widzów, ale i liczne nagrody m.in.
Złotą Maskę za reżyserię „Ballad i romansów” w Teatrze im. Wyspiańskiego
w Katowicach (1997) oraz Feliksa Warszawskiego za najlepszą rolę kobiecą
w spektaklu „Biesiada u hrabiny Kotłubaj” w Teatrze Studio (2005). Współtworzące spektakl Panie M. Wieczorek
i M. Pomianowska, odpowiedzialne za
muzyczną oprawę wieczoru, dołożyły wszelkich starań, aby widz odniósł
wrażenie niezwykłej spójności między
słowem poetyckim a dźwiękiem.
Pierwsza z nich, z wykształcenia aktorka i muzyk, tego wieczoru czarowała
muzyką skrzypiec, śpiewem i recytacją
na nutę dramatyczną, ale i ludową, romantycznie i z iskrą radości.
Druga – kompozytorka, wokalistka,
instrumentalistka, pedagog, z wykształcenia wiolonczelistka, tworzyła główne
tło muzyczne o skali barw od muzyki
dawnej po klimaty hinduskie. Podczas
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wieczoru wyraźnie można było zauważyć, że jej zainteresowania cechuje
niezwykła otwartość na różne formy i
systemy muzyczne, co potwierdza gra
na wielu instrumentach muzycznych
dawnych i współczesnych, europejskich
(w tym staropolskich) i azjatyckich.
Wracając do literackiej strony spektaklu, jak podkreśliła jego pomysłodawczyni, o miłości było różnie: poetycko-romantycznie i ludowo-jarmarcznie. Temat rozważań realizowanych
w lirycznych monologach lub recytatorskich duetach dotyczył tego wszystkiego, z czym miłość się wiąże: rozstań,
tęsknoty, samotności, oczekiwania, niepewności, rozkoszy, czy radości spełnienia. Bohaterką była miłość czysta
i praktyczna, rodząca się z cierpienia lub
zaufania. W tych dywagacjach uczestniczyli wielcy i nieznani: Słowacki, Mickiewicz, Lechoń, Leśmian, Pawlikowska-Jasnorzewska, Szymborska, Fredro, Tischner, Twardowski, anonimowi
poeci wywodzący się z tradycji ludowej
i średniowiecznej poezji francuskiej.
Publiczność niezwykle wdzięcznie
i żywiołowo reagowała na każdy bliski
sobie emocjonalnie tekst. Śmiało można
powiedzieć, iż podczas spotkania wytworzyła się między nadawcą i odbiorcą swoista więź, która stała się podstawą niezwykle miłej atmosfery. Wśród
licznych refleksji, czy też bardziej lub
mniej znanych i wzruszających sformułowań i opinii na temat miłości znalazły
się i takie:
„Po co światu miłość szczęśliwa?
Co świat ma z ludzi, co nie widzą
świata.”
Czy też bardziej gorzko o „języku
czułości”, który jest niczym innym jak
„zmową za plecami ludzkości”. Na
uwagę zasługuje również stylizowana

na hinduską legendę Leśmianowska
opowieść o miłości władcy do wierzby,
cudem uleczonej i rozkwitłej niczym
kochanka wyrwana z rąk śmierci. I jak
to u Leśmiana bywa, antropomorfizowana natura nie pozostaje obojętna na
ludzkie uczucia. W geście wdzięczności
mówi: „(...) chcę, byś wieczorem przechodząc, przystanął w mym cieniu.”
Te niezwykłe słowa miłości, wypowiedziane przy dźwiękach tradycyjnego
hinduskiego instrumentu – tampury,
wywarły na słuchaczach duże wrażenie.
Ale nie samym zamyśleniem i wzruszeniem żyje miłość. Było również wesoło
i momentami rubasznie, jak w ludowej
powiastce „O młynarzu i jego Kasi”,
czy historii „O starym mężu, co go żona
przedać chciała”. Do tekstów czerpiących z barwnej tradycji ludowej zaliczyć można także fragmenty spektaklu
(wystawianego w Teatrze Studio) „Filozofia po góralsku” wg ks. Tischnera.
A wszystko zaprezentowane soczystą,
jędrną gwarą z iście ludowym temperamentem i dużą dozą praktycyzmu. Bo
jak inaczej można rozumieć te szalenie
konkretne rady „na usidlenie” miłej
nam osoby: „weź włosy z końca ogona
wilczego lub kości zgryzione od mrówek lewej strony żaby i...” Publiczność
przyjęła rady z dużym rozbawieniem
i aplauzem, choć za skutki takich praktyk
autorki spektaklu nie dawały gwarancji.
Przekazały jednak coś o wiele cenniejszego – nadzieję ukrytą w słowach
ks. Twardowskiego dla tych wszystkich,
którzy spragnieni są miłości.
„Spróbuj na nią nie czekać, wtedy
przyjdzie sama”.
A. Godzisz
Wypożyczalnia Nr 28
Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Włochy
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Bezpłatna pomoc prawna

Mazowieckiego z dnia 7 sierpnia 2007 r.
w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
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, tel. 022 575 89 26.

Od 14 kwietnia br. z inicjatywy
Burmistrza Dzielnicy Włochy udzielana jest dla Mieszkańców bezpłatna
pomoc prawna w zakresie skutków
ustanowienia obszaru ograniczonego
użytkowania wokół Lotniska Okęcie.
W każdy poniedziałek w godz.
17.00–19.00 w Szkole Podstawowej
przy ul. Astronautów 17 dyżuruje prawnik udzielający informacji i wyjaśnień

w sprawach związanych z możliwością
uzyskania odszkodowania od Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze
za powodowane uciążliwości.
Uprzejmie przypominamy, że bieg
dwuletniego terminu (określony w Prawie ochrony środowiska) do składania
wniosków o odszkodowanie rozpoczął się
24 sierpnia 2007 r., wraz z wejściem
w życie rozporządzenia nr 50 Wojewody

Nowe godziny
pracy Urzędu

godz. 16.00–18.00 komórki organizacyjne urzędu prowadzące bezpośrednią
obsługę mieszkańców:
• Wydziały Obsługi Mieszkańćów dla
Dzielnic,
• stanowiska kasowe w Wydziałach Budżetowo-Księgowych dla Dzielnic,
• Delegatury Biura Administracji i
Spraw Obywatelskich w Dzielnicach
(dowody, komunikacja, ewidencja),
• Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy,
• Kancelaria Główna – Biuro Administracyjno-Gospodarcze.

Zmiana wprowadzona zgodnie z par.
11 ust.11 Regulaminu pracy Urzędu m.st.
Warszawy stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1490/2008 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 4 kwietnia 2008 r.

Dodatkowo w namiocie filmowym
odbędą się pokazy filmów.

dzielony placyk zabaw „Raj dla dzieci”,
mile widziane będą całe rodziny.

Ludzie, Muzyka i Taniec
24 maja

Święto Muzyki Klubowej –
25 maja (niedziela)

Uprzejmie przypominamy, że od 21
kwietnia br. zmianie uległy dotychczasowe godziny pracy stołecznego ratusza
i urzędów dzielnic.
Zgodnie z Regulaminem Urząd Miasta pracuje we wszystkie dni powszednie w godz. 8.00–16.00.
Jednocześnie informujemy, że tak jak
dotychczas, czynne są w poniedziałki w

Imprezy m.st. Warszawy:

Maj–czerwiec 2008
Dzień Jedności Afrykańskiej
24 maja

Plac Defilad przy Pałacu Kultury
i Nauki, płyta główna (od strony
ul. Marszałkowskiej) warsztaty od
godz. 15.00, koncerty 18.00–22.00.
Plenerowe wydarzenie, dzięki któremu będzie można bliżej przyjrzeć
się barwnej mozaice, na którą składają
się kultury afrykańskie. Wydarzeniem
głównym będą otwarte plenerowe koncerty, podczas których wystąpią gwiazdy afrokaraibskie (Clive Brown & The
Shekinah Singers) oraz najlepsi muzycy
afrykańscy z całej Polski (m.in. Djembe
All Stars, Djolof-Man – Senegal, Goldfinger – Kongo, Nigeria).
Od godziny 15.00 w Miasteczku
Afrykańskim odbywać się będą warsztaty (bębny, tańce), prezentacje sztuki
i kuchni afrykańskiej.

Amfiteatr Park Sowińskiego
(ul. Elekcyjna 17) godz. 17:00
Wspaniała impreza zatytułowana
„Ludzie, Muzyka i Taniec – czyli jak
się bawi Młodzież” – Występy zespołów
młodzieżowych, bitwa freestyle’owców,
pokazy taneczne oraz na finał wystąpi
Fisz i Emade. WSTĘP WOLNY

Święto ulicy Francuskiej
24 maja (sobota)

Ostatni majowy weekend będzie
w Warszawie przepełniony muzyką i zabawą. 24 maja przez cały dzień Saska
Kępa obchodzi swoje święto na ulicy
Francuskiej. W niezwykłej atmosferze
zabytkowej dzielnicy przypominane
będą słodkie lata 60. To wyjątkowa okazja, aby odkryć tę część Warszawy. Specjalnie dla najmłodszych zostanie wy-

Nowa taryfa przewozowa

Uprzejmie informujemy, że od
2 czerwca br. zmienią się opłaty za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej
– bliższe informacje: www.ztm.waw.pl,
infolinia 94-84.

Amfiteatr Park Sowińskiego
(ul. Elekcyjna 17) godz. 17:00

Wystąpią zespół Sofa i Marysia Sadowska. WSTĘP WOLNY

Piknik lotniczy Góraszka
7.06–8.06
Lotnisko
w Góraszce

Wśród tegorocznych atrakcji zobaczyć będzie można
– Supermarine Spitfire Mk Vb jeden z najsłynniejszych myśliwców okresu II wojny światowej.
Nr 4(26) maj 2008
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– Douglas C-47 Dakota – tę maszynę
śmiało można nazwać najpopularniejszym samolotem transportowym
na świecie i jedną z najbardziej udanych konstrukcji lotniczych w historii
awiacji.
– Battle of Britain Memorial Flight –
Eskadra Pamięci Bitwy o Anglię to
historyczna pokazowa eskadra Królewskich Sił Lotniczych (RAF).
– Consolidated PBY Catalina – imponujących rozmiarów patrolowa łódź
latająca i jednocześnie samolot–amfibia, przystosowany do startu i lądowania na wodzie.
– North American Rockwell OV-10B
Bronco – lekki samolot szturmowy
oraz wiele innych przepięknych maszyn.
Informacje praktyczne
Bilety wstępu w cenie:
– 25 PLN normalny,
– 15 PLN ulgowy,
można nabyć w kasach przy wejściu na
teren lądowiska.

Piknik Naukowy Polskiego
Radia i Centrum Nauki
Kopernik
14.06. Rynek Nowego Miasta
i Podzamcze w Warszawie

W tym roku po raz
12 odbędzie się Piknik
Naukowy Polskiego
Radia we współpracy z Centrum Nauki
Kopernika. Gwiazdami Pikniku Naukowego będą zaproszony przez Ambasadę USA Bob Friedhoffer, profesor The
City University of New York Center
for Advanced Study In Education, Brytyjczyk Tom Pringle, znany na całym
świecie jako dr Bunhead oraz Harri
Montonen (Heko) z Heureka Science
Centre w Finlandii. W 210 namiotach
zaprezentuje się ponad 200 instytucji
z 19 krajów świata: Polski, Belgii, Chin,
Czech, Danii, Finlandii, Francji, Irlandii, Libanu, Litwy, Meksyku, Niemiec,
Portugalii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Węgier, Wielkiej
Brytanii oraz Włoch. Gościem specjalnym w tym roku jest Finlandia. Łącznie
przewidziano około 1000 pokazów.
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Koncerty filmowe
– Walt Disney
Al. Armii Ludowej
1.06. Dzień Dziecka

Magiczny Świat Muzyki – filmowe
koncerty dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Program artystyczny
tworzą klasyczna i współczesna muzyka instrumentalna w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej oraz projekcja
multimedialna animacji Walta Disneya.

Imprezy w dzielnicy
18.05.2008 godz.12:30
„Święto Dywanów” czyli
Cudowna Lampa Alladyna

Widowisko teatralne dla dzieci miejsce: DK „Włochy”, ul. Bolesława
Chrobrego 27 wstęp 5 zł
Impreza w ramach cyklu Baju-baj.

7.06.2008 godz. 15:00
Piknik z książką

Festiwal Sztuki Otwartej
WISŁOSTRADA
23–25 czerwca 2008,
Warszawa,
Cypel Czerniakowski

Międzynarodowe wydarzenie kulturalne prezentujące dokonania artystów z Polski oraz innych krajów
Unii Europejskiej, w tym krajów grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy. To
jedyny festiwal interdyscyplinarny
w Warszawie łączący muzykę, teatr,
film oraz działania plastyczne. To także jedyne międzynarodowe wydarzenie
artystyczne skoncentrowane na Wiśle
i terenach nadwiślańskich. Organizatorzy postawili sobie za cel promowanie
sztuki współczesnej oraz inicjowanie
twórczego, międzynarodowego dialogu
nad Wisłą. W miasteczku festiwalowym
staną trzy sceny muzyczne oraz namiot
kinowy. Ponadto w otwartej przestrzeni
– przedstawienia teatrów plenerowych,
instalacje przestrzenne i indywidualne
akcje artystyczne z pogranicza teatru
i sztuk plastycznych. W festiwalu weźmie udział około 200 artystów. Program
obejmuje najlepszych reprezentantów
teatru ulicznego, muzyki, filmu, laureatów prestiżowych nagród na międzynarodowych festiwalach.

W programie pikniku przewidziano:
• występy dzieci i młodzieży z placówek kulturalno-oświatowych,
• występ zespołu Daylight,
• zespół The Band 36,6 z przebojami lat
60-tych – 90-tych.
A ponadto
• stoiska wydawnictw, autorów książek
• kiermasz używanych podręczników
szkolnych
• występy i atrakcje dla najmłodszych
(malowanie twarzy, loteria fantowa,
gry sportowe)
• rozstrzygnięcie konkursu „Włochowska szuflada”
Piknik odbędzie się w Parku Kombatanta przy ul. Chrościckiego 2
(w sąsiedztwie Biblioteki Publicznej)

edukacja

Co nowego na Promienistej?
W dniu 2 kwietnia w Gimnazjum
nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zawiszaków Proporca „Victoria”
przy ul. Promienistej 12 A odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom I Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: starszy wizytator Kuratorium Oświaty Pani Wiesława Churawska, przewodniczący Rady
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Pan Andrzej Krupiński, przedstawiciel
Wydawnictwa Pearson Longman Pani
Anna Adamczyk oraz przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Maria Wieteska.
Otwierając uroczystość Pani dyrektor
Małgorzata Michalska powitała zgromadzonych, następnie goście obejrzeli
przedstawienie przygotowane w języku angielskim przez uczniów klasy 1a
(dwujęzycznej) i klasy 2a gimnazjum
(z rozszerzonym językiem angielskim)
pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Laśkiewicz i Krystyny WiechowskiejKrzyżan. Laureaci konkursu otrzymali nagrody i dyplomy z rąk Pani wizytator Wiesławy Churawskiej i Pana
przewodniczącego Andrzeja Krupińskiego, a nagrody pocieszenia i pamiątkowe dyplomy rozdała Pani Anna
Adamczyk. Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymali
dyplomy z podziękowaniem i pamiąt-

kowe upominki od wydawnictwa Pearson Longman.
Inicjatorem tego pomysłu była Pani
dyrektor Małgorzata Michalska. „Zaproponowałam moim nauczycielom zorganizowanie takiej imprezy, ale rezultaty
przeszły moje najśmielsze oczekiwania.
– mówi Pani dyrektor. – Konkurs objął
swym zasięgiem znaczny obszar zachodnich dzielnic Warszawy. Wzięło w nim
udział ponad 800 uczniów z 23 szkół
podstawowych i gimnazjów z Włoch,
Bemowa, Ursusa, Piastowa, Nowej Wsi,
Komorowa i Pruszkowa. Cieszę się, że
mogliśmy się przyczynić do integracji
uczniów z tak wielu szkół i motywowania ich do zdobywania wiedzy. A jaka to
wspaniała reklama dla naszej szkoły!”
Rozdano wiele nagród. Spośród 62
uczestników II etapu wyłoniono 17 laureatów. I miejsce wśród uczniów gimnazjum zajęły Olga Grobelna z gimnazjum
nr 3 w Pruszkowie i Anna Łukaszewicz
z Gimnazjum nr 82. I miejsce wśród
uczniów szkół podstawowych zajęła
Klara Brichley ze Szkoły Podstawowej
nr 341, uzyskując najlepszy wynik 47
punktów na 50 możliwych. Uczennica
klasy 3b naszego gimnazjum, Karolina
Pierzchała, zajęła III miejsce. Uczennice z klasy 2a z rozszerzonym językiem angielskim, Paulina Jędrzejewska,
Agnieszka Jusis i Agnieszka Link, które
zajęły 4 i 5 miejsce w etapie szkolnym

i nie przeszły do finału, powiedziały:
„Uczniowie klasy 3b byli lepsi. Ale
w przyszłym roku to my będziemy najstarsze i też weźmiemy udział w tym
konkursie.”
Najwięcej pracy w organizację konkursu włożyły Panie Izabela Pogorzelska i Krystyna Wiechowska-Krzyżan.
„Odczuwałyśmy ogromną satysfakcję
z dobrze wykonanej pracy, gdy Pani
wizytator i Pan przewodniczący gratulowali nam sukcesu. – twierdzą zgodnie
obie nauczycielki. – Robimy to dla naszych uczniów. Oni są dla nas najważniejsi.” Było tak wielu laureatów. Czy
pytania konkursowe nie były za łatwe?
„Na pewno nie były za trudne. Było
wcześniej wiele konkursów organizowanych przez inne szkoły i instytucje,
w których nasi uczniowie brali udział.
Uzyskanie 3 czy 4 punktów na 50 możliwych nie motywuje do wytężonej
pracy i nie przynosi satysfakcji. A my
chcemy widzieć uśmiechnięte twarze.
Żeby każdy uczeń mógł powiedzieć:
„To był fajny konkurs. Dałem z siebie
wszystko”. Naprawdę jesteśmy pełne
podziwu dla wiedzy uczniów i dla pracy
naszych koleżanek i kolegów z innych
szkół, którzy przygotowywali uczniów
do konkursu. W przyszłym roku również i my damy z siebie wszystko przygotowując II edycję konkursu. Chcemy,
aby ta impreza wpisała się na stałe nie
tylko w życie naszej dzielnicy, ale i całej zachodniej części Warszawy.”
Nauczyciele

OGŁOSZENIE
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania w Dzielnicy Włochy w roku 2008 polegających na organizacji różnych form wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych,
które Miasto ma zamiar przeznaczyć na ich realizację, według klasyfikacji budżetowej: dział 854 rozdział 85412 §2830

II. Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

PRIORYTET
Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
ZADANIA
1. Organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich.
2. Organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci niepełnosprawnych, które ze względu na
rodzaj niepełnosprawności nie mogą skorzystać z oferty wyjazdowej, ani z oferty Miasta
Stołecznego Warszawy w ramach akcji „Lato w Mieście”.

Wysokość środków
publicznych (w zł)
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edukacja
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późń.
zm.).
2. Dotację może uzyskać tylko bezpośredni organizator
formy wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
5. Wysokość dofinansowania wynosi:
a. 30 zł dziennie na jednego uczestnika,
b. w przypadku osób niepełnosprawnych – 35 zł dziennie na jednego uczestnika,
c. na koszty zakwaterowania i wyżywienia opiekunawolontariusza do 80% kosztów całkowitych, ale nie
więcej niż 300 zł na wyjazd,
d. w przypadku wypoczynku dzieci niepełnosprawnych dodatkowo do 80% kosztów wynagrodzeń
specjalistów niezbędnych do opieki i terapii, ale nie
więcej niż 800 zł na jednego specjalistę.
6. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone
wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania:
a. wyżywienia oraz zakwaterowania uczestników,
b. zakupu materiałów na zajęcia dla uczestników,
c. transportu uczestników,
d. zakwaterowanie i wyżywienie opiekunów-wolontariuszy – pod warunkiem, że posiadają pełne, wymagane prawem kwalifikacje.
7. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń kadry – z wyjątkiem form wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych,
gdzie możliwe jest dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów niezbędnych do opieki i terapii.
8. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne (w tym zakup sprzętu
powyżej kwoty 3500 zł), zakup gruntów, działalność
gospodarczą, koszty utrzymania biura organizacji oraz
działalność polityczną i religijną.
9. W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych
ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych
na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega
sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania – czyli objęcia dofinansowaniem mniejszej liczby
uczestników niż wnioskowana w ofercie.
10. Dofinansowanie można wykorzystać tylko, gdy placówka wypoczynku zostanie zgłoszona do właściwego Kuratora Oświaty.
III. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie musi być realizowane w okresie ferii letnich
w roku szkolnym 2007/2008 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Środki z dotacji można wykorzystać na dofinansowanie
dla dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkałej wyłącznie
na terenie Warszawy (od 6-go roku życia do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem szkół policealnych), a w przypadku osób niepełnosprawnych do
24 roku życia).
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Dofinansowaniem nie mogą być objęte dzieci i młodzież uczestnicząca w turnusach rehabilitacyjnych oraz
specjalistycznych obozach sportowych.
IV. Termin i warunki składania ofert
1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na drukach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr
264, poz. 2207). Wzór ofert dostępny jest na stronie
internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
www.edukacja.warszawa.pl
Organizacje pozarządowe o zasięgu lokalnym oraz parafie (obejmujące swoją działalnością obszar dzielnicy
Włochy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, zgodnie z adresem siedziby organizacji, parafii, składają
oferty w Urzędzie Dzielnicy Włochy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, parter.
2. Przed złożeniem oferty, pracownik Wydziału Oświaty
i Wychowania dla Dzielnicy Włochy może udzielać stosownych wyjaśnień na pytania oferenta dot. wymogów
formalnych (Al. Krakowska 257 pok. 209), również
pod następującymi numerem telefonu: 57-58-810
Oferty należy składać lub przesyłać na powyższy adres
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.V.2008 roku
do godz. 15°° .
Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową (dotyczy to również ofert
przesłanych pocztą).
3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której
powinny być zamieszczone:
a. nazwa i adres podmiotu
b. forma wypoczynku
c. adnotacja „Oferta na otwarty konkurs ofert dotyczący organizacji różnych form wypoczynku letniego dla Dzielnicy Włochy 2008”.
V. Wymagana dokumentacja
Dokumenty podstawowe:
1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego
Rejestru Sądowego.
Pouczenie:
Oferta oraz załączniki powinny być złożone w jednym
egzemplarzu; wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione (w miejsca, które nie odnoszą się do
oferenta należy wpisać „nie dotyczy”); w dokumencie
nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie wskazanymi rubrykami; w przypadku opcji „niepotrzebne skreślić” należy dokonać właściwego wyboru;
we wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.
2. Aktualny odpis z rejestru właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty

edukacja
potwierdzające status prawny podmiotu składającego
ofertę i umocowanie osób go reprezentujących, ważny
3 miesiące od daty wystawienia.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2007
(dotyczy również kościelnych osób prawnych)
• w przypadku krótszej działalności – za okres od dnia
rejestracji do dnia złożenia oferty.
4. Sprawozdanie finansowe składane do wewnętrznych
organów nadzorujących za rok obrachunkowy 2007
• kościelne osoby prawne (parafie, zgromadzenia) lub
organizacje krócej działające (za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty) – składają informację
finansową (według wzoru dostępnego na stronie internetowej Biura Edukacji).
5. Statut organizacji.
6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę (według
wzoru dostępnego na stronie internetowej Biura Edukacji
Urzędu m.st. Warszawy www.edukacja.warszawa.pl).
Załączniki dodatkowe:
Do oferty mogą być załączone rekomendacje lub opinie.
Pouczenie:
• Wszystkie strony oferty wraz załącznikami winny być
ze sobą połączone (np. zszyte) i ponumerowane. Do
złożonej dokumentacji należy dołączyć zestawienie załączników wraz z ogólną liczbą stron. Oferty złożone nie
podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
• Wszystkie kopie dokumentów załączonych do oferty
mogą poświadczać odpowiednie osoby, uprawnione do
reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu, ujawnione w odpowiednim
rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego.
• W przypadku, określenia upoważnień do reprezentacji,
winny być one dołączone do oferty.
• Załączone kopie dokumentów, na zasadach ogólnych
(art. 96 pkt 2 i art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
o notariacie), mogą również poświadczać notariusze.
VI. Terminy i tryb wyboru oferty
1. Otwarcie ofert i ich wstępna ocena pod względem
formalnym nastąpi w ciągu 5 dni po upływie terminu
składania ofert w obecności co najmniej dwóch pracowników upoważnionych przez Burmistrza Dzielnicy
Włochy.
2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Zespół Doradczy ds. Opiniowania Ofert na Realizację Zadań Publicznych powołany przez Prezydenta
m.st. Warszawy.
3. Po analizie złożonych ofert Zespół ds. Opiniowania
Ofert przedłoży rekomendacje, co do wyboru ofert,
Prezydentowi m.st. Warszawy nie później niż w ciągu
10 dni, licząc od ostatniego dnia składania ofert.
4. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Prezydent m.st.
Warszawy w formie zarządzenia.
5. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Zarządzenie Prezydenta jest podstawą do zawarcia pisemnej
umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.

6. Zarządzenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert
zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st.
Warszawy w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa i na
stronie internetowej Urzędu Włochy m.st. Warszawy.
Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo
odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez
podania przyczyny.
VII. Kryteria wyboru oferty
1. Kryteria formalne:
a. podmiot składający ofertę spełnia wymogi formalne
określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b. jego cele statutowe muszą być zbieżne z zadaniami
z zakresu oświaty i wychowania,
c. przedłożono kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli, w terminie określonym w ogłoszeniu.
2. Kryteria merytoryczne:
a. adresatami zadania są dzieci i młodzież z terenu Warszawy, podmiot składający ofertę jest bezpośrednim organizatorem i realizatorem zadania,
b. realizacja zadania opiera się na zasobach kadrowych
z odpowiednimi kwalifikacjami – preferowane będą programy, których organizacja oparta jest przede wszystkim na pracy wykwalifikowanych wolontariuszy,
c. podmiot składający ofertę posiada doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (ocena
Zespołu oparta będzie na danych zawartych zarówno
w ofercie, jak i w dołączonych rekomendacjach i opiniach
uzyskanych przez organizację lub osobę bezpośrednio
odpowiedzialną za organizację i wykonanie zadania),
d. podmiot jest wiarygodny pod względem finansowym
(na podstawie analizy sprawozdania finansowego dołączonego do oferty oraz – jeżeli organizacja realizowała
tego typu zadanie – pozytywnej oceny (Biura Edukacji
lub innej jednostki organizacyjnej Miasta) realizacji podobnego zadania w latach 2003–2007 uwzględniającej
sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji od m.st. Warszawy).
VIII. Dotacje przekazane na realizację różnych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży organizowanych w okresie ferii letnich w 2006 i 2007 roku
Lp.

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

KWOTA
DOTACJI
w 2006 r.

KWOTA
DOTACJI
w 2007 r.

1.

FUNDACJE

2.

STOWARZYSZENIA

3.

POZOSTAŁE

6 000,-

10 500,-

RAZEM

6 700,-

10 500,-
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sport

Włochy na sportowo
Kto z nas kiedykolwiek nie przyrzekał sobie, że odkurzy rower zalegający
w piwnicy? Jak wielu z nas postanowiło
w nowym roku uaktywnić się ruchowo?
Postanowiliśmy sprawdzić jak i gdzie
mieszkańcy Włoch marzący o zgrabnej
sylwetce mogą oddać się sportowym
zainteresowaniom.
Włochy nie posiadają niestety rozwiniętej sieci ścieżek rowerowych. Mamy
zaledwie jeden profesjonalny odcinek
ciągnący się wzdłuż ulicy 17-go Stycznia i dalej w stronę Powsina. Pocieszająca jest co prawda nowopowstająca
trasa wzdłuż Alej Jerolimskich, jednak
to wciąż mało. Zapalonym rowerzystom
pragnącym poruszać się na co dzień po
Włochach rowerem pozostaje jedynie
slalom między samochodami.
Obiekty sportowe z prawdziwego
zdarzenia praktycznie we Włochach nie
istnieją. Jedyną inwestycją, która nabrała
w ostatnim czasie realnych kształtów jest
budowa basenu przy ul. Gładkiej, którego otwarcie zaplanowano na początek
2010 roku. Samorządowcy zapowiadają
także budowę obiektu przy ul. Ryżowej,
pomysł jest jednak jeszcze we wczesnym
stadium projektu, co często oznacza, że
nie wiadomo czy w ogóle powstanie.
Na pocieszenie mieszkańcom Włoch
pozostaje bogata oferta dwóch działających na terenie naszej dzielnicy klubów
sportowych: RKS „Okęcie” i KS „Przyszłość”. Miłośnicy tenisa powinni być
usatysfakcjonowani, bowiem oba kluby dysponują kortami. Godzina gry na
kortach RKS-u „Okęcie” kosztuje 40 zł,
natomiast w Klubie Sportowym „Przyszłość” ceny są znacznie przystępniejsze i kort można wynająć już za 15 zł, a
zajęcia odbyć pod okiem profesjonalnego instruktora. KS „Przyszłość” i RKS
„Okęcie” prowadzą ponadto sekcje piłki nożnej dla dzieci z roczników 89–94.
W Klubie przy ulicy Radarowej można
spróbować swoich sił także w profesjonalnej sekcji podnoszenia ciężarów.
Kluby nie zapominają także o najstarszych mieszkańcach. „Przyszłość” w
poniedziałki i czwartki w godzinach
16.00–17.00 prowadzi zajęcia z zakresu
gimnastyki ruchowej. Z myślą o seniorach prowadzona jest również liga siatkówki – w marcu ruszyła jej wiosenna
edycja. Z kolei dla entuzjastów piłki
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nożnej została stworzona drużyna oldboy’ów.
Nieco inną formę aktywności ruchowej proponuje filia Domu Kultury Włochy przy ulicy 1-go Sierpnia. Obserwując coraz większe zainteresowanie kursami tańca, otworzyła dla mieszkańców
Włoch klub taneczny „Akcent”, który
prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych o różnym stopniu zaawansowania. Cena trzymiesięcznego kursu
wynosi 240 złotych.
Przybywa również zajęć organizowanych przez Urząd Dzielnicy Włochy.
W szkole podstawowej nr 227 przy ul.
Astronautów 17 odbywają się treningi
aerobicu i badmintona – w tygodniu
późnym popołudniem, a w soboty w
godzinach przedpołudniowych. Podobne zajęcia Urząd Dzielnicy organizuje
w Szkole Podstawowej nr 88 przy ulicy
Radarowej 4b i w Gimnazjum nr 112
przy ulicy Solipskiej 17/19. Zajęcia adresowane są do osób dorosłych i są bezpłatne. Dokładny harmonogram znajduje się na stronie Urzędu Dzielnicy.
Nasza dzielnica od początku roku
prowadzi ponadto akcję „Otwarte sale”
skierowaną do mieszkańców dzielnicy.
W jej ramach można nieodpłatnie skorzystać z sal gimnastycznych wszystkich szkół znajdujących się na terenie
Włoch. Niestety dość niefortunnie zostały dobrane godziny i większość sal
jest udostępniana w godzinach przedpołudniowych, czyli wówczas, gdy młodzież jest w szkole, a osoby dorosłe w
pracy. Jedynym pocieszeniem jest fakt,
że akcja prowadzona jest także w weekend, na przykład z obiektów sportowych

w Gimnazjum przy ulicy Malowniczej
114 można korzystać w soboty w godzinach 8.30–11.30.
Włochowskie szkoły podstawowe
prowadzą od poniedziałku do piątku zajęcia dla najmłodszych w ramach akcji
„Od zabawy do sportu”. Ma ona charakter ogólnosportowy i jest przeznaczona
dla dzieci z klas I–IV. Prowadzone są
także pozalekcyjne zajęcia gimnastyczne przygotowujące do Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży. Wszystkie zajęcia odbywają się pod okiem nauczycieli
wychowania fizycznego. Przy szkołach
podstawowych i gimnazjach działają
ponadto Uczniowskie Kluby Sportowe.
Jedną z ciekawszych ofert może pochwalić się Szkoła Podstawowa nr 66 mieszcząca się przy ulicy Przepiórki 16/18.
Działa tam UKS „Karate-do” prowadzący zajęcia z zakresu sztuk walk.
Na terenie naszej dzielnicy powoli
pojawiają się także fitness kluby. Amatorzy aerobicu i siłowni znajdą coś dla
siebie między innymi w „Provita II
Fitness Klub” znajdującym się przy ul.
Mikołajskiej 44.
Mimo, iż Włochy dysponują coraz
ciekawszą ofertą sportową, nadal jest
wiele do zrobienia. Niestety wprowadzenie w czyn naszych noworocznych zobowiązań może łączyć się z koniecznością
częstego goszczenia w innych dzielnicach Warszawy, w których infrastruktura sportowa jest na znacznie wyższym
poziomie. Trzeba być jednak dobrej myśli i miejmy nadzieję, że uruchomienie
Ośrodka Sportowego i Rekreacyjnego
przy ul. Gładkiej da pozytywny impuls
dla budowania kolejnych obiektów sportowych na terenie całej dzielnicy.
Tomasz Knapik
źródło: www.wlochy.org.pl

Zapraszamy na imprezy z okazji Dnia Dziecka!!!!

1. Klub Sportowy PRZYSZŁOŚĆ – WŁOCHY
„Festyn Sportowy z okazji Dnia Dziecka”
Stadion i hala sportowa, ul.Rybnicka 25
30.05.2008 r. godz. 14–18
2. Uczniowski Klub Sportowy „Przepiórki”
„Festyn rodziny”
obiekty sportowe Szkoły Podstawowej Nr 66, ul. Przepiórki 16/18
31.05.08 r.
3. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy GIMNAZJON Okęcie
„Turniej koszykówki z okazji Dnia Dziecka”
obiekty sportowe Gimnazjum Nr 114, ul. Malownicza 31a
03.06.08 r.

harcerze

Zawiszacy we Włochach
We wrześniu 1990 r. w szkole przy ul.
Promienistej nadano imię Zawiszaków
Proporca „Victoria”. Inicjatorami była
grupa zawiszaków z Włoch. Któż to byli
owi Zawiszacy? To około 200 chłopców
w wieku 12–16 lat, którzy w 1943 r. rozpoczęli swoją przygodę z harcerstwem

Zawiszacy, od lewej: S. Cześnin, T. Kowalski, J. Janc, T. Kamiński

mającym wówczas kryptonim Szare
Szeregi. Starsi harcerze byli już wchłonięci przez wojsko – Armię Krajową.
Jesienią 1942 r. we włochowskiej szkole handlowej powstał zastęp Bojowych
Szkół – pionu Szarych Szeregów grupującego młodzież 16–18-letnią. Tworzyli go
m.in. Jerzy Janc „Walerian”, Jan Kanast
„Zdzisław”, Kazimierz Burchardt „Andrzej”, Tadeusz Kowalski „Heniek” i Tadeusz Kamiński „Aleks”. Zastęp ten stał
się jednostką kadrową dla najmłodszego
pionu Szarych Szeregów – Zawiszy.

Mogiła żołnierzy na cmentarzu w Gołąbkach udekorowana przez włochowskich zawiszaków

W krótkim czasie pod wodzą J. Janca powstała drużyna złożona z 4 patroli
(zastępów) kierowanych przez K. Burchardta, J. Kanasta, T. Kowalskiego i T.
Kamińskiego.

Napływ chłopców był duży,
utworzono więc
nowe
drużyny.
Pod koniec 1943 r.
było ich 5. Utworzyły one rój (hufiec) „Victoria”. Komendantem został
J. Janc.
Wiosną 1944 r. rój dostał polecenie
zorganizowania drużyn na terenie Ursusa, Piastowa, Pruszkowa i miejscowości przyległych. Wkrótce powstało 7
nowych drużyn zgrupowanych w roju
„Grunwald”. Jego komendantem został
K. Burchardt. Oba te roje weszły w skład
nowej jednostki – proporca, która przyjęła kryptonim „Victoria”, jak rój włochowski. Komendantem jego został J. Janc, zaś
komendę roju „Victoria” objął J. Kanast.
Zawiszacy realizowali program Szarych Szeregów na „Jutro”, poza sprawnościami harcerskimi zdobywali umiejętności gońca bojowego, sanitariusza,
zwiadowcy, wykonywania akcji propagandowych itp.
Starsi przechodzili szkolenie bojowe. Możliwość
tego szkolenia dawała Ochotnicza
Straż Pożarna we
Włochach.
Zawiszacy rozMaria Olkiewiczówna nosili prasę pod– organizatorka har- ziemną, rozklejali
cerstwa żeńskiego we ulotki, malowali
na murach „KoWłochach
twice Polski Walczącej”. Duże uznanie społeczeństwa
uzyskały dekoracje mogił poległych we
wrześniu żołnierzy polskich na cmentarzach we Włochach i w Gołąbkach przed
dniem Wszystkich Świętych w 1943r.
Niewidoczne, ale wymagające wiele
wysiłku było codzienne dostarczanie
mleka z majątku Reguły dla chorych we
Włochach.
16 września 1944r. Niemcy wywieźli do obozów koncentracyjnych niemal
wszystkich mężczyzn z Włoch w wieku
16 – 60 lat, w tym wielu zawiszaków,
a wśród nich J. Janca, którego zamordowano we Flossenbuergu 22 kwietnia
1945 r. Komendę proporca „Victoria”
objął K. Burchardt.
K. Burchardt na rozkaz miejscowego dowódcy A.K. zorganizował wydawanie i kolportaż biuletynu informacyjnego VII rejonu A.K., pt. „Przegląd
Codzienny”. Pismo to rzeczywiście
ukazywało się codziennie do 16 stycz-

nia 1945r.. Raz w tygodniu wychodził
„Przegląd Tygodniowy”. Nakład wynosił około 100 egzemplarzy.
Obok męskiej Zawiszy działało we
Włochach harcerstwo żeńskie. Konspiracyjną pracą harcerek kierowała hm. Maria
Olkiewiczówna, pracownica administracyjna Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Skupiła na terenie Domu Parafialnego
starsze harcerki ze swojej przedwojennej
drużyny. Wiosną 1943r. dołączyła do nich
grupa młodszych dziewcząt, które utworzyły zastęp „Orłów” – zalążek powojen-

Mogiły żołnierzy na cmentarzu we Włochach
udekorowane przez Zawiszaków

nej 150 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny
Harcerskiej. Prócz normalnych programowych zajęć harcerskich do ich zadań
należało przygotowywanie i dostarczanie
do Szpitala Ujazdowskiego kanapek dla
rannych i chorych żołnierzy polskich tam
leczonych, opieka
nad dziećmi zostawianymi na kilka
godzin dziennie
w Domu Parafialnym, przygotowywanie i roznoszenie paczek
żywnościowych
Jerzy Janc – komendla ludzi ubogich
dant Proporca „Vici chorych. Bardzo
toria”
odpowiedzialnym
zadaniem była pomoc uciekinierom z getta warszawskiego.
W czasie Powstania Warszawskiego
zastęp „Orłów” powiększył się o grupę
nowych dziewcząt. Harcerki zbierały
żywność od mieszkańców Włoch i podawały ją wywożonym i przepędzanym
warszawiakom, zbierały rzucane listy i
dostarczały je adresatom. Ważną częścią
służby była opieka nad rannymi znajdującymi się w zamienionej na szpital Sali
parafialnej. 
R.O. H.Sz.
Nr 4(26) maj 2008
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