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Powitaj lato z Natalią!!!
większych przebojów czołówki polskiej
estrady; mama Anna Jantar była jedną z
największych gwiazd polskiej piosenki
lat 70, zginęła tragicznie w katastrofie
lotniczej w 1980 roku.
Natalia zadebiutowała jako siedmioletnia dziewczynka. Jej dziecięcy
dorobek fonograficzny to trzy albumy.
Od 1997 roku nagrała dla wytwórni
Universal Music Polska pięć solowych
albumów. Na koncie ma wiele złotych
i platynowych płyt, a ich sprzedaż wynosi ponad 2,5 miliona egzemplarzy.
Jej piosenki wygrywają wiele rankingów, większość z nich zdobyła pierwsze
miejsca na listach przebojów, a sama
artystka zdobyła wiele prestiżowych
nagród.
Ciąg dalszy na str. 6

www.kurpiszimpresariat.pl

Już 21 czerwca (sobota) Natalia Kukulska wystąpi na Festynie „Powitanie
Lata” w naszej Dzielnicy.
Oprócz koncertu Natalii, będzie
można zobaczyć występ zespołu „Los
Amigos”, spektakl Teatru „Wagabunda” oraz wziąć udział w wielu atrakcjach, przygotowanych z myślą o najmłodszych.
Zapraszamy całe rodziny.
Natalię Kukulską kojarzymy sobie
zarówno z jej pierwszymi, dziecięcymi
piosenkami, jak i z dojrzałą wokalistką
łączącą w swojej karierze wiele gatunków muzycznych.
Natalia urodziła się 3 marca 1976
roku w Warszawie, w znanej rodzinie
artystycznej; ojciec Jarosław Kukulski
– kompozytor, jest znanym twórcą naj-

Fot. Ireneusz Barski

Kairos
już po raz trzeci

Gość specjalny – Grupa Uwielbienia Spichlerz z Warszawy

17 maja br. odbył się III Ogólnopolski
Ekumeniczny Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej KAIROS. Koncert, który tym
razem miał miejsce w amfiteatrze Łazienek Królewskich, prowadziła znana prezenterka telewizyjna Iwona Schymalla.
W dniach 18–20 kwietnia br. w Okęckiej Sali Widowiskowej odbyły się – przesłuchania w Konkursie Piosenki dla dzieci, młodzieży i dorosłych w kategoriach:
chóry, zespoły wokalne oraz soliści. Wystąpiło w sumie 747 wykonawców.
Ciąg dalszy na str. 8
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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
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STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW
OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
WAŻNE INFORMACJE

W sierpniu 2007 roku wojewoda zdecydował o powstaniu
nowego Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska Okęcie (dalej: OOU). Rozporządzenie weszło w życie 25
sierpnia 2007 r.
Wieloletnie zabiegi mieszkańców o ograniczenie uciążliwości lotniska spełzły na niczym. Lotnisko powiększono
o drugi terminal, co umożliwiło drastyczne zwiększenie ilości
operacji lotniczych startów i lądowań samolotów nad dachami naszych domów.
W zamian, ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania, w którym istnieje zakaz budowy nowych domów
mieszkalnych, szpitali, ośrodków zdrowia, przedszkoli
i szkół oraz obiektów sportowych itp. Jedyne, co można
budować, to mieszkania towarzyszące „innym funkcjom”,
w praktyce mieszkania przy warsztatach lub magazynach.
Oznacza to oczywiste pogorszenie warunków życia mieszkańców. Należy też pamiętać o jeszcze innych, pośrednich
ryzykach wiążących się z faktem utworzenia OOU, takich jak możliwość sytuowania obiektów przemysłowych
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej,
brak monitoringu hałasu lotniczego, stopniowa degradacja
środowiska naturalnego oraz spadek wartości rynkowej położonych w OOU nieruchomości (w chwili obecnej średnio
co najmniej 10%).
W intencji ustawodawcy mieszkańcy mają prawo do odszkodowań z powodu przekroczenia norm jakości środowiska
albo prawo do żądania wykupu swoich domów, które utraciły walory domów mieszkalnych. Mogą również domagać
się wypłaty środków koniecznych do zabezpieczenia domu
przed hałasem: wymiany okien, uszczelnienia dachów, ścian
albo drzwi.
Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze od początku
nie zamierzało płacić i nadal uchyla się od wypłaty odszkodowań. Wnioski o odszkodowania są odrzucane przez lotniskowego prawnika od lat. Pod byle pretekstem: a to obszar
jest zaskarżony, a to prawnik nie widzi związku między ustanowieniem obszaru a małą wartością domu, a to żąda przebudowy domu podwyższającego jego izolacyjność na własny
koszt, który potem może PPL zwróci. Ustawa Prawo ochrony
środowiska nie nakazuje PPL wypłaty odszkodowań na drodze polubownej: mogą to zrobić, ale nie muszą. W czasie trwania pierwszego obszaru (lata 2004–2005) PPL przyznało odszkodowanie pięciu osobom na kilka tysięcy wnioskujących.
W dokumentach przygotowawczych do utworzenia obszaru
wnioskodawca jawnie stwierdza, ze liczy na nieświadomość
mieszkańców, lęk przed sądem i niechęć do wyprowadzki
z rodzinnego domu. Trzeba stwierdzić jasno: bez wytoczenia
PPL sprawy sądowej nie możemy spodziewać się od nich ani
grosza. A samoloty latają…
W dniu 13 września 2007 roku zawiązało się Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania.
W tej chwili stowarzyszenie przechodzi procedurę uzyskania
statusu organizacji pożytku publicznego. Celem Stowarzy-

4

Nr 5(27) czerwiec 2008

szenia jest pomoc mieszkańcom OOU w uzyskaniu należnego odszkodowania na drodze sądowej. Innym celem jest
zapewnienie mieszkańcom OOU minimalnego komfortu życiowego, żeby zrekompensować im uciążliwości z powodu
sąsiedztwa wielkiego lotniska.

KONTAKT

Osoby zainteresowane wystąpieniem na drogę sądową w sprawie o odszkodowanie od PPL, prosimy o kontakt (kojot66@gazeta.pl; 0 601 093 346; 0 609 569 643;
0 502 344 422, 0 502 184 843) w celu uzyskania informacji
o możliwościach uzyskania odszkodowania przy możliwie
najmniejszych kosztach własnych. Tekst Rozporządzenia
Wojewody o utworzeniu OOU wraz z załącznikami określającymi dokładnie jego zasięg dostępne na stronie www.
mazowieckie.pl

CO MOŻNA UZYSKAĆ
OD PORTÓW LOTNICZYCH?

Ustawa Prawo ochrony środowiska z roku 2001 (uchwalona 27 kwietnia 2001 r., Dz. U. z 2001 r., nr 62, poz.627,
z późniejszymi zmianami) w art. 129 i nast. daje mieszkańcom OOU prawo do:
• wykupu nieruchomości znajdujących się w obszarze
ograniczonego użytkowania
Art. 129.
1. Jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe
lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części.

* odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości
z powodu ustanowienia OOU
Art. 129
2. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości.

* do odszkodowania ma prawo tylko właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości. Lokator, dzierżawca
itp. nie ma prawa do odszkodowania
Na wystąpienie do PPL o odszkodowanie mamy czas
tylko przez 2 lata, tj. do 24 sierpnia 2009 roku.
Art. 129
4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1–3, można wystąpić
w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania
z nieruchomości.

nasze sprawy
Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania odszkodowania musi być wezwanie PPL do rozmów na temat odszkodowań.
Złożenie takiego wezwania oznacza początek Państwa wystąpienia do PPL z roszczeniami. Wezwanie takie MUSI być
złożone przed 24 sierpnia 2009 roku; inaczej prawo do zgłoszenia tych roszczeń wygaśnie.
W sprawach szczegółowych prosimy o kontakt z członkami Stowarzyszenia pod podanymi numerami telefonów.

PIERWSZY KROK:

Należy wysłać do Dyrekcji PPL (00-906 Warszawa,
Żwirki i Wigury 1) WEZWANIE do wypłaty odszkodowania albo wykupienia nieruchomości, albo też o wypłatę
środków niezbędnych do wyciszenia nieruchomości (wymiany okien, dachów, wygłuszenia ścian itp.
Podstawa prawna:
Art. 136.
1. W razie ograniczenia sposobu korzystania ze środowiska w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania właściwymi
w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub
wykupu nieruchomości są sądy powszechne.
3. W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa
w art. 129 ust. 2, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych
wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

I.

II.
III.

OFERTA POMOCY PRAWNEJ
ZE STRONY STOWARZYSZENIA

Sprawy sądowe o odszkodowanie prowadzić będzie renomowana kancelaria prawna, jedna z listy najlepszych
kancelarii w kraju: Tomaszek, Drzewiecki i Wspólnicy
(mec. Andrzej Tomaszek, mec. Anna Gołębiowska)
Stowarzyszenie pośredniczy w przygotowaniu pozwów,
zbieraniu i składaniu dokumentów
Koszta poniesione przez mieszkańców OOU staramy
się jak najbardziej zminimalizować:
a) koszta zastępstwa prawnego zostaną przeniesione na
czas po ewentualnym wygraniu sprawy i będą wynosić 15% sumy uzyskanego odszkodowania
b) na wstępie założenie sprawy w sądzie kosztować będzie jedynie 500 zł + VAT, tj. 610 zł oraz 17 zł za
pełnomocnictwo
c) w wypadku wygrania sprawy koszta zastępstwa
prawnego w dużej części poniesie strona przegrywająca, tj. PPL
d) wpis sądowy wynosi 5% od sumy żądanego odszkodowania (np. 5 tys. zł od sumy 100 tys. zł). Można go
zmniejszyć w następujący sposób:
– przy niskich dochodach, rentach, emeryturach –
złożyć wniosek o zwolnienie z wpisu sądowego
– przy wyższych dochodach – zminimalizować
kwotę żądanego odszkodowania, ale zaznaczyć
w pozwie konieczność zrobienia ekspertyzy przez
biegłego, oceniającej rzeczywisty wyższy procent
utraty wartości

e) absolutnie nie należy ponosić kosztów wyciszania
budynku zgodnie z Polskimi Normami z góry i żądania później zwrotu tych kosztów przez PPL; należy
zażądać wycenienia kosztów wyciszenia budynków
przez biegłych fachowców powołanych przez sąd.
W wypadku starszych budynków mogą to być całkiem duże sumy.
f). nie należy też dokonywać wyceny wartości budynku
i wyceny stopnia utraty wartości z góry. Wyceniamy
swoją nieruchomość „na oko” i wnosimy o powołanie
biegłego. W ten sposób koszty ponosimy tylko raz, a w
wypadku wygrania sprawy za biegłego zapłaci PPL.
IV. Naszym zdaniem, próby załatwienia odszkodowań polubownie nie mają szans i są jedynie stratą czasu. Przypominamy również, że na wniesienie sprawy mamy
tylko dwa lata, a właściwie już tylko rok.
V.
Naszym zdaniem, duża liczba pozwów o odszkodowania może skłonić PPL do pójścia na ugodę.
VI. Możemy żądać od PPL w obszarze M:
a) wykupienia nieruchomości w całości;
b) odszkodowania za utratę wartości nieruchomości
(7% – 50%), do oceny przez biegłego
c) odszkodowania za konieczność wygłuszenia budynku zgodnie z Polskimi Normami, suma do oceny
przez biegłego z Polskiej Izby Akustyki
d) odszkodowania za utratę zdrowia wskutek nadmiernego hałasu (trudne do udowodnienia, wymaga zaświadczeń lekarskich)
e) odszkodowania za niemożność wykonywania pracy
w domu (nauczyciele języków, muzycy, ludzie, których praca wymaga skupienia – pisarze, dziennikarze
itp.) (również trudne do udowodnienia)
VII. Dokumenty niezbędne do złożenia pozwu do sądu:
a) wniosek do PPL i odpowiedź odmowna z PPL
b) dokumenty związane z własnością: wypis z Księgi
Wieczystej, wypis z rejestru gruntów, pozwolenie na
użytkowanie domu (ksero)
c) Pełnomocnictwo dla kancelarii prawnej podpisane
przez wszystkich współwłaścicieli
d) Karta informacyjna, określająca stan nieruchomości, jej
szacunkową wycenę i rodzaj żądań wobec PPL (wykup, utrata wartości, % utraty wartości, inne), odległość
nieruchomości od punktów pomiarowych hałasu itp.
e) Jak już będzie napisany pozew – dowód wpłaty
610 zł + 17 zł na konto kancelarii
VIII. Pierwsza rozprawa o odszkodowanie z tytułu utraty
wartości nieruchomości z opcją wykupienia rozpocznie się 25 czerwca o godz. 13.00 w Sądzie Okręgowym
przy Al. Solidarności.
Proszę nie liczyć na to, że uzyskanie odszkodowania
lub wykupu od PPL będzie łatwe i bezproblemowe. Jednak bez walki nie uzyskamy nic, a walcząc mamy przynajmniej jakieś szanse. Należy wykorzystać wszystkie
możliwości prawne, jakie nam daje ustawa. Rozbudowa
lotniska Okęcie ma negatywny wpływ na nasze życie, więc
mamy prawo do odszkodowań. Trzeba się tylko postarać.
Materiał przygotowany przez Stowarzyszenie Mieszkańców
Obszaru Ograniczoneg Użytkowania
Nr 5(27) czerwiec 2008
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nasze sprawy
14 maja br. Zarząd Dróg Miejskich
ogłosił przetarg ograniczony na budowę
węzła u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul.
Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy.
Najprawdopodobniej już jesienią br.
rozpoczną się prace budowlane, które
potrwają do 2010 r.
Projekt obejmuje budowę trzypoziomowego węzła: Al. Jerozolimskie
w wykopie, w poziomie terenu skrzyżowanie z wyspą centralną, estakady
w relacji ul. Łopuszańska – Al. Jerozolimskie i odwrotnie, a także chodników,
ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i oświetlenia.
Na wizualizacji Al. Jerozolimskich
jest aż 12 pasów za przebudowanym
skrzyżowaniem z Łopuszańską w stro-

Aleje Jerozolimskie
z tunelem i wiaduktem
nę Pruszkowa. Budowa
potrwa dwa sezony – dwie
jezdnie Alej trzeba zagłębić w wykopie i tunelu
pod rondem, które powstanie u zbiegu z Łopuszańską. Kierowcy będą z
niej mogli skręcać w lewo
bezkolizyjnym wiaduktem
w stronę Pruszkowa, a
drugim z Alej w prawo w
Łopuszańską.
Red.
zarówno muzycy jak i publiczność nie
nudzą się.

Ciąg dalszy ze str. 1
Natalia wydała 6 solowych płyt:
• Sexi Flexi 2007 – EMI Music Polska –
premiera 09.11.2007
• Natalia Kukulska 2003 – Universal
Music Polska
• Tobie 2001 – Universal Music Polska
• Autoportret 1999 – Universal Music
Polska
• Puls 1997 – Universal Music Polska
• Światło 1996 – Universal Music Polska
Najnowsza płyta zatytułowana jest
Sexi Flexi, a jej premiera odbyła się
9 listopada 2007 roku. Przy jej produkcji
wokalistka współpracowała z teamem
producenckim Plan B, w skład którego wchodzą – Bartek Królik i Marek
Piotrowski (dawniej członkowie Sistars). Kilka utworów powstało też przy
współpracy z Michałem Dąbrówką.
Wszystkie utwory na płycie są współautorstwa Natalii, która już na kilku
płytach zamieszczała piosenki współkomponowane z innymi muzykami,
a od ostatniej solowej płyty zaczęła
tworzyć też teksty.
Natalia brała też udział w kilku dużych kampaniach reklamowych znanych firm. Zdarza się jej występować
w roli modelki. Jest szczęśliwą żoną
i mamą. W chwili obecnej istnieje kilkanaście autoryzowanych Fan-klubów
i ciągle ich przybywa.
Na początku czerwca udało nam się
zapytać Natalię o jej najnowszą płytę
i plany na przyszłość.

Czy materiał z tej płyty w pełni Cię
satysfakcjonuje? Czy jest spełnieniem Twoich oczekiwań?
Tak, bo ta płyta to nie przypadek.
Wspólnie z Planem B pracowaliśmy
nad nią prawie rok i w międzyczasie eliminowaliśmy to co nam przeszkadzało.
Początkowo nakręcaliśmy się do płyty
i spontanicznie powstawały kawałki w
studio. Mieliśmy jednak czas by ochłonąć i dopracować pomysły. Tak by np.
nie było ich za dużo, by każda piosenka
na albumie miała trochę inną rolę...
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Powitaj lato z Natalią!!!

Daria Porębska: Pod koniec ubiegłego
roku wydałaś płytę „Sexi Flexi”, możemy tam znaleźć różne gatunki muzyczne
np: funky, soul, electro. Który z tych gatunków jest Ci najbliższy? Który lubisz
sama wykonywać, a który słuchać?
Natalia Kukulska: Sexi Flexi to płyta
pop ale zawiera te elementy wymienionych gatunków. Kluczem było ciekawe ich zestawianie, czasem używanie
brzmień z lat 80 w nowoczesnym kontekście a czasem sięganie do korzennych akustycznych klimatów – jak w
piosence Pół na pół. Na płycie bawię
się muzyką dlatego dobrze mi się ją wykonuje również na koncertach na żywo.
Są energetyczne jak płyta. Myślę, że

Jakie masz plany na najbliższy czas?
Czy możemy się spodziewać nowej
płyty?
W maju odbyła się trasa klubowa Sexi
Flexi Live, która dała mi dużo dobrej
energii i wiary w sens tego co robię. Na
jesień przygotowujemy reedycję płyty.
Będzie tam wiele dodatków muzycznych. Polskojęzyczne wersje niektórych
piosenek, remixy i jeden nowy kawałek.
Obecnie sporo koncertuję a w najbliższym czasie kręcę teledysk do kolejnego singla – piosenki Fantasies.
Dziękuję za rozmowę.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy
wszystkich Mieszkańców, i starszych
i młodszych, 21 czerwca na wspólne
witanie nadchodzącego lata.
Do zobaczenia!!!!!
Informacje biograficzne –
źródło: www.nataliakukulska.pl

nasze sprawy / kultura

Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Michał Wąsowicz
ma zaszczyt zaprosić na

Festyn POWITANIE LATA

21.06.2008
Centrum Kultury i Rekreacji im. Marka Kotańskiego ul. 1 Sierpnia
W programie:
Blok sportowy godz. 10.30–14.30:
– turniej piłki nożnej,
– mecz koszykówki i siatkówki,
– zabawy dla dzieci.
Realizatorem bloku sportowego jest Klub Sportowy „Przyszłość” – Włochy.
Blok kulturalny:
16.10–18.00
– występ dzieci i młodzieży z sekcji Domu
Kultury „Włochy” i filii, odczytanie wyników i wręczenie nagród dla uczestników
konkurencji rekreacyjno-sportowych
18.00–19.00
– koncert zespołu „LOS AMIGOS”
19.00–19.30
– rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
i wręczenie nagród
20.00–21.30
– KONCERT NATALII KUKULSKIEJ
Z ZESPOŁEM

ok. 21.30–21.50 – finał w wykonaniu TEATRU WAGABUNDA z Krakowa

ARTYSTYCZNE LATO
Lipiec ’2008

ARTYSTYCZNE LATO
Sierpień ’2008

Organizatorzy: Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

03.08.2008 godz. 16.30 – Spotkanie z czarodziejem Robem
Flemingiem Agencja Koncertowa „Muzyka”
godz. 18.00 – Chłopaki Ze Starej Paki – kapela warszawska
10.08.2008 godz. 16.30 – Proszę Słonia wg L.J. Kerna Agencja Koncertowa „Muzyka”
godz. 18,00 – Kapela z Chmielnej – kapela warszawska
17.08.2008 godz. 16.30 – Pippi Pończoszanka wg Astrid
Lingren Agencja Koncertowa „Muzyka”
godz. 18.00 – Kapela Praska – kapela warszawska
24.08.2008 godz. 16.30 – Kije samobije – teatrzyk lalkowo-aktorski Agencja Koncertowa „Muzyka”
godz. 18.00 – Kapela Czerniakowska – kapela warszawska
31.08.2008 r. – zakończenie Artystycznego Lata
godz. 16.30 – Bajka dla dzieci Czerwony Kapturek
Warszawska Czwórka Hultajska – stare piosenki warszawskie, konkurs plastyczny, malowanie na szkle,
lepienie w glinie

06.07.2008 godz. 16.30 – Księżniczka Kapryśniczka – teatrzyk lalkowo-aktorski Agencja Koncertowa „Muzyka”
godz. 18.00 – Orkiestra dęta PROMENADA Marsze – tańce – Promenady Fundacja Artystyczna CONCENTUS
PRO ARTE
13.07.2008 godz. 16.30 – Ferdynand Wspaniały wg L.J. Kerna
Agencja Koncertowa „Muzyka”
godz. 18.00 – Orkiestra dęta PROMENADA Palmy, słońce i ocean Fundacja Artystyczna CONCENTUS PRO
ARTE
20.07.2008 godz. 16.30 – Pożarcie Królewny Bluetki wg
M.Wojtyszki Agencja Koncertowa „Muzyka”
godz. 18.00 – Orkiestra dęta PROMENADA Znane, lubiane, chętnie słuchane Fundacja Artystyczna CONCENTUS PRO ARTE
27.07.2008 godz. 16.30 – Pieski, kotki, kociaki – program
estradowo-teatralny Agencja Koncertowa „Muzyka”
godz. 18.00 – Orkiestra dęta PROMENADA – „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój...”

prowadzenie imprezy: Ewa Tucholska
Poza estradą:
– program Teatru Wagabunda pt. „PORT MAGICZNY”: interaktywne gry i zabawy, pokaz sztuki cyrkowej, wyścigi
na nartach dwuosobowych, teatr ognia na finał
Oraz:
– zjeżdżalnia dla dzieci „Tor Clown”, konkurs plastyczny,
lepienie z gliny, malowanie buziek
Coś za ząbek:
– grill, wata cukrowa, gofry

ZAPRASZAMY!!!

miejsce: Centrum Kultury i Rekreacji im. Marka Kotańskiego na tyłach ul. 1 Sierpnia w razie deszczu spektakle i koncerty zostają przeniesione do Okęckiej Sali
Widowiskowej na ul. 1 Sierpnia 36a
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Fot. Ireneusz Barski

Ciąg dalszy ze str. 1
Na zakończenie imprezy wystąpiły dwie żywiołowo śpiewające grupy Chór New Gospel Generation i Grupa Uwielbienia Spichlerz. Oba zespoły śpiewały utwory gospel czyli pieśni pełne radosnej pasji głoszące przesłanie Ewangelii
wspólnej dla wszystkich chrześcijan: miłości do drugiego
człowieka i uwielbienie Boga.
Podczas imprezy można było obejrzeć wybrane i nagrodzone prace plastyczne.
W Konkursie Anioł Pokoju jury oceniło ponad 720 prac. Prace
oceniano z podziałem na kategorie wiekowe i techniki: pastela,
malarstwo farbami wodnymi, malarstwo olejne, rzeźba, ceramika, metaloplastyka, batik, malarstwo na szkle oraz witraż.
Nagrodzono i wyróżniono około 100 prac. Prace najmłodszej grupy wiekowej cechowała odwaga kompozycji, wrażliwość kolorystyczna, a także kreatywne potraktowanie tematu.
Jury doceniło pomysłowość młodych uczestników konkursu
w użyciu różnorodnych materiałów plastycznych (nie wyłączając przedmiotów codziennego użytku) co świadczy o niczym
nieskrępowanej wyobraźni przestrzennej autorów prac.
W pobliżu Starej Kordegardy można było ulepić anioła z
gliny bądź też namalować go na szkle.
Grand Prix w kategorii SOLIŚCI otrzymała:
Monika Janiuk z Pasłęckiego Ośrodka Kultury
Grand Prix w Konkursie Piosenki w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne otrzymało:
STUDIO PIOSENKI FART z Bielskiego Domu Kultury w
Bielsku Podlaskim
Patronat honorowy nad III Ogólnopolskim Ekumenicznym
Festiwalem Twórczości Chrześcijańskiej objęli:
Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski
Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Arcybiskup Sawa
Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski
Jego Ekscelencja Arcybiskup Kazimierz Nycz – Metropolita
Warszawski
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Janusz Jagucki – Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

Wszyscy uczestnicy koncertu galowego
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KAIROS JUŻ PO RAZ TRZECI

Grand Prix w konkursie piosenki w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne: STUDIO PIOSENKI FART z Bielskiego Domu Kultury w Bielsku Podlaskim

Wojewoda Mazowiecki – Pan Jacek Kozłowski
Pani Prezydent Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz
Patronat medialny: TVP Warszawa,
Radio Niepokalanów 102 FM,
Radio Warszawa 106,2 FM,
Archidiecezjalne Centrum Informacji
Centrum Misji i Ewangelizacji
Jednota – dwumiesięcznik religijno-społeczny
Wokół Nas – miesięcznik lokalny
Nasi sponsorzy: Oriflame – Polska
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Mieszko”
Nagrody główne – cyfrowe aparaty fotograficzne ufundował
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński.

Red.

Od redakcji: dziękujemy p. Iwonie Olszewskiej-Cypelt
oraz Maciejowi Mężykowskiemu z Domu Kultury „Włochy”
za przesłane materiały do artykułu.

kultura

Imprezy
m.st. Warszawy

6.07. Paweł Skowroński, Karolina
Marchlewska; 13.07. Aleksander Dębicz, Paweł Filek; 20.07. Katarzyna
Mościcka, Grzegorz Skrobiński; 27.07.
Agata Górska, Monika Rosca; 3.08.
Maciej Piszek, Joanna Różewska; 7.08.
Aleksander Krukowski, Marek Bracha;
31.08. Agnieszka Korbecka, Marta Macierzyńska.

18 maj – 28 wrzesień,
Koncerty Chopinowskie 2008

22 czerwca: godz. 12.00 – Tamás Érdi
(Węgry); godz. 16.00 – Maria Gabryś
29 czerwca: godz. 12.00 – Luis Alvanis
(Grecja); godz. 16.00 – Magdalena
Lisak

LIPIEC 2008

6 lipca: godz. 12.00 – Aleksandra Zvirblyte (Litwa); godz. 16.00 – Serhij
Hryhorenko (Ukraina)
13 lipca: godz. 12.00 – Maria Korecka;
godz. 16.00 – Katarzyna Kraszewska
20 lipca: godz. 12.00 – Jerzy Romaniuk; godz. 16.00 – Paweł Filek
27 lipca: godz. 12.00 – Karol Radziwonowicz; godz. 16.00 – Eri Iwamoto
(Japonia)

SIERPIEŃ 2008

11 maj – 7 wrzesień,
Floralia Muzyczne

W niedzielne popołudnia, od połowy
maja do połowy września, w Ogrodzie
Botanicznym w Powsinie rozbrzmiewa
muzyka fortepianowa w ramach Festiwalu „Floralia Muzyczne – Muzyka w
kwiatach”. Koncerty jak co roku, odbywają się w przepięknej scenerii ogrodu
na tarasach pałacyku Fangorów. Przy
fortepianie zasiądą światowej sławy mistrzowie klawiatury, jak również młodzi
adepci sztuki pianistycznej. Organizatorzy: Fundacja Homo et Planta, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Ogród
Botaniczny – CZRB PAN w Powsinie.

XIII Międzynarodowy Festiwal
Pianistyczny Floralia Muzyczne

22 czerwca, Tamas Èrdi (Węgry) „W
salonie ogrodowym”
29 czerwca, Louis Alvanis (Anglia) „W
różanym ogrodzie”
10 sierpnia, Justyna Galant i Filip Wojciechowski „Kwiaty lata”
24 sierpnia, Kazimierz Gierżod „Pożegnanie lata”
7 września, Bronisława Kawalla „Babie lato”
W pozostałe niedziele od 1 czerwca do 31 sierpnia koncerty odbywać
się będą w ramach Estrady Młodych w
godz. 14.00 i 15.00.

Spotkania z twórczością Fryderyka
Chopina odbywające się w Łazienkach
Królewskich mają już 49-letnią tradycję.
Miłośnicy muzyki poważnej spotykają
się w letnie niedzielne popołudnia pod
pomnikiem kompozytora. Jak co roku
Koncerty Chopinowskie rozbrzmiewają
w każdą niedzielę dwukrotnie w ciągu
dnia – o godz. 12.00 i 16.00.
W przyszłym roku będziemy obchodzić jubileusz, bowiem wydarzenie ma
już niemal półwieczną tradycję (koncerty odbywają się od 1959 roku). Wysoki
poziom artystyczny programu jak co
roku gwarantują Towarzystwo im. Fryderyka Chopina i Stołeczna Estrada.
Wszystkie koncerty są bezpłatne.
Program Koncertów Chopinowskich w
Łazienkach Królewskich:

CZERWIEC 2008

15 czerwca: godz. 12.00 – Andrzej Stefański; godz. 16.00 – Elżbieta KaraśKrasztel

3 sierpnia: godz. 12.00 – Bronisława
Kawalla; godz. 16.00 – Agnieszka
Korbecka
10 sierpnia: godz. 12.00 – Daniel de
Clerk (Belgia); godz. 16.00 – Jerzy
Sterczyński
17 sierpnia: godz. 12.00 – Rinko Kobayashi; godz. 16.00 – Kinga FirlejKubica
24 sierpnia: godz. 12.00 – Kazimierz
Gierżod; godz. 16.00 – Tokiko Kobayakawa (Japonia)
31 sierpnia: godz. 12.00 – Maria Szraiber; godz. 16.00 – Maciej Piszek

WRZESIEŃ 2007

7 września: godz. 12.00 – Mika Okumura (Japonia); godz. 16.00 – Wojciech Kubica
14 września: godz. 12.00 – Filip Wojciechowski: godz. 16.00 – Naomi
Kudo (USA)
21 września: godz. 12.00 – Katarzyna
Mościcka; godz. 16.00 – Iwona Klimaszewska
28 września: godz. 12.00 – Monika Rosca; godz. 16.00 – Edward Wolanin
15 czerwca – 26 lipca, Festiwal Mozartowski. Po raz pierwszy został
zorganizowany w 1991 r. przez
Warszawską Operę Kameralną w
ramach Roku Mozartowskiego obchodzonego dla uczczenia 200-lecia
śmierci wiedeńskiego kompozytora.
Pomysłodawcą imprezy był Stefan
Sutkowski – dyrektor opery. Od początku swego istnienia do dziś jest
Nr 5(27) czerwiec 2008
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on jedynym festiwalem w Europie,
podczas którego przedstawiany jest
cały dorobek sceniczny Wolfganga
Amadeusza Mozarta – w sumie 26
tytułów.
21 czerwca, Podzamcze – Wianki 2008.
Coroczna, największa plenerowa
impreza w Warszawie organizowana przez Stołeczną Estradę (www.
estrada.com.pl). Przez cały dzień
warszawiacy będą mogli brać udział
w turniejach i zawodach sportowych,
obejrzą wystawy, happeningi i występy teatralne, a wieczorem odbędzie
się puszczanie wianków na Wisłę.
21 czerwca, Nowy Świat – Be Happy. Bieg na 100 metrów dla pań w
szpilkach. Zwycięzczyni otrzymuje
10 tysięcy złotych na zakupy ze stylistką.
24 czerwca, parki warszawskie – Filmowe lato, to już trzecia edycja największego w Polsce Festiwalu kin
plenerowych, który przez całe lato
zagości w warszawskich parkach.
Zapraszamy: www.filmowastolica.pl
Start:
27 czerwca, Stadion Gwardii – Koncert
Carlosa Santany. Słynny muzyk

wystąpi u nas w ramach trasy koncertowej „Live Your Light Tour: Europe 2008”.
29 czerwca – 31 sierpnia, Festiwal
Zespołów Kameralnych. „Koncerty
pod Lipą” (Łazienki Królewskie,
na Scenie pod Lipą) i „Koncerty
Królewskie” (na Tarasie Różanym
Pałacu w Wilanowie) czyli 20 letnich popołudni z muzyką klasyczną,
jazzową, filmową, w pięknych plenerach Łazienek Królewskich i Wilanowa, w wykonaniu najlepszych
orkiestr kameralnych i zespołów z
Polski i z zagranicy. Organizatorem
festiwalu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. Koncerty pod
Lipą. Na Tarasie Różanym Pałacu w
Wilanowie, o godzinie 16.30, jako
dokładne powtórzenie tego, co w
Łazienkach odbywa się cykl Koncertów Królewskich.
3 lipca, Sala Kongresowa PKiN – Warsaw Summer Jazz Days. Światowej
rangi festiwal jazzowy, organizowany od 1992 roku w Warszawie
przez Mariusza Adamiaka (założyciel klubu Akwarium). Początkowo powstał jako przeciwwaga do

„Kontaktowy” gość
W ciepłe majowe popołudnie 28
maja w Wypożyczalni nr 71 Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy
przy ul. Żwirki i Wigury 1 odbyło się
kolejne, a zarazem ostatnie przed sezonem urlopowym spotkanie autorskie.
Tym razem gościem Biblioteki i jej
czytelników był Grzegorz Miecugow,
znany dziennikarz i publicysta, autor
książek Inny punkt widzenia oraz Kontaktowi czyli szklarze bez kitu.
Grzegorz Miecugow to dziennikarz wszechstronny, pracował m.in. w
Wiadomościach TVP i III Programie
Polskiego Radia (w audycji Zapraszamy do Trójki). Dla wielu słuchaczy był
ulubionym „trójkowym” prezenterem.
Stamtąd, jak sam podkreślił, wyniósł
wiele doświadczeń ważnych dla jego
obecnej pozycji w świecie dziennikarskim. Od kilku lat związany jest z
Grupą TVN. Był twórcą i prezenterem
Faktów w TVN, prowadził pierwszą
polską edycję reality show Big Brother.
Obecnie jest szefem zespołu wydaw-
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ców w TVN24. W tej stacji prowadzi
m.in. Gościa porannego oraz nadawany okazyjnie Inny punkt widzenia. Jest
również współgospodarzem Szkła kontaktowego. Audycja ta święci ogromne

Jazz Jamboree. Jego oficjalne cele
to „promocja jazzu współczesnego niezależnie od jego rodowodu
czy przynależności państwowej,
prezentowanie tego co najnowsze
i najbardziej kreatywne we współczesnym jazzie”
5–6 lipca, Nowy Świat – Nowy Świat Smaków. Kiermasz produktów i smaków
regionalnych. Organizowana przez
Stowarzyszenie Nowy Świat cykliczna impreza mająca na celu promocję
produktów regionalnych. Więcej na:
www.produktyregionalne.pl
5 lipca – 30 sierpnia, Rynek Starego
Miasta – Jazz na Starówce. Coroczny
międzynarodowy festiwal jazzowy.
Co wieczór, na Rynku Starego Miasta odbywają się koncerty uznanych
jazzmanów o światowej klasie.
13 lipca, Nowy Świat – Warsaw Fashion Street. Pokaz mody. Nowy
Świat na jeden dzień zamieni się w
najdłuższy na świecie wybieg dla
modelek. Prezentowane będą kolekcje młodych i uznanych projektantów, a po wybiegu chodzą gwiazdy
polskiego showbiznesu. Strona wydarzenia: www.oskarymody.pl
triumfy, to najczęściej oglądany program w stacji TVN24. Pytania o pracę
przy tym programie zdominowały tematykę spotkania. Niewątpliwie motorem napędzającym Szkła kontaktowego
są sami prowadzący: Grzegorz Miecugow i Tomasz Sianecki. To oni nadają
magazynowi charakter luźnej rozmowy

kultura

Pocztówkowe historie Romana Czejarka
Co to jest pocztówka? Według
„Słownika języka polskiego” Witolda
Doroszewskiego to „…karta służąca do
korespondencji, często z fotografią lub
obrazkiem, wysyłana zwykle bez koperty”.
Nie wszyscy wiedzą, że polską nazwę karty pocztowej wymyślił Henryk
Sienkiewicz.
Dla starszego pokolenia była ważną
pamiątka, starannie przechowywaną,
najcenniejsze były te, nadsyłane z zagranicy, lśniące i pachnące „zachodem”.
Dzisiaj, także miło je otrzymywać,
by wiedzieć gdzie przebywa rodzina i
znajomi.
Dla najmłodszego pokolenia to chyba zanikająca forma kontaktu, wyparły
je SMS-y.
W Czytelni Naukowej nr VI Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy
przy ul. Ks. J. Chrościckiego 2 odbyło się interesujące spotkanie. Osoby w
nim uczestniczące miały okazję poznać
całkiem inne walory i znaczenie pocztówek.

Gościem spotkania był Roman Czejarek znany dziennikarz radiowy i telewizyjny, publicysta, miłośnik dalekich
podróży, wydawca cieszącej się ogromną popularnością serii płyt z przebojami
„Lata z Radiem”.
W czasie spotkania poznaliśmy redaktora Czejarka w mniej znanej roli,
mianowicie jako kolekcjonera, którego
pasją są stare pocztówki ze Szczecina.
Najciekawsze pocztówki zostały skanowane, dzięki czemu nasz gość mógł
je nam prezentować na dużym ekranie.
Odbyliśmy wycieczkę po Szczecinie
jakiego dziś nie ma, z końca XIX w.
i początku XX. Znaczna część miasta
pod koniec II wojny światowej została
zrównana z ziemią. Zobaczyliśmy piękne kamienice, skwerki, place, pomniki
i ponownie te same miejsca, ale współcześnie. Opowieści o latach świetności
Szczecina przeplatane były historiami
poszczególnych pocztówek, bardzo intrygujących, wesołych a niekiedy smutnych, tak jak tragiczne bywały losy ludzi w czasach wojny.

Gawędziarski talent
i znajomy dziennikarski głos, całkowicie
uwiodły zasłuchanych
gości.
To spotkanie uświadomiło nam, że
stara pocztówka może być prawdziwą ilustracją minionego czasu, dokumentuje obyczajowość, język, epizody
ludzkiego życia i miejsca, które kiedyś
wyglądały zupełnie inaczej.
W zbiorach redaktora Czejarka są
także stare pocztówki z zamkami, statkami oraz fortyfikacjami z początku XX
wieku. Kolekcja ta, posłużyła do wydania interesujących albumów „Szczecińskie czterofajkowce”, „Szczecin na starych pocztówkach”, „Szczecin i okolice
na starych pocztówkach”, „Zamki na
starych pocztówkach” i książek o dawnych fortyfikacjach.
Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i urlopy, wysyłajmy pocztówki,
może ktoś je przechowa. SMS-y są tak
ulotne.

polegającej na swobodnym komentowaniu aktualnych wydarzeń politycznych. Cechą wyróżniającą audycję jest
żywy kontakt z telewidzami, polegający na rozmowach telefonicznych oraz
wysyłaniu sms-ów i e-maili. Miecugow odsłonił kulisy powstawania Szkła,
zdradził również plany na przyszłość
związane z tym programem.
Podczas spotkania nasz gość nawiązał
świetny kontakt ze słuchaczami. Chętnie
i wyczerpująco odpowiadał na wszyst-

kie pytania czytelników. Opowiadał o
początkach swojej pracy. Zanim stał się
znany i popularny, imał się różnych zajęć: składał przynęty do łowienia ryb,
pracował przy przeprowadzkach, kopał
rowy, sprzątał, był stolarzem, pracownikiem portowym i… baby-sitterem.
Miecugow urodził się w Krakowie,
od lat mieszka w Warszawie, porównywał oba środowiska. Poruszył też temat
mass mediów, które jego zdaniem coraz
bardziej tabloidyzują się.

Kilka opowiedzianych anegdot sprawiło, że spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Jako współautor książki Kontaktowi czyli szklarze bez kitu, Grzegorz
Miecugow złożył autografy wraz z dedykacjami na zakupionych przez czytelników egzemplarzach.
Uczestnicy spotkania zachwyceni
gościem ocenili, że faktycznie okazał
się być wyjątkowo… „kontaktowy”.

W. Pawłowska

Elżbieta Dąbrowska
Wypożyczalnia nr 71
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30 maja – Dzień Rodzicielstwa
Uznając potrzebę rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego
w Polsce uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 24 maja 2006 r. ustanowiono dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zstępczego.
Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z
najpiękniejszych misji jaką można podjąć i darem jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. Przyjąć do własnej
rodziny dziecko, ofiarować mu swoją
miłość, poświęcić czas, uwagę wprowadzać w dorosłe życie, dzielić sukcesy i
porażki. Coraz więcej osób podejmuje
się tej jakże ważnej i szlachetnej misji.
Ten dzień złożony jest w hołdzie dla Rodziców Zastępczych za ich trud i poświęcenie w dowód szacunku dla ich pracy i
odwagi. Postanowiliśmy włączyć się w
obchody tego dnia w sposób wyjątkowy
i odświętny, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st Warszawy
we współpracy z innymi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi na terenie
Warszawy oraz Warszawskim Centrum
Pomocy Rodzinie zorganizował uroczyste obchody tego święta.

12
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Obchody miały formułę Festynu dla
Rodzin Zastępczych z terenu całej Warszawy który odbył się w dniu 30 maja
2008 r. w godzinach 17.00–20.00 w
Warszawie przy ul. Karolkowej 56.
Każdy z Ośrodków biorących udział
w festynie zorganizował swoje stanowisko przy którym prezentował działalność swojego Klubu dla Rodzin Zastępczych oraz prowadził gry i zabawy
min. malowanie twarzy, włosów, gra w
kapsle, piłkarzyki, hula hop.
W ramach uroczystości zaplanowano szereg atrakcji dla dzieci i rodziców,
które odbywały się równolegle na głównej scenie. Program obejmował występy artystyczne dzieci z poszczególnych
Ośrodków liczne konkursy z nagrodami
m.in. familiadę, karaoke, konkurs plastyczny, występ iluzjonisty, dodatkową
atrakcją była dmuchana zjeżdżalnia i
trampolina. Po wyczerpujących fizycznie figlach był też czas na odpoczynek,
wspólne grillowanie i słodki poczęstunek. Przyjazna i serdeczna atmosfera
oraz uśmiechnięte buzie dzieci sprawiały, że trudno się było ze sobą rozstać.

Nawet pogoda była naszym sprzymierzeńcem gdyż słońce i przepiękny błękit nieba towarzyszył nam przez całe
popołudnie.
Wspólny taniec wszystkich rodzin i
organizatorów był sygnałem zbliżającego rozstania. Mamy nadzieję, że obchody tego święta staną się tradycją wśród
warszawskich Ośrodków i Rodzin Zastępczych i spotkamy się w przyszłym
roku w jeszcze liczniejszym gronie.
Korzystając z okazji chcieliśmy złożyć serdeczne podziękowania osobom
które przyczyniły się do tego, aby ten
Festyn miał wspaniały i niepowtarzalny
charakter i których pomoc i zaangażowanie były bezcenne:
Serdecznie dziękujemy Pani Irenie Kisieliew za nieocenioną pomoc
w przygotowaniu grupy wolontariuszy
i osobiste zaangażowanie przy organizacji Festynu.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom z Klubu „Ośmiu Razem”
działającym przy Szkole Podstawowej Nr 88 ul. Radarowa 4b w Warszawie: Małgorzacie Wasiak, Katarzy-

pomoc społeczna

Zastępczego

nie Wasiak, Weronice Gozlińskiej,
Karolowi Biskupskiemu, Przemysławowi Kępce, Tomkowi Pisarskiemu za nieocenioną pomoc, pozytywną
energię, wytrwałość i kreatywność w
przygotowaniu i organizacji zabaw,
konkursów oraz poczęstunku podczas
festynu.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom z Klubu Wolontariusza
działającym przy Ośrodku Pomocy
Społecznej Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy: Renacie Żmudzie, Magdalenie Krawędzkiej, Beacie Chomiuk, Dianie Przybyś, Sylwii Wiśniewskiej, Pawłowi Bobrowskiemu
za nieocenioną pomoc, pozytywną
energię i osobiste zaangażowanie w
organizację festynu.
Serdecznie dziękujemy niezależnemu wolontariuszowi Panu Markowi
Skierkowskiemu za ogromną pomoc,
serce i zaangażowanie przy organizacji festynu.
Dorota Bolkowska-Leśniak
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Dostojna Jubilatka – Szkoła Podstawowa Nr 88
15 maja 2008 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 60-lecia Szkoły
Podstawowej nr 88 im. Gabriela Narutowicza w Warszawie.
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza
święta, celebrowana w kościele parafialnym św. Franciszka z Asyżu przy ul.
Franciszka Hynka 8 przez proboszcza
parafii, ks. Władysława Nowickiego.
Główna uroczystość jubileuszu 60-lecia miała miejsce w budynku Szkoły przy
ul. Radarowej 4b. Zaproszeni goście,
nauczyciele i rodzice obejrzeli najpierw
pokaz wokalno-taneczny, zaprezentowany przez uczniów jubilatki na szkolnym
boisku przy wtórze muzyki.
W sali gimnastycznej dyrektor szkoły,
p. Renata Siergiej powitała zaproszonych
gości: przedstawicieli władz Warszawy i
władz dzielnicy Włochy, przedstawicieli władz oświatowych, przedstawicieli
ambasad, dyrektorów zaprzyjaźnionych
szkół i przedszkoli, grono nauczycieli
– seniorów oraz poprzednie dyrektorki
Szkoły Podstawowej nr 88: panią Irminę
Kamińską i panią Beatę Rzącę, rodziców
i absolwentów Szkoły.
W głównym korytarzu Szkoły Podstawowej nr 88 odsłonięta została pamiątkowa tablica, poświęconej Patronowi,
Gabrielowi Narutowiczowi, pierwszemu
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnikom uroczystości zaprezentowano historię jubilatki, ilustrując ją
archiwalnymi zdjęciami, przypominającymi dawną siedzibę szkoły w al. Krakowskiej 169, wydarzenia z dziejów placówki oraz cykl imprez, poświęconych
kulturze różnych narodów, przygotowywanych przez lata staraniem nauczycielki
historii, p. mgr Barbary Chmielińskiej.
Zasłużonym nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 88, dziś będących
już na zasłużonej emeryturze, pan Andrzej Krupiński Przewodniczący Rady
Dzielnicy Włochy oraz pan Michał
Wąsowicz Burmistrz Dzielnicy Włochy wręczyli przy akompaniamencie
oklasków zebranych w sali rodziców
i gości ozdobne statuetki w kształcie
stylizowanych kaganków oświaty. Nie
zabrakło też nagród dla pracowników
jubilatki wręczonych przez panią Renatę Siergiej Dyrektora Szkoły.
Po uroczystości pani Jolanta Brzywczy – prowadząca tą uroczystość za-
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Od lewej: Zarząd Dzielnicy Włochy, Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Włochy

Andrzej Krupiński Przewodniczący
Rady Dzielnicy Włochy

Michał Wąsowicz Burmistrz Dzielnicy Włochy oraz
Renata Siergiej Dyrektor SP Nr 88

prosiła gości do zwiedzania gmachu
szkoły. Przyjazne sale lekcyjne, udekorowane w sposób nawiązujący do
tematyki zajęć, np. zdjęciami i makietami w pracowni historycznej, wspaniale wyposażona sala komputerowa,
w której można było obejrzeć internetową stronę szkoły, interesujące Szkolne Muzeum Historyczne z archiwalnymi dokumentami, starą prasą, mundurami wojskowymi, a nawet pistoletem
maszynowym Sten robią naprawdę
wielkie wrażenie. W specjalnie przygotowanej sali można było obejrzeć
zdjęcia z dawnych lat i przypomnieć
sobie dawne pomoce naukowe – szpulowy magnetofon, analogowe płyty
czy poczciwy adapter z dwoma głośnikami. Udostępniono także gościom
szkolne kroniki i dzienniki lekcyjne z
różnych lat.

Nie zabrakło oczywiście jubileuszowego tortu w kształcie stylizowanej księgi.
Pani dyrektor zaprosiła tych wszystkich
nauczycieli i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 88, którzy z różnych względów
nie mogli przybyć w czwartek, na specjalne spotkanie w sobotę, 17 maja 2008 r.
W ocenie uczestników uroczystość
jubileuszowa Szkoły Podstawowej nr
88 była bardzo miła i bardzo udana.
Barbara Popiel

edukacja

WERNISAŻ NA PROMIENISTEJ
Obchody ROKU STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
Był to wyjątkowy dzień w historii
szkoły.
17 kwietnia 2008
roku całą szkołę
wypełniała atmosfera Sztuki, a powodem tego była uroczystość kończąca INTERDYSCYPLINARNY KONKURS PLASTYCZNY
z okazji 100-LETNIEJ ROCZNICY
ŚMIERCI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO. Rok 2007 uznany ROKIEM
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO,
pozwolił nam refleksyjnie spojrzeć na
jego życie i twórczość oraz epokę w
której żył. Był to artysta wybitny – z
jednej strony mocno związany z realiami czasów w których żył, z drugiej
zaś wykraczający swą twórczą postawą poza nią. Stanisław Wyspiański był
twórcą wszechstronnym, poszukującym
i realizującym się w różnych dziedzinach sztuki.
Uprawiał malarstwo, rysunek (jako
portrecista), grafikę (jako ilustrator
książek), projektował witraże i scenografie. Był też poetą i dramatopisarzem.
Zasłynął – jako reformator teatru, sztuki drukarskiej i dekoratorskiej. Jako
badacz opracował bogato ilustrowany
zielnik, który mieliśmy okazję zobaczyć wśród innych dzieł artysty na
wystawie z okazji obchodów jego roku
w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Osobowość Wyspiańskiego jest wzorem godnym do naśladowania. Był
charyzmatycznym bez wątpienia nauczycielem akademickim w Krakowie
ale i radnym tego miasta.
Jego życie i twórcza postawa może
dziś inspirować współczesnych nauczycieli w udoskonalaniu własnego warsztatu, służącemu rozwojowi ucznia – nie
tylko uzdolnionego, ale i tego jeszcze
„nieodkrytego”, nieświadomego własnych możliwości.
Wspólnie postanowiłyśmy zorganizować interdyscyplinarny konkurs plastyczny o charakterze multimedialnym
w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej – kierując go do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Warszawy i Mazowsza.

Celem głównym tego projektu było
uaktywnienie nauczycieli do pracy z
uczniem utalentowanym. Dlatego 10
stycznia 2008 r. przeprowadzone zostały warsztaty przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli pt. „Jak przygotować
ucznia do konkursu plastycznego o charakterze interdyscyplinarnym i multimedialnym?”.
Według ankietowanych nauczycieli,
okazały się bardzo przydatne, szczególnie w kwestii zachęcania i motywowania uczniów do udziału w konkursie i
współpracy z nauczycielem często już
w czasie pozalekcyjnym.
Nowatorskim pomysłem w kategorii
plastycznej było wyodrębnienie od formy klasycznej kopii, formę – określoną
jako „wolna kopia” dopuszczając możliwość interpretacji kopiowanego dzieła. Kreatywność uczniów została więc
uznana i doceniona, a nie odrzucona ze
względów czysto formalnych.
W konkursie wzięło udział 132
uczniów – 62 z gimnazjów i 70 ze szkół
ponadgimnazjalnych z 19 szkół z terenu
m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego. Wpłynęło 156 prac w kategorii plastycznej, w tym 2 prezentacje komputerowe i 15 animacji komputerowych,
oraz 6 prac w kategorii literackiej. Zadziwiający był fakt, że prawie równa ilość
prac plastycznych napłynęła z gimnazjów jak i ze szkół ponadgimnazjalnych
w których przedmioty artystyczne praktycznie nie istnieją. Szczególne uznanie
zatem należy się opiekunom uczniów,
którzy jako nauczyciele innych przedmiotów, potrafią dostrzec umiejętności
plastyczne u swoich wychowanków.
Wysoki poziom prac w wystawie
pokonkursowej na Promienistej 12a
w warszawskich Włochach zadziwił

wszystkich. Całość aranżacji odbiegała od typowych rozwiązań. Oficjalna
część rozdania nagród uczniom i podziękowań nauczycielom odbyła się w auli
szkolnej a następnie wszyscy udali się
na wernisaż wystawy do czytelni, gdzie
wyeksponowano najlepsze prace. Druga
część tej wystawy mieściła się w hall’u
na parterze. Ciekawostką była uczniowska inscenizacja w pracowni plastycznej
szkoły, która zamieniła się na ten czas w
atelier Stanisława Wyspiańskiego.
Uroczystość rozdania nagród uświetnili znakomici goście: Pani Starszy
Wizytator Wiesława Churawska – reprezentująca Mazowieckiego Kuratora
Oświaty, który objął konkurs honorowym patronatem; Pani Barbara Neubart, wykładowca warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych – przewodnicząca
komisji konkursowej; Pani Barbara
Grossfeld z Wydziału Oświaty Zamku
Królewskiego; Pani Halina Berłowska
– radna Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy; Pani Kalina Sobczyńska doradca
metodyczny języka polskiego w Piastowie i Pani Maria Wieteska – Przewodnicząca Rady Rodziców w ZS Nr 17.
Przyznano ogółem 36 głównych nagród i 18 wyróżnień, a także 2 nagrody
specjalne za prezentacje komputerowe,
oraz dyplomy uznania za udział w wystawie pokonkursowej.
Nagrody ufundował Urząd Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy oraz doradcy
metodyczni – organizatorzy konkursu.
Barbara Kitta-Gajkowska,
doradca metodyczny m.st. Warszawy
w zakresie plastyki
Anna Lech-Maziarz,
doradca metodyczny m.st. Warszawy
w zakresie bibliotek szkolnych

Zjazd absolwentów

W dniu 25 października 2008 r. odbędzie się zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Promienistej we
Włochach. Szkoła obchodzić będzie swoje 70-lecie. Uprzejmie
prosimy o zgłaszanie się absolwentów.
Informacja w sekretariacie, tel. 022 863 73 04
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Festyn sportowy z okazji „DNIA DZIECKA”
Dnia 30 maja KS „Przyszłość” – Włochy zorganizował
festyn sportowy z okazji „Dnia Dziecka” na stadionie przy
ul. Rybnickiej 25. Odbyło się wiele konkurencji sportowych,
które przyciągnęły liczne grono młodych mieszkańców naszej
dzielnicy. Można było wykonać rzuty lotką do tarczy, rzuty
kółkiem na paliki, strzał piłką na minibramkę oraz zagrać w
kręgle młodzieżowe, kometkę lub pobiec w worku.
Podczas festynu przeprowadzono turniej piłki nożnej dla
chłopców, w którym pierwsze miejsce zajął zespół „Zielone
Diabły” oraz kolejne „Czerwone Diabły”, FC „Arsenal”, „Białe Jastrzębie”. Wśród starszych chłopców turniej piłki nożnej
zwyciężyła drużyna FC „Barcelona” pokonując SE Exisuna.
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Podczas festynu można było również pobawić się razem ze
swoim psem w konkurencji „Zgrana Para”, w którym wszystkie psy otrzymały karmę, a właściciele medale.
Na festynie można było postrzelać z łuku, spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, którą zabezpieczali członkowie Klubu Alpinistycznego. Najmłodsi mieli do dyspozycji: zamek zjeżdżalnię, batuty, jazda małymi samochodzikami.
Imprezie towarzyszyły pokazy sprawności bojowej rycerzy
na koniach w średniowiecznych zbrojach. Można było obejrzeć przejażdżki konne w wykonaniu Klubu Jeździeckiego
„Patataj” z Podkowy Leśnej.
Organizatorzy

sport

Cykliczna Liga Seniorów w Piłce Siatkowej
runda wiosenna 2008
W dniach 29.03 – 10.05.2008 r. odbyły się w hali KS
„Przyszłość” – Włochy przy ul. Rybnickiej 25 rozgrywki
Cyklicznej Ligi Seniorów w Piłce Siatkowej – runda wiosenna 2008. Udział wzięło dwanaście zespołów. Ogółem
rozegrano 30 spotkań. 10 maja odbyło się uroczyste zakończenie turnieju.
Klasyfikacja (miejsca zespołów):
1. YELONKI
2. Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
3. ITALIA I
4. RZELUSIE
5. ITALIA II
6. 3 KC
7. RED BULL
8. NET COM
9. ITALIANO VOLLEY
10. SOLIPCE
11. NAJLEPSI SIATKARZE
12. NIEWYPAŁ
Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali: wśród kobiet Dorota Firkowska z zespołu Italia I, wśród mężczyzn
Sebastian Dryński z zespołu Yelonki, którzy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i statuetki.
Krzysztof Szczęsny

Turniej Piłkarski Samorządowców
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

W dniu 17.05.2008 r. na stadionie przy ul. Rybnickiej 25 odbył się Turniej Piłkarski Samorządowców
o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
W turnieju wzięło udział dziewięć dzielnic m.st. Warszawy oraz zespół Straży Pożarnej Włochy (JRG nr 2).
Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Łukasz Zygański z zespołu Dzielnicy Wilanów, zaś
najlepszym strzelcem Marcin Stępień z zespołu
Dzielnicy Włochy, a najlepszym bramkarzem Piotr
Płaska z zespołu Dzielnicy Ursynów. Zawody prowadzili sędziowie z Kolegium Sędziów Mazowieckiego Samorządowcy z dzielnicy Włochy (czerwone stroje)
Związku Piłki Nożnej.
Klasyfikacja końcowa (miejsca):
1. Dzielnica Wilanów
2. Ursynów
3. Włochy
4. Straż Pożarna Włochy (JRG nr 2)
5. Dzielnica Ursus
6. Ochota
7. Bemowo
8. Mokotów
9. Praga Północ
10. Praga Południe
Zawodnik z Wilanowa odbiera
Drużyna Włoch w akcji
Krzysztof Szczęsny

puchar
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Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej to impreza plenerowa zorganizowana przez Hufiec Ursus 17 maja
br. Drużyny włochowskie wchodzą w
skład tego Hufca były więc żywo zainteresowane festiwalem. Harcerze włochowscy nie brali udziału w konkursie,
ale pomagali przy jego organizacji.
Członkowie Związku 40 „Czarnych”
Drużyn Harcerskich i Zuchowych z
Włoch zapowiadają udział w konkursie
w przyszłym roku. Przyboczna zuchów
– druhna Klaudia zapewnia, że na tegorocznym obozie w Bieszczadach będą
intensywnie uczyć się śpiewać. Sama
uczy się grać na kilku instrumentach w
Szkole Muzycznej we Włochach, a na
potrzeby 40 „Czarnej” uczy się także
grać na gitarze.
W występach w parku im. Czechowickiego w Ursusie zaprezentowały się
zespoły z następujących miejscowości:
Szczecin, Katowice, Rudnik, Łódź, Tar-

nobrzeg, Lublin, Łask, Warszawa-Praga
i trzy zespoły gospodarzy – z Ursusa.
Każdy zespół zaśpiewał trzy piosenki
z własnym akompaniamentem i z bardo
ciekawymi inscenizacjami. Poziom występów był bardzo różny, ale publiczność wszystkie nagradzała owacjami, a
jury skrupulatnie zapisywało punkty.
Organizatorzy zadbali o uatrakcyjnienie imprezy. W przerwach były najróżniejsze atrakcje, np.: straż pożarna na
wysuwanej drabinie wynosiła w koszu
na wysokość kilku metrów fotografa,
wykonywała też popisowe lanie wody.
Były zbiorowe pląsy koło estrady. Było
wesoło, gwarno, kolorowo, dookoła
mundury harcerskie, kolorowe chusty,
rogatywki, berety, kapelusiki. Po kolejnych występach zabawne zawołania.
Godzina 17.30 – oficjalne ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród. Komendant Hufca druh Paweł Zuterek dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się

Harcerki wykonują inscenizację

do zorganizowania tak udanej imprezy
oraz zespołom i widzom, a aktorzy i organizatorzy obiecują, że w przyszłym
roku będzie jeszcze lepiej.

I.G.

Nagrody wręcza Komendant Hufca Ursus – druh Paweł Zuterek

Pani Jolancie Mazur

Pani Marii Kreft-Górskiej

radnej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

instruktorce z Pracowni Witrażu i Ceramiki „Glinianka”
przy ul. Astronautów

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
składają

składamy serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Taty
i łączymy się w bólu

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
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Komendant Związku Drużyn 40 „Czarnych”
we Włochach – druh Henryk Rezler i przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego wśród
młodzieży oglądającej występy
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„Nie wszystkim jednakowo słońce świeci”
Przysłowia są mądrością narodów.
Znana to prawda. Jeden ma za dużo,
drugi ma za mało. Jeden tryska zdrowiem, młodością i urodą, inny odwrotnie. Brak zdrowia, często pieniędzy,
zaawansowany wiek i samotność nie
są powodem do zadowolenia i radości
życia. Ale i dla tych może zabłysnąć
promyk słońca, jeśli spotkają na swojej
drodze osoby, które starają się pomagać
potrzebującym, bo dobro innych leży
im na sercu. Dobrze, że są tacy ludzie.
W dniu 8 maja słońce świeciło jasno dosłownie i w przenośni, bo właśnie tego dnia rejonowy oddział PZER
i I Dzielnicy Włochy zorganizował dla
swoich członków spotkanie integracyjne, związane z obchodami ŚWIATOWEGO DNIA INWALIDY.
Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Burmistrz Dzielnicy Włochy p.
Michał Wąsowicz, a także Przew. Oddziału Okręgowego PZER i I p. Janusz
Czyż, Dyr. Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy p. Irena Mioduszewska, Dyr. Domu Kultury Włochy, pani
Maria Kuryjańska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Włochy oraz pan Robert Jakubik
– Kierownik Klubu „Ikar”.

Wszystkich przybyłych na spotkanie, bardzo serdecznie powitała pani
Janina Kołodziejczyk – przewodnicząca rejonowego oddziału PZER i I
Dzielnicy Włochy. Burmistrz pan Michał Wąsowicz wręczył pani Janinie
Kołodziejczyk piękny kosz kwiatów,
dziękując za dobrą i efektywna współpracę z przedstawicielami instytucji
samorządowych, a także za pięcioletni
trud kierowania pracą oddziału, pomagania (w miarę możliwości) osobom
potrzebującym, organizowania spotkań
integracyjnych, wycieczek i wyjść do
teatrów. Jednocześnie wyraził nadzieję,
że tak solidna i odpowiedzialna osoba
nadal będzie służyła swoim doświadczeniem i zaangażowaniem w następnej
pięcioletniej kadencji.
Wiele ciepłych słów do zgromadzonych powiedział nie tylko p. Burmistrz,
ale i p. J. Czyż oraz osoby reprezentujące instytucje samorządowe.
Występy chóru z Klubu „Ikar”,
smaczny poczęstunek (nie tylko na
słodko), miła atmosfera od początku do
końca spotkania sprawiły, że długo się
je zapamięta.
Znowu przypominają mi się przysłowia:

„Nie żal robić, gdy jest dla kogo”
i „Dobra robota nie potrzebuje pochwały”, ale pochwała uskrzydla i dodaje
energii do dalszego działania.
Dlatego za duże zaangażowanie w
pracy na rzecz ludzi potrzebujących odznaczeni zostali ZŁOTĄ ODZNAKĄ
HONOROWĄ PZER i I p. Dyr. Irena
Mioduszewska, p. Wiesława Sadowska
i p. Marianna Wiśniewska – skarbnik
oddz. Rej. PZER i I Dzielnicy Włochy
– nasz skrupulatny „minister finansów”
jak ją nazywamy.
Uhonorowane osoby podziękowały
za odznaczenia i dobrą współpracę.
Życzymy sobie wszyscy, aby ludziom którzy są zaangażowani w sprawy pomocy innym nie zabrakło chęci i
sił do dalszego działania.
Wtedy choć „nie wszystkim jednakowo słońce świeci” to jednak czasem
mocniej grzeje.
Osoba, z którą należy
kontaktować się
w sprawie w/w artykułu
p. Sobiesława Szynkarek
tel. dom: 846-38-16
kom.: 602-350-770

Wycieczka kombatantów z Włoch
do Kazimierza Dolnego i Puław

Wyjechaliśmy autokarem sprzed
Ratusza w dniu 6.05.08 o godz. 7.00.
Na pokładzie znajdowali się członkowie Kół Kombatanckich ZKRP
i BWP z Włoch i Okęcia oraz słuchacze Okęckiego Uniwersytetu III
wieku.
Jak zawsze na czele z naszą kochaną Opiekunką Panią Dyrektor
Ustaborowicz oraz Panią Przewodnik, która udzielała informacji o mijanych ciekawych miejscach m.in.
teren walk o przyczółek Magnuszewski.
W czasie jazdy kpt. Stanisław
Hałaczkiewicz – prezes Koła Lotniczego, opowiedział swoje przeżycia

wojenne, czasu zakończenia II wojny
światowej.
Po przyjeździe do Kazimierza Dolnego, nastąpił krótki odpoczynek na
rynku. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Ruin Zamku, a co odważniejsi
udali się na Wieżę Obronną, górującą
nad pięknym miejscem, skąd podziwiano piękne widoki miasta i okolicy.
Po tej „wspinaczce”, trochę zmęczeni,
zjedliśmy obiad w restauracji. Kolejnym obiektem zwiedzania był Kościół
Franciszkanów.
Następnie spacerkiem wzdłuż Wisły
poszliśmy do autokaru. Należy podkreślić, że cały czas naszej wędrówki był
relacjonowany, wyjątkowo obszernie,

przez Panią Przewodnik. Ruszyliśmy
do Puław, aby zwiedzić Muzeum, Pałac
oraz Park Czartoryskich. Zwiedziliśmy
Dom Gotycki, Świątynię Sybilli oraz
Park.
Tak Kazimierz Dolny jak i siedziba
Czartoryskich, to wspaniałe relikty naszej historii godne poznania i podziwu!
Należy uznać również wyjątkową,
uprzejmą obsługę autokaru z podkreśleniem bezpiecznej jazdy, która około
godz.20.00 zakończyła się przed Ratuszem.
Wielkie brawa dla organizatorów tej
pięknej wycieczki!
Kombatanci dziękują i kłaniają się za
pamięć o Nich!
M.K.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
„Pod wierzbami”
ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa, tel./fax: (022) 868-00-05
www.opswlochy.waw.pl
dom.samopomocy@op.pl,
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
Zaprasza
OSOBY W WIEKU OD 18 DO 60 LAT
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ZAPEWNIAMY:
• DZIENNY POBYT OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00–16.00,
• TERAPIĘ ZAJĘCIOWĄ W PRACOWNIACH: CERAMICZNEJ, PLASTYCZNEJ, ROBÓTEK RĘCZNYCH, KULINARNEJ,
• TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH, ZARADNOŚCI ŻYCIOWEJ, UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I INTERPERSONALNYCH ORAZ TRENINGI HIGIENICZNO –PIELĘGNACYJNE,
• ZAJĘCIA RUCHOWE (ROWERKI, BIEŻNIA, STÓŁ DO TENISA STOŁOWEGO),
• MUZYKOTERAPIĘ, CHOREOTERAPIĘ, BIBLIOTERAPIĘ, TEATROTERAPIĘ, DOGOTERAPIĘ,
• ZAJĘCIA REEDUKACYJNE, KOMPUTEROWE, GRY TOWARZYSKIE, SPACERY, WYCIECZKI,
• POSIŁKI,
• PORADNICTWO RODZINNE, W TYM M.IN. KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE, PSYCHIATRYCZNE, PSYCHOEDUKACJA,
• POMOC W PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCIACH ŻYCIOWYCH,
• INTEGRACJĘ ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ
• AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ UWZGLĘDNIAJĄCĄ MOŻLIWOŚCI I ZAINTERESOWANIA UCZESTNIKÓW,
• WSPIERANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH UCZESTNIKÓW I ICH RODZIN (GRUPY WSPARCIA,
SOCJOTERAPIA, TERAPIA GRUPOWA I INDYWIDUALNA),
• SPECJALISTYCZNĄ OPIEKĘ PIELĘGNIARSKO-TERAPEUTYCZNĄ.
Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod wierzbami” jest umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
• Wniosek o skierowanie na zajęcia do ŚDS poprzedzony jest skompletowaniem niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania,
• Wysokość opłat za korzystanie z usług ŚDS ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej wydanej na podstawie
przeprowadzonego wywiadu środowiskowego i załączonej dokumentacji w uzgodnieniu z uczestnikiem lub opiekunem,
• Odpłatność uzależniona jest od posiadanego dochodu.

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

Miesięcznik
Biuletyn Informacyjny Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Adres redakcji: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
tel.: 022 57-58-926, fax 022 868-37-77
www.ud-wlochy.waw.pl
promocja@ud-wlochy.waw.pl

Redaguje: Zespół
Wydawca: Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257,
02-133 Warszawa, tel. (022) 57 58 750
Realizacja: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl
Redakcja nie odpowiada za treść materiałów przekazywanych
do publikacji w Biuletynie

