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Rewitalizacja instrumentem
rozwoju Dzielnicy Włochy

Czy Pani/Pana zdaniem w naszej
dzielnicy potrzebny jest program
ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno – środowiskowego
w postaci Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy?

Zapraszamy serdecznie wszystkich
Mieszkańców Dzielnicy Włochy do
wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wypełnienia ankiet dotyczących rewitalizacji.
Przygotowujemy właśnie założenia
do projektu Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy. Dzięki Państwa
udziałowi zdiagnozujemy obecną sytuację w Dzielnicy i wskażemy priorytety
rewitalizacji.

Osiedle przy stawie Koziorożca

SUKCES
DZIELNICY
WŁOCHY

ul. 1 Sierpnia

Dzielnica Włochy jako jedna
z pierwszych rozpoczęła realizację
projektów współfinansowanych ze
Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w perspektywie finansowej 2007–2013. Projekty zostały
bardzo wysoko ocenione przez Komisję Oceny Projektów i czekają na
podpisanie umowy o dofinansowanie. Zaangażowanie osób z Urzędu
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy, odpowiedzialnych za przygotowanie projektu,
zaowocowało
przygotowaniem
bardzo dobrej, pod względem formalnym a przede wszystkim merytorycznym, aplikacji projektowej.
O jakości projektów niech świadczy fakt, ze spośród 32 projektów
rekomendowanych w naszym województwie tylko pięć przygotowanych było przez urzędników samorządowych (przeważały projekty
firm komercyjnych), dlatego sukces
Dzielnicy Włochy jest tym bardziej
godny pochwały i naśladowania.
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Kombatantów ZKRP i BWP s. 14, Biwak w Puszczy Kampinoskiej s. 15

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
W lipcu i sierpniu dyżury odbywają się
po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem
Obsługi Rady Dzielnicy, tel. 022 575 88 02.

17.00–18.00

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

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

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
W lipcu i sierpniu dyżury odbywają się
po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem
Obsługi Rady Dzielnicy, tel. 022 575 88 02.

6

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
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0605-196-228
57-58-802

0506-767-957
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REWITALIZACJA

INSTRUMENTEM ROZWOJU
DZIELNICY W£OCHY
Czy Pani/Pana zdaniem w naszej dzielnicy potrzebny jest program
o¿ywienia gospodarczego, spo³ecznego i przestrzenno - œrodowiskowego
w postaci Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy W³ochy?
Zapraszam serdecznie wszystkich Mieszkañców Dzielnicy W³ochy do wziêcia udzia³u
w konsultacjach spo³ecznych i wype³nienia ankiet dotycz¹cych rewitalizacji.
Przygotowujemy w³aœnie za³o¿enia do projektu Mikropogramu Rewitalizacji Dzielnicy W³ochy.
Dziêki Pañstwa udzia³owi zdiagnozujemy obecn¹ sytuacjê w Dzielnicy i wska¿emy priorytety
rewitalizacji.
Rewitalizacja jest kompleksowym, wieloletnim, prowadzonym na okreœlonym obszarze procesem
przemian przestrzennych, technicznych, spo³ecznych i ekonomicznych.
Dziêki Pañstwa opinii wspólnie mo¿emy osi¹gn¹æ cel - nadaæ dzielnicy now¹ jakoœæ i stworzyæ
warunki do lepszego rozwoju.
Ankiety dostêpne s¹:
- na stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy W³ochy - www.ud-wlochy.waw.pl
- w Punkcie Informacyjnym Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców (parter Urzêdu Dzielnicy)
- w jednostkach organizacyjnych na terenie Dzielnicy m.in. OPS, Domu Kultury “W³ochy”,
Bibliotece Publicznej, ZGN, przychodniach zdrowia i placówkach oœwiatowo-wychowawczych
Wype³nione ankiety prosimy o przes³anie:
- drog¹ e-mailow¹ na adres: rewitalizacja@ud-wlochy.waw.pl,
- drog¹ pocztow¹ na adres Urzêdu: al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lub z³o¿enie w Punkcie Informacyjnym WOM w Urzêdzie Dzielnicy W³ochy
- b¹dŸ w/w jednostkach organizacyjnych.
Z góry dziêkujê za poœwiêcony czas.

Micha³ W¹sowicz
Burmistrz Dzielnicy W³ochy
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Źródło: ulotka informacyjna przygotowana przez Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy
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Aktywna Zawodowo
Zapraszamy wszystkie Panie, które chciałyby
uczestniczyć w projekcie „Od A do Z” do zgłaszania się na wstępne rozmowy. Projekt rusza 1 września, realizowany będzie w byłym Klubie Pracy przy
ul. 1 Sierpnia 32.
Czekamy na Panie chcące powrócić do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych, długotrwale
bezrobotne, które mają trudności ze znalezieniem pracy
z powodu niskich albo nieaktualnych kwalifikacji zawodowych i które posiadają „bariery wewnętrzne” spowodowane długotrwałą nieobecnością na rynku pracy.
Osobą, z którą należy się kontaktować w sprawie
rozmów wstępnych jest:
p. Hanna Wieloch
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Włochy
hwieloch@ud-wlochy.waw.pl
tel. 0 501 215 856, 022 57 58 843

1

sierpnia br. o godz. 10 odbyły się
w naszej dzielnicy uroczystości
związane z 64 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Spotkanie miało miejsce przed pomnikiem – kapliczką
Bazy Lotniczej „Łużyce” u zbiegu ulic
Żwirki i Wigury oraz 17 stycznia.
Podczas uroczystości zebrani goście
i mieszkańcy dzielnicy wysłuchali historycznego zarysu Powstania Warszawskiego, fragmentów wspomnień Powstańców,
zmówiono modlitwę za Powstańców
i mieszkańców stolicy. Na zakończenie
złożono kwiaty i zapalono znicze.
Także w ramach obchodów rocznicy
Powstania w Dzielnicy Włochy przed
budynkiem Okęckiej Sali Widowiskowej,
Fundacja Pointa przedstawiła program
„Powstańczej ulicy 1 Sierpnia 1944”.

Park Marka Kotańskiego
Od kilku tygodni teren zielony zlokalizowany w Dzielnicy
Włochy w rejonie ul. 1 Sierpnia, al. Krakowskiej i linii kolejowej nosi oficjalną nazwę, Park „Marka Kotańskiego”.
Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas sesji Rady
m.st. Warszawy, która odbyła się 10 lipca br.
Starania włochowskich samorządowców o nazwanie tego
terenu imieniem Marka Kotańskiego trwały kilka lat.
W 2002 r. Rada b. Gminy Warszawa – Włochy podjęła uchwałę w sprawie nazwania skweru i ulicy w Dzielnicy
Włochy im. Marka Kotańskiego. Ponieważ zgodnie z obowiązującą procedurą musi minąć 5 lat od śmierci osoby, aby
upamiętnić teren czy ulicę jej imieniem, do sprawy powrócono w 2007 r. na wniosek Burmistrza Dzielnicy Włochy.
Przestrzegając zasady nienazywania dwóch obiektów tą
samą nazwą, zdecydowano rekomendować propozycję nazwania w ten sposób terenu zielonego.
Ze względu na wielkość obszaru i jego rekreacyjno-wypoczynkowy charakter teren ten oficjalnie już nosi nazwę: Park
Marka Kotańskiego.  

Historia wiecznie żywa
Grupa Rekonstrukcji Historycznej zapoznała mieszkańców ze szczegółami
umundurowania oraz uzbrojenia powstańców. Po części plenerowej odbył się
koncert piosenek powstańczych w aranżacjach przygotowanych przez młodych
artystów, m.in. w wykonaniu Katarzyny
Warno z zespołem. Ponadto można było
obejrzeć projekcję kroniki powstańczej
oraz grafiki o tematyce powstańczej, krakowskiego artysty Andrzeja Kowalczyka,
a także prace pokonkursowe „Powstańcza
ulica 1944”. Była to wypowiedź w formie
plastycznej na temat Powstania Warszawskiego w interpretacji mieszańców Dzielnicy Włochy.

Uroczyste obchody przy pomniku-kapliczce Bazy Lotniczej „Łużyce”

O historii pamiętamy nie tylko podczas uroczystości
państwowych, ale
również w trakcie
corocznego rajdu
historyczno-patriotycznego, kiedy to
młodzież uzupełnia
swoją wiedzę o wydarzenia historyczne XX wieku.
Wiosną br. wystartował
XXIII
Rajd
„Szlakiem
Naszej Historii”. Rajdem objęto 115
miejsc pamięci, znajdujących się na
terenie Włoch i Ursusa, a także gmin
i miast: Piastów, Pruszków, Lesznowola, Raszyn i Ożarów Mazowiecki.
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w XXIII Rajdzie „Szlakiem
Naszej Historii” odbyło się 3 czerwca
br. w Szkole Podstawowej nr 94.
Główny organizator Rajdu – p. Jan
Cierliński – Prezes Koła Nr 6 „Helenów”
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej dokonał całościowego podsumowania Rajdu. Mimo niesprzyjającej
aury w Rajdzie wzięło udział (łącznie)
ponad 4000 uczestników, przygotowano 114 tras pieszych i 79 rowerowych
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kultura
SZKOŁY PODSTAWOWE
a. Patrole piesze
I.	Miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 94
II.	Miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 66
III.	Miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 87
b. Patrole rowerowe
I.	Miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 94
II.	Miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 88
GIMNAZJUM
a. Patrole piesze
I. Miejsce – Gimnazjum Nr 112
II. Miejsce – Gimnazjum Nr 113
III. Miejsce – Gimnazjum Nr 114
b. Patrole rowerowe
I. Miejsce – Gimnazjum Nr 112
II. Miejsce – Gimnazjum Nr 113
Od lewej: Janina Rogg – z-ca Burmistrza Dzielnicy Włochy, Michał Wąsowicz – Burmistrz
Dzielnicy Włochy, Andrzej Krupiński – Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy

dostosowanych do wieku uczestników.
We Włochach udział w Rajdzie wzięło
680 uczniów, 93 opiekunów oraz 100
instruktorów.
Potem przystąpiono do wręczenia
nagród w klasyfikacji zespołowej i tak:

PONADGIMNAZJALNE
a. Patrole piesze
I.	Miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr 73 (Zespół Szkół nr 17)
II.	Miejsce – Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
b. Patrole rowerowe
I.	Miejsce – Zespół Szkół im. BohateFot. ww
rów Narwiku 

Obchody
przy ul. 1 Sierpnia

Przy skwerze
7 pp AK „Garłuch”
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Zawsze jest czas na spełnianie marzeń
Uśmiechnięci i radośni studenci, dyplomy, nagrody,
podziękowania, kwiaty i wiele życzliwych słów – w takiej
przedwakacyjnej atmosferze studenci Okęckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku żegnali rok akademicki 2007/2008.
Od początku funkcjonowania Uniwersytetu starościną roku
jest p. Elżbieta Sadzyńska, która chętnie zgodziła się

Elżbieta Sadzyńska – starościna roku na
Uniwersytecie Trzeciego Wieku

udzielić nam wywiadu.
Zakończył się już drugi rok akademicki Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, proszę powiedzieć jak
rozpoczęła się Pani przygoda z nauką
na Uniwersytecie i jak wyglądają
Państwa spotkania?
Elżbieta
Sadzyńska:
Działam
w Związku Kombatantów i będąc w Klubie Kombatanta we Włochach dowiedziałam się, że w 2006 r. powstaje w Dzielnicy Okęcki Uniwersytet III Wieku.
Ja już od kilku lat marzyłam o takiej
właśnie formie spędzania czasu i teraz
jest to możliwe.
Dzięki zaradności władz dzielnicy
i Dyrektor Uniwersytetu p. Małgorzaty
Ustaborowicz spotykamy się w każdą
środę w Okęckiej Sali Widowiskowej
przy ul. 1 Sierpnia 36a i mamy przyjemność uczestniczyć w wykładach z wielu
tematów, m.in. historii, literatury, wiedzy o teatrze, medycyny czy psychologii. W minionym roku akademickim zapoznaliśmy się np. z pracą banków, wie-

wanie p. Dyrektor Małgorzaty Ustaborowicz, bo to m.in. jej zawdzięczamy
powstanie Uniwersytetu, bez niej nie
byłoby tych wszystkich dokonań.
Jest Pani osobą bardzo zaangażowaną w studenckie życie Uniwersytetu, co zyskuje Pani dzięki uczęszczaniu na zajęcia?
Mam wrażenie, że po dwóch latach
spotykania się na wykładach i innych
zajęciach jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Sprzyjają temu liczne imprezy
integracyjne, wspólne wyjścia do muzeów, teatru, a także wycieczki.
Jest to doskonały sposób na integrację ludzi w pewnym wieku, w zajęciach
uczestniczą małżeństwa, ale jest też
bardzo dużo osób samotnych, jest to
wejście w nowe środowisko i stworzenie grupy przyjaciół, z którymi można
pójść na kawę, pojechać na wycieczkę,
a w chwili kiedy jest komuś smutno zawsze można zadzwonić.

„Nic mnie nie może boleć,
bo ja mam dzisiaj ciekawe wykłady”
my już na co zwrócić uwagę korzystając
z ich usług. Poznaliśmy jak działa Rada
Dzielnicy, praca radnych na rzecz mieszkańców, a podczas spotkania w Urzędzie
Dzielnicy Włochy poznaliśmy wydziały
i komórki organizacyjne urzędu.
Interesujący i bardzo praktyczny
w moim wieku jest trening pamięci.
Mieliśmy zajęcia z psychologiem oraz
ćwiczenia ze zdolności kojarzenia. Podczas lektoratów uczymy się również j.
angielskiego.
Tak wspaniała organizacja nie byłaby możliwa gdyby nie trud i zaangażo-

Kiedy jest się na emeryturze i sporo
już lat nie pracuje zawodowo, nie spotyka tak często z ludźmi to więzi międzyludzkie słabną. Na Uniwersytecie
jesteśmy sobie w stanie te nowe więzi
wytworzyć, wszyscy mamy jakieś zainteresowania i możemy je realizować.
W okresie aktywności zawodowej
nie zawsze jest czas na samorealizację,
a tę możliwość daje nam właśnie Uniwersytet III Wieku.
Ja mam wnuka – tegorocznego maturzystę, który widział ile czasu spędzam
nad maszyną do pisania i zapytał czy

nie prościej byłoby mi korzystać z komputera?
Przez dwa lata uczestniczyłam
w kursie informatyki i okazało się, że
jest mi teraz dużo łatwiej pisać.
Co Panią skłoniło do podjęcia nauki?
Zdobywanie wiedzy jest dla mnie
rzeczą ogromnie cenną i jest z tego
dwojaka korzyść – myślę, że nie tylko
dla mnie, bo chodząc na zajęcia rzadziej
chodzimy do lekarza.
Takie psychiczne zajęcie się innymi
sprawami, zupełnie innymi, zdobywaniem wiedzy, wyzwala nas od takiego
codziennego malkontenctwa.
Nic mnie nie może boleć, bo ja mam
dzisiaj ciekawe wykłady.
Kto może zostać studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
Nie trzeba mieć matury, można mieć
i 100 lat.
Korzystać może każdy niezależnie od
wieku i od poziomu wykształcenia. Nie
trzeba zdawać żadnych egzaminów.
Opłacamy czesne – 60 zł. semestralnie. Mamy legitymację studencką,
która uprawnia nas do zniżek i tak np.
w Teatrze Dramatycznym możemy raz
w m-cu kupić dwa bilety z 50% zniżką.
Przy okazji chciałabym jeszcze
wspomnieć, że uczęszczam do Instytutu
Teatralnego. Działa tam Klub Aktywnego Widza. Chodzimy na sztuki często
kontrowersyjne i wspólnie o nich dyskutujemy, a dyskutować jest o czym.
Gorąco zachęcam.
Mają już Państwo własny uniwersytecki chór.
Tak. Mamy przy Uniwersytecie chór
„Kanon”, a w niedalekiej przyszłości
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chcielibyśmy zorganizować kółko teatralne.
Jaką wycieczkę, wyjście Pani najbardziej zapamiętała?
Bardzo lubię wędrować „Śladami historii Warszawy”. Spacerując po
Warszawie często bywam w Ogrodzie
Saskim i dopiero teraz dostrzegłam, że
jest tam pomnik Stefana Starzyńskiego,
a do tej pory go nie zauważałam.
Dopiero jak się idzie zwiedzać Warszawę z przewodnikiem, wszystko wygląda inaczej.
Czy większość studentów jest
z Dzielnicy Włochy?
Zdecydowanie tak, ale oprócz tego
z Ochoty, Pragi – Uniwersytet gromadzi
studentów praktycznie z całej Warszawy. Jesteśmy grupą 140 osób i mamy
cały czas miejsca dla nowych studentów.
Przez rok liczba słuchaczy się podwoiła.

Kto zdobył Pióro Burmistrza
Dzielnicy Włochy?
Upamiętnienie osoby Papieża Jana Pawła II oraz krzewienie kultury słowa to
główne cele Konkursu literackiego „Totus Tuus” o Pióro Burmistrza Dzielnicy
Włochy. Ogłoszony na początku kwietnia konkurs został uroczyście zakończony
w czerwcu. Wtedy też poznaliśmy zwycięzców i laureatów:
I m-ce – Małgorzata Wasiak – Gimnazjum nr 112
II m-ce – Tadeusz Charmuszko
III m-ce – Anna Dudzińska – Gimnazjum nr 112
Wspaniały i poruszający utwór zwyciężczyni I m-ca zaprezentujemy na łamach naszego biuletynu na początku października br., kiedy to będziemy obchodzili 30 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy

Działalność Uniwersytetu jest także dostrzegana przez mass media.
Wykłady nasze są transmitowane
przez Radio „Niepokalanów” i cieszą się
dużą popularnością. Nie jestem gołosłowna, bowiem z Panią Dyrektor i p. Grażyną
Kercelli brałyśmy udział w audycji dotyczącej działalności naszego Uniwersytetu
i mimo późnej pory (po godz. 21) odzew
słuchaczy był bardzo duży. Jest ogromne
zapotrzebowanie społeczne na działanie takich uniwersytetów. We wrześniu
z okazji rozpoczynających się Dni Seniora, dzięki uprzejmości p. Iwony Schymalli brałam udział w audycji „Kawa czy
herbata” w programie 1 TVP.
W jaki sposób zachęciłaby Pani
wszystkich, którzy mieliby ochotę do
Państwa dołączyć?
Przede wszystkim można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, można
pogłębiać swoje zainteresowania, nawiązywać nowe kontakty, zwiedzać Polskę,
zagranicę, a także Warszawę dostrzegając ją w inny, interesujący sposób.
Bardzo dziękuję za poświęcony
czas.

Rozmawiała:
Daria Porębska

Wszystkich zainteresowanych nauką
na Okęckim Uniwersytecie III Wieku
prosimy o kontakt z Domem Kultury
„Włochy”, tel. 022 868 02 01.
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pomoc społeczna

Świadczenia
rodzinne
Od 1 lipca 2008r nastąpiła zmiana podmiotu
wypłacającego świadczenia rodzinne, opiekuńcze
i zaliczki alimentacyjne.
Zadania te przejęli z Ośrodków Pomocy
Społecznej Burmistrzowie Dzielnic m.
st. Warszawy i są one realizowane przez
Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnic.
Dla wygody klientów w Urzędzie
Dzielnicy Włochy utworzono oddzielne stanowiska w których przyjmuje
się wnioski, a także udziela informacji,
można tam też skorzystać z pomocy
urzędników w prawidłowym wypełnianiu wniosków.
Ponadto wszyscy pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców zostali
powiadomieni o nowych zadaniach realizowanych przez Urząd w związku
z tym także udzielają zainteresowanym
niezbędnych informacji dotyczących
w/w świadczeń.
Przypominamy, że w wnioski można składać w Urzędzie Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257, w pokoju 308, III p.
Informacje w powyższej sprawie
można uzyskać pod numerami tel.:
0-22 57-58-822
tel./fax 0-22 86-85-489

Uprzejmie
informujemy,
że na podstawie Uchwały Nr
XXIX/915/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17.04.2008 roku,
od 1 lipca 2008 roku zmianie
uległa siedziba
DZIELNICOWEGO ZESPOŁU REALIZACJI ROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
obecnie mieści się on przy
ul. Centralnej 24 w Warszawie, czynny jest w każdy wtorek
miesiąca w godz. 16.00–18.00,
tel. 022-846-82-38.

INFORMACJA
Na podstawie Uchwały Nr XXIX/915/2008 Rady m.st. Warszawy
z dnia 17.04 2008 roku informujemy, iż od 1 sierpnia 2008 roku
PUNKT INFORMACYJNO- KONSULTACYJNY
mieści się przy ul. CENTRALNEJ 24 w WARSZAWIE,
Telefon 022-846-82-38
PUNKT INFORMACYJNOKONSULTACYJNY
PRZY URZĘDZIE DZIELNICY
WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
ul. Centralna 24
Tel. 022 846 – 82 – 38
Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek
16.00–20.00
Wtorek
10.00–14.00
Środa
16.00–20.00
Czwartek
10.00–14.00
Piątek
16.00–20.00
Poradnictwa i konsultacji
specjalistycznych udzielają:
– prawnik
– terapeuta uzależnienień
– pielęgniarka
– psycholog
PUNKT INFORMACYJNOKONSULTACYJNY
UDZIELA POMOCY
BEZPŁATNIE I ANONIMOWO!

KOMU POMAGAMY:
Osobom uzależnionym od alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych,
członkom ich rodzin oraz osobom
zagrożonym przemocą w rodzinie,
będącym w kryzysie, niepotrafiącym
samodzielnie rozwiązać swoich
problemów.

Świadczone usługi:
– wstępna informacja i edukacja
na temat choroby alkoholowej,
metod i możliwości jej leczenia,
współuzależnienia i form pomocy
rodzinom z problemem alkoholowym
oraz postępowania w przypadku
przemocy w rodzinie
– wstępna motywacja do przyjęcia
pomocy
– działalność informacyjnokonsultacyjna w następujących
dziedzinach:
uzależnienia
współuzależnienia
możliwości podjęcia leczenia
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
• innych problemach życiowych,
wymagających pomocy
specjalistycznej
•
•
•
•

TRYB PRZYJMOWANIA:
– porady bezpośrednie – osobiste
konsultacje
– poradnictwo telefoniczne dla
osób zgłaszających się do Punktu
Informacyjno Konsultacyjnego
przy ulicy Centralnej 24

POTRZEBNA KREW !!!

W związku z ogromnym zapotrzebowaniem w okresie wakacji na krew
w całym kraju oraz licznymi ofiarami wojny w Gruzji, apelujemy do wszystkich Mieszkańców o włączenie się do akcji honorowego oddawania krwi.
21 sierpnia (czwartek) br. w godz. 10.00–14.00 na parkingu przy Urzędzie Dzielnicy Włochy będzie podstawiony ambulans Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa.
Uprzejmie prosimy o przyłączenie się do akcji!!!
Nr 6(28) lipiec-sierpień 2008
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edukacja

Bezpieczne życie
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
„dzieci i młodzieży” jest nadrzędnym
zadaniem, które spoczywa na wielu instytucjach, w tym także i szkoły.
Dlatego też, we wrześniu 2007 r.
w szkołach podstawowych naszej dzielnicy rozpoczęło realizację programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”. Autorem
programu jest Szwedzka Liga Obrony
Kraju. Objęto nim dzieci klas I–III. Program uczył zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w domu, w szkole, czy
na wakacjach. Uczy dzieci jak mają oceniać potencjalne zagrożenia, jak uniknąć
niebezpiecznych sytuacji, jak udzielić pierwszej pomocy, jak postępować
w trudnych sytuacjach (np. zgubienia
się). Uczy co robić, by nie dopuścić do
wychłodzenia organizmu.
W dniu 10.06.2008 r. w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia odbyło się uroczyste podsumowanie programu. Na tę uroczystość dzieci z SP nr
94 wykonały dekoracje w formie plakatów nt. bezpiecznego wypoczynku.
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Po przywitaniu
przez p. dyrektor
Barbarę Wojtyś
zaproszonych gości, zaprezentował
się zespół wokalny
prowadzony przez
p. T. Cieślik i p.
J. Janiszka, a grupa karateków pod
kierownictwem p.
Jarosława Gajka przedstawiła ciekawy
układ.
Rywalizacja pomiędzy szkołami nr:
66, 87, 88, 94 odbyła się w formie konkursu „Żyj i baw się bezpiecznie”, który
przygotowała i poprowadziła p. B. Osiecka. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą
i umiejętnościami z zakresu zachowania
się w różnych sytuacjach zagrożenia. Imprezie towarzyszyła miła, radosna atmosfera, a Straż Pożarna na tę okazję przygotowała pokaz. Na zakończenie ogłoszono
wyniki konkursu: I m – SP nr 94, II m –
SP nr 66 i SP nr 87, III m – SP nr 88.
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Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody: plecaki, bidony, kaski rowerowe,
światła rowerowe, torby do rowerów
oraz opaski odblaskowe. Fundatorem
nagród było Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego oraz Zarząd
Dzielnicy Włochy. Program cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Wdrażał dzieci do aktywnej postawy w sytuacji zagrożenia i poszerzył
wiedzę na temat bezpieczeństwa.
Barbara Grzelak
Koordynator programu w SP nr 94

edukacja

Przedszkolaki też żegnały
rok szkolny
W Przedszkolu Nr 313 przy ul. Sulmierzyckiej zakończono w czerwcu uroczyście rok szkolny 2007/2008 i przywitano wakacje.
Ogromną atrakcją było przedstawienie „Kopciuszek”, gdzie w role aktorów
wcielili się rodzice przedszkolaków.
Bajeczne stroje, profesjonalne przygotowanie i doskonała gra rodziców – to
wszystko dowodzi, że nie tylko przedszkolaki lubią bajki.
Fot. ww

Dzieci z Przedszkola Nr 313

45-lecie Szkoły Podstawowej Nr 227
„... Gdy kiedyś,
kiedyś po latach
pod wpływem nieubłaganego
działania czasu
zmurszeją mury szkolne
tysiąclatek,
pozostaną trwałe
i najcenniejsze owoce:
lepsze, światlejsze pokolenia
w tych murach wychowane...”

Gdyby ktoś w pierwszym tygodniu
czerwca zawitał do Szkoły Podstawowej Nr 227, mógłby odnieść wrażenie,
że znalazł się na placu budowy.
Na parterze kilku budowniczych
wznosi mokotowskie kamienice i Łazienki Królewskie. Na piętrze powstaje
natomiast z gruzów (a w zasadzie z kartonów) Praga i Śródmieście. Przy dźwiękach „Idziem na Pragę” otwarty zostaje
Bazar Różyckiego, a ZOO zapełnia się
lokatorami. Na drugim korytarzu panuje

nieco inny nastrój. W takt piosenki „Budujemy nowy dom” w pocie czoła pracują
przodownicy pracy. Dzięki ich wysiłkowi
widać już Dom Partii i wspaniały Pałac
Kultury. Wbrew pozorom nie jest to jednak powojenna odbudowa stolicy. Przyczyna całego zamieszania jest zupełnie
inna. Z ogromnym rozmachem powstają
tu wspaniałe dekoracje na obchody święta
Nr 6(28) lipiec-sierpień 2008
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edukacja / sport
Szkoły, w tym roku przypada bowiem jej
45-lecie. Z tego powodu postanowiliśmy
więc ukazać dzieje Szkoły, a także Warszawy na przełomie tych lat.
Pani dyrektor, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz wybrani
rodzice dołożyli wszelkich starań, aby
uroczystość była udana. Z pełnym przekonaniem można też stwierdzić, że tak
właśnie się stało.
6 czerwca nikt z nas nie krył zdenerwowania. Po porannych próbach i ostatnich poprawkach dekoracji, z niecierpliwością czekaliśmy na gości. Władze
Dzielnicy Włochy, dyrektorzy, dawni
pracownicy szkoły, absolwenci oraz
wiele innych ważnych osób zaszczyciło
nas swoją obecnością.
Po pięknym przemówieniu pani dyrektor Barbary Drozd i innych oficjalnych wystąpieniach, uczniowie zaprosili
widzów w podróż przez historię Szkoły.
W przygotowanym przez nich specjalnym wydaniu Dziennika Telewizyjnego
zaprezentowali najważniejsze wydarzenia z życia naszej placówki. Wycieczkę te rozpoczęliśmy w 1962 r., kiedy to
gmach przy Astronautów zapełnił się
pierwszymi uczniami. Fragmenty szkolnych kronik, slajdy i uczniowskie pokazy
niczym wehikuł czasu przeniosły nas do
minionych wydarzeń. Ta sentymentalna,
wzruszająca podróż uświadomiła nam, że
niezależnie od historycznych zawirowań
czy też zmieniających się dyrektorów,
Szkoła Podstawowa Nr 227 zawsze pozostaje taka sama. Po prostu wspaniała
i wyjątkowa. Atmosfera tej Szkoły sprzyja wszelkim inicjatywom i nawiązywaniu przyjaźni. Najlepszym dowodem na
to jest kabaret nauczycielski „Szkolne
Baby”, którego i tym razem nie mogło zabraknąć. Szalone nauczycielki zrobiły gościom, jak również pracownikom Szkoły
niespodziankę, przenosząc ich w „PRL-u
czar”. A kiedy wykonały już 200% normy, zaprosiły zebranych do zwiedzania
przygotowanych na tę okazje wystaw i na
zasłużony poczęstunek. Dawne kroniki,
zdjęcia, prace uczniów i wspomniane już
dzielnice bardzo się podobały.
Goście pełni wrażeń opuścili Szkołę,
a gospodarzom dopiero teraz zmęczenie dało się we znaki. Wszyscy jednak
zgodnie stwierdziliśmy, że warto było.
Dla tej Szkoły zawsze warto!
Małgorzata Fil
nauczyciel języka polskiego
SP 227
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Piłkarze KS „Przyszłość”
– Włochy w IV Lidze !!!
W bieżącym roku w 80-lecie
powstania naszego klubu, piłkarze
grający w lidze okręgowej odnieśli
największy sukces awansując do IV Ligi.
Na ten wielki sukces złożyło się przede
wszystkim wielkie zaangażowanie
zawodników oraz działaczy. W sezonie
2003/2004 zespół awansował do
Mazowieckiej Ligi Seniorów. Po dwóch
latach występów w MLS spadliśmy
do Ligi Okręgowej. Przystępując do
rozgrywek w sezonie 2007/2008 przed
zespołem Zarząd Klubu postawił jeden
cel, awans do IV Ligi. Rundę jesienną
2007 zespół zakończył na I miejscu.
Podczas przygotowań do rozgrywek
rundy wiosennej 2008 nastąpiła duża
mobilizacja zawodników. Kluczowym
spotkaniem w rundzie wiosennej
było zwycięstwo nad zespołem SS
„Białołęka” 1:0.
Na zakończenie rozgrywek w lidze
okręgowej nasza drużyna zajęła I miejsce z dorobkiem 77 punktów. Zdobyliśmy 106 bramek, straciliśmy 23 bramki. Najlepszym strzelcem został Artur
Witkowski, 21 bramek.
Wielki sukces został osiągnięty
dzięki konsekwentnej długoletniej pra-

cy szkoleniowej pracy trenera kolegi
Witolda Bogdańskiego, dużemu zaangażowaniu kierownika zespołu kolegi
Jarosława Pszczółkowskiego. Awans
został osiągnięty również dzięki zaangażowaniu prezesa naszego klubu kolegi Włodzimierza Makowieckiego wraz
z zarządem klubu i zespołem pracowników.
Najważniejszym celem naszej drużyny jako benjaminka jest utrzymanie się
w pierwszym roku występów IV lidze.
W sezonie 2007/2008 zespół występował w następującym składzie:
Włodarczyk Adam, Matys Radosław, Miszkurka Marcin, Żak Wojciech,
Garbaliński Jarosław, Blicharski Rafał,
Miszkurka Wojciech, Siennicki Tomasz,
Sieński Tomasz, Staszewski Grzegorz,
Tabor Krzysztof, Witkowski Artur, Pluciński Rafał, Kosno Filip, Wiliński Bogusław, Stępień Marcin, Zakroczymski
Marcin, Styczyński Grzegorz, Mydłowiecki Bartek, Ligenza Rafał, Piątek
Artur, Najder Mateusz, Tarwacki Michał.
KS „Przyszłość” – Włochy
Krzysztof Szczęsny

Zespół KS „Przyszłość” – Włochy.
W pierwszym rzędzie od lewej strony:
Wojciech Żak – kapitan zespołu, Jarosław Pszczółkowski – kierownik drużyny, Marcin Stępień, Bogusław Wiliński, Marcin Zakroczymski, Tomasz Sieński, Filip Krosno, Tomasz Siennicki, Grzegorz Staszewski, Przemysław Bałazy, Marcin Miszkurka
Od lewej stoją:
Krzysztof Szczęsny – spiker, Włodzimierz Makowiecki – prezes klubu, Witold Bogdański –
trener, Artur Piątek, Marcin Miszkurka, Jarosław Garbaliński, Adam Włodarczyk, Radosław
Matys, Rafał Pluciński, Krzysztof Tabor, Rafał Blicharski, Bartek Mydłowiecki, Grzegorz
Styczyński, Wojciech Klang – vice prezes klubu, Tomasz Krosno – opieka medyczna.
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Rok szkolny 2007/2008 już za nami

S

portowe zakończenie roku szkolnego
2007/2008 w naszej dzielnicy odbyło
się w czerwcu w Gimnazjum Nr 114.
Nagrodzono i wyróżniono wielu
trenerów oraz zawodników, którzy na
co dzień dzielnie walczą o jak najlepsze
wyniki i promują tym samym Dzielnicę
Włochy.
Poniżej prezentujemy osiągnięcia
niektórych z osób, które odniosły sukces.
Aleksander Juc (SP 227) nagrodzony
został za wybitne osiągnięcia sportowe
w pływaniu.

SP Nr 88:
Magdalena Bonder
• Mini koszykówka – II miejsce
• Mini Piłka Ręczna – II miejsce
• Mini Piłka Nożna – II miejsce
• Mini Piłka Siatkowa – III miejsce

Gimnazjum Nr 112:

Dorota Gołdanowska – VI miejsce w Piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych
w Warszawskiej Olimpiady Młodzieży
Jacek Jankowski – Prezes „UKS
Ósemki – Warszawa Włochy”

Sławomir Blus – nauczyciel
• Zespół piłki siatkowej chłopców – III
miejsce w Warszawskiej Olimpiady
Młodzieży:
• Zespół sztafetowych biegów przełajowych chłopców – III miejsce
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży:
• Zespół sztafety olimpijskiej – II
miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie
Młodzieży:
Jacek Rudziński – nauczyciel
• Ringo dziewcząt i chłopców – III
miejsce w WOM:

Fot. Robert Pirosz

Ewa Daszczyk – nauczycielka
• Katarzyna Kulkowska – III m. w biegu na 100 m w WOM
Rafał Stępień – nauczyciel
• Adam Magdziarz – II m. w biegu na
400 m w WOM
• Łukasz Kostrzewa – II m. w biegu na
800 m w WOM
• Paweł Żukowski – III m. w biegu na
1500 m w WOM
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Gimnazjum Nr 113
– Zespół Szkół Nr 17
Izabela Wiśniewska – nauczycielka
• Unihokej chłopców – II miejsce
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży:
Natasza Wałachowska -nauczycielka
• Aleksandra Słowińska – II miejsce
w pchnięciu kulą w WOM
• Piłka nożna dziewcząt – III miejsce
w WOM:
Monika Kucharska – nauczycielka
• Łukasz Rysz – II miejsce w biegu na
100 m w WOM
Gimnazjum Nr 114
Arkadiusz Marek – nauczycielka
• Mariusz Brzeziński – VI miejsce
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży i III miejsce w biegu na 100m
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
Gimnazjum „Meridian”
Tomasz Wieczorek – nauczyciel
• Pływanie dziewcząt – IV miejsce
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży:
Osoby wyróżnione:
1.	Krzysztof Szczęsny – profesjonalna
działalność w zakresie upowszechniania sportu i organizacji imprez,
2.	Jerzy Grzybowski – upowszechnianie badmintona i współpraca z UKS
„Sprint”,
3.	Grzegorz Styczyński – działalność
w zakresie upowszechniania sportu
i organizacji imprez sportowych,
4.	Magdalena Żurek – prezes UKS
„Sprint”,
5.	Dorota Samoraj – prezes UKS „Przepiórki”,
6.	Bożena Wojda-Gołąbek – UKS
„Sprint”,
7.	Mirosław Pawliński – prezes UKS
„Karate dō”,
8.	Włodzimierz Makowiecki – prezes
KS „Przyszłość” – Włochy,
9.	Witold Bogdański – wiceprezes
„Przyszłość” – Włochy.
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!
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Jubileusz 35-lecia Lotniczego Koła
Kombatantów ZKRP i BWP

Na terenie naszej Dzielnicy ma od
ośmiu lat siedzibę Koło w Bazie Technicznej PLL LOT. Stąd w nowym, pięknym gmachu LOT-u odbyło się 8 maja
2008 roku ogólne Jubileuszowe zebranie wszystkich Członków – Kombatantów, w dniu 63 rocznicy zakończenia
II Wojny Światowej w Europie. Dla
byłych żołnierzy, obecnych weteranów,
był to najwspanialszy dzień w życiu.
W zebraniu tym, wspaniale zaaranżowanym, brali również udział dostojni
Goście, zaproszeni przez Zarząd Lotniczego Koła Kombatantów.
Zebranie prowadził Prezes L.K.K.
kpt. Stanisław Hałaczkiewicz ps. „Hasslim”, witając kolejno Członków Koła
oraz poszczególnych dostojnych Gości. Poproszono o powstanie wszystkich i odśpiewanie ROTY, a następnie uczczono minutą ciszy zmarłych
w ciągu 35-ciu lat Członków Koła. Po
podziękowaniu prezes wprowadził zebranych w krótką, ale wyczerpującą
historię Lotniczego Koła Kombatantów
w okresie całych 35 lat istnienia Koła,
gdzie wybijał się stale podstawowy
punkt pierwszego zadania Koła – patriotyzmu wobec Polski. To słowo, to
główne „Motto” L.K.K. szczególnie
propagowane jest wśród młodego pokolenia Polaków.
W przerwie na posiłek obiadowy
wykonano kilka fotografii pamiątkowych na tle „Żurawia” w głównym
hallu obiektu LOT oraz w parku na tle
istniejącego pomnika poświęconego
powieszonych pięciu Polaków – pracowników lot w okresie okupacji przez
Niemców.
Po powrocie na salę obrad przemawiali przeważnie szanowni Goście
m.in. Pan gen. bryg. Zbigniew Galec
obdarowując Prezesa od D-cy Sił Po-
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wietrznych piękną „Plakietą” Lotniczych Wojsk RP.
Ostatnią mówczynią była Pani Grażyna Hadler – przedstawicielka Polskich Linii Lotniczych LOT – naszego
sponsora spotkania. Pani Grażyna jest
naszym serdecznym przyjacielem, „dobrym Duszkiem” Kombatantów L.K.K.
Podczas dyskusji padało wiele słów
uznania dla społecznej pracy Zarządu,
Prezesa i Członków L.K.K., w wypowiedziach pojawiały się deklaracje stałej
pomocy dla istnienia i pracy społecznej
Koła. Na pożegnanie wzajemnie sobie
dziękowano. O godz. 13.30 zakończono
to wspaniałe spotkanie.
S.H. ps. „Hasslim”

Przepraszamy autorkę tekstu
pt. „Nie wszystkim jednakowo
słońce świeci” („Moja Dzielnica Włochy” Nr 5(27) czerwiec
2008) – p. Sobiesławę Szynkarek za zamieszczenie pod tekstem prywatnych numerów telefonów oraz omyłkowe pominięcie w tekście imienia i nazwiska
Dyrektor Domu Kultury „Włochy” p. Wiesławy Sadowskiej.
Redakcja

harcerze

Biwak w Puszczy Kampinoskiej
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czerwca 2008 roku Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej
Warszawa – Włochy po raz kolejny
spotkał się na biwaku w Puszczy Kampinoskiej. Zebraliśmy się jak zwykle
o godz. 10.00 na parkingu, przy pętli
autobusowej na ulicy Lazurowej. Było
to wygodne miejsce, szczególnie dla
tych osób, które nie mają samochodów
i chciały skorzystać z miejsc w autach
przyjaciół lub nie znają drogi na miejsce biwaku. Po kilkunastu minutach
kolumna samochodów wyruszyła drugą
w kierunku Leszna, a następnie na Wiktorów i na Wólkę Zaborowską.
Dojechaliśmy do pięknej posiadłości
w obrębie Puszczy Kampinoskiej, której
gospodarzami są druh Kazimierz Bucholc i jego małżonka Jadwiga. Oczywiście czekali już na nas na polanie otoczonej pięknymi brzozami i świerkami, na
które ustawiony był maszt, namiot oraz
przygotowane było ognisko. Jak zwykle
przybyłych powitał nasz komendant hm.
Eugeniusz Janc, zarządzając zbiórkę.
Wszyscy stanęli w kręgu, po czym wciągnięto na maszt flagę narodową. Oboźny
Jerzy Pieńkosz odczytał program zbiórki
– biwaku, a następnie rozkaz. Rozkaz dotyczył między innymi: obchodów „Dnia
Myśli Braterskiej”, udziału w Rajdzie
„Arsenał”, XXIII rajdu „Szlakiem Naszej

Historii”, spotkania Kręgu w Muzeum
Historii Harcerstwa, Ogólnopolskiego
XVII Złazu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej w Zielonej Górze. Po odczytaniu
rozkazu nastąpił kolejny punkt programu. Była to deklamacja druhny Wiktorii
Trierry – Frańczak wiersza Olgi Małkowskiej pt. „Przy ognisku” w związku
z ogłoszeniem przez Senat RP roku 2008
rokiem Olgi i Andrzeja Małkowskich.
Następnie oboźny ogłosił czas wolny na
wspólne śniadanie, spacer po Puszczy
Kampinoskiej, przyjacielskie rozmowy.
Stoły były zastawione smakołykami – przeróżnymi sałatkami, owocami,
przepysznymi wypiekami zrobionymi własnoręcznie przez uczestników
biwaku. Wykazali oni w pełni kunszt
kulinarny. Patrząc na stoły i wdychając
zapachy potraw, u wszystkich wzrastał
apetyt na degustację przywiezionych
rarytasów. Po śniadaniu oddaliśmy się
wspomnieniom dawnych czasów, rozmowie w gronie znajomych i przyjaciół
oraz spacerom po okolicznym lesie.
Następnym punktem programu była gawęda nt. Olgi i Andrzeja Małkowskich
(twórców harcerstwa) napisana przez
druha Mariana Czornaka, a odczytana
przez druha Zbigniewa Dziubkowskiego. Odpoczywając przy ognisku śpiewaliśmy różne piosenki harcerskie, ta-

Przed wyjazdem na biwak

Przy ognisku

kie jak: „Płonie ognisko i szumią knieje”, „To były piękne dni”, „Czerwony
pas”, „Idą skauci”, „Obozowe tango”
i inne stare, lubiane przez nas piosenki.
Potem była przepyszna grochówka
przygotowana przez naszych przemiłych gospodarzy oraz jak przy ognisku
przystało – pieczenie kiełbasek. Piękno
takich spotkań, wspaniała atmosfera,
wspólne śpiewanie pozostaną głęboko
w naszych sercach, dlatego będziemy
czekać z niecierpliwością na następne
spotkanie licząc, że zobaczymy się za
rok w dużo liczniejszym gronie, bo teraz było nas tylko 43 osoby.
A. Czarnecka
B. Pracz

Grochówka

Sztandar na maszt

Druh oboźny czyta rozkaz
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Akademia Karate-dō zaprasza na zajêcia Karate-dō Tsunami
Realizujemy program „Stop agresji i przemocy”

Zapisy
UKS Karate-dō ogłasza

do grupy ćwiczącej Karate-dō

Zapraszamy na zajęcia pokazowe w każdy wtorek i czwartek
Zapisy: we wtorki i czwartki przez ca³y wrzesieñ w godz. 18.00 - 19.30
Proponujemy:
1. Regularne zajêcia trzy razy w tygodniu
2. Opiekê wykwaliﬁkowanych instruktorów
3. Jasny i przejrzysty program szkoleniowy
4. Mo¿liwoœæ treningu przez wiele lat
5. Mo¿liwoœæ udzia³u w zgrupowaniach letnich i zimowych
6. Mo¿liwoœæ szkoleñ z najlepszymi instruktorami
7. Materia³y szkoleniowe

Warunki uczestnictwa:
1. Minimum 9 lat
2. Dobre wyniki w nauce
3. Regularny udzia³ w zajêciach
4. Udzia³ w letnim zgrupowaniu
Koszty:
1. Zajêcia prowadzone s¹ nieodp³atnie
2. Sk³adka cz³onkowska klubu 10 z³ msc.

Realizujemy program autorski „Stop agresji i przemocy”,
w ramach którego æwicz¹cy poznaj¹ miêdzy innymi zasady
udzielania pierwszej pomocy.

ZAPISY:
sala gimnastyczna SP nr 66, ul. Przepiórki 16/18,
w g o d z i n a c h 1 8 . 0 0 - 1 9 . 3 0 , we wtorki i czwartki wrzeœnia!

UKS Karate-dō jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zaewidencjonowanym
w B i u r z e S p o r t u i R e k r e a c j i m . s t . W a r s z a w y. W t e j S z k o l e j e s t e œ m y o d p o n a d 4 l a t !
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