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Wsiądź do „Mazovii” we Włochach
Mieszkańcy Włoch mogą już, w ramach Wspólnego Biletu
ZTM - KM, dojechać do centrum Warszawy także pociągiem
przyspieszonym "Mazovia" relacji Płock - Warszawa
Wschodnia.
Na przystanku Warszawa Włochy pociąg zatrzymuje się
o godz. 7.29. O 7.34 ma przystanek Dworcu Zachodnim.
Sześć minut później jest na Centralnym. Do Dworca
Wschodniego dojeżdża o godz. 7.52. Pociąg nie zatrzymuje
się na stacjach: Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.
Nowe rozwiązanie ułatwia dojazd do pracy mieszkańcom
Włoch, a także przesiadającym się w tym rejonie do kolei
pasażerom z Bemowa i Ursusa.
We Włochach zbiegają się linie kolejowe z Błonia i Grodziska Mazowieckiego. Szczególnie na tej drugiej trasie,
przebiegającej m.in. przez Pruszków i Piastów, już przed
stacją Warszawa-Włochy składy są mocno obciążone.
Dlatego też dla pasażerów zaczynających podróż na tym
przystanku kolejowym możliwość korzystania z dodatkowego pociągu będzie odczuwalnym udogodnieniem.
ZTM wystąpił do Kolei Mazowieckich o umożliwienie
pasażerom stołecznej komunikacji korzystania z „Mazovii”,
ponieważ zastąpiła ona w rozkładzie jazdy jeden z porannych
składów podmiejskich. Warto przypomnieć, że "Mazovia"
jest drugim dalekobieżnym pociągiem, w którym honorowane są także bilety ZTM.
www.ztm.waw.pl

NOC MUZEÓW

- 16 maja
odbędzie się szósta edycja znanej akcji
kulturalnej odbywającej się jako część
ogólnoeuropejskiej akcji „Europejska
Noc Muzeów”. Tego wieczoru warszawskie muzea będą bezpłatnie udostępnione dla zwiedzających. Jak co roku,
w czasie Nocy Muzeów, gości zapraszają również instytuty
narodowe - Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie Centrum,
Instytut Francuski, Instytut Słowacki i Węgierski Instytut
Kultury. Na trasie Pl. Narutowicza - Ratuszowa Zoo będzie
kursował zabytkowy tramwaj Chopina. W godz. 14-18
w tramwaju będzie rozbrzmiewać muzyka Chopina, a aktorzy będą czytać poświęcone kompozytorowi wiersze,
fragmenty listów i biograﬁi.
Noc Muzeów rozpocznie się o godz. 19 koncertem Grupy
MoCarta na Krakowskim Przedmieściu. Potem w kierunku
Pl. Zamkowego ruszy barwna parada teatrów ulicznych.
O godz. 21.00 na placu, przed kościołem św. Anny, odbędzie
się przedstawienie Teatru Akt. Potem co odzinę przed
największymi placówkami kulturalnymi odbywać się będą

7 czerwca
Dnia 7 czerwca odbędą się eurowybory. Wybierzemy 50
europosłów. Więcej informacji o Unii Europejskiej i nadchodzących wyborach oraz dokładny kalendarz wyborczy
można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl. Wewnątrz biuletynu numery obwodów
i siedziby obwodowej komisji wyborczej dla Dzielnicy
Włochy.
red.

Jesteśmy miejscem
przyjaznym rodzicom
i dzieciom.
W ramach IV edycji kampanii społecznej „O Mamma
Mia!” 2009 organizowanej przez Fundację MaMa, Urząd
Dzielnicy Włochy dołączył do listy miejsc dostosowanych
do potrzeb rodziców i ich małych dzieci. Cieszymy się
z przyznanego wyróżnienia, a rodzice z dziećmi są u nas
niezmiennie mile widziani!
red.

kolejne przedstawienia teatrów ulicznych. Warto wybrać
się też na ul. Próżną, gdzie na małej scenie przez kilka
godzin odbywać się będą kameralne koncerty. Planowana
jest także gra miejska na Pradze Północ. W tym roku,
co jest nowością, co czwarta placówka będzie otwarta
do 3 w nocy. Wszystkie pozostałe zaś do 1 w nocy.
Podobnie jak w latach ubiegłych, także w czasie tegorocznej Nocy Muzeów, M.St. Warszawa uruchomi
bezpłatny transport pomiędzy placówkami kulturalnymi.
Dzięki współpracy z Klubem Miłośników Komunikacji
Miejskiej zostało przygotowanych dziewięć muzealnych
linii autobusowych i jedna zabytkowa linia tramwajowa.
Po ulicach stolicy będą jeździć zabytkowe autobusy i tramwaje. Specjalnie na Noc przyjedzie blisko 20 „ogórków”.
Takiego jednorazowego zlotu tych pojazdów nie ma
nigdzie w Polsce!
Wstęp do wszystkim muzeów jest, jak co roku, ezpłatny.
Jedynie do Filtrów Warszawskich i na taras widokowy
Pałacu Kultury i Nauki zostały wprowadzone bezpłatne
zaproszenia, które będą rozdawane poprzez media.
źródło: www.um.warszawa.pl

nasze sprawy

Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lp.
1

2

Nazwisko i imię

dzień

godzina

Baranowska Teresa

I wtorek m-ca

17.00 -18.00

I poniedziałek m-ca

18.00 -19.00

III wtorek m-ca

18.00 -19.00
17.00 -18.00

Berłowska Halina

miejsce
Ratusz, al. Krakowska 257,p. 225

Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

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

I poniedziałek m-ca

18.00 -19.00

III wtorek m-ca

18.00 -19.00

JopowiczJacek

ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

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
022 57-58-802

9

Kostrzewski Juliusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0601-283-040

10

Krupiński Andrzej
I piątek m-ca

16.00 -17.00

886-477-436

OPS, ul. Czereśniowa 35

7

III piątek m-ca

0503-724-670

ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

3

6

telefon

0504-064-277

SP Nr 87, ul. Malownicza 31

godziny do
Wydział Obsługi Rady, pok. nr 216,
uzgodnienia
II piętro
tel. 57-58-802

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
022 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

SP Nr 87, ul. Malownicza 31

512-715-915

16

Sosnowski Sławomir

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 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

20

Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

17.00 -18.00

Budynek Wielofunkcyjny, III piętro
ul. 1 Sierpnia 36a

21

II środa m-ca

17.00 -19.00

III środa m-ca

17.00 -18.00

Wojdalski Janusz

ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatantów
obok wejścia do czytelni

0605-196-228
022 57-58-802

0506-767-957

0501-050-694

022 863-83-07
0602-327-558

OPS, ul. Czereśniowa 35
janusz_wojdalski@sggw.pl

Informujemy, że dyżury radnej Rady m.st. Warszawy p. Katarzyny Munio odbywają się w II piątek każdego miesiąca,
godz. 17.00 - 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, pok. 225, tel. 0 604 614 287
2
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obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z
2004 r. Nr 25 poz. 219 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LII/1580/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie
zmian w podziale m.st. Warszawy na obwody głosowania i uchwały Nr LII/1579/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia
2009 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do Parlamentu Europejskiego podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania
w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

651

ul. Atlasowa: cała, ul. Ciszewska: cała, ul. Dźwigowa: cała, ul. Galaktyki: cała,
ul. Globusowa: cała, ul. Nastrojowa: cała, ul. Nike: cała, ul. Parowcowa: cała,
ul. Redaktorska: cała, ul. Rejonowa: cała, ul. Trzcinowa: cała, ul. Wałowicka: cała,
ul. Zodiakalna: cała

652

ul. ks. J. Chrościckiego: 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 16/18, 20, 22,
ul. Cienista: od nr 4 do nr 20, ul. Flagowa: 2, 3, 4, ul. Koziorożca: cała, ul. Łuczek: cała,
ul. Łuki Małe: cała, ul. Łuki Wielkie: cała, ul. Michałowskiego: cała, ul. Obrońców Pokoju:
cała, ul. Promienista: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, ul. Przednia: cała, ul. Rybnicka: 29a, 31
i od nr 35 do nr 103, ul. Świerszcza: 2, ul. Świetlana: 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 8,
8a, 11, ul. Tumska: numery parzyste - od 4 do 46, ul. Zdobnicza: 3, 4

653

ul. ks. J. Chrościckiego: numery parzyste od nr od 26 do nr 72, ul. Flagowa: 6, 8, 9, 11,
13, 16, ul. Głubczycka: 26 i od nr 28 do nr 43, ul. Kraszewskiego: od nr 29 do nr 52,
ul. Latarnika: od nr 35 do nr 62, ul. Notecka: od nr 3 do nr 39, ul. Promienista: 9 i od nr
11 do nr 48, ul. Szuberta: od nr 45 do nr 78, ul. Świetlana: 10, 10a, i od nr 12 do nr 42,
ul. Tumska: numery nieparzyste – od 3 do 41, ul. Urszuli: 6, 6a, 8, 10, 12a, 14, 16, 18a,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 47, ul. Znicz: cała

654

ul. ks. J. Chrościckiego: numery nieparzyste – od 13 do 83, ul. Dekarska: cała,
ul. Dymna: cała, ul. Fraszki: cała, ul. Gęślarska: cała, ul. Głubczycka: od nr 1 do nr 25
i nr 27, ul. Jagny: cała, ul. Kraszewskiego: od nr 3 do nr 26a, ul. Latarnika: od nr 1 do
nr 34, ul. Paganiniego: cała, ul. Pianistów: cała, ul. Piątkowska: cała, ul. Potażowa:
cała, ul. Przepiórki:, cała, ul. Przyłęcka: cała, ul. Rybnicka: od nr 1 do nr 28 i nr 30, 34,
ul. Szuberta: od nr 1 do nr 42, ul. Świerszcza: od nr 5 do nr 88, ul. Urszuli: 1, 1a, 3, 5,
7, 7a, 9, 11, 13, 33, ul. Uśmiech: cała, ul. Wszemirowska: cała, ul. Zaranie: cała,
ul. Żeleńskiego: cała

655

ul. Solipska: cała, ul. Zapustna: cała

ul. Solipska 17/19
(Gimnazjum Nr 112)

656

ul. Batalionu Włochy: cała, ul. Fasolowa: cała

ul. Solipska 17/19
(Gimnazjum Nr 112)

657

ul. Akurat: cała, ul. Chrobrego: cała, ul. Husarska: od nr 3 do nr 12, ul. Kleszczowa: od
ul. Chrobrego 27
nr 1a do nr 14, ul. Łamana: cała, ul. Milanowska: cała, ul. Na Krańcu: cała,
ul. Popularna: 4/6, 6, 8/10, 12, ul. Ryżowa: od nr 1 do nr 29 i 34, ul. Sklepowa: cała, (Dom Kultury ,,Włochy”)
ul. Szczera: cała, ul. Tomnicka: od nr 1 do nr 8a, ul. Tynkarska: 15, 17, ul. Wilczycka:
numery parzyste – od 4 do 32

658

ul. Bratnia: cała, ul. Cegielniana: 1, 3, 7, 7a, 9, 17, ul. Drukarzy: 8, 18, ul. Dziupli: cała,
ul. Gryczana: 2, ul. Kłosia: cała, ul. Owalna: 9, 10, 14, 16, ul. Plastyczna: cała,
ul. Płużańska: cała, ul. Popularna: numery nieparzyste od 7 do 47, ul. Potrzebna: od nr
1 do nr 49, ul. Przecznica: cała, ul. Przesmyk: cała, ul. Składowa: cała, ul. Stajenna:
cała, ul. Stawy: cała, ul. Śląska: od nr 3 do nr 31, ul. Techników: cała
Nr 4 (35) maj 2009

ul. Globusowa 24
(Szkoła Muzyczna)

ul. Chrościckiego 2
(Biblioteka Publiczna)
(podjazd)

ul. Promienista 12A
(Zespół Szkół
Ogólnokształcących
nr 17)

ul. Przepiórki 18
(Szkoła Podstawowa
nr 66)

ul. Śląska 50/52
(Przedszkole Nr 71)

3

obwieszczenie
Nr
obwodu

4

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

659

ul. Budki Szczęśliwickie: 17, 19, 21, 33, 59, 59a, 59b, 67, ul. Chylońska: 9a, ul. Czereśniowa 118
ul. Czereśniowa: cała, ul. Czółenkowa: cała, ul. Drukarzy: 26, 32, 34, 36, 36a, 38,
(Ośrodek Pomocy
al. Jerozolimskie: 192, 192a, 192c, 192d, 192e, 192f, 192g, 194, 194c, 194g, 194h,
Społecznej)
196a, 196c, 198, 198a, 198b, 198c, 198d, 198e, 198f, 198g, 198h, 198k, 198l, 198m, (lokal dostosowany do
ul. Łopuszańska: 132, ul. Mikołajska: cała, ul. Naukowa: cała, ul. Patrolowa: 14, 16,
potrzeb wyborców
ul. Popularna: numery nieparzyste od 49 do 65,ul. Poronińska: 11, 15, 19, ul. Poziom- niepełnosprawnych)
kowa: cała, ul. Starowiejska: cała, ul. Szczęsna: cała, ul. Śląska: od nr 32 do nr 74,
ul. Włodarzewska: 97, 99/101, 112/114, 124, 125, ul. Wyrzyska: cała

660

ul. Badylarska: 2, 4, ul. Cietrzewia: cała, ul. Denarowa: cała, ul. Dukatowa: cała,
ul. Husarska: od nr 13/15 do nr 62, ul. Karatowa: cała, ul. Kleszczowa: od nr 15 do nr
41a, ul. Konewki: cała, ul. Krańcowa: cała, ul. Pana Tadeusza: cała, ul. Płomyka: cała,
ul. Popularna: numery parzyste od 14 do 64, ul. Sobótki: cała, ul. Tomnicka: od nr 9 do
nr 25, ul. Wilczycka: numery nieparzyste od 1 do 31, ul. Wylot: cała, ul. Zbocze: cała

661

ul. Analityczna: cała, ul. Bakalarska: cała, ul. Borsucza: cała, ul. Działkowa; 131, 131a,
ul. Fajansowa: cała, ul. Flisa: cała, ul. Geologiczna: cała, ul. Głuszycka: cała,
al. Krakowska 257
ul. Hejnałowa: cała, ul. Instalatorów: cała, ul. Jantar: cała, ul. Jutrzenki: od nr 99/101
(Ratusz)
do nr 186, ul. Kazimierza Wielkiego: cała, ul. Kolneńska: cała, al. Krakowska: numery (lokal dostosowany do
nieparzyste od 201 do 291, ul. Łobeska: cała, ul. Łopuszańska: od nr 4/6 do nr 118,
potrzeb wyborców
ul. Nadziei: cała, ul. Narożna: cała, ul. Nasienna: cała, ul. Orzechowa: cała, niepełnosprawnych)
ul. Podborska: cała, ul. Porcelanowa: cała, ul. Pryzmaty: cała, ul. Równoległa: cała,
ul. Skromna: cała, ul. Startowa: cała, ul. Stokrotki: cała, ul. Światowa: cała,
ul. Wagonowa: cała, ul. Zagadki: cała, ul. Zbąszyńska: cała

662

ul. Boryny: cała, ul. Cyprysowa: cała, ul. Jakobinów: cała, ul. Jamińska: cała,
ul. Janiszowska: cała, ul. Jutrzenki: od nr 81 do nr 98, ul. Krakowiaków: od nr 1 do nr
66, al. Krakowska: 118, 131a, 133, 133b, 134, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 153,
155, 157, 159, 173, 177, 179, 181, 193, 195, ul. Leonidasa: cała, ul. Lipowczana: cała,
ul. Materii: cała, ul. Modularna: cała, ul. Muszkietrów: od nr 41 do nr 76, ul. Prudnicka:
cała, ul. Robotnicza: cała, ul. Saperów: cała, ul. Serwituty: cała, ul. Skrzydlata: cała,
ul. Statyczna: cała, ul. Trojańska: cała, ul. Żegoty: cała

663

ul. Aksamitna: od nr 1 do nr 15 i nr 17, 17a, ul. Badylarska: 33, 41, 43a, 45, 49a, 51,
63, 91, ul. Buńczuk: cała, ul. Centralna: cała, ul. Daleszycka: cała, ul. Długopolska:,
cała, ul. Działkowa: 26, 30 i numery nieparzyste od 57 do 97, ul. Dzwonkowa: 1, 1a,
1b, 5, 7, 7a, 9, ul. Jutrzenki: od nr 2 do nr 79, ul. Kolumba: 51, 57, 61, 63, al. Krakowska:
85, 87, 91, 107, 109, 109a, 111, 111a, 113, 113a, 117, 117a, 119, 121, 123, 125, 127,
ul. Maciejki: cała, ul. Malownicza: cała, ul. Mineralna: cała, ul. Minutowa: cała,
ul. Municypalna: cała, ul. Muszkieterów: od nr 3 do nr 32, ul. Nieduża: cała,
ul. Obotrycka: cała, ul. Perlonowa: cała, ul. Rękodzielnicza: cała, ul. Ruchliwa: cała,
ul. Salomejska: 2, 4, 4a, 6, 8, 10, 14, 16, 18, ul. Scholastyków: cała, ul. Skibicka: cała,
ul. Sycowska: cała, ul. Trzos: cała

664

ul. Aksamitna: 16, 18, 20 i od nr 22 do nr 56, ul. Dzwonkowa: od nr 17 do nr 66a,
ul. Działkowa: numery nieparzyste od 7 do 51, ul. Emaliowa: od nr 4a do nr 27,
ul. Finałowa: 10, 12, ul. Foliałowa: cała, ul. Gidzińskiego: cała, ul. Hipolitowa: cała,
ul. Hipotezy: cała, ul. Janka Muzykanta: cała, ul. Katalogowa: cała, ul. Kolumba: od nr
1 do nr 36a, al. Krakowska: 4, 7, 8a, 10, 10a, 12, 14, 16a, 16b, 17, 18a, 18b, 20, 22,
23, 23a, 25, 26, 27, 29, 33, 33a, 33b, 35, 38, 39, 41, 41a, 42, 43, 45, 47, 48/52, 61, 62,
75, 78, 98, 102a, ul. Krótka: cała, ul. Kurzawska: cała, ul. Na Skraju: numery parzyste
od 2b do 66 i nr 19, ul. Odblask: cała, ul. Paluch: 1, 4, 12, ul. Pograniczna: cała,
ul. Popas: cała, ul. Rebusowa: cała w granicach administracyjnych m.st. Warszawy,
ul. Struga: cała, ul. Sworzniowa: cała, ul. Szyszkowa: 9b, 15, 16, 17, 21/23, 24, 26, 29,
31, 31b, 39, 40, 41, 44, 46, 58, 68, ul. Świetlista: cała, ul. Wolborska: cała, ul. Załuski:
cała, ul. Zbiorowa: cała, ul. Żniwna: cała

665

ul. Gładka: cała, al. Krakowska: numery parzyste – od 212 do 236, ul. Pilchowicka: cała,
ul. Gładka 16
ul. Radarowa: od nr 34 do nr 64, ul. Sabały: od nr 21 do nr 62, ul. Słowicza: 29 i od nr
(Zespół Szkół
31 do nr 60, ul. 17 Stycznia: od nr 54 do nr 76a, ul. Tapicerska: cała
im. Bohaterów Narwiku)
Nr 4 (35) maj 2009

ul. Cietrzewia 22a
(Szkoła Podstawowa
nr 94)
(lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

ul. Robotnicza 15
(Ośrodek Pomocy
Społecznej
- Filia)

ul. Malownicza 31
(Szkoła Podstawowa
nr 87)
(winda)

ul. Malownicza 31
(Szkoła Podstawowa
nr 87)
(podjazd od strony
boiska szkolnego)

obwieszczenie
Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

666

ul. Astronautów: 10, 12, 14, 15, 16, 16a, 17, ul. Drzewieckiego: 3, ul. Iłżecka: 10, 16,
ul. Sasanki: 6, 12, 14, ul. 17 Stycznia: 42, 44, 46, ul. Zarankiewicza: 7, 9, ul. Żwirki i
Wigury: 14, 15, 15a, 17, 17a, 19

ul. Astronautów 17
(Szkoła Podstawowa
nr 227)
(podjazd od strony
boiska szkolnego)

667

ul. Astronautów: 3, 4, 6, 8, ul. Bogucicka: 1, 7, 9, 11, ul. Hynka: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 17,
ul. Kinetyczna: 4, ul. 17 Stycznia: od nr 17 do nr 40, ul. Szybowcowa: 5, ul. Tańskiego:
3, 5, 7, ul. Wirażowa: cała, ul. Zarankiewicza: 4, 6a, ul. Żwirki i Wigury: 1, 1a, 1b, 2, 2b,
3, 5

668

al. Krakowska 257
ul. Czardasza: cała, ul. Dwudziestolatków: 20, ul. Hynka: 4a, al. Krakowska: numery
(Ratusz)
parzyste – od 262 do 272, ul. Lechicka: 33, ul. Sabały: od nr 4 do nr 20, ul. Słowicza: (lokal dostosowany do
od nr 1 do nr 28 i nr 30, ul. Strubiczów: 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 8, ul. Węgorzewska: cała
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

669

ul. Dwudziestolatków: 10, 12, 14, 15, 16, 18, ul. Lechicka: 14, 17, 19, 21, 23, 23a, 23b,
25, 25a, 27, 29, ul. Radarowa: 4a, ul. 1 Sierpnia: 45, 47, 47a, 49, 49a, 49b, 53

ul. Radarowa 4a
(Przedszkole nr 78)

670

ul. Dwudziestolatków: 1, 1a, 3, ul. Lechicka: 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 4, 5, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9,
11, 13, 15, ul. Radarowa: 1, 6a, 6b, 8, 8a, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 20, 24,
26, 28, 30, 30a, 32

ul. Radarowa 4b
(Szkoła Podstawowa
Nr 88)
(podjazd od strony
parkingu szkoły)

671

ul. Dwudziestolatków: 2, 2a, 4, 4a, 6, ul. Radarowa: 2a, 4, ul. 1 Sierpnia: 33, 35, 37,
39, 41

ul. Radarowa 4b
(Szkoła Podstawowa
nr 88)

672

ul. Leżajska: cała, ul. 1 Sierpnia: 11, 18, 19a, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, ul. Solińska:
cała, ul. Sulmierzycka: 3, 4, 6, ul. Ustrzycka: cała

673

ul. Astronautów 5
(Przedszkole nr 175)

ul. Sulmierzycka 1
(Przedszkole nr 313)

ul. 1-go Sierpnia 36a
(Przedszkole
Integracyjne Nr 314)
(lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

ul. 1 Sierpnia: 32a, 34, 34a, 36, 36b, 38, 38a, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 44, 44a

Prezydent m.st. Warszawy
/ - / Hanna Gronkiewicz - Waltz
Uwaga
Wyborca niepełnosprawny może być dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania
dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, na swój wniosek złożony w Urzędzie Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy al. Krakowska 257, w pok. nr 20 (WOM), najpóźniej do dnia 28 maja 2009 r.
Wyborcy niepełnosprawni, w celu złożenia wniosku o dopisanie do spisu mogą zamówić wizytę domową urzędnika
dzwoniąc pod numer telefonu 022 575-87-14
..
Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 7 czerwca 2009 r. będą otwarte w godz. 8.00 - 22.00
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Okęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku:

„Tu poznajemy smak życia”

Jaka inwestycja jest najbardziej opłacalna? To pytanie
zadają sobie sto razy dziennie wszyscy – zwłaszcza
w kryzysie.
Burmistrz dzielnicy Włochy, Michał Wąsowicz nie ma
kłopotu z odpowiedzią: „Inwestuję w ludzi. Na dodatek
w takich, na których inni chętnie by oszczędzali. Dlatego
od trzech lat, przy Domu Kultury Włochy działa Okęcki
Uniwersytet Trzeciego Wieku”.
Szefuje temu uniwersytetowi zastępca dyrektora tego
Domu Kultury, Małgorzata Ustaborowicz. Historyk
z wykształcenia , samorządowiec – z przekonania. Społecznik – z zamiłowania. I właśnie dzięki takim ludziom
– uniwersytet przed kryzysem dobrze się broni.
A ludziom – słuchaczom tej placówki – pomaga ten trudny
czas nie tylko przetrwać, ale przeżyć – interesująco,
pożytecznie, z korzyścią dla ich własnego rozwoju intelektualnego, a także dla zdrowia – psychicznego i ﬁzycznego.
Uniwersytet to ciekawe wykłady, ale też kluby zainteresowań: klub miłośników teatru, klub literacki. To także różne
koła zainteresowań i warsztaty twórcze: tkactwa artystycznego, batiku, ceramiki i witrażu. Nie do przecenienia
są zajęcia z informatyki – nie wszyscy słuchacze uniwersytetu zetknęli się z komputerami w pracy, nie wszyscy
mają komputer w domu, ale to nie oznacza, że ludzie
w dojrzałym wieku mają być wykluczeni z grona beneﬁcjentów współczesnej techniki i zdobyczy cywilizacyjnych.
Uniwersytet organizuje też lektorat języka angielskiego.
Organizuje też wycieczki – krajowe i zagraniczne. Poznawanie tradycji regionalnych, wyprawy na Kurpie,

do Białowieży, wędrówka śladami Długosza, do Sandomierza, to przykłady atrakcji turystycznych – dostępnych
naprawdę dla każdego.
Łyk kultury – i łyk zdrowia: gimnastyka rehabilitacyjna,
możliwość korzystania z basenu pływackiego – to wszystko
jest do dyspozycji słuchaczy Okęckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Nie zawsze wypchany portfel jest warunkiem koniecznym, by żyć ciekawie i z rozmachem. Trzeba jednak zrobić
ten pierwszy krok – dać sobie szansę i zapisać się do tego
uniwersytetu. A przekonają się Państwo, że życie przepysznie smakuje – nawet „po pięćdziesiątce”, i „po sześćdziesiątce” - też! Ludzie spotykają się tu ze sobą, odkrywają
w sobie pasje i talenty, zainteresowania, na które kiedyś
nigdy nie mieli czasu, no bo dom, praca, dzieci… Ale teraz,
kiedy weszli już w ten swój „trzeci wiek” – pora, by był
to dla nich samych wiek szczęśliwy.
„Nasi słuchacze rozumieją też coś, co warto przekazać
młodszym pokoleniom, że żyć naprawdę, to żyć dla innych
- dodają zgodnie Małgorzata Ustaborowicz i burmistrz
Michał Wąsowicz – i dlatego w imieniu Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zapraszamy wszystkich na festyn,
27 czerwca do Centrum Kultury i Rekreacji im. Marka
Kotańskiego, przy ulicy 1 Sierpnia 36. Atrakcje gwarantowane, każdy znajdzie tam coś ciekawego, dla siebie, swoich
dzieci, a może i wnuków. Nasi słuchacze zaprezentują swoje
obrazy, gobeliny, rzeźby. Posłuchamy wierszy, trochę
muzyki. Będą konkursy z nagrodami – warto do nas przyjść.
I warto z nami być!”
red. Maria Wodzyńska

fot. arch. ops

Spotkanie
Wielkanocne
W dniu 31.03.2009r.
doszło do tradycyjnego
już spotkania Wielkanocnego
organizowanego
przez OPS dla 34 Rodzin
Zastępczych
mieszkających na terenie naszej
Dzielnicy Włochy.
W ramach tego spotkania dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły w warsztatach, które przybliżyły im tradycje
kaszubskie związane z obchodami Niedzieli Palmowej.
Korzystając ze wskazówek odtwórczyni ludowej Pani
Wiesławy Bogdańskiej, uczestnicy spotkania samodzielnie
wykonali tradycyjne palmy wielkanocne. W organizację
spotkania włączyli się nasi Wolontariusze, którzy pomogli
w jego przygotowaniu a w trakcie warsztatów aktywnie
wspierali uczestników w ich pracach nad wykonaniem palm
wielkanocnych.
6
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Wszyscy wspaniale się bawili a efekty ich pracy zapewne
uświetniły obchody Niedzieli Palmowej. W trakcie spotkania
panowała rodzinna atmosfera, a poczęstunek i serdeczne
życzenia świąteczne były uwieńczeniem mile spędzonych
chwil.
Poprzez organizację tego typu spotkań oraz szereg innych
różnorodnych działań Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie
wspierać i otaczać opieką wszystkie Rodziny Zastępcze
z naszej Dzielnicy.
Anna Wilomska

kultura

Szlakiem Naszej Historii - XXIV Rajd

fot. arch. harcerstwa

W dniu 25 kwienia 2009 w godz. 10.00 – 15.30 odbył
się XXIV Rajd “Szlakiem Naszej Historii”. Trasy Rajdu
wiodły przez tereny Włoch, Okęcia, Ursusa, Gołąbek,
Ożarowa Maz., Żbikowa, Piastowa, Pruszkowa, Pęcic,
Opaczy, Raszyna i Magdalenki.
Głównym organizatorem imprezy był Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Koło nr 6 “Helenów”
oraz związki kombatanckie i organizacje społeczne z terenów objętych rajdem.
Przygotowane trasy były zróżnicowane i dostosowane
do wieku uczestników. Wytyczono 60 tras rowerowych
i 80 tras pieszych do 116 Miejsc Pamięci Narodowej.
Zadaniem kilkuosobowych patroli pieszych i rowerowych było dotarcie do 4 takich miejsc i wykonanie
czekających na uczestników zadań. Po dotarciu do celu
dyżurujący instruktor (kombatant, harcerz lub uczeń)
opowiadał historię danego miejsca, a także potwierdzał
wykonanie zadania.
W XXIV Rajdzie “Szlakiem Naszej Historii” wzięło
udział ok. 650 dzieci i młodzieży, 88 opiekunów oraz 80
instruktorów z Dzielnicy Włochy. Łącznie w imprezie
wzięło udział ok. 5000 osób.
red.

fot. arch.

„Nie rób z ziemi wysypiska,
dbaj o czystość środowiska”
– rozstrzygnięcie konkursu.

fot. arch.

I miejsce: Przedszkole nr 60

W konkursie brały udział dzieci
z włochowskich przedszkoli. Otrzymaliśmy
11 pięknych prac. Ich pomysłowość i uroda, a
także staranność wykonania przeszły najśmielsze oczekiwania komisji oceniającej, która
miała poważny problem z wyłonieniem zwycięzców. Po burzliwych
naradach przyznano następujące nagrody: I miejsce – dzieci z gr. 3,
Przedszkole nr 60, wychowawczyni: p. Renata Stradowska;
II miejsce – dzieci z przedszkola nr 78 wychowawczyni:
p. Agnieszka Romanowska; III miejsce – dzieci z przedszkola
nr 78 (gr.3), wychowawczyni: p. Halina Figura; wyróżnienie
– dzieci z gr. 2, przedszkole nr 71, wychowawczyni: p. Izabela
Wodzińska; wyróżnienie – dzieci z gr. 2, przedszkole nr 60, wychowawczynie: p. Danuta Aniołkowska i p. Halina Maas.
Przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunkami odwiedziły nasz
Urząd, aby wziąć udział w uroczystym wręczeniu nagród.
Po podziękowaniach i gratulacjach ze strony Burmistrza dzieci
otrzymały zestaw upominków.
red.
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kultura

W Bibliotece warto bywać.
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nowała w świadomości narodowej
jako przykład zdrajcy jednoznacznie ocenianego w kategoriach
moralnych. O sile nienawiści
świadczy zarówno mało subtelne
przezwisko, jakim go obdarzono
(Ropucha), jak i kilka wyroków
śmierci, które na niego wydano,
trzy nieudane zamachy na życie,
czy powiedzenie: „W Polsce,
Litwie i na Rusi Wielopolski
wisieć musi”.
Za młodu faworyt Adama Czartoryskiego, odrzucił jego
tezę dotyczącą odzyskania niepodległości – „najpierw być,
a potem jak być”, wychodząc z założenia, że państwo jako
wytwór rewolucji nie ma podstaw bytu. Orędownik działań
zgodnych z prawem. Najpierw zasady, które określą egzystencję, a potem sama egzystencja. Autor programu, którego
celem były organiczne przemiany społeczne i gospodarcze,
a nie rewolucje społeczne. Wiele ze swych postulatów,
dzięki zaufaniu jakim obdarzyły go władze zaboru rosyjskiego, udało mu się zrealizować, jako dyrektorowi Komisji
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w administracji Królestwa Polskiego czy naczelnikowi (1862-1863) rządu
cywilnego Królestwa. Niestety, zwolennik ugody z Rosją,
aby zapobiec wszelkim działaniom rewolucyjnym, powstańczym, ogólnie mówiąc kontestacyjnym, ogłasza wśród
młodzież polskiej słynną brankę do armii carskiej, pozwala
strzelać do ludności cywilnej, co staje się bezpośrednim
powodem wybuchu powstania styczniowego. Jako polityk
ponosi całkowitą klęskę, do końca przekonany o słuszności
swej koncepcji, której celem, jak sam twierdził, było
działanie na korzyść Polski. Rozczarowany formułuje swoje
słynne zdanie: „Dla Polaków można wiele, ale z Polakami
nic”. Jak czytamy w notatce do książki „Pytanie: mąż opatrznościowy czy zdrajca? – (...) – wciąż pozostaje aktualne.
Spór o Wielopolskiego jest bowiem sporem o wybór koncepcji rozwoju narodu i społeczeństwa, o stosunek do tradycji,
o zbiór preferowanych wartości ideowych i moralnych.”

fot. arch. biblioteki

25 marca w Bibliotece przy ul. 1 Sierpnia 36a, wykładem
Ropucha – postać Aleksandra Wielopolskiego: zdrajca
czy bohater?, rozpoczęto cykl spotkań literackich realizowanych przez Fundację Art oraz Bibliotekę Publiczną
w Dzielnicy Włochy przy ﬁnansowym wsparciu Dzielnicy
Włochy Miasta Stołecznego Warszawy . Na przestrzeni kilku
miesięcy, od marca do grudnia, zrealizowanych zostanie
w ramach projektu pięć spotkań charakteryzujących się
różnorodnością tematu i formy (od wykładu począwszy,
poprzez spotkania autorskie do prezentacji słowno-muzycznej). Gośćmi Biblioteki będą znani twórcy, publicyści,
historycy sztuki, animatorzy kultury m.in. Alina Janowska,
Andrzej Żor, Maria Reif, kustosz Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie Daniel Artymowski oraz dr Katarzyna
Buczek z Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem
spotkań, zgodnie z duchem miejsc, w których będą one
realizowane, jest ogólnie pojęta kultura, literatura, obyczajowość, sztuka i historia.
Wspomniany już marcowy, inauguracyjny wykład
w Wypożyczalni nr 28 był swoistą kompilacją wykładu
historycznego, dyskusji, literackiej prezentacji tekstu wraz
z jego promocją. Bohaterami wieczoru byli Andrzej Żor
– autor książki „Ropucha. Studium odrzucenia” oraz
Aleksander Wielopolski – jeden z najbardziej znanych,
a zarazem najbardziej kontrowersyjnych polityków polskich
doby rozbiorów. Rolę prowadzącego pełniła, reprezentująca
Fundację ART, pani Maria Reif. W jej interpretacji usłyszeliśmy również fragmenty prezentowanej publikacji autorstwa
gościa.
O nim samym warto kilka słów powiedzieć, choćby dlatego, że należy do tego typu ludzi, którzy nie poprzestają w
swej działalności na jednej dziedzinie życia. Otwarty umysł,
pasja poszukiwań, ciekawość świata to tylko niektóre cechy
charakteryzujące prelegenta. Problemy z zakresu literatury,
historii, polityki, ekonomii są przedmiotem jego dociekań
i studiów. Absolwent ﬁlologii polskiej Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Służby
Zagranicznej, długoletni pracownik administracji publicznej,
w latach 1989-1992 ambasador RP w Malezji. Efektem jego
kilkuletniego pobytu w tym kraju jest m.in. książka
„Malezja. Źródła sukcesów i wizja przyszłości”. Autor
powieści „Alma Mater” i „Maks albo zniknięcie Prospera”,
publikacji historycznych „Figle historii” oraz wspomnianego
już studium o Aleksandrze Wielopolskim, opracowań
z zakresu organizacji i zarządzania oraz publikacji okolicznościowych poświęconych dziejom banków i spółek ﬁnansowych. Członek Związku Literatów Polskich.
Postać Aleksandra Wielopolskiego od dawna intrygowała
i w pewnym sensie fascynowała autora książki. Sam, pełniąc
funkcje państwowe w okresie trudnych dla Polski procesów
transformacyjnych, rozumie złożoność roli, jaką odegrał
Wielopolski.. Ocena jego dokonań jest wyjątkowo skomplikowana i ciężka, szczególnie, gdy ma się do czynienia
z narodem tak niezależnym i trudnym jakim jesteśmy - podkreślał prelegent. W latach, gdy Wielopolski pełnił
najwyższe funkcje w zaborze rosyjskim, jego osoba funkcjo-

kultura

A. Godzisz
Wypożyczalnia nr 28
Biblioteki Publicznej
w Dzielnicy Włochy

KONKURS
fotograﬁczny
Zapraszamy Mieszkańców Dzielnicy
Włochy oraz wszystkich fotografujących
do wzięcia udziału w konkursie
pt. „Przewodnik po Dzielnicy Włochy”.
Celem konkursu jest ukazanie charakteru Dzielnicy
Włochy, jej ciekawych miejsc, które są godne polecenia,
odwiedzenia i bliższego zapoznania się z nimi.
Liczymy na pomoc Mieszkańców w tym przedsięwzięciu i czynnym uczestnictwie w stworzeniu mapy ciekawych zabytków, miejsc pełnych historii, ciekawostek
architektonicznych czy przyrodniczych, miejsc mniej
znanych, nieodkrytych itp., znajdujących się na terenie
Dzielnicy.
Zabrane materiały będą wskazówką do opracowania
przewodnika po Dzielnicy. Wybrane fotograﬁe zostaną
w nim opublikowane.
Autor nagrodzonego zdjęcia zostanie powiadomiony
drogą e-mailową lub telefonicznie i otrzyma zestaw
dzielnicowych gadżetów.
Regulamin konkursu wraz z oświadczeniami dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy:
www.ud-wlochy.waw.pl

Satyryk, aktor, felietonista...

fot. arch. biblioteki

Publikacja, którą Andrzej Żor zaprezentował w Bibliotece to efekt długich rozważań i analiz wynikających
nie tylko z zainteresowań osobą Wielopolskiego – margrabiego Gonzagi Myszkowskiego, ale również z potrzeby
odpowiedzenia sobie na pytanie co stanowi istotę polskiej
mentalności, jaki mamy stosunek do własnej historii
i co tak naprawdę o niej wiemy, czy umiemy zweryﬁkować bolesne sądy? W prezentacji Andrzeja Żora nie
brakuje obiektywizmu, który już w pewnym sensie staje
się formą obrony tego tak znienawidzonego polityka.
Jak sam autor stwierdził, ów obiektywizm nie był mu
potrzebny, aby wybielić i usprawiedliwić Wielopolskiego,
lecz aby zmusić czytelnika do oceny pozbawionej emocji
i narodowej egzaltacji. Autor starał się w rzetelny sposób
przytoczyć argumenty za i przeciw, przybliżyć postać
margrabiego i racje, jakie przyświecały jego działaniom,
wszystko po to, by odbiorca sam ocenił poczynania
Wielopolskiego. Przy okazji postawił również interesującą
tezę, że gloryﬁkacja dziejów własnego narodu zamyka
możliwość obiektywnej ich oceny, a to prowadzi
w konsekwencji do prostego stwierdzenia – jak niewiele
wiemy o własnej historii.

W dniu 31 marca 2009r.
w Wypożyczalni nr 71 przy
ul. Żwirki i Wigury 1 Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy odbyło się spotkanie
autorskie z Jackiem Fedorowiczem.
Starsze pokolenie pamięta go jako
współtwórcę programów rozrywkowych: Poznajmy się, Małżeństwo doskonałe, Kariera
i Runda. W latach 70. w radiowej Trójce współtworzył
magazyn 60 minut na godzinę. Wraz z Piotrem Skrzyneckim
prowadził pierwszy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
Nie sposób pominąć aktorskiej kariery naszego gościa.
Występował w takich znanych ﬁlmach jak Polowanie na
muchy, Małżeństwo z rozsądku, Poszukiwany, poszukiwana,
Nie ma róży bez ognia. Od początku stanu wojennego
zerwał wszelkie kontakty z państwowymi mediami. Do TVP
wrócił w 1995 r. i prowadził tam swój autorski program
Dziennik Telewizyjny (w 2005 r. zmienił nazwę na SEJF
czyli Subiektywny Ekspres Jacka Fedorowicza). Dał się też
poznać jako rysownik – karykaturzysta m.in. w Dookoła
Świata, Po prostu, Dzienniku Bałtyckim. Jest zdobywcą
wielu nagród m.in. Złotego Ekranu (1968), Złotego Mikrofonu (1975), Wiktora`95 i Superwiktora oraz Nagrody
Kisiela za 1994 r. w dziedzinie publicystyki.
Uczestnicy spotkania zgotowali artyście serdeczne
powitanie. Wszak dla wielu osób był sympatycznym
wspomnieniem minionych lat. Witając się, stwierdził,
że „przez trzy godziny może gadać – jeśli zechcą go
słuchać”. I miał rację. Z dozą doskonałego humoru
opowiadał przeróżne historyjki, dowcipy, żarty rodzinne,
komentował sprawy bieżące i wiadomości z ostatniej chwili.
Przyznał, że jest miłośnikiem poprawnej polszczyzny, wręcz
z obsesjami językowymi, np. nie znosi nadmiaru zdrobnień.
Lubi też pouczać w kwestiach językowych (czego dawał
przykłady).
C h ę t n i e o d p o w i a d a ł na pytania natury osobistej.
Zdradził, że jego hobby to amatorskie starty w biegach
długodystansowych. Pochwalił się, że kilka dni wcześniej
zajął I miejsce w półmaratonie.
Zapytany przez czytelników o malarstwo (ukończył
Wydział Malarstwa Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych
w Gdańsku) odpowiedział, że ta dziedzina „była sztuką
stojącą okoniem wobec jego psychiki”. Natomiast pozostał
wierny karykaturze. Według Fedorowicza różni się ona
od innych sztuk, bo „spojrzysz na rysunek i od razu wiesz
co i kto to jest”.
Należy dodać, że spotkanie w naszej placówce odbywało
się w blasku reﬂektorów i kamer. Całość występu
nagrywano dla TV Silesia, z którą nasz gość współpracuje.
Wysoka frekwencja, liczne pytania i żywiołowe
reakcje widzów po raz kolejny udowodniły, że warto
organizować spotkania ze znanymi ludźmi ze świata kultury.
Elżbieta Dąbrowska
Wypożyczalnia nr 71

Zapraszamy do udziału w konkursie!
red.
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Laureaci i ﬁnaliści konkursów
przedmiotowych
w Gimnazjum nr 112

Ewa Małgorzata Ryba
Nauczycielka Gimnazjum nr 112
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Nauczyciele: D. Kwiecińska, M. Kubiak, A. Koszewski
ze swoimi laureatami i ﬁnalistami

fot. arch. szkoły

Gimnazjum Nr 112 mieszczące się przy ul. Solipskiej
17/19 w dzielnicy Warszawa-Włochy jest szkołą, podobnie
zresztą jak i inne tego typu placówki oświatowe, stwarzającą
swoim uczniom dogodne warunki do wszechstronnego
rozwoju. Jest to zasługą zarówno całego grona pedagogicznego, jak też i samych uczniów. Nauczyciele przede wszystkim zachęcają młodzież na swoich zajęciach dydaktycznych
do brania udziału w konkursach przedmiotowych, podkreślając ich rangę oraz wynikające z tego tytułu ewentualne
korzyści, a także udzielają swoim wychowankom fachowej
pomocy od strony merytorycznej. Natomiast uczniowie
bardzo chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia
odpowiednio zmobilizowani przez swoich pedagogów.
Nie ulega wątpliwości, że wymaga to od jednych i drugich
sporego wysiłku i zaangażowania, niemniej jednak korzyści
są obopólne.
Nasza szkoła na przestrzeni dziesięciu lat doczekała się
20 laureatów i 61 ﬁnalistów różnych konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego. Najwięcej laureatów
i ﬁnalistów uzyskaliśmy w Filozoﬁi - 20, w Geograﬁi - 12,
w Fizyce, Historii i Konkursie Biblijnym – po 8, w Języku
polskim i Matematyce – po 6, w Konkursie Wiedzy Ekonomicznej i Obywatelskiej – 5, w Konkursie Papieskim – 3,
w konkursie historycznym „Losy żołnierza polskiego” – 2.
W tym roku szkolnym laureatami zostali: Magdalena
Tyrakowska (j. polski), Kacper Domański (matematyka),
Tomasz Krupiński (ﬁzyka), Paulina Tkaczyk, Kirył Zach,
Krzysztof Zawisza (geograﬁa). Nasi ﬁnaliści: Małgorzata
Wasiak (j. polski), Magdalena Tyrakowska (historia), Kacper
Domański, Jan Wojdalski, Andrzej Kusy (ﬁzyka), Agata
Skumiał, Wioletta Osowska, Bartosz Biedrzycki, Jan Wojciechowski, Filip Tuchowski (geograﬁa), Kacper Domański
(„Losy żołnierza polskiego”).
Powyższe dane wskazują, że mamy wielu uzdolnionych
i chętnych do nauki uczniów, którzy doskonale zdają sobie
sprawę z powagi całej sytuacji. Przeprowadziłam z kilkorgiem z nich wywiady na temat ich przygotowywania się
do tych konkursów. Przede wszystkim jednogłośnie stwierdzili, że warto było w nich uczestniczyć i poświęcić czas
na wzmożony wysiłek intelektualny. Jako najważniejszy
czynnik mobilizujący ich do działania w tym zakresie podawali możliwość zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego,
z części humanistycznej, bądź matematyczno-przyrodniczej,
w zależności od konkursu przedmiotowego, jeżeli oczywiście
otrzymało się status laureata, jak również dodatkowe punkty
w przypadku ﬁnalisty. Podkreślali również zdobytą dzięki
temu poszerzoną wiedzę, często na poziomie licealnym,
a także własną satysfakcją.
Możemy śmiało stwierdzić, że w naszej szkole mamy wartościową młodzież, której warto oddać najlepszą cząstkę
swojego „ja”. My, nauczyciele jesteśmy dumni z naszych
mądrych i ambitnych uczniów.

Pani G. Milewska, nauczycielka ﬁzyki z laureatem T. Krupińskim
i ﬁnalistami J. Wojdalski, K. Domański (A. Kusy – nieobecny)

Dzień Ziemi na Malowniczej
Jedna jest Ziemia, którą kochamy
Jedno Powietrze , którym oddychamy
Jedna jest Woda, którą się sycimy
ale wiele jest drzew, które sadzimy (których bronimy)
Bo każde drzewo to Ziemi oddech świeży
Bo każde drzewo to dom dla wielu zwierzy
Bo z każdym drzewem budzimy nowe życie
Bo z każdym drzewem chronimy to, co dzikie

W szkole na Malowniczej obchody Dnia Ziemi już po raz
kolejny przebiegały w sposób szczególny. Dzieje się tak
dzięki współpracy nauczycieli klas nauczania zintegrowanego i klasy 0. W klasach tych rozpowszechniony został
program ekologiczny opracowany przez M. St. Warszawę.
Tegoroczny Dzień Ziemi przygotowały Agnieszka JarmulOsińska i Iwona Krakowiak. Na apelu zebrały się klasy
O-III . W części artystycznej brały udział klasy 1a i 3b,
które przygotowały wiersze mówiące o potrzebie ratowania
Ziemi. Pozostałe klasy uświetniły ten występ wspólnie śpiewając piosenki o tematyce ekologicznej. Śpiewem wychwalali piękno przyrody i potrzebę sadzenia drzew. Pokazali,
co stałoby się z naszym globem, gdyby w około był świat
z plastiku i metalu pozbawiony przyrody i słońca. Po występach zaczęła się część praktyczna dla dzieci, czyli gra
terenowa. Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każde
dziecko miało na rączce przywiązaną bibułę w kolorze
swojej grupy. W pięciu zadaniach była sprawdzana wiedza
uczniów zarówno z zakresu ekologii, jak i przyrody. Każda

edukacja

Pierwsze promienie słońca nieśmiało przebijają się przez
gęste, szare chmury. Rozkwitają drzewa, nadlatują motyle,
powolutku, powolutku nadchodzi… Bajkowa postać wesołej
kobiety w kwiecistej sukni. Tak 3 kwietnia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 rozpoczęło się
przedstawienie pt.” Gdzie jesteś wiosno?”.
W przedstawieniu wystąpili wychowankowie świetlicy
Oddziału Proﬁlaktyczno – Terapeutycznego.
Przygotowania do występu rozpoczęły się już w połowie
marca. Dzieci z wielkim zapałem brały udział w próbach
i tworzeniu kolorowych dekoracji. Pracowicie przygotowywały swoje kostiumy, dbając o każdy szczegół.
Wreszcie przyszedł dzień przedstawienia. Wspaniale
przygotowana dekoracja, publiczność zapełniająca widownię. Aktorzy oprócz dyrekcji zaprosili również panie
należące do Lions Club Warszawa Sawa, który opiekuje się
świetlicą. Kurtyna poszła w górę i występ się zaczął. Aktorzy
na początku nieśmiało, lecz z chwili na chwilę coraz
energiczniej wcielali się w przedstawiane postacie. Na scenie
wartko toczyły się losy bohaterów. Mroźna zła zima musiała
w końcu odejść i zrobić miejsce dla wyczekiwanej i wytęsk-

fot. arch. szkoły

Wiosna
w Szkole Podstawowej 87

nionej przez wszystkich wiosny. Po przedstawieniu odbył się
występ taneczny przygotowany samodzielnie przez dziewczynki podczas zajęć w świetlicy.
Po występie czekała na wszystkich aktorów niespodzianka
– upominki przyniesione przez panią Małgorzatę Gładszy
z Lions Club Warszawa Sawa oraz słodki poczęstunek.
Dzieci dziękując gościom za przybycie wręczyły samodzielnie wykonane prezenty.
Nasi aktorzy nie zamierzają poprzestać na laurach, już
mają następne plany. Cała szkolna rodzina trzyma za nich
kciuki i życzy dalszych sukcesów.
Marta Hejduk

fot. arch. szkoły

grupa dostała mapkę z zaznaczonymi zadaniami i ruszyli
w drogę. Już na pierwszym punkcie kontrolnym musieli
prawidłowo posegregować śmieci do specjalnych pojemników. To zadanie wszyscy uczniowie wykonali bezbłędnie.
Kolejne zadania sprawdzały znajomość zwierząt i roślin
chronionych, parków narodowych oraz potrzeb Ziemi. Były
również zadania praktyczne z układaniem puzzli oraz obliczenia matematyczne, których prawidłowe wyniki pozwoliły
na ułożenie hasła np; „Oszczędzaj wodę”. Zadania te zostały
wykonane przez wszystkich uczestników zabawy znakomicie i dały dzieciom powód do dumy i zadowolenia. Każda
klasa otrzymała w nagrodę dyplom „ Przyjaciela przyrody”.
Na szkolnym korytarzu zakwitły papierowe drzewa, a przed
szkołą wspólnie zasadzone drzewko, bowiem w tym uroczystym dniu odgrywało ono pierwszoplanową rolę. Podczas
sadzenia drzewka Paulinka - uczennica klasy trzeciej
wygłosiła specjalnie przygotowany na tę okazję wiersz,
a najmłodszy uczestnik święta Kacperek z klasy 0 przy
asyście pani dyrektor naszej szkoły Iwony Krupińskiej

pierwszy nasypał ziemi pod drzewko.
Przy szkole dumnie rośnie już kilka wcześniej zasadzonych drzew i krzewów w Dniu Ziemi. Ile jeszcze będzie
rosło żywych pomników nie wiem. Mam jednak nadzieję,
że tradycja ta nadal będzie przypominać dzieciom o potrzebie dbania o otaczający ich świat. Może uczniowie naszej
szkoły wyrosną na społeczeństwo
bardziej
czułe
na problemy naszej planety.
A nam, ludziom dorosłym
będzie dane cieszyć się zielenią
drzew i roślin, śpiewem ptaków
i radosnym uśmiechem naszych
pociech jeszcze przez wiele,
wiele lat.
Iwona Krakowiak
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z historii Włoch

Nr 42, 1929

Kryzys gospodarczy

WŁOCHY POD WARSZAWĄ 2
Spotkania cykliczne na temat tradycji dzielnicy Włochy

W marcu rozpoczął się piąty cykl spotkań poświęconych
historii warszawskich Włoch. Spotkania organizuje Fundacja
Scena Współczesna we współpracy z Czytelnią Naukową
Biblioteki Publicznej we Włochach, przy wsparciu ﬁnansowym Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Warszawa Włochy.
Każdy wieczór historyczny poświęcony jest jednemu tematowi – historii miejscowej rodziny, instytucji, postaci,
zjawisku – o którym opowiada zaproszony gość, często
wieloletni mieszkaniec Włoch.
Mamy już wielu przyjaciół, którzy spotykają się z nami
regularnie. Wspólnie kreślimy wyimaginowaną mapę historii,
miejsc utrwalonych we wspomnieniach i na starych fotograﬁach. Nasza inicjatywa powinna zainteresować każdego,
kto we Włochach mieszka i lubi to miejsce. Głos oddajemy
mieszkańcom – zaproszony gość przekazuje innym swoją
opowieść. Rodzinna atmosfera sprzyja rozmowie, wymianie
informacji.
Materiały zbierane w kolejnych cyklach spotkań udostępniamy na stronie www.wlochy-pod-warszawa.pl.
Zapraszamy do korzystania z niej oraz do współtworzenia.
Kontakt z organizatorami: wlochowskiepamiatki@o2.pl.
Spotkania odbywają się w Czytelni Naukowej Biblioteki
Publicznej we Włochach (Pałacyk Koelichenów,
ul. Ks. J. Chrościckiego 2).
Rozpoczynają się o godzinie 17.30. Wstęp wolny!
Bohaterką pierwszego spotkania cyklu była pani Krystyna
Boratyn, wnuczka przedwojennego wójta Włoch, Kazimierza
Domańskiego. W kwietniu gościł pan Karol Róg, który
we Włochach mieszka nieprzerwanie od osiemdziesięciu
trzech lata. W maju gościem będzie pan Zygmunt Walkowski,
który zaprezentuje fotograﬁe lotnicze okolic Włoch oraz
naziemne z 1939 roku.
Magdalena Foks
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Przedstawiając na tem miejscu fatalne stosunki
ekonomiczne u nas panujące skarżyłem się długo
i żałośnie na brak kredytów. Nie miałem jednak
słuszności. Kredyt w Polsce istnieje należy tylko umiejętnie wziąć się do rzeczy.
Spotkałem oto wczoraj na gruncie kawiarnianym
jednego ze znakomitych przyjaciół, a zaledwie
zacząłem skargi na brak gotówki ten przerywa i rzecze:
- Głupiś! - Pożyczanie to jak poezja, wymagająca
ogłady i cierpliwego cyzelowania. Mam około 50
dobrych znajomych, którzy podobnie jak ja spędzają
większość życia w kawiarni. Z tej prostej przyczyny mój
system zdobywania pieniędzy święci swe tryumfy
w kawiarniach. Często się zdarza, że jestem zły, a skoro
jestem zły to najoczywiściej – nie mam pieniędzy.
Co zrobić żeby się stać dobrym? – Podchodzę
do pierwszego lepszego znajomego i proszę o pożyczenie 50 groszy – tak drobnej sumy nigdy nikt nie odmówi.
Dalsze posunięcie taktyczne: Zwraca się do następnych
znajomków o taką samą sumkę. 50 groszy proszę ja
ciebie nikt nie odmówi i po godzinie mam 20 zł. – można
przez jeden dzień żyć kończy mój rozmówca i podchodzi
uśmiechnięty do jakiegoś eleganckiego pana.
I mów tu takiemu o gospodarczym kryzysie.
Tad.
Ten jak i inne ciekawe artykuły można przeczytać
w przedwojennych czasopismach, które są dostępne
w Czytelni Naukowej nr VI przy ul. Ks. J. Chrościckiego 2.
Dziekujemy za udostepnienie archiwalnych artykułów.
red.

OGŁOSZENIE
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców i Miłośników
Dzielnicy Włochy do udziału w stworzeniu albumu fotograﬁcznego pt.: „Dzielnica Włochy w obiektywie dawniej
i dziś”, w którym przedstawimy zmiany jakie zaszły
w Dzielnicy na przełomie wieków. Opracowanie to będzie
stanowiło uzupełnienie historii o naszej Dzielnicy.
Zamieszczone zostaną również fotograﬁe miejsc i obiektów już nieistniejących.
W związku z powyższym zwracany się do Mieszkańców, którzy mają w swoich rodzinnych albumach dawne
zdjęcia z obszaru Włoch i Okęcia oraz najbliższych okolic
Dzielnicy, o pomoc.
Z przyjemnością będziemy oczekiwać na fotograﬁe
wraz z krótkim opisem przedstawionego miejsca czy
obiektu itp. Zeskanowane zdjęcia zostaną zwrócone
wszystkim ich właścicielom.
Materiały prosimy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, IV piętro,
pok. 426.

red.

Dawno, dawno temu... na Okęciu i we Włochach

Powszechnie wiadomo (mam taką nadzieję), że zamach
majowy w 1926 r. był przewrotem w wykonaniu J. Piłsudskiego, którego zwolennicy przejęli władzę, rozpoczynając
rządy sanacji. Wszystko odbyło się w miarę bezkrwawo
(cały przewrót pociągnął kilkaset oﬁar śmiertelnych),
w miarę szybko (w dniach 12-16 maja), a do poważniejszych
walk doszło tylko w Warszawie. Właśnie mijają 83 lata
od tych wydarzeń, więc ani to okrągła rocznica, ani specjalnie zapamiętana. Na pierwszy rzut oka zupełnie nie związana
ani z Włochami, ani z Okęciem. A tymczasem … .
A tymczasem mało brakowało, aby obszar między
Włochami a Okęciem stał się linią frontu między zwaśnionymi stronami. Armaty mogły rozpocząć ostrzał, aeroplany
zrzucanie bomb, a kilkunastotysięczne siły wojsk Piłsudskiego starłyby się z nie mniejszymi siłami broniącymi
rządu.
Te ostatnie, przybyły 14 maja na odsiecz koleją, z Poznania i Kutna i Grudziądza. Zgromadzone pod Ożarowem,
czekały w gotowości, aż gen. Kazimierz Ładoś wyda rozkaz
do natarcia. Atak miał iść przez Włochy, Raków i Okęcie,
w kierunku na Wilanów, gdzie przebywał rząd. Pojedyncze
grupy wojsk poznańskich już robiły zwiad rozpoznawczy,
a dowodził nimi sam Generał Michał Żymierski.
Kilka dni po tych wydarzeniach, naoczni świadkowie,
którymi byli uczniowie włochowskiej szkoły podstawowej,
tak to zrelacjonowali: „Szłam do szkoły – wspominała
12 letnia Fela Bereda- lecz zawrócili mnie żołnierze i zaraz
potem zaczęła się strzelanina. Bili do nas na Szczęśliwice
z Rakowa , poznańczycy. Granaty padały dookoła cegielni.
Wyglądałam oknem. Wtem dał się słyszeć krzyk: Ratujcie!
Ratujcie! Wybiegłam przed dom. Jeden żołnierz woła,
aby dać mu szmatę. Gdy ją przyniosłam, owinął zranioną
nogę koniowi i odjechał pośpiesznie. Kule padały jak groch
i rozrywały się granaty, więc ukryliśmy się w piecach, gdzie
wypalają cegłę.”
Inny uczeń Jurek Paczoski opowiadał: „Na Rakowie,
otoczyli poznańczycy wartę marszałka Piłsudskiego, złożoną

Pani

Elżbiecie Betlej
wyrazy głębokiego współczucia,
wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach po śmierci

Ojca
składa
Zarząd, Rada oraz Pracownicy
Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

fot. arch. ADM

Zamach majowy
we Włochach (3)

Spotkanie na moście Poniatowskiego Józefa Piłsudskiego
z prezydentem Stanisławem Wojciechowskim, 12 maj 1926 r.

z kaprala i 3 szeregowców, a gdy ci się nie chcieli poddać,
zginęli od kul”. Nie wiemy, ile z tych zdarzeń podkolorowała
dziecieńca fantazja. Niektóre relacje uczniów z Włoch mogą
jednak zadziwiać dojrzałością. Oto Hela Trzcińska napisała:
„Rodacy, czy wam nie żal krwi rozlanej tylu młodzieńców,
którzy padli od bratniej kuli? Czy wam nie żal
tej Warszawy?”. Niektóre wyznania dziecięce po przeżytych
wypadkach majowych, były zaskakujące. Fela Wrońska
z klasy V zwierzyła się, że: „Taki mnie zapał ogarnął,
że gdyby była wojna, poszłabym bez wahania na pole walki
opatrywać rannych i nieść ulgę umierającym”. Widok
strzelaniny, najwyraźniej podniecająco zadziałał też
na 11 letniego Kazika Kurowskiego. Chłopak „urwał się”
ze swego włochowskiego domu i dotarł do Warszawy,
gdzie jak wiemy wymiana ognia była dużo poważniejsza.
Według kazikowych kolegów: „Był z niego kawał wisusa,
ale serce musi mieć niezłe i Polskę kocha. […]
Na ul. Marszałkowskiej, kiedy się uwijał wśród żołnierzy
[…] jakaś kula od Belwederu kropnęła naszego Kazika
w nogę i przez kilkanaście dni kurowali go lekarze”. I tak
oto Kazik Kurowski stał się na jakiś czas lokalnym
włochowskim bohaterem. Jego koledzy, trochę z troską,
a trochę z podziwem, tak o nim wtedy pisali: „Jak przyszedł
do szkoły, powiadał, że jak będzie trzeba, to znów pójdzie.
Dzielny chłopak, niech go kule nie biją, tylko żeby się lepiej
uczył”.
Los oszczędził tym dzieciom widoku prawdziwej wojny
na lat 13. Między Włochami a Okęciem starły się bowiem
jakieś niewielkie rozpoznawcze oddziały, a rano 15 maja
podpisano w Ożarowie zawieszenie broni. Obie strony
określiły linię demarkacyjną rozciągającą się od Grot,
Włoch, Okęcia po Służew. Generał Ładoś, wydał odezwę
do swojego wojska: „Wdzięczni powinniście być losowi,
który zaoszczędził Wam największej oﬁary, to jest rozlewu
krwi bratniej.” I dziś, po tych 83 latach, trudno Panu
Generałowi nie przyznać racji.
Korzystałem z dziecięcych wypowiedzi zamieszczonych
w zbiorze: „Nasza Praca - szkoła powszechna we Włochach
pod Warszawą, w maju 1926”
Robert Gawkowski
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harcerze

Wódz włochowskich
harcerzy
Pierwsze kroki na harcerskiej drodze
stawiał Eugeniusz Janc we włochowskiej
gromadzie „Wilczków”, przy szkole
powszechnej pani Chmielewskiej. Tę dziecięcą przygodę przerwała wojna i okupacja
niemiecka. Były to czasy, gdy dzieci
Harcmistrz Eugeniusz Janc
dorastały szybko i te najlepsze, a do takich
należał Genek, szukały możliwości przeciwstawienia się okupantowi, możliwości
walki o zachowanie polskości. Możliwość taką znalazł w szarych Szeregach,
do których wstąpił w 1942 roku. Odpowiedzialny, zdyscyplinowany, inteligentny
i pełen harcerskich ideałów już w 1943 roku został drużynowym w Roju
„Victoria”.
Natychmiast po zakończeniu działań wojennych zorganizował we Włochach
drużynę harcerską, a w 1957 roku stanął na czele Hufca „Włochy”. Był także
instruktorem w Komendzie Chorągwi Warszawskiej.
W 1962 roku przerwał działalność harcerską, ponieważ podjął pracę
jako główny inżynier kontraktu w Iraku i Sudanie, a następnie jako ekspert do
spraw gospodarki wodnej w Europejskiej Komisji gospodarczej w ONZ
w Genewie.
Do działalności społecznej na terenie Włoch wrócił w 1988 roku – objął funkcję
komendanta Kręgu Proporca „Viktoria” Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
W 1993 roku zorganizował Harcerski Krąg Seniorów Warszawa – Włochy.
Funkcję Komendanta Kręgu pełnił przez 16 lat, był także instruktorem
w Wydziale Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Głównej Kwatery ZHP.
Genek był współinicjatorem nadania szkole przy ul. Promienistej imienia
Zawiszaków Proporca „Victoria”. Zawsze bliskie Mu były sprawy młodzieży,
wygłosił wiele gawęd, uczestniczył w organizacji Rajdów „Szlakiem Naszej
Historii”, a dla młodzieży polskiej za wschodnią granicą zorganizował,
przy współudziale Urzędu Dzielnicy Włochy i szkół, zbiórkę książek do nauki
języka polskiego. Nasi rodacy otrzymali ich ponad 50 tysięcy egzemplarzy.
Z inicjatywy Genka wydano książki o historii harcerstwa w Włochach.
Genek wzbudzał swoją postawą szacunek i zaufanie, dla młodzieży był wzorem
harcerskiego stylu życia, a dla nas – dorosłych druhen i druhów przyjacielem
i wodzem.
10 kwietnia br. odszedł na wieczna wartę. Pożegnaliśmy Go z wielkim
żalem harcerską pieśnią na Cmentarzu Bródnowskim.
H. Szczecińska

Na zlocie harcerskim w Spale

Instruktorzy na obozie w Jaworzu-Nałężu, 1958 r.

Wręczenie sztandaru Dyrektorce szkoły
przy ul. Promienistej

Z wielkim żalem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
Ś. † P.
harcmistrza

Eugeniusza Janca

fot. arch. harcercerstwa

Komendanta Harcerskiego Kręgu Seniorów
Warszawa Włochy.
Odznaczonego m.in. Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej,
Krzyżem Za Zasługi dla ZHP i Rozetą z Mieczami,
Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP.

u góry: Przygotowywanie tablic na wystawę
„75 lat harcerstwa we Włochach”
z lewej: Zawiszacy z Kręgu Proporca „Victoria”
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RODZINIE ZMARŁEGO
I JEGO BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia składa
Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ogłoszenia

OD 01.11.2009 r. ZMIANA ZASAD
PRZYZNAWANIA „BECIKOWEGO”
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)
od dnia 01.11.2009 r.
wymaganym dokumentem przy składaniu wniosku o jednorazową
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka będzie również zaświadczenie
lekarskie stwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną
od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.
W przypadku nie złożenia takiego zaświadczenia wniosek pozostanie
bez rozpatrzenia.
Wzór zaświadczenia określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do
spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.
Z chwilą ukazania się rozporządzenia druk zaświadczenia będzie dostępny
do pobrania w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy.

UWAGA!!!
NOCNA POMOC LEKARSKA
Dyżur lekarski pełni przychodnia
przy ul. Pilota Skarżyńskiego 1
pon.- pt. w godz. 19:30-8:00
sob. nd. i święta przez całą dobę

Uwaga emeryci i renciści
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Dzielnicy Włochy wydaje zaświadczenia uprawniające
do ulgowych przejazdów PKP w siedzibie Związku,
al. Krakowska 110/114 (Klub Ikar), w każdy
wtorek w godz. 12.00 – 15.00 i każdy czwartek
w godz. 14.00-17.00.
Prosimy o przyjście z legitymacją emeryta – rencisty.

Przychodnia przyjmuje także dzieci !!!
tel. 022 822-57-36; 022 823-22-07
Wyjazdową pomoc lekarską
(także do dzieci)
realizuje bezpłatnie FALCK
pon.-pt. w godz.18:00-8:00
sob., nd. i święta przez całą dobę
tel. 022 888-29-20
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