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Podczas PIKNIKU moc atrakcji:
- Konsultacje ze specjalistami:
neurologiem, dermatologiem, internistą, pediatrą,
- Możliwość wykonania bezpłatnych
badań poziomu cukru we krwi,
cholesterolu, ciśnienia krwi, EKG,
-Prezentacja resuscytacji krążeniowo
oddechowej na fantomach,
- Bezpłatne badania mammograﬁczne. Zbiórka krwi,
- Pracownicy Wydziału Obsługi
Mieszkańców udzielą informacji na
temat procedur obowiązujących na
terenie m.st. Warszawy,
- Konsultacje dotyczące: świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyj-

pismo bezpłatne

nego, wniosków o przyznanie „becikowego”,
- Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (PIK) udzieli porad dotyczących rozwiązywania problemów
związanych z uzależnieniami i przemocą,
- Piknik umilą występy artystyczne:
„Paweł, Gaweł i Człowiek Orkiestra”
występ artystyczny dla dzieci w wykonaniu Zespołu „Piksel”,
- Fragmenty musicalu „Ziom Story”;
- - Koncert zespołu coverowego „36.6
Band”,
- Pokazy taneczne uczestników
programu „You Can Dance”,
- Rodzinne turnieje sportowe z at-

ISSN 1734-7378

rakcyjnymi nagrodami,
- Skuteczne techniki samoobrony
prezentowane przez Straż Miejską,
- Pokazy ratownictwa wodnego
WOPR,
- Kawiarenka internetowa w ramach
programu: „Akademia Bezpiecznego
Internetu” - z ramienia Fundacji
„Dzieci Niczyje”,
- Szybowcowy symulator lotów.
- Zabawy ze Studiem YAPA: „Siedmiomilowe Buty”,
- Kiermasz książki,
- Prezentacje szkół włochowskich
Podczas PIKNIKU zbieramy elektrośmieci – przewidziano nagrody!

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

Nr 8 (39) październik 2009

nasze sprawy

Warszawa wolna od azbestu
Stołeczne Biuro Ochrony Środowiska
rozpoczęło w tym roku działania, mające
na celu realizację programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu. Wszystkie wyroby zawierające azbest, do 2032 roku mają być całkowicie usunięte.
Według szacunków, w Warszawie istnieje około trzech tysięcy budynków pokrytych azbestem. Najwięcej wyrobów
zawierających tę szkodliwą substancję znalazło zastosowanie
w budownictwie, jako płyty azbestowo - cementowe
używane do pokrywania dachów (popularny „eternit”). W
miarę upływu czasu, powierzchnia płyt podlega
tzw. korozji. Zjawisko to polega na wypłukaniu
cementu i odsłonięciu włókien azbestowych, które następnie
mogą przedostawać się do powietrza, stanowiąc zagrożenie
dla zdrowia ludzi. Wdychanie włókien zawieszonych
w powietrzu może mieć działanie chorobotwórcze, dlatego
wszelkie wyroby azbestowe powinny być wyeliminowane
ze środowiska.
Prace, mające na celu likwidację wyrobów azbestowych
z terenu Warszawy, już się rozpoczęły. W pierwszym etapie
przedsięwzięcia, na podstawie ortofotomapy, wytypowano
i zlokalizowano budynki, które mogą posiadać pokrycia
dachów wykonane z użyciem szkodliwej substancji. Obecnie
trwa inwentaryzacja budynków, która od 1 października
obejmie również dzielnicę Włochy.
Wytypowane budynki odwiedzą inspektorzy z ﬁrmy
Favorit Filter EKOINŻYNIERIA, z imiennymi upoważnieniami podpisanymi przez Dyrektora Biura Ochrony Środowiska. W jego imieniu, prosimy mieszkańców o udzielenie
pomocy specjalistom oraz umożliwienie dokonania odpowiednich pomiarów i oględzin na terenie nieruchomości.
Apelujemy też, aby na wszelki wypadek, legitymować
przybyłych pracowników.
Eksperci ocenią stan techniczny i zmierzą powierzchnię
dachów pokrytych azbestem oraz udzielą informacji na temat
możliwości dalszej ich eksploatacji. Pomogą przy wypełnieniu dokumentów, ponieważ użytkowanie wyrobów zawierających azbest musi być zgłoszone właściwym organom.
Poinformują też o możliwości uzyskania doﬁnansowania
na usunięcie szkodliwych wyrobów oraz pomogą w wypełnieniu odpowiednich dokumentów. Doﬁnansowanie
przyznaje Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obejmuje ono do 100%
najniższych kosztów demontażu, transportu i oddania na
składowisko niebezpiecznych odpadów. Wnioski przez cały
rok mogą składać zarówno osoby ﬁzyczne, wspólnoty
i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Należy
zaznaczyć, że właściciele nieruchomości są zobowiązani
do usunięcia elementów, zawierających azbest, w przeciwnym razie grozi im grzywna.

Usuwanie szkodliwych wyrobów powinno odbywać
się przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności,
przez wyspecjalizowane i uprawnione ﬁrmy, posiadające
decyzję Prezydenta m.st. Warszawy zezwalającą
na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, powstających podczas prowadzenia prac
remontowo-budowlanych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w stołecznym Biurze Ochrony Środowiska, tel.: 022 257 92 92

Nowe zasady polityki
czynszowej
Z dniem 1 stycznia 2009r. weszła w życie uchwała z
dnia 2 października 2008r. Rady m.st. Warszawy
Nr XLI/1272/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012 (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 188,
poz. 6785), która zmienia m.in. dotychczas obowiązujące
zasady polityki czynszowej w lokalach komunalnych.
Aby ułatwić Państwu zdobycie wszelkich informacji dotyczących podwyżek czynszów Urząd m. st. Warszawy
uruchomił tę stronę. W tym miejscu będą mogli Państwo
zapoznać się również z warunkami, które należy spełnić,
by ubiegać się o obniżkę czynszu z tytułu niskich dochodów: gdzie pobrać i złożyć formularze wniosków o obniżkę, wykaz potrzebnych dokumentów itp. Załącznik
nr 2 do uchwały z dnia 2 października 2008r. Rady m.st.
Warszawy Nr XLI/1272/2008 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012
zawiera szczegółowe uregulowania dotyczące zasad ustalania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych.
Poprzednio na terenie m.st. Warszawy obowiązywało 12
uchwał byłych gmin, co w oczywisty sposób skutkowało
różną sytuacją najemców w poszczególnych dzielnicach.
Wprowadzenie jednego, spójnego dla całego Miasta, aktu
prawnego uporządkowało system prawny, niwelując
różnice czynszowe wynikające jedynie z zaszłości
historycznych. Celem wprowadzenia nowej polityki
czynszowej było przede wszystkim:
- ujednolicenie obowiązujących zasad,
- zastosowanie obniżek dla najemców znajdujących się
w trudnej sytuacji ﬁnansowej,
- urealnienie dotychczasowych czynszów,
- zapewnienie pokrycia wydatków związanych z utrzymaniem zasobu przez dochody z czynszów.
www.um.warszawa.pl
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Nowa przychodnia

Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta stołecznego Warszawy
Informujemy, iż Rada m.st. Warszawy podjęła Uchwałę
Nr LVIII/1751/2009 w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta stołecznego Warszawy.
W związku z tym traci moc uchwała Nr
XLIII/1010/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia

DN PROJEKT Pracownia Projektowo-Wyonawcza

W roku 2006 zakupiono ze środków Dzielnicy nieruchomość o pow. ponad 9 tys. m kw. u zbiegu ulic: Cegielnianej
i Techników z przeznaczeniem pod budowę przychodni
zdrowia. Położenie nieruchomości zapewnia dobry dostęp
zarówno dla pacjentów przybywających komunikacją
miejską, jak i korzystających z własnych środków transportu.
W roku 2007 zorganizowano przetarg na opracowanie
projektu architektonicznego przychodni zdrowia. W przetargu uczestniczyło 5 pracowni. Pozwolenie na budowę urząd
otrzymał 23 maja 2008 r.
Trzykondygnacyjny budynek będzie nawiązywał
do okolicznej niskiej zabudowy. Główne wejście umieszczono w narożniku z możliwością dojazdu karetek.
Wewnętrzny dziedziniec budynku pomieści 46 stanowisk
postojowych, w tym 5 dla niepełnosprawnych. Budynek
zaprojektowany jest w kształcie litery L, co zapewni
optymalne doświetlenie naturalne pomieszczeń.
Elewacja stanowić będzie atrakcyjne zamknięcie ulicy,
wzbogacając jej układ urbanistyczny. Obiekt umożliwi
obsługę w zakresie opieki zdrowotnej ok. 10 tys. pacjentów.
W budynku o powierzchni całkowitej ponad 21 tys. m kw.
zlokalizowano łącznie 33 gabinety lekarskie, w których
przewidziano miejsca na funkcjonowanie m.in. poradni:
kardiologicznej, okulistycznej, dermatologicznej, laryngologicznej, diabetologicznej. Przychodnia będzie także posiadać
oddział szybkiej diagnostyki internistycznej, poradnię
ortopedyczno – urazową, chirurgiczną, stomatologiczną,
ginekologiczną, a także dział rehabilitacji z salami ﬁzykoterapii i kinezyterapii z pomieszczeniami do masażu i magnetoterapii. Brana jest również pod uwagę możliwość
uruchomienia lecznicy uzależnień, pracowni RTG, gabinetu
USG oraz mammograﬁi. Wszystkie pomieszczenia przychodni będą dostępne dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
Obiekt realizuje ﬁrma „GIGA KONSORCJUM”, wybrana
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.
Zawarta umowa opiewa na kwotę niemal 8 mln PLN.
Zakończenie zadania łącznie z jego rozliczeniem powinno
nastąpić nie później niż do 31.01.2011 r.
4

Nr 8 (39) październik 2009

2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r.
Nr 309, poz. 9577, 2005 r. Nr 149, poz. 4636, z 2007 r.
Nr 111, poz. 2855 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 4983).
Treść nowej uchwały Nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca
2009 r. dostępna jest na stronie: http://bip.warszawa.pl.

Mieszkasz na obszarze ograniczonego
użytkowania dla Portu Lotniczego?
Złożyłeś wniosek o uzyskanie
odszkodowania od PP „Porty Lotnicze”?
Uprzejmie informujemy, iż w terminie od dnia 14 września
do dnia 22 grudnia 2009 r. będą kontynuowane bezpłatne
porady prawne dla Mieszkańców.
W każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00 w Szkole Podstawowej przy ul. Astronautów 17 prawnik nadal udzielał będzie
informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z możliwością
uzyskania odszkodowania od Przedsiębiorstwa Państwowego
„Porty Lotnicze” za powodowane uciążliwości.
Porady prawne skierowane są do Mieszkańców, którzy
do dnia 24 sierpnia br. złożyli wnioski o odszkodowanie
w powyższym zakresie.
Fakt złożenia wniosku w/w terminie, bez względu na datę
i sposób jego rozpatrzenia, pozwala Państwu na zachowanie
prawa do ubiegania się o odszkodowania.
Dodatkowe informacje dotyczące dyżurów prawnika można
uzyskać w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Włochy,
tel. 022 57-58-701
Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej

nasze sprawy

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej…

Życzę wszystkim nauczycielom, aby każdy kolejny dzień
pracy przynosił Państwu radość, satysfakcję oraz niezmienne poczucie wyjątkowości zawodu nauczyciela, jako
osoby kształtującej przyszłe pokolenia. Wszystkim osobom, bez których szkoły nie mogłyby funkcjonować:
całemu gronu pedagogicznemu oraz kadrze kierowniczej,
składam serdeczne życzenia sukcesów w życiu zawodowym
i osobistym, wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w codziennej pracy.
Michał Wąsowicz
Burmistrz Dzielnicy Włochy

BEZPŁATNE
PORADY
SPECJALISTÓW
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
ul. Centralna 24
tel. 022 846-82-38
pikwlo@um.warszawa.pl

Pomoc terapeuty uzależnień.
dyżur: poniedziałek 16 - 20;
piątek 12.30 - 16.30

Skorzystaj z pomocy psychologa.
dyżur: środa 16 -20;
czwartek 8 - 12;
piątek 16 - 18
Pomoc prawnika.
dyżur: poniedziałek 16.30 - 20.30;
środa 16 - 20;
piątek 16.30 - 20.30
Pomoc edukatora HIV/AIDS.
dyżur: poniedziałek 16.30 - 20.30;
wtorek 8 - 12

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

red.
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fot. u góry Przedszkole nr 29, fot. na dole Przedszkole nr 60

fot. arch.

Po wakacjach ruszyła druga edycja akcji przekazywania
stołecznym przedszkolom zestawów mini-miasteczek ruchu
drogowego. Projekt realizowany jest przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z inicjatywy dyrektor
Ewy Gawor. Zestawy zakupiono z funduszy miasta i zostaną
one przekazane we wrześniu i październiku stołecznym
przedszkolom.
Problematyka bezpieczeństwa najmłodszych uczestników
ruchu drogowego i kształtowanie prawidłowych zachowań
dzieci i młodzieży na jezdni, pozostaje w szczególnym zainteresowaniu władz Warszawy. Jest to jedno z głównych zadań
przyjętego uchwałą Rady Miasta w październiku 2008 r.
warszawskiego „Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.”
Nauka zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach
skierowana jest do 5-6-latków. Przedszkolaki włochowskie
otrzymały mini-miasteczka ruchu drogowego, w skład
których weszły zestawy edukacyjne (m.in. rowerki, kaski,
ochraniacze rąk i kolan, kamizelki odblaskowe). Na wiosnę
takimi zestawami cieszyły się dzieciaki z przedszkola nr 78
i 314, a teraz z przedszkola nr 60, 175, 77, 313 i 29,
również przedszkola nr 22 i 71 otrzymały takie zestawy, lecz
ze względu na remont placówek nie było oﬁcjalnego przekazania mini-miasteczek.
W uroczystościach wzięli udział Burmistrz Dzielnicy
Włochy p. Michał Wąsowicz oraz Przewodniczący Rady
p. Andrzej Krupiński, a także z Delegatury Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Włochy nacz.
p. Krzysztof Dybiec oraz p. Włodzimierz Pawłowski.
Przedszkolaki pilnie słuchały lekcji prowadzonych przez
policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa
III - mł. asp. Jana Gontarza, z Dzielnicowego Komisariatu
Policji Warszawa Włochy - asp. Sylwestra Stępnia,
asp. sztab. Wojciecha Fiejkowskiego i asp. sztab. Arkadiusza
Walendowskiego, Straż Miejską reprezentowała p. Renata
Brykała. Dzięki funkcjonariuszom z Wydziału Ruchu
Drogowego KSP, asp. Małgorzacie Jaroszewicz, Robertowi
Niedbałko, Marcinowi Książkiewiczowi i Marcinowi
Goschorkiemu, włochowskie przedszkolaki mogą pochwalić
się znajomością zasad bezpiecznego przechodzenia przez
jezdnię. Wiedzą także jak prawidłowo współuczestniczyć w
ruchu drogowym. Dzieci brały czynny udział w spotkaniach
i odpowiadały policjantom na zadawane pytania nieraz zaskakując swoją wiedzą zgromadzonych gości.
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fot. arch. Biblioteki

Dzielnicowy konkurs
czytelniczy
„W krainie książek” 2009

fot. arch.

fot. arch.

fot. u góry Przedszkole nr 77, fot. na dole Przedszkole nr 175 i 313

W pierwszej połowie roku 2009 Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy po raz trzeci zorganizowała dzielnicowy konkurs czytelniczy zatytułowany
„W krainie książki”. Tegoroczna edycja konkursu została
objęta honorowym patronatem Przewodniczącego Rady
Dzielnicy Włochy i Burmistrza Dzielnicy Włochy. Realizację projektu rozpoczęto 8 stycznia, a jego ﬁnał miał
miejsce 15 maja 2009 roku. Do konkursu zgłoszono prace
dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30, Szkoły
Podstawowej nr 66, Szkoły Podstawowej nr 94, Szkoły
Podstawowej nr 87 oraz Szkoły Podstawowej nr 88. Konkurs, zgodnie z regulaminem, realizowano w trzech
etapach. Pierwszy polegał na poprawnym rozwiązaniu
krzyżówki opracowanej na podstawie wskazanych lektur
i podaniu prawidłowego hasła. W drugim etapie pod
tytułem „Zabawa w ilustratora” uczestnicy mieli za zadanie wykonać ilustracje do wybranej przez siebie książki
popularnonaukowej. Sami decydowali o wyborze techniki
i materiałów. Ostatni etap konkursu polegał na recytacji
wierszy przygotowanych przez uczestników ze wskazaniem autora i tytułu publikacji oraz uzasadnieniem
wyboru. Rozdanie nagród odbyło się 6 czerwca 2009r.
podczas „Pikniku z Książką” w Parku Kombatantów. Jury
konkursu przyznało 10 nagród głównych w trzech kategoriach wiekowych.
Bank BPH, który swymi działaniami wspiera przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu społecznym, uznał ważną rolę
książki i czytelnictwa dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci i ufundował nagrody główne – były to
wieże Hi–Fi, radiomagnetofony i odtwarzacze MP4.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
pocieszenia ufundowane przez Zarząd Dzielnicy Włochy
w postaci książek popularnonaukowych. W sumie do
tegorocznej edycji konkursu „W krainie książek” zgłosiło
się 121 osób. Do trzeciego etapu zakwaliﬁkowało się 102
uczestników.
Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować
Bankowi BPH i Zarządowi Dzielnicy Włochy za udzielone
wsparcie dla naszej inicjatywy.
Następna edycja konkursu już w styczniu 2010 roku
– zapraszamy!
Zespół Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
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Co? Gdzie? Kiedy?
Dom Kultury „Włochy”,
ul. Bolesława Chrobrego 27,
02-479 Warszawa,
tel.: 022 863-73-23, www.dkwlochy.pl
4.10.2009 r. (niedziela), godz.18:00
Śmiechoterapia; Dorota Lanton z zespołem, prowadzenie
– Andrzej Paulukiewicz
10.10.2009 r. (sobota), godz. 18:00
Salon Artystyczny; „Barbara Dziekan i Jej Goście”
Paweł Kolenda – wokal, gitara, Grzegorz Grzyb – perkusja,
Robert Bielak – skrzypce, Sebi Wojnowski – gitara basowa,
Barbara Dziekan – prowadzenie
20-23.10.2009 r.
Realizacja projektu polsko-niemieckiego (warsztaty
muzyczno – teatralne); Przyjazd grupy z Berlina
21.10.2009 r. (środa), godz.18:00
Prezentacja spektaklu pt. „XXI wiek” grupy polsko –
niemieckiej w DK „Włochy”

Klub „Rybnicka” filia DK „Włochy”,
ul. Rybnicka 25, tel.: 022 863 79 81
6.10.2009 r. (wtorek), godz. 16:00, wstęp wolny
Prelekcja pt. „Podróż dookoła świata” w wykonaniu
Bogumiła Rzuciło dla członków Klubu Seniora oraz osób
z zewnątrz. W programie spotkania: pokaz multimedialny
z Peru, Wysp Galapagos, Ekwadoru, Nowej Zelandii, Wysp
Fidżi, Boliwii i Indonezji, prezentacja eksponatów i strojów
narodowych.
20.10.2009 r. (wtorek), godz. 16:00, wstęp wolny
Program artystyczny dla członków Klubu Seniora oraz
osób z zewnątrz pt. „Spacer po Warszawie”.
Na program składają się ciekawostki i anegdoty o Warszawie z dawnych lat, przeplatane starymi i nowymi piosenkami
o stolicy. Słuchacze będą mogli przypomnieć sobie
warszawskie legendy, poznać historię warszawskich ulic
i ciekawych miejsc. Dowiedzą się gdzie miał stanąć pomnik
Chopina i czym było tajemnicze „Sto Pociech”.
27.10.2009 r. (wtorek), godz. 16:00, wstęp wolny
Uroczyste Obchody Dni Seniora w Klubie Seniora.
W programie: koncert pt. „Spotkanie z muzyką klasyczną
z przymrużeniem oka”, wyk. Czesław Jakubiec – tenor.
Prezentacja światowych przebojów muzyki operowej,
operetkowej, musicalowej w rozrywkowych aranżacjach,
z pełną humoru oprawą. Dla przybyłych gości – słodki
poczęstunek.
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Okęcka Sala Widowiskowa,
ul. 1 Sierpnia 36a,
tel.: 022 868 02 01
11.10.2009 r. (niedziela)
godz. 12:15 – Bajkowe Niedziele – „Kasia i Basia”, Agencja „Art-Es” z Warszawy, wstęp – 5 zł
godz. 16:00 - Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
dla słuchaczy Okęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz Inauguracja Roku Kulturalnego 2009/2010 dla Klubu
Kombatanta – koncert kapeli góralskiej „Raizery”
14.10.2009 r. (środa), godz. 12:00
OKĘCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Historia i literatura. Warszawa – moje miasto.
(wykładowca – Teresa Siewierska, aktorka)
Opłata semestralna – 80 zł
24.10.2009 r. (sobota)
Jesienny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy. Wstęp wolny
28.10.2009 r. (środa), godz. 12:00
OKĘCKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Aktor, teatr, film. (wykładowca – Sławomir Górka, aktor,
prof. Akademii Teatralnej)
Opłata semestralna – 80 zł
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian
w przedstawionej ofercie.

Biblioteka Publiczna
m.st. Warszawy w Dzielnicy
Włochy oraz Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich
zaprasza do udziału w kampanii edukacyjnej nt. praw konsumentów w kontaktach z bankami i innymi instytucjami
ﬁnasowymi. Na przełomie października i listopada
odbędzie się w ﬁliach bibliotecznych cykl dwugodzinnych
wykładów z udziałem specjalistów zajmujących się
na codzień ochroną praw konsumenckich. Udział
w kampanii jest bezpłatny. Wszystkim uczestnikom organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne.
Projekt jest realizowany dzięki doﬁnasowaniu ze środków
m.st. Warszawy.
Terminarz i miejsca spotkań:
- 26 października (poniedziałek) godz. 16.00
Wypożyczalnia nr 30, ul. Ks. J. Chorścickiego 2
- 28 października (środa) godz. 17.30
Wypożyczalnia nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1
- 20 listopada (piątek) godz. 17.00
Wypożyczalnia nr 28, ul. 1-ego Sierpnia 36a

edukacja

„Poławiacze Pereł” to program odkrywania talentów,
który zrodził się z przekonania, że uzdolnieni młodzi
ludzie są we wszystkich środowiskach.
Uświadomienie sobie własnych możliwości, odkrycie
naukowej lub artystycznej pasji lub pierwszy kontakt
z przyszłym mentorem - wszystko to może stać się punktem zwrotnym w życiorysach uczestników programu
realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński.
Zgodnie z założeniami projektu, uczestnikami Szkoły
Letniej mogą zostać uczniowie I lub II klasy szkoły
średniej, dysponujący szczególnie wysokim potencjałem
intelektualnym, osoby o szerokich horyzontach myślowych, oryginalne w myśleniu i działaniu. Po zapoznaniu
się z kryteriami wyboru, Rada Pedagogiczna LXXIII
Liceum Ogólnokształcącego im. Zawiszaków Proporca
„Victoria”, jednogłośnie wytypowała ucznia klasy IB
Oskara Wiśniewskiego do udziału w projekcie. Oskar
pokonał wielu kandydatów i znalazł się wśród pięciu
najlepszych uczniów szkół warszawskich. Jest osobą nieprzeciętną, dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem,
angażuje się w działalność pozaszkolną. Ma rozległą
wiedzę z przedmiotów przyrodniczych i dlatego wybrał
kampus medyczny.
Zajęcia w Szkole Letniej rozpoczęły się 5 lipca 2009 r.
i trwały dwa tygodnie. Prowadzone były przez wysoko
wykwaliﬁkowaną kadrę: nauczycieli akademickich
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
animatorów kultury, psychologów. Zapewniono zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę pedagogiczną, a także
dodatkowe atrakcje kulturalne i turystyczne np. wycieczki, wizyty w muzeach, w teatrze i kinie.
Mam nadzieję, że te nietypowe wakacje młodych ludzi
będą impulsem do rozwoju i punktem wyjścia dla wspaniałej kariery.

fot. arch szkoły

Beata Jadam
wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 17
nauczyciel biologii

Z ﬁzyką za pan brat

fot. arch szkoły

„Perła” na Promienistej

W marcu 2009 roku Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „Victoria” przystąpiło
do udziału w projekcie pod tytułem: „Odkrywać nieznane,
tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań ﬁzyką”.
Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej i współﬁnansowany z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obejmuje
160 szkół z całej Polski.
Kilkunastoosobowa grupa uczniów klas II i III z Gimnazjum nr 113 spotyka się dwa razy w tygodniu na zajęciach
pozalekcyjnych i pod kierunkiem nauczyciela ﬁzyki
p.Agnieszki Bójko wykonuje ciekawe eksperymenty
ﬁzyczne. Z innymi uczestnikami projektu gimnazjaliści
kontaktują się za pośrednictwem platformy internetowej
utworzonej na potrzeby projektu. Tam też umieszczają
wyniki swoich doświadczeń w postaci zdjęć i ﬁlmów,
dyskutują na forach i pobierają materiały szkoleniowe.
W konkursie zorganizowanym w ramach projektu, sukces
odnieśli trzecioklasiści (uczniowie klasy dwujęzycznej IIIa):
Klaudia Gumieniak i Mateusz Mońko (fot.). Za zaproponowany i wykonany przez siebie eksperyment uzyskali
najwyższą liczbę punktów w naszym regionie. W październiku wezmą udział w trzydniowych warsztatach ﬁzycznych
Zobacz-Zbadaj-Zrozum, gdzie zaprezentują swoją pracę.
Całą grupę czekają również wyjazdy na wyższą uczelnię,
gdzie uczniowie wezmą udział w wykładach, pokazach,
zajęciach laboratoryjnych, zwiedzą uczelniane pracownie
ﬁzyczne.
A już w grudniu kolejny konkurs na platformie projektu.
Najlepsi pojadą na 5-dniowe warsztaty do najbardziej
znaczącej instytucji naukowej na świecie CERN w Genewie.
„Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania
zainteresowań ﬁzyką” to ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania
przedmiotami ścisłymi albo po prostu lubiących zabawy
i eksperymenty.

Uczestnicy programu

Agnieszka Bójko
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Z okazji 70. rocznicy najazdu Związku Sowieckiego na
Polskę, 17 września 2009 r. w LXXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zawiszaków Proporca „Victoria” odbyła się
sesja naukowa i wystawa poświęcona wydarzeniom na
Wołyniu w okresie II wojny światowej, które do tej pory były
białą plamą w historii.
Po 17 września 1939 roku Wołyń dostał się pod okupację
sowiecką. W ostatnich miesiącach 1942 roku rozpoczęła się
depolonizacja Wołynia. Nasiliły się zabójstwa i rabunki
pojedynczych osób i rodzin dokonywane przez ukraińskich
policjantów i nacjonalistów – cywili. Od początku 1943 roku
akty agresji w stosunku do ludności polskiej przybrały
masowy charakter. Rozmiary zbrodni i ich okrucieństwo
spowodowało upowszechnienie się w 1943 roku określenia
„rzezie wołyńskie”. Zginęło około 60 tysięcy Polaków.
W styczniu 1944 r. w akcie samoobrony ludności polskiej
powstała 27. Wołyńska Dywizja Piechoty AK.
Sesji towarzyszyła wystawa „Wołyń czasu zagłady 1939
– 1945”, udostępniona przez Muzeum Niepodległości, wzbogacona pamiątkami zgromadzonymi przez pana Zbigniewa
Tchórzewskiego, mieszkańca naszej dzielnicy, od lat związanego ze szkołą na ul. Promienistej.
Głównymi bohaterami spotkania byli zaproszeni żołnierze
27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK: Komandor Józef Czerwiński, Eugenia Borkowska, Stanisław Maślanka, Kazimierz
Danilewicz, oraz Jerzy Kopik.
W sesji brali udział uczniowie naszego liceum oraz
uczniowie z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół im. „Bohaterów Narwiku”.
Sesja „Wołanie i łzy Wołynia” miała na celu przybliżenie
uczniom najnowszej historii nadal nieobecnej w podręcznikach. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania relacji uczestników i świadków tamtych wydarzeń, obejrzenia fragmentu
ﬁlmu pt. „Kryptonim Pożoga” oraz unikatowych zdjęć, map
i innych eksponatów, pamiątek. Mimo, iż poruszone były
trudne zagadnienia związane z historią stosunków polsko –
ukraińskich, była to ważna i potrzebna „żywa” lekcja historii
i tolerancji. Pełne emocji i wzruszeń relacje świadków tych
wydarzeń wzbudziły ogromne zainteresowanie naszych
uczniów. Po raz kolejny otrzymaliśmy potwierdzenie, że
nasza praca wychowawcza i dydaktyczna przynosi efekty.
Małgorzata Olek
nauczyciel historii

fot. arch.

„Wołanie i łzy Wołynia”
w szkole na Promienistej

Uwaga emeryci i renciści
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Dzielnicy Włochy wydaje zaświadczenia uprawniające
do ulgowych przejazdów PKP w siedzibie Związku,
al. Krakowska 116, 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.

Wystawa
„Wołyń czasy zagłady 1939 -1945”
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Biegi przełajowe - upamiętniające
wydarzenia 16.IX.1944 r.

fot. Krzysztof Szczęsny

Obchody 65 rocznicy wywózki
mieszkańców Włoch do Rzeszy

Poczty sztandarowe przed pomnikiem

fot. arch.

Licznie zebrani mieszkańcy, goście oraz przedstawiciele władz: Burmistrz
Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz, radni Marek Bieliński, Janusz Wojdalski
oraz ks. Zygmunt Niewęgłowski.

Po obchodach rocznicowych w Kościele św. Teresy od Dzieciątka Jezus
odbył się koncert Strażackiej Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn.

10 września w parku wokół Stawu Koziorożca odbyły się
Biegi Przełajowe dla upamiętnienia 65. Rocznicy Wywózki
Mieszkańców Włoch do Rzeszy.
Do udziału w zawodach mogły się zgłaszać dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, a także
osoby dorosłe – zespołowo oraz indywidualnie. Ku wielkiemu zadowoleniu Organizatorów dopisała zarówno
pogoda jak i uczestnicy. W zawodach wystartowały 452
osoby w tym: 408 uczniów i 44 osoby w kategorii Open.
W klasyﬁkacji zespołowej, w kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła SP nr 94, drugie – SP nr 88,
trzecie – SP nr 66.
W kategorii gimnazjów najlepsza okazała się drużyna
z Gimnazjum nr 112, drugie miejsce zajęło Gimnazjum
nr 113, a trzecie - Gimnazjum nr 114.
W kategorii szkół średnich, w której starotwały także
szkoły spoza terenu naszej Dzielnicy pierwszą lokatę zdobyto LO 73, natomiast Technikum nr 9 im. Bohaterów Narwiku zajęło czwarte miejsce.
Dziękujemy za udział w zawodach i gratulujemy
zwycięzcom!
jw

W poprzednim numerze Biuletynu, w informacji
o uroczystościach rocznicowych związanych z deportacją
mężczyzn do Rzeszy pojawił się błąd dotyczący faktycznych wydarzeń z dnia 16 września 1944 r.
Tamtego dnia mężczyźni w wieku 16 – 60 byli
nawoływani do stawienia się na stacji kolejowej, pod
groźbą utraty życia. Do wielu domów Niemcy przychodzili
z listami osób przeznaczonych do aresztowania. Większość
mężczyzn zgromadzonych na stacji ładowano do pociągów,
które dowoziły ich do Pruszkowa. Stamtąd wywożono ich
do Oświęcimia.
Przepraszamy Czytelników za niewystarczające sprecyzowanie faktów.
Redakcja

fot. arch.

Sprostowanie

Burmistrz Dzielnicy Wlochy - Michał Wąsowicz wręcza puchar gimazjalistom
biorącym udział w biegach przełajowych upamietniające rocznicę wydarzeń
16 września 1944 r.
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I Zlot Pojazdów Militarnych
nr 16, 1933 r.

Pożyteczny warsztat pracy
Z zadowoleniem stwierdzić należy, że ruch budowlany we Włochach rozwija się pomyślnie. Wystarczy
przejść się po ulicach osiedla, by spostrzedz, jak wiele
powstaje nowych domów i przybudówek. Objaw to
bardzo pocieszający, jednak pamiętajmy, że chcąc
osiągnąć prawdziwą korzyść z nowowznoszonego
budynku, musimy wykonać go dobrze i solidnie, użyć
materjałów pierwszorzędnej jakości. Dlatego roboty
powierzać musimy tylko dobrym fachowcom i przedsiębiorcom. Do rzędu takich właśnie przedsiębiorców
należy świeżo otwarty we Włochach Zakład ślusarsko
– mechaniczny i spawania metali Antoni Zawicki,
ul. Majewskiego 41. Firma, która poprzednio prowadziła duże przedsiębiorstwo w Płocku, wykonywa
po cenach konkurencyjnych balkony, okucia,
wodociągi, zlewy itd., słowem wszelkie roboty w jej
zakres wchodzące. Zaznaczyć należy, ze ﬁrma posiada
jedyny w osiedlu aparat tlenowy do spawania metali.
Byłoby bardzo wskazane, by pp. budujący we własnym interesie nawiązali kontakt z zakładem p. Zawickiego, dając mu obstalunki, które zostaną wykonane
tanio i dobrze.

W dniu 5 września odbył się we Włochach pierwszy zlot
miłośników militariów. Impreza została zorganizowana nie
tylko dla osób zainteresowanych pojazdami wojskowymi,
ale również z myślą o dzieciach i młodzieży. Zlot odbył się
w starym Forcie Włochy. Od rana do wieczora można było
oglądać pojazdy z czasów międzywojennych, drugiej wojny
światowej, ale też i współczesnych. Do najciekawszych eksponatów należały świetnie zachowane amerykańskie
Willysy - popularnie nazywane dżipami – transporter
piechoty M3 i chyba największa ciekawostka dla koneserów
motoryzacji - Auto Union czyli protoplasta Audi. Dzieci
miały dużo frajdy przede wszystkim przy słynnych niemieckich działach przeciwlotniczych i przeciwpancernych,
do których można było podejść, dotknąć i zobaczyć jak się
z nich strzelało. Tymi właśnie eksponatami bardzo zainteresowana była również młodzież. Dla smakoszy dostępna
była wojskowa kuchnia z obowiązkową grochówką. Mamy
nadzieję, że za rok znów będziemy mieli przyjemność gościć
miłośników militariów z jeszcze większą liczbą pojazdów,
a impreza będzie równie udana.
pm

Ten jak i inne ciekawe artykuły można przeczytać
w przedwojennych czasopismach włochowskich,
które są dostępne w Czytelni Naukowej nr VI przy ul.
Ks. J. Chrościckiego 2. Dziekujemy za udostepnienie
archiwalnych artykuów.

fot. ww

red.
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Dawno, dawno temu... na Okęciu i we Włochach (6)

Cień „Cienia” przy ulicy Cienistej
Ulica Cienista jest jedną z najpiękniejszych we Włochach.
Po jednej stronie gustowne kamienice i domy, a po drugiej
park z ponad stuletnimi drzewami. Ulica ta ma swoją ponurą
historię zaczynającą się 17 stycznia 1945 roku, kiedy do
Włoch, przepędzając hitlerowskie wojska, wkroczyła nowa
komunistyczna władza. Na ulicy Cienistej zakwaterowały
wówczas organy bezpieczeństwa NKWD i LWP. O ich
niechlubnej roli i o aresztantach tu przetrzymanych przypominają stosowne tablice przy posesjach numer 2 i 16. Z tych
to kamienic nowi włodarze roztaczali „opiekę” nie tylko
na całe Włochy, ale i na sąsiednie powiaty. Czuli się pewni
siebie, choć raz jeden…
Ten jeden raz, gdy organy bezpieczeństwa z ulicy Cienistej
poczuły się zagrożone zdarzył się 22 grudnia 1945 roku.
Ówczesne Włochy przygotowywały się do pierwszego
powojennego Bożego Narodzenia. Zapadł już zmrok i była
17.30, gdy wojskowa ciężarówka potrąciła przy ul. Globusowej jakiegoś człowieka. Nic groźnego, ale wypadek, jak to
wypadek, spowodował, że gapie licznie zebrali się w miejscu
zdarzenia i ruch kołowy (choć bez porównania mniejszy niż
w dzisiejszych czasach) na jakiś czas został sparaliżowany.
Jakież było zdziwienie gapiów, gdy z wojskowej ciężarówki
wysypała się żandarmeria LWP i zaczęła bez żenady okradać
zatrzymane samochody! Widząc to, zdenerwowany posterunkowy MO niezwłocznie zawiadomił wiadome organa bezpieczeństwa z pobliskiej Cienistej. Na miejscu zdarzenia
zjawił się tow. Mieczysław Godlewski - szef włochowskiej
bezpieki, ale jego interwencja zakończyła się klęską. Oto
bowiem, Godlewski został przez żandarmów aresztowany,
rozbrojony i publicznie spotwarzony! Była to niemała
sensacja, bo Urząd Bezpieczeństwa zdołał już znanymi
sposobami, zapewnić sobie posłuch i respekt włochowian.
Któż więc dowodził tym odziałem żandarmerii, który tak
znieważył towarzysza z UB? Okazało się, że sławny
mjr „Cień” - Bolesław Kowalski, dawny partyzant AL
z Lubelszczyzny. „Cień” w czasie wojny walczył z kolaborantami i z Hitlerem, ale niestety także z partyzantką AK
i BCh. Co gorsza, w zamroczeniu alkoholowym zezwalał
swoim ludziom na gwałty i rabunki bezbronnych i bogu
ducha winnych wiosek. O wyczynach komunistycznego
watażki zaalarmowano rząd w Londynie, ale cóż mogła w tej
sprawie zrobić emigracyjna władza? „Cień” miał poparcie
NKWD i dowództwa AL, a za walkę z „reakcyjnym podziemiem” otrzymywał nawet nagrody. Gdy wojna skończyła się,
„Cień” awansowany do stopnia majora, został szefem ponad
stu osobowej grupy specjalnej żandarmerii LWP, w dużej
mierze złożonej z jego dawnych partyzantów. Bezpośrednim
zwierzchnikiem „Cienia” został gen. M. Rola-Żymierski,
nota bene, w tamtym czasie mieszkaniec Włoch.

Choć wojna skończyła się major Bolesław Kowalski nie
umiał się ustatkować. Nadal rabował, gwałcił i mordował.
A ponieważ napadał na bogatych, więc komunistyczna
władza usprawiedliwiała te wyczyny, potrzebą „rewolucyjnej walki z kułactwem i burżuazją”. Dodajmy też, że
niesforny major, nie miał nic w sobie z Janosika. Niczego
nie rozdawał ubogim, co zrabował, to zatrzymywał dla siebie
i swojego oddziału.
Aż wspomnianego 22 grudnia 1945 roku traﬁła kosa
na kamień i „Cieniowi” w jego procederze, próbował
przeszkodzić włochowski ubek.
Tak jak pisałem, towarzysza Godlewskiego „cieniowcy”
spotwarzyli i zagrozili rozstrzelaniem. Na pomoc aresztowanemu natychmiast wyruszyła odsiecz: sekretarz miejscowej
PPR- tow. Sadkowski, komendant włochowskiego MO- tow.
Makowiecki, liczni oﬁcerowie śledczy UB i jacyś żołnierze
LWP. We Włochach groziła mała „wojna domowa”, dwóch
grup tej samej „ludowej” władzy. Być może „Cieniowcy”
poczuli się niepewnie i szybko choć sprawnie wycofali się
wraz z zakładnikiem Godlewskim do pobliskiego Piastowa,
gdzie mieli swoją kwaterę. Sprawą szybko zainteresowały
się „najwyższe instancje partyjne i wojskowe” i Piastów
został otoczony przez wojsko. Po pewnym oporze (były
oﬁary śmiertelne) „Cień” został aresztowany, a jego wojsko
rozbrojone. Uwolniony tow. Godlewski wrócił do Włoch.
Ciekawe były losy, sprawcy tego zamieszania majora
„Cienia”. Logicznie rzecz biorąc, należało się spodziewać
jakiejś surowej kary, ale najwyraźniej Kowalski miał mocne
wpływy u gen. Żymierskiego. Watażka otrzymał więc…
skierowanie na przeszkolenie do szkoły oﬁcerskiej w Rembertowie. W Rembertowie, źle się uczył, często się upijał
i urządzał burdy, chć trzeba powiedzieć, że tym razem bez
oﬁar śmiertelnych.
W 1951 roku liczba przestępstw „Cienia” była jednak tak
pokaźna, że bandziora aresztowano. Znów groziła mu
najwyższa kara, którą wtedy tak hojnie fundowano akowskiemu podziemiu. Ale „Cień” kolejny raz miał szczęście
i został skazany „za niesubordynacje” tylko na 3 lata. Gdy
wychodził z więzienia zbliżała się polityczna odwilż 1956
roku i nie wiedzieć czemu, okrzyknięto go „więźniem
reżimu stalinowskiego”. Przywrócono odznaczenia
państwowe i awansowano na pułkownika. Jego morderstwa
i grabieże na Lubelszczyźnie, a także opisany incydent we
Włochach, starano się zatuszować. Zmarł jako nobliwy
emeryt, mający za sobą bohaterską przeszłość partyzanta AL.
Korzystałem z opracowań dr Piotra Gontarczyka, a także
z dokumentów IPN (akta PUBP we Włochach syg. 0206/203).

Robert Gawkowski
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harcerze

Na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia
zaczęły powstawać Harcerskie Kręgi Seniorów. Członkami
ich byli (i są obecnie) instruktorzy i harcerze bez stopni
instruktorskich, pełniący czynną służbę harcerską w latach
przedwojennych, w czasie okupacji oraz po 1945 roku. Do
wstępowania do Harcerskich Kręgów Seniorów nakłaniał ich
sentyment do harcerstwa, dawne przyjaźnie, wspomnienia
przeżytych w Związku Harcerstwa Polskiego przygód,
a także chęć do pożytecznych działań dla młodzieży harcerskiej i niezorganizowanej oraz dla środowisk, w których
działają Kręgi. Ponadto poczucie obowiązku dokumentowania faktów tworzących historię harcerstwa.
W 1986 roku odbył się w Warszawie pierwszy Ogólnopolski Złaz Seniorów, na który przybyło ponad 700 osób.
Wzruszające były spotkania „po latach.”
W sierpniu br. odbył się w Katowicach Złaz XVIII. Uczestniczyła w nim, podobnie jak w Złazach poprzednich, kilkunastoosobowa grupa z Kręgu Seniorów i Starszyzny
Harcerskiej Warszawa – Włochy. Organizatorami Złazu byli
harcerze seniorzy ze Śląska i Komenda Chorągwi Śląskiej.
Program Złazu był bardzo bogaty. Pierwszego dnia zorganizowano wycieczkę do Republiki Czeskiej – na Zaolzie.
W siedzibie Rady Polaków uczestnicy wycieczki obejrzeli
wystawę dorobku zaolziańskich harcerzy, zwiedzili polskie
gimnazjum w Orłowej, centrum Morawskiej Ostrawy,
a w domu Polskim w Kościelcu spotkali się z seniorami Harcerstwa Polskiego w Czechach.
Następne dni przeznaczone były na poznawanie walorów
historyczno – krajoznawczych Śląska. Zwiedzono m. in.
Bazylikę pw. Najświętszej Marii Panny w Piekarach Śląskich,
Skansen Górniczy w Zabrzu, zabytkową Kopalnię Rud Srebronośnych w Tarnowskich Górach i Sztolnię Czarnego
Pstrąga, Radiostację Gliwice, zamek w Ogrodzieńcu,
Muzeum Chleba w Radzionkowie, w Górkach Wielkich
Muzeum Zoﬁi Kossak – Szczuckiej i Ośrodek Harcerskie
Bucze. Wycieczka do Jaworza – Nałęża wywołała falę
wspomnień u seniorów włochowskiego Kręgu, ponieważ pół
wieku temu były tam obozy naszych włochowskich drużyn.
Oﬁcjalna część Złazu z udziałem przedstawicieli władz
Województwa Śląskiego i najwyższych władz ZHP odbyła

fot. arch. harcerstwa

Złaz harcerzy seniorów

Grupa harcerzy seniorów z Włoch na Ogólnopolskim Złazie w Katowicach

się w Pałacu Kultury Zagłębia. Tam też, zgodnie z tradycją, nastąpiło przekazanie buławy zjazdowej przez komendanta ubiegłorocznego Złazu komendantowi Złazu
2009 r.
Na zakończenie została odprawiona msza św. polowa
pod Wieżą Spadochronową w Parku Kościuszki w Katowicach. Apel kończący Złaz odbył się u stóp Pomnika
Harcerzy na Rynku w Katowicach, po którym wielu seniorów umawiało się na spotkania za rok na Złazie w Krakowie i za dwa lata na Złazie w Warszawie.
H.Sz.

fot. powyżej: uczestnicy
Złazu spotkali się z seniorami Harcertwa Polskiego
w Czechach.

fot. arch. harcerstwa

Ruiny zamu w Ogrodzieńcu

Tablica na budynku odzyskanym przez Związek Harcerstwa
Polskiego
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Wieża spadochronowa w Katowicach
- miejsce walki harcerek i harcerzy
z Niemcami w 1939 r.

Poczet sztandarowy Kręgu Warszawa Włochy u stóp pomnika harcerek
I harcerzy w Katowicach

komunikat

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Centralna 24,
02-272 Warszawa
tel. (022) 846 82 38
pn. 16.00 - 20.30; wt. i czw. 8.00 - 12.00
śr. 16.00 - 20.00; pt. 12.30 - 20.30
Bezpłatna pomoc specjalistyczna dla osób będących w
trudnej sytuacji życiowej: psycholog, prawnik, terapeuta
uzależnień, edukator HIV / AIDS

Dzielnicowy Zespół Realizacji Programu
Proﬁlaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Centralna 24,
02-272 Warszawa
tel. (022) 846 82 38
wt. 16.00 - 18.00
Motywowanie do leczenia osób nadużywających alkohol
oraz osób współuzależnionych, podejmowanie czynności
zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu.
Nr 8 (39) październik 2009
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