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pismo bezpłatne

20 czerwca WYBORY
W dniu 20 czerwca br. odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej informacji o
nadchodzących wyborach oraz dokładny kalendarz
wyborczy można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
www.pkw.gov.pl. W biuletynie zamieściliśmy numery obwodów i siedziby obwodowych komisji wyborczych dla Dzielnicy Włochy.

Zapraszamy do wzięcia udziału
w akcji honorowego oddawania
krwi
Akcję organizuje Samorząd Studentów Wyższej
Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie 15.06.2010 (wtorek).
Zbiórka przeprowadzona będzie w godz. 9.00 - 14.00 przed gmachem
uczelni Al. Jerozolimskie 200.
Urząd Dzielnicy Włochy objął akcję swoim patronatem.
Zapraszamy

ISSN 1734-7378

Modernizacja
ul. Popularnej i nowa
ścieżka rowerowa
Urząd Dzielnicy Włochy rozpoczął drugi etap
modernizacji ul. Popularnej. W pierwszym etapie ulica
zyskała nową nawierzchnię na długości (odc.
ul. Naukowa – ul. Składowa), wyremontowano także
chodniki i podjazdy do posesji (odc. ul. Naukowa –
ul. Dziupli).
Dzięki obecnie prowadzonym pracom odnowione
zostaną chodniki i podjazdy w dalszej części (odc.
ul. Dziupli – ul. Składowa), a także powstanie ścieżka
rowerowa na odcinku od. ul. Chrobrego do ul. Czereśniowej. Ścieżka będzie miała długość prawie 1 km.
Planowany termin zakończenia robót to jesień br.
Dzielnica przeznaczyła na inwestycję 750 tys. zł.
Wykonawcą jest ﬁrma Rymix – Bis.
W związku z przebiegiem nowej ścieżki rowerowej
i chodnika, zostanie zmieniona lokalizacja przystanku,
który obecnie znajduje się po północnej stronie
ul. Popularnej. Docelowo przystanek zostanie zlokalizowany pomiędzy ul. Czereśniową a ul. Mikołajską.
Red.

Pomoc dla
mieszkańców z
ul. Flisa
Mazowiecki Zarząd Okręgowy
PCK udostępnił konto banowe
w ING Bank Śląski S.A. w Warszawie o numerze 65 1050 1041 1000 0222 2368 4321 dla darczyńców na
rzecz poszkodowanych w pożarze w Dzielnicy Włochy, który miał
miejsce w dniu 26.04.2010 r. przy ul. Flisa 9.

LATO W MIEŚCIE
2010
Zapraszamy najmłodszych mieszkańców
Dzielnicy do skorzystania z bogatej oferty
zajęć w ramach akcji LATO W MIEŚCIE. Program startuje 28 czerwca
i będzie trwał do końca wakacji. Bliższe informacje na str. 9 oraz na
www.ud-wlochy.waw.pl.

SMS z informacją o
utrudnieniach na drodze
Internetowy serwis eInwestycje prowadzony przez
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie
Drogowym uruchomił nową usługę – powiadamianie
SMS o zmianach w organizacji ruchu. Już teraz, każdy
kto zarejestruje się na stronie serwisu będzie otrzymywał SMSy informujące o utrudnieniach na warszawskich drogach.
Serwis eInwestycje Biura Koordynacji Inwestycji i
Remontów w Pasie Drogowym można znaleźć w
internecie na: http://inwestmapa.um.warszawa.pl/
Na stronie głównej należy przejść do zakładki SMS.
Po wpisaniu numeru telefonu komórkowego i aktywacji usługi na wskazany numer będą wysyłane informacje o wprowadzanych z powodu prac budowlanych i
remontowych zmianach w organizacji ruchu. Usługa
jest bezpłatna i można z niej w każdej chwili zrezygnować. Konieczne jest odnawianie aktywacji usługi co
sześć miesięcy.
www.um.warszawa.pl
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Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lp.
1

Nazwisko i imię
Baranowska Teresa

dzień
I wtorek m-ca

godzina

miejsce

17.00 -18.00 Ratusz, al. Krakowska 257, pok. 225

telefon
0503-724-670

ul. ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
18.00 -19.00
ul. Chrobrego 27

I poniedziałek m-ca 18.00 -19.00
2

Berłowska Halina
III wtorek m-ca

17.00 -18.00

Dom Kultury „Włochy”,
ul. Chrobrego 27

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

4

Emersajłow Lucja

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0503-198-315

5

Gaza Marianna

III środa m-ca

6

Gembarzewski Roman po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

886-477-436

17.00 -19.00 OPS, ul. Czereśniowa 35
601-265-428

ul. ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta
Dom Kultury „Włochy”,
18.00 -19.00
ul. Chrobrego 27

I poniedziałek m-ca 18.00 -19.00
7

JopowiczJacek
III wtorek m-ca

8

Kałwajtys Dariusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 868-06-65; 0501-080-674
dariuszkalwajtys@aster.pl

9

Karczewska
Bernadeta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
022 57-58-802

10 Kostrzewski Juliusz

0504-064-277

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 0601-283-040
III piątek m-ca

11 Krupiński Andrzej
I piątek m-ca

16.00 -17.00 SP Nr 87, ul. Malownicza 31
godziny do
Wydział Obsługi Rady, pok. nr 216,
uzgodnienia II piętro
tel. 57-58-802

12 Kułakowska Elżbieta

I wtorek m-ca

18.00 -19.00 Ratusz, al. Krakowska 257, pok. 225

13 Mazur Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 -19.00 Ratusz, al. Krakowska 257, pok. 225

14 Pawlik Andrzej

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
022 57-58-802

15 Skorza Lidia

I poniedziałek m-ca 17.00 -18.00 Ratusz, al. Krakowska 257, pok. 225

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, pok. 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

20 Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca 16.00 -18.00

II środa m-ca
21 Wojdalski Janusz
III środa m-ca

ul. ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatanta

0790-209-668

0506-767-957

0501-050-694

Budynek Wielofunkcyjny, III piętro,
ul. 1 Sierpnia 36a

ul. ks. Chrościckiego 2,
Biblioteka w Parku Kombatantów
17.00 -19.00
obok wejścia do czytelni
17.00 -18.00

0605-196-228
022 57-58-802

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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Z prac Rady Dzielnicy
Kwietniowa sesja Rady Dzielnicy
Włochy rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniającą oﬁary katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem.
Następnie radni podjęli uchwały zmieniające składy osobowe stałych komisji.
Zgodnie z nowym statutem dzielnicy,
przewodniczący i wiceprzewodniczący
Rady Dzielnicy nie mogą zasiadać w prezydiach komisji.
Tym samym odwołani zostali: Marek
Bieliński z funkcji przewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej, Andrzej Krupiński z funkcji przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu, Janusz Wojdalski z funkcji wiceprzewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej.
Ponadto wybrani zostali: Roman
Gembarzewski na przewodniczącego
Komisji Budżetu, Wiesława Ufnal na
przewodniczącą
Komisji
Oświaty,
Kultury i Sportu, Teresa Baranowska na
przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej,
natomiast Juliusz Kostrzewski został
wybrany na wiceprzewodniczącego
Komisji Mieszkaniowej.
W skład Komisji Mieszkaniowej powołano Teresę Baranowską i Juliusza
Kostrzewskiego, a odwołano Andrzeja
Krupińskiego.
Na ten rok zaplanowano oddanie do
użytku kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Okęcie” przy ul. Gładkiej, Rada
Dzielnicy zaopiniowała pozytywnie dokonanie zmian w budżecie dzielnicy. W
związku z planowanym utworzeniem

nowej jednostki budżetowej pn. „Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy”
i rozpoczęciem przez tę jednostkę działalności w bieżącym roku zwiększono plan
wydatków o 1.952.500 zł. Środki te zostaną pozyskane ze zwiększonego planu
dochodów oraz środków wyrównawczych
m.st. Warszawy.
W następnych latach szacowane koszty
ﬁnansowe funkcjonowania jednostki to:
w 2011 r. – ok. 3,7 mln. zł, a w roku 2012
prawie 4 mln zł.
Kolejne zmiany budżetowe to m.in.:
- zabezpieczenie środków na realizację
projektu „Czas na zmianę – program aktywnej integracji społecznej i zawodowej
osób z dzielnicy Włochy” współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany
jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej –
koszt 265 tys. zł (w tym blisko 240 tys. zł.
to środki unijne),
- zwiększenie wydatków majątkowych
dzielnicy z przeznaczeniem na prace
związane z modernizacją parku ze
Stawami Cietrzewia – ponad. 33 tys. zł.
Rada Dzielnicy wystąpiła także z inicjatywą uchwałodawczą do Rady m.st.
Warszawy o wyrażenie zgody na zawarcie
umów przekraczających rok budżetowy
dot. utrzymania zieleni i drzewostanu w
dzielnicy. Wyłonienie wykonawcy na co
najmniej 3 lata pozwoli na zaoszczędzenie środków przy corocznych procedurach przetargowych.

Podczas sesji pozytywnie zaopiniowano także sprawozdanie z działalności
Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami we Włochach.
Uchwalono także Lokalny Program
Proﬁlaktyki Uzależnień dla Dzielnicy
oraz Lokalny Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie dla dzielnicy na ten
rok. Podstawowym założeniem programu
jest stworzenie zintegrowanego systemu
pomocy. Skutki przemocy domowej, której oﬁarami są najczęściej kobiety i dzieci,
w postaci uszkodzeń ciała, zaburzeń psychosomatycznych, nerwic, niskiej samooceny, a także zachowań agresywnych,
alkoholizmu, narkomanii są często nieodwracalne i utrudniają prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Program
odpowiada na potrzeby różnych grup
społecznych: dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów.
Rada wystąpiła także z inicjatywą
uchwałodawczą do Rady Miasta w
sprawie założenia poradni psychologiczno – pedagogicznej przy ul. Malowniczej 31a. Do publicznych i
niepublicznych placówek oświatowych
we Włochach uczęszcza ponad 5 tysięcy
uczniów i wychowanków, a dzielnica nie
posiada wyspecjalizowanej jednostki,
która świadczyłaby pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Informacja dla mieszkańców Dzielnicy Włochy
w związku z budową drogi ekspresowej
– Południowej Obwodnicy Warszawy
Pragniemy Państwa poinformować,
iż sensowne jest prowadzenie negocjacji
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych
i Autostrad dotyczących zarówno nabycia
w drodze cywilno – prawnej Państwa
nieruchomości, jak i też udziału w postępowaniu dotyczącym wywłaszczenia
prowadzonym przez Mazowiecki Urząd
Wojewódzki.
Doświadczenie jednego z mieszkańców
naszej dzielnicy - Pana Krzysztofa K.

może być dla Państwa zachętą w tym
zakresie.
Dzięki determinacji tego Pana ukarany
został biegły rzeczoznawca przez Ministra Infrastruktury za wykonany
operat szacunkowy, a w prowadzonym
postępowaniu wywłaszczeniowym pan
Krzysztof osiągnął uchylenie decyzji
Wojewody zezwalającej na zajęcie nieruchomości przez GDDKiA.

Wszystko to potwierdza wcześniejszą
sugestię, byście Państwo wnikliwie
sprawdzali przedstawiane wyceny nieruchomości i śmiało zgłaszali swoje uwagi,
nie tylko do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, ale także do
Wojewody czy Ministra Infrastruktury,
tak jak uczynił to pan Krzysztof.
Red.
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Mazowiecki Zarząd Okręgowy PCK udostępnił konto
banowe w ING Bank Śląski S.A. w Warszawie o numerze
65 1050 1041 1000 0222 2368 4321 dla darczyńców na rzecz
poszkodowanych w pożarze w Dzielnicy Włochy, który miał
miejsce w dniu 26.04.2010 r. przy ul. Flisa 9.
4
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fot. RW

Od 11 maja br. trwa rozbiórka i zabezpieczanie dachu
na budynku komunalnym przy ul. Flisa.
Ostatnia kondygnacja budynku została zniszczona przez
pożar, który wybuchł 26 kwietnia. Żadna z mieszkających tam
osób nie odniosła obrażeń, ale wiele rodzin straciło dach nad
głową.
W budynku było 36 lokali, w których mieszkało łącznie 96
osób. 9 lokali nie nadawało się do ponownego zamieszkania.
Bezpośrednio przed zdarzeniem ﬁrma remontowa prowadziła
prace naprawcze dachu budynku. W sprawie jednego z robotników, który pracował pod wpływem alkoholu, toczy się obecnie postępowanie.
Ponad 30 osób skorzystało z tymczasowego zakwaterowania
w motelu przy ul. Sabały zaoferowanego przez Dzielnicę
Włochy.
Każda z 96 osób poszkodowanych w wyniku pożaru otrzymała zasiłek w wysokości 500 zł.
Wszystkie osoby mogły też korzystać ze wsparcia w postaci
żywności trwałej, ubrań i sprzętu AGD oferowanego przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej.
30 kwietnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
wydał decyzję, w której stwierdził, że budynek przy ul. Flisa
do trzeciej kondygnacji będzie mógł być użytkowany po
wykonaniu odpowiednich czynności remontowych. Natomiast
ostatnia kondygnacja powinna być rozebrana.
Inspektor nakazał m.in.:
- usunięcie luźnych elementów fragmentów ścian, dachu,
obróbek blacharskich,
- usunięcie zalegającej na poziomie czwartej kondygnacji
konstrukcji dachu i ścian pozostających po pożarze,
- sprawdzenie na poziomach poniżej czwartej kondygnacji
budynku, stanu tynków na suﬁtach i ścianach w miejscach
zawilgoconych oraz usunięcie uszkodzonych elementów,
- wykonanie dachu.
Konstrukcja budynku do wysokości drugiego piętra i stropu
nad nim nie była poddana działaniu pożaru, a została jedynie
zalana wodą. W wyniku zalania konstrukcja budynku a w
szczególności stropów nie uległa uszkodzeniu.
Prace rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane są przez
ﬁrmę Kruszer. Przewidywany termin zakończenia to koniec
maja.
Po wykonaniu robót rozbiórkowych i zabezpieczających oraz
po podłączeniu mediów będzie możliwe wprowadzenie do budynku lokatorów z trzech kondygnacji budynku.
Osiem rodzin z ostatniej kondygnacji budynku mieszka w
lokalach zastępczych. Większość skorzystała z propozycji
dzielnicy i zamieszkała w nowych budynkach komunalnych
przy ul. Flagowej i ul. Kleszczowej. Jedna z rodzin zdecydowała się na zamieszkanie w Dzielnicy Wola.

fot. RW

Pożar przy ul. Flisa 9
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Europejski Rok Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
społecznym
wszystkie
jednostki
społeczne, państwowe i prywatne w kraju;
Zainspirować wszystkich obywateli
kraju do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
Wysłuchać potrzeb i zmartwień tych,
którzy cierpią z powodu ubóstwa i wykluczenia społecznego;
Nawiązać współpracę ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, które walczą z ubóstwem i
wykluczeniem społecznym;
Pomóc w zniszczeniu stereotypów i napiętnowania wskutek ubóstwa i wykluczenia społecznego;
Promować społeczeństwo, które dba o
rozwój jakości życia, dobrobyt społeczny
i o równe możliwości dla wszystkich;
Stymulować solidarność między pokoleniami i zapewnić zrównoważony
wzrost.
Działania i inicjatywy związane tematycznie z Europejskim Rokiem Walki z
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
są realizowane zarówno na poziomie całej
Unii Europejskiej jak również w poszczególnych państwach członkowskich.
W Warszawie w dniach od 17 do 22
maja 2010 r. obchodziliśmy Tydzień Integracji Społecznej i Walki z Ubóstwem. W
związku z tym także w naszej dzielnicy
miało miejsce kilka imprez o charakterze
społecznym.
17 maja w Urzędzie Dzielnicy Włochy
odbyła się debata społeczna w której
uczestniczyli zaproszeni goście m. innymi
Pan Piotr Branekovi Przedstawiciel Ambasady Bułgarii w Polsce, Pani Jolanta
Sobczyk Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie - Ambasador Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i
Wykluczeniem Społecznym w Warszawie, Pani Dorota Siemiatycka Dyrektor
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w
Warszawie, a także Przedstawiciele Sa-

morządu, jednostek pomocy społecznej i
organizacji pozarządowych działających
na terenie Dzielnicy Włochy.
Podczas debaty ze względu na ograniczenia czasowe zaprezentowano tylko
kilka wybranych działań, jakie są podejmowane przez Samorząd Lokalny w celu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zmniejszeniu ubóstwa zwłaszcza
dziedziczonego.
Między innymi omówiono:
- realizację sześciu projektów współﬁnansowanych z Unii Europejskiej, na które
Samorząd pozyskał w sumie ponad trzy
miliony złotych. Środki te zostały przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
- realizację projektów skierowanych
do rodzin zastępczych, polegających na
zwiększeniu ich umiejętności wychowawczych,
- wsparcie skierowane do dzieci i młodzieży poprzez ich udział w zajęciach
realizowanych przez pedagogów ulicy, a
także w utworzonej świetlicy socjoterapeutycznej i dwóch klubach środowiskowych,
- wsparcie osób niepełnosprawnych
poprzez ich udział w zajęciach realizowanych w trzech Domach Pomocy Środowiskowej prowadzonych przez Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Ponadto w ramach obchodów Tygodnia
Integracji Społecznej i Walki z Ubóstwem
w dzielnicy zorganizowano Dni Otwarte
we wszystkich placówkach pomocy
społecznej na terenie dzielnicy i klubach
dla dzieci i młodzieży, a także Spartakiadę
Seniorów, Turniej Piłki Nożnej dla dzieci
i młodzieży i Seans Filmowy dla dziadków, rodziców i dzieci w Artystycznym
Domu Animacji.

fot. UD Włochy

Rok 2010 – został ogłoszony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
Celem ustanowienia Europejskiego
Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
Społecznym jest podjęcie działań, które w
zdecydowany sposób przyczyniłyby się
do wyeliminowania problemu ubóstwa w
Europie.
Ubóstwo często jest kojarzone z krajami rozwijającymi się, gdzie niedożywienie, głód i brak dostępu do wody zdatnej
do picia są wyzwaniami dnia codziennego. Pomimo iż Unia Europejska jest
jednym z najbogatszych rejonów na świecie, Europa nie jest wolna od ubóstwa i
wykluczenia społecznego. 17% Europejczyków ma tak ograniczone dochody, że
nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Najczęściej wymienianymi „społecznymi” przyczynami biedy
w Europie są:
- wysoki poziom bezrobocia (52%),
- zbyt niskie zarobki (49%),
-niewystarczające świadczenia społeczne
oraz emerytury i renty (29%),
- zbyt wysokie koszty uzyskania godziwych warunków mieszkaniowych (26%),
- brak wykształcenia lub umiejętności
(37%),
- bieda dziedziczona (25%),
- uzależnienia (23%),
Większość Europejczyków uważa, że
bieda obniża szanse na znalezienie pracy.
Ponadto bieda zmniejsza zdolność do
utrzymania sieci przyjaciół i znajomych.
Nie istnieje żaden magiczny środek,
który położyłby kres ubóstwu, natomiast
jedna rzecz jest pewna, że ubóstwo i wykluczenie społeczne można przezwyciężyć integrując społeczność lokalną.
Oto lista rzeczy, które możemy wspólnie zrobić:
Zachęcić do pełnego zaangażowania w
walkę z ubóstwem i wykluczeniem
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Bezpłatna Infolinia
dla mieszkańców
Warszawy
Uprzejmie przypominamy, że w ramach
Urzędu m.st. Warszawy funkcjonuje
BEZPŁATNAINFOLINIA
DLAMIESZKAŃCÓWWARSZAWY

0 800 70 70 47
Infolinia zajmuje się profesjonalną
i kompleksową obsługą mieszkańców,
która polega nie tylko na udzielaniu informacji z zakresu tzw. „geograﬁi urzędu”,
ale również procedur obowiązujących
przy załatwianiu konkretnych spraw.
Osoba dzwoniąca dowie się, jak można
szybko dotrzeć w dane miejsce, w którym
Biurze uzyska informację dotyczącą np.:
spraw lokalowych lub społecznych
(z podaniem właściwego nr telefonu,
dokładnej lokalizacji), możliwości wyrobienia np. dowodu osobistego, paszportu
lub dowodu rejestracyjnego.
Infolinia funkcjonuje od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.
Infolinia jest nadzorowana przez
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy.
www.um.warszawa.pl
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Informujemy, że Delegatura Biura
Geodezji i Katastru dla Dzielnicy Włochy
została przeniesiona do siedziby przy
ul. Marszałkowskiej 77/79.
Obsługa interesantów odbywa się od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00 w pokojach nr 416 i 418
(IV piętro), telefon (22) 44 31 637,
(22) 44 31 638, (22) 44 31 639.
Interesanci w dalszym ciągu mogą
składać podania w sprawach z zakresu
geodezji i kartograﬁi w Wydziale Obsługi
Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy,
al. Krakowska 257, tel. (22) 57 58 750.

Węzeł Al. Jerozolimskie - Łopuszańska

Trwa budowa węzła Łopuszańska Kleszczowa wraz z ul. Krańcową we
Włochach. Jest to kolejny etap modernizacji Al. Jerozolimskich na odcinku
od ronda Zesłańców Syberyjskich do
ul. Łopuszańskiej
W zakres inwestycji wchodzi:
• przebudowa jezdni głównych Al. Jerozolimskich,
• budowa skrzyżowania z wyspą
centralną, sterowanego sygnalizacją
świetlną, usytuowanego na poziomie terenu, dwóch łącznic na kierunku
Al. Jerozolimskie i dwóch na kierunku
ul. Łopuszańska,
• budowa dwóch estakad poprowadzonych nad skrzyżowaniem na poziomie
+1 w stosunku do poziomu terenu,
• miejscami parkingowymi usytuowanymi przy jezdni i dodatkowymi pasami
do skrętu w lewo na skrzyżowaniach.
Długość przebudowywanego odcinka
wyniesie 356,3 m,

• budowa po stronie wschodniej
ul. Łopuszańskiej jezdni zbiorczej
łączącej ul. Światową z ul. Jutrzenki o
długości 201 m,
• budowa po stronie północnej Al. Jerozolimskich łącznicy lokalnej o długości
221 m,
• budowa chodników, ciągów pieszo rowerowych i układu ścieżek rowerowych o łącznej długości 3 km,
• budowa zatok autobusowych,
• budowa nowego oświetlenia,
• budowa ekranów akustycznych o wysokości 4.0 - 6,0 m i długości ponad
2 km.
Rozpoczęcie budowy węzła nastąpiło
w 2009 r. i potrwa 2 lata.
Przedsięwzięcie prowadzi Zarząd
Miejskich Inwestycji Drogowych,
realizuje je ﬁrma Strabag, a koszt
to 160 063 458 zł.
www.zmid.waw.pl

fot. arch. ZMID

Przeniesienie
Delegatury Biura
Geodezji i Katastru
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Nieczynna pętla na Okęciu
Z powodu budowy parkingu „Parkuj i Jedź” przy
al. Krakowskiej, zamknięta zostanie pętla autobusowa
Okęcie. Autobusy będą zabierały pasażerów z tymczasowych przystanków przy al. Krakowskiej. Utrudnienia
potrwają cały rok.
Nowa organizacja ruchu obowiązuje od 28 maja. W czasie prac przy parkingu autobusy linii 106, 154, 301 i N38
jadące w kierunku OKĘCIA, na skrzyżowaniu al. Krakowskiej i Malowniczej skręcą w lewo w ul. Malowniczą
i pojadą ul. Janka Muzykanta do zastępczych przystanków
końcowych:
- OKĘCIE 54 – dla linii 301 i N38
- OKĘCIE 55 – dla linii 106
- OKĘCIE 56 – dla linii 154
Autobusy linii 182 jadące w kierunku OKĘCIA na
skrzyżowaniu al. Krakowskiej i Malowniczej również
skręcą w lewo w Malowniczą. Następnie przejadą ul. Janka
Muzykanta do al. Krakowskiej gdzie, za skrzyżowaniem
z ul. Mineralną, będą miały przystanek końcowy
OKĘCIE 57.
Te linie, po zakończeniu postojów, będą zabierały
pasażerów z przystanku OKĘCIE 60, zlokalizowanego w
al. Krakowskiej na wysokości pętli i dalej pojadą własnymi
trasami.
Utrudnienia czekają także na pasażerów korzystających
z linii dojeżdżających na Okęcie od strony Raszyna. Autobusy linii 124, 177, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733,
807, 815 zatrzymywać się będą na przystanku OKĘCIE 60,
który dla tych linii obowiązywać będzie jako przystanek dla

Zmiana organizacji ruchu
na ul. 17 Stycznia
Trwająca od grudnia 2009 r. przebudowa ciągu
ulic 17 Stycznia i Cybernetyki na odcinku od ul.
Żwirki i Wigury do ulicy Rzymowskiego wchodzi
w nowy etap. Rozpoczyna się budowa południowej jezdni
ulicy 17 Stycznia, co wymaga zwężenia jezdni dotychczasowej.
Zmiana organizacji ruchu spowodowała, że ul. 17 Stycznia na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Wirażowej
stała się jednokierunkowa. Ruch odbywa się jednym
pasem od ul. Żwirki i Wigury w stronę ul. Wirażowej.
Wybudowana została tymczasowa jezdnia wzdłuż
zamkniętego dotychczas odcinka ulicy. Dzięki temu
kierowcy jadący od ul. 17 Stycznia, którzy skręcą
w ul. Wirażową w prawo, skorzystają z tymczasowego
przejazdu, dojadą do łącznika z ul. Gordona Benetta, a
stąd będą mogli skierować się zarówno do ul. Żwirki
i Wigury jak i do ul. Poleczki.
Inwestycja, która przewiduje połączenie ulic 17 Stycznia i Cybernetyki wiaduktem nad linią kolejową oraz
poszerzenie tych ulic na odcinku od Żwirki i Wigury do
ul. Rzymowskiego do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu,
powinna zakończyć się w grudniu bieżącego roku. Prace
realizuje Budimex. Koszt budowy to 63 miliony złotych.
Inwestycję prowadzi Zarząd Miejskich Inwestycji
Drogowych.
Red., www.zmid.waw.pl

wysiadających. Postoje techniczne będą miały przy ul. Mineralnej.
Z powrotem pasażerów zabiorą z przystanku OKĘCIE 59, zlokalizowanego w al. Krakowskiej na wysokości pętli tramwajowej i dalej
pojadą własnymi trasami.
Dla autobusów linii N88 w kierunku DW. CENTRALNEGO
zamiast przystanku OKĘCIE 14 obowiązuje przystanek OKĘCIE 60,
a w kierunku PL. SZWEDZKIEGO zamiast przystanku OKĘCIE 13
obowiązuje przystanek OKĘCIE 59.
Autobusy linii 124, 177, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733,
807 i 815 kursować będą wg specjalnych rozkładów jazdy.
Zawieszone zostają przystanki: OKĘCIE 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14.
Zmiany potrwają do 19 maja 2011 r.
www.ztm.waw.pl

Ulice jak nowe
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął w kwietniu odnawianie
nawierzchni warszawskich ulic. W Dzielnicy Włochy nową
nawierzchnię zyskała już ulica Dźwigowa – odcinek od
ul. Połczyńskiej do ul. Wałowickiej oraz ul. Świerszcza (odcinek: ul. Traktorzystów – ul. Potrzebna).
Jeszcze w tym roku odnowione zostaną: ul. Chrobrego (odcinek:
ul. Popularna – ul. Łamana) oraz ul. Chrościckiego (pętla ZTM –
ul. Świerszcza),
Nowa, wzmocniona nawierzchnia jest znacznie bardziej odporna
na zniszczenia, na wodę i mróz, szorstka, zapewnia bezpieczeństwo
i komfort jazdy. Jest także odporna na zmęczenie pod wpływem
dużego obciążenia ruchem oraz koleinowanie. Przy jej wymianie
miejscami wzmacniana jest także podbudowa jezdni.
Wymiana nawierzchni nie tylko poprawia bezpieczeństwo na warszawskich drogach, ale też usprawnia ruch samochodowy. Stosowana technologia jest kilkakrotnie tańsza w porównaniu z
remontem kapitalnym i możliwa do zastosowania wszędzie tam,
gdzie nie jest niezbędny generalny remont ulicy. Odnowienie nawierzchni ulic tą metodą jest efektywne ekonomicznie, a dzięki
temu, że roboty wykonywane są tylko w weekendy, stanowi zminimalizowane zakłócenie w funkcjonowaniu miasta, pozwala w krótkim czasie przywrócić komfort i bezpieczeństwo ruchu pojazdów.
Trwałość nawierzchni jest oceniana na dziesięć lat, a proces może
być powtarzany wielokrotnie. Trwa przy tym zaledwie kilkadziesiąt
godzin (zależy to od długości remontowanego odcinka) a pozwala
na uzyskanie tych samych warunków ruchu dla kierowców co
remont kapitalny.

Red., www.zdm.waw.pl
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Pedagogika ulicy
– najskuteczniejsza proﬁkaktyka wykluczenia społecznego
Proﬁlaktyka jest jednym ze sposobów
reagowania na rozmaite zjawiska
społeczne, które oceniane są jako szkodliwe i niepożądane.
Powszechnie uważa się, że skuteczna
proﬁlaktyka jest optymalnym sposobem
hamowania rozwoju lub ograniczania
skalizjawiskuznanychzaniekorzystnei
dolegliwespołecznie. Proﬁlaktyka polega
na przedsięwzięciu środków ostrożności
w obliczu możliwych zagrożeń. Z tego
względu jest bardziej opłacalna niż kosztowne działania zaradcze konieczne w
sytuacji, gdy zaskakująco wzrasta skala
wcześniej nie dostrzeganych lub bagatelizowanych niepożądanych zjawisk.
Istotą działań proﬁlaktycznych jest
przeciwdziałanie zagrożeniom, których
wystąpienie lub spotęgowanie w przyszłości wydaje się wysoce prawdopodobne. Proﬁlaktyka różni się od innych
sposobów przeciwdziałania tym, że jest
czynnością uprzedzającą, że podejmowana jest zanim takie groźne zjawiska się
ujawnią lub rozprzestrzenią
Od 2008 roku w Dzielnicy Włochy
m.st.Warszawyjestrealizowanyprogram
proﬁlaktyczny„Dzieckonaulicy”.
Dzieci ulicy to szczególna grupa
ryzyka, która nieodłącznie towarzyszy
wielkim
aglomeracjom
miejskim.
Wspólną cechą dzieci ulicy jest długie
pozostawanie poza domem, niezależnie
od pory dnia i roku, bez opieki dorosłych.
Ulica jest dla nich miejscem spotkań,
rozmów, spacerów, zawierania nowych
znajomości, zdobywania „kieszonkowego”. Często są to dzieci tzw. „trudne”,
opuszczone, samotne, niekochane, czasem będące w konﬂikcie z prawem,
zawsze zagrożone niedostosowaniem
społecznym. Na ulicy kształtują się także
rówieśnicze więzi, przyjaźnie, normy
współżycia społecznego, wyznaczane są
cele działania.
Ulica i podwórko są terenem uwalniania się od skrupułów i jakichkolwiek
zasad. Tu specyﬁcznym żargonem manifestują się podkulturowe zachowania,
narastające w szkole i domu frustracje,
dzieci wcielają się w postacie telewizyjnych i internetowych, często negatywnych, bohaterów. Swą wolność,
niezależność, fantazję, odwagę i dorosłość demonstrują w niewłaściwy, nieakceptowany i niepożądany sposób.
Program„Dzieckonaulicy” jest podstawową formą działania proﬁlaktycz8
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nego, skierowaną do dzieci, realizowaną
przez pedagogów ulicy. Program obejmuje ponad 50 osób (chłopców i
dziewcząt) w wieku od 8 do 18 lat.
Głównym celem programu jest przeciwdziałanie procesom niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży poprzez
podejmowanie działań bezpośrednio w
środowisku lokalnym – na ulicy, podwórku, w parku, na boisku. Działania te
ukierunkowane są na wspieranie realizacji
pomysłów bezpiecznego i twórczego spędzania czasu przez adresatów programu,
tworzenie grup i środowisk rówieśniczych
realizujących koncepcję otwartości na
innych i kierujących się zasadą fair play
oraz szeroko pojętej, nieszablonowej pomocy socjalnej (wsparcie rodzin w procesie wychowawczym, mediacja pomiędzy
instytucjami a rodzinami, podejmowanie
interwencji w sprawach dzieci w sytuacjach kryzysowych).
W 2009 roku w ramach programu były
realizowane różne projekty dziecięce i
młodzieżowe w tym m.in. konkurs fotograﬁczny „Wiosna na Włochach”, turnieje
piłki nożnej „Włochy Cup 2009”, czy
wyjazd wakacyjny do Międzybrodzia
Bialskiego. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że projekty te są jedną z głównych
metod pracy streetworkerów i sprzyjają
kreowaniu postaw prospołecznych przez
podopiecznych. Dzieci zaangażowane w
ich realizację rozwijają sferą emocjonalną
np. poprzez poprawę samooceny, wzrost
własnej wartości i poznawczą np. poprzez
rozwój zainteresowań.
Oferta pedagogów ulicy nie ogranicza
się tylko do standardowych zajęć, takich
jak wyjście do kina czy gra w piłkę nożną
na szkolnym boisku. Seans poprzedza
przeczytanie recenzji o ﬁlmie a następnie
dyskusja na temat obejrzanego ﬁlmu. Podwórkowe kopanie piłki nożnej uzupełnia
zapoznanie się z przepisami gry, udział w
turniejach piłkarskich organizowanych
w dzielnicy (turniej „Gramy o złotą piłkę”
im. Zaranka), zwiedzanie muzeum Legii
i spotkania z piłkarzami oraz trenerami.
Wizyta w muzeum Powstania Warszawskiego, która bez wątpienia organizowana
jest przez każdą warszawską szkołę – na
zajęciach pedagogów ulicy uzupełniana
jest udziałem dzieci w widowiskach
prezentowanych przez grupy rekonstrukcji historycznych (rekonstrukcja walk
powstańczych na Żoliborzu – „Twierdza
Zmartwychwstanek” oraz na Starym

Mieście).
Zachęcaniem do samodzielnych wizyt
w muzeach było zorganizowanie wycieczki do Centrum Sztuki Współczesnej,
Zachęty i PKiN na niekonwencjonalną
wystawę interaktywną. Oderwaniem od
szarej rzeczywistości były wycieczki poza
teren zamieszkania do miejsc takich jak
Puszcza Kampinoska, Powsin, czy Twierdza Modlin.
Szczególną rolę w kształtowaniu osobowości młodych ludzi odgrywają zajęcia
sportowe, stąd dzieci często korzystały z
lodowiska, pływalni, grały w kręgle. Zajęcia te były promocją zdrowego stylu
życia, wolnego od uzależnień i przemocy.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, że
bez pomocy mądrego przewodnika życiowego osoby, znaczącej, bliskiej i godnej
zaufania motywacje do aspołecznych
zachowań będą się utrwalały. Tak więc
istotą pracy pedagogów ulicznych jest
proces w trakcie którego w naturalny sposób dokonuje się nieodzowne dla wychowania zbliżenie świata dzieci i dorosłych
na gruncie wspólnego działania, zabawy
i rozrywki, poprzez udział w życiu najbliższego środowiska.
Gdy w sierpniu 2008 roku pedagodzy
ulicy rozpoczynali pracę na terenie dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, niewiele
było miejsc, gdzie dzieci mogły spędzić
czas wolny w sposób konstruktywny.
Zintegrowane działania, a także
szczególne zaangażowanie samorządu
lokalnego, organizacji pozarządowych i
różnych instytucji działających na terenie
dzielnicy Włochy, doprowadziły do utworzenia na przełomie 2008-2010 r. w dzielnicy Włochy, Klubu Środowiskowego
dla dzieci, Klubu „Zioma Janka” dla
młodzieży gimnazjalnej i Świetlicy
Socjoterapeutycznej „Lol”. Placówki te
ściśle współpracują z pedagogami ulicy i
stanowią istotne wsparcie dla rodziców
w opiece nad dziećmi i młodzieżą.

Marcin Pośpiech
Od 6 lat pedagog ulicy
(2004-2008 dzielnica Ochota)
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LATO W MIEŚCIE 2010
Bezpośredni organizator
Nazwa jednostki,
miejsce zajęć

Osoba odpowiedz. /
nr telefonu

Szkoła Podstawowa
Nr 66,
ul. Przepiórki 16/18,
Warszawa

Beata Michalska
- Luwierska,
Dominik Kołaczyk
tel. 22 863-59-46

Szkoła Podstawowa
Nr 87,
ul. Malownicza 31,
Warszawa

Dorota Bąkała,
Grażyna Karbowiak,
Elżbieta Szczepkowska
tel. 22 846-09-31

Szkoła Podstawowa Nr 88,
ul. Radarowa 4b,
Warszawa

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny
prowadzących
zajęcia

Grupy
wiekowe
uczestników

Zajęcia plastyczne, muzyczne, rekreacyjno – spor- 28.06 - 16.07.2010
towe: wyjścia na basen, do kina, muzeum, udział w 19.07 - 23.07.2010
g. 7.00 - 17.00
imprezach miejskich, ogrodach muzycznych.

6 -13

Zajęcia sportowo-rekreacyjne:
gry zespołowe na boisku szkolnym
i Sali gimnastycznej, tenis stołowy, zajęcia na
pływalni, zabawy na boisku szkolnym, zajęcia w
Hula-Kula, zajęcia na dzielnicowym placu zabaw.
Zajęcia kulturalno-rozrywkowe: zajęcia plastyczne,
wystawy prac, konkursy, pokazy,
zajęcia w ramach programu DK Włochy, wyjścia do
kina, zajęcia w Kolorado
Zajęcia o charakterze poznawczym: zajęcia
w ZOO, zajęcia muzealne.

19.07 - 23.07.2010
26.07 - 30.07.2010
02.08 - 06.08.2010
g. 8.00-17.00

6-13

Renata Siergiej,
Irena Kisielew,
Teresa Hawryluk – Odusote
tel. 22 846-09-32

Zajęcia specjalistyczne:
tramwaj wodny, rejs po Wiśle, basen, zajęcia muzealne, ścianka wspinaczkowa, kręgle,
zajęcia lepienia w glinie, nauka wykonywania witrażu
Zajęcia w placówce:
zajęcia z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, wokalno – taneczne, nauka tańca, dyskoteki,
konkursy.
Zajęcia sportowe:
siatkówka, koszykówka, piłka halowa, mini piłka
nożna, tenis stołowy.

09.08 -13.08.2010
16.08 - 20.08.2010
23.08 - 27.08.2010
g. 7.30-17.00

6-13

Szkoła Podstawowa
Nr 94,
ul. Cietrzewia 22a,
Warszawa

Elżbieta Skudlarska,
Ilona Schiele,
Wiesława Krasowska
tel. 22 863-73-12

Zajęcia rekreacyjne, sportowe, basen, zabawy terenowe, tory przeszkód, dwa ognie, zabawy taneczne,
zabawy z piłką, zajęcia teatralne, plastyczne, informatyczne, wycieczki do ZOO, spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia proﬁlaktyczne ze Strażą
Miejską, gry towarzyskie, udział w imprezach kulturalnych.

26.07 - 06.08.2010
09.08 -13.08.2010
16.08 - 27.08.2010
30.08 - 31.08.2010
g. 7.00-17.00

6-13

Szkoła Podstawowa
Nr 227,
ul. Astronautów 17,
Warszawa

Iwonna Śliwińska –
Wach
tel. 22 846-03-81

Zajęcia autorskie wychowawców, turnieje i wielodys- 28.06-16.07.2010
cyplinowe zawody sportowe, gry towarzyskie, g. 8.00-17.00
dyskoteki, konkursy plastyczne, wspólne czytanie,
basen, wyjścia do kina, wycieczka do ZOO,
konkursy gier planszowych, zabawy rekreacyjne na
Polach Mokotowskich oraz ogródkach jordanowskich, zajęcia muzealne.

Biblioteka dla Dzieci
i Młodzieży Nr 22

Anna Nasiłowska
tel. 22 863-89-62

Głównym wątkiem spotkań będzie cykl zatytułowany: „Bliskie spotkania ze sztuką europejską”. 02.08.–20.08.2010
Obok organizowanych zajęć literackich, manualnych g. 11.00 – 15.00
i plastycznych odbywać się będą również spektakle
teatralne i pogadanki.

KS „Przyszłość” – Włochy, tel. 22 863-78-73
ul. Rybnicka 25

Zajęcia sportowe: tenisa stołowego, koszykówki,
piłki nożnej, gier planszowych i zabaw sprawnościowych, kometki, piłki siatkowej, piłki ręcznej, unihokeja, tenisa oraz na dart, i ringo. Zostaną rozegrane
turnieje i konkursy dla uczestników zajęć (z nagrodami), w różnych kategoriach wiekowych.
Przewidziane są wyjazdy na basen.
Organizatorzyzastrzegająsobieprawozmianwprogramie!

28.06 - 2.07.2010;
5-9.07.2010
12-16.07.2010;
19-23.07.2010
26-30.07.2010;
2-6.08.2010
9-13.08.2010
g. 10.00 - 15.00
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Współczesny świat nazywany „epoką
obrazu” preferuje inne atrakcyjne formy
spędzania czasu i zdobywania wiedzy niż
czytanie książek. Dzieci i młodzież
uważają czytanie za coś staromodnego,
między innymi dlatego coraz rzadziej sięgają po książkę.
Zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę
odgrywa czytanie literatury w rozwoju
młodego człowieka: wspaniale rozwija
wyobraźnię, jest źródłem wiedzy i przyjemności, stymuluje rozwój emocjonalny,
uczy radzenia sobie w trudnych sytuacjach, pobudza do reﬂeksji, śmiechu, radości, doskonali język. Literatura
przekazuje dziecku wiele wartości moralnych, daje mądrość, wskazuje jak żyć, stanowi alternatywę dla telewizji czy
komputera. Jest rzeczą oczywistą, że
dzieci, które dużo czytają lepiej rozwijają
się intelektualnie, zwykle lepiej się uczą.
Ich wypowiedzi ustne są bogatsze w ciekawe słownictwo, prace pisemne pełne
fantazji, bardziej precyzyjne i poprawne
ortograﬁcznie i językowo. Wzorowa
nauka w szkole podstawowej przekłada
się na późniejszy sukces w gimnazjum, w
liceum a nawet na studiach. Stąd wniosek
jak ważne jest pozyskiwanie opornych
czytelników, „zarażanie” ich miłością do
literatury.
Już od najwcześniejszych lat powinniśmy czytać dzieciom. Głośne czytanie
dziecku wpływa pozytywnie na jego rozwój, na psychikę, koncentrację, pamięć,
wyobraźnię. Wystarczy czytać 20 minut
dziennie, ale warto robić to systematycznie. Spędzajmy czas z książką i dzieckiem, nawet jeśli nasza pociecha już
potraﬁ sama czytać. Joanna Papuzińska,
pisarka i znawczyni literatury dziecięcej
twierdzi: „Głośne czytanie nie zastępuje

dziecku samodzielnego czytania, ale daje
mu propozycję interpretacji tekstu i zwalnia go z odcyfrowywania liter. Za pomocą
głosu, tempa lektury i innych niemożliwych do zarejestrowania środków aktorskiego wyrazu, wydobywamy z tekstu
większą wyrazistość, sugestywność, plastyczność, sprawiamy, że słuchacz
przeżywa silniej tekst, niż czytałby samodzielnie”. Czytanie głośne , opowiadanie
rysunków w książce wzmacnia więzy
rodzinne i przyjacielskie, daje poczucie
bezpieczeństwa, wzbogaca rozwój emocjonalny.
Według badań naukowych głośne czytanie dziecku jest niezwykle ważne, gdyż:
- uczy myślenia;
- rozwija wyobraźnię, język;
- chroni przed zbyt długim oglądaniem telewizji i korzystaniem z komputera;
- ułatwia naukę w szkole;
- umacnia więzi między dorosłym a dzieckiem;
- uczy rozwiązywania problemów;
- kształtuje nawyk czytania, a przez to
pogłębiania wiedzy przez całe życie.
Wartość głośnego czytania rozumieją
nauczyciele w wielu szkołach. Również
w naszej Szkole Podstawowej nr 94 już
od kilku lat trwa akcja „Cała Polska czyta
dzieciom”. Nauczyciele w czasie niektórych zajęć lekcyjnych, świetlicowych,
bibliotecznych czytają uczniom fragmenty bądź całe utwory z literatury pięknej polskiej i obcej. Uwzględniane są
pozycje zarówno z klasyki jak i z literatury współczesnej.
Uroczyste podsumowanie akcji
w naszej szkole odbyło się 21 kwietnia
2010 roku. Na Święto Książki przybyli
dostojni goście: pan Burmistrz Michał
Wąsowicz, pani Dyrektor Biblioteki

KLUB ŚRODOWISKOWY
dla dzieci i młodzieży
gimnazjalnej z Dzielnicy
Włochy m. st. Warszawy

• pomoc w odrabianiu lekcji,
• gry i zabawy integracyjne,
• zajęcia plastyczne, muzyczne,

• ul. Urszuli 27
• ul. Urszuli 29

teatralne, sportowe, hobby-

czynny od poniedziałku do
piątku w godz. 13:00-19:00
10

Oferuje:

styczne,
• spotkania z ciekawymi ludźmi.
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Dlaczego czytamy dzieciom?

Publicznej Dzielnicy Włochy Katarzyna
Winogradzka, pani Przewodnicząca Rady
Rodziców SP 94 Renata Łącka. Niecodzienni goście uświetnili akcję i sami
przeczytali fragmenty książki Roksany
Jędrzejewskiej-Wróbel pt. „Królewna”.
Dzieci z młodszych klas z wielkim zaciekawieniem wysłuchały opowieści o przygodach samotnej królewny, która znalazła
przyjaciół na zwykłym podwórku.
W czasie uroczystości goście opowiedzieli o swoich zainteresowaniach czytelniczych w dzieciństwie i obecnie w życiu
dorosłym. Mogliśmy się dowiedzieć jakie
tytuły utkwiły im w pamięci, których
autorów cenią do dziś i polecają młodym
czytelnikom.
Podczas Święta Książki odbył się konkurs literacki „Wiedza o książce”, w którym wystąpili przedstawiciele trzecich
klas. Uczniowie wykazali się znajomością
elementów historii książki, wiedzy na
temat literatury pięknej dla dzieci.
Nagrody zwycięzcom (Marcie Koszewskiej, Ewelinie Dreger, Ani Steczkowskiej,
Antoniemu
Milczarskiemu)
wręczyła Dyrektor SP 94 pani Małgorzata
Krasowska.
Uroczystość uatrakcyjnił program artystyczny w wykonaniu uczniów od klas
zerowych do szóstych. Wiersze i piosenki
stworzyły miły nastrój i zachęcały do zanurzenia w świat literatury, bo „czym
byłby bez bajki świat, z nią życie piękne
jest”. Na koniec spotkania goście otrzymali oprawione prace plastyczne uczniów
przedstawiające ulubionych bohaterów
książek.
Żegnając się pan Burmistrz wskazał na
ogromną rolę czytania w życiu człowieka,
zwłaszcza młodego, a pani Dyrektor Biblioteki Publicznej zachęcała do korzystania z literatury i zapraszała uczniów do
swojej biblioteki.
Dziękujemy wspaniałym gościom, że
zechcieli poświęcić swój cenny czas i
osobiście uczestniczyć w naszym Święcie
Książki.
Małgorzata Niebuda
Bibliograﬁa:
Papuzińska J., Inicjacje literackie, Warszawa 1988
Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka, Warszawa
1992
Rudzińska Z., Wybierzmy czytanie! „Życie Szkoły”
2007, nr 5

edukacja

Leo Maniak
Chcesz, aby Twoje dziecko odnosiło
sukcesy w szkole? Zwiększyło wiarę w swoje
możliwości?
Dom Kultury „Włochy” oraz Prywatna Świetlica Edukacyjna „Nasze Skarby” zapraszają
dzieci w wieku 8-13 lat na zajęcia Leo Maniak Nauka uczenia się: ortograﬁa, pamięć, koncentracja, sprawne czytanie, skuteczne notowanie
Zapraszamy w piątki 16:00-18:00
Informacja i zapisy pod telefonem: 508 089 833,
508 089 836, 022-86332 34
lub mailowo: biuro@naszeskarby.eu

„Przedszkolada”
W dniach 14 – 15 czerwca 2010 r.
odbędzie się V Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada”. Dzieci z włochowskich przedszkoli zaprezentują swoją twórczość artystyczną z zakresu
wiedzy o sztuce teatralnej, muzycznej, tanecznej
i plastycznej. Festiwal jest ten jest dla wszystkich
uczestników okazją do dobrej zabawy, a kadra
pedagogiczna znajdzie okazję do wymiany
pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy
artystycznej z dziećmi.
Zapraszają:
Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy
Dom Kultury „Włochy”

Autobusem
do ZOO
„Maluch - miejski informator rodzinny” – jest to
przewodnik dla rodziców, wydany przez Urząd Miasta
Stołecznego Warszawy. W nim znajdziemy informacje
dotyczące jak przygotować się na przyjście dziecka,
gdzie urodzić, jak wypełnić formalności po narodzinach potomka oraz gdzie szukać pomocy lekarskiej.
Pozycja zawiera wszelkie informacje niezbędne
poczynając od opieki zdrowotnej, po edukacyjną, a
kończąc na poradach jak i gdzie szukać wsparcia,
dokąd się udać z maluchem, aby posłuchać bajek, czy
pospacerować.
Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej:
www.um.warszawa.pl/miejski_informator_rodzinny
Informator ma charakter otwarty. Rodzice mogą
zgłaszać spostrzeżenia i pozycje na adres e-mail:
informatorrodzinny@um.warszawa.pl lub listownie
Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27,
00-099 Warszawa.

Specjalna linia autobusowa 444 zapewni
warszawiakom i odwiedzającym stolice
turystom wygodny dojazd do Ogrodu Zoologicznego. Autobusy kursują w weekendy i
święta począwszy od 1 maja, przez cały sezon letni do 26 września.
Lina nr 444 kursuje w godz. 10-18, z częstotliwością co 30 minut
na następującej trasie:
DW. CENTRALNY – Emilii Plater – Świętokrzyska – al. Jana
Pawła II – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – Ratuszowa – ZOO-Wejście Główne – Wybrzeże
Helskie – ZOO-WEJŚCIE PÓŁNOCNE; powrót: Starzyńskiego –
Jagiellońska – Cyryla i Metodego – Targowa – al. Solidarności...
Zostały uruchomione dwa dodatkowe przystanki ZOO-WEJŚCIE
GŁÓWNE 02 na ul. Ratuszowej, w rejonie głównego wejścia do
ZOO oraz ZOO-WEJŚCIE PÓŁNOCNE 02 na ul. Wybrzeże Helskie,
w rejonie wejścia północnego.
W autobusach obowiązuje standardowa taryfa biletowa ZTM.

www.um.warszawa.pl

www.ztm.waw.pl
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Świetność i potęga klasycznej cywilizacji śródziemnomorskiej fascynowała od
zawsze i fascynuje nadal, dlatego podjęliśmy się zadania, aby zainteresować i zafascynować licealistów.
Kultury starożytnych Greków i Rzymian wywarły duży wpływ na cywilizację
europejską, szczególnie w zakresie ﬁlozoﬁi, sztuki, literatury, nauki i kanonów
piękna. Zgłębianie tych kultur sprzyja
rozwojowi intelektualnemu i sprawia, że
horyzonty myślowe poszerzają się, a
człowiek umie znaleźć odniesienia i nawiązania w różnych tekstach artystycznych.
Dlatego w dniu, który zbiega się z terminem urodzin Rzymu, tj. 23 kwietnia
2010, w LXXIII Liceum im. Zawiszaków
Proporca „Victoria” odbył się I Konkurs
Kultury Klasycznej. Zgłosiło się 6 szkół,
ale do ﬁnału przeszło 5 liceów. Wygrało
III Liceum Ogólnokształcące im. gen.
Sowińskiego, drugie miejsce zajęło
LXXXVI Liceum im. Batalionu „Zośka”,
trzecie miejsce przypadło gospodarzom,
czyli uczniom z LXXIII Liceum.
Pytania ułożyły i przygotowały konkurs
nauczycielki z LXXIII Liceum: p. Małgo-

rzata Olek – historyk, p. Izabela Pogorzelska –ﬁlolog klasyczny i p. Alicja Mrozek
– polonistka.
Uczniowie byli świetnie przygotowani,
zaimponowali swoją wiedzą. Pytania były
trudne, mitologię trzeba było znać bardzo
dobrze, aby sprostać szczegółom, których
dotyczyły polecenia. Filozoﬁa, literatura
i kultura starożytna też nie była obca licealistom.
Bardzo wiele zawdzięczamy cywilizacjom starożytnym. Tradycje antyczne są
nadal żywe i inspirują twórców, którzy
wciąż do nich nawiązują i obﬁcie czerpią
z dorobku starożytnych Greków i Rzymian. Kultura grecka pozostawiła nam w
spadku idee, które do dziś nam towarzyszą i którymi kierujemy się w życiu.
Jedną z nich jest idea doskonalenia się i
współzawodnictwa, dlatego KKK jest
świetną jej kontynuacją.
Niech (u)śmiech starożytnych Greków
i Rzymian umila trud przygotowań do
kolejnych etapów Konkursu!
Alit aemulatio ingenia!!!! (Współzawodnictwo wzmacnia uzdolnienia)
Alicja Mrozek

fot. arch. szkoły

Intelektualna przygoda na Promienistej

O tym, jak wielkim Polakiem był
Fryderyk Chopin, wie bez wątpienia
każdy obywatel naszego kraju. Sylwetka
jednego z najwybitniejszych, światowej
sławy kompozytorów jest przybliżana
każdemu z nas już od najmłodszych lat.
Wszyscy słyszeliśmy o Żelazowej Woli,
cudownej nauce gry na fortepianie, szybkiej i spektakularnej karierze Chopina w
Paryżu oraz jego sławie i uznaniu, jakie
zyskał wśród najdoskonalszych przedstawicieli ówczesnego świata kultury i
sztuki.
W bieżącym, 2010 roku pojawia się
okazja aby o Chopinie powiedzieć jeszcze
raz. W roku tym przypada bowiem dwusetna rocznica śmierci kompozytora. Dla
uczczenia tego wydarzenia uczniowie
LXXIII Liceum Ogólnokształcącego i
Gimnazjum nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi Zespołu Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca „Victoria” przygotowali
sesję naukową poświęconą życiu, twórczości oraz pamięci wielkiego twórcy,
którego karierę zbyt szybko przerwała
12
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nieuleczalna choroba.
Sesja naukowa, poświęcona Fryderykowi Chopinowi była jednym z elementów obchodów Roku Chopinowskiego
w naszej szkole. Uczniowie liceum i
gimnazjum sumiennie i z pełnym zaangażowaniem przygotowali referaty
poświęcone sylwetce polskiego kompozytora. Ich wystąpienia urozmaiciły
ciekawe prezentacje multimedialne,
przedstawiające najważniejsze fakty i
anegdoty z życia Fryderyka Chopina.
Bogatym tłem do przekazywanych przez
uczniów informacji była również dekoracja, oddająca klimat pracowni mistrza
oraz liczne zdjęcia i fotograﬁe.
Ponadto, uczniom klas gimnazjalnych
udało się udowodnić, że utwory kompozytora można wykonywać także na instrumentach innych niż fortepian. Uczestnicy
sesji usłyszeli m. in. walca A-moll w
transkrypcji na gitarę, najbardziej znaną
pieśń Chopina– „Życzenie” zagraną na
saksofonie oraz sonatę G-dur dedykowaną kompozytorowi przez Witolda

fot. arch. szkoły

Sesja naukowa „Wokół Chopina”

Lutosławskiego w transkrypcji na wiolonczelę. Dodatkowym elementem sesji
była wystawa w bibliotece szkolnej,
zatytułowana „ Fryderyk Chopin w portrecie”.
W przygotowaniu sesji naukowej
uczniom pomagali nauczyciele języka
polskiego, historii, muzyki i języka francuskiego. Jednak wysiłek młodzieży został doceniony nie tylko przez nauczycieli,
ale przede wszystkim przez rówieśników,
którzy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem podążali śladami polskiego kompozytora. Uczestnicy sesji
udowodnili tym samym, jak ważne są dla
nas „żywe” lekcje historii.
Renata Zaborowska
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kosmos pozwoliła na
lepsze
poznanie
obiektu i badań tam
prowadzonych. Naukowcy w CERN
badają miliony niezwykłych zdarzeń,
by zrozumieć, w jaki
sposób Wszechświat
stał się taki, jakim
go widzimy dzisiaj.
Część naukowa
warsztatów przeplatała się z częścią turystyczną. Genewa zachwyciła mnie zabytkami, Muzeum Historii Naturalnej oraz
Jeziorem Genewskim. Spacer po Zurychu
i Lozannie dostarczył niezapomnianych
wrażeń. Natomiast wizyta w Chamonix
we Francji, miejscowości u stóp najwyższych szczytów alpejskich, zakończyła się szaloną bitwą na śnieżki.
Mieszkaliśmy w miejscowości Annecy
zwanej Francuską Wenecją. Wąskie
uliczki, kolorowe kamienice, drewniane
okiennice i kanały, po których można się
przemieszczać łódkami, nadają temu
miejscu wyjątkowy klimat. Ponad jeziorami królują szczyty Alp
Francuskich.
Jest
to
wyjątkowe miejsce, które
opuszczałam z ogromnym
żalem.
Warto było pracować i
czekać w niepewności na
wyniki, aby móc teraz wspominać takie chwile. Program
realizowany w mojej szkole
stwarza
niepowtarzalną
okazję
do
zwiedzenia
CERN-u, o którym pamięć

będzie mi towarzyszyć do końca życia.
Obiecałam sobie, że kiedyś tam wrócę i
mam nadzieję, że to marzenie się spełni.
Gorąco zachęcam do udziału w zajęciach
i rozwijania swoich zainteresowań.”
W Gimnazjum nr 113 ruszyła druga już
edycja projektu, która zgromadziła dwukrotnie większą liczbę uczestników niż
pierwsza. Wszystkim życzymy sukcesów
i udanej przygody z ﬁzyką.
Klaudia Gumieniak,
Agnieszka Bójko, nauczyciel ﬁzyki
w Gimnazjum nr 113
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie

fot. arch. autorki

W pierwszym kwartale tego roku grupa
41 uczestników ogólnopolskiego projektu: „Odkrywać nieznane – tworzyć
nowe, program rozwijania zainteresowań
ﬁzyką”, wyłoniona w dwóch konkursach:
Warsztaty Zobacz – Zrozum - Zbadaj,
Test Warsztaty CERN, miała okazję
zwiedzać największe na świecie laboratorium ﬁzyczne CERN.
Wśród laureatów znalazła się Klaudia
Gumieniak, uczennica Gimnazjum nr 113
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca „Victoria” w Warszawie. Oto jej relacja z Warsztatów:
„W naszą podróż wyruszyliśmy z
Wrocławia. Celem był Europejski
Ośrodek Badań Jądrowych CERN, który
znajduje się w pobliżu Genewy w Szwajcarii. Dzięki programowi edukacyjnemu
CERN, mieliśmy możliwość zwiedzania
najważniejszych obiektów ośrodka. Polscy pracownicy naukowi w CERN wcielili się w rolę „Przewodników” i ukazali
nam to niezwykłe miejsce z punktu widzenia pracy polskich uczonych. Bardzo
ciekawy program obejmował zwiedzanie
hali testowania magnesów nadprzewodzących i doświadczenia z lewitującymi
magnesami,
zwiedzanie
Centrum
Komputerowego
CERN,
Centrum Komputerowego Sterowania
detektora ATLAS, który rejestruje wyniki
zderzeń rozpędzonych cząstek w tunelu
LHC oraz wykłady na temat samego
LHC – Wielkiego Zderzacza Hadronów.
Widzieliśmy miejsce powstania AMS,
detektora, który zostanie zamontowany
na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
w celu obserwacji ciemnej materii i antymaterii. Interaktywna wystawa Mikro-

fot. arch. autorki

Warsztaty CERN – Genewa

Szkoła bez przemocy - Wychowawca Roku 2010
27 maja ogłoszone zostały wyniki w konkursie „Wychowawca
Roku 2010” (ponieważ ten numer Biuletynu zamykaliśmy
wcześniej, informacja o laureatach znajduje się na stronie
www.szkolabezprzemocy.pl).
Jest nam niezmiernie miło, że wśród 10 ﬁnalistów z całego
województwa, aż dwoje to nauczyciele z Gimnazjum nr 112 z
naszej Dzielnicy: p. Agnieszka Bednarkiewicz - Sowińska oraz
p. Paweł Jarosz.
Pani Agnieszka Bednarkiewicz - Sowińska od 20 lat jest nauczycielką matematyki i informatyki, natomiast p. Paweł Jarosz
od 15 lat uczy historii i WOS-u.
Konkurs „Wychowawca Roku”, w którym każdy mógł nagrodzić najlepszego wychowawcę w swoim województwie, odbył
się po raz drugi. Spośród zgłoszonych nauczycieli wybranych

zostało16 najlepszych wychowawców z całej Polski.
Gimnazjum nr 112, mieszczące się przy ul. Solipskiej we
Włochach, uczestniczy w programie „Szkoła bez przemocy”.
Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich
szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę
postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
„Nauczyciele z naszego Gminazjum stali się ﬁnalistami,
przede wszystkim dzięki ogromnemu poparciu uczniów szkoły”
- przyznaje z radością Dyrektor Gimnazjum nr 112 p. Anna
Brzywca.
Patronat medialny nad konkursem objęła „Polska the Times”.
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Sport to zdrowie nasze i naszych dzieci
Wszyscy wiemy, że sport odgrywa
ważną rolę w życiu człowieka. Młodzi ludzie poprzez udział w różnorodnych formach aktywności ﬁzycznej nie tylko
ćwiczą swoją tężyznę i sprawność, ale
także poznają zasady uczciwej rywalizacji, potraﬁą pogratulować zwycięzcy oraz
pogodzić się z porażką. Zajęcia sportowe
pozwalają na ciekawe zagospodarowanie
czasu wolnego, przyswajanie cennych
wskazówek od nauczycieli i trenerów dotyczących wydolności organizmu oraz
kształtują postawę życiową.
Nawyk aktywnego wypoczynku oraz
poznanie procesów termoregulacyjnych
kształtują odporność organizmu na choroby i stres na każdym etapie życia ludzkiego. Pamiętajmy, że dziecko będzie
chętniej uczestniczyło w różnych formach aktywności ruchowej, kiedy
widzi, że jego rodzice też z chęcią uprawiają sport.
Uwzględniając potrzeby zdrowotne
uczniów, ich zainteresowania oraz dostępną bazę sportową w Szkole Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa
Piłsudskiego w Warszawie prowadzone są
różne zajęcia sportowe oraz sportoworekreacyjne. Wśród nich są dwa duże programy sportowe:

Dzięki współpracy dyrekcji SP 94 z naczelnikiem Wydziału Sportu i Rekreacji
p. Jolantą Urbańską w naszej placówce
zainaugurowana została sekcja szermierki. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Jest to
nowość w ofercie sportowej naszej szkoły
oraz dzielnicy Włochy. Zajęcia z wielkim
zaangażowaniem i znawstwem prowadzi
Mistrz Olimpijski we ﬂorecie p. Lech Koziejowski, który jest nauczycielem wychowania ﬁzycznego w naszej szkole.
Trzeba dodać, że p. Lech Koziejowski jest
trzykrotnym olimpijczykiem: Igrzyska
Olimpijskie w Monachium, Montrealu i
Moskwie. Wierzymy, że pod czujnym
okiem trenera młodzi adepci ﬂoretu
osiągną sukces na przyszłych zawodach
szermierczych.
Dodatkowo szkoła oferuje szereg zajęć
specjalistycznych prowadzonych przez
wykwaliﬁkowaną kadrę, w tym:
- Gimnastykę korekcyjną dla uczniów
klas 0-III. Dzieciom, u których stwierdzono wady postawy gwarantujemy
bezpłatny udział w potrzebnych im ćwiczeniach korekcyjnych, prowadzonych
przez instruktora p. Barbarę Grzelak

- Pozaszkolne zajęcia sportowe dla
dzieci z klas IV – VI. Prowadzone są treningi piłki siatkowej, piłki nożnej, gier
zespołowych. Dzięki nim nasi uczniowie
pod czujnym okiem p.Grzegorza Styczyńskiego przygotowują się do udziału w
Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
- Wśród dziewcząt popularne są ćwiczenia aerobiku, które pomagają osiągnąć
sprawność i grację ruchów oraz umiejętność współpracy w grupie. W tę dziedzinę
sportu wprowadza uczennice p. Małgosia
Milewska.
- W ramach współpracy z Klubem
Sportowym „Przyszłość” powstała sekcja
piłki nożnej dla klas pierwszych. Być
może dzięki wczesnemu rozpoczęciu treningów nasi chłopcy zasilą reprezentację
Polski na kolejnych mistrzostwach.
Tradycyjnie na terenie Szkoły Podstawowej nr 94 prowadzone są przez Klub
Sportowy Zdrowie zajęcia karate, a od
tego roku szkolnego Uczniowski Klub
Judo 225 rozpoczął treningi judo, których odbiorcami są dzieci ze wszystkich
grup wiekowych.
Cieszymy się, że oferta sportowo-rekreacyjna realizowana w naszej szkole jest
tak szeroka i dostosowana do potrzeb i zainteresowań młodzieży. Każdy może znaleźć tu dyscyplinę odpowiednią dla siebie.
Liczymy na to, że w ten sposób zaszczepimy nawyk uprawiania sportu także w
późniejszym życiu.
Barbara Grzelak
Nauczyciel wychowania ﬁzycznego

fot. arch. szkoły

,,Od zabawy do sportu’’
Dla uczniów klas I-III prowadzone są
zajęcia sportowe (1 godzina w tygodniu
dla każdej klasy). Program ten ma na celu
podniesienie sprawności ﬁzycznej dzieci
z najmłodszej grupy wiekowej, przygotowanie do uczestnictwa w szeroko pojętej
kulturze ﬁzycznej oraz do odbioru widowiska sportowego.

,,Otwarte obiekty sportowe’’
Program ten kierowany jest do dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych. Zajęcia
realizowane są na terenie obiektów przyszkolnych jako nadobowiązkowe zajęcia
sportowo-rekreacyjne (piłka siatkowa,
piłka nożna, piłka koszykowa, piłka
ręczna).
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W co się bawić… po szkole?
Reforma systemu edukacji zakłada, że
podstawowym zadaniem współczesnej
szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój osobowości ucznia tzn. kształtowanie takich cech jak twórcze myślenie,
aktywność, wrażliwość, samodzielność.
Ułatwić realizację tych celów mają nowe
programy i nowe koncepcje kształcenia
ogólnego, lecz trudno je wdrażać w czasie
pracy lekcyjnej. Ważną rolę w spełnianiu
tego zadania odgrywają zajęcia pozalekcyjne, które oprócz rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów zapewniają
kulturalna rozrywkę i zabawę oraz uczą
organizowania sobie wypoczynku. Szkoła
Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego ma bardzo bogatą
ofertę takich zajęć – od sportowych przez
turystyczne do artystycznych. Niektóre z
nich są realizowane dzięki wieloletniej,
dobrej współpracy z Wydziałem Spraw
Społecznych i Zdrowia Dzielnicy
Włochy. Przyznane środki pozwoliły na
kontynuowanie w roku szkolnym

2009/2010 następujących zajęć:
- Weekendowe spotkania z zabawą,
kulturą i sztuką – ich celem jest popularyzacja i rozbudzanie zainteresowań kulturą i sztuką oraz przygotowanie
najmłodszych do aktywnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym. Spotkania te już w
ubiegłym roku cieszyły się dużym uznaniem dzieci.
- Cudze chwalicie, swego nie znacie –
te zajęcia mają na celu pogłębianie wiedzy o regionie, promowanie piękna okolicy, rozwój zainteresowań turystycznych,
ukierunkowanie dzieci na tematy dotyczące kultywowania tradycji lokalnych
i regionalnych. Organizowanie w ramach
tego programu wyjazdy zawsze przyciągają wielu chętnych.
- Pomysłowe sowy – celem programu
jest rozwój ciekawości poznawczej
dzieci, stymulowania oryginalności i giętkości myślenia, rozbudzanie dziecięcej
wyobraźni. Zajęcia miały również wielu
chętnych, oprócz licznej stałej grupy po-

jawiali się wciąż nowi uczniowie, chcący
w nich uczestniczyć. Z ankiety podsumowującej cykl spotkań w roku szkolnym
2008/2009 dowiadujemy się, że dzieci
łatwiej i chętniej współpracują w grupie,
realizują swoje pomysły, dzielą się
swoimi wrażeniami i reﬂeksjami.
Wszystkie programy wdrażane w ramach zagospodarowania czasu wolnego
uczniów są potrzebne, ważne, gromadzą
wielu chętnych, cieszą się dużym powodzeniem.
Spełniają podstawowy cel – uczą bawiąc. Niewymuszone, spontaniczne w
nich uczestniczenie bez wątpienia przyczynia się do zdobywania nowych doświadczeń, umiejętności, daje wiele okazji
do poznania i właściwego rozumienia otaczającego świata.
Dzięki współpracy z Wydziałem Spraw
Społecznych i Zdrowia, wachlarz oferty
zajęć pozalekcyjnych jest wzbogacony z
korzyścią dla wszechstronnego rozwoju
uczniów.
Anna Niezgoda nauczyciel SP 94

Imprezy sportowo – rekreacyjne
10.00-15.00. Przewidziano jeden posiłek
i napoje dla wszystkich uczestników oraz
nagrody za udział w turniejach i zawodach. Udział w zajęciach jest bezpłatny,
uczestnicy będą rejestrowani.
19 maja br. na boisku piłkarskim Klubu
Sportowego „Przyszłość” – Włochy
odbył się „Turniej Piłkarski Grassroots
Day”, popularyzujący piłkę nożną wśród
najmłodszych dzieci w całej Europie
(więcej na stronie www.pzpn.pl).
W turnieju wzięło udział 14 drużyn
chłopców i 7 drużyn dziewcząt.

Zawody zostały rozegrane w 3 kategoriach wiekowych: 10-, 11-, 12-latków.
Zwycięzcy:
1) kategoria chłopców 10 lat – I miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 94,
2) kategoria chłopców 11 lat – I miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 87,
3) kategoria chłopców 12 lat – I miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 66
4) kategoria dziewcząt 11 lat – I miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 94,
5) kategoria dziewcząt 12 lat – I miejsce
Szkoła Podstawowa Nr 94.
Zwycięzcomserdeczniegratulujemy!

fot. UD Włochy

19 czerwca podczas kulturalno - sportowego pikniku z książką zapraszamy
wszystkich mieszkańców na zawody i
turnieje sportowe.
28.06 - 13.08.2010r. - wzorem lat
ubiegłych, Klub Sportowy „Przyszłość”
– Włochy organizuje zajęcia sportowe dla
dzieci i młodzieży w ramach akcji „Lato
w mieście”. Celem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, pozostającym w mieście podczas wakacji,
czynnego wypoczynku w formie zajęć
rekreacyjno-sportowych pod opieką
instruktorów. Zajęcia prowadzone będą
od poniedziałku do piątku w godzinach
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O konkursach
w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 87
„Sapere aude – odważ się być mądrym”
Horacy

fot. arch. szkoły

Kwiecień to pracowity miesiąc dla
szkół podstawowych Dzielnicy Włochy.
Wtedy to w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 przy ul.
Malowniczej odbyły się trzy ﬁnały konkursów dzielnicowych. Przez wiele tygodni zarówno uczniowie jak i
nauczyciele w pocie czoła przygotowywali się, pogłębiając zdobytą wiedzę.
Nas - organizatorów bardzo cieszy, że
uczniowie chętnie biorą udział w takich
przedsięwzięciach i prezentują swoją wiedzę na bardzo wysokim poziomie. Na
uwagę zasługuje fakt, że do organizacji
konkursów włączyli się doradcy metodyczni oraz Dzielnica Włochy.
W ubiegłym miesiącu w szkole odbył
się ﬁnał Dzielnicowego Konkursu Ekologicznego w ramach projektu Ziemia Moja
Planeta pod hasłem ,,Zbieram, segreguję,
Ziemię ratuję”. Zorganizowany został pod
patronatem Miasta Stołecznego Warszawy. Do rywalizacji przystąpiły
drużyny z klas 1-3 ze szkół nr 66, 94, 227,
87. Konkurs odbył się w formie gry terenowej. Zawodnicy mieli do rozwiązania
6 zadań. Wszystko odbywało się pod
czujnym okiem jury pod przewodnictwem pani metodyk Elżbiety Brzezickiej.
Podczas podliczania punktów klasa 3 ze
szkoły nr 87 zaprezentowała humorystyczne przedstawienie pt. ,,Sąd Światowy”. Pierwsze miejsce zajęła SP nr 94,
drugie SP nr 87, zaś wyróżnienia przypadły SP nr 66 i SP nr 227.
23 kwietnia 2010 r. na sali gimnastycznej odbył się ﬁnał Dzielnicowego Konkursu Gramatycznego „Z gramatyką na
ty”. W Konkursie wzięło udział pięć trzy-
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osobowych drużyn ze wszystkich szkół
Dzielnicy Włochy: 66 ,87, 88, 94, 227.
Motywem przewodnim Konkursu było
motto: „Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka, niż jego słowa”.
Po powitaniu wszystkich gości przez
dyrektorkę szkoły p. Iwonę Krupińską,
wystąpił uczeń klasy piątej, który uświetniając imprezę, wyrecytował dwa wiersze
(fragment „Pana Tadeusza” oraz „Nic
dwa razy”). Całą galę ﬁnałową prowadziły Beata Duda oraz Katarzyna Hejduk,
które były zarazem organizatorami Konkursu.
Uczniowie zmagali się ze sobą w trzech
rundach, odpowiadając łącznie na 8
pytań. Przed rozpoczęciem Konkursu powołane zostało jury w składzie: przewodnicząca – Ewa Kluza (nauczyciel języka
polskiego oraz historii w SP 87), Renata
Piątkowska (nauczyciel j. polskiego w SP
66), Michał Plewa (nauczyciel języka polskiego i informatyki w SP 94). Wszystkim
drużynom kibicowała publiczność, hojnie
oklaskując prawidłowe odpowiedzi. Galę
ﬁnałową uświetniały występy zdolnych
uczniów z naszej szkoły, którzy występowali w przerwach Konkursu: Katarzyna
Brzozowska z klasy 6a zagrała na skrzypcach fragment koncertu g – moll Jana
Sebastiana Bacha, Paulina Tkacz – 5a zaśpiewała piosenkę Varius Manx „Orła
cień” oraz dwie uczennice z klasy 6b - Nikola Dreksler i Joanna Jaworska – ułożyły
choreograﬁę i zatańczyły do utworu w
stylu nowoczesnym.
Po rozstrzygnięciu konkursu przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy p. Andrzej Krupiński pogratulował wszystkim
zmagającym się uczniom i wręczył dyplomy oraz cenne nagrody
ufundowane przez Urząd Dzielnicy Włochy. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 87 uzyskując 32,5 punktów, drugie miejsce przypadło
Szkole Podstawowej nr 88 z
liczbą punktów 31,5, trzecie
miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 66 – 29,5 punktów,
czwarte miejsce uzyskała Szkoła
Podstawowa nr 94 – 27,5 punk-

tów, zaś ostatnie – piąte miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 227 z
liczbą punktów 24.
Dnia 28 kwietnia 2010 r. w naszej
szkole odbył się kolejny dzielnicowy etap
konkursu „Z ortograﬁą za pan brat”. Gościliśmy uczniów z czterech włochowskich szkół, którzy wyłonieni zostali w
etapie szkolnym jako najlepsi pod względem pisowni ortograﬁcznej. Przybyło 42
uczniów z klas drugich i 29 uczniów z
klas trzecich.
Teksty dyktand ułożone przez doradcę
metodycznego - panią Barbarę Przybylską – Matulę związane były tematycznie z życiem i twórczością Fryderyka
Chopina. Komisja Konkursowa dokonała
oceny prac i wyłoniła zwycięzców.
W klasach drugich jest to 11 osób,
wśród nich dwoje uczniów z naszej
szkoły. Wszyscy oni zdobyli tytuł „Mistrza ortograﬁi” i zakończyli swoje ortograﬁczne potyczki. W klasach trzecich
wyłoniono 9 zwycięzców, którzy
przechodzą do VI etapu – Finału, który
odbył się 13 maja 2010 r. w Szkole Podstawowej nr 217 w Rembertowie.
Finał Międzyszkolnego Konkursu
Ortograﬁcznego dla klas trzecich szkół
podstawowych m.st. Warszawy odbył się
pod hasłem „Chopin też był małym
chłopcem”.
Dziękujemy wszystkim uczniom
i nauczycielom za trud włożony w naukę.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszych sukcesów.
Beata Duda
Katarzyna Hejduk
Dorota Bąkała
Ewa Dmowska
Agnieszka Osińska-Jarmul
Elżbieta Szczepkowska
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Święto Szkoły
wśród Olimpijczyków

fot. UD Włochy

oraz zasadach obowiązujących w dyscyplinach sportowych,
które trenują. Podczas
spotkania nasi Olimpijczycy odpowiadali
również na pytania zadawane przez uczniów,
które dotyczyły kariery sportowej, zainte- Olimpijczycy: Piotr Małachowski, Tomasz Majewski
resowań i codziennego
Pierwsze pięć osób z najwyższą punktacją
życia.
Przez ostatnie tygodnie młodzież przy- w swojej kategorii wiekowej od klasy zegotowywała prace plastyczne p.t. „Portret rówki do VI otrzymywało atrakcyjne naOlimpijczyka”. Zostały one zaprezento- grody rzeczowe: piłki do koszykówki,
wane, następnie najciekawsze portrety piłki do siatkówki, piłki do rugby, rakiety
wybrane i nagrodzone przez jury tenisowe, paletki na plażę, okularki do
w składzie: Tomasz Majewski i Piotr pływania, rękawice piłkarskie. Ponadto
każdy z uczestników w wieloboju otrzyMałachowski.
Po zakończonym spotkaniu sportowcy mał koszulki z nadrukiem Uczniowski
rozdawali swoje zdjęcia z autografami. Klub Sportowy „PILOT”.
Nagrody rzeczowe zostały sﬁnansoMożna było także sfotografować się z
wane przez Urząd Dzielnicy Włochy
nimi.
Spotkanie z mistrzami było dla uczniów m. st. Warszawy.
Jak co roku „Wielobój Pilota” cieszył
wielkim i niezapomnianym przeżyciem.
Kolejną częścią obchodów Święta się dużym zainteresowaniem i uczestnicSzkoły
były
zawody
sportowe twem uczniów. Mamy nadzieję, że rówpt. „Wielobój Pilota”, organizowany nież w przyszłym roku po raz kolejny
przez Uczniowski Klub Sportowy dzieci będą mogły sprawdzić swoje
„PILOT”. Przygotowanych zostało osiem możliwości w poszczególnych konkurenstacji sportowych. Poszczególne konku- cjach.
A tymczasem idąc śladami naszych
rencje miały na celu zweryﬁkować
predyspozycje, jakie posiadają dzieci w Olimpijczyków Tomasza Majewskiego
danej dyscyplinie sportowej. Zadaniem i Piotra Małachowskiego… „Trening
uczniów było wystartować w każdej kon- czyni mistrza…”, więc i my trenujmy!!!
kurencji. Zdobywali punkty wraz z pod- Niekoniecznie pchnięcie kulą, czy rzut
pisami, które zapisywane były w kartach dyskiem… wystarczy rekreacyjnie: spacer, rower, pływanie itp. a na pewno postartowych.
Zawodnicy po sprawdzeniu swoich czujemy „ w zdrowym ciele… zdrowego
możliwości w poszczególnych konkuren- ducha…”
Ze sportowym pozdrowieniem!!!
cjach, oddawali karty startowe do biura
zawodów. Najbardziej oczekiwanym moAnna Majewska,
mentem sportowych zmagań było podliPaweł Mączyński
SP 87
czanie punktów oraz ogłoszenie wyników.

fot. UD Włochy

20 maja 2010r. w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 87
przy ul. Malowniczej 31, z okazji Święta
Szkoły, odbyło się spotkanie z Olimpijczykami: złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich (Pekin 2008) i srebrnym
medalistą Mistrzostw Świata (Berlin
2009) w pchnięciu kulą – Tomaszem Majewskim oraz srebrnym medalistą Igrzysk
Olimpijskich (Pekin 2008) i srebrnym
medalistą Mistrzostw Świata (Berlin
2009) w rzucie dyskiem – Piotrem
Małachowskim.
Uroczystego przywitania Olimpijczyków dokonała dyrektorka SP 87 w towarzystwie nauczycieli, pracowników
szkoły, uczniów oraz zaproszonych gości,
wśród których byli przedstawiciele Dzielnicy Włochy, kombatanci 7pp AK
„Garłuch” oraz władze Portów Lotniczych, które przekazały maskotkę
Fryderyki - słonicy. PLL ”Porty Lotnicze”
sprawują opiekę nas słonicą z warszawskiego zoo.
Święto Szkoły, z racji zacnego patrona
placówki było także znakomitą okazją
do przypomnienia aktualności znaczenia
słowa „patriotyzm”. To pojęcie ma bowiem różne barwy. Niegdyś to poświęcenie życia w obronie niepodległości
Ojczyzny, a obecnie w czasach pokoju to
sumienna, codzienna praca, czy też wytężony trening sportowy w przygotowaniach do kolejnych zawodów.
Pod okiem nauczycieli uczniowie przygotowali program artystyczny, przybliżyli
nieodłączną symbolikę związaną z igrzyskami olimpijskimi. Przekazali także najważniejsze informacje o królowej sportu,
mianowicie o lekkoatletyce, którą to uprawiają na co dzień nasi honorowi goście.
Po występach uczniów głos zabrali
sportowcy. Wszyscy z zaciekawieniem
wysłuchali ich opowieści o osiągnięciach
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Konkurs „Chopin w oczach dzieci” w Przedszkolu nr 175
„Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel ...”
Cyprian Kamil Norwid

Czteroosobowa komisja konkursowa
brała pod uwagę przede wszystkim stopień samodzielności wykonania prac
przez dzieci.
Etap II to improwizacja ruchowa do
wybranego utworu Fryderyka Chopina.
Jury brało pod uwagę pomysłowość, samodzielność dzieci, współdziałanie w
grupie i stroje.
ETAP III to omnibus dotyczący znajomości ważniejszych faktów biograﬁcznych dotyczących losów kompozytora,
polegający na odpowiedzi na wylosowane
pytanie.
Spotkaniu towarzyszył słodki poczęstunek w miłej i przyjaznej atmosferze, po
którym jury ogłosiło wyniki konkursu.
Zwycięzcami konkursu zostały dzieci z

Przedszkola nr 175, II miejsce dzieci z
Przedszkola nr 22 i III miejsce dzieci z
Przedszkola nr 77.
Wszystkim uczestnikom, a przede
wszystkim nauczycielom, serdecznie
dziękujemy za przygotowanie i udział w
konkursie.
Tak jak widać, rok Chopinowski obchodzimy również w przedszkolu. Ukoronowaniem starań konkursowych oraz wielu
zajęć poświęconych osobie Fryderyka
Chopina, była wycieczka do Żelazowej
Woli, gdzie dzieci zobaczyły miejsce narodzin sławnego Polaka.
Anna Jaworska
Agnieszka Malinowska
nauczycielki

fot. arch. przedszkola

Dnia 22 kwietnia 2010 r. w naszym
przedszkolu odbył się konkurs „Chopin w
oczach dzieci”. W konkursie wzięło
udział 8 placówek: Przedszkole nr 22,
Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 60,
Przedszkole nr 77 „Akademia Pana Kleksa „ , Przedszkole nr 78, Przedszkole nr
175, Przedszkole nr 313 oraz Przedszkole
nr 314.
Celem konkursu było zapoznanie
dzieci z postacią kompozytora Fryderyka
Chopina, poznanie i popularyzacja miejsc
związanych z kompozytorem oraz
kształcenie wyobraźni i inwencji twórczej.
Konkurs adresowany był do dzieci 5-6
letnich i przebiegał w 3 etapach.
ETAP I to konkurs plastyczny na plakat.

Konkurs - „Inspiracje muzyczne”
rozstrzygnięty
Konkurs polegał na wykonaniu prac w
formie rzeźby (tzw. „śmieciosztuka”) przy
użyciu surowców wtórnych np.: nakrętek,
plastikowych i tekturowych opakowań, puszek, papieru itp. Tematem przewodnim
prac były „Inspiracje muzyczne”.
Pierwsze miejsce zdobyła SP 94, klasa Ib,
wych. Joanna Zalewka, za postać człowieka
z harmonią.
Drugie miejsce SP 87, klasa Ib, wych.
Iwona Krakowiak, za człowieczka z bębenkami.
Trzecie miejsce za robota z gitarą dla
SP 94, kl. Ib.
Wyróżnienia dla SP 88 za pracę dla kl. Ia,
wych. Monika Przybylińska. Drugie wyróżnienie dla gr. II ze świetlicy SP 88, wych.
Gabriela T. Matczak.

Miejsce II

Miejsce I
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Śmigłowce na Okęciu
20 maja br. w klubie Ikar, w sąsiedztwie
Instytutu Lotnictwa odbyły się drugie Towarzyskie Halowe Zawody Modeli
Śmigłowców zorganizowane przez Ligę
Przyjaciół Polskiego Lotnictwa przy
współudziale klubu Ikar.
Udział w zawodach wzięło 10 osób w
wieku 7 – 26 lat. W zawodach startowały
3 kategorie modeli:
- modele elektryczne bez żyroskopu sterowane za pomocą sygnału w podczerwieni,
- modele jak wyżej z żyroskopem,
- modele elektryczne sterowane droga radiową.
Zawody odbyły się pod patronatem

Burmistrza Dzielnicy Włochy, który ufundował puchar i nagrody rzeczowe.
Główne nagrody rzeczowe w postaci
śmigłowców sterowanych (R/C) ufundował Dyrektor Instytutu Lotnictwa. Drugą
taką samą nagrodę ufundował właściciel
salonu modelarskiego przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., natomiast nagrodę – redukcyjne modele śmigłowców ufundował
właściciel hurtowni modelarskiej z Jaworowej k. Raszyna.
Puchar przechodni modelem „Lama 4”
uzyskał Maciej Pożyczka – uczeń Europejskiego Technikum Lotniczego, członek
młodzieżowy Ligi Przyjaciół Polskiego
Lotnictwa i uczestnik modelarni lotniczej

klubu Ikar (zwycięzca zawodów w
ubiegłym roku).
Organizatorzy mają nadzieję, że tego
rodzaju zawody wpiszą się w tradycje lotnicze Dzielnicy Włochy i będą popularyzowały lotnictwo i modelarstwo lotnicze
wśród dzieci i młodzieży.
Andrzej Rudiuk
Prezes Ligi Przyjaciół Polskiego Lotnictwa

Kreatywne Włochy!
Wspólne działanie przez zamieszkanie!
Future City Game – Gra Miasto Przyszłości
Jak mieszkańcy Starych i Nowych
Włoch chcą spędzić wolny czas w Artystycznym Domu Animacji? Jakie wspólne
przedsięwzięcia kulturalne mogą realizować mieszkańcy i ADA? Jakie formy
zajęć stymulują aktywność kulturalną
dzieci, młodzieży, dorosłych? Jakie
wspólne działanie zintegruje społeczność
lokalną?
Zapraszamy Państwa do bezpośredniego udziału w warsztatach, mając
nadzieję, że udział w nich stanie się
dla Państwa cennym doświadczaniem
i da możliwość stworzenia pomysłów
lepszej jakości życia dla obszaru
Starych i Nowych Włoch.
Kreatywne Włochy to gra w formie
całodniowych warsztatów, które odbędą

się 18-19 czerwca w Artystycznym Domu
Animacji (ul. ks. J. Chrościckiego 14).
Zapraszamy mieszkańców z obszaru
Starych i Nowych Włoch. Chęć uczestnictwa można zgłaszać do 14 czerwca,
pod nr tel. 22 57-58-927 (w godz. 8-16).
Liczba miejsc ograniczona.
Na czym polega gra?
Future City Game to dwudniowy
warsztat organizowany w ramach międzynarodowego projektu Creative Cities
przez British Council przy udziale partnerów lokalnych, wykorzystujący metodologię gry i techniki kreatywnego
myślenia. Uczestnicy to przede wszystkim mieszkańcy danego miejsca oraz
przedstawiciele różnych środowisk:
architekci i urbaniści, artyści, socjologowie, pracownicy lokalnych instytucji

miejskich i pozarządowych. Celem jest
stworzenie nowatorskiego pomysłu,
wspólnego działania mieszkańców na
rzecz kreatywnego spędzania wolnego
czasu.
Warsztat jest formą konsultacji
społecznych realizowanych w ramach
projektu „Wzmacnianie mechanizmu
partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” dzięki wsparciu udzielonemu
przez Norwegię poprzez doﬁnansowanie
ze środków Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.

Organizatorzy:
Urząd Dzielnicy Włochy
Dom Kultury „Włochy”, ﬁlia Artystyczny Dom Animacji
Centrum Komunikacji Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy z siedzibą przy
ul. Czereśniowej 35 zaprasza osoby
bezrobotne z terenu Dzielnicy Włochy
do Włochowskiego Klubu Aktywizacji
Zawodowej.

Oferujemy:
- dostęp do komputera (Internetu), telefonu,
- dostęp do aktualnych ofert pracy,
- pomoc w napisaniu CV i innych dokumentów aplikacyjnych,
- konsultacje z doradcą zawodowym.

Włochowski Klub Aktywizacji
Zawodowej,
ul. Czereśniowa 35, pok. 03
czynny: poniedziałek- czwartek
w godz. 8.00- 9.30
tel. 22 863 91 75;
22 863 98 37, wew. 116.
Nr 3 (44) czerwiec 2010
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harcerze

Spotkanie w kinie ADA

Anna Szymańska

Kierownik Artystycznego Domu Animacji
p. Wioletta Wacławek wita gości

fot. arch. harcerzy

Małkowskich. Gawęda, podobnie jak i następne, ilustrowana była zdjęciami i przeplatana piosenkami z omawianego okresu.
Dodatkowym urozmaiceniem były wiersze
Olgi Małkowskiej.
W następnej części spotkania druh Jerzy
Iwanowski opowiedział o pierwszych
drużynach męskich we Włochach, przywołał pamięć pierwszych drużynowych,
opowiedział także o kilku obozach w okresie 1931 – 1939.
Druhna Hanna Szczecińska odwołała się
do wspomnień, jakie zachowała w pamięci
o gromadach zuchowych działających przy
szkole na ulicy Cietrzewia (dawniej Parkowa) oraz o pierwszych drużynach
żeńskich. Wymieniła nazwiska drużynowych i niektórych harcerek z tamtego
okresu. Następnie poprosiła zebranych,
aby jeśli mają jakieś pamiątki, zdjęcia lub
informacje o harcerstwie włochowskim w
omawianym okresie, zechcieli je udostępnić Kręgowi Seniorów i Starszyzny
Harcerskiej Włochy, w celu uzupełnienia
„białych plam”.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć
twórców skautingu i harcerstwa, najstarszych drużyn w kraju oraz harcerek i
harcerzy włochowskich z lat 1930 – 1939.
Na zakończenie druh komendant podziękował wszystkim za przybycie i poprosił o
odśpiewanie, zgodnie z harcerską tradycją,
drugiej części „Płonie ognisko”. Śpiewała
cała sala.

Druhna Wiktoria Frańczak-Thierry opowiada
o początkach skautingu i harcerstwa

Druh Jerzy Iwanowski wspomina pierwszych
włochowskich harcerzy

fot. arch. harcerzy

W słoneczne sobotnie popołudnie,
8 maja br. w niedawno zmodernizowanym
kinie Ada (obecnie Artystyczny Dom Animacji) we Włochach odbyło się spotkanie
Kręgu Seniorów i Starszyzny harcerskiej
„Włochy” z mieszkańcami Włoch.
Mimo, że 8 maja to dzień popularnych
imienin Stanisława, frekwencja dopisała.
Liczne grono Kręgu Seniorów stawiło się
w mundurach. W holu urządzono wystawę
unikalnych, ciekawych zdjęć twórców
skautingu światowego i harcerstwa oraz
najstarszych drużyn harcerskich.
Druh Jerzy Iwanowski zaprosił zebranych do wspólnego odśpiewania pierwszej
zwrotki starej obrzędowej piosenki
„Płonie ognisko”. Kierownik Artystycznego Domu Animacji p. Wioletta
Wacławek bardzo ciepło przywitała
wszystkich przybyłych na spotkanie gości,
w tym byłego hufcowego hm. Jerzego Sakowskiego.
Komendant Kręgu druh Zbigniew
Dziubkowski powitał zacne zgromadzenie
i podziękował gospodarzom za umożliwienie zorganizowania spotkania. Zapoczątkowało ono cykl spotkań poświęconych historii harcerstwa w kraju i we
Włochach. Następnie nakreślił sylwetki
harcerzy wywodzących się ze środowiska
włochowskiego zasłużonych dla społeczeństwa i kraju.
Druhna Wiktoria Thierry-Frańczak
przedstawiła historię powstania skautingu
światowego i sylwetki jego twórców – gen.
Roberta Baden–Powella i jego żony Olane
Baden – Powell. W ciekawy sposób opowiadała historie powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz przedstawiła
sylwetki jego twórców – Olgi i Andrzeja

Druhowie Włodzimierz Ostalski i Jerzy Iwanowski udzielali szczegółowych informacji
dotyczących wystawy
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komunikat

Na podstawie prowadzonej analizy zdarzeń na terenie dzielnicy Włochy w ostatnim czasie policja odnotowała znaczny
spadek dynamiki zdarzeń o charakterze
przestępczym. Poziom bezpieczeństwa na
terenie Dzielnicy Włochy zdaniem policji
jest zadawalający. Systematycznie rośnie
skuteczność ścigania sprawców przestępstw kryminalnych, gospodarczych.
Najczęściej notowane są kradzieże w
supermarketach, kradzieże kieszonkowe
w środkach komunikacji miejskiej, uszkodzenia mienia w tym szczególnie samochodów poprzez porysowanie lakieru oraz
włamania do samochodów.
W dalszym ciągu do wielu zdarzeń kryminalnych dochodzi na skutek niewłaściwego zabezpieczenia mienia przez
samych poszkodowanych. Ma to szczególnie miejsce przy włamaniach do samochodów, kiedy sami ich właściciele

pozostawiają w widocznym
miejscu torby, nawigacje i
laptopy.
Nie
można
wskazać
konkretnych miejsc zagrożonych konkretnymi typami przestępstw,
topograﬁa przestępstw rozłożona jest nierównomiernie na terenie całej dzielnicy.
Na podstawie prowadzonej na bieżąco
analizy zdarzeń, zgłoszeń obywateli wyznaczane są miejsca szczególnie zagrożone, w które kierowane są patrole
policji, miejsca takie są objęte nadzorem
polegającym na zwiększonej częstotliwości ich kontroli.
Współpracę z mieszkańcami w zakresie
przekazywania informacji policji o zdarzeniach przestępczych i wykroczeniach
można określić na poziomie dobrym.
Większość zgłoszeń jest anonimowych.
Wszystkie informacje są dla policji cenne

fot. arch. autora

Czy poziom bezpieczeństwa
naszej dzielnicy jest
zadowalający?
Dużo zależy od nas.

i zawsze sprawdzane. Od naszej postawy
zależy skuteczność policji i nasze bezpieczeństwo. Z danych KRP Policji Warszawa 3 wynika, że często prowokujemy
złodziei poprzez pozostawianie cennych
rzeczy w samochodzie na widoku bądź
nie zabezpieczamy swojego mienia.
Warto poszukać informacji (broszury
policyjne, portale internetowe poświęcone sprawom bezpieczeństwa), które
uświadomią nam zagrożenia oraz dadzą
wskazówki jak się przed nimi zabezpieczyć.
J. Bartniczuk
www.mojebezpieczenstwo.pl

Nowości w dzielnicy
Zapraszamy do odwiedzenia nowego
portalu internetowego:
www.codziennikprawny.pl stworzonego
przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Nowy portal jest bezpłatnym poradnikiem ułatwiającym poruszanie się w
gąszczu przepisów prawnych. Zawiera on
odpowiedzi na setki pytań, które nasuwają
się w domu, pracy czy urzędzie.
Projekt składa się z trzech elementów:
a) portalu internetowego,
b) książki pt. „Codziennik Prawny”,
c) cyklu szkoleń adresowanych do
uczniów, nauczycieli oraz organizacji
pozarządowych zajmujących się udzielaniem bezpłatnych porad prawnych.
Biuro RPO:
Al. Solidarności 77,
00-090 Warszawa,
tel. 022 551 79 50

Kino ADA na Facebooku!

Klubokawiarnia

Wszystkich miłośników kin studyjnych zapraszamy na pokazy ﬁlmów do
kameralnej sali kinowej w Artystycznym
Domu Animacji przy ul. ks. Chrościckiego 14. A jeśli spodobał ci się jakiś
ﬁlm i chcesz się podzielić swoimi
wrażeniami, to zajrzyj na Facebooku.
Kino ADA ma już tam swój proﬁl.
Zostań jego fanem!

Od niedawna działa strona internetowa Klubokawiarni MadameU. Wszystkich, którzy chcą się dowiedziec jakie
odbywają się zajęcia dla najmłodzych
oraz jakie są prowadzone wartsztaty
artystyczne i atrakcje tygodnia w klubie
zapraszamy do zaglądania na stronę:
www.madameu.pl.

Repertuar kina na stronie internetowej
www.dkwlochy.pl

Racing Center Warsaw

Policealna szkoła
Policealna Szkoła Clarena przy
ul. Pianistów 2, zaprasza chętnych na
kierunki: mikropigmentacja oraz podologia. Więcej informacji oraz zapisy pod
tel. 22 863 23 22,
mail: warszawa@clarena.pl

Przy ul. Modularnej 3a na Okęciu
rozpoczął działalność Racing Center
Warsaw, najdłuższy kryty tor gokartowy w Polsce.
Od startu do mety trzeba pokonać aż
850 metrów. Na miejscu wypożyczyć
można 20 pojazdów.
Od poniedziałku do piątku tor działa
od godz. 15.00 do 23.00, natomiast w
soboty i niedziele – od 11.00 do 23.00.
www.rcw.waw.pl
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Warszawskie Linie Turystyczne
Spotkajmy się na trasie
Z początkiem maja ZTM już po raz
drugi uruchomiło linie turystyczne. Po
Wiśle kursują promy i statki a na Starym
Mieście słychać charakterystyczny stukot
koni ciągnących omnibusy. Tegoroczny
sezon potrwa do 12 września.
Na wszystkich turystów korzystających
z Warszawskich Linii Turystycznych
czeka w tym roku wiele atrakcji.
Tramwaj wodny „Wars”, obsługiwany
przez Żeglugę Stołeczną pływa od Podzamcza do „Grubej Kaśki”. Statek rusza
z przystani Podzamcze przy „River Cafe”.
Przewidziano pięć kursów dziennie a
jeden rejs będzie trwał około godziny i 50
minut.
Podobnie, jak w ubiegłym roku statek
będzie miejscem wielu kulturalnych wydarzeń – na pokładzie można posłuchać
dobrej muzyki oraz dowiedzieć się o historii i architekturze stolicy ze specjalnego
audioprzewodnika przygotowanego przez
ZTM. Bilety dostępne są bezpośrednio na
statku w dniu rejsu lub w przedsprzedaży.
Przedsprzedaż biletów prowadzi biuro
Żeglugi Stołecznej na ul. Świętokrzyskiej
36, lokal 1, od poniedziałku do piątku, w
godzinach 12-15.
W ramach linii uruchomione zostały
również trzy bezpłatne przeprawy promowe: na wysokości Łomianek (prom
„Turkawka” dopłynie do Nowodworów),
na wysokości Podzamcza (prom „Pliszka
dopłynie na plażę przy ZOO) oraz Cypla
Czerniakowskiego
(prom
„Słonka
dopłynie na Saską Kępę). Na każdym z
promów legionowskiego Przedsiębiorstwa Usług Wodnych zostaną zamontowane stojaki rowerowe.
W dni robocze, w soboty oraz dni
świąteczne promy z Podzamcza i Cypla
Czerniakowskiego kursują co 20 minut,
natomiast prom z Łomianek co 30 minut
w dni robocze i co 15 minut w soboty i
dni świąteczne.
Po ulicach Starówki turystów i pasażerów wożą dwa konne omnibusy –
piętrowy i parterowy. Jeżdżą z placu
Zamkowego przez Rynek Nowego
Miasta, do ul. Senatorskiej i wracają na
plac Zamkowy (pl. Zamkowy – Podwale
– Freta – Rynek Nowego Miasta – Freta
– Świętojerska – pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – Moliera – Senatorska - pl. Zamkowy) z
sześcioma przystankami: Stare Miasto
(pl. Zamkowy), Barbakan, Rynek
22
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Nowego Miasta, pl. Krasińskich, ul. Kapitulna, pl. Piłsudskiego. Czas przejazdu
wynosi ok. 50 minut. Omnibusy kursują
od wtorku do piątku (pięć kursów dziennie) oraz w soboty i niedziele (sześć kursów dziennie). Piętrowy omnibus zabiera
16 a parterowy 12 pasażerów. Bilety będą
dostępne bezpośrednio u przewoźnika na
przystanku przy placu Zamkowym.
Podobnie, jak w ubiegłym roku można
się wybrać w niezapomniany, ośmiogodzinny rejs do Serocka. Statek „Zeﬁr”
wypływa o godz. 9 rano z przystani Podzamcze, pokonuje śluzy Kanału Żerańskiego i w samo południe przybija do
Serocka, którego historia sięga czasów
średniowiecza. Tam pasażerowie mają
około 1,5 godziny na zwiedzanie miasteczka i odpoczynek. Około godziny 18
„Zeﬁr” przypływa z powrotem do stolicy.
Rejsy z Warszawy do Serocka będzie
obsługiwało Przedsiębiorstwo Usług
Wodnych z Legionowa. „Zeﬁr” zabiera na
pokład 110 pasażerów. Na statku jest grill
oraz bufet z napojami.
Przewidziano jeden kurs dziennie w
każdą sobotę i niedzielę. Bilety będą dostępne w przedsprzedaży w Punkcie
Obsługi Pasażerów ZTM na stacji metra
Centrum (od poniedziałku do czwartku w
godzinach 7-20, a w piątek w godz. 7-17)
oraz u armatora w dniu rejsu.
W maju i wrześniu tramwaje i omnibusy będą kursowały jedynie w weekendy.
Taryfabiletowa
Przejazd promem jest bezpłatny. Natomiast za rejs tramwajem wodnym trzeba
zapłacić 18 zł, za rejs do Serocka 36 zł a

za przejażdżkę omnibusem konnym – 14
zł (bilet normalny). Prawo do 50 proc.
ulgi będą mieli uczniowie (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych) do ukończenia 21. roku życia –
na podstawie ważnej legitymacji szkolnej
oraz osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych (m.in. studenci). Bezpłatnie mogą podróżować
dzieci do czasu objęcia obowiązkiem
szkolnym, seniorzy, którzy ukończyli 70
lat oraz osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych. Pasażerowie podróżujący z Warszawską Kartą
Turysty otrzymają 10 proc. zniżkę.
Wprowadzony zostanie tzw. bilet rodzinny – dla grup liczących od trzech do
pięciu osób, w tym co najmniej jedno
dziecko do ukończenia 18. roku życia.
Dodatkoweatrakcje
Uzupełnieniem oferty dla turystów odwiedzających stolicę i korzystających z
Warszawskich Linii Turystycznych będą:
tramwajowa linia T obsługiwana zabytkowym taborem (od 26 czerwca), autobusy 444 kursujące do ZOO (od 1 maja)
oraz statek ornitologiczny „Dzika Wisła”
uruchomiony przez Zarząd Mienia (od 30
kwietnia).
www.ztm.waw.pl
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 14 maja 2010 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r.
Nr 47 poz. 544 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXXXI/2337/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian
w podziale m.st. Warszawy na obwody głosowania i uchwały Nr LXXXI/2338/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 kwietnia 2010
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 Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 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 Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 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

ul. Globusowa 24
(Szkoła Muzyczna)

ul. Chrościckiego 2
(Biblioteka Publiczna)
(podjazd)

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

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

ul. Przepiórki 16/18
(Szkoła Podstawowa
nr 66)

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 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, 34, ul. Sklepowa: cała,
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

654

ul. Chrobrego 27
(Dom Kultury ,,Włochy”)

ul. Śląska 50/52
(Przedszkole Nr 71)
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Nr
obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

659

ul. Budki Szczęśliwickie: 17, 19, 21, 33, 59, 59a, 59b, 67, ul. Chylońska: 9a,
ul. Czereśniowa: cała, ul. Czółenkowa: cała, ul. Drukarzy: 26, 32, 34, 36, 36a, 38,
al. Jerozolimskie: 192, 192a, 192c, 192d, 192e, 192f, 192g, 194, 194c, 194g, 194h, 196a,
196c, 198, 198a, 198b, 198c, 198d, 198e, 198f, 198g, 198h, 198k, 198l, 198m,
ul. Łopuszańska: 132, ul. Mikołajska: cała, ul. Naukowa: cała, ul. Patrolowa: 14, 16,
ul. Popularna: numery nieparzyste od 49 do 65,ul. Poronińska: 11, 15, 19, ul. Poziomkowa:
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

ul. Czereśniowa 118
(Ośrodek Pomocy
Społecznej)
(lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

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

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

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,
ul. Hejnałowa: cała, ul. Instalatorów: cała, ul. Jantar: cała, ul. Jutrzenki: od nr 99/101 do nr
186, ul. Kazimierza Wielkiego: cała, ul. Kolneńska: cała, al. Krakowska: numery nieparzyste
od 201 do 291, ul. Łobeska: cała, ul. Łopuszańska: od nr 4/6 do nr 118,
ul. Nadziei: cała, ul. Narożna: cała, ul. Nasienna: cała, ul. Orzechowa: cała,
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, 28, 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

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

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

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

665

ul. Gładka 16
ul. Gładka: cała, al. Krakowska: numery parzyste – od 212 do 236, ul. Pilchowicka: cała,
(Zespół
Szkół
ul. Radarowa: od nr 34 do nr 64, ul. Sabały: od nr 21 do nr 62, ul. Słowicza: 29 i od nr 31 do
im. Bohaterów Narwiku)
nr 60, ul. 17 Stycznia: od nr 54 do nr 76a, ul. Tapicerska: cała
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al. Krakowska 257
(Ratusz)
(lokal dostosowany do
potrzeb wyborców
niepełnosprawnych)

ul. Robotnicza 15
(Ośrodek Pomocy
Społecznej
- Filia)
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Nr
obwodu

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice obwodu

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

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

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 parzyste
(Ratusz)
– od 262 do 272, ul. Sabały: od nr 4 do nr 20, ul. Słowicza: od nr 1 do nr 28 i nr 30, ul. Stru- (lokal dostosowany do pobiczów: 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 8, ul. Węgorzewska: cała
trzeb 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. 1 Sierpnia: 32a, 34, 34a, 36, 36b, 38, 38a, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 44, 44a

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)

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 15 czerwca 2010 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 20 czerwca 2010 r. będą otwarte w godz. 6.00 - 20.00
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BEZPŁATNE PORADY
SPECJALISTÓW
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny
ul. Centralna 24, tel. 022 846-82-38
pikwlo@um.warszawa.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 16.00 - 20.30
wtorek 8.00 - 12.00
środa 16.00 - 20.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 9.00 - 13.00, 16.00 - 20.30

Skorzystaj z pomocy psychologa
dyżur: środa 16.00 -20.00
czwartek 8.00 - 12.00
piątek 16.00 - 18.00

Pomoc prawnika
dyżur: poniedziałek 16.30 - 20.30
środa 16.00 - 20.00
piątek 16.30 - 20.30

Pomoc terapeuty uzależnień
dyżur: poniedziałek 16.00 - 20.00
piątek 9.00 - 13.00

KOMU POMAGAMY:

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