bezpłatny biuletyn informacyjny

Nad ul. Hynka
remontują
wiaduktu
W lipcu zaczął się remont
wiaduktów. Utrudnienia
potrwają do końca października.
Wykonawcy zaczęli roboty od wiaduktu
południowego. Przełączenie ruchu, na wiadukt północy tj. w stronę ul. Marynarskiej
na Służewcu, zostanie skierowany na
jednym z pasów.
Główną przyczyną remontu wiaduktów
jest wada izolacji z czasu budowy obiektów na ciągu ulic od Marynarskiej do
Łopuszańskiej, która nie związała się
dostatecznie z obiektem wywołując zjawisko suwania się nawierzchni jezdni. Powodowało to mikropęknięcia nawierzchni
wiaduktu, a w okresach zimowych dalszą
jej degradację. Wada izolacji jest na tyle
istotna, że nie wystarczy samo usunięcie
skutku. Należy również zlikwidować przyczyny pękania nawierzchni. ‹‹
Więcej na:www. zdm.waw.pl
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www.dzielnicawlochy.blogspot.com

Skradziono 40 tys. zł „w kratkach”!
Na co dzień ich nie zauważamy. O tym jak bardzo są potrzebne
przekonujemy się dopiero gdy ich zabraknie, a już szczególnie,
gdy przez ich brak złamiemy nogę, lub zniszczymy samochód.
Niestety znikające kratki ściekowe w ostatnich tygodniach stały
się plagą warszawskich Włoch.
Od początku roku notowano zniknięcia
dekli od studni rewizyjnych i kratek
ściekowych, jednak starty wynosiły trochę
ponad 3 tys. złotych. O prawdziwej pladze
możemy mówić dopiero od drugiej połowy
maja. Światowa, Jantar, Rybnicka, Budki
Szczęśliwickie, Sklepowa, Wyrzyska,
Płomyka, Szczęsna, Jutrzenki to tylko
niektóre z „okradzionych ulic”. Starty są
duże bo skradziono już ponad 100 kratek,
a każda kratka kosztuje około 400 złotych.
Prosty rachunek matematyczny pokazuje,
że straty przekroczyły już 40 tys. złotych.
Każda skradziona kratka, która zostanie
zgłoszona do Wydziału Infrastruktury
Urzędu Dzielnicy Włochy jest niezwłocznie uzupełniana, a informacja jest
zgłaszana również policji. W sprawie
włochowskich kratek dochodzenie już
zostało wszczęte, nie wiadomo jednak

czy przyniesie jakieś wymierne rezultaty.
Każdy kto ma jakieś informacje na temat
sprawców zobowiązany jest poinformować
policje. Ewentualne kolejne kradzieże
kratek prosimy zgłaszać tel.: 22 443 42 71
lub e-mailem: mglegola@um.warszawa.pl
red.

fot. UD Włochy
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Plac Wolności odnowiony!

W tym wydaniu m.in.:
►Stacja kolejowa we Włochach, str. 2
►Plac Wolności odnowiony, str. 3
►Z Włoch do Santiago, str. 5
►Porady obywatelskie, str. 7
►Warsztaty dziennikarskie, str. 8
►Stypendia im. Jana Pawła II, str. 12

Wśród nowo zasadzonych krzewów:
forsycji, tawuł i berberysów, można spacerować po świeżo wyłożonych alejkach.
Nowych jest także 7 ławek i 11 koszy
na śmieci. Z górki saneczkowej można
teraz zjeżdżać również zjeżdżalnią, do
której prowadzą drewniane schody.
Wokół zjeżdżalni wykonano plac piaskowy, a sama górka została pokryta trawą
z rolki. W miejscach gdzie brakowało
trawy została wysiana nowa, która potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby wyrosnąć.
Właśnie dlatego użytkownicy proszeni
są uważne użytkowanie skweru. Koszt
inwestycji wyniósł 236 tysięcy złotych.‹‹
red.

fot. UD Włochy

W II połowie czerwca zakończono prace na placu Wolności
czyli skweru przy ul. Dymnej na
terenie Nowych Włoch.

Stacja kolejowa we Włochach

Zapewne właśnie dlatego wśród lokalnej
społeczności tak wielkie oburzenie wywołało pomalowanie tunelu pod stacją
na kolor kanarkowy. Przedstawiciele zarządzającej tunelem spółki PKP Polskie
Linie Kolejowe uspokajają i zapewniają,
że jest to tylko „estetyzacja” na czas mistrzostw EURO 2012, a docelowy remont
stacji odbędzie się razem z planową na
najbliższe lata modernizacją torów na tym
odcinku.
W przemiany na terenie stacji zaangażowanych jest wiele stron: PKP Nieruchomości
(zarządza terenem gdzie znajdują się kasy
biletowe i punkty usługowe), PKP PLK
(zarządza tunelem pod stacją, peronami
i siecią trakcyjną), władze dzielnicy (o
czym mówi Burmistrz Michał Wąsowicz
w wywiadzie, którego fragment zamieszczamy obok), czy wreszcie mieszkańcy
Włoch. Za dobrą wiadomość trzeba przyjąć
fakt, że grupa tych ostatnich postanowiła
zebrać podpisy pod petycją w sprawie remontu stacji. W swoim piśmie apelują o
takie prace budowalne, które pozwolą odtworzyć historyczny kształt włochowskiego przystanku kolejowego. Domagają
się też od PKP rzetelnej informacji na
temat mających powstać wzdłuż torów
ekranów akustycznych oraz planów wyburzenia zabudowań znajdujących się między
torami na wysokości ulic Uśmiech i Sklepowej.
Trudno się dziwić tym postulatom. Kolej

to niezwykle ważny element włochowskiej
historii i krajobrazu. Przebiegające przez
Włochy połączenie jest przecież najstarszym odcinkiem drogi żelaznej w Polsce.
Wiele rodzin włochowskich na długo przed
wojną było związanych właśnie z koleją.
Budulcem pierwszego kościoła na Nowych
Włochach (który następnie przeniesiono
na Stare Włochy), były podkłady kolejowe,
a w wielu miejscach jeszcze dziś służą
one za ogrodzenie.
To jak będzie wyglądał dworzec i jego
okolice jest dla Włoch niezwykle ważne.
Każdy kto się tu sprowadza z pewnością
bierze pod uwagę zarówno zalety jak i
wady bliskiego sąsiedztwa kolei, wszak
istnieje ona tu od przeszło 150 lat. Z jednej
strony trudno się dziwić zwolennikom postawienia wzdłuż torów wielkich ekranów
akustycznych, mających niwelować część
kolejowych hałasów. Jednocześnie nie
sposób nie przyjąć racji tych, którzy
nie chcą się zgodzić na przedzielenie
Włoch wielkim murem, który wkrótce
zostanie pomazany sprejami. Wydaje się,
że słuszność mają również ci, którzy lubią
obserwować pociągi, a w przemykających
przez Włochy coraz nowocześniejszych
składach kolejowych widzą niezastąpiony
element krajobrazu, z którego powinniśmy
być dumni.
Z pewnością inwestycje kolejowe odgrywają we Włochach wyjątkową rolę,
zyskując wśród mieszkańców zagorzałych

fot. UD Włochy

Stacja kolejowa Warszawa Włochy to dla jednych postrach, a dla innych powód do dumy.
Jednak chyba wszyscy są zgodni, że jest to wyjątkowo ważne miejsce w dzielnicy, które wymaga
specjalnej uwagi.

zwolenników i przeciwników. Tym bardziej wydaje się, że włochowskiej społeczności należy się prawo głosu, której
najlepszym wyrazem byłby konsultacje
społeczne zorganizowane przez PKP.
Koszt takich konsultacji w skali inwestycji
spółek kolejowych jest niewielki, wielkie
jest za to jego znaczenie dla warszawskich
Włoch. Tymczasem tym, którzy chcą
zabrać głos w sprawie stacji czy ekranów,
pozostaje pisanie lub podpisanie petycji. ‹‹
red.

Czy Dzielnica przejmie stację?
Fragment wywiadu z Burmistrzem Michałem Wąsowiczem
Redakcja: Panie Burmistrzu, dlaczego nie
„dorzuci” Pan parę złotych na remont stacji
kolejowej Warszawa Włochy, a przynajmniej na jej przemalowanie na bardziej
neutralny kolor niż ten, który zastosowało
PKP? Przecież to jest ważne miejsce
na terenie dzielnicy!
Michał Wąsowicz, Burmistrz Dzielnicy
Włochy: Gdyby z prawnego punktu widzenia to było możliwe, już dawno bym przeznaczył środki na remont stacji. Jednak
zgodnie z prawem nie można dzielnicowych pieniędzy, które przecież pochodzącą
z podatków, przeznaczać na to co nie jest
w kompetencji dzielnicy. Znam sprawę
stacji i też chciałbym zmian, ale muszę
postępować zgodnie z przepisami.
Redakcja: Mieszkańcy dopytują o montaż
monitoringu, czy jest na to szansa?
2
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Burmistrz: Tak jak mówiłem stacja nie
należy do dzielnicy, ale akurat monitoring
został przez PKP zamontowany. Nie raz
rozmawiałem z Dyrektorem Janem Teleckim o remontach jakich potrzebuje stacja,
mówiłem też o zachowaniu przedwojennych napisów.
Redakcja: Od niedawna pojawiają się
różne koncepcje zagospodarowania terenu
wokół stacji. Czy w ogóle podejmował Pan
jakieś działania na rzecz pozytywnych
przemian tego miejsca?
Burmistrz: Oczywiście! Już kilka lat temu
poprosiłem o stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu wokół stacji, tak żeby
można było tam zarówno kupić gazetę czy
pieczywo, ale też żeby nie zabrakło w tym
miejscu zieleni. Taką koncepcję dla Urzędu
przygotował architekt mieszkający w

dzielnicy. Trzeba pamiętać, że teren przy
stacji należy do PKP i doprowadzenie
do realizacji nowatorskiej inwestycji jest
bardzo skomplikowane i byłoby w Warszawie ewenementem. Jestem jednak dobrej
myśli tym bardziej, że już rozmawiałem
z PKP na temat możliwości pozyskania
tej działki dla dzielnicy.
Redakcja: To są jednak odległe plany, a
przedwojenne kafelki biją przechodniów
po oczach kolorem kanarkowym…
Burmistrz: Kolor przejścia faktycznie nie
jest zbyt szczęśliwy. Rozumiem, że PKP
działało w pośpiechu, ale mi bardzo leży
na sercu przywrócenie estetyki tego
miejsca i myślę, że razem dojdziemy do
szczęśliwego finału całej sprawy. ‹‹
Cały wywiad jest dostępny na stronie:
www.youtube.com/user/WarszawaWlochy/videos

Nowy Portal Informacyjny ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchamia Nowy Portal
Informacyjny, działający jako część Platformy Usług
Elektronicznych (PUE).
Nowy Portal Informacyjny umożliwi klientom dostęp do świadczonych przez Zakład
usług drogą elektroniczną. Dzięki niemu
wiele spraw wymagających dotychczas
złożenia wizyty w placówce ZUS będzie
można załatwić bez wychodzenia z domu.
Z Portalu Informacyjnego będzie można
skorzystać po uprzednim zarejestrowaniu
pod adresem - pue.zus.pl i uwierzytelnieniu
profilu PUE. To pozwoli płatnikowi zarówno zgłaszanie osób do ubezpieczenia
oraz rozliczanie składek, jak również uzyskiwanie informacji o osobach zgłoszonych do ubezpieczenia (poprzez moduł
ePłatnik - internetowy odpowiednik programu Płatnik).
Tworzenie dokumentów w ePłatniku
jest obecnie dużo łatwiejsze, dzięki
prostym w obsłudze kreatorom, pozwalającym uniknąć błędów i konieczności dokonywania korekt. Usługa ePłatnik jest
przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających do 100 pracowników.

Z kolei ubezpieczony poprzez Nowy Portal
Informacyjny sprawdzi stan indywidualnego konta, uzyska informacje o ubezpieczeniach, do których został zgłoszony, a
także o składkach, które wpłacił pracodawca; kalkulator emerytalny wyliczy natomiast prognozowaną emeryturę. Portal
da również możliwość wystąpienia do ZUS
o wydanie zaświadczenia, np. stwierdzającego fakt podlegania ubezpieczeniu,
jak również złożenia wniosku.
Świadczeniobiorca uzyska informacje o
przyznanych i wypłacanych świadczeniach
(emerytury, renty, zasiłki) oraz będzie miał
dostęp do formularzy PIT.
W poruszaniu się po portalu pomoże
Wirtualny Doradca, od którego uzyskają
odpowiedź z zakresu systemu ubezpieczeń
społecznych, ZUS i samej PUE. System
kierowania ruchem umożliwi rezerwację
wizyty w placówkach ZUS poprzez portal
internetowy pue.zus.pl. ‹‹
Monika Pawłowska
Rzecznik Prasowy III Oddział ZUS w Warszawie

Milestones - Kamienie milowe
Na dziedzińcu Pałacu Branickich (ul. Nowy Świat 18/20), można
oglądać wystawę pt. „Milestones - Kamienie milowe”, której
organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa przy
współpracy ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.
Opracowana przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa angielskojęzyczna, wystawa
prezentuje najważniejsze wydarzenia w
dziejach Polski. Ideą wystawy jest nie tyle
chronologiczne przedstawienie epok, ludzi
i zdarzeń lecz rozciągniętych w czasie procesów i zjawisk, które decydowały o miejscu Polski na kontynencie europejskim i o
jej dalszych dziejach.
W warstwie ikonograficznej wiąże opisywane skrótowo zjawiska z materialnymi

świadkami historii - wizerunkami obiektów, które przetrwały – dziełami architektury, rzemiosła, sztuki, archiwalnymi
dokumentami i fotografiami. Przedstawione ilustracje przenoszą nas w czasy
najdawniejsze, odkrywając jednocześnie
znaczenie i wpływ dziedzictwa kulturowego na naszą codzienność.
Ekspozycję można oglądać codziennie,
do 15 lipca, do godz. 20.00.
Wstęp na wystawę jest bezpłatny. ‹‹
www.um.warszawa.pl

Poradnik
postepowania
w sytuacjach
zagrożeń
Jak się zachować podczas burzy, w co się
zaopatrzyć, gdy długo nie ma prądu, co
może spowodować katastrofę budowlaną.
W poradniku przygotowanym przez Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dowiemy się również jakimi zasadami powinniśmy się kierować kiedy
jesteśmy w niebezpieczeństwie sami lub
gdy jesteśmy świadkami wypadku.
Z poradnikiem można zapoznać się na:
www.ud-wlochy.waw.pl/page/196,telefony-alarmowe.html

Poradnia
Zdrowia
Psychicznego
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa
-Włochy informuje, że w Przychodni
lekarskiej nr 4 przy ul. Cegielnianej 8
została uruchomiona Poradnia Zdrowia
Psychicznego. Porady są udzielane dorosłym bezpłatnie, w ramach umowy
podpisanej z Narodowym Funduszem
Zdrowia.
Porad udzielają:
- dr Sławomir Dziekan – specjalista
psychiatra
Poniedziałek: od 10.00 do 16.30
Czwartek: od 13.00 do 19.00
- mgr Marek Warecki – psycholog
kliniczny
Środa: od 15.00 do 18.00
Czwartek: od 11.00 do 15.00
Zapisu na porady można dokonać w
rejestracji Przychodni, osobiście lub
telefonicznie: 22 863 74 83
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Włochy foto-zapamiętane!
W wakacje
codziennie z WLT

W maju odbył się na terenie Starych i Nowych Włoch plener
fotograficzny, którego celem było uchwycenie niepowtarzalnego
charakteru terenów Miasta-Ogrodu Włochy.

Od 1 lipca do 31 sierpnia
tramwaj wodny „Wars” i promy,
pływające pod banderą
Warszawskich Linii Turystycznych, będą kursowały codziennie, a nie tylko w weekendy
i dni świąteczne.

Urząd Dzielnicy Włochy przygotował
zadania i zagadki fotograficzne, a firma
Good Photo zapewniła dodatkowy sprzęt
fotograficzny i pomoc instruktorów. Cześć
uczestników pleneru swoje zdjęcia udostępniła na stworzonym z inicjatywy
mieszkańców włochowskim portalu
fotograficznym www.fotowlochy.waw.pl.
Kto chciał mógł swoje fotografie zgłosić
do konkursu, w którym można było wygrać udział w szkoleniu zorganizowanym
przez Good Photo oraz drobne upominki
od Urzędu Dzielnicy. Spośród nadesłanych
prac nagrodzono zdjęcie pojedyncze Izabeli i Tomasza Baworowskich oraz serię
zdjęć Jolanty Byliniak.

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w
następnych plenerach na terenie Dzielnicy
Włochy. ‹‹

fot. Jolanta Byliniak

fot. Izabela i Tomasz Baworowscy

Tramwaj wodny „Wars”, z którego
pokładu można podziwiać niezwykłą
panoramę stolicy będzie pływał trzy razy
w dni powszednie oraz, tak jak dotychczas, cztery razy dziennie w weekendy
i dni świąteczne.
W dni powszednie będą również kursowały bezpłatne promy, dzięki którym
w ciągu kilku minut można się przedostać
na drugą stronę Wisły - „Turkawka”
z Podzamcza do plaży przy zoo, „Pliszka”
z przystanku w pobliżu mostu Poniatowskiego pod Stadion Narodowy oraz
„Słonka” - z Cypla Czerniakowskiego
na Saską Kępę. W dni powszednie
popłyną 14 razy, a w soboty, niedziele
i święta - 30 razy dziennie.
Nie zmieni się tylko rozkład statku
„Zefir”. W niezapomniany rejs do Serocka
będzie się można wybrać jedynie w weekendy.
Przejazd promem jest bezpłatny. Za rejs
tramwajem wodnym trzeba zapłacić 18 zł,
za rejs do Serocka - 36 zł. Prawo do
50 proc. ulgi mają 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. Obowiązuje
również tzw. bilet rodzinny – dla grup
liczących od trzech do pięciu osób, w tym
co najmniej jedno dziecko do ukończenia
18. roku życia.‹‹

fot. ZTM

www.ztm.waw.pl
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Latem po mieście bezpłatnie
Dzieci i młodzież, które będą brały udział w programie „Lato w
mieście”, będą mogły bezpłatnie podróżować komunikacją
miejską. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą
obowiązywały w dni powszednie od 2 lipca do 31 sierpnia br.
Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży,
biorące udział w programie „Lato w mieście” i liczące co najmniej 10 osób, będą
mogły od 2 lipca do 31 sierpnia, w dni
powszednie, bezpłatnie podróżować
komunikacją miejską.
Z grupą 10-osobową bez opłat może
podróżować jeden opiekun. Jeżeli grupa
liczy 11-20 osób, prawo do bezpłatnych
przejazdów przysługuje dwóm opiekunom.
W przypadku grupy od 21 do 30 osób,
bez opłat podróżuje trzech opiekunów,
a w przypadku grupy powyżej 30 osób –
czterech opiekunów.
Grupa dzieci i młodzieży, chcąca skorzystać z bezpłatnych przejazdów, powinna
mieć przy sobie wypełnioną Kartę bezpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

w ramach programu „Zima w mieście” i
„Lato w mieście”. W karcie należy wpisać
imiona i nazwiska uczestników wraz z numerem dokumentu ze zdjęciem. Formularz
powinien być podpisany przez opiekuna
grupy oraz kierownika placówki. Kartę
można pobrać na stronie www.ztm.waw.pl.
Bezpłatne przejazdy dla zorganizowanych
grup biorących udział w programie „Lato
w mieście”, wprowadzono na podstawie
uchwały nr XXIX/619/2011 Rady m.st.
Warszawy z 15 grudnia 2011r. w sprawie
nieodpłatnego przewozu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży szkolnej środkami lokalnego transportu zbiorowego
w m.st. Warszawie w ramach programu
„Zima w mieście” i „Lato w mieście”. ‹‹
Zarząd Transportu Miejskiego

Z „Veturilo”
po Warszawie

Wprawne oko z pewnością łatwo zauważy żółte muszle
wymalowane wzdłuż ulic Popularnej i Świerszcza, są to
oznaczenia szlaku pielgrzymkowego prowadzącego do Santiago
de Compostela w Hiszpanii.
Santiago de Compostela to jedno z najważniejszych sanktuariów pielgrzymkowych na świecie. Chociaż największe
znaczenie miało w wiekach średnich,
to obecnie przeżywa swój renesans i co
roku zwiększa się liczba pątników zmierzających do znajdującego się tam grobu
św. Jakuba apostoła. W roku 2000 zarejestrowano 55 tysięcy pielgrzymów, 6 lat
później było ich ponad 100 tysięcy, a
w zeszłym roku ponad 180 tysięcy. Odradzająca się praktyka pielgrzymowania
do tego galicyjskiego sanktuarium sprzyja
odnawianiu dawnych średniowiecznych
szklaków, które niegdyś oplatały całą
Europę.
W Polsce również istniały takie szlaki, a
w miejscach gdzie ich nie było powstają
nowe. Zarówno w minionych wiekach jak
i współcześnie, pątnicze trasy wytycza się
tak by przebiegały przez miejsca cechujące

się wyjątkową przyrodą, a także w pobliżu
zabytków nie tylko o charakterze sakralnym. Jednym z takich nowo wytyczonych
szlaków jest „Mazowiecka Droga św. Jakuba Starszego”. Trasa ta rozpoczyna się
w archikatedrze św. Jana w Warszawie
i wiedzie do Skierniewic. Docelowo ma się
ona połączyć z już istniejącymi szlakami
wiodącymi do hiszpańskiej Galicji przez
Niemcy i Czechy.
Część tego nowego szlaku pielgrzymkowego przebiega przez dzielnicę Włochy.
Wzdłuż Al. Jerozolimskich oraz ulic Popularnej i Świerszcza już wymalowano żółte
muszle – znak dróg św. Jakuba. Każdy
kto z Warszawy chciałbym wyruszyć
w pielgrzymkę do Santiago de Compostela
będzie mógł obrać drogę przechodzącą
przez Włochy. Ciekawe czy faktycznie w
naszej dzielnicy zaczniemy spotykać ludzi
idących do Hiszpanii na piechotę? ‹‹
red.

Konkurs filmowy dla uczniów
„Warszawa bez barier 2012” jest projektem skierowanym do
uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
(w wieku 13-18 lat).
Konkurs filmowy ma na celu uwrażliwienie młodych mieszkańców stolicy na potrzeby osób z niepełnosprawnością (w tym
niepełnosprawnych rówieśników), zwrócenie uwagi na istniejące bariery architektoniczne, komunikacyjne, mentalne, a w
konsekwencji integrację młodzieży ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.
Postawione cele chcemy osiągnąć poprzez
pozbycie się krzywdzących stereotypów
i głębsze zrozumienie problemów oraz
potrzeb tej grupy społecznej.

Proponujemy młodzieży uczestnictwo w
konkursie filmowym, w ramach którego
należy przygotować maksymalnie 2-minutowe filmy o tematyce dotyczącej: aktywności, także wolontariackiej, na rzecz osób
z niepełnosprawnością (w tym niepełnosprawnych rówieśników), przełamywania
barier mentalnych, architektonicznych,
komunikacyjnych lub innych, aktywności
samych osób niepełnosprawnych (także
niepełnosprawnych rówieśników).

Akcja filmów powinna się rozgrywać w
Warszawie i pokazywać bariery bądź rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osób
z niepełnosprawnością.
Konkurs zostanie przeprowadzony dwuetapowo. Pierwszy etap: ze zgłoszonych do
konkursu prac Jury wskazuje te filmy,
które spełniają kryteria określone w Regulaminie. Wskazane przez Jury filmy
zostaną niezwłocznie opublikowane na
stronie: www.warszawabezbarier.org.
Pierwszy etap konkursu zostanie zakończony 18 listopada 2012r.
Drugi etap: z filmów wskazanych w pierwszym etapie, wyboru laureatów dokonuje
Jury wskazując, który film zajął I, II i III
miejsce. Na wszystkie filmy zamieszczone
na stronie www.warszawabezbarier.org
będzie można oddać swój głos. Nagroda
publiczności zostanie przyznana autorowi,
który uzyska największą liczbę sumaryczną głosów zliczonych na dzień zamknięcia głosowania, tj. na dzień 4 grudnia
2012r. godz. 24.00.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom I,
II i III miejsca oraz nagrody specjalnej jury
odbędzie się podczas Wielkiej Gali Integracji w dniu 12 grudnia 2012. ‹‹
www.warszawabezbarier.org

Taką nazwę będzie nosił
system wypożyczalni rowerowych, który niebawem zostanie
uruchomiony w stolicy.
Zadecydowali o tym internauci.
W sondzie przeprowadzonej
w na stronie ZTM oddali na nią
prawie jedną trzecią głosów.
Konkurs na nazwę dla systemu, nazwanego wstępnie Warszawskim Rowerem
Publicznym przeprowadzono w dwóch
etapach. W pierwszym internauci zgłaszali
swoje propozycje, a jury wybierało najbardziej interesujące spośród nich. W kolejnym etapie można było głosować na jedną
z sześciu propozycji.
W głosowaniu wzięło udział kilka tysięcy
osób. Najwięcej, bo aż 32 proc. otrzymała
nazwa Veturilo, która w jęz. esperanto
oznacza m.in. transport, środek transportu
i trenowanie. Na drugim miejscu uplasował się Wawabike (26 proc.) a na trzecim
Ziuuu (12 proc.). Kolejne miejsca zajęła
Rowerynka (12 proc.), Bajker (11 proc.)
i Wabik (6 proc.).
Autor zwycięskiej nazwy otrzyma
nowoczesny miejski rower ufundowany
przez operatora stołecznego systemu
firmę Nextbike Sp. z o.o.
Pierwszych 55 wypożyczalni Veturilo
pojawi się w Warszawie jeszcze w sierpniu. Staną w centrum, na Bielanach
i w Ursynowie.
Wybrana została nazwa pochodząca
z języka esperanto a właśnie w 2012r.
mija 125 lat od powstania tego niezwykłego Lingvo Internacia, którego
twórcą był znany warszawski lekarz Ludwik Zamenhof. ‹‹
www.ztm.waw.pl

mat. ZTM

Z Włoch do Santiago

Mapa przedstawia lokalizacje rowerów w Centrum
nr 4 (56) lipiec-sierpień 2012

5

Nowy hotel
w dzielnicy

Lotnisko Chopina w liczbach

Rusza budowa Hampton by
Hilton na Lotnisku Chopina.

Lotnisko Chopina.

Firma Condite Spółka z o.o. wybuduje
hotel Hampton by Hilton w pobliżu
Lotniska Chopina w Warszawie. Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą
zakończyło trwające ponad rok formalne
przygotowania do uruchomienia budowy.
Pierwsi goście będą mogli zamieszkać
w hotelu w połowie 2013r.
Condite Spółka z o.o. pokonała w przetargu dziewięciu konkurentów, spełniła
wszystkie wymagania określone w dokumentacji przetargowej i zaproponowała
najatrakcyjniejszą cenę. - Jesteśmy bardzo
zadowoleni z tak korzystnego dla naszej
spółki rozstrzygnięcia przetargu. Traktujemy to zadanie jako wielkie wyzwanie.
Zapewniamy najwyższą staranność
działań oraz najwyższą jakość wykonywanych robót – zapewnia Wiesław Milcarz,
prezes zarządu Condite Sp. z o.o.
Hotel klasy ekonomicznej Hampton by
Hilton Warsaw Airport powstanie w
odległości około 800 m od Terminala A
Lotniska Chopina, u zbiegu ulic 17 Stycznia oraz Żwirki i Wigury. Goście hotelowi
będą mieli do dyspozycji 116 komfortowych dwuosobowych pokoi rozmieszczonych na czterech kondygnacjach. Obiekt
dostosowany będzie do potrzeb osób podróżujących w celach biznesowo-wypoczynkowych. Na parterze zlokalizowany
będzie hol główny, 24-godzinny Snack
Bar, część śniadaniowa, komfortowa
strefa do pracy i spotkań z dostępem do
internetu, a także sala konferencyjna i klub
fitness. Śniadanie będzie wliczone w cenę
pokoju.
Hotel wybudowany będzie ze środków
Port-Hotelu – spółki córki Portów Lotniczych. Port-Hotel będzie również operatorem obiektu po jego wybudowaniu.
- Jestem przekonany, że marka Hampton
by Hilton dobrze spełni oczekiwania klientów podróżujących zarówno w celach
turystycznych, jak i biznesowych. Ten
produkt sprawdzi się na polskim rynku –
przekonuje Mirosław Moczarski, prezes
Port-Hotel sp. z o.o.
Równocześnie z budową hotelu Hampton
by Hilton Warsaw Airport, rusza budowa
bliźniaczego Hampton by Hilton Gdańsk
Airport, który powstanie naprzeciwko
nowego terminala Lotniska im. Lecha
Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie. ‹‹
mat. prasowe Lotniska Chopina
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Przedstawiamy kilka „liczb”, którymi może pochwalić się nasze
1- Lotnisko Chopina w Warszawie jest
pierwszym portem lotniczym w Polsce
pod względem liczby odprawianych
pasażerów. W 2011r. obsłużyliśmy ponad
9,3 mln osób – czyli ponad 43 proc.
wszystkich osób, które skorzystały z transportu lotniczego w naszym kraju. W 2012r.
prawdopodobnie ten wynik uda się
poprawić.
2 – pasy startowe mają do dyspozycji
piloci w Warszawie. Lotnisko Chopina
jest jedynym portem w Polsce i jednym
z nielicznych w Europie, na którym można
startować w czterech kierunkach.
6 – tyle terminali znajduje się na Lotnisku
Chopina. Oprócz Terminala A, który
służy do obsługi pasażerów, mamy także:
Terminal Generl Aviation (do obsługi
małych prywatnych samolotów), Terminal
Rządowy (do obsługi oficjalnych delegacji
rządowych), Terminal Cargo (do obsługi
przesyłek towarowych), Terminal Pocztowy (do obsługi przesyłek pocztowych), d. Terminal Etiuda (obecnie
nieużywany, podczas UEFA EURO 2012
odprawiane były zorganizowane grupy
kibiców zagranicznych).
12 – tyle bankomatów mają do dyspozycji
pasażerowie w halach przylotów i odlotów
Terminala A na Lotnisku Chopina (są także
trzy oddziały banków).
28 – tyle linii lotniczych realizuje
rozkładowe połączenia na Lotnisku
Chopina.

83 – do tylu portów lotniczych w 34 krajach na czterech kontynentach można
dolecieć bezpośrednio (bez przesiadki)
z lotniska w Warszawie.
400 – tyle średnio samolotów startuje
i ląduje na Lotnisku Chopina w ciągu
każdego dnia. W nocy lotnisko obsługuje
nie więcej niż 40 operacji lotniczych.
725 – tyle metrów ma pirs w Terminalu A
na Lotnisku Chopina. Jest to jedna z
największych zadaszonych przestrzeni
publicznych w Polsce. W pirsie znajduje
się 45 poczekalni odlotowych z wyjściami
do samolotów (tzw. gate).
1934 – w tym roku, 28 kwietnia, prezydent
Ignacy Mościcki osobiście przeciął
biało-czerwoną wstęgę otwierając nowe
cywilne lotnisko dla Warszawy. Wcześniej
samoloty pasażerskie lądowały na
aerodromie zlokalizowanym na Polach
Mokotowskich.
3,500 - tyle miejsc parkingowych mają
do dyspozycji osoby, które przyjeżdżają
na lotnisko swoim samochodem.
W bezpośrednim sąsiedztwie Lotniska
Chopina znaleźć można aż 34 parkingi.
9 000 – tyle osób pracuje stale na lotnisku
w różnych firmach, instytucjach i służbach.
20 000 – tyle żarówek świeci się codziennie na terenie terminala i innych obiektów
na Lotnisku Chopina. ‹‹
mat. Lotniska Chopina

Bezpłatne porady obywatelskie
Zapraszamy mieszkańców Włoch do korzystania z bezpłatnych
porad obywatelskich.
Z przyjemnością informujemy, że od
1 lipca 2012r. w naszej dzielnicy zostanie
uruchomiony Punkt Porad Obywatelskich
(PPO) dla mieszkańców Włoch.
W PPO będzie można uzyskać bezpłatne,
rzetelne i poufne porady i informacje w
sprawach:
- mieszkaniowych,
- spadkowych,
- rodzinnych,
- prawa pracy,
- zadłużeń,
- z zakresu ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych,
- świadczeń finansowych (rodzinnych,
dla bezrobotnych, z pomocy społecznej,
ZUS-u),
- postępowania w urzędach.
Porady i informacje będą udzielane przez
doradcę Biura Porad Obywatelskich (BPO)
w Warszawie.
Doradca będzie pełnił dyżur w PPO
w każdy wtorek, w godz. 11.00-15.00
w siedzibie Biblioteki Publicznej Dzielnicy Włochy, w Czytelni Naukowej
nr VI, w Parku Kombatantów przy
ul. Ks. Juliana Chrościckiego 2.
Do skorzystania z porad i informacji
zachęcamy przede wszystkim osoby starsze, niezamożne, w trudnej sytuacji
życiowej, którym brakuje informacji
nt. przysługujących im praw i możliwości
rozwiązania swojego problemu.

Zapraszamy seniorów z Włoch do
współpracy z Puktem Porad Obywatelskich.
Szanowni Seniorzy,
Aktywne osoby w wieku 60+ zapraszamy
serdecznie do podjęcia współpracy z
Punktem Poradnictwa Obywatelskiego we
Włochach na rzecz propagowania w
społeczności lokalnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie skutecznego dochodzenia przez obywateli swoich praw w
podstawowych kwestiach życiowych
np. sprawach mieszkaniowych czy rodzinnych. Osoby zainteresowane podjęciem
współpracy i udziałem w spotkaniach
informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez doradców Biura Porad
Obywatelskich w Warszawie zapraszamy
do zgłaszania się do p. Sylwii Bombała,
pracownika Biblioteki, tel.: 22 863-23-97,
22 863-61-73, w godz. 9.00-14.00.
Działalność poradnicza PPO we Włochach jest
finansowana ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Pozarządowych
w ramach realizacji projektu „Aktywni Obywatele-Seniorzy” oraz ze środków miasta stołecznego Warszawy w ramach realizacji projektu
„Poradnictwo Obywatelskie dla mieszkańców
Warszawy – od porady do działania”.

Specjalistyczna
Pomoc
Psychologiczna, Pedagogiczna,
Terapeutyczna
Jeżeli:
- przeżywasz trudne chwile,
- masz kłopoty małżeńskie, partnerskie,
rodzinne, wychowawcze,
- potrzebujesz wsparcia po stracie bliskiej
Ci osoby,
- czujesz się samotny, nosisz ból i
cierpienie,
- nie radzisz sobie z codziennymi
problemami.
Proponujemy:
• pomoc i wsparcie psychologiczne,
terapię, konsultacje dla osób dorosłych:
- indywidualne,
- małżeńskie,
- rodzinne,
• pomoc psychopedagogiczną i terapeutyczną dla dzieci z trudnościami
edukacyjnymi:
- dysleksją, dyskalkulią,
- integracją sensoryczną,
- zaburzeniami zachowania,
• pomoc psychologiczną dla ofiar
przemocy,
• pomoc i poradnictwo dla osób w
kryzysie,
• warsztaty tematyczne dla rodziców,
• interwencję kryzysową w środowisku.
Zapraszamy !!!
Nasz adres:
ul. Czereśniowa 118; tel. 22 863-70-14
pn. – pt. 8.00 – 16.00
Konsultacje są bezpłatne.

XLV Warszawska Olimpiada Młodzieży
Po raz pierwszy w historii Dzielnicy
Włochy, w systemie rywalizacji międzyszkolnej Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, osiągnięto bardzo wysokie wyniki
sportowe. W kategorii szkół podstawowych SP Nr 94 zajęła II miejsce w
Warszawie, a młodzież z Gimnazjum
Nr 112 powtórzyła zeszłoroczny sukces i
zajęła także II miejsce w Warszawie.
Dyrektorki wymienionych placówek, panie
Małgorzata Krasowska i Anna Brzywca
otrzymały okolicznościowe wyróżnienia za
wybitne osiągnięcia sportowe, a najlepsi
zawodnicy i nauczyciele otrzymali nagrody w postaci artykułów sportowych
ufundowane przez Burmistrza Dzielnicy
Włochy - Michała Wąsowicza.
Uroczystość uświetniły występy i pokazy
sportowe, m.in. tango i cha-chę zatańczyli
Klaudia Iwańska i Oskar Dziedzic – obecni

Mistrzowie Polski w tańcach standardowych w kat. 16-18 lat, tango w wersji
akrobatycznej pokazała Julia Kałębasiak,
uczennica czwartej klasy, taniec nowoczesny wykonały uczennice Gimnazjum
nr 114 - Maria Dębniak i Nikola Dreksler,
a pokaz samoobrony zaprezentowali sportowcy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate – dō. ‹‹

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

W dniu 21 czerwca br. w hali sportowej Gimnazjum Nr 114 odbyło się uroczyste podsumowanie
i zakończenie sportowego roku szkolnego 2011/2012.
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Zespół
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
Uprzejmie informuję, że w dniu 25
października 2011 roku Prezydent m.st.
Warszawy Zarządzeniem Nr 1672/2011
roku powołał Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
z siedzibą przy ul. Czereśniowej 35.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego
jest integrowanie i koordynowanie działań
podmiotów oraz specjalistów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poprzez:
• diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym.
• realizowanie procedury Niebieska Karta.

Jeśli w Twoim otoczeniu
znajduje się rodzina lub osoba,
której sytuacja życiowa
zaniepokoiła Ciebie i uważasz,
że członkowie tej rodziny
potrzebują pomocy
zgłoś to do:
• Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Czereśniowa 35, 02-457 Warszawa,
tel. 22 863 98 37; 22 863 91 75;
22 863 95 93,
• Policji,
ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa,
tel. 22 846 85 56,
• placówek oświatowych położonych
na terenie Dzielnicy Włochy (szkoły,
przedszkola),
• Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Otwartego Warszawa
Włochy,
ul. Cegielniana 8, 02-471 Warszawa,
tel. 22 868 56 24,
• Dzielnicowego Zespołu Realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa,
tel. 22 846 82 38.
8
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Futbol dawnej
Warszawy
Jak kibicowano kiedyś można
zobaczyć podczas wystawy
„Futbol dawnej Warszawy”.
Warszawski świat futbolu
pokazany przez pryzmat klubu
sportowego lub z perspektywy
stołecznego kibica.
Wystawa wprowadza w atmosferę przedwojennej piłkarskiej Warszawy. Ówczesna
stolica bardzo różniła się od dzisiejszej.
Z takich stadionów jak „Makabi”, „Skry”,
WTC - „Korony” czy Domu Ludowego
nie pozostał dziś nawet ślad. Inne zostały
mocno przebudowane. W lidze piłkarskiej
występowały trzy zespoły ze stolicy:
„Warszawianka”, „Legia” i „Polonia”.
Sporo klubów nazywających się robotniczymi powiązanych było z partią polityczną lub związkiem politycznym. Inne,
fabryczne, utrzymywane były przez macierzyste zakłady pracy.

Tylko część z tych klubów przetrwała do
naszych czasów. O innych już prawie nic
nie wiemy.
Retrospekcję złożoną z archiwalnych
zdjęć, plakatów i publikacji prasowych
można podziwiać na skwerze im. ks. Jana
Twardowskiego u zbiegu ulic Krakowskie
Przedmieście i Karowej do 6 września.
Organizatorami wystawy są: Miasto
Stołeczne Warszawa i Dom Spotkań
z Historią. Opracowanie merytoryczne:
dr Robert Gawkowski, dr Jarosław Rokicki.
Projekt: Wacław Marat. ‹‹
dsh.waw.pl

Matematyka we Włochach
W mijającym roku szkolnym 2011/12 uczniowie włochowskich
szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość uczestnictwa
i sprawdzenia swoich umiejętności w dwóch konkursach
matematycznych.
Organizatorem pierwszego z nich o nazwie
„Narwik – Geometria” był Zespół
Szkół im. Bohaterów Narwiku przy
ul. Gładkiej 16.
Miał on na celu zachęcenie młodzieży,
którą czeka obowiązkowa matura z matematyki, do rozwiązywania zadań z geometrii. Była to już IV-ta edycja tego
konkursu, który został objęty patronatem
Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Dzielnicy Włochy. Opiekę naukową sprawował dr Jerzy Bednarczuk
z Instytutu Matematyki Uniwersytetu
Warszawskiego.
W eliminacjach uczestniczyło 21 szkół
z terenu Warszawy i Piaseczna. Finał
odbył się 6 marca br. w Zespole Szkół
przy ul. Gładkiej. Wzięło w nim udział
24 uczniów z 8 szkół.
Uroczyste zakończenie miało miejsce
22 marca br. Podsumowania konkursu
dokonał dyrektor zespołu szkół Ryszard
Szczepański, a nagrody wręczali: z-ca
burmistrza Jerzy Kowaliszyn i naczelnik
Wydziału Oświaty Joanna Siennicka.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Katarzyna Ryba z VII LO;
II miejsce – Konrad Strzelec z IX LO;
III miejsce – Anna Drapała z VIII LO.
Przyznano ponadto dwa wyróżnienia,
a także wyróżniono najlepszych uczestników z klas pierwszych.
Tuż po podsumowaniu odbyła się sesja
naukowa, którą prowadził dr Jerzy
Bednarczuk. Stroną organizacyjną konkursu zajmowała się Ewa Rzeszut, przewodnicząca zespołu matematyczno –

–fizycznego w ZSzBN.
Drugi konkurs o nazwie „Rozrywki Matematyczne” zorganizował Zespół Szkół
im. Michała Konarskiego z ul. Okopowej
na Woli. Patronat nad konkursem objęli:
Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrzowie Dzielnic Wola i Bielany oraz Wydawnictwo K. Pazdro. W finale, który odbył
się w siedzibie organizatora uczestniczyło 79 dwuosobowych ekip z 15 szkół
warszawskich.
Niekwestionowanymi zwycięzcami zawodów zostali reprezentanci Zespołu Szkół
im. Bohaterów Narwiku z naszej dzielnicy. Zajęli oni kolejno I, II, IV i VI
miejsce oraz otrzymali dodatkowo 5 wyróżnień. Laureaci otrzymali z rąk burmistrza Bielan cenne nagrody: drukarki
komputerowe, bony książkowe i podręczniki do informatyki. A oto zwycięskie
zespoły z ulicy Gładkiej:
I miejsce - Michał Gąsecki, Marek Sztyk
(kl. 3 technikum);
II miejsce - Piotr Dej, Mariusz Dudkiewicz
(kl. 4 technikum);
IV miejsce - Daniel Augustyniak, Krzysztof Dej (kl. 2 liceum);
VI miejsce - Mateusz Jasztal, Paweł Kurek
(kl. 3 technikum).
Uatrakcyjnieniem zakończenia konkursu
był ciekawy wykład prof. Krzysztofa
Brysia z Politechniki Warszawskiej na
temat grafów, połączony z prezentacją
multimedialną. Laureatom gratulujemy! ‹‹
Józef Adamski
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Lato w Mieście 2012
w Dzielnicy Włochy
Punkty dziennego pobytu:
1.Szkoła Podstawowa Nr 94
im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
ul Cietrzewia 22a,
tel. 22 863 73 12,
termin: 02 - 27.07.2012r.
2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”
ul. Malownicza 31,
tel. 22 846 09 31,
termin: 02 - 27.07.2012r.
3. Szkoła Podstawowa nr 66
im. ks. Juliana Chrościckiego
ul. Przepiórki 16/18,
tel. 22 863 59 46,
termin: 30.07 - 31.08.2012 r.
4. Szkoła Podstawowa Nr 88
im. G. Narutowicza
ul. Radarowa 4B,
tel. 22 846 09 32,
termin: 30.07 - 31.08.2012 r.
Wakacyjne dyżury przedszkoli w Dzielnicy Włochy w okresie od 2 lipca do
31 sierpnia 2012r.
1. Przedszkole Integracyjne nr 314,
ul. 1-go Sierpnia 36a,
tel. 22 886 08 88,
termin: 02.07 – 13.07.2012r.
2. Przedszkole nr 175,
ul. Astronautów 5,
tel. 22 846 17 59,
termin: 16.07 – 31.07.2012r.

fot. arch. szkoły

3. Przedszkole nr 77
„Akademia Pana Kleksa”,
ul. Potrzebna 16,
tel. 22-863-72-93,
termin: 01.08 – 14.08.2012r.
4. Przedszkole nr 71,
ul. Śląska 50/52,
tel. 22 863 74 51,
termin: 16.08 – 31.08.2012r.
nr 4 (56) lipiec-sierpień 2012
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Plan zajęć prowadzonych
w Bibliotece dla Dzieci i
Młodzieży Nr 22
Zajęcia prowadzone będą w
okresie 01 - 24.08.2012r. trzy dni
w tygodniu: środy, czwartki i piątki
w godzinach 14.00-16.00
1 sierpnia - „Wesołe majsterkowanie” –
zajęcia manualne (do wyboru):
- zdobienie szklanych naczyń przy użyciu
farb do szkła;
- malowanie na folii;
2 sierpnia - gry i zabawy ruchowe
w plenerze;
3 sierpnia - „Wesołe majsterkowanie” –
zajęcia manualne: wykonanie biżuterii
z koralików;
8 sierpnia - „Wesołe majsterkowanie” –
zajęcia manualne: wykonanie biżuterii
z makaronu i papieru;
9 sierpnia - gry i zabawy ruchowe
w plenerze;
10 sierpnia - „Wesołe majsterkowanie” –
zajęcia manualne: wykonanie ramek
z wykorzystaniem różnych materiałów
(np. kasz, makaronu, kamyków, itp.);
16 sierpnia - gry i zabawy ruchowe
w plenerze;
17 sierpnia - „Wesołe majsterkowanie” –
zajęcia manualne: wykonanie kartek
okolicznościowych metodą quillingu;
22 sierpnia - „Wesołe majsterkowanie” –
zajęcia manualne: wykonanie kartek
okolicznościowych metodą quillingu;
23 sierpnia - gry i zabawy ruchowe
w plenerze;
24 sierpnia - „Wesołe majsterkowanie” –
zajęcia manualne: „Pachnący koszyczek”
wykonanie koszyczka z wykorzystaniem
pachnących mydełek.

Festyn Rodzinny w SP 66
Kiedy 12 lat temu po raz pierwszy przystąpiliśmy do organizacji
spotkania pod nazwą Festynu Rodzinnego mieliśmy na celu
zintegrowanie całej społeczności szkolnej wraz z rodzicami
naszych uczniów, dziadkami oraz mieszkańcami Osiedla.
Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że impreza ta wejdzie na stałe
do Kalendarza Imprez Szkoły.
Minęło 12 lat i dzisiaj mamy za sobą
kolejne rodzinne spotkanie. Śmiało
możemy powiedzieć, że pomysł wspólnej
zabawy, gdzie bawią się wszyscy niezależnie od wieku, to dokonała okazja
do integracji, zacieśnienia więzi, zaprezentowania swoich umiejętności, talentów,
wykazania się zdolnościami organizacyjnymi. Wszyscy jesteśmy w stanie zrobić
wiele, każda para rąk okazuje się potrzebna, każdy może znaleźć coś dla siebie,
czy to pomagając w przygotowaniach,
czy występując, czy też sprzątając na
zakończenie spotkania. A każda wykonana
praca, nawet ta najmniejsza, przyczynia
się do powstania wspaniałego przedsięwzięcia. Takim też, okazał się nasz tegoroczny Festyn Rodzinny poświęcony
w całości Euro 2012.
Były sportowe konkurencje, konkursy
wiedzy, występy artystyczne klas, uczniów,
stoiska plastyczne, zaprezentował się
szkolny Wolontariat oraz uczniowie, którzy
zechcieli podzielić się swoimi pasjami.
Rodzice przyniesionymi przez siebie ciastami, sałatkami, swojskim jadłem zadbali
o kulinarna stronę Festynu. Każdy przybyły mógł znaleźć coś dla siebie.
Swoją obecnością zaszczycili nas
Strażnicy Miejscy, którzy rozłożyli
Miasteczko Ruchu Drogowego, przybyli
Strażacy, którzy pozwolili zwiedzać
wóz strażacki, rozstawili się harcerze

ze swoją kuchnią polową, z której rozchodził się zapach przepysznej grochówki.
Nasz festyn uświetnił również występ
sekcji „Karate Do”, gdzie trenują nasi
uczniowie jak też absolwenci.
Przy okazji wspólnej zabawy, można
było przynieść elektrośmieci, z utylizacją
których zawsze mamy problem. Samochód czekał na zużyty sprzęt.
W słonecznym, rozśpiewanym nastroju
pożegnaliśmy się do następnego roku. ‹‹
Ela Bielska – pedagog szkolny

fot. SP 66

Lato w
Mieście

Biblioteka
w wakacje

W dniach 2 - 21 lipca
Wypożyczalnia nr 71 - będzie nieczynna
z powodu inwentaryzacji zbiorów.
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fot. SP 66

Godziny otwarcia placówek Biblioteki
we Włochach w lipcu i sierpniu:
poniedziałek, wtorek: godz.10.00 - 15.00
środa, czwartek, piątek: godz. 14.00 - 20.00
sobota, niedziela: nieczynne.

Dziecięcy Festiwal Zabawy
Impreza z okazji Dnia Dziecka odbyła się w Parku im. Marka
Kotańskiego i skierowana była do 280 dzieci i młodzieży w wieku
od 4 roku życia do 17 roku życia zamieszkałych na terenie
Dzielnicy Włochy.

fot. OPS Włochy

fot. OPS Włochy

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy we współpracy z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy
z siedzibą przy ul. Czereśniowej 35 oraz
podmiotami działającymi na terenie naszej
Dzielnicy tj. Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci Ulicy Przywrócić Dzieciństwo
im. K. Lisieckiego „Dziadka”, Clubem
„Zioma Janka”, Clubem Środowiskowym
„Tu i Tam”, Zespołem Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”
Ogniskiem Włochy i Okęcie, Stowarzyszeniem Społeczni, Animatorzy Środowiskowi oraz Fortem V „Włochy” w dniu
5 czerwca br. zorganizowali imprezę
okolicznościową pn. „Dziecięcy Festiwal
Zabawy we Włochach”.
Na początku uroczystości mowę powitalną
wygłosili Zastępca Burmistrza - Andrzej
Krupiński oraz Zastępca Burmistrza - Jerzy
Kowaliszyn zachęcając wszystkie dzieci
do aktywnego uczestnictwa.
Celem ww. inicjatywy było promowanie
zdrowego stylu życia. Magiczną zabawę
poprowadził wodzirej – Rafał Folwarski.
Ze względu na imponującą ilość atrakcji,
każdy mógł znaleźć coś interesującego dla
siebie. Maluchy pasjonowały dmuchane
zjeżdżalnie, natomiast starsze dzieci korzystały masowo z trampoliny, wspinaczki
na piramidę ze skrzynek z pełną asekuracją. Jedną z dodatkowych atrakcji
w czasie organizowanej imprezy była
strzelnica paintballowa. Niewątpliwą

zaletą strzelnicy była nieograniczona
możliwość rywalizacji.
Wielką popularnością cieszył się kącik
charakteryzacji gości - malowanie twarzy
zorganizowany przez Zespół Ognisk
Wychowawczych. Każde z dzieci chciało
wyróżniać się oryginalnym makijażem.
Starsi uczestnicy zabawy uczyli się
podstaw jazdy na monocyklu oraz uczestniczyli w różnego rodzaju grach sportowych: koszykówka, rozgrywki piłki
nożnej. Gwiazdą Festiwalu został Piotr
Boruta z „Czocherem”. Natomiast bardzo
dużym zaangażowaniem ze strony uczestników, a przede wszystkim uczestniczek
zabawy cieszyła się nauka tańca
„Zumby” poprowadzonej przez instruktorkę - Aleksandrę Łużycką. Na scenie
odbyły się pokazy zdolności artystycznych
wychowanków poszczególnych świetlic.
Punktem kulminacyjnym programu był
występ zespołu hip-hopowego.
Swoją wiedzę oraz doświadczenie prezentowali ponadto studenci Akademii
Medycznej promując podstawy pierwszej
pomocy.
Wyczerpane zabawą dzieci doładowywały
„akumulatory” ciastkami, słodyczami,
popcornem, watą cukrową, wodą mineralną oraz hot-dogami.
Pogoda, program oraz humory uczestników sprzyjały dobrej zabawie, harcom
nie było końca. ‹‹
Roman Wodzyński

Włochowskie
biblioteki
zmieniają się
z Orange!
W czerwcu 2012 r. dobiegł
końca 5. cykl kursów komputerowych dla Seniorów pt. „Podstawy korzystania z komputera
i Internetu”, prowadzonych w
czterech placówkach Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy.
Zorganizowanie ich było możliwe dzięki
wsparciu finansowemu Fundacji Orange,
która w ramach programu „Akademia
Orange dla bibliotek” wspiera naszą
inicjatywę od 2010 r. Celem programu jest
rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych
technologii komunikacyjnych i promocję
ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi,
wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Kurs „Podstawy korzystania z komputera
i Internetu” przygotowany jest dla osób po
50. roku życia, które nie miały wcześniej
kontaktu z komputerem. Szkolenie każdej
grupy obejmuje 8 spotkań (raz w tygodniu
przez 2 miesiące). Uczestnicy uczą się
m.in. edycji tekstów, zakładania konta poczty elektronicznej, odbierania i wysyłania
wiadomości e-mail. Uzyskują umiejętność
tworzenia folderów, wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania z portali
Internetowych, portali społecznościowych
(Facebook, Nasza-Klasa) oraz komunikatorów (gadu-gadu, Skype).
Zajęcia cieszą się ogromną popularnością.
Dotychczas z naszych szkoleń skorzystało
ok. 350 osób i nie ma wątpliwości, że
kolejny cykl spotkań dla Seniorów jest
niezbędny. Od września 2012 r. planujemy
przeprowadzenie kolejnej edycji kursu i
wszystkich zainteresowanych zapraszamy
do zapisywania się w placówkach Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy. ‹‹
Katarzyna Mastalerz
Wypożyczalnia nr 30
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Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny
przy Urzędzie Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy
ul. Centralna 24, 02-133 Warszawa
tel.: 22 846 82 38
e-mail: pikwlo@um.warszawa.pl
Komu pomagamy:
Osobom uzależnionym od alkoholu lub
innych substancji psychoaktywnych,
członkom ich rodzin oraz osobom zagrożonym przemocą w rodzinie, będącym
w kryzysie, niepotrafiącym samodzielnie
rozwiązać swoich problemów.
Świadczone usługi:
- wstępna informacja i edukacja na temat
choroby alkoholowej, metod i możliwości
jej leczenia, współuzależnienia i form pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz postępowania w przypadku
przemocy w rodzinie,
- wstępna motywacja do przyjęcia pomocy,
- działalność informacyjno-konsultacyjna
w następujących dziedzinach: uzależnienia, współuzależnienia, możliwości podjęcia leczenia, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, innych problemach życiowych
wymagających pomocy specjalistycznej.
Tryb przyjmowania:
- porady bezpośrednie - osobiste konsultacje,
- poradnictwo telefoniczne dla osób
zgłaszających się do Punktu InformacyjnoKonsultacyjnego.
Poradnictwa i konsultacji specjalistycznych udzielają:
Prawnik - poniedziałek 16:30-20:30; środa
8:00-12:00, czwartek 16:30-20:30
Psycholog - wtorek 8:00-12:00, środa
8:00-12:00, czwartek 14:30-20:30
Terapeuta uzależnień - poniedziałek
16:30-19:30, piątek 15:30-18:30
Pracownik socjalny - piątek 16:00- 20:00
Terapeuta uzależnień przyjmuje także
w Ośrodku Pomocy Społecznej dla
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
ul. Czereśniowej 35 - wtorek 14:00-18:00
oraz udziela konsultacji telefonicznych:
22 863 91 75 wew. 116.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
udziela pomocy
bezpłatnie i anonimowo.
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Stypendia
dla zaangażowanych
Rozpoczął się nabór do programu stypendiów
m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Aplikować do niego mogą uczniowie
warszawskich szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz
studenci.
Główne kryteria to średnia ocen, dochód
na osobę w rodzinie oraz ponadprzeciętne
zaangażowanie kandydata w naukę, sport,
sztukę, działalność społeczną itp. Stypendium przyznawane jest na okres roku
szkolnego i wynosi od 200 do 1500 zł
miesięcznie.
Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie
szczegółowe informacje znajdują się
na stronie: www.centrumjp2.pl/stypendia.
Wypełnione i podpisane wnioski wraz
ze wszystkimi załącznikami można
składać osobiście lub pocztą do 31 lipca
(uczniowie) i 30 września (studenci)
w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II
przy ul. Foksal 11.
To już ósma edycja ufundowanych przez
prezydenta Warszawy Stypendiów, które
zostały powołane do życia jako żywy
pomnik upamiętniający Jana Pawła II.
Operatorem naboru oraz programu stypendialnego jest Centrum Myśli Jana Pawła II,
warszawska instytucja kultury, która
laureatom stypendiów oferuje szeroki
program kulturalno-edukacyjny. W tym
roku przyznanych zostanie ponad 400

stypendiów. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało około 5 tys. młodych
osób uczących się w Warszawie. Są wśród
nich m.in. laureaci olimpiad na poziomie
ogólnopolskim, sportowcy, muzycy, plastycy i osoby zaangażowane w szeroko
rozumianą działalność społeczną.
Te stypendia to nie tylko gratyfikacja
finansowa, ale przede wszystkim propozycja pracy w programie ofiarowanym przez
Centrum Myśli Jana Pawła II oraz zobowiązanie wobec mieszkańców miasta
Warszawy i wobec kraju, że nie będziecie
ustawać we własnym rozwoju, w pracy
i nauce – powiedziała prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz na gali
przyznania stypendiów. Stypendia i program, oferowany nie tylko stypendystom,
ale każdemu, kto pragnie zaangażować się
w pomoc drugiej osobie, realizowane są w
sposób zasługujący na uznanie. Świadczy
o tym przyznana Stypendiom nagroda
w konkursie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Moje Stypendium „Dobre stypendia 2010” w kategorii
„programy stypendialne jednostek samorządowych” – podkreśliła Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Zapraszamy do składania wniosków.
Warto od siebie wymagać! ‹‹

Konkurs
„Moje Stypendium Opowieści stypendialne”!
Zadaniem uczestników Konkursu jest podzielenie się historiami,
doświadczeniami i wspomnieniami z bycia stypendystą...
Zadaniem uczestników Konkursu jest
podzielenie się historiami, doświadczeniami i wspomnieniami z bycia stypendystą, pokazanie tego, jakie możliwości
dało im stypendium i jak je wykorzystali,
opowiedzenie o tym, co udział w programie stypendialnym zmienił.
Swoją stypendialną opowieść można stworzyć pisząc krótki tekst, kręcąc filmik,
robiąc zdjęcia, prowadząc blog lub fotoblog. Prace finalistów Konkursu „Moje
Stypendium – Opowieści Stypendialne”
zostaną zaprezentowane na portalu:
www.mojestypendium.pl, gdzie Internauci
w głosowaniu wybiorą ich zdaniem najlepsze. Na zwycięzców czekają tablety multimedialne i inne nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać
do 10 września 2012r.
Konkurs jest adresowany do byłych i obecnych stypendystów, krajowych i zagranicznych programów stypendialnych.
Do Konkursu można nadsyłać prace indywidualnie lub zespołowo (max. 3 osoby
w zespole).
Organizatorami Konkursu są Fundacja
Orange i Fundacja Dobra Sieć.
Więcej informacji na temat Konkursu
znajduje się na stronie internetowej:
www.mojestypendium.pl lub pod adresem:
konkurs@mojestypendium.org.
By być na bieżąco z ofertami stypendialnymi, dołącz do nas na:
www.facebook.com/mojestypendiumpl ‹‹

Imprezy
integracyjne

Tegoroczny Rajd zgromadził pokaźną liczbę uczestników –
młodzież szkolną, opiekunów i wychowawców oraz instruktorów
– zarówno młodych duchem jak i młodych wiekiem.
Młodzi instruktorzy to uczniowie Zespołu
Szkół im. Bohaterów Narwiku, Zespołu
Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca
„Victoria” oraz harcerze z 40 Czarnej
WDH. Ci nieco starsi instruktorzy
to członkowie: Harcerskiego Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej „Włochy”,
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Bazy
Lotniczej „Łużyce”, Klubu Sportowego
„Przyszłość” Włochy oraz osoby indywidualne, sympatycy i mieszkańcy Włoch.
Ogólnie placówki oświatowe zgłosiły 170
patroli. Z tej liczby ostatecznie na miejscu
startu stawiło się 148 patroli - czyli ok. 700
uczniów, prawie 100 opiekunów i wychowawców oraz blisko 80 osób obsługi
instruktorskiej. Z Okęcia wystartowało
41 patroli, z Włoch 107.
Ten Rajd nie odbyłby się bez społecznej
pracy wielu ludzi: kombatantów, harcerzy,

Patroni naszych ulic...
Czesław Kłoś (1881 - 1957)
Inżynier budowlany, specjalista w dziedzinie budownictwa przemysłowego. Urodził
się w Sośnicy koło Krotoszyna. Studiował
w Berlinie, początkowo nauki przyrodnicze, ostatecznie ukończył wydział
inżynierii budowlanej politechniki w Charlottenburgu (1907). W 1912r. przyjechał
do Warszawy i został dyrektorem Spółki
Akcyjnej Martens i Daab. W 1923r. na
Politechnice Lwowskiej obronił pracę doktorską u Maksymilana Hubera. W 1927r.
związał się na stałe z osiedlem miastoogród Włochy. Zbudował tu dom rodzinny
i otworzył biuro inżynierskie, które przekształcił później w „Towarzystwo Akcyjne
Dr Czesław Kłoś SA”. Parter budynku
przeznaczył na Urząd Gminy Włoch
i Urząd Policji. Inżynier udostępniał swój
dom na bale dobroczynne organizowane
m.in. w celu zebrania funduszy na budowę
kościoła we Włochach. W czasie wojny
profesor podjął pracę dydaktyczną na
tajnej Politechnice Częstochowskiej.
Po wybuchu I wojny światowej deportowany do Kazachstanu, powrócił do
Warszawy w 1921r., obejmując dawne
stanowisko. W 1923r. doktoryzował się
na Politechnice Lwowskiej Od 1927r. kierował
własnym
przedsiębiorstwem
inżynieryjno-budowlanym. Początkowo

młodzieży, wychowawców i dyrekcji
placówek oświatowych naszej dzielnicy.
Za Ich wkład pracy, trud i poświęcony
czas, składamy wyrazy wdzięczności
i serdeczne podziękowania.
Wyniki (klasyfikacja łączna punktowa),
Szkoły podstawowe:
I miejsce – SP Nr 94 – 33 punkty
II miejsce – SP Nr 66 – 22 punkty
III miejsce – SP Nr 88 – 16 punktów
IV miejsce – SP Nr 87 – 12 punktów
V miejsce – SP Nr 227 – 7 punktów
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce – Gim. Nr 112 – 30 punktów
II miejsce – Gim. Nr 113 – 18 punktów
III miejsce – Gim. Nr 114 – 11punktów
Szkoły ponadgimnazjalne:
Ex aequo I miejsce – LO Nr 73 oraz
LO Nr 84 i Technikum nr 9 Lotnicze
w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
– 5 punktów. ‹‹
red.

► ul. Czesława Kłosia
było to biuro inżynierskie we Włochach
pod Warszawą, przekształcone następnie
w towarzystwo akcyjne dla projektowania
budowli przemysłowych. Według jego
projektów i pod jego kierunkiem zbudowano wiele ważnych inwestycji, m.in. Starachowicką Fabrykę Broni i Amunicji,
Centralne Zakłady Lotnicze w Dęblinie,
zakłady Philipsa w Warszawie, elektrownię w Gdyni, Śląskie Zakłady Elektryczne
w Chorzowie, warsztaty kolejowe w
Pruszkowie, tunel linii średnicowej w
Warszawie i wiele innych obiektów, jak
choćby hangary na lotnisku czy hale na
Okęciu.
W okresie okupacji przygotowywał materiały do podręczników akademickich i
wykładał na tajnej politechnice w Częstochowie. Podczas Powstania Warszawskiego stracił córkę i trzech synów. Po
wojnie zajął się głównie pracą dydaktyczną, od 1945r. kierując jako profesor
nadzwyczajny Katedrą Budownictwa
Przemysłowego Politechniki Warszawskiej. Był autorem kilku podręczników
akademickich. Jako entuzjasta sportu,
zwłaszcza gimnastyki, poświęcił tej dyscyplinie kilka publikacji. Był też członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jak co roku Dzienne Domy
Pomocy są organizatorami
spotkań integracyjnych z okazji
Dnia Dziecka w ramach realizacji cyklu „Łamiemy bariery
międzypokoleniowe”.
Ich celem jest szeroko pojęta integracja
międzypokoleniowa, promowanie wzorców pozytywnego, kulturalnego zachowania, a także zmiana stereotypów w
postrzeganiu osób starszych oraz dzieci
i młodzieży.
W dniach 11 i 12 czerwca br. Dzienny
Dom Pomocy z siedzibą przy ulicy Robotniczej 15 gościł dzieci i młodzież ze Szkoły
Podstawowej Nr 87 im. Pułku Piechoty AK
,,Garłuch” z ul. Malowniczej 31, Szkoły
Podstawowej nr 271 z ul. Niegocińskiej 2,
z Zespołu Ognisk Wychowawczych
im. K. Lisieckiego „Dziadka” – z Ogniska
Okęcie oraz Przedszkola Nr 22 „Przyjaciele Kubusia Puchatka” z ul. Żwirki
i Wigury 15B.
W dniu 14 czerwca Dzienny Dom Pomocy
działający przy ul. Potrzebnej 10 odwiedziły dzieci z Przedszkola Nr 77 „Akademia Pana Kleksa” z ul. Potrzebnej 16.
Łącznie w Dziennych Domach Pomocy
bawiło się ponad 110 dzieci.
Głównym punktem programu podczas
organizowanych imprez okolicznościowych była przygotowana przez pensjonariuszy DDP inscenizacja utworu „Wróżki”
Charles’a Perrault’a, ze scenografią wykonywaną podczas terapii zajęciowej.
Poza tym dla dzieci przygotowano drobne
upominki, wykonane na zajęciach plastycznych w placówkach oraz słodki
poczęstunek.
Coroczne spotkania z okazji Dnia Dziecka
przynoszą wiele radości, wzruszeń
i uśmiechu zarówno organizatorom, jak i
zaproszonym gościom. ‹‹
OPS Włochy

fot. OPS Włochy

Podsumowanie XXVII Rajdu
„Szlakiem Naszej Historii”

źródło: www.kulturalna.warszawa.pl
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Wydarzyło się....

Kronika Dzielnicy Włochy

Atrakcje z okazji Dnia Dziecka

2.06.2012

2 czerwca w naszej dzielnicy odbyły się liczne atrakcje dla najmłodszych.
Lotnisko Chopina zorganizowało imprezę pt. „Odlotowe Lotnisko”. Można było zobaczyć: sprzęt Lotniskowej
Straży Pożarnej, nauczyć się udzielania pierwszej pomocy medycznej, dowiedzieć się kim jest marshaller,
zobaczyć ciekawe pojazdy przeznaczone do utrzymania lotniska, a także poznać pracę psa Służby Celnej
i dowiedzieć się jak odróżnić towary podrabiane od oryginalnych, poznać zasady współpracy z psem, który
w Straży Granicznej wykrywa narkotyki lub materiały wybuchowe oraz zobaczysz policyjny motocykl i quada,
dowiesz się czym jest daktyloskopowanie. A chętni na podstawie okolicznościowego biletu mieli możliwość
przejazdu nowoczesnym pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej przez nowy, dopiero co otwarty, łącznik
tunelowy.
Uczelnia Heleny Chodkowskiej zaprosiła do wspólnego świętowania Dnia Dziecka na wyjątkowym
pikniku. W programie przewidziano wiele atrakcji dla młodszych i starszych dzieci, między innymi: dmuchane
zjeżdżalnie, basen z piłeczkami, ściankę wspinaczkową, zorbing, występ tancerzy break dance, malowanie
twarzy oraz specjalne pokazy wozów straży pożarnej, policji i pogotowia ratunkowego.
Już po raz trzeci w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. malowniczej 31 został zorganizowany Piknik Rodzinny pod hasłem „Kolorowa Malownicza”. Uczniowie przygotowali zaprezentowali swoje
artystyczne i naukowe dokonania. Goście mogli obejrzeć projekty edukacyjne przygotowane przez
gimnazjalistów, makiety historyczne oraz wystawę prac plastycznych. Atrakcją była loteria fantowa
i konkurencje sportowe organizowane w ramach „Majówki z Gimnazjonem”. Dla wszystkich łasuchów swoje
podwoje otworzy szkolna kawiarenka.
Podczas pikniku oprócz licznych atrakcji odbyło się rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu Czytelniczego
„W krainie książek” zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Rozstrzygnięcie VIII Przeglądu Twórczości Mieszkańców Włoch „Włochowska Szuflada” pod Honorowym
Patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zorganizowanego przez Dom Kultury „Włochy”.
Na scenie występowały dzieci i młodzież z Artystycznego Domu Animacji oraz placówek oświatowych.
Na zakończenie wystąpił zespół New Art Ensemble pod kierownictwem kontrabasisty Sebastiana Wypycha.
Repertuar dla zgromadzonych w parku był nie lada zaskoczeniem – bowiem, były to najbardziej znane melodie
z czołówek bajek, kreskówek oraz cyklicznych programów dla dzieci. Duża część z zaprezentowanych utworów
to znane i lubiane przez dzieciaki dobranocki, które wspólnie nuciły ze swoimi rodzicami wspaniale się bawiąc.
Obok kiermaszu książek i podręczników szkolnych podczas Pikniku odbył się również II Festiwal Kultury
Przestrzeni – Rekultywacja. Jest to cykliczne wydarzenie kulturalne o tematyce ekologicznej. Jej celem zachęcenie mieszkańców dzielnicy do aktywnego uczestnictwa w wyprzedażach zbędnych przedmiotów: ubrań,
zabawek, książek, mebli, naczyń i innych (tj. do organizowania wyprzedaży garażowych).

I Bieg Przedszkolaka w Dzielnicy Włochy

6.06.2012

Na terenie RKS-Okęcie odbyła się impreza sportowa dla przedszkoli z Dzielnicy Włochy. Organizatorem
imprezy było Przedszkole Nr 313. Dzieci z włochowskich przedszkoli biegły w następujących kategoriach wiekowych: 3-latki na dystansie 50 m, 4-latki na dystansie 60 m, 5-latki na dystansie 100 m, 6-latki na dystansie
100 m. Zwycięzcami poszczególnych kategorii wiekowych zostali: 3-latki: I miejsce – Krzysztof z Przedszkola
nr 175, II miejsce – Filip z P 60, III miejsce – Bartosz z P 60; 4-latki: I miejsce – Damian z P 29, II miejsce –
Szymon z P 22, III miejsce – Aleksander z P 22; 5-latki: I miejsce – Kacper z P 22, II miejsce – Igor z P 313,
III miejsce – Julia z P 60; 6-latki: I miejsce – Hubert z P 313, II miejsce – Mateusz z P 29, III miejsce – Michał
z P 22. Uczestnicy biegu otrzymali medale, a zwycięzcy – puchary, które zostały wręczone przez Burmistrza
Dzielnicy Włochy – Michała Wąsowicza oraz Jolantę Urbańską – Naczelnika Wydziału Sportu.
Przedszkole nr 313

Akademia Tenisowa Karoliny Woźniackiej oraz
IV Towarzyskie Halowe Zawody Modeli Śmigłowców

9,16,23.06.2012

Dużym powodzeniem cieszył się Turniej tenisowy, który odbył się w trzech kolejnych czerwcowych sobotach
na kortach „Okęcia Tennis Clubu”. Skierowany był do dzieci w dwóch kategoriach w kategorii 8 i 10 lat.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
9 czerwca już po raz czwarty odbyły się Towarzyskie Halowe Zawody Modeli Śmigłowców zdalnie sterowanych o masie do 400 g. o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy. Zawody, które są organizowane w hali,
pozwalają na lepsze sterowanie modelu, ze względu na brak czynników zewnętrznych, jak np. wiatr, czy deszcz.
W zawodach tych liczy się przede wszystkim opanowanie i precyzja.

fot. Barbara Brennek

Prezydent modlił się u św. Franciszka

14

1.07.2012

W niedzielę przed odlotem na mecz finałowy Euro 2012, okęcką parafię odwiedził były prezydent Lech Wałęsa.
Pojawienie się niespodziewanego gościa na Mszy świętej o godzinie 11:30 wywołało emocje wśród zgromadzonych parafian. Po nabożeństwie Noblista zamienił przed kościołem kilka słów z mieszkańcami i odjechał
na lotnisko Chopina, aby stamtąd udać się do Kijowa.
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Na Facebooku rozmawialiśmy o drzewach!
drzewo przy ul. Rybnickiej na terenie
zarządzanym przez Dzielnicę. Do tych
jednostek należy pielęgnacja i wycinka
drzewa po uzyskaniu stosownej zgody.
Zgody na wycinkę drzewa przyulicznego
wydawane są przez Wydział Ochrony
Środowiska dla Dzielnicy po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Brak reakcji uznaje się za uzgodnienie stanowiska. Uprzątnięcie zwalonego
drzewa w zakresie usunięcia zagrożenia
i udrożnienia ruchu wykonuje Straż
Pożarna, a następnie pozostałości zabiera
firma mająca umowę z zarządcą terenu
lub ta firma gdy do niej pierwszej trafi
zgłoszenie. Dzielnica jest ubezpieczona
od szkód spowodowanych przez drzewa
rosnące na jej terenach. Raz w roku
dokonywany jest przegląd drzew w dzielnicy. Tegoroczny przegląd zakończy się

L.p.

godzina

Nazwisko i imię

dzień

15.07.2012r. Na bieżąco przyjmowane są i
rozpatrywane interwencje mieszkańców
zgłaszających zagrożenia powodowane
przez drzewa uliczne. Warto więc pisać do
Wydziału Ochrony Środowiska.
Adresy można znaleźć na:
www.ud-wlochy.waw.pl/page/244,wydzialochrony-Srodowiska-dla-dzielnicy-.html

miejsce

I wtorek m-ca

17.00 - 18.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225

każdy piątek m-ca

16.00 - 17.00

Klub „Stokrotka”, Al. Krakowska 274

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

fot. Wojtek Wojnar

Mieszkanka: Sprawa jest poważna, dzisiaj
runęło kolejne drzewo, tym razem na
ul. Rybnickiej, pod płotem boiska, vis a vis
przedszkola. Wiał wiatr, ale to nie była
wichura, której należałoby się obawiać.
Podobny wiatr zwalił kasztanowiec obok
LIDLA. Lekko to przerażające...
Zatem proszę o informacje:
- Jaka jednostka/wydział/firma zajmuje się
stanem drzew rosnących poza prywatnymi
posesjami w naszej dzielnicy?
- Jaka jest procedura reguluje ich sprawdzaniem/wycinaniem/konserwowaniem?
- Według jakiej procedury postępuje się,
w przypadku zawalenia się drzewa?
- W tych przypadkach chyba (?) nie było
żadnych ofiar, ale jeśli są, kto jest odpowiedzialny?
Rzecznik Prasowy UD Włochy: Drzewo
powalone przez wiatr przy ul. Sympatycznej (obok Lidla) rosło na terenie zarządzanym przez Zarząd Dróg Miejskich, a

telefon / e-mail

1

Baranowska Teresa

2

Berłowska Halina

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

17.00 - 18.00

DK „Włochy” ul. B. Chrobrego 27

4

Czuma Krzysztof

I wtorek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 862-84-18, krzysztof@czuma.pl

5

Gembarzewski Roman

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”,ul. B. Chrobrego 27

503-724-670
501-127-802
22 886-477-436, bielinskimarek@wp.pl

601-265-428

6

Jopowicz Jacek

7

Kałwajtys Dariusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

22 868-06-65, 501-080-674
dariusz_kalwajtys@op.pl

8

Karczewska Bernadeta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
lub bezpośrednio na tel. komórkowy

22 443-42-12; 504-064-277
bkarczewska@um.warszawa.pl

9

Kostrzewski Juliusz

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

697-596-544, juliusz.63@o2.pl

10 Kozłowska Hanna

I poniedziałek m-ca

17.00 - 18.00

OPS, ul. Robotnicza 15

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12, kozlowskahanna@op.pl

11 Kułakowska Elżbieta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

12 Mazur Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

605-196-228,
jolantamazur@neostrada.pl

I czwartek m-ca

18.00 - 19.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225

mlynarekchristian@gmail.com

III czwartek m-ca

18.00 - 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

13 Młynarek Christian
14 Pawlik Andrzej
15 Piecuch Jolanta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

I poniedziałek m-ca

602-498-257,
jolanta.piecuch@wlochy.org.pl

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

III poniedziałek m-ca 18.00 - 19.00

Przedszkole Nr 71 ul. Śląska 50/52

16 Sosnowski Radosław

II wtorek m-ca

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225

17 Sosnowski Sławomir

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

18 Szczepańska Elżbieta

III środa m-ca

17.00 -18.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

19 Turkas Andrzej

I środa m-ca

17.00 -18.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 501-050-694

20 Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

16.00 -18.00

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

II środa m-ca

17.00 -19.00

III środa m-ca

17.00 -19.00

ul. ks.J.Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów 22 863-83-07, 602-327-558,
janusz_wojdalski@sggw.pl
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

21 Janusz Wojdalski

18.00 - 19.00

606-679-603,
rsosnowski@um.warszawa.pl
602-712-947

Izabela Chmielewska, Radna m.st. Warszawy, przyjmuje w I wtorek m-ca, w godz. 18.00 - 19.00, w Bibliotece w Parku Kombatantów, ul. ks. J. Chrościckiego 2
Michał Grodzki, Radny m.st. Warszawy, przyjmuje w IV poniedziałek m-ca, w godz. 17.00 - 18.00, Ratusz, Al. Krakowska 257, tel. 695-660-615
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