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A Ty na co wydałbyś
500.000 zł w dzielnicy Włochy?
Już 20 stycznia ruszył pierwszy w Warszawie budżet partycypacyjny, czyli taki, w którym sami
mieszkańcy decydują na co wydać kwoty wydzielone z budżetów 18 dzielnic. W dzielnicy
Włochy mamy do dyspozycji 500.000 zł.
Budżet Warszawy co roku układany przez
urzędników, uchwalają radni miasta.
W większości przeznaczany jest na komunikację miejską, oświatę oraz mieszkania
komunalne. W 2015 roku mają się w nim
znaleźć również projekty, które zgłoszą
i wybiorą sami mieszkańcy Warszawy.
„Bardzo się cieszę, że mieszkańcy będą
zgłaszać własne pomysły do budżetu dzielnicy. Jestem przekonany, że dzięki temu nie
tylko my lepiej poznamy ich potrzeby, lecz
także mieszkańcy lepiej poznają mechanizmy rządzące budżetem miasta. Budżet
partycypacyjny jest ogromną szansą na budowanie współodpowiedzialności za dobro
wspólne dzielnicy” - powiedział Michał
Wąsowicz, Burmistrz Dzielnicy Włochy.
Z budżetu każdej z dzielnic m.st. Warszawy została wydzielona kwota od 0,5
do ponad 1%. W sumie do podziału jest
przeszło 25 mln złotych.
Budżet partycypacyjny to jednak nie tylko
pieniądze. To trudny proces współdecydowania o mieście, po raz pierwszy przepro-

W tym wydaniu m.in.:
►Karta Warszawiaka, s. 2
►Oczyszczanie miasta, s. 3
►Sukces Technikum, s. 5
►Fort V - duma dzielnicy Włochy, s. 6
►Lekcja demokracji, s. 8
►Listy z sądu, s. 11

wadzany w Warszawie w tej skali. Jego
przygotowania rozpoczęły się już we
wrześniu 2013 roku.

Mieszkańcy będą mogli poznać każdy projekt i przekonać się, na który z nich
zagłosować, który jest dla nich najbardziej
potrzebny i najciekawszy.

ZGŁOŚ PROJEKT!
ZAGŁOSUJ I WYBIERZ!
20 stycznia 2014 ruszył etap zgłaszania
projektów. Może je złożyć każdy warszawiak do 9 marca 2014. Pomysły są
zgłaszane na specjalnym formularzu,
dostępnym na stronie internetowej poświęconej budżetowi partycypacyjnemu w Warszawie, stronach internetowych Urzędów
Dzielnic oraz w Wydziałach Obsługi
Mieszkańców dla Dzielnic.
Trzeba opisać projekt i podać jego szacunkowy koszt. Niezbędne jest dołączenie do niego podpisów minimum 15 osób
popierających propozycję projektu.
Gotowy formularz trzeba złożyć osobiście
w jednym z Wydziałów Obsługi Mieszkańców dla Dzielnic, wysłać drogą listową
na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem
„Budżet partycypacyjny 2015” lub przesłać
dokumenty mailem.
Jakie projekty mogą być zgłaszane? Po
pierwsze mieszczące się w zadaniach
dzielnic, czyli drobne zadania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne, sportowe
i inne. Po drugie takie, które są możliwe
do realizacji w trakcie jednego roku
budżetowego (2015), dotyczące terenów
ogólnodostępnych i będących we władaniu
m.st. Warszawy.

Finałem będzie głosowanie, w efekcie
którego zostaną wybrane projekty do realizacji w kolejnym roku budżetowym.
Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną,
osobiście lub korespondencyjnie w jednej
wybranej przez siebie dzielnicy.
ETAPY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE:
• zgłaszanie propozycji projektów – od
20 stycznia do 9 marca 2014 r.,
• weryfikacja i opiniowanie formalne
przez urzędy dzielnic zgłoszonych
projektów – do 4 maja 2014 r.,
• wybór 50 projektów przez osoby, które
je zgłosiły pod głosowanie – od 11 maja
do 24 maja 2014 r.,
• publiczna dyskusja mieszkańców nad
złożonymi projektami – najpóźniej od 25
maja do 19 czerwca 2014 r.
• głosowanie mieszkańców na projekty
– od 20 czerwca do 30 czerwca 2014 r.,
• ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji –15 lipca 2014 r.
• realizacja projektów – 2015 rok

DYSKUTUJ I PRZEKONAJ!
Najpóźniej od 25 maja do 9 czerwca
2014r. odbędą się publiczne dyskusje
nad zgłoszonymi pomysłami. To bardzo
ważny element budżetu partycypacyjnego.

e-mail: konsultacjewlo@um.warszawa.pl

Karta
Warszawiaka
– tańsze bilety
komunikacji
miejskiej

Budżet Dzielnicy Włochy na 2014 r.
Warszawscy radni uchwalili budżet miasta
wraz z załącznikami dzielnicowymi na
2014 rok. Warszawa dysponuje budżetem
w wysokości ponad 14 mld zł. Dzielnica
Włochy w tym roku będzie dysponowała
kwotą ponad 125 mln zł.

Wydatki Dzielnicy Włochy na 2014 rok
wg sfer budżetu zadaniowego

1 stycznia 2014 r. weszła w
życie nowa taryfa biletowa.
Każdy, kto mieszka i rozlicza podatek
dochodowy od osób fizycznych (PIT)
w Warszawie może otrzymać Kartę Warszawiaka, a dzieci rodziców lub opiekunów rozliczających się w stołecznym
urzędzie skarbowym - Kartę Młodego
Warszawiaka, które uprawniają do ulg w
komunikacji publicznej.
W przypadku biletów 30-dniowych,
ważnych tylko w pierwszej strefie, osoby
mają prawo do zniżki w wysokości – 12 zł
(dorośli) i 61 zł (dzieci oraz studenci). Gdy
zdecydują się na zakup biletu 90-dniowego ważnego wyłącznie w pierwszej
strefie, przysługuje im zniżka w wysokości 30 zł (dorośli) oraz 155 zł (dzieci i
studenci). Przy zakupie biletów długookresowych ważnych w obu strefach biletowych zniżka wynosi – 14 zł dla biletu
30-dniowego oraz 54 zł dla biletu 90-dniowego.
Uwaga! Wysokość przysługującej zniżki
obowiązuje dla ceny biletu normalnego
według nowej taryfy - np. 280 zł - 155 zł
= 125 zł.
Z Karty Młodego Warszawiaka mogą
korzystać także mieszkający w stolicy
studenci studiów magisterskich, licencjackich i inżynierskich, do ukończenia przez
nich 26 roku życia, którzy rozliczają się
z podatku w warszawskim urzędzie skarbowym lub są na utrzymaniu rodziców lub
opiekunów płacących podatki w stolicy.
To ma być przede wszystkim przywilej dla
osób, które płacąc swoje podatki w stolicy
współfinansują funkcjonowanie m.in. komunikacji miejskiej. Ma to być również
zachęta dla tych, którzy jeszcze tego
nie robią.
Kolejną zaletą nowej taryfy biletowej
jest jej uproszczenie. Ograniczona została liczba rodzajów i typów biletów.
Zlikwidowane zostały te, które cieszą się
najmniejszą popularnością, czyli bilety 40
i 60 minutowe.
Więcej na: http://karta.um.warszawa.pl
www.ztm.waw.pl
www.um.warszawa.pl
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Dla porównania budżet Dzielnicy w 2013
roku wynosił ok. 120 mln zł, a w 2012 roku
ok. 116 mln zł.
Poniżej prezentujemy ogólny podział
wydatków Dzielnicy w sferze budżetu
zadaniowego.

Rekreacja, sport,
turystyka
4 100 740

Działalność promocyjna
i wspieranie rozwoju
gospodarczego
156 500

Kultura i ochrona
dziedzictwa
kulturowego
5 987 300

Ochrona
zdrowia i
pomoc
społeczna
13 138 530

Edukacja
53 043 851

Finanse i różne
rozliczenia
126 820

Zarządzanie
strukturami
samorządowymi
14 485 346

Transport i
komunikacja
1 107 600
Ład przestrzenny i
gospodarka
nieruchomości
13 499 760

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
2 564 850

Nielegalne reklamy na ulicach - na
jaki numer je zgłaszać?
Reklamy ustawione na trawnikach, przy ulicach i chodnikach
szpecą nasze miasto. Okazuje się, że wiele z nich jest nielegalnych. Gdzie można je zgłosić?
ZDM powołał specjalny Wydział Kontroli
Pasa Drogowego. Jego pracownicy codziennie przejeżdżają dziesiątki, a może i
setki kilometrów w poszukiwaniu reklam.

wołanie, w przeciwnym razie decyzja jest
ostateczna i zostanie mu naliczona kara.
Jest to zawsze dziesięciokrotność podstawowej stawki.

Po wszczęciu postępowania reklamodawca
ma 7 dni, aby ustosunkować się do
wysłanego przez ZDM pisma. Jeśli tego
nie zrobi, ósmego dnia jest wydawana decyzja. Reklamodawca ma 14 dni na od-

Numery do Wydziału Kontroli Pasa Drogowego to: 22 55 89 768, 22 55 89 736/737,
w godz. 7.30-15.30. Nielegalne reklamy
można zgłaszać też na nowy ogólnomiejski
numer 19 115.

Zapraszamy na lodowisko!
Miasto zaprasza na lodowisko na bajkowy Zimowy Stadion Narodowy.
My zapraszamy również na lodowisko w
Dzielnicy Włochy, w Parku Kotańskiego
przy ul. 1-go Sierpnia 36a. Czynne codziennie do 20.00.
Obiekt jest zadaszony, posiada własne oświetlenie i nagłośnienie.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek: 14.00 - 20.00
Sobota-Niedziela: 11.00 - 20.00
Wejście - 4 złote (czas nieograniczony)
Wypożyczenie łyżew - 2 złote (czas nieograniczony).

Istnieje również możliwość wypożyczenia
łyżew w rozmiarach 26-48.

http://osirwlochy.waw.pl/lodowisko
http://www.stadionnarodowy.org.pl/nasze-miejsce/zimowynarodowy

Zimowe oczyszczanie miasta
Zimą za stan warszawskich ulic i chodników w czasie opadów
śniegu, deszczu ze śniegiem oraz występowania typowych dla
tej pory roku zjawisk, takich jak szron czy gołoledź, odpowiadają właściciele i zarządcy terenów.
Służby odpowiadające za zimowe
oczyszczanie miasta:
- Administrator, Zarządca osiedla lub
Właściciel nieruchomości,
- Zarząd Oczyszczania Miasta,
- Urzędy dzielnic,
- Zarząd Transportu Miejskiego.
Administrator, Zarządca osiedla lub
Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości,
usuwanie śniegu i sopli z dachu nieruchomości, zabezpieczanie chodników
wzdłuż nieruchomości przed śliskością, np. przez posypanie piaskiem.
Zarząd Oczyszczania Miasta ma za
zadanie usuwania śniegu i zapobieganie śliskości na drogach, którymi
kursują autobusy komunikacji miejskiej, usuwania śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z dojść do stacji metra,
usuwania śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z przejść dla pieszych
na skrzyżowaniach głównych ulic,
z kładek i mostów, z miejsc parkimgowych w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego zlokalizowanych wzdłuż
dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z głównych alejek parkowych oraz z chodników wokół parków
administrowanych przez Zarząd Oczyszczania Miasta (tj. Parku Ujazdowskiego, Skaryszewskiego, Praskiego,
Fosa i Stoki Cytadeli, Ogrodu Saskiego
oraz Pola Mokotowskiego).
Zarząd Transportu Miejskiego ma
za zadanie usuwania błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacji miejskiej, pętli
autobusowych i tramwajowych, zabezpieczanie terenu przystanku przed śliskością, np. przez posypanie terenu
piaskiem.
Urzędy dzielnic: usuwanie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników nie przylegających do
nieruchomości wzdłuż dróg gminnych

(w celu ustalenia, czy dana droga jest
zaliczona do kategorii drogi gminnej,
można skontaktować się z Urzędem
Dzielnicy). Usuwanie śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zlokalizowanych
wzdłuż dróg gminnych, usuwanie
śniegu i zapobieganie śliskości na drogach gminnych. Ponadto: usuwanie
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z alejek parkowych i chodników wokół
parków zarządzanych przez Urzędy
Dzielnic oraz z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości zarządzanych
przez Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN), a także usuwanie
śniegu i sopli z dachu tychże nieruchomości.
WIĘCEJ INFORMACJI:
• bezpośrednio u administratorów, zarządców osiedli i właścicieli nieruchomości, w Zarządzie Oczyszczania
Miasta, Zarządzie Transportu Miejskiego oraz w Urzędach Dzielnic,
• pod adresem e-mail zima@zom.waw.pl,
• bieżące interwencje pod całodobowym bezpłatnym numerem Straży
Miejskiej m.st. Warszawy – 986.

Włochowski
Klub Integracji
Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy zaprasza do
udziału w projekcie p.n. „Włochowski
Klub Integracji Społecznej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,
Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. osoby
nieaktywne zawodowo w wieku 15-64
lata, zamieszkujące woj. mazowieckie.
W ramach projektu uczestnicy skorzystają bezpłatnie z:
- kursów zawodowych;
- wyjazdów/wyjść integracyjnych;
- indywidualnych konsultacji z doradztwa
zawodowego;
- warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;
- warsztatów informatycznych;
- indywidualnych konsultacji z pośrednictwa
pracy;
- wsparcia coacha - (opiekuna uczestnika);
- warsztatów asertywności;
- treningu umiejętności społecznych;
- indywidualnych konsultacji psychologicznych;
- wsparcia pracownika socjalnego.
Szczegółowe informacje o projekcie można
uzyskać w Biurze Projektu mieszczącym
się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy
ul. Czereśniowej 35, 02-457 Warszawa lub tel.:
22 863-98-37, wew. 116 (pon.-pt. godz.
8.00-16.00).

PORADNIA E-MAILOWA
Jeśli doznajesz przemocy
›› wiesz, że ktoś jest krzywdzony
›› stosujesz przemoc, a chciałbyś
inaczej reagować,
›› masz pytania czy wątpliwości dotyczące zjawiska przemocy napisz do nas.
nasz adres:

poradnia@opswlochy.waw.pl
Na wszelkie pytania odpowiada
certyfikowany specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
nr 1 (65) styczeń-luty 2014
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34 rocznica
katastrofy
samolotu

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę na
budowę kolejnego odcinka „Nowolazurowej” – od ul. ks. J. Chrościckiego do Połczyńskiej. Niemal kilometrowa droga ma być
gotowa jesienią 2015 r.

Kapitan Paweł Lipowczan wiedząc, że
maszyna lecąca z Nowego Jorku rozbije
się zanim dotrze na lotnisko, zdecydował
skierować maszynę w miejsca nie zamieszkane. Samolot rozbił się na terenie
Fortu VI Okęcie. W wypadku zginęło
10 członków załogi i 77 pasażerów, wśród
nich m.in znana piosenkarka Anna Jantar.
Cześć ich pamięci.
Od 2012 roku prowadzone są prace
porządkowe w części Fortu należącej
do dzielnicy Włochy, w której rozbił się
samolot. Oczyszczono i uporządkowano
część zapola fortu. Wyremontowano historyczny mur. Przeniesiono tablicę pamiątkową i krzyż w rejon rawelinu, dzięki
czemu są one teraz znacznie lepiej wyeksponowane. Plac przed pomnikiem zostanie niedługo utwardzony. Powstanie tam
również galeria i wygodne schody.
W poprzednim wydaniu biuletynu (grudzień 2013) pisaliśmy o skradzionym relikcie, małym fragmencie poszycia
samolotu, który był jedną z ostatnich pamiątek po tym tragicznym wydarzeniu.
Niestety do tej pory nie udało się go odzyskać.

ZMID podpisał właśnie z firmą SKANSKA umowę na budowę następnego
odcinka ulicy. Planowany odcinek
„Nowolazurowej” ma długość ok. 950 m,
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z czego ok. 550 m to wiadukt nad torami
stacji Warszawa Główna Towarowa. Ulica
będzie miała dwie jezdnie o dwóch pasach
ruchu w każdym kierunku. Przebudowana
zostanie również ul. Połczyńska na długości
ok. 600 m – na skrzyżowaniu z „Nowolazurową” powstanie rondo. Prace potrwają
21 miesięcy, ich koszt to 78,7 mln zł.
Miejskie plany zakładają jeszcze jeden
etap inwestycji – przebudowę istniejącej
ul. Lazurowej od ul. Połczyńskiej do
drogi S8. Trwa już wykup gruntów przeznaczonych pod budowę tego odcinka.
Szczegółowe informacje na stronie:
www.infoulice.um.warszawa.pl.

Nowe biurowce w dzielnicy
W naszej dzielnicy powstanie nowy biurowiec West Point 120,
oferujący 20.000 m2 biur.
Południowa obwodnica Warszawy, nowe
węzły w Al. Jerozolimskich i ul. Nowolazurowa dały nowy impuls rozwojowy dla
miasta. Pewnie dlatego, w pobliżu
skrzyżowania Al. Jerozolimskich i Popularnej we Włochach, powstanie biurowiec
oferujący aż dwa hektary biur. Inwestor
już teraz zachwala dojazd. Budynek stanie
przy ul. Włodarzewskiej 120, na tyłach
sklepu Castorama, w pobliżu siedziby
firmy Mercedes Benz.
Ma to być jeden z najbardziej energooszczędnych i ekologicznych budynków
w Warszawie. Został zaprojektowany
zgodnie z certyfikatem BREEAM na
poziomie „bardzo dobrym”.
Biurowiec będzie się składać z dwóch

fot. UD Włochy
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Oddana do ruchu w 2013 r. ulica nazywana
roboczo „Nowolazurową” o długości ok.
2600 m łączy Aleje Jerozolimskie i ul. ks.
J. Chrościckiego we Włochach. Arteria
poprawiła komunikację w dzielnicy
Włochy i Ursus – w Alejach Jerozolimskich łączy się poprzez Węzeł Salomea z
Południową Obwodnicą Warszawy,
krzyżuje się z ul. Ryżową i Traktorzystów
oraz w dwóch miejscach - po wiadukcie i
w tunelu przecina dwie linie kolejowe.

fot. mat. pras. inwestora

fot. UD Włochy

fot. www.zmid.waw.pl

14 marca 2014 roku mijają 34
lata od katastrofy lotniczej
samolotu „Mikołaj Kopernik”
na warszawskim Okęciu.

„Nowolazurowa” będzie dłuższa

połączonych budynków oferujących
łącznie 20.000 m2 biur. Każdy z nich będzie miał oddzielne reprezentacyjne lobby
recepcyjne, obsługiwane przez 3 szybkobieżne windy.
Budowa biurowca ma się zacząć w tym
roku, do użytku zostanie oddany w pierwszym kwartale 2016 r.

Laboratorium łożysk
- najnowoczesniejsze na świecie

Plac zabaw i
siłownia na
Placu Wolności

Otwarcie najnowocześniejszego na świecie laboratorium
badania łożysk w Warszawie. We Włochach.

Misją Instytutu Lotnictwa jest świadczenie najwyższej jakości usług badaw-

Dyrektor Instytutu podkreślił, że nie jest to
inwestycja na pokaz, ale odpowiedź na
konkretne zapotrzebowanie przemysłu.
Badania łożysk prowadzi się, aby mieć
pewność, że łożysko zainstalowane w
rzeczywistym obiekcie – na przykład
samolocie - nie zawiedzie. Łożysko trzeba
właściwie zaprojektować, starannie wykonać, a badania pozwalają ustalić, czy jest
tak trwałe, jak powinno być – mówił
Paweł Szuchnik.
www.ilot.edu.pl

2 miejsce naszego Technikum!
W corocznym ogólnopolskim rankingu
liceów i techników organizowanym przez
Fundację Edukacyjną Perspektywy,
warszawskie szkoły ponadgimnazjalne
osiągnęły bardzo dobre wyniki.
11 miejsce w rankingu ogólnopolskim,
zajęło Technikum nr 9 im. Bohaterów
Narwiku.

Jeszcze lepiej wypadło w rankingu
województwa mazowieckiego, zajmując
3 miejsce, a w samej Warszawie 2 miejsce!
Gratulujemy i dziękujemy uczniom,
nauczycielon, dyrekcji oraz rodzicom!
Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy

fot. UD Włochy

czych na światowym rynku badań naukowych. Jednostka konsekwentnie realizuje cele strategiczne, którymi są m.in.
osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych
pod względem merytorycznym instytutów
badawczych Europy oraz bycie konkurencyjnym na światowym rynku badań.

Teraz można pospacerować po świeżo
wykonanych alejkach, wśród nowo
zasadzonych krzewów: forsycji, tawuł
i berberysów. Postawiono łącznie 7 ławek
i 11 koszy na śmieci.
Jest także góra saneczkowa, z której
można zjeżdżać zjeżdżalnią rurową.
Wokół zjeżdżalni wykonano plac piaskowy, a sama górka została pokryta
trawą. Koszt inwestycji wyniósł 236.000 zł.
Prace na skwerze były także kontynuowane w 2013 roku. Znacząco rozbudowano plac zabaw dla dzieci. Na placu
piaskowym pojawiły się m.in.: huśtawka
wagowa, dwa bujaki sprężynowe, karuzela, równoważnia i huśtawka wahadłowa. Zrobiono również ogrodzenie.
Z myślą o dorosłych mieszkańcach powstała siłownia, w ramach której można
skorzystać z urządzeń do ćwiczeń takich
jak wioślarz, biegacz, twister, ławka gimnastyczna czy drążek.

fot. UD Włochy

Laboratorium będzie prowadziło badania bardzo wyspecjalizowanych łożysk
silników lotniczych dla największego na
świecie ich producenta – General Electric.
- Idea stworzenia w Engineering Design
Center, pionie merytorycznym Instytutu
Lotnictwa, laboratorium dającego możliwość badań łożysk lotniczych, przewijała
się w rozmowach biznesowych między
Instytutem, a General Electric Aviation
od lat. W 2011 roku, w trakcie pierwszych,
poważnych na ten temat rozmów, zapadła
obustronna decyzja o podjęciu przez stronę
polską wyzwania i próbie stworzenia
w Instytucie nowych możliwości testowych - mówi prof. Witold Wiśniowski,
dyrektor Instytutu Lotnictwa.

W drugiej połowie czerwca
2012 roku zakończono prace
na Placu Wolności, czyli
skweru na terenie Nowych
Włoch.
fot. www.ilot.edu.pl

Stworzono je w Instytucie Lotnictwa
w Warszawie w odpowiedzi na konkretne
zapotrzebowanie przemysłu. Uroczystego
otwarcia, dokonano 8 stycznia.
Posiadane wyposażenie oraz doświadczenie kadry badawczej plasują laboratorium na pierwszym miejscu na świecie
wśród placówek tego typu. Kierownikiem
laboratorium jest Paweł Szuchnik.
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Fort V Włochy – duma dzielnicy Włochy!
Dziś mało już kto pamięta, że decyzja o budowie twierdzy fortowej Warszawa w 1879 roku, była
istotnym czynnikiem przyspieszającym rozwój stolicy (dzięki budowie powstał m.in. system
kanalizacji i wodociągów).
Od 2008 roku Urząd Dzielnicy Włochy,
we współpracy ze służbami konserwatorskimi, stara się, w miarę swych możliwości, przywrócić historyczną formę
wszystkich dostępnych elementów Fortu
V Włochy, by ocalić go od dewastacji
i zniszczenia, a także przystosować do
funkcji rekreacyjno-sportowej.

Na wykonanie kolejnych prac, na terenie
Fortu V Włochy, Dzielnica posiada zagwarantowane w wieloletnim planie finansowym środki do 2016 roku.

Tak było...

Tak jest...
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fot. UD Włochy

fot. Paweł Słodkowski

fot. Paweł Słodkowski

W ciągu kilku ostatnich lat udało się:
• wykonać aleję spacerową biegnąca
wzdłuż fosy po stronie przeciwskarpy,
• przywrócić historyczną formę fosie
i wałowi fortecznemu na części lewego
barku,
• zrewaloryzować koszarową część
poterny - przejście przez koszary szyjowe,
z zachowaniem oryginalnych fragmentów
rosyjskich lamperii,
• zrekonstruować środkową część poterny
w formie brukowanej alei osłoniętej gabionami i wałami ziemnymi,
• zrekonstruować 8 kominów wentylacyjnych na koszarach szyjowych,
• odtworzyć lewą drogę forteczną prowadzącą do placu przed koszarami,
• wybudować aleję łączącą lewą drogę
forteczną z ul. Dojazdową,
• wykonać schody terenowe prowadzące
z przeciwskarpy do fosy w rejonie
ul. Dojazdowej,
• zbudować boisko typu Orlik na historycznym poziomie lewej części dziedzińca
głównego,
• usunąć, na terenach objętych pracami,
zieleń inwazyjną, niszczącą historyczne
elementy obiektu.

W planach jest między innymi:
• dokończenie budowy alei spacerowej
(wraz z fragmentem ciągu pieszo – jezdnego) wokół lewego barku fortu (zakończenie ul. Dojazdowej), co spowoduje
połączenie ciągów pieszych, umożliwiając
dogodną komunikację pieszą i rowerową
pomiędzy ul. Dojazdową, Na Krańcu
i Ryżową,
• rekonstrukcja części placu przed koszarami – przywróci temu obszarowi historyczną formę i ułatwi dostęp, poprzez
drogi forteczne i rampy, do dziedzińca
głównego (na lewej części którego znajduje się boisko), fosy i alei na przeciwskarpie,
• rewaloryzacja prawej drogi fortecznej
łączącej fort z ul. Na Krańcu,
• remont elewacji i dostępnych kazamatów
koszar szyjowych w celu udostępnienia ich
organizacjom o charakterze kulturalno –
oświatowym działającym na terenie
Dzielnicy,
• oświetlenie placu przed koszarami i innych elementów obiektu w celu poprawy
poziomu bezpieczeństwa i podkreślenia
(za pomocą podświetleń) najciekawszych
fragmentów form architektonicznych
obiektu,
• rekonstrukcja wału głównego z wyeksponowaniem reliktów kaponier i fosy wraz
z murem oporowym przeciwskarpy,

wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych – ułatwi zwiedzanie obiektu osobom
poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
• wykonanie schodów terenowych umożliwiających zejście z przeciwskarpy do fosy
– spowoduje zwiększenie dostępności fosy
dla spacerowiczów i osób zwiedzających
obiekt,
• wykonanie alejki w fosie fortu –
umożliwi oglądanie odkrytych reliktów
urządzeń fortecznych takich jak: kaponiera
główna, kaponiera prawego i lewego barku
oraz mur oporowy przeciwskarpy,
• rekonstrukcja ramp, ziemnych stanowisk
artyleryjskich i innych historycznych
form ziemnych – spowoduje uczytelnienie
architektonicznych form ziemnych podnosząc atrakcyjność obiektu, w szczególności dla miłośników budownictwa
obronnego,
• zakładanie trawników i nasadzenia
krzewów w celu stabilizacji i wyróżnienia
historycznych form ziemnych, wybrane
gatunki krzewów stanowić też będą ostoję
dla drobnych zwierząt dając im pokarm
i schronienie,
• wykonanie ścieżki historyczno – edukacyjnej spowoduje podniesienie waloru
obiektu, w szczególności dla zwiedzających zainteresowanych historią
budownictwa fortecznego, objęcie terenu
fortu systemem monitoringu wizyjnego
poprawi poziom bezpieczeństwa osób
odwiedzających obiekt i stan zachowania
samego obiektu.

Aktywny senior we Włochach!

Zofia i Jan

Celem projektu „Aktywny senior” jest upowszechnianie
aktywności fizycznej osób starszych, seniorów (60+), jako
realizacja europejskich postulatów długiego i zdrowego życia.

Jan to nadal najpopularniejsze
imię dla chłopca w stolicy.
Zofia wyprzedziła Julię.

W naszej dzielnicy Włochy, seniorzy mogą
skorzystać z zajęć „gimnastyka dla Seniora”:
► Szkoła Podstawowa nr 88,
ul. Radarowa 4b, poniedziałki i czwartki,
godz. 16.00-17.15 oraz 17.15-18.30
► Klub Sportowy „Przyszłość”,
ul. Rybnicka 25, poniedziałki i czwartki,
godz. 15.30-16.30
Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało
w ramach akcji stronę internetową poświęconą programowi zajęć sportowych i rekreacyjnych adresowanych do seniorów,
odbywających się w obiektach sportowych
i rekreacyjnych na terenie naszego miasta.
Ideą strony jest nie tylko ułatwienie seniorom znalezienia aktywności fizycznej dla

siebie w oparciu o zajęcia zorganizowane,
ale też zachęcenie seniorów do praktykowania samodzielnych form ruchu
i rekreacji i wprowadzenia ich na stałe
do codziennego kalendarza.
Na nowej stronie internetowej:
www.sportowa.warszawa.pl/senior
prezentowany jest program zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów ułożony
według dzielnic Warszawy oraz aktywności.
Na stronie zaprezentowane są zestawy
ćwiczeń dla seniorów opracowane
przez specjalistów z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie w układzie sezonowym oraz
z uwzględnieniem stopni zaawansowania.

W Warszawie najczęściej nadawanym
imieniem żeńskim jest Zofia, a męskim
Jan – urząd stanu cywilnego w Warszawie
podsumowuje ubiegły rok.
Jak poinformował stołeczny ratusz, najpopularniejszymi imionami nadawanymi dziewczynkom w 2013 r. były:
Zofia (761), Julia (747), Zuzanna (689),
Aleksandra (616) oraz Hanna (601).
Na kolejnych miejscach znalazły się
Lena (589), Maja (587), Maria (568),
Natalia (552) i Alicja (526).
Wśród chłopców od ponad dwóch lat
liderem warszawskiego rankingu imion
pozostaje Jan (971). Podobnie jak w
ubiegłych latach popularne były również
imiona Antoni (751) i Jakub (749).
Ponadto w Warszawie chłopcom często
nadaje się imiona Franciszek (609),
Aleksander (554), Adam (552), Filip
(484), Szymon (476), Michał (468) oraz
Kacper (450).
„O tym, że wybory rodziców związane
z imieniem pociechy nie zawsze są
trafne, może świadczyć fakt, że w
ubiegłym roku decyzje o zmianie imion
oraz nazwisk zostały wydane, aż w 1719
przypadkach” – podaje urząd.
W minionym roku zawarto niemal 7 tys.
związków małżeńskich, o blisko 1,2 tys.
mniej niż rok wcześniej. W 2013 roku do
aktów małżeństwa wpisano również
ok. 3,7 tys. adnotacji o rozwodach.
Ostatniego dnia 2013 roku w stolicy
zameldowanych na pobyt stały było
1,62 mln mieszkańców, o 5,2 tys. więcej
niż na koniec 2012 roku. Pobytem czasowym w Warszawie legitymowało się
53,3 tys. osób.
Z danych stołecznego Urzędu Stanu
Cywilnego wynika, że od 1 stycznia do
31 grudnia 2013 r. w Warszawie na świat
przyszło 32,4 tys. dzieci, o 944 więcej
niż w 2012 roku; zmarło natomiast blisko
20 tys. osób.
um.warszawa.pl
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Lokomotywa na
Promienistej

Lekcja demokracji, czyli debata
międzyszkolna w SP 227

W grudniu 2012 roku Sejm RP,
przekonany o szczególnym
znaczeniu dorobku poety
dla dziedzictwa narodowego,
ogłosił rok 2013 Rokiem
Juliana Tuwima.

W dniu 16 grudnia 2013r. w szkole podstawowej odbyła się
międzyszkolna debata oksfordzka, poświęcona zagadnieniom
edukacji globalnej.

Julian Tuwim był jednym z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, współzałożycielem kabaretu literackiego „Pod Picadorem”
i grupy poetyckiej „Skamander”.
Uczniowie klasy 2a Gimnazjum nr 113
w Warszawie postanowili uczcić Rok
Tuwima w wyjątkowy sposób, przygotowując happening pod opieką polonistki
– Anety Rachtan.
Jako, że styczność każdego Polaka z
poezją Tuwima rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie od Lokomotywy,
właśnie ten wiersz stał się motywem przewodnim obchodów Szkolnego Dnia
Juliana Tuwima.
Ostateczny efekt można było obejrzeć 16
grudnia. Punktualnie o godz. 9.45 lokomotywa i wagony, wykonane zgodnie z zawartością „ładunku” opisaną przez poetę,
ustawiły się na drugim piętrze. Następnie
– w rytmie recytowanej przez megafon
Lokomotywy – pociąg pomknął szkolnymi korytarzami, zapraszając wszystkich
uczniów gimnazjum do wspólnej „podróży”. Stacją końcową była sala gimnastyczna, na której odbyła się główna część
happening’u poświęcona poecie.

fot. arch. szkoły

Organizatorzy opuścili pociąg i przystąpili
do przedstawienia w formie prezentacji
multimedialnej, najciekawszych faktów
z biografii Juliana Tuwima. Nie każdy
na przykład wiedział, że poeta powtarzał VI klasę gimnazjum…
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Uczniom klas 6a i 6b z SP 227 przypadła
rola znalezienia argumentów za tezą: „
Mamy wpływ na życie ludzi w krajach
Globalnego Południa.” Uczniowie wytrwale szukali informacji, by zrozumieć
procesy zachodzące w świecie m. in. co
łączy jazdę samochodem z topnieniem lodowców?
Gośćmi debaty byli uczniowie z Niepublicznej SP oraz Gimnazjum Gimnazjum
Sapere Aude w Rajszewie, którzy przedstawili argumenty za tezą: „Nie mamy
wpływu na życie ludzi w krajach Globalnego Południa.”
Jako pierwszy mówca wystąpiła Aleksandra Juc, która zwróciła uwagę na to,
w jaki sposób stosowanie recyclingu
może zmniejszyć negatywny wpływ
ludzi na środowisko, od którego w dużej
mierze zależą ludzie Globalnego Południa.
Podała przykład zużytej baterii, która
wrzucona do niesortowanych śmieci może
zatruć 400 litrów wody. Drugi mówca Karolina Francuzik podkreśliła wpływ
spalin z samochodów na globalne ocieplenie, które zmianami klimatycznymi
przyczynia się do pogorszenia sytuacji
ludzi mieszkających na Globalnej Północy.
Na przykładzie Bangladeszu pokazała łańcuch zależności wpływających na zmiany
klimatu, które z kolei wpływają bardzo
bezpośrednio na życie ludzi. Jako trzeci
mówca wystąpił Kuba Skierkowski, który
wytłumaczył publiczności czym jest
sprawiedliwy handel (fair trade) przedstawiając działalność firm odzieżowych

produkujących towary w Bangladeszu i
uświadamiając zebranym, że nasze decyzje
jako konsumentów mają ogromny wpływ
na przestrzeganie praw człowieka w
miejscach, gdzie powstają towary jakich
używamy na co dzień. Czwartym mówcą
była Pola Dzienisiuk, która podsumowała
argumenty zespołu oraz wytłumaczyła w
jaki sposób oszczędzając wodę, możemy
przyczyniać się do ograniczenia globalnego ocieplenia, podając praktyczne
przykłady codziennego oszczędzania
wody.
Największą wartością tego spotkania
było przekonanie się, iż można spierać
się w sposób kulturalny, używając siły
argumentów, zamiast argumentu siły.
Jednocześnie była to dla uczniów doskonała lekcja demokracji.

Tydzień Świadomości Dysleksji w
Gimnazjum Nr 112

Koncert kolęd
i pastorałek

Pod koniec roku w Gimnazjum Nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego odbył się Tydzień Świadomości Dysleksji, skierowany
do całej społeczności szkolnej.

8 stycznia 2014 w Zespole
Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3 na Woli odbył się
II Warszawski Koncert Kolęd
i Pastorałek „Gloria, gloria
zaśpiewajmy!” organizowany
przez Przedszkole Nr 253
Akademia Pana Kleksa.

fot. arch. szkoły

W występach wzięło udział 15 chórów z
warszawskich przedszkoli.

Szczególny nacisk położono na uwypuklenie mocnych stron i potencjalnych
talentów dyslektyków. Podkreślono, że
problemy w obszarze nauki czytania i
pisania nie stanowią jedynie problemu, nie
oznaczają bycia gorszym czy mniej inteligentnym, ale wręcz przeciwnie, należy
postrzegać je również jako specjalny dar
niedostępny „zwykłym” ludziom. Przy
odpowiednim wykorzystaniu tych charakterystycznych zdolności i przy systematycznej pracy, przed osobami z dysleksją
otwiera się szereg możliwości odniesienia
sukcesu w różnych dziedzinach życia.
Jak powiedział noblista i zarazem jeden ze
sławnych dyslektyków Albert Einstein:
„Jestem jaki jestem, nie pomimo tego, że
mam dysleksję, ale właśnie dlatego, że
ją mam.”
Uczniowie mieli okazję
wziąć udział w warsztatach
psychologicznych,
reedukacyjnych i kinezjologicznych, podczas których
poznawali
indywidualne
style uczenia się, sprytne
sztuczki pamięciowe zwane
mnemotechnikami, sposoby
na lepszą koncentrację oraz
na zniwelowanie stresu
przez klasówką, czy egzami-

nem.
Kilkunastoosobowa grupa pod opieką psychologa pojechała także do Stowarzyszenia
Pomocy Młodzieży Dyslektycznej na
Ochocie, aby poprzez zabawę powtórzyć i
utrwalić zasady ortograficzne. Dodatkowo
w szkole przeprowadzono specjalne dyktando dla dyslektyków pod kierunkiem polonistów. W ramach odkrywania mocnych
stron przebadano wszystkich uczniów
kwestionariuszem inteligencji wielorakich.
Cały tydzień zakończył się prezentacją
multimedialną dotyczącą poruszanej
problematyki, przedstawioną na godzinach wychowawczych we wszystkich
klasach.
Ponad 80% uczniów wzięło udział w przynajmniej jednych zajęciach. Wielu z nich
zrozumiało, że nie mają powodu do wstydu
czy poczucia niższości, lecz tak samo jak
inni rówieśnicy mogą osiągać wyznaczone
cele, wygrywać olimpiady i konkursy.

Dzień Babci
i Dziadka w
SP 227
Co roku w styczniu w przedszkolach i szkołach trwa
pracowite przygotowywanie
występów z okazji Dnia Babci
i Dnia Dziadka.
Uczniowie w Szkole Podstawowej nr 227
im. kpt. Lucyny Hertz, przygotowując
przedstawienie z okazji święta Babci
i Dziadka, postanowili życzyć im: szaleństwa, pasji, przygód, marzeń i miłości.
Dzieci przygotowały specjalny Alfabet
Życzeń, gdzie uczniowie po kolei składali
życzenia związane z konkretną literą. Niejednemu z widzów zakręciła się łza w oku
gdy słyszał dziecięce głosy z przejęciem
mówiące, by zostali z nami 300 lat i mieli
samych wyjątkowych ludzi dookoła.
Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały bliskich własnoręcznie zrobionymi
prezentami.

fot. arch. szkoły

Głównym celem Tygodnia Świadomości
Dysleksji, było przekazanie uczniom
rzetelnej wiedzy nt. dysleksji i przedstawienie jej pozytywnych aspektów.

Dzieci z naszego Przedszkola Nr 313
zajęły 3. miejsce śpiewając kolędę „Gdy
śliczna Panna” i akompaniując przy tym
na kijach deszczowych, trójkątach i grzechotkach.
Oprócz statuetki - nutki, dyplomu oraz
instrumentów, dzieci otrzymały nagrodę
specjalną - udział w koncertach laureatów.
I koncert odbył się 11 stycznia w kościele
św. Andrzej Apostoła przy ul. Chłodnej,
II koncert - 19 stycznia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. NMP Królowej
Polski.
Serdecznie gratulujemy naszym przedszkolakom!

Mamy nadzieję, że w tym dniu wszystkie
Babcie i Dziadkowie poczuli się naszymi
Wyjątkowymi Gośćmi!
Anna Kobus
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Festiwal powstał z myślą o popularyzacji
działań artystycznych warszawskiej
młodzieży. Jego celem jest krzewienie
wiedzy o szeroko rozumianej sztuce oraz
promocja dorobku scenicznego grup reprezentujących placówki oświatowe i kulturalne stolicy.
W ramach festiwalu odbędą się konkursy: wokalne (w kategorii soliści oraz
zespoły wokalne), taneczne i teatralne.
Wszystkie konkursy uwzględniają podział
na kategorie wiekowe oraz podział na placówki oświaty i ośrodki kultury - obejmujące placówki pozaszkolne i zgłoszenia
indywidualne.
W tym roku Asteriada to:
- Konkurs Piosenki : 11 i 12.03.2014r,
miejsce: Dom Kultury „Włochy”, ul. Bolesława Chrobrego 27,
- Konkurs Zespołów Tanecznych: 13 i
14.03.2014 r., miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36 A (IIIp.),
- Konkurs Zespołów Teatralnych: 17 i
18.03.2014 r., miejsce: Artystyczny Dom
Animacji, ul. ks. J. Chrościckiego 14.
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa
14 lutego 2014 r.
Grafik występów z dokładnym terminem
prezentacji dostępny będzie na stronie
internetowej www.dkwlochy.pl od 3 marca
2014r.
Koncerty Galowe i wręczenie nagród
planowane są:
• 22 marca 2014 r. godzina 16.00 – dla
domów kultury, placówek pozaszkolnych
i zgłoszeń indywidualnych
• 25 marca 2014 r. godzina 13.00 – dla
szkół Koncerty odbędą się w Okęckiej
Sali Widowiskowej DKW przy ul. 1 Sierpnia 36a.
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nr 1 (65) styczeń-luty 2014

Okęcie bez tajemnic – osiedle
domów kopułowych
Niska i niezbyt zwarta zabudowa Okęcia kryje różne ciekwostki,
o których mało który warszawiak słyszał. Mowa tu między
innymi o położonych nieopodal ul. Żwirki i Wigury domach
kopułowych – lub, jak kto woli – okrąglakach lub ulach, czyli
eksperymentalnych modernistycznych domach kopułowych
z lat sześćdziesiątych XX wieku.

fot. Małgorzata Brzózka

XIII Festiwal
Dziecięcej i
Młodzieżowej
Twórczości
Artystycznej
Asteriada 2014

Co dzień mnóstwo osób mija przedszkole
znajdujące się na rogu ulic 1-go sierpnia i
Ustrzyckiej. Pierwsza myśl na jego widok?
„Jakie wspaniałe przedszkole wybudowali
dzieciom! Co za fantazja! Do takiego
przedszkola na pewno chodzi się z przyjemnością!”. Rzeczywiście – bajkowy
kształt przedszkola przywodzi na myśl
domki-grzybki, zamieszkiwane przez
smerfy. Do tego kolorowy drewniany
płotek, wizerunki krasnoludków… Pierwotne przeznaczenie tego budynku było jednak zupełnie inne – wybudowany został
jako dom jednorodzinny. Wiele osób nie
kryje zaskoczenia, kiedy dowiaduje się, że
w głębi, wzdłuż ulicy Ustrzyckiej stoi jeszcze kilka takich niezwykłych okazów!
Pierwsze domy kopułowe wzniesiono na
ówczesnych peryferiach miasta, wśród
pól ziemniaków i kapusty, na terenach wykupionych przez Spółdzielcze Zrzeszenie
Budowy
Domów
Jednorodzinnych
„Zakątek”. Projektantem osiedla był
Andrzej Iwanicki.
Ale skąd taki kształt? Podejrzewa się, że
dzięki kopulastej formie pomieszczeń
udało się po prostu obejść przepisy PRLowskie mówiące, że powierzchnia domów
jednorodzinnych nie może przekraczać
110m2. Powierzchni „schowanej” pod
łukiem ścian mogło być nawet ponad
30m2 (oficjalnie liczono bowiem metraż
tej części pomieszczeń, której wysokość
przekraczała 2,20m; dzięki temu domy
trzykopułowe miały mieć oficjalną powierzchnię 92m2, a dwukopułowe –
55m2). W domach przewidziano piwnice,
a w niektórych nawet podziemne garaże –

jak na czasy, kiedy były budowane projekt
bez dwóch zdań był niezwykle oryginalny
i futurystyczny. Zaledwie jedno pomieszczenie w całym domu zachowywało kąty
proste (znajduje się ono na styku kopuł), w
pozostałych należało sobie „jakoś” poradzić z zagospodarowaniem krągłych przestrzeni. Architekt przewidział zatem
budowę specjalnych szaf oraz pawlaczy.
Każda z kopuł miała wewnętrzną średnicę
ponad 6,5m. W jednej przewidziano salon,
pozostałe przedzielono ściankami i zagospodarowano na mniejsze pomieszczenia:
kuchnię, sypialnie, łazienkę. Cała konstrukcja była żelbetowa.
Z zaplanowanych około 70 powstało jedynie 10 obiektów – wśród przyczyn wymienić należy problemy prawne, rosnące
koszty i brak podstawowych materiałów
budowlanych. Oczywiście instalacja
wodno-kanalizacyjna i grzewcza też musiała być dostosowana do kształtu ścian –
podsumowując: więcej problemów niż korzyści. W 1966 roku idea osiedla domów
kopułowych ostatecznie upadła.
Obiekty zachowane do dziś to wersje
trzykopułowe. Niektóre z nich odnowiono, niektóre poddano nieznacznym
przeróbkom, inne prawie całkowicie zostały wchłonięte przez bryły nowych budynków i trzeba się bardzo uważnie przyjrzeć
by dostrzec gdzieś ukryty fragment kopuły.
Jak się żyje w takim domu? Oddając
główny sens opinii osoby, która miała
okazję być wewnątrz kopulaka napiszę:
„okrągłe i nieustawne”.
Małgorzata Brzózka

Gdzie odbierzesz list z sądu?
W kiosku Ruchu, w Małpce, punkcie InPostu…
Od początku roku po przesyłkę sądową już nie chodzimy na pocztę.
Teraz wymiar sprawiedliwości wysyła do nas listy korzystając z usług nowego operatora
pocztowego, w skład którego wchodzą spółki Polska Grupa Pocztowa, InPost i Ruch.
Doręczyciele mają dostarczać przesyłki do
rąk własnych, ale jeśli adresata nie ma w
domu, zostawiają awizo.
Od teraz nie chodzimy więc po list z sądu
czy prokuratury na pocztę, ale do różnych
punktów, które współpracują z nowym
operatorem.
Najczęściej są to kioski Ruchu, ale też
sklepy, punkty usługowe. Z tej listy
nie dowiesz się, w którym konkretnie
punkcie odbierzesz swoją przesyłkę.
Tę informację znajdziesz na awizie, które
doręczyciel zostawi w skrzynce.
Zasady odbioru przesyłek w punktach awizowania nie zmieniają się. Trzeba mieć
przy sobie dowód osobisty i potwierdzić
odbiór, składając podpis na tzw. zwrotce.
L.p.

Nazwisko i imię

dzień

List z sądu można odebrać tylko osobiście
lub przez uprawnionego pełnomocnika,
nie może tego zrobić jednak np. małżonek.
Reklamacje dotyczące przesyłek można
zgłaszać pod numerem tel. 12 444 26 62.
Lista punktów w Dzielnicy Włochy:
1. ul. B. Chrobrego 2, Ruch, pon.-pt. 6-20,
sob. 7-18;
2. ul. Globusowa 21, Ruch, pon.-pt. 6-19,
sob. 6-15;
3. ul. Hynka 3, Ruch, pon.-pt. 6-20,
sob. 6-18;
4. ul. Hynka 31/33, Ruch, pon.-pt. 6-20,
sob. 7-18;
5. ul. Kleszczowa 2A, sklep Małpka,
pon.-niedz. 6-23;
6. al. Krakowska 97, Ruch, pon.-pt. 6-20,
godzina

sob. 6-18;
7. al. Krakowska 239, Ruch, pon.-pt. 6-20,
sob. 6-18;
8. ul. Lechicka 15, SKOK Stefczyka,
pon.-pt. 9-17;
9. ul. Łopuszańska 36, InPost, pon.-pt. 7-18;
10. ul. Obrońców Pokoju 8, sklep,
pon.-pt. 6-18, sob. 7-16;
11. ul. Potrzebna 24, sklep, pon.-pt. 6-19,
sob. 7-16;
12. ul. Radarowa 4, Ruch, pon.-pt. 6-19,
sob. 6-15;
13. ul. Śląska 38, sklep, pon.-pt. 7-19, sob.
7-16;
14. ul. Świerszcza 4, kiosk, pon.-pt. 6-19,
sob. 6-16;
15. ul. Żwirki i Wigury 1 (lotnisko), Ruch,
pon.-niedz. 5-24.

miejsce

telefon / e-mail

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

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, czuma@wlochy.waw.pl

5

Gembarzewski Roman

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

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

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

III czwartek m-ca

18.00 - 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

1

Baranowska Teresa

2

Berłowska Halina

3

13 Młynarek Christian

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

mlynarekchristian@gmail.com

14 Pawlik Andrzej

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

15 Piecuch Jolanta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

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

16 Sosnowski Radosław

II wtorek m-ca

606-679-603,
rsosnowski@um.warszawa.pl

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

Ratusz, al. Krakowska 257, p. 225

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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