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Zaprojektowaliśmy Kosmos!
W wakacje pokazywaliśmy Państwu projekty studentów dotyczące zagospodarowania terenów
,,Kosmosu”.
Mamy w planach między innymi zrekonstruować istniejącą tam dawniej aleje
kasztanową, zaadoptować istniejące
drzewa owocowe, ustawić hotele dla
pszczół, zrobić ścieżkę edukacyjną
z historii dzielnicy, stworzyć platformę
widokową do obserwacji przejeżdżających
obok pociągów, a także rekreacyjną polanę
piknikową.
Sama forma projektu – centryczna – nawiązuje do kosmosu, układu słonecznego.

Szeroka aleja swą formą przypomina
orbitę. Polana centralna jest odpowiednikiem słońca.
Na zrealizowanie projektu będziemy
chcieli pozyskać fundusze europejskie.
Mamy nadzieję, że niedługo wszyscy
mieszkańcy będą mogli cieszyć się
nowym, wspaniałym terenem zielonym,
jakże mocno wpasowującym się w koncepcję Miasta-Ogrodu Włochy.

fot. UD Włochy

Biorąc pod uwagę ich pomysły, oraz zainspirowani koncepcją Miasta-Ogrodu stworzoną przez E. Howarda, poprosiliśmy
biuro projektowe o stworzenie koncepcji
projektu, uwzględniającej charakter tego
terenu, a także potrzeby mieszkańców
Włoch. „Chcieliśmy by teren Kosmosu
integrował jak najwięcej różnych grup
społecznych. Stąd znajdziemy tutaj place
zabaw w koncepcji ogrodu jordanowskiego
dla dzieci, ekologiczną przestrzeń targową,
a co najważniejsze centrum sportowe:
boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę,
siłownie plenerowe, ściankę wspinaczkową i co najważniejsze – profesjonalny
skate park.” – mówi Burmistrz Dzielnicy
Włochy Michał Wąsowicz. „Chcemy
by projekt nie tylko integrował społeczność
lokalną, ale też tworzył nowe miejsca
pracy i promował historię dzielnicy”.

W tym wydaniu m.in.:
►Koncepcja Ogrodów Kosmosu, s. 2-3
►Budżet partycypacyjny, s. 4
►Okręgi wyborcze, s. 5

►Okęcie bez tajemnic, s. 18
►Kącik adopcyjny - Na Paluchu, s.19

fot. UD Włochy

►Namieszaj w ogrodzie, s. 7
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Budżet partycypacyjny 2016
W pierwszej edycji zgłoszonych zostało ponad 2200 projektów,
zaś w głosowaniu udział wzięło prawie 167 tys. mieszkańców.
Na 2016 rok do podziału będzie kwota
ponad 50 mln złotych. W naszej dzielnicy
będzie to ponad 1 mln zł. Budżet partycypacyjny to jednak nie tylko pieniądze.
To wieloetapowy proces współdecydowania o mieście, który wymaga przygotowań.
W każdej dzielnicy oraz w jednostkach
organizacyjnych m.st. Warszawy są wyznaczeni koordynatorzy, którzy czuwają
nad prawidłowym przebiegiem budżetu
partycypacyjnego.
Dodatkowo do końca października
2014 r. zostały powołane dzielnicowe
Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego,
składające się z przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, radnych
Rady Dzielnicy, radnych osiedlowych
i urzędników. Ich zadaniem jest wypracowywanie szczegółowych zasad budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy oraz monitorowanie i wspieranie jego przebiegu.
To na podstawie ustaleń Zespołów podjęte
zostaną decyzje dotyczące m.in. podziału
dzielnic na mniejsze obszary terytorialne
lub jego braku, podziału ogólnej kwoty
dostępnej w dzielnicach pomiędzy
ww. obszary, czy ewentualnego ustalenia
górnych limitów kosztów realizacji
jednego projektu.

Prace związane z realizacją budżetu
partycypacyjnego wspierać będzie
powołana w ubiegłym roku Rada ds.
budżetu partycypacyjnego działająca
przy Prezydencie m.st. Warszawy, dzięki
której wsparciu i zaangażowaniu wypracowane zostały nowe zasady budżetu partycypacyjnego na 2016 rok.
W tym roku o wiele większy nacisk zostanie położony na dyskusje mieszkańców ,
zarówno nad potrzebami rozwojowymi
dzielnic, jak i nad złożonymi projektami.

W tym celu zostaną zorganizowane spotkania, podczas których Warszawiacy będą
mogli wyrazić swoje opinie oraz porozmawiać z przedstawicielami władz poszczególnych dzielnic. Dyskusje będą również
toczyły się na specjalnym forum internetowym, które ruszy na początku przyszłego
roku.
Przyjmowanie projektów będzie trwało
od 17 stycznia 2015 r. do 17 lutego 2015 r.
Istotną zmianą będzie przeprowadzanie
weryfikacji projektów dwustopniowo.
W pierwszej kolejności wszystkie
zgłoszone projekty zostaną ocenione
pod kątem podstawowych kryteriów,
takich jak np. prawidłowe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.
Każdy projektodawca będzie miał wówczas możliwość poprawienia swojego
projektu. Zanim odbędzie się weryfikacja
szczegółowa, projekty zostaną przedstawione wszystkim mieszkańcom. Na podstawie przeprowadzonych dyskusji każdy
projektodawca będzie mógł udoskonalić
złożony przez siebie projekt jeszcze zanim
zostanie on poddany weryfikacji szczegółowej. Do tego etapu zostanie skierowanych 50 projektów z danego obszaru
terytorialnego, wybranych przez samych
projektodawców.
W odróżnieniu od ubiegłej edycji budżetu
partycypacyjnego ewentualne braki
stwierdzone podczas weryfikacji szczegółowej nie będą stanowiły bezpośredniej
podstawy do odrzucenia projektu. Będą
one natomiast mogły zostać usunięte przez
pracowników Urzędu m.st. Warszawy
oraz warszawskich jednostek organizacyjnych w uzgodnieniu z projektodawcą.
Finałem będzie 11-dniowe głosowanie
(16 - 26 czerwca 2015 r.), w efekcie
którego zostaną wybrane projekty do realizacji w roku budżetowym 2016.
Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, drogą elektroniczną,
osobiście lub korespondencyjnie, w jednym wybranym przez siebie obszarze
terytorialnym dzielnicy.
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Harmonogram budżetu partycypacyjnego na rok 2016:
1. Powołanie koordynatorów ds. budżetu
partycypacyjnego – do dnia 17 października 2014 r.;
2. Powołanie dzielnicowych zespołów
ds. budżetu partycypacyjnego – do dnia
31 października 2014 r.;
3. Określenie zasad funkcjonowania zespołów oraz szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego
w dzielnicach – do dnia 28 listopada 2014 r.;
4. Dyskusja mieszkańców na temat
priorytetów rozwojowych dzielnic – do
dnia 16 stycznia 2015 r.;
5. Zgłaszanie projektów – od dnia 17
stycznia 2015 r. do dnia 17 lutego 2015 r.;
6. Weryfikacja ogólna zgłoszonych
projektów – do dnia 26 lutego 2015 r.;
7. Publiczne dyskusje mieszkańców – od
dnia 27 lutego 2015 r. do dnia 22 marca
2015 r.;
8. Wybór projektów do etapu weryfikacji szczegółowej (etap preselekcji) – od
dnia 23 marca 2015 r. do dnia 1 kwietnia
2015 r.;
9. Weryfikacja szczegółowa – do dnia
22 maja 2015 r.;
10. Przygotowywanie przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy list zweryfikowanych projektów – od dnia 25 maja 2015 r.
do dnia 29 maja 2015 r.;
11. Losowanie kolejności projektów na
listach – do dnia 2 czerwca 2015 r.;
12. Spotkania promocyjne projektów
poddanych pod głosowanie mieszkańców – od dnia 3 czerwca 2015 r. do dnia
15 czerwca 2015 r.;
13.Głosowanie mieszkańców na projekty
– od dnia 16 czerwca 2015 r. do dnia 26
czerwca 2015 r.;
14.Ogłoszenie listy projektów do realizacji – do dnia 10 lipca 2015 r.;
15. Ewaluacja - prowadzona przez cały
okres realizacji budżetu partycypacyjnego.

Więcej informacji o budżecie partycypacyjnym w Warszawie:
www.twojbudzet.um.warszawa.pl

źródło: http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/wybory/Granice_okregow_dzielnice.htm

Wybory samorządowe 2014

DZIELNICA WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Granice okręgów wyborczych
● nr 1:
Północna granica dzielnicy – ul. Potrzebna – ul. Globusowa – ul. Bolesława
Chrobrego – ul. Popularna – Al. Jerozolimskie do zachodniej granicy dzielnicy
– zachodnia granica dzielnicy
● nr 2:
Północna granica dzielnicy od ul. Potrzebnej do al. Krakowskiej – al. Krakowska - ul. F. Hynka
– ul. Radarowa – przedłużenie ul. Radarowej wzdłuż zachodniej granicy lotniska
Okęcie – południowa granica lotniska Okęcie – w kierunku południowym przez ogródki
działkowe – zachodnia granica dzielnicy – Al. Jerozolimskie – ul. Popularna – ul. Bolesława
Chrobrego – ul. Globusowa – ul. Potrzebna do północnej granicy dzielnicy
● nr 3:
Północna granica dzielnicy od al. Krakowskiej – wschodnia granica dzielnicy – południowa granica dzielnicy – w kierunku
północnym przez ogródki działkowe do lotniska Okęcie – południowa granica lotniska Okęcie – zachodnia granica
lotniska Okęcie – przedłużenie ul. Radarowej wzdłuż zachodniej granicy lotniska Okęcie – ul. Radarowa – ul. Hynka
– al. Krakowska do północnej granicy dzielnicy
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Szkoła z klasą! Szkoła z pasją!
Dawniej Szkoła Podstawowa Nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz, a od 1 września 2014 r. Zespół SzkolnoPrzedszkolny Nr 5, jest miejscem, w którym uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również dzięki
atrakcyjnej ofercie edukacyjnej rozwijają swoje pasje oraz zainteresowania.

Wspominanym przez uczniów jako niezapomniana przygoda był międzynarodowy
projekt „Enjoy my origin”, w ramach
którego gościliśmy w szkole dwoje wolontariuszy - studentów z Gruzji i Wietnamu.
Nasi goście prowadzili niekonwencjonalne
lekcje w języku angielskim, podczas
których był czas na naukę i zabawę,
poznawanie zwyczajów, a nawet skosztowanie ryżowych cukierków.
Dużym zainteresowaniem cieszą się wśród
najmłodszych i starszych uczniów zajęcia
szachowe będące realizacją warszawskiego
projektu „Edukacja poprzez szachy
w szkole” oraz zajęcia sportowe „Ćwiczyć
każdy może” realizowane w ramach Roku
Szkoły w Ruchu.
Dzięki bogatej propozycji zajęć pozalekcyjnych nasi uczniowie nie nudzą się
po zakończonych lekcjach. Jest to czas
na pogłębianie zainteresowań oraz poznawanie talentów. Młodzi odkrywcy wybierają eksperymenty, a osoby uzdolnione
językowo uczestnictwo w zajęciach języka
rosyjskiego.

fot. arch. szkoły

Szkoła uczestniczy w wielu projektach
edukacyjnych. Jednym z nich była Debata
Oksfordzka - międzynarodowy projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej skierowany m.in. do uczniów
z Belgii, Czech, Francji, Indii, Irlandii,
Wielkiej Brytanii oraz Polski. Uczniowie
najstarszych klas samodzielnie zbierali
materiały i opracowywali argumentację
do dyskusji pod hasłem „Edukacja globalna”, ucząc się w ten praktyczny sposób
zasad rządzących debatą.

Jako społeczność szkolna uczestniczymy
w życiu środowiska lokalnego. Co roku
jesteśmy organizatorami dzielnicowego
etapu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W okresie
Świąt Bożego Narodzenia, przy zaangażowaniu rodziców, urządzamy Kiermasz Świąteczny, a z okazji Dnia Dziecka
zapraszamy na rodzinny piknik.
Ważnym elementem wychowania jest
uczenie postawy empatii i wrażliwości na
nieszczęście drugiego człowieka. Akcje
prowadzone przez Samorząd Uczniowski
i Szkolne Koło PCK kształtują w naszych
uczniach poczucie odpowiedzialności
za drugiego człowieka, rozwijają umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy,
samodzielności, przedsiębiorczości. Niezapomnianą inicjatywą okazała się akcja
„Szlachetna paczka” oraz zabawa fan-

towa „W dzień św. Walentego, uczyń dla
drugiego coś dobrego” wspierająca Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Istotnym
działaniem jest także przygotowywanie
stroików świątecznych, które uczniowie
z ogromną radością i pięknymi życzeniami
wręczają starszym osobom mieszkającym
na pobliskim osiedlu.
Nasze atuty to kameralność oraz nowoczesna baza edukacyjna. Posiadamy
sześć sal wyposażonych w tablice multimedialne oraz trzy sale, w których znajdują
się rzutniki. Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem tablic interaktywnych, co
z pewnością uatrakcyjnia proces edukacyjny. Szkolna biblioteka może poszczycić
się różnorodnym księgozbiorem, który jest
na bieżąco uaktualniany. Zajęcia prowadzone w czytelni rozbudzają w dzieciach
pasję czytania, rozwijają wyobraźnię i uczą
pozytywnych wzorów postępowania.
Dzięki pomysłowym i twórczym rodzicom nasza szkoła jest miejscem otwartym, gdzie każdy chętny może wziąć
udział w zajęciach kreatywno-artystycznych. Podczas piątkowych spotkań organizowana jest nauka decoupage, „koralikowania”, malowania ubrań. Warsztaty
prowadzone są przez uzdolnione artystycznie, a przede wszystkim zaangażowane
w życie szkoły mamy naszych uczniów.

fot. arch. szkoły

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.sp227.waw.pl, na której
znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszej szkoły i aktualnych wydarzeń.
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Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5
z gronem pedagogicznym
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Namieszaj w ogrodzie!

Podziękowanie

W sobotę 25 października br. w Gimnazjum nr 114 (przy ul. Malowniczej 31A) odbyły się niecodzienne zajęcia - warsztaty kompostowania dla właścicieli ogródków przydomowych.

Pragnę złożyć szczególne podziękowania Panu Michałowi Wąsowiczowi –
Burmistrzowi Dzielnicy Włochy oraz
Pani Dagmarze Siemińskiej – koordynatorowi Okęckiej Sali Widowiskowej
Domu Kultury ,,Włochy”, za zorganizowanie mojego koncertu „Pieśni ukraińskie i polskie” dnia 3 października 2014,
podczas którego zorganizowano akcję
zbierania odzieży dla matki dziewięciorga
dzieci z Ukrainy, której mąż zginął na wojnie w sierpniu 2014 roku. Wszystkim,
którzy uczestniczyli w tej akcji dziękuję
za okazanie wielkiego serca.

Uczestnicy mogli zapoznać się z zasadami prowadzenia kompostowników,
a następnie otrzymać broszurę, kompostownik oraz aktywator kompostu.
Pomiędzy godziną 10:00 a 15:00, w trybie
ciągłym, odbywały się kolejne zajęcia
warsztatowe. Pojedynczy warsztat trwał
ok. 20 – 30 min. To wystarczyło, aby nabyć
podstawową wiedzę do rozpoczęcia
„produkcji” własnego naturalnego nawozu,
jakim jest gotowy kompost. Warto dodać,
że kompostowanie to jedna z najlepiej
sprawdzonych metod powtórnego wykorzystania odpadów. Właściciele ogródków oraz działek mogą zatrzymać część
odpadów (ogrodowych i kuchennych),
a następnie „wyprodukować” z nich

kompost do nawożenia własnych upraw.
Prawidłowo przygotowany kompost pachnie jak ściółka leśna, a w dotyku przypomina żyzną ziemię próchniczą, podobnie
też wygląda. Gotowy kompost stanowi
naturalny nawóz i można go stosować bez
ograniczeń, mieszając z glebą ogrodową
lub obsypując ziemię wokół roślin. Doskonale zastępuje preparaty dostępne na rynku.
Dziękujemy za wsparcie gronu pedagogicznemu jak i uczniom gimnazjum, jakie
udzielili poprzez czynny udział w akcji.
Przedsięwzięcie miało charakter pilotażowy i nie wykluczone, że na wiosnę
akcja zostanie powtórzona.

Switłana Pindelska
wokalistka, kompozytorka

Spacer po Forcie
V Włochy

fot. Urząd m.st. Warszawy

fot. arch. szkoły, UD Włochy

W dniu 27 października 2014 r.
w ramach projektu „Ścieżki
edukacyjne, rekreacyjne
i kulturowe na obszarze
m.st. Warszawy i Natura 2000”
odbył się spacer historyczny
po Forcie V Włochy.

Zwiększenie potencjału szkół
zawodowych na Mazowszu
Dzielnica Włochy jest wśród 20 partnerów – jednostek samorządu
z terenu Mazowsza w projekcie edukacyjnym o wartości 24 mln zł.
Projekt zakłada wdrożenie programów
rozwojowych w 60 szkołach i placówkach
kształcenia zawodowego, gdzie organem
prowadzącym są jednostki samorządu.
Uczestnikami i głównymi odbiorcami
wsparcia będzie ponad 3500 uczniów.
Projekt jest skierowany do młodzieży
zasadniczych szkół zawodowych i techników, jednostek samorządowych stanowiących organ prowadzący dla szkół
zawodowych oraz przedsiębiorców.
W tym projekcie bierze udział młodzież
z Technikum nr 9 w Zespole Szkół
im. Bohaterów Narwiku, ul. Gładka 16
z Dzielnicy Włochy. Uzyskają oni wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z zakresu
nauk matematyczno-przyrodniczych, ict,
indywidulane doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
płatne staże zawodowe. Okres realizacji
projektu 2014-2015.

Ponadto w ramach projektu szkoła zostanie
wyposażona w sprzęt informatyczny oraz
zostanie zakupiony symulator lotu szybowca o wartości ok. 40 tys. zł.
Przedsiębiorcy uczestniczący w projekcie podejmują się kształcenia młodzieży
podczas staży zawodowych oraz są Partnerami dla szkół w zakresie aktualizacji
programów nauczania.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany
jest przez lidera projektu – Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.
(www.armsa.pl) w partnerstwie z blisko 20 partnerami
– jednostkami samorządu z terenu województwa mazowieckiego.

Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Uczestnikami spaceru byli uczniowie
Ursynowskich i Włochowskich szkół:
Gimnazjum nr 91 i Zespołu Szkół im.
Bohaterów Narwiku.
Przewodnik – pracownik Urzędu Dzielnicy Włochy a jednocześnie pasjonat
historii w tematyce Fortów i Twierdzy
Warszawa, opowiedział młodzieży
o architekturze i funkcjonowaniu
XIX– wiecznego Fortu V Włochy, jak
również o pracach rewitalizacyjnych
odbywających się na jego terenie.
Projekt: „Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013.

Więcej informacji:
http://europa.um.warszawa.pl/projektymiejskie/sciezki-edukacyjne
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Wirażowa znów czysta - spotterzy
nie zawiedli

Jeśli mieszkasz w Warszawie
i chcesz ocenić, czy warto
zainwestować w instalację
słoneczną lub pompę ciepła
w Twoim domu, to narzędzie
jest dla Ciebie.

Ponad 200 kg śmieci udało się zebrać podczas ósmej akcji
sprzątania miejscówki spotterskiej przy ul. Wirażowej na Okęciu.
- Nasze akcje przynoszą efekty – cieszyli się uczestnicy akcji.

Opublikowano nowy serwis mapowy
- Mapa OZE (odnawialnych źródeł
energii) przydatny dla osób planujących
wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii. Serwis składa się z mapy
nasłonecznienia, mapy geotermii niskotemperaturowej (wykorzystywanej przez
pompy ciepła) oraz mapy zasięgu ciepła
sieciowego.
Kalkulator energetyczny wykorzystuje
dane ze specjalnie opracowanych dla
Warszawy map: słonecznej oraz geotermii niskotemperaturowej.
Mapa słoneczna podaje informacje o wartości nasłonecznienia na dachu wybranego
budynku, uwzględniając efekt zacienienia
od otaczającej zabudowy.
Mapa geotermii niskotemperaturowej,
czyli energii, która może być wykorzystana przez pompy ciepła, pokazuje średnią
wartość współczynnika mocy cieplnej
ziemi w wybranym punkcie. Po wprowadzeniu do kalkulatora punktu adresowego
oraz danych dotyczących zużycia energii
w Twoim domu, zostaniesz poproszony
o wybranie instalacji odnawialnych źródeł
energii (OZE). W oparciu o te dane,
kalkulator wykona wstępne obliczenia
dotyczące opłacalności zainwestowania
w wybraną instalację OZE oraz oszacuje
korzyści ekologiczne wynikające z ograniczenia zużycia paliw kopalnych.
Im więcej mieszkańców Warszawy
zdecyduje się na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, tym szybciej ograniczymy emisję gazów cieplarnianych
i będziemy oddychać czystszym powietrzem. Każdy z nas może przyczynić się
do poprawy stanu środowiska, a także
pomóc osiągnąć Warszawie ambitny cel
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
o 20% do 2020 roku.
Serwis jest dostępny na stronie:
www.kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl
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Blisko 30 osób przyszło w sobotni poranek 18 października na miejscówkę
spotterską przy ul. Wirażowej, żeby posprzątać śmieci leżące pod ogrodzeniem
Lotniska Chopina. W nieco ponad godzinę
udało się zebrać kilkanaście worków odpadków i oczyścić teren wielkości boiska
piłkarskiego.
Po nieczynnym odcinku ul. Wirażowej
nie jeżdżą już samochody, ale korzystają
z niej spotterzy do obserwowania samolotów kołujących na start tuż za płotem.
Nie ukrywają, że fotografowanie nie jest
przyjemne, kiedy stoi się na śmietniku.
- Miejsce jest ogólnodostępne i korzystają
z niego różni ludzie. Niektórzy zupełnie
nie dbają o czystość. Przy okazji oglądania samolotów robią sobie piknik i zostawiają górę śmieci. Stąd ten bałagan opowiadają spotterzy.
Najbardziej zaangażowani pasjonaci dwa
razy do roku skrzykują się na Facebooku
na wspólne sprzątanie. Sami kupują worki
na śmieci i rękawiczki i w sobotnie przedpołudnia w czynie społecznym oczyszczają
teren. Lotnisko zawsze podstawia kontener
i odbiera zebrane odpady.
– To jest syzyfowa praca. Mimo, że
sprzątamy to miejsce dwa razy do roku
wciąż zbieramy po kilkadziesiąt worków
odpadów – mówi Grzegorz Różycki, jeden

fot. mat. Lotniska Chopina

Odnawialne
Źródła Energii

z inicjatorów akcji sprzątania. – Jesteśmy
pewni, że prawdziwi spotterzy nie śmiecą,
ale przyjeżdżają tu różni ludzie, także
ci, dla których czystość nie ma żadnego
znaczenia – dodaje.
Najczęściej do worków trafiają butelki
po wódce i piwie oraz puszki po napojach
energetycznych. Ciągle sporo znajduje się
plastikowych pojemników po płynach eksploatacyjnych do samochodów i zwykłe
odpadki komunalne: reklamówki z resztkami jedzenia, gazety, opakowania po kosmetykach. Trafiają się także odpady
budowlane: gruz, stare deski, ubrania
robocze…
- To przykre, że ludzie nie potrafią
powstrzymać się przed wyrzucaniem
na ziemię swoich śmieci. Sprzątamy regularnie i ciągle jest co robić. Na szczęście
mamy wsparcie grupy fajnych zaangażowanych osób, którym chce się z tym
walczyć. Należy im się za to ogromne
podziękowanie – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik Lotniska Chopina.
mat. Lotnisko Chopina
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fot. UD Włochy

W Szkole Podstawowej nr 94
współpraca pomiędzy Radą
Rodziców, Dyrektorem Szkoły
i Gronem Pedagogicznym
opiera się na wzajemnym
partnerstwie i szacunku.

Rodzice bardzo cenią sobie możliwość
decydowania w ważnych kwestiach,
np. współtworzenia programu wychowawczego, wyborze wartości, na podstawie
których kształtowane są postawy uczniów
(ankiety na zebraniu).
Jako rodzic absolwentki bardzo pozytywnie
oceniam dodatkowe zajęcia z matematyki
i języka polskiego, mające na celu przygotowanie do egzaminy szóstoklasisty. Lekcje
te, a także liczne testy próbne pozwoliły
na zminimalizowanie stresu i przyniosły
wymierne korzyści w postaci dobrych wyników egzaminu zewnętrznego. Ogromnym
atutem w opinii rodziców jest zaangażowanie nauczycieli i prowadzenie kół
zainteresowań, na których uczniowie mogą
zgłębiać wiedzę, rozwijać swoje pasje,
uzdolnienia. Uczniowie biorą też chętnie
udział w konkursach, gdyż każde ich
osiągnięcie jest zauważane i nagradzane.
Cenione przez uczniów i rodziców są
także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
dla uczniów mających trudności w nauce
- pozwalają uzupełnić braki i nadrobić zaległości. Działania edukacyjne są tak samo
ważne jak wychowawcze, dlatego rodzice
zwracają uwagę na rozbudzanie u dzieci
wartości moralnych, patriotycznych (np. uroczyście obchodzony Dzień Niepodległości,
rokroczny udział szkoły w rajdzie historycznym), kształtowanie postaw tolerancji.
Ważne są spotkania z gośćmi ze świata kultury, liczne szkolne przedsięwzięcia, np. projekt „Ogrody Nauki i Sztuki”, Dzień
„Mam talent”, Piknik Rodzinny. Osobiście bardzo cenię program „Super Klasa”,
który według mnie powinien być obowiązkowy w każdej szkole podstawowej.
SP 94 to miejsce, gdzie panuje wzajemna
życzliwość i zaufanie, które są punktem
wyjścia pracy edukacyjnej i warunkiem jej
powodzenia.
Aleksandra Michalczuk
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Szkoła przy Radarowej
Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza mieści się
przy ul. Radarowej. W 20 oddziałach kształci i wychowuje się
460 dzieci.
Jest to szkoła otwarta na potrzeby uczniów
i ich rodziców. Panuje tu atmosfera przyjaźni, tolerancji i partnerstwa. Pracuje
w niej wysoko wykwalifikowana kadra
pedagogiczna, życzliwie nastawiona
do swoich uczniów, która dba o jak najlepszą jakość nauczania, co przekłada się
na wyniki placówki.
Naszym atutem są bardzo wysokie wyniki
sprawdzianu po klasie szóstej, sytuujące
nas, w ciągu ostatnich dwóch lat, w dziewiątym, najwyższym, przedziale w skali
staninowej dla kraju.
W roku szkolnym 2013/2014, w rankingu
wyników sprawdzianu po klasie szóstej,
zajęliśmy pierwsze miejsce wśród szkół
dzielnicy Włochy. Uczniowie naszej
szkoły rokrocznie odnoszą sukcesy
w różnych dziedzinach i na różnym szczeblu.
Nie sposób nie wspomnieć o laureatach
(w ostatnich dwóch latach) konkursu Mazowieckiego Kuratora Oświaty – 4 z matematyki
i 1 z języka polskiego, którzy zgodnie
z procedurami, zostali zwolnieni z pisania
sprawdzianu po klasie szóstej. Z radością
przyjęliśmy wiadomość, że nasz uczeń
zajął 1. miejsce oraz otrzymał złoty
medal wśród reprezentantów 12 państw,
w europejskim finale konkursu matematycznego „Pangea”. Nasi uczniowie są
laureatami i finalistami konkursów: ogólnopolskich, wojewódzkich, warszawskich
czy dzielnicowych. Osiągają sukcesy
w sporcie, reprezentują szkołę zarówno
w Mistrzostwach Dzielnicy Włochy, jak
i Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Trudno jest wymienić wszystkie działania,
jakie prowadzi szkoła w zakresie kształcenia, wychowania, rozwoju zainteresowań
uczniów, promocji uczniów zdolnych czy

utrwalania tradycji szkoły. Warto je jednak
podejmować, gdyż efekty widoczne są
z roku na rok. Dlatego chętnie przystępujemy i realizujemy: programy („W trosce
o nasze środowisko”, „Lepsza szkoła”,
„Lekki tornister”, „Szklanka mleka”, „Cała
Polska czyta dzieciom”) oraz projekty
(„Bezpieczeństwo i zdrowie”, „Nasi absolwenci”, „Polska niejedno ma imię”,
„Razem dla innych - wolontariat szkolny”,
„Historia nauczycielką życia”, „Fun
English”,
„Powstanie
Warszawskie
w Świadomości Potomnych”, „Entropia
słowa – Literacka Mapa Warszawy”),
organizujemy spotkania, których celem
jest integracja środowiska lokalnego („Dzień
Rodziny” czy zorganizowany kilka tygodni
temu festyn z okazji 70. rocznicy wybuchu
powstania warszawskiego).
SP nr 88 to szkoła z tradycjami, która
pamięta o swoim patronie, wydarzeniach
historycznych i świętach narodowych.
We wszystkich uroczystościach poświęconych tym zdarzeniom biorą udział świadkowie historii od lat współpracujący
z placówką kombatanci. To oni przybliżają
naszym wychowankom przeszłość, uczą
patriotyzmu i szacunku dla tradycji.
Podsumowując, Szkoła Podstawowa nr 88
im. G. Narutowicza pnie się w górę! Certyfikaty: „Wars i Sawa”, „Szkołą z klasą”,
„Nauczyciel z klasą”, „Szkoła przyjazna
uczniom z dysleksją” to dopiero początek
naszych sukcesów. Kontynuując powiedzenie: „apetyt rośnie w miarę jedzenia”,
z każdym rokiem szkolnym stawiamy
sobie coraz wyżej poprzeczkę wierząc,
że zgodna współpraca między nauczycielem, uczniem a rodzicem przyniesie w rozpoczętym roku szkolnym kolejne powody
do dumy z naszych wychowanków.

fot. UD Włochy

W szkole przy
Cietrzewia...

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87

2010
Święto Szkoły wśród Olimpijczyków
20 maja 2010 r. z okazji Święta Szkoły,
odbyło się spotkanie z Olimpijczykami:
złotym medalistą Igrzysk Olimpijskich
(Pekin 2008) i srebrnym medalistą
Mistrzostw Świata (Berlin 2009) w pchnięciu kulą – Tomaszem Majewskim oraz
srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich
(Pekin 2008) i srebrnym medalistą
Mistrzostw Świata (Berlin 2009) w rzucie
dyskiem – Piotrem Małachowskim.
2011 - Pomagajmy dzieciom rozwinąć
skrzydła
Dzięki naszym konsekwentnym działaniom
udało się wreszcie otworzyć salę do terapii
integracji sensorycznej. Uroczystość miała
miejsce 30 listopada 2011 r. Pani dyrektor
szkoły Iwona Krupińska symbolicznie
przecięła czerwoną wstęgę. Przedsięwzięcie to zrealizowano dzięki funduszom
dzielnicy Włochy, rady rodziców szkoły
oraz 18 edycji akcji charytatywnej TVP
„Reklama Dzieciom 2010”.
Obserwując dotychczasowe zajęcia terapeutyczne razem z dziećmi doświadczamy
radości, jaką im sprawiają. Pomagajmy
dzieciom osiągnąć sukces na miarę
ich możliwości, a uśmiech, widoczny
na ich twarzy, jest dla nas najcenniejszym
darem i słowem podziękowania.
2012
Urodziny Tytusa
,,Tytus de Zoo urodził się w gąszczu linii
i kresek, gdy pewnego dnia przez nieuwagę
ojciec jego – Chmielewski Henryk – zrobił wyjątkowo piękną plamę z tuszu, dodał
kilka maźnięć pędzlem…” – tymi słowami
rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie
z okazji urodzin Najbardziej Znanej Małpy
Świata. 55 lat minęło od chwili, gdy słynny
Papcio Chmiel powołał do życia Tytusa,
kultowego już bohatera 35 ksiąg komiksu,
bawiącego z wielkim powodzeniem czytel-

fot. arch. szkoły

2009
Minęło już… 50 lat
Dnia 30 września 2009 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87
w Warszawie obchodziliśmy wyjątkową
rocznicę: 50-lecie istnienia szkoły. Tę uroczystość poprzedził udział 6-osobowej
drużyny nauczycieli naszej placówki
w sztafecie maratońskiej Ekiden, która
odbyła się w przeddzień 31 Maratonu
Warszawskiego.
Mamy nadzieję, że motto towarzyszące
obchodom 50-lecia szkoły na długo pozostanie w naszej pamięci: „By czas nie
zaćmił i niepamięć”.
ników zarówno tych małych jak i dużych.
25października 2012 r. uczniowie klas
szóstych z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem okraszonym dużą dawką
humoru i profesjonalnej gry przygotowali
scenki z życia Szanownego Jubilata.
To zaledwie ułamek i wycinek z radosnej
twórczości Papcia, którego jesteśmy wiernymi fanami.
Od chwili, gdy Nasza Szkoła przyjęła
zaszczytne imię 7 Pułku Piechoty AK
GARŁUCH, którego żołnierzem jest pan
Chmielewski, staramy się przybliżać
dzieciom dokonania słynnego grafika
oraz utrwalać w nich pamięć o jego literacko-graficznym dorobku.
2013
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
,,Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam
czego rozum nie złamie’’ pomyśleliśmy,
gdy zapoznaliśmy się z regulaminem przystąpienia do II edycji programu dla Szkół
Przyjaznych Uczniom z Dysleksją. Było
to na początku roku szkolnego 2012/13,
a 9 czerwca 2014 r. odebraliśmy certyfikat
i prawo do używania nazwy ,,Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.
Przez 2 lata realizacji projektu popularyzowaliśmy wiedzę na temat dysleksji oraz
sposobów pracy z dzieckiem ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, promowaliśmy model szkoły, w której taki uczeń
czuje się bezpiecznie i komfortowo oraz
ma możliwość pracy nad swymi dysfunkcjami, wspieraliśmy także rodziców
w pracy z dzieckiem dyslektycznym w domu.
Realizowaliśmy szereg działań, których
nadrzędnym celem było włączenie do
pracy i wydobycie ukrytych talentów
wśród dzieci dyslektycznych lub zagrożonych
dysleksją.
Jesteśmy dumni, że nasza praca przyniosła
oczekiwane efekty i dołączyliśmy do zaszczytnego grona SZKÓŁ PRZYJAZNYCH UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ.

2014
Cała Polska czyta dzieciom
Do wspólnego czytania w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom” zaprosiliśmy wyjątkowych gości.
W mury naszej szkoły zawitali Nasi
Przyjaciele, którzy chętnie pomagają
w realizacji wielu przedsięwzięć: zastępca
burmistrza dzielnicy Włochy Andrzej Krupiński, dwukrotny złoty medalista igrzysk
olimpijskich Tomasz Majewski, dyrektor
biura PR PPL Radosław Żuk. Dyrektor
szkoły pani Iwona Krupińska zainicjowała
wspólne czytanie baśni rosyjskiej, w nawiązaniu do realizowanego w szkole
projektu ,,Po Wschodniej stronie lustra”,
pt. ,,Konik Garbusek.
Nowa sala do gimnastyki korekcyjnej
na Malowniczej
4 marca 2014 roku odbyło się uroczyste
otwarcie wyposażonej w nowoczesny
sprzęt sali gimnastyki korekcyjnej.
To kolejne wielkie przedsięwzięcie mające
na celu pomoc dzieciom. W placówce
znajduje się już sala do treningu uwagi
słuchowej Tomatisa oraz sala do terapii
integracji sensorycznej.
Efektem dotychczasowego współdziałania
z PPP ,,Porty Lotnicze” jest m.in. budowa
sali gimnastyki oraz współfinansowanie
przez dzielnicę budowy placu zabaw,
który po godzinach pracy szkoły służy
także okęckim maluchom.
2015
A przed nami:
- powiększenie świetlicy szkolnej,
- wykonanie murali na elewacji szkoły
przedstawiających Tytusa, będących
hołdem dla wspaniałego Papcia Chmiela
za to, że jest z nami i dla nas,
- prowadzenie terapii dzieci metodą
F. Warnkego.
Dyrekcja i nauczyciele SP nr 87
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Kontynuujemy dobre tradycje
Szkoła Podstawowa nr 66 przy ul. Przepiórki im. ks. Juliana Chrościckiego może się pochwalić
ponad pięćdziesięcioletnią bardzo dobrą tradycją, którą kontynuujemy, natomiast ostatnie lata
działalności naszej placówki są jej silnym akcentem.

W trosce o wszechstronny rozwój naszych
uczniów realizowaliśmy wiele różnych
projektów edukacyjnych. Oto niektóre
z nich: „Planujemy, oszczędzamy, pomnażamy” - projekt edukacji ekonomicznej dofinansowany ze środków
Narodowego Banku Polskiego mający
na celu rozwijanie wśród uczniów wiedzy
ekonomicznej, „Lepszy świat przez wolontariat” – uczniowie wspierani przez
nauczycieli prowadzili blogi konkursowe, gdzie dokumentowali swoje działania,
dzielili się doświadczeniami w podejmowaniu lokalnych działań. Nagrodą za zajęcie I miejsca był dwutygodniowy wyjazd
na warsztaty wakacyjne do Pucka.

fot. arch. szkoły

Systematycznie zwiększa się liczba
uczniów, w bieżącym roku przybyły dwie
klasy. Dzieci od najmłodszych lat chętnie
przychodzą do naszej szkoły i dobrze się
w niej czują. Dbamy o zapewnienie jak
najlepszych warunków do ich rozwoju –
obecnie, dzięki zaangażowaniu wszystkich
rodziców, Fundacji Księdza Rumianka,
a także funduszom unijnym nasza szkoła
może się poszczycić posiadaniem 8 tablic
multimedialnych wraz z nowoczesnymi
projektorami, zakupiono też 39 nowych
komputerów.

jakiej wcześniej nie widziałeś”.
Od czterech lat uczniowie mogą powalczyć
o zdobycie na koniec szóstej klasy statuetki
Złotej Przepióreczki. Celem tego projektu
jest zachęcenie do aktywności wszystkich
uczniów, bo piórka składające się na statuetkę można zdobyć za przeróżne działania
i każdy ma szansę, żeby je zdobyć. Także
ci, którym zdobywanie sukcesów przychodzi z trudem.
Uczniowie mający problemy szkolne u nas
mogą zawsze liczyć na wsparcie. Właśnie
z myślą o nich psycholog prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne i biofeedback.

fot. arch. szkoły

W szkole stawiamy na zdrową żywność taką oferuje sklepik szkolny. Zdrowy styl
życia propagujemy także przez różne programy i akcje, np. Szkoła na widelcu”,
„Szkoła przyjazna żywieniu”.
E-Twinning – projekt realizowaliśmy we
współpracy z hiszpańską szkołą podstawową z Vilanova i la Geltru. „Jestem COOLturalny” – projekt WIE mający na celu
wyrabianie nawyków i motywacji do świadomego uczestnictwa w kulturze. W roku
2012/2013 realizowaliśmy też projekt
Indywidualizacja procesu nauczania
w ramach Unijnego Programu „Kapitał
ludzki”.
W bieżącym roku szkolnym realizujemy
projekty edukacyjne na poziomach klas
edukacji wczesnoszkolnej. W klasach 1. –
„Przygoda ze sztuką”, w klasach 2. – „Ekofuni”, w klasach 3. – „Planeta Ziemia,
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Tradycją stały się w naszej szkole organizowane od czterech lat Dyktanda o Puchar Dyrektora Szkoły. Uczestniczą
w nich rodzice i uczniowie podzieleni na
grupy wiekowe. Oprócz krzewienia i promowania poprawnej polszczyzny Dyktanda integrują nasze szkolne środowisko.
Efektem różnych działań podejmowanych
przez nauczycieli Szkoły nr 66 jest wysoki
poziom wiedzy i umiejętności naszych
uczniów, o czym świadczą dobre wyniki
Sprawdzianów po klasie szóstej oraz sukcesy w konkursach. W ubiegłym roku
uczennica klasy szóstej została laureatką
Kuratoryjnego Konkursu Języka Pol-

skiego, co roku zajmujemy pierwsze
miejsca w ogólnowarszawskim Konkursie
o Grobie Nieznanego Żołnierza, w roku
2012/2013 nasi uczniowie zajęli I i III,
a w roku 2013/2014 – V miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym
„Pingwin”, uczeń klasy drugiej zajął
II miejsce w międzynarodowym turnieju
szachowym.
Docenieniem naszej pracy są certyfikaty
przyznawane nam przez różne instytucje.
Zdobyliśmy m.in. certyfikat Prezydenta
m.st. Warszawy wspierających uzdolnionych „Wars i Sawa”, certyfikaty MEN
- „Szkoła odkrywców talentów” i „Szkoła
przyjazna sześciolatkom”, certyfikat Biura
Edukacji m.st. Warszawa „Szkoła z pomysłem na ekonomię”, certyfikat programu
społecznego „Szkoła bez przemocy” oraz
„Szkoła z klasą”.
W roku szkolnym 2013/2014 zgłosiliśmy
do rozpatrzenia projekty do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego. Z satysfakcją możemy napisać, że 3 z naszych
projektów zdobyły uznanie mieszkańców Włoch: „Świetlica-szkolny azyl”,
„Mobilny nauczyciel-mobilny uczeń-mobilna szkoła” i „Atrakcyjne boiska – mniej
dzieci w bramach” - projekt wspólny
z ZS nr 17 przy ul. Promienistej.
Kilka lat to niewiele w historii naszej placówki, ale jednocześnie dla uczniów są to
lata jedyne spędzone w naszej szkole,
dlatego staramy się, żeby każdy rok był
wyjątkowy i jak najlepiej wykorzystany.

A na Promienistej…
…dużo się dzieje. Szkoła się zmienia, dostosowuje swoją ofertę
edukacyjną do potrzeb współczesnego świata. Priorytetem
nauczycieli jest wychować młodzież na ludzi mądrych,
kompetentnych i ambitnych.

Dzień Edukacji
Narodowej!
14 października 2014 roku
w Publicznym Przedszkolu
nr 175 przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 5 odbyła się
uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej.

fot. arch. szkoły

Na zdjęciu portrety pracowników w oczach dzieci.

Osiem lat temu z powodzeniem wystartowały klasy dwujęzyczne, coraz więcej
rodziców zaufało tej formule nauczania.
Na fizyce i geografii 50% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim.
Młodzież ma 5 godzin języka w tygodniu,
są podzieleni na grupy wg poziomu umiejętności. Przed przystąpieniem do tej klasy
przeprowadzany jest test z predyspozycji
językowych. Uczniowie, którzy nie dostali
się do klas dwujęzycznych, mają możliwość kształcenia swoich zainteresowań
w klasach z rozszerzonym językiem
angielskim. Pracownie językowe są doskonale wyposażone. Co roku są organizowane wyjazdy do Anglii na warsztaty
językowe. Młodzież mieszka u rodzin
i tam sprawdza w praktyce swoje umiejętności. To wszystko przekłada się na wspólny
efekt, jakim jest wysoki wynik na egzaminie gimnazjalnym.
Współczesny świat pokazuje, że znajomość tylko jednego języka jest niewystarczająca, więc na Promienistej język
hiszpański i niemiecki też jest w ofercie.
Hiszpański wspiera swoim patronatem
Radca ds. Edukacji Ambasady Hiszpanii.
Od bieżącego roku szkolnego wprowadzono również nauczane dwujęzyczne
w języku hiszpańskim. Niemiecki również proponuje atrakcyjną formę nauczania: uczniowie wyjeżdżają na wymianę
do szkoły w Dortmundzie.
W mediach jest nagłaśniany problem niechęci młodzieży do lekcji wychowania
fizycznego, lekarze alarmują, że należy
„oderwać” dzieci od komputerów. Sport
staje się modny! Dlatego na Promienistej

utworzono klasę sportową z piłką nożną.
Młodymi ludźmi zajmują się trenerzy,
a uczniowie mają 10 godzin w-f w tygodniu. Biegają, ruszają się, czyli rośnie nowe,
kochające ruch pokolenie. Klasa sportowa
dla szkoły jest nowym doświadczeniem.
Znowu trafionym!!!
Szkoła żyje, naprawdę dużo się w niej
dzieje. Organizowane są konkursy i uroczystości promujące wiedzę, rywalizację
i kreatywność. Uczniowie biorą udział
w życiu kulturalnym. Chodzą na lekcje
muzealne, do teatru, kina, muzeum.
Nie obce są im miejsca ważne dla Polaka
i patrioty. Korzystają z tego, że są mieszkańcami stolicy.
Nauczyciele wspierają uczniów zdolnych, którzy mają możliwość rozwijać
swoje zainteresowania i pasje na lekcjach
dodatkowych, np. w Akademii Uczniowskiej. Szkoła otrzymała certyfikat
SZKOŁY WSPIERAJACYCH UZDOLNIONYCH „WARS I SAWA”. To tylko
niektóre przykłady zajęć z „perełkami”.
Uczniowie są wrażliwi, chętnie włączają
się w akcje charytatywne, często jako
wolontariusze!

Święto to obchodzone jest w rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej,
utworzonej właśnie 14 października
1773 roku z inicjatywy króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego.
Akademię przygotowały Przedszkolaki
z grupy III pod kierunkiem pani Ani
i pani Doroty. O godzinie 10.00 sala III
grupy, która na ten dzień przybrała
odświętny wygląd wypełniła się po brzegi.
Przybyli zaproszeni goście Pani Dyrektor
wraz z Panem Dyrektorem, pracownicy
przedszkola, przedszkolaki z pozostałych
grup, oraz klasa I z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 227.
Młodzi artyści pieśnią, słowem i tańcem
uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku.
Ciepłe i miłe słowa popłynęły w kierunku
pracowników przedszkola. Przedszkolaki
złożyły życzenia oraz podziękowały za pedagogiczny trud, cierpliwość i wyrozumiałość każdego dnia. Krótkie, zabawne
wierszyki prezentowane przez dzieci, skierowane były do każdego z pracowników.
Na zakończenie części artystycznej każdy
z pracowników przedszkola otrzymał swój
portret, malowany wyobraźnią dzieci.
Śmiechu było co niemiara. Wszystkie
portrety zawisły w galerii przedszkola
na głównym holu.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał
Pan Dyrektor, podziękował za dotychczasowe zaangażowanie, wspólną misję oraz
złożył najserdeczniejsze życzenia.

Szkoła znajduje się w pięknym miejscu
Miasta Ogrodu. Nie wszystkie szkoły
mogą się pochwalić tak niezwykłym
położeniem. Stawy Koziorożca, piękny
stary i zadbany park…, budynek z tradycjami, to wszystko nobilituje i powoduje,
że jesteśmy dumni z NASZEJ szkoły.

Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze, a występy przedszkolaków
zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Alicja Mrozek

Nauczycielka Przedszkola
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Projekt „16.09.1944 - PAMIĘTAMY”

16 września, jak co roku,
w Gimnazjum nr 113
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Zawiszaków Proporca
„Victoria” odbyło się święto
patrona połączone ze ślubowaniem klas pierwszych.

Niewielu mieszkańców Włoch zdaje sobie
sprawę z tego, że 70 lat temu, podczas powstania warszawskiego, odbywało się tutaj
istne piekło. Włochy nie były wówczas
dzielnicą, ale małym, odrębnym miasteczkiem. Były one tak odcięte od Warszawy, że nie objęły ich działania
powstańcze. Jednak 16 września 1944 roku,
w obawie przed włączeniem się włochowskich mężczyzn do walk powstańczych,
Niemcy zaaresztowali ponad 4000
mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat.
Elektryczne pociągi kursujące wahadłowo
przewiozły więźniów do obozu przejściowego w Pruszkowie. To wydarzenie
określa się mianem „włochowskiej wywózki”.

Dzień ten jest ważny nie tylko dla szkoły
na Promienistej, ale całej dzielnicy
Włochy, ponieważ to właśnie wtedy
przypada rocznica wywózki mężczyzn
do obozu w Pruszkowie.
Uroczystości w szkole rozpoczęły się
odśpiewaniem hymnu narodowego.
Młodzi adepci przy sztandarze
przyrzekali dbać o dobre imię swej
szkoły, a następnie złożyli podpisy w księdze pamiątkowej. Święto zgromadziło
wielu gości. Pan Andrzej Krupiński - Zastępca Burmistrza, skierował do uczniów
kilka słów, podkreślając, że nowa szkoła
jest dla nich wyzwaniem, ale także czasem
zawierania przyjaźni.
O losach Zawiszaków i roli ich następców opowiadał pan Bogusław Ketter,
przedstawiciel Kręgu „Victoria” Szarych
Szeregów. Zbigniew Dziubkowski, komendant Harcerskiego Kręgu Seniorów
Szarych Szeregów, przypomniał początki
szkoły, czyli czasy II wojny światowej.
Wśród przybyłych gości nie zabrakło
Joanny Sienickiej, Naczelnik Wydziału
Oświaty w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawa Włochy, Katarzyny Piwkowskiej –
Zacharskiej, koordynatora w Zespole
Promocji, Komunikacji Społecznej i Kontaktów z Mediami, księdza Zygmunta
Niewęgłowskiego, proboszcza parafii
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz
licznie przybyłych rodziców. Spotkanie
zakończył występ uczniów oraz hymn
szkoły. O 16 pełnoprawni gimnazjaliści
udali się wraz ze swoimi wychowawcami pod pomnik do Parku Kombatantów, aby wspólne ze społecznością lokalną
oddać hołd wywiezionym siedemdziesiąt
lat temu do obozu przejściowego w Pruszkowie.
Paulina Nowak-Drapińska
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...czyli o odkrywaniu i upamiętnianiu historii.

W ramach jej 70. rocznicy, z inicjatywy
fundacji Stare Nowe Moje Włochy,
wszczęty został projekt pt. „16.09.1944 PAMIĘTAMY – 70. rocznica Włochowskiej Wywózki”, w którym uczestniczyła
klasa 3c z Gimnazjum nr 113 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca
„Victoria”. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać opowieści naocznych świadków tego historycznego
wydarzenia. Swoimi przeżyciami podzielili się panowie Karol Róg i Włodzimierz
Ostalski. Następnie klasa wraz z opiekunami wyruszyła na lekcję do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie młodzież
mogła wyobrazić sobie, jak to jest uczestniczyć w powstaniu, zapisując kartkę
z pamiętnika w roli osoby, która mogła
przyczynić się do walki o wolność. Kolejnym punktem było Muzeum Dulag 121
w Pruszkowie. Był to obóz przejściowy,
przez który od sierpnia 1944 roku do stycznia 1945 przeszło 650 tysięcy ludzi.
Stamtąd wywożeni byli do obozów koncentracyjnych, np. w Dachau czy Mauthausen.

Następnie dwie uczennice kl. 3c – Natalia
Sawicka i Adrianna Kotlińska – odwiedziły p. Krzysztofa Chorzewskiego, syna
więźnia obozu koncentracyjnego, który
urodził się w Warszawie podczas Powstania. Na podstawie zdobytej wiedzy i materiałów trzecioklasiści mieli za zadanie
przygotować wystawę, którą można obejrzeć przy budynku szkoły przy ul. Promienistej. Oprócz tego, przed rocznicą, czyli
15 września, młodzież zaangażowała się w
publiczne szerzenie pamięci o Włochowskiej Wywózce, rozdając ulotki z podstawowymi wiadomościami na ten temat.
Punktem kulminacyjnym projektu był
Marsz Świetlisty, który wypadł w okrągło
70. rocznicę wywózki – 16 września.
Mieszkańcy Włoch przeszli ul. Świerszcza
w ciszy i skupieniu, wyznaczając trasę
czerwonymi świecami w celu uczczenia
pamięci o mężczyznach poległych w walce
o wolność ojczyzny, pomordowanych
w hitlerowskich obozach i stalinowskich
łagrach. Zwieńczeniem pracy nad wystawą
oraz obchodów rocznicy było ostatnie
wspólne wyjście do Willi „Jasny Dom”.
Jest to duży, charakterystyczny biały budynek widoczny ze stacji PKP Warszawa
Włochy. Jak się okazało tuż po wojnie,
w piwnicach owej budowli polskie, lecz
sterowane przez radzieckich dowódców
wojskowe formacje przetrzymywały więźniów w głodzie, chłodzie i brudzie. Był to
początek walki komunistycznych władz
z pozostałymi przy życiu żołnierzami AK.
24 września projekt został oficjalnie zamknięty. Uczniowie otrzymali podziękowania za pracę i zaangażowanie. Wystawę
natomiast można nadal oglądać przed
szkołą przy ul. Promienistej 12a Projekt
współfinansowało m.st. Warszawa.
Natalia Lisik

fot. arch. szkoły

fot. UD Włochy

Młodzi
Zawiszacy
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Dzień Polskiego Państwa
Podziemnego

Nowa sala

Nasza szkoła ( Gimnazjum nr 114 przy ul. Malowsniczej 31)
aktywnie włączyła się w obchody 75 rocznicy powołania
Polskiego Państwa Podziemnego.
Z tej okazji w klasach: III a i III c odbyły
się lekcje historii, podczas których
uczniowie mieli okazję poznać strukturę
Polskiego Państwa Podziemnego i zorganizowane przez nich akcje. Klasa III b
historię Polskiego Państwa Podziemnego
poznała w inny, mniej typowy sposób.
O wszystkim dowiedzieli się na lekcji języka angielskiego, podczas której ćwiczyli
nie tylko angielski czas przeszły, ale także
poznawali trudną historię naszego kraju.

Wszystkie te działania miały jeden cel –
przybliżyć uczniom historię naszego
narodu i tragiczne czasy II wojny światowej. Mamy nadzieję, że jakaś część tej
historii każdemu uczniowi mocno zapadła
w pamięć.

fot. arch. szkoły

W czwartek, 25 wrzesnia br. obchody tej
rocznicy swoim zasięgiem objęły już całą

szkołę. Na szkolnym boisku nasi gimnazjaliści ustawili się w taki sposób, by utworzyć symbol Polski Walczącej. Potem
wszyscy wspólnie wybrali się do kina
na projekcję filmu „Miasto 44”. Na parterze naszej szkoły stanęła zaś tablica prezentująca przywódców Polskiego Państwa
Podziemnego.

Czytelnia Naukowa nr VI
zaprasza Seniorów...
Zapraszamy seniorów i wszystkich zainteresowanych na cykl
spotkań online w formie wideokonferencji do czytelni naukowej
nr IV przy ul. Ks. J. Chrościckiego 2, wejście B, piętro I.
Spotkania będą się odbywać dwa razy w miesiącu, w czwartki o godz. 11.00
6 listopada spotkanie z Elżbietą Maruszczak,
z którą porozmawiamy o nietypowych sposobach
na przemianę nudnych i uciążliwych czynności
w takie, które robi się z pasją i zaangażowaniem.
Terminy kolejnych spotkań:
20 listopada, 4 grudnia.
Wstęp wolny
Projekt edukacyjno-animacyjny Fundacji Orange
dla seniorów realizowany jest w ramach grantu
od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ognisko Wychowawcze
„Okęcie”, wchodzące w skład
Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego
„Dziadka” to placówka
wsparcia dziennego, która
na stałe wpisała się w lokalny
system wsparcia dziecka
i rodziny w naszej dzielnicy.
Po pięciu latach działalności, dzięki
porozumieniu z Gimnazjum nr 114
z Oddziałami Integracyjnymi przy
ul. Malowniczej 31a, poszerza swoją
bazę lokalową o kolejną salę. Ruszyły
prace adaptacyjne, trwają zakupy mebli
i wyposażenia. W dn. 12 listopada 2014 r.
planowane jest otwarcie dodatkowego lokalu.
Jak podkreśla Diana Ścigała, kierownik
Ogniska ,,mamy serdeczne wsparcie,
towarzyszące nam od wielu lat ze strony
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
a szczególnie Pani Naczelnik Marii Kuryjańskiej oraz Burmistrza Pana Andrzeja
Krupińskiego. Dzięki temu, co roku, wychowankowie Ogniska mogą wyjeżdżać
w czasie wakacji na obozy do atrakcyjnych miejsc w Polsce. Obecnie Ognisko
zajmuje się 34 wychowankami ze szkoły
podstawowej i gimnazjum oraz wspiera
ich rodziny. Dzięki nowej sali będziemy
mogli skuteczniej propagować wśród
młodzieży naszą misję - inspirowanie
do zmiany, wspieranie w działaniu, motywowanie do samodzielności”.
Natomiast Zbigniew Kłosowski, dyrektor
Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi, dodaje ,,Ognisko, propagując
alternatywne sposoby spędzania czasu
wolny młodzieży, rozwijając zainteresowania, zachęcając dzieci i młodzież do podejmowania różnorodnych umiejętności,
tworzy warunki do osiągania powodzenia
szkolnego uczniów, zatem w istotny sposób wspiera i wpisuje się w program
wychowawczy naszego gimnazjum.
Wychowanie to obszar, którego granic
nie da się określić. Utrwalenie i poszerzenie działalności Ogniska, dzięki udostępnieniu dodatkowej sali na terenie naszej
szkoły, to dobra okazja do bliskiej
współpracy i wzajemnego wspierania się
obu instytucji w wychowaniu młodzieży.
To również okazja budowania dialogu,
którego sensem jest rozwój potencjału
społecznego naszego i, co należy podkreślić, wspólnego podmiotu wychowawczego, jakim są dzieci i młodzież naszej
dzielnicy.”
nr 11 (75) listopad 2014

17

Okęcie bez tajemnic – zieleń wśród futurystycznych
biurowców
Ulicę Żwirki i Wigury znają wszyscy, ale warto znaleźć czas i skręcić w ulicę 1-go Sierpnia, za białe
budynki kompleksu Business Garden. Dlaczego? Znajdziemy tam ciszę i spokój w oryginalnym,
ogólnodostępnym parku założonym pomiędzy futurystycznymi biurowcami.
Cały kompleks nie jest jeszcze zrealizowany, dotychczas powstały zaledwie
dwa budynki z siedmiu planowanych.
Ich architektura jest niebanalna, a do tego
zaprojektowane zostały przy spełnieniu
wielu założeń ekologicznych. Projekt,
obejmujący 6 ha, wyróżnia się pod względem zastosowanych rozwiązań i jest
dostosowany do wymagań dotyczących
zrównoważonego budownictwa. Ma zostać
ukończony w 2018 roku.
Elewację stanowią białe aluminiowe
okładziny, które chronią budynki przed
nadmiernym nasłonecznianiem. Zastosowano w nich efektywny system gospodarowania wodą opadową, polegający
na zbieraniu deszczówki do zbiorników
i wykorzystywaniu jej do podlewania
roślin w parku. Rośliny w nim zasadzone
są charakterystyczne dla rodzimych ekosystemów, a przeważają wśród nich rośliny
trawiaste odporne na suszę. W zieleń
wkomponowano alejki, oczka wodne,
drewniane pomosty i siedziska. Pokrycie
dachów roślinnością zapewnia zwiększenie
powierzchni biologicznie czynnej (warunki
zabudowy wymagały zachowania 60%
takiej powierzchni), co pozytywnie
wpływa na stabilizację warunków termicznych – zmniejsza ryzyko powstania przy
kompleksie zabudowań tzw. wyspy ciepła.
Takie rozwiązania zastosowano m.in. dlatego, że grunt przeznaczony pod budowę
biurowców, znajduje się w klinie napowietrzającym* miasto. Warszawa posiada 9
takich klinów, koncentrycznie prowadzących do centrum miasta. Najważniejszym jest „korytarz Wisły”, przecinający

Kliny napowietrzające warszawscy
urbaniści planowali już przed ponad 100
laty, gdy Warszawa była jeszcze miastem

o bardziej zwartym charakterze zabudowy
niż obecnie. Przez długi czas tereny te pozostawały pod faktyczną ochroną, również
po wojnie. Z czasem przepisy uległy modyfikacjom i w niektórych klinach dopuszczono niewysoką zabudowę mającą spełnić
szereg warunków. Zdania współczesnych
urbanistów są podzielone. Niektórzy
uważają, że obecnie kliny napowietrzające,
przy dość rozproszonej zabudowie jaka
powstała przy odbudowie miasta po 1945
roku nie są już na tyle istotne, inni bronią
koncepcji pozostawienia rezerw takich
terenów. Nie ulega jednak wątpliwości, że
są to tereny zapewniające warszawiakom
zieleń i odrobinę przestrzeni w tkance
miejskiej i warto o nie dbać, a ewentualna
zabudowa powinna spełniać wszelkie
wymagania pod względem ekologii.
Business Garden to na pewno jeden
z najpiękniej zagospodarowanych fragmentów przestrzeni miejskiej w Warszawie – warto go odwiedzić!

fot. Małgorzata Brzózka
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całą stolicę. Pozostałe związane są
z niezabudowanymi terenami kolejowymi
lub szerokimi ciągami komunikacyjnymi
(klin „kolejowy zachodni”, „kolejowy
wschodni”, „Alej Jerozolimskich”)
i oczywiście terenami zielonymi (klin
„bemowski” z włączeniem obszaru lotniska Babice, „podskarpowy” wzdłuż
skarpy wiślanej ciągnący się od Powsina,
przez Kabaty i Ursynów, „wilanowski”,
„bródnowski” oraz „mokotowski” obejmujący tereny lotniska im. Fryderyka
Chopina i tereny zielone wzdłuż ulicy
Żwirki i Wigury na pograniczu dzielnic
Włochy, Ochota i Mokotów aż po Pole
Mokotowskie).

Małgorzata Brzózka

* kliny (korytarze) napowietrzające – tereny niezabudowane
służące umożliwieniu cyrkulacji poziomej i regeneracji
powietrza w mieście.
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Kącik adopcyjny

Na Paluchu

tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy

Tiger – 9-letni piesek znaleziony w lipcu
2008 r. w pobliżu ogrodów działkowych
przy ul. Paluch, wykastrowany w Schronisku. Tiger jest psem silnym i energicznym, dodatkowo budzi respekt swoją
posturą i zdecydowanym charakterem,
słowem – nie jest to pies dla każdego.
Może dlatego czeka na nowy dom już
przeszło 6 lat? Potrzebuje opiekuna doświadczonego i konsekwentnego, który zapewni mu zajęcie i odpowiednią dawkę
ruchu. Nie żyje w zgodzie z innymi psami,
może tolerować suczkę.

fot. Schronisko na Paluchu

Chcesz poznać Tigera?
W Schronisku pytaj o numer 1850/08.

Batman – 8-letni piesek w typie dużego
sznaucera znaleziony w lipcu 2008 r. przy
ul. Żwirki i Wigury. Bardzo żywotny,
ruchliwy i wszędobylski, jego nowy opiekun powinien mieć zdecydowany charakter i zamiłowanie do aktywnego trybu
życia. Batman zdarzają się też konflikty z
innymi psami, jednak przy umiejętnym
prowadzeniu wszystkie te „niedoskonałości” powinny być łatwe do opanowania.

fot. Schronisko na Paluchu

Chcesz poznać Batmana?
W Schronisku pytaj o numer 1732/08.
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