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Piknik na pożegnanie lata
W sobotę 5 września br., na osiedlu Chrobry, odbył się dzielnicowy ,,Piknik na pożegnanie lata”.
Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy tak licznie przybyli, by bawić się razem z nami.
zujący jak prawidłowo ćwiczyć...
Nasze stoisko Urzędowe przeżywało
prawdziwe oblężenie od początku do
końca pikniku. Mieszkańcy odpowiadali
na pytania i wygrywali dzielnicowe
gadżety.
Dom Kultury ,,Włochy” nie mógł wprost
nadążyć z rozdawaniem ulotek na temat
dnia otwartego i swojej oferty, co przyniosło efekt już następnego dnia na dniu
otwartym w Okęckiej Sali Widowiskowej.

Darmowa grochówka skończyła się po
półtorej godziny, więc obiecujemy, że
następnym razem zamówimy jej dwa
razy tyle...
Jednym słowem frekwencja dopisała.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się
w tak samo licznym, albo jeszcze liczniejszym gronie i że piknik na pożeganie lata
na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń
naszej dzielnicy.
Do zobaczenia za rok.

fot. UD Włochy

Atrakcji było dużo - występ Zespołu
Edyta Band (widać i słychać było, jak
niesamowite postępy zrobili podczas
obozu wakacyjnego), energetyczny
bałkańsko-słowiański występ zespołu
Baxtori (porywali do tańca!), koncert
Aliny Małachowskiej z przyjaciółmi
(refleksyjny i liryczny), liczne gry i zabawy dla dzieci, w tym trampolina
bungee, dmuchańce, zabawy w indiańskiej
wiosce i militarne, ponadto wyprzedaż
garażowa i zabawy plastyczne, instruktor
na pobliskiej siłowni plenerowej, poka-
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Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz na Okęciu
W niedzielę 20 września, w Okęckiej Sali Widowiskowej odbył się koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, inaugurujący sezon kulturalny 2015/2016.
Pani Alicja nie zawiodła publiczności.
Zaśpiewała wszystkie swoje największe przeboje, jak ,,Być kobietą, być
kobietą”, ,,Jeszcze się tam żagiel bieli”
czy ,,Odkryjemy miłość nieznaną” oraz
kilka nowszych piosenek.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że
z Włodzimierzem Korczem w tym roku
obchodzą 40-tą rocznicę wspólnych
scenicznych występów.

Naszym mieszkańcom dziękujemy
za liczne przybycie i gorące przyjęcie
występu.
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fot. UD Włochy

Dziękujemy pani Alicji i panu Włodzimierzowi za przepiękny, pełny emocji
i humoru występ. Życzymy im wielu
kolejnych lat wspólnego tworzenia
wspaniałych przebojów.

71 rocznica wywózki włochowskich mężczyzn do Rzeszy
16 września 2015 roku, w 71 rocznicę tragicznego wydarzenia wywózki włochowskich mężczyzn
do Rzeszy, w naszej Dzielnicy jak co roku odbyły się uroczystości upamiętniające ten jakże ważny
dla tak wielu włochowskich rodzin dzień.
Tragedia dotknęła prawie wszystkie
włochowskie rodziny. Wielu ojców, synów
i braci już nie wróciło do domu. Być może
inaczej wyglądałoby życie wielu rodzin,
gdyby wydarzenie to nie miało miejsca.

Nasza tradycja i dziedzictwo są fundamentem siły naszej Ojczyzny. Dlatego co
roku zabiegamy o obecność na wydarzeniu
naszej młodzieży i dzieci. Oni mają prawo
oczekiwać jasnej przyszłości i prawdziwej
wolności. Mamy nadzieję, że nie zabraknie
nam determinacji, aby następnemu pokoleniu pozostawić Polskę wolną i bezpieczną.

Po złożeniu kwiatów i przemowach władz
Dzielnicy pod pomnikiem, wiele osób udało się
na pokaz filmu Jana Komasy ,,Powstanie
Warszawskie” w kinie Ada, oraz na Mszę Św.

w intencji poległych, pomordowanych,
zmarłych ofiar deportacji i Powstania
Warszawskiego do Kościoła Św. Teresy
od Dzieciątka Jezus przy Rybnickiej.

fot. UD Włochy

Cześć i chwała bohaterom!

fot. UD Włochy

Chcemy, aby pamięć o tym była dla nas
źródłem siły, nowej nadziei, a jednocześnie
przestrogą przed ponowną tragedią.

Biegi Przełajowe w 71 rocznicę
Jak co roku Włochowianie pobiegli dla deportowanych w 1944 roku mężczyzn.

fot. UD Włochy

Była to akcja represyjna niemieckiego okupanta za pomoc powstańczej Warszawie.
Ponad połowa z nich nie wróciła już do
domu, zamordowana w niemieckich obozach zagłady. Od 20 lat, dla zachowania
pamięci tych wydarzeń, Klub Sportowy
,,Przyszłość” przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Włochy organizuje zawody biegowe.
Tegoroczna edycja odbyła 10 września.
Rywalizacja na różnych dystansach
i kategoriach wiekowych toczyła się
od godz. 16.00. Ostatnim biegiem zawodów był Bieg Główny Otwarty na 5,5 km.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli
w ten sposób oddać hołd pamięci włochowskich mężczyzn. Do zobaczenia za rok.
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Projekt wielokulturowy ,,Warsaw for all”, w SP nr 66
W roku szkolnym 2014/15, klasa 5c ze Szkoły Podstawowej nr 66, realizowała projekt wielokulturowy
,,Warsaw for All – Warszawa dla wszystkich”.

Realizację projektu rozpoczęliśmy na początku roku, kiedy odbyły się pierwsze
zajęcia prowadzone przez Fundację Ocalenie pt: ,,Warszawskie Warsztaty Wielokulturowe”. Głównym celem warsztatów
było rozwijanie postaw otwartość, akceptacji i empatii wobec osób pochodzących
z innych kręgów kulturowych, służące
wspieraniu integracji tych osób oraz
włączaniu społecznemu tych osób w tym
szczególnie w środowisku szkolnym. Podczas zajęć uczniowie poznawali kulturę
Azji Południowo-Wschodniej, a przede
wszystkim kulturę Tybetu, kulturę Afryki,
czy Czeczenii.
Wzięliśmy także udział w lekcji na żywo
z Muzeum Historii Żydów Polskich. Poznaliśmy nie tylko najważniejsze tradycje
związane z kulturą żydowska, ale także
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fot. arch. szkoły

Projekt miał na celu uświadomienie
uczniom czym jest kultura, a zwłaszcza
wielokulturowość, zwracał także uwagę
na to, czym są stereotypy i jak należy je
obalać. W praktyce projekt ten powstał,
aby zapobiegać dyskryminacji i uczyć
tolerancji, w oparciu o zagadnienia
podkreślające wielokulturowość jednego
miasta - Warszawy.

prawdziwe historie Żydów dorastających
w przedwojennej Warszawie.
Nieobcy nam stał się również savoir –
vivre, czyli bon-ton, dzięki warsztatom
prowadzonym w Muzeum Etnograficznym, zatytułowanych: ,,O zachowaniu
przy stole, czyli kulturowy savoir-vivre”.
16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony
w 1995 r. z inicjatywy UNESCO.
W marcu, w naszej szkole gościli wolontariusze z Indonezji, Wietnamu i Brazylii,
zaproszeni w ramach projektu KidSpeak.

Działo się wiele więcej rzeczy. Napisaliśmy o najważniejszych. Projekt realizowaliśmy cały rok szkolny, a jego
ukoronowaniem był konkurs, na projekt
koszulki z hasłem ,,Warsaw for all”.
Mamy nadzieję, że doświadczenia
ubiegłego roku szkolnego ułatwią dzieciom zarówno odnalezienie swojego
miejsca w wielokulturowym świecie, jak
również ośmielą do korzystania z języka
angielskiego w komunikacji z obcokrajowcami.
Wychowawca klasy 6c
Magdalena Fimowicz-Wasiak

Street workout we Włochach
18 września br. odbyło się oficjalne otwarcie m.in. przez reprezentujących Zarząd
Dzielnicy Włochy Bernadetę Karczewską
i Jerzego Kowaliszyna - urządzeń do ćwiczeń typu street workout w Parku im. M.
Kotańskiego.
To wraz z podobnym zestawem urządzeń
na ul. Naukowej to kolejna propozycja
naszej dzielnicy, zachęcająca dzieci, młodzież i dorosłych do uprawiania sportu.

fot. UD Włochy

Pokaz ćwiczeń, oraz treningi i konkursy
dla mieszkańców poprowadziła warszawska grupa Ghetto Workout – organizacja, której celem jest popularyzacja
nie tylko street workout’u, ale przede
wszystkim zdrowego i aktywnego trybu
życia wśród osób w każdym wieku.
Zapraszamy do Parku Kotańskiego oraz
na ul. Naukową!

Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców
Bieżący harmonogram na stronie www.ud-wlochy.waw.pl w zakładce: ,,dla mieszkańców - sport i rekreacja” lub pod numerem telefonu 22 44 34 310 (Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji).
►Zajęcia rekreacyjne
14.09.2015 r. - 05.12.2015 r.
● Szkoła Podstawowa nr 88,
ul. Radarowa 4b
gimnastyka dla seniora
(zapisy na listę rezerwową)
- poniedziałek, godz. 17:00 – 17:45 oraz
17:45 – 18:30
- czwartek, godz. 17:00 – 17:45
- czwartek, godz. 17:45 – 18:30
pilates
- czwartek, godz. 18:15 – 19:15
aerobik
- czwartek, godz. 19:15 – 20:15
● Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
(dawna SP nr 227), ul. Astronautów 17
badminton
- poniedziałek, godz. 18:00 – 19:30
- piątek, godz. 18:35 – 20:05
● Gimnazjum Nr 112, ul. Solipska 17/19
fitness z elementami stretchingu i pilates
- piątek, godz. 17:15 – 18:15
● Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12a
aerobik
- wtorek, godz. 20:00 – 21:00
pilates
- środa, godz. 20:00 – 21:00
piłka siatkowa
- poniedziałek, godz. 19:30 – 21:30
- piątek, godz. 19:30 – 21:30

● Klub Sportowy „Przyszłość” –
Włochy, ul. Rybnicka 25
gimnastyka dla seniora
- poniedziałek, godz. 14:00 – 15:00
- czwartek, godz. 14:00 – 15:00

● Zespół Szkół nr 17, ul. Promienista 12a
piłka siatkowa
- poniedziałek, godz. 15:30 - 19:30
- wtorek, godz. 15:30 - 18:30
- piątek, godz. 15:30 - 19:30

►Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży w ramach ,,Programu Prezydenta m.st. Warszawy – otwarte obiekty
sportowe”
07.09.2015 r. - 18.12.2015 r.

►Zajęcia sportowo-rekreacyjne realizowane
w ramach Budżetu partycypacyjnego 2015
14.09.2015 r. – 13.12.2015 r.

● Szkoła Podstawowa nr 88,
ul. Radarowa 4b
piłka siatkowa
- poniedziałek, godz. 17:30 – 19:30
- wtorek, godz. 16:30 – 19:30
- środa, godz. 16:30 – 19:30
- czwartek, godz. 17:30 – 19:30
● Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
(dawna SP nr 227), ul. Astronautów 17
piłka siatkowa
- poniedziałek, godz. 13:45 - 18:45
koszykówka
- piątek, godz. 15:05 - 20:05
● Gimnazjum nr 114, ul. Malownicza 31a
koszykówka
- poniedziałek, godz. 14:30 - 17:30
- środa, godz. 14:30 - 17:30
- czwartek, godz. 13:30 - 16:30
piłka nożna
- wtorek, godz. 14:30 - 17:30
- piątek, godz. 14:30 - 17:30

● Gimnazjum nr 112, ul. Solipska 17/19
pilates
- sobota, godz. 10:00 – 11:00
- sobota, godz. 11:00 – 12:00
zdrowy kręgosłup
- poniedziałek, godz. 19:30 – 20:30
- piątek, godz. 19:30 – 20:30
● Przedszkole nr 419, ul. Ryżowa 17
samoobrona kobiet
(kontynuacja szkolenia, grupa średnio
zaawansowana)
- poniedziałek, godz. 19.00 – 20:15
- środa, godz. 19.00 – 20:15
● Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
(dawna SP nr 227) ul. Astronautów 17
Aktywne soboty!
(udostępnienie sali gimnastycznej SP 227
mieszkańcom)
19 września, godz. 10:00 – 13:00
17 października, godz. 10:00 – 13:00
14 listopada, godz. 10:00 – 13:00
5 grudnia, godz. 10:00 – 13:00
nr 10 (86) październik 2015
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Szkoła Podstawowa nr 87 ma nowych przyjaciół
Beztroski odpoczynek na piaszczystych plażach, dalekie podróże i zdobywanie szczytów już za nami.
Pierwszego września uczniowie wraz
z rodzicami punktualnie pojawili się
w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PPAK
,,Garłuch”, by wspólnie rozpocząć kolejny
rok nauki.

Nowe plany, wyzwania i obowiązki, jakie
podjęte zostaną przez każdego z uczniów,
nikogo tu nie martwiły. Tylko pierwszoklasiści wydawali się być nieco niepewni
i zagubieni. Uroczystą akademię, przygotowaną przez uczniów klas piątych,
z zainteresowaniem oglądali zaproszeni
goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Ważnym akcentem było przypomnienie
przez Panią Dyrektor Iwonę Krupińską
o 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Najistotniejszym jednak elementem

fot. arch. szkoły

Spotkanie to – choć ogrzewane mocnymi
promieniami słońca – nie nosiło śladu
tęsknoty za wakacjami. Zamiast niej
na szkolnych korytarzach słychać było
okrzyki radości na widok przyjaciół, z którymi dzieci rozstały się w czerwcu.

rozpoczęcia roku szkolnego było zawarcie
porozumienia z I Bazą Lotnictwa Transportowego. W ten sposób podkreślono
wcześniejszą już współpracę pomiędzy
szkołą, a wymienioną wcześniej jednostką
wojskową. Naszych nowych przyjaciół reprezentował kapitan Grzegorz Jodłowski,

który przekazał serdeczne pozdrowienia
od dowódcy płk D. Tatarowskiego.
Rok szkolny 2015/2016 – głośno i radośnie
– został rozpoczęty…
A.Osińska -Jarmul
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Włochy pięknieją – piknik przy płocie
W dniu 18 września przy ul. Astronautów 17 odbyła się impreza „Włochy pięknieją – piknik przy płocie”
współorganizowana przez Urząd Dzielnicy Włochy i realizowana w ramach inicjatywy lokalnej.

Przybyło ponad sto osób, które zaangażowały się w upiększanie naszej dzielnicy. Dla wielu z nich piknik był okazją do
spotkania znajomych oraz poznania swoich
sąsiadów, dla dzieci największą atrakcją
było malowanie (nie dla zabawy lecz naprawdę!) ławek i płotu. Z przyjemnością
informujemy, że trzy ławki pomalował
Paweł Fajdek z Wydziału Kultury, Sportu
i Rekreacji, który pilotował projekt ze
strony naszej dzielnicy. Wiele radości
wśród dzieci wywołało namalowanie
postaci Minionków z kreskówek, które wykonały Magdalena Karczmarczyk oraz
Patrycja Łukaszewska (malarka i mieszkanka naszej dzielnicy). W przerwie między malowaniem wszyscy byli częstowani

domowymi ciastami przyniesionymi przez
uczestników imprezy oraz bezpłatnymi
lodami i kiełbaskami z grilla. - Pogoda pokrzyżowała nam plany, bo pod koniec pikniku spadł deszcz. - opowiada Anna
Olej-Kobus, jedna z współorganizatorek
imprezy. - Dlatego nie udało się nam zrobić wszystkiego, co zaplanowaliśmy, ale
większość uczestników postanowiła dokończyć malowanie płotu podczas nieoficjalnych „piątków z pędzlem”. Ich
zaangażowanie w projekt dowodzi, jak bardzo był on potrzebny!
Różnica w wyglądzie otoczenia szkoły
jest ogromna, co widać porównując zdjęcia „przed” i „po”. Najlepszym podsumowaniem imprezy były pozytywne
komentarze po zakończeniu wydarzenia:
wiele dzieci chwaliło się bliskim i znajomym „swoimi” przęsłami i ławkami.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będą
pomysłodawcami kolejnych inicjatyw
lokalnych w swoim otoczeniu!
AK

fot. Anna Olej-Kobus

Celem inicjatywy była integracja mieszkańców połączona z wspólną pracą polegającą na pomalowaniu płotu od strony
Hynka oraz ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 227. - Płot był już mocno zardzewiały, a ławki były w smutnym,
brązowym kolorze. - mówi Joanna Rudzińska, jedna z pomysłodawczyń wydarzenia.
- Pomyśleliśmy więc, że skoro tyle osób co
dzień mija ten płot, warto go odmalować.
Do działania zaprosiliśmy okolicznych
mieszkańców oraz dzieci. Bardzo się zaangażowały w malowanie i mamy nadzieję, że
teraz będą traktować swoje otoczenie jako
miejsce, które współtworzyli.

nr 10 (86) październik 2015

11

Skąd się wzięła nazwa „Okęcie”
Było kiedyś takie miejsce okątne...
W ostatnim numerze biuletynu pisałem
o innych miejscowościach noszących
nazwę Włochy. O innych „Okęciach” napisać nie mogę, bo nazwa ta, nigdzie
indziej nie występuje. Jest niepowtarzalna,
choć jeszcze w XIX w. pod Wieluniem
istniało niezamieszkałe miejsce – jakaś
polana czy uroczysko, tak właśnie nazywane. Jednakże to podwieluńskie Okęcie,
w początku XX w. zatraciło swą własną
nazwę. Dziś na mapie Polski widnieje
tylko jedno Okęcie - osiedle w naszej
dzielnicy, powszechnie znane z największego w Polsce lotniska.
Przyjrzyjmy się etymologii tej niepowtarzalnej nazwy.
Spróbujmy wyobrazić sobie jak wyglądała
nasza dzielnica w średniowieczu. Ludzi
było tu niewielu. Niespełna tysiąc mieszkańców żyło w prostych chatach, nieopodal rzeczki Sadurka. Ta płynęła leniwie,
przez pola, mokradła i łąki, co dawało
szansę połowu ryb, polowań na kaczki
i wypasu bydła. Niewielkie okoliczne gaje,
dostarczały opału i owoców leśnych.
Jedyną okazałą budowlą był kościół
św. Katarzyny na służewieckim wzgórzu,
erygowany w 1238 roku. Kościół ten stał
się pierwszą parafią dla mieszkających nad
Sadurką ludzi i pozostał parafią na lat przeszło 500.
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Dziś Sadurki już nie ma, a jedyną pozostałością po niej jest malowniczy staw
o nazwie dawnej rzeczki. To właśnie tu,
na ziemiach należących do średniozamożnego rycerstwa z rodu Rakowskich,
najpewniej w XIV wieku, zaczęło powstawać nowe ludzkie siedlisko. Rakowscy
mieszkali rzecz jasna na Rakowie, potem
też na Rakowcu, i to właśnie te wsie,
stanowiły lokalne centrum tutejszego życia
gospodarczego. Gospodarze z Rakowa
czy Rakowca mogli z lekceważeniem
spoglądać na nową osadę, leżącą z boku
dróg prowadzących do Warszawy, otoczoną z dwóch, a może i z trzech stron,
przez ziemie należące do innych familii.
Jednakże ta wciśnięta w kąt dóbr Rakowskich osada, w XV wieku rozpoczęła
samodzielny żywot. Zaczynała się liczyć,
więc przylgnęła do niej nazwa własna.
Leżąca w kącie, a więc w staropolskim
„okącie”, została nazwana „Okąciem”.
Z biegiem lat, to dawne „okącie” zostało
przekształcone w dobrze nam znane dzisiejsze „Okęcie”.
Okęcie po raz pierwszy uwieczniono na
dokumencie wystawionym w 1421 roku.
Wiemy, że w XV wieku mieszkali tu
drobni rycerze z rodu Wierzbowców.
Znamy ich imiona: Sławek, Krystyn,
Mikołaj, Marcin. Pieczętowali się herbem

Antoni Onufry Okęcki - biskup chełmiński
(portret malarz nieznany, poł. XVIII w.)

Radwan. W kolejnych wiekach, ci którzy
gospodarzyli na Okęciu, uformowali swe
nazwisko Okęccy. Najsławniejszy z nich
Antoni Onufry Okęcki, był za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, najpierw
biskupem chełmińskim, a potem nawet
kanclerzem koronnym. Okęcki zmarł w
końcu XVIII w. Wkrótce na Okęciu pojawili się nowi gospodarze, państwo Łabęccy
(o których pisałem w lipcu, w numerze 6
naszego biuletynu). W wieku XX dawne
„okącie” leżące z dala od głównych tras,
stało się ważnym centrum komunikacyjnym. Teraz malutki Raków, leży na uboczu
potężnego Okęcia. Role się odwróciły.
Robert Gawkowski

„Temat na pierwszą stronę” Umberto Eco
...czyli wizja świata rządzonego przez media…
W dzisiejszych czasach bardzo popularne
stało się stwierdzenie, że media stanowią
czwartą władzę. Niewątpliwie jest w tym
dużo prawdy, którą stara się udowodnić
Umberto Eco w swojej najnowszej powieści „Temat na pierwszą stronę” (Noir sur
Blanc, 2015).
Jest to ciekawa opowieść polityczno-kryminalna. Mamy tutaj intrygę sensacyjną,
teorie spiskowe, trochę cynizmu i dużą
dawkę groteski. Odnajdujemy też elementy
romansu.
Główny bohater to niejaki redaktor Colonna, który dostaje propozycję napisania
książki, opowiadającej o roku pracy nad
przygotowaniem do publikacji nowego
dziennika „Jutro”. Bezpośredni zleceniodawca, redaktor Simei, wyjaśnia Colonnie
na czym ma ona polegać. Gazeta, będzie
się opierać na założeniu, że „wczorajsze”
wiadomości nikogo już nie interesują,
natomiast te „jutrzejsze” jak najbardziej.
Dziennik ma wyprzedzać inne dzienniki
wiadomościami o jeden dzień i informować o tym, co dopiero się wydarzy.
W nowej gazecie mają się pojawić artykuły
oparte na domniemaniach, plotkach i przypuszczeniach, podawanych jako rzekome

fakty. W zamierzeniu wydawcy „Jutro” ma
nigdy się nie ukazać, poza jedynym numerem zerowym. Prace nad nim były tak naprawdę intrygą, która miała pomóc Simei
wejść na salony. Przerażeni politycy, biznesmeni i inni wpływowi ludzie zapłacą,
by tytuł nigdy się nie ukazał. W wyniku
podstępu Simei dołączy do elity, ludzi należących do wąskiego grona. Redaktor Colonna ma opisać całą historię w książce,
której jednak oficjalnym autorem zostałby
Simei.
Taki zwrot akcji daje autorowi okazję do
kpin z tabloidowego sposobu myślenia
i manipulacji medialnych. Umberto Eco
pokazuje jak wiele w naszym życiu jest
sztucznie wykreowane i zmanipulowane.
Tym samym daje do zrozumienia, że to od
nas samych zależy, czy uwierzymy w te
tabloidowe news’y czy nie. Czy uznamy je
za prawdziwe? Co jest kłamstwem? Jak
odnaleźć się w rzeczywistości pełnej niejasności i intryg? Ocena należy do każdego
z nas i naszej samodzielności myślenia.

Dodatkowo książka zawiera dużo informacji o włoskiej polityce oraz historii tego
kraju.
Iwona Trzos, Czytelnia Naukowa nr VI

Lekturę tę polecam nie tylko miłośnikom
twórczości Umberto Eco, ale również
wszystkim tym, którzy dopiero zaczynają
przygodę z tym znakomitym pisarzem.

Książka jest dostępna w:
Wypożyczalnia nr 30, ul. Chrościckiego 2,
Wypożyczalnia nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A
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ALKOHOLOWI STOP!
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy
Dzielnicowy Zespół Włochy zaprasza!
ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa, tel. (22) 44 34 474
Przewodniczący – Juliusz Kostrzewski – tel. 697 596 544
Dyżury członków Dzielnicowego Zespołu – wtorki, godz. 18.00-19.30
Do zadań Zespołu należy m.in.:
► podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
► kierowanie wniosków do sądu w sprawach obowiązkowego leczenia odwykowego,
► podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
uruchomienie procedury Niebieskiej Karty, udzielanie informacji o możliwościach
skorzystania z pomocy,
► udzielanie informacji z zakresu problematyki uzależnień od alkoholu,
► motywowanie do podjęcia leczenia osób nadużywających alkoholu.
L.p.

1
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Radni Dzielnicy Włochy

dzień

godzina

miejsce

I wtorek m-ca

17.00 - 18.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p. 225 (oprócz lipca i sierpnia)

każdy piątek m-ca

16.00 - 17.00

Klub „Stokrotka”, al. Krakowska 274 (oprócz lipca i sierpnia)

Baranowska Teresa

telefon / e-mail

503 724 670

2

Berłowska Halina

I poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

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

3

Brzózka Małgorzata

III wtorek m-ca

17.00 - 18.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p. 225

4

Brzywca Anna

I wtorek m-ca

18.00 - 19.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

5

Ciekańska Sylwia

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

6

Czuma Krzysztof

I wtorek m-ca

7

Górska Małgorzata

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

8

Jastrzębska Klaudia

II poniedziałek m-ca

18.30 - 19.30

Kawiarnia ,,Co Nieco”, ul. ks.J.Chrościckiego 15

572 392 353

9

Kostrzewski Juliusz

II i IV wtorek miesiąca

18.00 - 19.00

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, ul. Centralna 24

697 596 544

10

Krupiński Andrzej

III piątek m-ca

16.00 - 17.00

Szkoła Podstawowa 87, ul. Malownicza 31A

11

Kułakowska Elżbieta

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

12

Młynarek Christian

18.00 - 19.00

691 651 251
ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka w Parku Kombatantów

(22) 443 42 12

18.00 - 19.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p.225

III czwartek m-ca

18.00 - 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35

19.00 - 20.00

Artystyczny Dom Animacji - ADA, ul. ks.J.Chrościckiego 14
oraz po indywidualnym umówieniu telefonicznym

17.00 - 18.15

Budynek Spółdzielni SBM DOM, ul. Fasolowa 37

18.30 - 19.30

Artystyczny Dom Animacji - ADA, ul. ks.J.Chrościckiego 14

Pietrzyk Damian

II wtorek m-ca

14

Piliński Sebastian

I poniedziałek miesiąca

502 061 561

502 660 615

15

Pisarek Tomasz

I i III poniedziałek m-ca

16.30 - 18.00

Ratusz, al. Krakowska 257, p.225
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

16

Siemińska Dagmara

III środa m-ca

16.30 - 17.45

Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a, III p.

17

Sobociński Cezary

każdy poniedziałek m-ca

18.00 - 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35 lub po uzgodnieniu telefonicznym

18

Sosnowski Radosław

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

19

Szczepańska Elżbieta

III środa m-ca

17.00 - 18.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

20

Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

16.00 - 18.00

Budynek Wielofunkcyjny, ul. 1 Sierpnia 36a

21

Janusz Wojdalski

II środa m-ca

17.00 - 19.00

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

III środa m-ca

17.00 - 18.00

Dom Kultury WŁOCHY, ul. B. Chrobrego 27
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(22) 862 84 18
603 894 999

I czwartek m-ca

13

570 732 358

609 666 933

606 333 338
606 679 603

602 327 558

Kącik adopcyjny

Na Paluchu
tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy
www.napaluchu.waw.pl

fot. Schronisko na Paluchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

fot. Schronisko na Paluchu

Pedro – spory, molosowaty pies w wieku
ok. 8 lat, znaleziony w październiku 2010 r.
przy ul. Na Skraju, wykastrowany w Schronisku. Wesoły i łagodny, uwielbia się
bawić, ma jednak lekką skłonność do dominacji, dlatego polecamy go doświadczonemu opiekunowi, bez małych dzieci.
Cierpi na nieznaczną wadę postawy i nie
powinien być narażany na szczególnie
intensywny wysiłek fizyczny.
Chcesz poznać Pedro?
W Schronisku pytaj o numer 2692/10.

Ritka – średnia sunia w wieku ok. 5 lat,
znaleziona w marcu 2011 r. przy Al. Jerozolimskich, wysterylizowana w Schronisku. Radosna, kontaktowa, a nade
wszystko uwielbia przebywać w ludzkim
towarzystwie.
Chcesz poznać Ritkę?
W Schronisku pytaj o numer 694/11.
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