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Dzień Edukacji Narodowej we Włochach
W październiku, jak co roku w naszej dzielnicy odbyły się uroczystości związane z Dniem Edukacji
Narodowej.
Zarząd Dzielnicy Włochy wręczył nagrody
Prezydenta m.st. Warszawy i Burmistrza
Dzielnicy Włochy dyrektorom i nauczycielom włochowskich placówek, za osiągnięcia w ich pracy.

Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy:
• Agnieszka Rowińska – dyrektor Przedszkola nr 77,
• Iwona Rydlewska – dyrektor Gimnazjum
nr 112,
• Paweł Jarosz – Gimnazjum 112 (nauczyciel WOS-u i historii);

Agnieszka Rowińska - dyrektor Przedszkola nr 77

Iwona Rydlewska - dyrektor Gimnazjum nr 112

Podstawowej nr 88,
• Irena Kisielew – Szkoła Podstawowa
nr 88 (nauczycielka j. angielskiego),
• Anna Kuligowska-Skwiarniuk – Szkoła
Podstawowa nr 88 (edukacja wczesnoszkolna),
• Mirosława Żukowska – Szkoła Podstawowan nr 88 (nauczyciel świetlicy),
• Lech Koziejowski – Szkoła Podstawowa
nr 94 (wychowanie fizyczne),
• Grzegorz Styczyński – Szkoła Podstawowa nr 94 (wychowanie fizyczne),
• Joanna Czyżak – wicedyrektor Gimnazjum nr 112,
• Elżbieta Krysztofiak – Gimnazjum
nr 112 (nauczycielka j. niemieckiego),
• Gabriela Milewska – Gimnazjum nr 112
(nauczycielka fizyki),
• Beata Wilkowska – Gimnazjum nr 112
(pedagog szkolny),
• Marcin Wysokiński – Gimnazjum nr 112
(nauczyciel j. angielskiego),

• Paulina Nowak-Drapińska – Zespół Szkół
nr 17 (nauczycielka j. polskiego),
• Aneta Rachtan – Zespół Szkół nr 17
(nauczycielka j. polskiego),
• Maciej Kołodziej – ZSBN (nauczyciel
informatyki).
Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 87
jako jedna z 13 szkół w Polsce w tym
roku otrzymała tytuł „Szkoły na medal”.
Uroczystość, która odbyła się w SP 87
swoją obecnością uświetniła Minister
Edukacji Narodowej - pani Joanna Kluzik Rostkowska, a także Zarząd i Radni
z naszej Dzielnicy.
Dziękujemy naszym nauczycielom za ich
pracę i jakże wdzięczny trud, związany
z wychowywaniem kolejnych pokoleń
Polaków. Do zobaczenia za rok!

fot. UD Włochy

Nagrody Burmistrza Dzielnicy Włochy:
• Aleksandra Dawidowicz – dyrektor Przedszkola nr 29,
• Dorota Babiak – dyrektor Przedszkola
nr 77,
• Grażyna Zwierz – dyrektor Przedszkola
nr 419,
• Ryszard Szczepański – dyrektor Zespółu
Szkół im. Bohaterów Narwiku,
• Beata Klekocka – nauczycielka w Przedszkolu nr 77,
• Agata Miłońska – nauczycielka w Przedszkolu nr 314,
• Katarzyna Murawska – nauczycielka
w Przedszkolu nr 314,
• Agnieszka Osińska-Jarmul – Szkoła Podstawowa nr 87 (edukacja wczesnoszkolna),
• Katarzyna Kudyk – Szkoła Podstawowa
nr 87 (nauczyciel świetlicy),
• Ada Kołakowska – wicedyrektor Szkoły

fot. UM Warszawa

Nagrody otrzymali:
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
i Nauczyciela Roku 2015
• Katarzyna Nowak-Zawadzka – Szkoła
Podstawowa nr 87 (pedagog szkolny);

Od lewej: Bernadeta Karczewska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy, Jerzy Kowaliszyn - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy, Michał Wąsowicz - Burmistrz
Dzielnicy Włochy, Joanna Kluzik Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej, Andrzej Krupiński - Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy.
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,,Nauczyciel Roku 2015” pracuje we Włochach
Pani Katarzyna Nowak-Zawadzka wygrała w konkursie, którego celem jest uhonorowanie nauczycieli,
cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się we wtorek, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Dzięki jej inicjatywie szkoła otrzymała
sprzęt do terapii uwagi słuchowej metodą
francuskiego otolaryngologa Alfreda Tomatisa kupiony ze środków unijnych, zorganizowała też dla przedstawicieli szkoły
bezpłatny kurs z zakresu terapii uwagi
słuchowej. W innej akcji pani Katarzynie
udało się zdobyć pieniądze na zakup

sprzętu do terapii integracji sensorycznej.
Przekonała uczniów i absolwentów do pomocy w uprzątnięciu i przygotowaniu
pomieszczenia na salę do tej terapii. Zmobilizowała ponadto dzieci i rodziców do
wsparcia dwóch projektów w ramach
budżetu partycypacyjnego - zakupu sprzętu
do terapii Warnkego oraz wykonania murali na elewacji szkoły.
Trzy lata temu nauczycielka skrzyknęła
przyjaciół szkoły i namówiła ich do
założenia Stowarzyszenia Sercem Malowane. Dzięki stowarzyszeniu udało się
ufundować paczki dla najuboższych
rodzin, zorganizować m.in. szkolenie dla
nauczycieli, kupić sprzęt multimedialny
dla szkoły.
Konkurs ,,Nauczyciel Roku” odbywał się
po raz czternasty. Organizuje go tygodnik
,,Głos Nauczycielski” wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Kandydatów
zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie,

fot. PAP

Katarzyna Nowak-Zawadzka pracuje
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 Pułku Piechoty AK
,,Garłuch” na Okęciu. Jak zauważyli organizatorzy konkursu, do szkoły tej chodzą
dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym, znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej,
korzystające z pomocy socjalnej, z programów dożywiania, wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratora czy asystenta
rodzinnego. Podkreślają, że pani Katarzyna walczy o każde dziecko, a broni
nigdy nie składa. Pracuje nie tylko z dziećmi, ale też z całymi ich rodzinami.

Katarzyna Nowak-Zawadzka - SP 87

rodzice, samorządy i organizacje społeczne.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Ślubowanie włochowskich „pierwszaków” 2015
Jak co roku odbyły się w naszej dzielnicy ślubowania klas pierwszych. I tych młodszych i starszych
– gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W tym roku przybyło nam w dzielnicy
dużo pierwszoklasistów – mamy 11 oddziałów klas pierwszych w SP 94 przy
ul. Cietrzewia, 6 oddziałów w SP 66 przy
ul. Przepiórki, 2 oddziały w SP 87 przy
ul. Malowniczej, 3 nowe klasy w SP 227
przy ul. Astronautów, 5 oddziałów w SP 88
przy ul. Radarowej, 4 oddziały Gimnazjum
113 przy ul. Promienistej, aż 8 oddziałów
w Gimnazjum 112 przy ul. Solipskiej,
jedna klasa Liceum oraz 4 klasy w Technikum przy ul. Gładkiej.

fot. UD Włochy

Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom życzymy powodzenia w dalszej
edukacji.
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Koncert Sinfonia Viva
3 października 2015 r. w Okęckiej Sali Widowiskowej odbył się koncert orkiestry Synfonia Viva
pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza.

Zabrzmiał Chopin i Lutosławski. Było
lirycznie, ale też wzruszająco. Gdy dzieci
zaśpiewały ,,Warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień Twój,
stolico damy krew!” w niejednym oku
zakręciła się łza. Podobnie było podczas
wykonania utworów ,,Warszawo ma” czy
,,Dziś idę walczyć mamo”. Gdy pod koniec
koncertu zabrzmiała ,,Rota”, publiczność
wstała i odśpiewała utwór wraz z chórem.
Dziękujemy wszystkim, tak licznie przybyłym mieszkańcom za entuzjastyczne
przyjęcie koncertu. Mamy nadzieję, że
w ten sposób łatwiej jest zapamiętywać

następnym pokoleniom ważne wydarzenia
historyczne naszego kraju.
W tym miejscu warto przytoczyć ostatnie,
dramatyczne przemówienie radiowe
ówczesnego prezydenta Warszawy
Stefana Starzyńskiego do mieszkańców
stolicy: ,,Chciałem, by Warszawa była
wielka. Wierzyłem, że wielka będzie. Ja
i moi współpracownicy kreśliliśmy plany,
robiliśmy szkice wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej
to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. Nie za
lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś widzę
wielką Warszawę. Gdy teraz do was
mówię, widzę ją przez okna w całej wielkości i chwale, otoczoną kłębami dymu,
rozczerwienioną płomieniami ognia, wspaniałą, niezniszczalną, wielka, walczącą
Warszawę. I choć tam, gdzie miały być
wspaniałe sierocińce - gruzy leżą, choć
tam, gdzie miały być parki - dziś są barykady gęsto trupami pokryte, choć płoną
nasze biblioteki, choć palą się szpitale - nie

fot. UD Włochy

Orkiestra wystąpiła z chórem mieszanym
i dziecięcym Artos. Koncert odbył się
dla upamiętnienia bohaterskiej obrony
Warszawy w 1939 roku. Pamiętajmy, że
bombardowana przez Luftwaffe, ostrzeliwana przez artylerię, atakowana przez
pancerne dywizje Wehrmachtu stolica
Polski broniła się aż cztery tygodnie...

za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś
Warszawa broniąca honoru Polski jest
u szczytu swej wielkości i sławy”.

Koncert poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych
18 października o godz. 20.00 w Okęckiej Sali Widowiskowej odbył się zorganizowany przez Radę
i Zarząd Dzielnicy Włochy koncert poetycko-muzyczny poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Niezłomnych.
Koncert oparty był na poezji Przemysława Dakowicza, jednego z najwybitniejszych współczesnych poetów. Poezja
ta jest częścią tomu wierszy pt. ,,Łączka”.
Muzykę skomponował Mikołaj Hertel.

Jak pisze autor: „Czy będziemy w stanie
sprostać temu wyzwaniu, przed którym
stawia nas nasza własna przeszłość? Czy
zdołamy doprowadzić do końca proces

rekonstruowania naszej zgruchotanej
tożsamości? Co możemy dać oprócz wielkich słów i symbolicznych gestów? Cokolwiek by to miało być, pamiętajmy, byśmy
wzrok mieli utkwiony w „Łączce”.
Bo „Łączka” to Polska.
Bo Polska to „Łączka”.

fot. UD Włochy

Wykonawcami koncertu byli:
Jerzy Zelnik - recytacja, Ewelina Sied-

lecka-Kosińska - śpiew, Katarzyna Kamer
- wiolonczela. W roli komentatora wystąpił
sam Przemysław Dakowicz.
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Startuje trzecia edycja budżetu
partycypacyjnego Warszawy!
Podstawą budżetu partycypacyjnego są pomysły zgłoszone przez mieszkańców,
czyli tzw. projekty. Mogą one dotyczyć
wielu sfer, jakimi na co dzień zajmuje się
urząd dzielnicy czy jednostki miejskie
(np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd
Oczyszczania Miasta): sportu, rekreacji,
edukacji, kultury, komunikacji, ochrony
środowiska, pomocy społecznej, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej, itp.
Co nowego w 3 edycji?
• składanie projektów rozpocznie się
wcześniej – już od 16 listopada!
• jeden projekt będzie mógł mieć aż trzech
autorów, a nie jednego jak dotychczas;
• brak preselekcji – wszystkie projekty
pozytywnie zweryfikowane trafią pod
głosowanie;
• wszystkie dzielnice, które przeznaczą na
budżet partycypacyjny co najmniej 1 mln
ze swojego budżetu, będą musiały podzielić się na mniejsze obszary;
• nowa procedura odwoławcza – w przypadku zastrzeżeń do wyniku weryfikacji
projektu będzie można prosić o jej powtórzenie;
• znacznie zwiększana będzie rola zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
w dzielnicach – oprócz swoich dotychczasowych kompetencji zespoły będą m.in.
oceniać ogólnodostępność każdego z projektów, od zespołów będzie zależeć
uwzględnienie odwołania od wyniku weryfikacji;

• zmienia się sposób głosowania papierowego – oddanie papierowej karty możliwe
będzie tylko osobiście w punkcie do głosowania (osoby, które ze względów zdrowotnych nie będą w stanie dotrzeć do punktu
do głosowania, będą mogły oddać kartę
pracownikowi urzędu w miejscu swojego
zamieszkania).
Harmonogram:
• zgłaszanie projektów – od 16 listopada
2015 r. do 15 stycznia 2016 r.;
• dyskusje na projektami – od 15 lutego do
6 marca;
• weryfikacja zgłoszonych projektów – od
14 marca do 31 maja;
• losowanie kolejności projektów na listach
– do 2 czerwca;
• spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie – do 24 czerwca;
• głosowanie – od 14 do 24 czerwca;
• ogłoszenie listy projektów do realizacji –
do 15 lipca.
Zasady budżetu partycypacyjnego
w Dzielnicy Włochy na rok 2017:
• w budżecie partycypacyjnym 2017

mieszkańcy Włoch mają do wydania
1 345 000 zł;
• można zgłaszać projekty zlokalizowane
na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy lub na nieruchomościach stanowiących własność m.st.
Warszawy, obciążoną na rzecz osób trzecich pod warunkiem, że projekty te mają
charakter inny niż inwestycyjny, a do
formularza zgłoszeniowego zostanie
dołączona zgoda dysponenta terenu na nieodpłatne wykorzystanie tego terenu do
celów realizacji projektu;
• można zgłaszać projekty wyłącznie
o charakterze lokalnym, przyporządkowanym do któregoś z 4 obszarów (nie można
zgłaszać projektów o charakterze ogólnodzielnicowym);
• Włochy zostały podzielone na 4 obszary terytorialne – Stare i Nowe Włochy
oraz Wysokie i Niskie Okęcie;
• każdy z 4 obszarów otrzymuje równą
kwotę w wysokości 336 250 zł;
• górny limit wartości jednego projektu
w poszczególnych obszarach to 200 000 zł.

Granice obszarów wyznaczone są w następujący sposób:
I) Nowe Włochy: w obrębie zachodnio-północnych granic dzielnicy
Włochy od linii kolejowej Warszawa – Pruszków.
II) Stare Włochy: w obrębie północnej i zachodniej granicy dzielnicy
Włochy oraz od linii kolejowej Warszawa – Pruszków do al. Jerozolimskich (patrząc od granicy Warszawy), następnie ul. Łopuszańską,
następnie linią kolejki WKD (w stronę Warszawy), aż do granicy
dzielnicy Włochy z dzielnicą Ochota.
III) Wysokie Okęcie: w obrębie północno-wschodniej granicy dzielnicy Włochy
oraz od linii kolejki WKD (między granicą z dzielnicą Ochota a ul. Łopuszańską),
do ul. Łopuszańskiej, następnie wzdłuż al. Krakowskiej (w kierunku południowym), następnie ul. 17 Stycznia do ul. Skrzydlatej i tą ulica, aż do terenów Portu
Lotniczego, które to tereny również są granicą opisywanego obszaru.
IV) Niskie Okęcie: w obrębie południowo-zachodniej granicy dzielnicy Włochy (będącej również
granicą m.st Warszawy) oraz od Al. Jerozolimskich (patrząc od granicy Warszawy), następnie
ul. Łopuszańską, następnie wzdłuż al. Krakowskiej (w kierunku południowym), następnie ul. 17 Stycznia
do ul. Skrzydlatej i tą ulica, aż do terenów Portu Lotniczego, które to tereny również są granica
opisywanego obszaru.
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Połączenie Włoch z Bemowem otwarte!
15 października 2015 roku został otwarty został kolejny odcinek al. 4 Czerwca 1989 r. – od ul. Chrościckiego do ul. Połczyńskiej. Budowa trwała niespełna 21 miesięcy i udało się ją zakończyć przed
terminem.
Pierwszy odcinek o długości ok. 2600 m
został udostępniony do ruchu w 2013 r.
i umożliwił przejazd pomiędzy węzłem
Salomea w Al. Jerozolimskich, a ul. Chrościckiego. Fragment, który został otwarty
w październiku, to kolejnych 950 m drogi,
z czego 550 m przebiega po wiadukcie nad
torami stacji Warszawa Główna Towarowa.

Nowa droga to również nowa zieleń.
W rejonie inwestycji posadzono 122
drzewa - jesiony, klony, brzozy, świerki
oraz derenie, a także 250 krzewów róż.

6
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Al. 4 Czerwca 1989 r. ma w przyszłości
łączyć węzeł Salomea w Al. Jerozolimskich, poprzez ul. Lazurową z trasą S8.
Jej budowa została podzielona na odcinki.
Fragment od ul. Połczyńskiej do ul. Sterniczej ma powstać jeszcze przed końcem
2015 roku.

fot. www.zmid.waw.pl

Podczas wykonywania robót ziemnych
i warstw konstrukcyjnych jezdni pracowały nowoczesne maszyny wyposażone w
system sterowania 3D. Pozwoliło to utrzymać wysokie tempo robót oraz dużą precyzję w ich wykonywaniu. W szczytowym
okresie na budowie pracowało 120 osób.

fot. www.zmid.waw.pl

Nowa droga ma dwie jezdnie po dwa pasy
ruchu, obustronne chodniki dla pieszych
oraz drogi rowerowe. W ramach inwestycji
przebudowany został również fragment
ul. Połczyńskiej na długości ok. 600 m, a na
jej skrzyżowaniu z al. 4 czerwca 1989 r.
powstało rondo z sygnalizacją świetlną.

Baza świętuje już po raz czwarty
5 października 2015 r. Warszawa. Żołnierze, pracownicy wojska 1. Bazy Lotnictwa Transportowego
wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 4-lecie istnienia jednostki oraz ósmą rocznicę nadania sztandaru wojskowego.

W uroczystości udział wzięli: zastępca
Dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego - płk pil. Michał Erdmański,
przedstawiciele jednostek i instytucji
wojskowych, członkowie stowarzyszeń
kombatanckich, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych.

fot. Marcin Opiłowski

Obchody Święta 1. Bazy Lotnictwa Transportowego rozpoczęły się Mszą Św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
Następnie żołnierze i pracownicy wojska
stanęli do uroczystego apelu przed terminalem Wojskowego Portu Lotniczego.

żołnierzom i pracownikom cywilnym
za wspólną służbę i pracę oraz złożył
wszystkim najlepsze życzenia wielu
sukcesów zawodowych i osobistych.

z uwagi na przypadającą właśnie
w tym dniu rocznicę nadania sztandaru
1. Bazy Lotniczej, której kontynuatorką
tradycji jest 1 BLTr.

W tym wyjątkowym dniu, zastępca Dowódcy 3 SLTr - płk pil. Erdmański serdecznie pogratulował kadrze i pracownikom
wojska 1. Bazy Lotnictwa Transportowego wysokich kwalifikacji zawodowych,
a także rzetelnej pracy włożonej w rozwój
bazy.

Naczelnym punktem apelu było wręczenie
przez Dowódcę bazy odznak pamiątkowych 1 BLTr oraz statuetek Ikara za uzyskanie kolejnych progów nalotu. Uroczysty
apel zakończyła defilada pododdziałów
1 BLTr.

Dowódca 1 BLTr - płk pil. Dariusz Tatarowski w swoim wystąpieniu podziękował

Święto 1. Bazy Lotnictwa Transportowego
ustanowiono na dzień 5 października,

W dniu 5 października 2007 roku, z inicjatywy Społecznego Komitetu Fundatorów
sztandaru, skupiającego przedstawicieli
władz samorządowych dzielnicy Włochy
i środowiska żołnierzy Bazy Lotniczej
Armii Krajowej „Łużyce”, odbyła się
uroczystość nadania sztandaru 1. Bazie
Lotniczej.

Wielkie zawody małych śmigłowców o puchar
Burmistrza Dzielnicy Włochy
Zawody i zgromadzone wokół nich atrakcje, zgromadziły społeczność dzielnicy Włochy w dniu
26 września 2015 r. w Gimnazjum nr 114 przy ul. Malowniczej.

- zawody małych śmigłowców sterowanych czterokanałowo,
- rozdanie nagród i dyplomów – zakończenie imprezy lotniczej.
Jak można sądzić z wielu rozmów na sali
impreza podobała się zarówno zawodnikom jak i gościom, a cel popularyzacji
lotnictwa w tym modelarstwa został
osiągnięty.

fot. arch. A. Rudiuk

Była to spora impreza lotniczo – modelarska, zorganizowana przez Gimnazjum
wspólnie z Ligą Przyjaciół Polskiego Lotnictwa. Atrakcji było naprawdę wiele:
- prezentacja pierwszej w historii Warszawy klasy o profilu lotniczym,
- krótka prezentacja „Bitwy o Anglię”
w kolejną rocznicę bitwy, prezentację
uzupełnił pokaz walki powietrznej przez
dwa modele latające R/C,
- gra dydaktyczno – historyczna „Zwalczanie bombowców Luftwaffe zmierzających na Londyn”,
- pokazy akrobacji modelami R/C,
- gra dydaktyczno – historyczna „Desant
nad Arnhem” – lądowanie szybowców
transpotrowych,
- pokaz lotu modelu w rytmie muzyki,
- „Rola śmigłowców w siłach powietrznych Polski” – prelekcja kapitana pil.
Krzysztofa Grzeszczyka z lotniczej bazy
transportowej jako wprowadzenie do zawodów śmigłowcowych,
- zawody bardzo małych śmigłowców
sterowanych trzykanałowo,

Andrzej Rudiuk
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Pielgrzymka uczniów z ZS im. Bohaterów Narwiku
W dniu 7 października 2015 roku, maturzyści z liceum oraz technikum Zespołu Szkół im. Bohaterów
Narwiku w Warszawie, wraz z Dyrektorem Ryszardem Szczepańskim i katechetami, udali się na autokarową pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę.
Jak co roku, od 25 lat, pielgrzymka organizowana była przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki stało się zawołanie XII Dnia
Papieskiego Jan Paweł II – patron rodziny.
W dzień 7 października przypadło wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Wspomnienie to – jak wyjaśnił
kapłan przewodnik, zostało ustanowione
przez papieża Piusa V, na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto.
Skuteczność bitwy polegała nie tylko na
sile oręża, ale płynęła z żarliwej modlitwy
różańcowej, którą wznosili walczący.
Uświadomienie mocy modlitwy różańcowej zainspirowało młodzież do odmówienia pięciu tajemnic różańcowych podczas
drogi na Jasną Górę.

Tradycyjnie o 10.30 w auli ojca Augustyna
Kordeckiego, przywitał pielgrzymów
Mazowiecki Kurator Oświaty, po czym
wszyscy mogli wysłuchać znakomitego
wykładu ks. Piotra Pawlukiewicza.
Przesłanie wynikające z wykładu ogniskowało się wokół problemu dojrzewania
osobistego
(odnalezienia
własnej
tożsamości), dojrzewania do autentycznych i trwałych relacji oraz konieczności
dojrzewania w wierze. „Wiara musi dojrzewać. Nie wystarczy odmawianie tradycyjnego paciorka, tak, jak nie można
całe życie nosić tej samej sukienki – zauważył homileta. Wiara musi być autentycznym spotkaniem Jezusa, spojrzeniem
Mu w oczy” – podsumował.

fot. arch. szkoły

Podróż autokarem stała się także okazją
do zatrzymania się nad historią cudownego
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
i jej znaczenia w dziejach narodu.

Centralną częścią pielgrzymki była Msza
święta odprawiona pod przewodnictwem
biskupa pomocniczego archidiecezji
warszawskiej, ks. dra hab. Michała Janochy. W koncelebrze uczestniczyli także:
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci
i Młodzieży – ks. dr Marek Przybylski,
ks. mgr Jacek Laskowski – wizytator
i rejonowy duszpasterz dzielnicy Ochota,
a także ks. mgr lic. Tomasz Zaperty – koordynator Światowych Dni Młodzieży
w 2016 roku. Ks. biskup Michał Janocha,
wezwał w homilii młodych do radykalnego
podążenia za Jezusem w swoim życiu:
„Jesteście gotowi? To chodźcie”!

Brązowy Krzyż Zasługi
W dniu 9 października 2015 roku p. Juliusz Kostrzewski radny naszej
dzielnicy otrzymał odznaczenie. W imieniu Prezydenta wręczył go
Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski.
Juliusz Kostrzewski jest radnym dzielnicy Włochy od roku 2002 (obecnie przewodniczący komisji polityki społecznej
zdrowia i rodziny oraz wiceprzewodniczący komisji mieszkaniowej).
Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, za zasługi w pracy zawodowej
i społecznej został odznaczony Brązowym
Krzyżem Zasługi RP.
8
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Na uroczystości, która odbyła się w siedzibie Urzędu Wojewody wśród licznie zgromadzonych gości obecna była również
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy Bernadeta Karczewska.

- zachęcał, ukazując właściwą odpowiedź
człowieka na wyzwanie wiary.
Zwieńczeniem Eucharystii był Akt Zawierzenia Matce Bożej maturzystów Archidiecezji Warszawskiej. Młodzi powierzyli
Matce Najświętszej własną teraźniejszość
i przyszłość. Prosili o uwolnienie od niepewności i lęków, by móc właściwie rozeznać życiowe powołanie i podjąć zadania,
które Bóg przed nimi postawi.
ZS

Piknik włochowskich organizacji pozarządowych
19 września w Parku Kombatantów odbył się pierwszy Piknik włochowskich organizacji pozarządowych.

Atrakcje Pikniku
Na gości czekało wiele atrakcji przygotowanych przez organizacje pozarządowe
i Urząd Dzielnicy Włochy. Mieszkańcy
mogli skorzystać m.in. z punktów konsultacyjnych, czy punktów informacji o historii dzielnicy. Jednym ze stoisk był także
kiermasz używanych ubrań. Nie zabrakło
także atrakcji dla dzieci, m.in. zadań
plastycznych, mini turnieju piłki nożnej,
zabaw harcerskich. O smaczny poczęstunek zadbało Co Nieco Cafe. Można było
także zrobić sobie także pamiątkowe
zdjęcie w specjalnej fotobudce czy przy-

fot. UD Włochy

Pomysł Pikniku narodził się wśród
NGO wchodzących w skład Dzielnicowej
Komisji Dialogu Społecznego. Podczas
imprezy mieszkańcy mogli poznać bliżej
ich działalność, inicjatywy, w które mogą
się zaangażować, ale także dobre praktyki
i narzędzia, za pomocą których można
wpływać na różne obszary życia w naszej
dzielnicy. Była to także doskonała okazja
do integracji z sąsiadami i możliwość
skorzystania z ciekawej oferty kulturalnorekreacyjnej przygotowanej przez organizatorów.

piąć kartkę z własną inicjatywą na mapie
Starych/Nowych Włoch.
Tańce na dechach
Prawdziwym „gwoździem programu” były
Tańce na dechach, które rozpoczęły się o godz.
17:30. Na miłośników tańców (i nie tylko)
czekał drewniany parkiet i muzyka na żywo.

Ulica 1 Sierpnia żyje!
Te 63 dni, niezwykłej ofiarności Powstańców, pełne nadziei na wolną
Ojczyznę, istnieją w świadomości kolejnych pokoleń. Tak też było na pikniku patriotycznym „Ulica 1-go Sierpnia żyje”. Od
rana krzątali się wszyscy, cała społeczność
Szkoły Podstawowej nr 88, dzieci, rodzice
i nauczyciele. Ustawiali dekoracje, wznosili barykady. Przygotowywała się także
grupa historyczno-edukacyjna „Szare Szeregi”. Na kilka godzin boiska sportowe
zamieniły się w powstańczą Warszawę:
Filtrowa 68, gdzie padł rozkaz rozpoczęcia
Powstania, Wolska 40-miejsce walk „Parasola”, Świętokrzyska 28 – sławna „Pasieka”, siedziba Harcerskiej Poczty
Polowej i wreszcie ulica Puławska, jedno
z miejsc walk Zgrupowania „Baszta”.
Dzięki świadkom tamtego okresu, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością, ulica
1-ego Sierpnia tego dnia naprawdę żyła.
Były pokazy grupy historyczno-edukacyjnej, scenka oparta na relacjach Powstańców, mini gra miejska, pokazy minerek, tor
przeszkód, a wszystko poprzedzone biegiem powstańczym i meczem piłki nożnej.

fot. arch. szkoły

W sobotę 19 września 2015 roku w Parku Kotańskiego spotkali się wszyscy, którym okres od 1 sierpnia
do 2 października 1944 roku jest szczególnie bliski.

Były malowanki dla najmłodszych i śpiewanie powstańczych piosenek.

Dziękujemy sponsorom uroczystości.
Do zobaczenia za rok!
Irena Kisielew – Twórca Projektu
nr 11 (87) listopad 2015

9

30 lat pracy charytatywnej dla Włochowian
Poznajcie Państwo Siostrę Joachimę – w tym roku obchodzi rocznicę 80 urodzin oraz 30 lat pracy
charytatywnej w parafii Św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka.
Kim jest Siostra, która pomaga Włochowianom od ponad 30 lat? Przyszła
na świat w 1935 r. w Trzemeśni. Jako dwudziestoletnia dziewczyna wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie.
Śluby wieczyste przyjęła z rąk arcybiskupa Karola Wojtyły w 1964 r.
W październiku 1985 r. Siostra przybyła do
domu Córek Bożej Miłości w Warszawie,
by podjąć pracę w Caritas działającej
przy parafii św. Franciszka z Asyżu.
Od tamtej pory do jej zadań należy odwiedzanie ludzi chorych, samotnych, niepełnosprawnych, z którymi też wyjeżdża.
Stara się w delikatny sposób zaradzać potrzebom rodzin wielodzietnych, samotnych
matek, bądź tych, którzy z różnych
przyczyn znaleźli się w trudnym położeniu.
Co roku przygotowuje Dzień Chorego,
spotkanie wielkanocne czy też wigilię.
Przez 30 lat pracy w parafii św. Franciszka z Asyżu, s. Joachima żyje słowami
Jezusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych najmniejszych…”

fot. arch. Caritas

Warto także przypomnieć, że w 2014 r.
Caritas działający przy parafii Św. Franciszka z Asyżu pomógł 577 osobom,
w tym 173 bezdomnym oraz 10 rodzinom
mniej zamożnym. W Wigilii i spotkaniu
Wielkanocnym 2014 roku wzięło udział
ponad 420 osób.

Jubileusze małżeńskie
We wrześniu gościliśmy w naszym Urzędzie pary z dużym stażem małżeńskim.
Gościliśmy Państwa Mariannę i Mieczysława Sobnickich - 63 lata razem,
Państwa Joannę i Leona Michałkowskich
- 60 lat razem oraz Państwa Mariannę
i Zbigniewa Wilczyńskich - 50 lat razem.
Dziękujemy, że możemy Państwu towarzyszyć w tak radosnym dla Was momencie
życia. Pani Mariannie Sobnickiej, która
niestety z powodu złamania ręki z przemieszczeniem nie mogła być na spotkaniu,
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

fot. UD Włochy

I przypominamy, że jeśli znają Państwo
małżeństwa ze stażem minimum 50 lat,
prosimy o kontakt z nami:
promocjawlo@um.warszawa.pl,
tel. 22 44 34 306.

10
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Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
W Okęckiej Sali Widowiskowej na Okęciu odbyła się uroczysta inauguracja włochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
To już jedenasta edycja roku akademickiego na tej uczelni przeznaczonej dla osób
dojrzałych, po 60-tym roku życia.

Władze Dzielnicy reprezentowali, także
Zastępcy Burmistrza – Bernadeta Karczewska i Jerzy Kowaliszyn, Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy Andrzej
Krupiński oraz Radni Dzielnicy Włochy.
Włochowski Uniwersytet liczy ponad
250 słuchaczy, dla których organizowane
są wykłady, wycieczki, koncerty, wernisaże, wystawy. W ofercie znajdują się
zarówno regularne cotygodniowe zajęcia,
cykle wycieczek (wycieczki po Warszawie) i wykładów, jak i okazjonalne wyjazdy i imprezy tematyczne.

fot. UD Włochy

- Jest mi niezmiernie miło, że Uniwersytet
Trzeciego Wieku działa we Włochach już
11 lat. Pragnę podkreślić, że wszelkie
inicjatywy aktywizujące naszych mieszkańców są dla nas bardzo ważne. Dziękuję
pani Raczyńskiej, która od lat prowadzi
Uniwersytet - powiedział Burmistrz Dzielnicy Włochy Michał Wąsowicz.

Przy okazji warto wspomnieć, że pierwszy
Uniwersytet został założony w 1973 roku
we Francji, przez profesora nauk społecznych Pierre Vellasa. Wkrótce zaczęły pojawiać się podobne placówki m.in. w Belgii,
Hiszpani, Lanadzie, Szwajcarii, Brazylii,
Polsce, we Włoszech.

W Polsce pierwszy UTW powstał w 1975
roku w Warszawie, z inicjatywy profesor
Haliny Szwarsz. Obecnie w naszym kraju
działa blisko 110 UTW, zrzeszających
ponad 25 tysięcy słuchaczy.
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Bezpieczna Dom Kultury ,,Włochy” zaprasza
rodzina
Bezpłatna pomoc terapeutyczna.
• Jeśli czujesz, że nie możesz zapanować
nad własną agresją.
• Jeśli zdarza Ci się używać siły żeby przekonać swoich bliskich do swojej racji.
• Jeśli zdarza Ci się wyśmiewać, poniżać
bo chcesz uzyskać szacunek i posłuszeństwo swoich bliskich.
• Jeśli częstym sposobem komunikacji
z bliskimi jest krzyk.
• Jeśli masz skłonność do kontroli sytuacji
i innych, a chciałbyś to zmienić i zadbać
o siebie i swoje relacje z bliskimi.
Zbudować relacje oparte na bezpieczeństwie, zaufaniu i szacunku, odnaleźć siłę
w sobie, możemy Ci w tym pomóc.
Zgłoś się po bezpłatną pomoc terapeutyczną do Działu Pomocy Specjalistycznej.
PAMIĘTAJ! Zmiana jest możliwa!
Zadzwoń i umów się na spotkanie
tel.: 22 863 70 14
Dział Pomocy Specjalistycznej
ul. Czereśniowa 118
02-457 Warszawa

12
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Rok otwartej szkoły na Malowniczej
Atrakcje dla dzieci i dorosłych, przejażdżki gokartami, prezentacja wojskowej broni automatycznej,
konkursy z nagrodami i dużo dobrej zabawy – tak w skrócie można opisać rodzinne świętowanie podczas 11 Festynu Integracyjnego, który odbył się w sobotę 26 września 2015 r. na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im.7 PP AK” Garłuch” w Warszawie.

Mali i duzi chłopcy chętnie odwiedzali stanowisko I Bazy Lotnictwa Transportowego, gdzie prezentowana była broń
strzelecka i ekwipunek będący na wyposażeniu żołnierzy naszej armii. Równie
szerokie grono zainteresowanych otaczało
stojący nieopodal samochód rajdowy
wypożyczony z Akademii Bezpiecznej
Jazdy, w którym można było otrzymać
odblaski. Co drugi uczeń naszej szkoły
marzył w tym momencie o zostaniu kierowcą wyścigowym.

Wszyscy po wyczerpującej zabawie mogli
odpocząć w kawiarence, zregenerować
siły, zajadając wspaniałe wypieki przy
gotowane przez rodziców lub poczęstować
się jogurtem. Na największych głodomorów czekały hot-dogi oraz pyszna,
wojskowa grochówka od zaprzyjaźnionej
jednostki wojskowej.
11 Rodzinny Festyn Integracyjny, w ramach roku Otwartej Szkoły, został przygotowany wspólnie przez Dyrekcję i Grono
Pedagogiczne Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, Radę
Rodziców, Stowarzyszenie Sercem Malowane, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dzielnicy Włochy, 1 Bazę Lotnictwa
Transportowego, Ognisko „Okęcie” oraz
licznych przyjaciół i sponsorów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, wspaniałą zabawę i dobry
humor.

fot. arch. szkoły

Dużym zainteresowaniem cieszyły się
konkurencje sportowe przygotowane przez
nauczycieli, a także kiermasz książek.
Zgodnie z zasadą dla każdego coś miłego,
na miłośników królewskiej gry czekał
kącik szachowy, gdzie toczyły się bardzo
zacięte (na szczęście bezkrwawe) pojedynki i po raz pierwszy mini turniej szachowy dla wszystkich. W końcu jesteśmy
jedną z sześciu szkół w całej Polsce, które
zostały objęte programem pilotażowym
w zakresie edukacji szachowej!

M.Hejduk
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Jakiej Warszawy chcesz za 15 lat?
Zielona, bezpieczna, nowoczesna, a może czysta, inspirująca i dostępna? W jakiej Warszawie chcemy
żyć za 15 lat? Warszawa przystępuje do aktualizacji strategii, która określi kierunki rozwoju miasta
do 2030 roku.

- Chcemy, aby proces aktualizacji strategii rozwoju miasta był otwarty, profesjonalny i inspirujący. Dlatego zapraszam do
udziału w nim każdego warszawiaka,
aby wypowiedział się w jakiej Warszawie
chciałby mieszkać, uczyć się, pracować
i spędzać wolny czas za 15 lat, czyli
w 2030 roku. Już 23 września odbędzie się
pierwsze z czterech spotkań z mieszkańcami, otwierających pracę nad aktualizacją
strategii – mówi Hanna GronkiewiczWaltz, Prezydent m.st. Warszawy.
Strategia to dokument określający

14
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w jakim kierunku ma rozwijać się
miasto przez następne kilkanaście lat.
Pokazuje jakie cele rozwojowe są najważniejsze. Pozwala spriorytetyzować
działania, na które mają być przeznaczone
środki z budżetu miasta. Obecnie rozwój
Warszawy jest ukierunkowany przez strategię, która została przyjęta przez Radę
m.st. Warszawy w 2005 r. Jednak przez
ostatnie dziesięć lat, od kiedy obowiązuje
strategia, zaszło wiele zmian. Obserwowane są one zarówno w sferze społecznej
(np. starzenie się społeczeństwa czy

rozwój oferty kulturalnej), gospodarczej
(np. wzrost znaczenia innowacji czy
spadek bezrobocia) czy przestrzennej
(np. rosnąca rola współpracy z gminami
obszaru metropolitalnego czy usprawnienia komunikacji).
W związku z tym nasuwa się pytanie czy
cele, które wskazano w tym dokumencie,
nadal są aktualne? Czy wciąż są dla nas
ważne? A może pojawiły się inne wyzwania, którym nasze miasto musi sprostać?
Więcej na: www.2030.um.warszawa.pl
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Pionierska inicjatywa oświatowa we Włochach
przed 200 laty
Za rok, w listopadzie 2016 r. w stolicy będziemy obchodzić 200-lecie największej polskiej uczelni
– Uniwersytetu Warszawskiego. Będąc członkiem Rektorskiego Komitetu Jubileuszowego, od ponad
roku zbieram materiały historyczne o dziejach mojej Alma Mater. Za wskazówką znajomych, przeglądałem „Gazetę Warszawską” sprzed prawie 200 lat i szukając wiadomości o ówczesnej oświacie,
niespodziewanie znalazłem artykuły… o szkole w naszych Włochach.
Rzecz działa się w 1816 r. Po gwałtownych latach kampanii napoleońskich,
Europa wkraczała w erę pokoju wiedeńskiego. Armaty przestały strzelać, a to
oznaczało, że niewielkie Królestwo Polskie, mogło teraz skupić się na gospodarce,
a Warszawa z wolna rozpoczęła proces
wychodzenia z okresu stagnacji. W wielu
miejscach stolicy Królestwa Polskiego
powstawały nowe kamienice i budynki
rządowe. Ten rodzący się bum budowlany
rodził zapotrzebowanie na murarzy i cieśli.
Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu hrabia Tadeusz Mostowski,
będący ministrem spraw wewnętrznych,
zarządził by sprowadzeni z Francji dwaj
murarze, utworzyli szkołę do nauki budowy domów z gliny i mocno ubitej ziemi.
Miał to być sposób tani i stosunkowo
szybki. Mostowski miał wokół Warszawy
kilka swoich posiadłości, a jedna z nich to
Włochy. Ziemie we Włochach otrzymał w
spadku w 1795 r. i nic dziwnego, że to
Włochy Mostowski upatrzył sobie na siedzibę szkoły.

16
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Informacje o siedzibie szkoły umieszczono
w „Gazecie Warszawskiej” pięciokrotnie
– pierwszy raz 9 listopada, ostatni - 7 grudnia 1816 roku. Szkoła miała uczyć zawodu
(a więc budowy z gliny ówczesnych „tanich mieszkań”), a także robót ciesielskich
i murarskich. Ta, jakbyśmy dziś powiedzieli, szkoła zawodowa, była jednoroczna, a na naukę fachu miało uczęszczać
20 osób. Owi uczniowie „murowania w
piże” to młodzi chłopi, oddelegowani
przez okoliczną szlachtę do nauki. W artykule sprzed 199 lat pisano: „Oddający parobka zapłaci za wikt jego, we wsi
Włochach gospodarzowi, u którego tenże
parobek jeść będzie. (…) Każdy parobek
opatrzony być powinien w swoją siekierę
i ryglówkę. Oddający parobka, ręczy za
jego dobre obyczaje i starać się winien, aby
zdrowy był, mocny i do pracy zdolny.
Parobcy źle sprawujący się, właścicielom
odsyłani będą.”
Nie wiemy, jak działalność tej włochowskiej, niewielkiej szkoły zawodowej,

wpłynęła na budowę lepianek. Instytucja
powołana przez Mostowskiego działała
najpewniej krótko. Sam pomysłodawca, po
upadku powstania listopadowego wyjechał
do Francji i tyle go we Włochach widziano. Jego działalność została jednak
dobrze zapamiętana, skoro herb Mostowskich-Dołęga, został w 1929 r. uznany (po
pewnych modyfikacjach) za herb Włoch.
Okazuje się, że w 1816 r. założono nie
tylko wielką warszawska uczelnię, ale też
niewielką zawodową szkołę we Włochach.
Mamy więc prawo mówić, że niemal
200 lat temu, na tereny naszej dzielnicy
zawitała placówka oświaty zawodowej.
I chyba dzięki temu, po raz pierwszy
w historii, Włochy zostały dostrzeżone
przez stołeczną gazetę.
Robert Gawkowski

PS. Bardzo dziękuję p. Edwardowi Figauzerowi
za cenne wskazówki w sprawie powyższego
tematu.

„Zuza albo czas oddalenia” Jerzy Pilch
Chciałabym zainteresować Państwa najnowszą książką Jerzego Pilcha, która została
wydana przez Wydawnictwo Literackie w czerwcu 2015 r.
„Jerzy Pilch – prozaik, publicysta, dramaturg, scenarzysta filmowy. Pisarz o równie
ironicznym, co czułym spojrzeniu na niedoskonałości tego świata i kondycję zamieszkujących go ludzi” - jak informuje
portal CULTURE.PL - pokusił się o napisanie historii miłości mężczyzny po sześćdziesiątce i młodej kobiety.
„…Lepsza sztuczna konstrukcja niż anatomiczna klęska…” - to słowa będące głównym
argumentem autora, by aranżować spotkania
ze sprzedajną dwudziestolatką. A w konsekwencji obdarzyć ją miłością i poślubić.
W pewnym sensie brzmi to jak bajka o Kopciuszku, ale nią nie jest. Miłość sześćdziesięciolatka do prostytutki ma gorzki smak
i wiecznością może być tylko dla jednej ze
stron.
Książka początkowo miała nosić całkowicie odmienny tytuł, ,,Rękopis znaleziony
w bucie”, ale nie oddawał on przesłania powieści. Z zainteresowaniem sięgnęłam po
tę nowość wiedząc, że będzie to próba
zmierzenia się ze starością, pożądaniem
kobiecego ciała i chorobą siejącą nieodwracalne zniszczenia w organizmie.
Na tych stosunkowo niewielu stronach,
autor zapoznaje czytelnika z rzeczywistoś-

cią człowieka po sześćdziesiątce. Samotnego, schorowanego i jednocześnie zakochanego w zbyt młodej kobiecie. Czy można
opłacić miłość? Odpowiedź na to pytanie
tylko z pozoru, wydaje się być jasna i jednoznaczna, a jednak… może zaskoczyć
czytelnika.
Bezpośredni język, dosadne porównania,
którymi oddane są dni spędzone z córą Koryntu, wypływają ze szczerości słowa, tak
typowej dla tego autora. Czasem są gorzkie, ale prawdziwe do końca. Bo cóż
może dać „stary satyr, liliji która wzeszła
nad błotami”? Małżeństwo i wolność wykonywania najstarszego zawodu świata. Wszystko
doprawione swoistą naiwnością i zazdrością. Całość uzupełniają przemyślenia o kobietach, które ubarwiły życie autora.
Po przeczytaniu tej lektury już wiem, że
książka ta jest historią prawie miłosną,
przekazaną przez pryzmat męskiego, dojrzałego spojrzenia, człowieka doświadczonego przez życie i nałogi. Uzależnionego
od alkoholu i kobiet lekkich obyczajów.

sobą, a także do osób, które znają już jej
barwy. „Rozebranie” człowieka i ukazanie
jego niedoskonałości, tworzy nietuzinkowy
charakter powieści.

Polecam ją zarówno czytelniczkom, jak
i czytelnikom. Język ironiczny, ale równocześnie czuły trafia do ludzi młodych,
którzy jesień życia mają dopiero przed

Książka dostępna w:
– Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A
– Wypożyczalni nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2
– Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1

Anna Wróbel – Wypożyczalnia nr 30
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MPSZOK przyjmuje nieodpłatnie
selektywnie zebrane odpady komunalne
kłopotliwe z gospodarstw domowych
wytwarzane przez Mieszkańców m.st.
Warszawy z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku.
MPSZOK nie przyjmuje zmieszanych
(niesegregowanych) odpadów komunalnych.
Odpady w MPSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych
pojemnikach, w sposób bezpieczny dla
zdrowia, ludzi i środowiska.
MPSZOK przyjmuje odpady w środy
i soboty z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
Harmonogram pracy MPSZOK dostępny jest na stronach internetowych:
• www.czysta.um.warszawa.pl,
• www.partner-apelski.pl - dla prawobrzeżnej Warszawy
• www.remondis.pl – dla lewobrzeżnej
Warszawy
Pracownik obsługujący MPSZOK zobowiązany jest do ważenia odpadów komunalnych kłopotliwych, identyfikacji
rodzaju tych odpadów oraz do umieszczenia ich w odpowiednich pojemnikach.
Odpady komunalne kłopotliwe należy
dostarczać do MPSZOK posegregowane
i nie zanieczyszczone innymi odpadami.
Odpady kłopotliwe wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych
(niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać oryginalną
informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
►MPSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych kłopotliwych:
- opakowania po olejach, innych niż spożywcze, detergentach, środkach ochrony roślin;
- pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
- zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych;
- rozpuszczalniki;
- kwasy;
- alkalia (substancje żrące);
- odczynniki fotograficzne;
- środki ochrony roślin np.: herbicydy,
insektycydy;

- lampy fluorescencyjne, świetlówki,
lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
- oleje i tłuszcze jadalne;
- przepracowane lub przeterminowane
oleje silników samochodowych;
- farby, opakowania po farbach;
- tusze, tonery do drukarek;
- kleje, opakowania po klejach;
- lepiszcze i żywice;
- detergenty;
- baterie, akumulatory;
► MPSZOK nie przyjmuje:
- odpadów innych niż komunalne;
- materiałów zawierających azbest;
- odpadów w opakowaniach cieknących,
uszkodzonych w stopniu powodującym
wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
- odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej;
- odpadów remontowo-budowlanych;
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Wszelkie informacje o pracy MPSZOK
można uzyskać:
• u pracownika obsługującego MPSZOK,
• pod numerem telefonu: 22 593 05 55 –
REMONDIS Sp. z o.o. – dla lewobrzeżnej
Warszawy
• na stronach internetowych:
www.czysta.um.warszawa.pl;
www.remondis.pl/index.php?id=23798&L=7
dla lewobrzeżnej Warszawy;
• w Biurze Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
• pod numerem telefonu: 22 44 34 500.
Obowiązuje zakaz przywożenia do
MPSZOK odpadów działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje
się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
Wykaz lokalizacji punktów zbierania
odpadów komunalnych kłopotliwych
MPSZOK dla Dzielnicy Włochy:
• środa, godz. 13.00 – 14.30,
ul. Popularna 26 (zatoka parkingowa)
• sobota, godz. 12.00 – 13.30,
al. Krakowska 244/246/248
(parking od ul. Sabały vis a vis nr 21).

Na Paluchu
tel. 22 846-02-36 - dyżur całodobowy
www.napaluchu.waw.pl
www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

fot. Schronisko na Paluchu

Informujemy mieszkańców Warszawy, że od 17 października 2015r.
uruchomiono mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, tzw. MPSZOK-i.

Kącik adopcyjny

Bazyl – spory, starszy piesek, znaleziony
w kwietniu 2011 r. przy Al. Jerozolimskich.
Wpatrzony w człowieka, karny i posłuszny,
widać w nim potencjał do nauki, wierność
i oddanie swojemu człowiekowi. Sprawdzi
się jako pies rodzinny, przyjaciel i niegroźny
stróż. Chętnie zamieszka w domu
z ogrodem, gdzie szczekaniem da znać, że
coś się dzieje, a potem przyjdzie na porcję
pieszczot. Konieczne będzie jednak solidne,
wysokie ogrodzenie - inaczej zostawiony
sam może pójść zwiedzać okolicę. Bazyl nie
pogardzi też mieszkaniem w bloku. Nie lubi
niestety innych psów, najchętniej zostanie jedynakiem lub towarzyszem dużej suni.
Chcesz poznać Bazyla?
W Schronisku pytaj o numer 951/11
lub dzwoń: 502-873-709.

fot. Schronisko na Paluchu

Mobilne Punkty Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych

Elson – średniej wielkości pies w wieku
ok. 8 lat, znaleziony w marcu 2011 r. przy
ul. Kleszczowej, wykastrowany w Schronisku. Pies przylepa - uwielbia ludzi i przytulanie. jest bardzo oddany i przyjazny
w stosunku do wszystkich. Dobrze też dogaduje się z kolegami z boksu. Ma oryginalną
urodę - nie da się koło niego przejść obojętnie. Idealnie nadaje się do zamieszkania
w bloku - nie zajmie dużo miejsca. Uwielbia
spacery, bieganie (mimo tuszy), zabawę,
a także zdobywanie cennych smakołyków.
Chcesz poznać Elsona?
W Schronisku pytaj o numer 735/11
lub dzwoń: 500 711 913.
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