nr 4 (92) maj 2016

bezpłatny biuletyn informacyjny

ISSN 1734-7378

www.facebook.com/warszawawlochy

Wnioski Rodzina 500+ we Włochach
W Warszawie do tej pory złożono ponad 40 tys. wniosków, z czego blisko 26 tys. w wersji elektronicznej.
14 tys. wniosków w wersji papierowej przyjęły Punkty Przyjmowania Wniosków Rodzina 500+.

Warszawiacy chętnie korzystają z wysyłania wniosków za pośrednictwem
bankowości elektronicznej - w ten sposób
wpłynęło ponad 60% wszystkich formularzy. Niestety, właśnie te wnioski zawierają
najwięcej błędów.
– Apelujemy do mieszkańców, aby dokładnie wypełniali wnioski. Zachęcamy również do skorzystania z formularza, który
jest na stronie internetowej:
www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl.
Ten wniosek wraz z kreatorem „podpowiada”, jak go wypełnić. Dzięki temu
sprawdzenie wniosku przez urzędnika
jest sprawniejsze, a wydawanie decyzji

szybsze – mówi Włodzimierz Paszyński,
Zastępca Prezydent m.st. Warszawy.
Złożone wnioski rozpatrują Wydziały
Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędach
Dzielnic. Mogą one prosić o poprawę, uzupełnienie dokumentów, wyjaśnienia. Zgodnie z ustawą, osoby otrzymają świadczenie
w terminie do trzech miesięcy od złożenia
wniosku.
Przypominamy, że w Dzielnicy Włochy
wniosek można złożyć w 18 punktach.
Punkty przyjmowania wniosków w placówkach oświatowych działają od 1 kwietnia
do 1 lipca, czyli w okresie, kiedy można
spodziewać się największego zainteresowania rodziców. Łącznie w całej Warszawie jest to blisko 700 punktów. Lista
punktów, z aktualizowanymi godzinami
przyjmowania wniosków, jest na stronie
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We Włochach w pierwszej połowie
kwietnia złożono prawie 1600 wniosków,
z czego około 900 w wersji elektronicznej
a 700 w wersji papierowej.

internetowej:
www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych baz, program Rodzina
500+ może dotyczyć około 150 tysięcy
dzieci w Warszawie.
Więcej informacji na stronie Urzędu Dzielnicy Włochy oraz na stronie:
www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl

Elektroniczny system rezerwacji wizyt w Dzielnicy Włochy!
W naszym Urzędzie ruszył elektroniczny system rezerwacji wizyt. Umożliwia on sprawdzenie aktualnego
stanu kolejek w niektórych Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy oraz w wydziałach Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Oferowane funkcjonalności są obecnie dostępne tylko w przypadku kilku wybranych
komórek organizacyjnych, jednak System
jest ciągle rozbudowywany. W związku z
tym, że System jest wciąż w fazie rozwoju,
może działać w sposób niestabilny. Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowego
funkcjonowania Systemu bądź oczekiwanych funkcjonalności można przesyłać
na adres rezerwacje@um.warszawa.pl.
Pomogą nam one usprawnić jego działanie.
INSTRUKCJE
Aby skorzystać z Systemu rezerwacji
wizyt należy kliknąć w link “Rozwiń”
znajdujący się pod nazwą wybranej komórki organizacyjnej. System domyślnie
wyświetla dane dotyczące stanów kolejek
nie starsze niż sprzed 5 minut. Aby uzyskać
najświeższe dane, należy nacisnąć przycisk
Odśwież znajdujący się pod tabelą ze stanem kolejek wybranej komórki organizacyjnej.
Aby zarezerwować wizytę, należy
kliknąć w zakładkę ,,Rezerwuj wizytę”.
W wyświetlonej tabeli trzeba kliknąć w od2
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powiednią grupę spraw, a następnie w
nowo otwartym okienku zaznaczyć miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty,
postępując zgodnie z wyświetlanymi
na ekranie instrukcjami. Po wypełnieniu
formularza i wybraniu przycisku Zatwierdź
wyświetli się potwierdzenie rezerwacji,
które można wydrukować.
W wybranym dniu, co najmniej 5 minut
przed umówioną wizytą, należy za pośrednictwem klawiatury numerycznej
umieszczonej obok automatu biletowego
wpisać swój numer identyfikacyjny,
przydzielony w trakcie procesu rejestracji
(zostaje on podany na formularzu Potwierdzenie umówienia wizyty), następnie nacisnąć klawisz ENTER.
Przed rezerwacją terminu najlepiej zapoznać się z informacjami znajdującymi się
na stronie miejskiej dotyczącymi dokumentów i załączników koniecznych do
załatwienia sprawy.
UWAGA!
Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie
rezerwacji wizyty.
W trakcie realizacji procesu rezerwacji wi-
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Możliwe jest także zarezerwowanie
terminu wizyty. Rezerwacje dostępne są
na: www.rezerwacje.um.warszawa.pl

zyty można podać imię, nazwisko, telefon
oraz adres email. Są to dane podawane
opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu
pracowników Urzędu z klientem. Dane
osobowe przetwarzane są wyłącznie w
Systemie rezerwacji wizyt m.st. Warszawy
w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane
innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści
jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Wejdź na stronę internetową:
www.rezerwacje.um.warszawa.pl
i zarezerwuj swoją wizytę!

Koncert charytatywny dla Stasia Salacha!
1 kwietnia br. w Okęckiej Sali Widowiskowej, dzięki inicjatywie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy,
mieliśmy przyjemność uczestniczyć w koncercie charytatywnym dla Stasia Salacha.

Większość działań związanych z rehabilitacją możliwa jest dzięki akcji „Korek dla
Stasia”, a koncert organizowany przez
Młodzieżową Radę Dzielnicy Włochy miał
za zadanie ją wspomóc.
Specjalnie dla Stasia i jego gości wystąpił
niezwykle energetyczny i profesjonalny
Szymanowski Young Power Big Band!

Szymanowski Young Power Big Band
powstał przy ZPSM nr 4 im. Karola
Szymanowskiego w Warszawie.
Repertuar zespołu stanowią kompozycje
złotej ery swingu, jazzu tradycyjnego oraz
przeboje muzyki filmowej. Grali naprawdę
energetycznie i fantastycznie. Brawom
i bisom nie było końca.
Cena wyjściowa biletu cegiełki wynosiła
10 zł. Odbyła się także znakomicie poprowadzona aukcja zdjęć, plakatów i innych
przedmiotów z autografami celebrytów,
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Stasio Salach urodził się bez obu rączek,
przez co wymaga częstej rehabilitacji. Musi
pracować nad wzmocnieniem kręgosłupa,
jego elastycznością i zwinnością.

fot. UD Włochy

która będzie kontynuowana jeszcze poprzez Fundację ks. prof. Rumianka.
Mamy nadzieję, że zebrana podczas koncertu kwota pomoże Stasiowi i jego rodzicom w dalszej rehabilitacji.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, w tym przedstawicielom
Rady i Zarządu Dzielnicy Włochy.
Dziękujemy także wszystkim osobom,
które pomogły w organizacji koncertu.
Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Włochy
gratulujemy pomysłu i zachęcamy do
dalszych działań.
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25-lecie Harcerskiego Kręgu Seniorów „Włochy”
im. hm. Eugeniusza Janca
Czym zajmowaliśmy się przez 25 lat istnienia Kręgu? To, co robiliśmy do tej pory można podzielić
na kilka kategorii.

Przez wiele lat stanowiliśmy dość rozśpiewaną gromadę, dzięki niestrudzonemu
dh. Jerzemu Iwanowskiemu, który nie
tylko prowadził nasz „chór”, ale wygłaszał
też bardzo ciekawe gawędy połączone
z ilustracją muzyczną. Zbiórki tematyczne organizowane są kilka razy w roku
i dotyczą różnych ważnych świąt (święta
narodowe, Zaduszki, Dzień Myśli Braterskiej itp.). Prowadzą je nasi druhowie, czasami zapraszani są goście, np. dawni
żołnierze Szarych Szeregów. Oddzielny
rozdział to spotkania Bożenarodzeniowe
i Wielkanocne. Od pewnego czasu przy
opłatku przekazywane jest w sztafecie
harcerskiej Betlejemskie Światło Pokoju.

fot. arch. Harcerskiego Kręgu Seniorów ,,Włochy”

Do tradycji należą też coroczne spotkania
na biwaku, które staramy się, aby zachowały atmosferę dawnych wyjazdów tych,
które pamiętamy z czasów naszej
młodości. Dlatego też przestrzegany jest
rytuał obozowy z uroczystym apelem,
z wciąganiem flagi na maszt, hymnem,
rozkazem i śpiewami przy ognisku. Od
kilku lat ogromną pomocą przy organizacji
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Najważniejsze, choć może najmniej efektowne jest codzienne życie Kręgu. Tu
należy wspomnieć o comiesięcznych
zbiórkach, które odbywają się w budynku
gościnnego Zespołu Szkół przy ul. Promienistej we Włochach. Za udostępnienie tego
miejsca bardzo dziękujemy kolejnym
dyrekcjom szkoły. Są zbiórki zwykłe,
świąteczne, okazjonalne i wyjazdowe
(np. w Muzeum Harcerskim w Łazienkach
i w nowej siedzibie Muzeum przy ul. Konopnickiej). Poza aktualną problematyką
jest zawsze czas na kontakty towarzyskie,
rozmowy, wspomnienia i poczęstunek.

biwaku służą harcerze z „Czarnej” Czterdziestki, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni
naszym młodszym kolegom oraz ich
instruktorom dh. Iwonie Gałczyńskiej
i dh. Wojtkowi Gałczyńskiemu.
Seniorzy chętnie spotykają się z młodzieżą
harcerską, często gościmy ich na naszych
zbiórkach i słuchamy ciekawych relacji
z wyjazdów, a oni słuchają naszych gawęd.
Kiedyś padła nawet propozycja utworzenia
wspólnego Kręgu. Nam bardzo przydałaby
się energia i zapał młodych, a im być może
nasza wiedza i doświadczenie. Sprawa jest
otwarta.
Jeśli chodzi o naszą działalność w ramach
pracy Kręgu prowadziliśmy różne zadania.
Grupa naszych seniorów od lat pracowała
i nadal pracuje społecznie w Muzeum
Harcerstwa. Warto tu jeszcze wspomnieć
o tym, że w tym muzeum znajdują się
liczne pamiątki związane z działalnością
ZHP na terenie Włoch. Jest tam m.in.

sztandar Hufca Włochy im. Mieczysława
Bema, mundur harcerski dh. hm. Haliny
Szczecińskiej naszej nieżyjącej koleżanki
z Kręgu i dawnej komendantki hufca oraz
makieta naszego podobozu z 1959 roku w
Starych Juchach wykonana przez dh. Henryka Rezlera i jego żonę Bogusławę na wystawę jubileuszową.
Staramy się też uczestniczyć w życiu
dzielnicy i miasta. Co roku bierzemy
udział w uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenia sprzed lat,
czyli w obchodach rocznicowych przy
kamieniu w parku włochowskim. Trzeba
też przypomnieć w tym miejscu o naszym
aktywnym udziale w dorocznym rajdzie
,,Szlakiem Naszej Historii” odbywającym
się w kwietniu.
Ważnym wydarzeniem była wystawa na
75-lecie harcerstwa we Włochach zorganizowana przez nas dla mieszkańców
dzielnicy. Również charakter otwarty
miała uroczystość 20. rocznicy istnienia
naszego Kręgu. W przygotowanie tej
uroczystości najwięcej pracy włożyła
dh. Halina Szczecińska, niestety choroba
nie pozwoliła Jej uczestniczyć w naszym
święcie.
Nasz Krąg ufundował też tablice pamiątkowe w kościele pod wezwaniem
św. Teresy od Dzieciątka Jezus poświęcone młodzieży włochowskiej poległej
w czasie wojny oraz dawnym instruktorom
naszego Hufca: dh. Marii Olkiewicz
i dh. Jerzemu Jancowi ps. Walerian.
Bardzo istotnym elementem naszej
działalności był kontakt z Polakami
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Myślimy, że istota działalności naszego
Kręgu polega na tym, iż utrzymujemy stały
kontakt ze sobą (również towarzyski),
pamiętamy o naszych zmarłych kolegach
(których ogromnie nam brakuje), kontynuujemy tradycje harcerskie oraz różne
obyczaje, np. bardzo miły zwyczaj wy-

fot. arch. Harcerskiego Kręgu Seniorów ,,Włochy”

z Kresów. Najpierw odbyła się zbiórka
książek – podręczników i lektur oraz ich
wysyłka na Wschód. Potem zorganizowana
została wyprawa na Wołyń. Byliśmy
goszczeni przez polskie rodziny tam
mieszkające, zwiedziliśmy wiele miejsc
znanych z historii i literatury oraz uczestniczyliśmy w spotkaniach z młodzieżą
i nauczycielami krzewiącymi od wielu lat
polskość na tych ziemiach. Nawiązaliśmy
z nimi współpracę, drukowaliśmy w ich
prasie lokalnej nasze wspomnienia z tej
wyprawy (np. artykuł wspomnieniowy
z wyprawy na Kresy dh. Wiktorii Thierry-Frańczak wydrukowany w Biuletynie
Zjednoczenia Nauczycieli Polskich w Ukrainie
– „Głos Nauczyciela”). Po pewnym czasie
gościliśmy w Warszawie również grupę
polskiej młodzieży wraz z wychowawcami.
syłania kartek z pozdrowieniami zarówno
w Dniu Myśli Braterskiej jak i z różnych
wyjazdów, zlotów itp. Wiemy również, że
w wyjątkowych sytuacjach znajdziemy
w tym gronie radę i życzliwość. Te 25 lat
działalności Kręgu to przedłużenie harcerskiej przygody, za co jesteśmy bardzo

wdzięczni jego inicjatorom, a w szczególności dh. Eugeniuszowi Jancowi oraz tym
wszystkim, którzy dziś kontynuują ich
dzieło i poświęcają wiele czasu i sił na tę
działalność.
Harcerski Krąg Seniorów „Włochy”
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Kolejny sukces szkoły na Gładkiej
Sukces przychodzi jedynie do tych, którzy działają, podczas gdy pozostali oczekują jego nadejścia.
- T. A. Edison
Uczniowie Technikum Lotniczego nr 9
im. Bohaterów Narwiku po raz kolejny
odnieśli sukces w VII Ogólnopolskim
Konkursie Mechanicznym, który odbył
się w Płocku w dniach 17 - 18 marca 2016 r.

Etap II - ogólnopolski - odbył się w Zespole
Szkół Technicznych w Płocku. Składał się
z rywalizacji drużynowej i indywidualnej.
Pierwszego dnia w ramach rywalizacji
drużynowej uczniowie rozwiązywali test,
wykonywali projekt w programie komputerowym CAD oraz projekt z zakresu
pneumatyki. Drugiego dnia najlepsi przystąpili do części ustnej w ramach rywalizacji indywidualnej.
Uczeń klasy 2 TC Grzegorz Muchla
wszedł do ścisłego finału, zajmując
II miejsce. Laureaci nie tylko otrzymali
bardzo atrakcyjne nagrody, ale również
uzyskali uprawnienia do przyjęcia bez
postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn w płockiej
filii Politechniki Warszawskiej, na wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.
Opiekunką naszych uczniów była nauczycielka przedmiotów mechaniczno-technologicznych Anna Molska.

fot. arch. szkoły

Eliminacje szkolne odbyły się w styczniu
i wyłoniły trzech uczniów: Krzysztofa
Kołeczko, Grzegorza Muchlę i Marcina
Pawłowskiego. W etapie szkolnym brali
udział uczniowie szkół technicznych
z całej Polski, a do II etapu przystąpili
uczniowie z 15 szkół, w tym - naszej.

Gratulujemy uczestnikom i laureatowi.
Zapraszamy uczniów do udziału w następnej edycji konkursu.
Szkoła to jednak nie tylko nauka i związane
z nią sukcesy. W naszym Zespole Szkół
im. Bohaterów Narwiku działa wolontariat,
który przy wsparciu nauczycieli zorganizował w tym roku kilka akcji, m.in.:
Szlachetna Paczka, Góra Grosza, Pomóż
Zwierzętom Przetrwać Zimę. Dodatkowo nasi uczniowie zaangażowali się
w dwie akcje.
Pierwsza z nich to akcja honorowego
krwiodawstwa, zorganizowana we współpracy
z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa, w której wzięło udział
50 uczniów!
Druga to Dzień Dawcy Szpiku, organizowany we współpracy z Fundacją DKMS -

Baza Dawców Komórek Macierzystych.
Fundacja ta ma na celu rejestrację potencjalnych dawców komórek macierzystych
i szpiku, a jej ostatecznym efektem jest
pomoc pacjentom cierpiącym na nowotwory krwi, potrzebującym przeszczepienia
od dawcy niespokrewnionego. Pierwszym
etapem akcji była kampania informacyjna,
dzięki której młodzież mogła dowiedzieć
się, kto może zostać dawcą, na czym polega pobranie szpiku itp. W wyznaczonym
dniu zespół specjalistów z fundacji pobierał próbki od chętnych, pełnoletnich
uczniów.
Wszyscy uczniowie mieli przy okazji
szansę nie tylko dowiedzieć się więcej, ale
także „zarazić się” ideą honorowego
dawstwa. Tego typu akcje budzą wrażliwość młodzieży i integrują szkolną
społeczność.
A.M., K.K.

Wypukła makieta Wydziału Obsługi Mieszkańców dla
niewidomych
Od końca marca na parterze i I piętrze
Urzędu Dzielnicy Włochy dostępna jest
tyflografika dla osób niewidomych, czyli
wypukła makieta przedstawiająca plan
sali Wydziału Obsługi Mieszkańców.

Jest to kolejne, po tłumaczu języka
migowego, automatycznych drzwiach
wejściowych do Urzędu i do wind oraz
dostosowanych toaletach, usprawnienie
dla osób niepełnosprawnych w naszym
Urzędzie.
6

nr 4 (92) maj 2016

fot. UD Włochy

Makieta uzupełniona jest napisami
w alfabecie Braille’a objaśniającymi
układ sali.

Małe inicjatywy – duże znaczenie
W tym kąciku belfra chciałabym ukazać pomysł z Przedszkola nr 175 na małą inicjatywę dla lokalnej
społeczności. Pani Agata Majewska, nauczycielka najstarszej grupy przedszkolnej, promuje bardzo ciekawą akcję - „Dzień dobry zawsze mówimy, bo się bardzo lubimy”.
Jak mówi nauczycielka: wraz z dziećmi,
zorganizowałam akcję pt.: „Dzień dobry
mówię od rana, bo jestem dobrze wychowana”. Celem akcji jest utrwalenie wśród
naszych dzieci nawyku mówienia „dzień
dobry”. Jednocześnie zachęcamy dorosłych, aby świecili przykładem. Zależy
nam na tym, aby uprzejme pozdrowienie
było miłym rozpoczęciem każdego dnia.

W dzisiejszych czasach dzieci nie podlegają tak restrykcyjnym zasadom, jak kilkadziesiąt lat temu. Nikt już nie wymaga od
nich, aby całowały rodziców w ręce czy
zwracały się do nich w osobie trzeciej.
Obecnie dobre wychowanie to wielki
atut. Uprzejmość, umiejętność właściwego
zachowania się w towarzystwie i kultura
osobista z pewnością pomogą dziecku
w życiu.
Czym zatem jest kultura osobista?
To rodzaj kultury, który dotyczy każdego
człowieka indywidualnie, pozwala mu na
udane współżycie społeczne i komunikację

fot. arch. szkoły

Wykonaliśmy wspólnie napisy, używając do
tego kolorowych liter wyciętych z gazet.
Tak powstałe hasła zachęcają dzieci do
mówienia „dzień dobry”. Moi podopieczni
rozwiesili je w przedszkolu w widocznych
miejscach, a rymowana forma haseł jest
bardzo łatwa do zapamiętania. Już od
wejściowej furtki wita nas slogan „Nawet
bez upomnień mamy, mów dzień dobry
już od bramy”.
z innymi ludźmi. Kultury osobistej uczymy
się w trakcie naszego życia i składa się na
nią kilka różnych elementów, tj. umiejętność prowadzenia rozmowy, witania się,
spożywania posiłków, wygląd zewnętrzny
oraz stosunek do drugiego człowieka.
Jest to istotna część naszego życia i należy
o nią dbać, bo wtedy wszystko staje się
prostsze.
W jaki sposób nauczyć dzieci dobrych
manier? Obserwacja i naśladowanie to
główne narzędzia nawigacji dziecka.
Bardzo ważnym elementem jest poznanie
zasad właściwego zachowania się w społeczeń-

stwie. Dziecko od najmłodszych lat styka
się z wieloma osobami spoza rodziny –
nauczycielami, paniami w sklepie, lekarzem czy sąsiadami. Dziecko powinno
umieć się kulturalnie przywitać i pożegnać
przy użyciu właściwych słów. „Dzień
Dobry” to drobiazg, ale odpowiednio
często powtarzany zostanie zachowany w
pamięci dziecka na zawsze. Na koniec
wskazówka „Bądź jak Chrobry, mów
dzień dobry”.
Anna Jaworska – Markiewicz, Wicedyrektor
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5
Agata Majewska, Nauczycielka
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5

Aktywni rodzice we Włochach!

Na uczestników czekały warsztaty
grania na bum-bum rurkach i bębnach,
koraliki, wielkanocne wycinanki i prezentacje dwóch aktywnych, włochowskich mam - Anny Kobus z SP 227 oraz
Magdaleny Jakubowskiej z SP 94. Obie
Panie mówiły o tym, jak wykorzystać
potencjał rodziców w szkole i w jakie
działania rodzice najchętniej się angażują.
Przy okazji opowiedziały o tym co ciekawego dzieje się w placówkach, do których
uczęszczają ich dzieci.

aktywni rodzice chcą spotykać
się, rozmawiać i działać razem.
Co najważniejsze także razem
z dyrekcją i nauczycielami.
Mamy nadzieję, że takie spotkania będą odbywać się regularnie. Dziękujemy wszystkim
mieszkańcom, przedstawicielom placówek oświatowych,
a także przedstawicielom władz
dzielnicy za przybycie i wspólną
zabawę.

Bardzo cieszymy się z wymiany doświadczeń i rozmów, z których wynika, że

Do zobaczenia następnym razem.

fot. UD Włochy

Pod koniec marca w naszym Urzędzie odbyło się pierwsze spotkanie rodziców i przedstawicieli
włochowskich placówek oświatowych, pod patronatem Burmistrza Michała Wąsowicza. Przyszło ponad
30 osób.
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Talentami przywitaliśmy wiosnę w SP 87
21 marca br. już po raz szósty w SP nr 87 zorganizowaliśmy imprezę promującą naszych zdolnych
uczniów - VI Szkolny Festiwal Talentów.
Nasza szkoła w ramach programu „Wars
i Sawa” stara się o rozwijanie pasji i talentów naszych wychowanków. W tym roku
na scenie nie zabrakło utalentowanych
dzieci. Gabrysia i Zosia Dmowskie jak
zwykle zachwyciły swoim pokazem gimnastyki artystycznej.

Im bliżej końca imprezy tym emocje
stawały się większe. W tym roku po raz
pierwszy nauczyciele postanowili zrobić
niespodziankę uczniom. Wystawili wiersz
Jana Brzechwy pt. „Rzepka” w nowoczesnej i humorystycznej aranżacji. Uczniowie
byli zachwyceni!

uczniów. Motywuje ich do jeszcze większej pracy nad doskonaleniem swoich
umiejętności. Uczy odwagi i wiary we
własne siły. Pokazuje, że ich praca jest
doceniana.
D.Bąkała , E.Szczepkowska

fot. UD Włochy

fot. UD Włochy

Festiwal daje możliwość prezentacji
zainteresowań, pasji i talentów naszych

fot. UD Włochy

Liczne zespoły taneczne porywały
publiczność do świetnej zabawy i owacji
na stojąco. Prezentowali się laureaci konkursu recytatorskiego „Mała Syrenka”
Krysia Mik i Wiktor Hejduk. Ognisty
pokaz karate skupił uwagę wszystkich.

Młode talenty z Okęcia
Każde dziecko jest wyjątkowe, posiada ukryty talent, a zachęcone
przez rodziców, nauczycieli chętnie pojawia się na scenie, tworząc
atmosferę zachwytu i podziwu.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Wzięli w niej udział
uczniowie z zaprzyjaźnionych z nami
okęckich szkół z ul. Radarowej i ul. Astronautów oraz dzieci z naszego przedszkola.
8
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Wszyscy zaprezentowali swoje umiejętności w różnorodnym repertuarze - był
śpiew, taniec i recytacja, mnóstwo zabawy
i wzruszeń.
Mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok!
Sonia Woźna
koordynator edukacji kulturalnej w PP nr 22

fot. UD Włochy

Po raz kolejny w Przedszkolu nr 22 w przy
ul. Żwirki i Wigury 15 B, odbył się przegląd ,,Młode Talenty”.
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Tradycja, wiara, naród – 1050. rocznica Chrztu Polski
1050. rocznica Chrztu Polski jest ważnym wydarzeniem, nie tylko ze względów religijnych, ale również
patriotycznych.

14 kwietnia 2016 r. uczniowie SP 88 zaprosili
do wspólnego świętowania tej ważnej
rocznicy nie tylko uczniów swojej szkoły, ale
również finalistów konkursu historyczno–religijnego, przedstawicieli władz samorządowych oraz innych gości.
Wspólnie zastanawialiśmy się nad tym,
co współczesna rodzina może wiedzieć
o wydarzeniach sprzed ponad 1000 lat, jak
je sobie wyobraża i jak przekazuje tradycję
oraz wartości najmłodszym. Tę problematykę próbowali przybliżyć, w przedstawieniu opowiadającym o początkach państwa
polskiego, młodzi aktorzy ze SP 88.
Akcja inscenizacji toczyła się we współczesnej rodzinie. Dziadek z rodzicami próbowali
wytłumaczyć najmłodszemu członkowi
rodziny, jakie znaczenie polityczne i religijne
dla wszystkich miał chrzest Polski. W trakcie

fot. UD Włochy

Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela
Narutowicza postanowiła podjąć różne
działania, by obchody tego, tak ważnego
wydarzenia, zapadły w pamięć młodym
ludziom. Jednym z takich działań było zorganizowanie Dzielnicowego Konkursu Historyczno – Religijnego dla uczniów ze szkół
podstawowych, znajdujących się na terenie
dzielnicy Włochy. Na zaproszenie odpowiedziały trzy placówki: SP 66, SP 94, SP 227.
W finale konkursu wzięło udział 17 uczniów,
z podziałem na dwie grupy wiekowe: kl. IV
oraz kl. V-VI, którzy zmierzyli się z testem
wiedzy z dziedziny historii i religii.

opowieści na scenę wkroczył orszak, który
z rąk biskupa przyjął chrzest. Dla przybliżenia
ducha tamtej epoki, dzieci modliły się po
łacinie, były ubrane w stroje średniowieczne,
a w tle było słychać muzykę gregoriańską.
Po takiej lekcji historii nikt już nie miał
wątpliwości, jak ważne było to wydarzenie. Uwieńczeniem całości był występ
chóru, który zaprezentował pieśń średniowieczną „Bogurodzicę”.
Po przedstawieniu zostały wręczone nagrody
ufundowane przez Zarząd Dzielnicy Włochy.
W klasach IV: Maciej Szpindler, Dominik
Frączyk, Olaf Grabowski (SP 88), wyróżnienie otrzymał Mateusz Godlewski (SP 227).
W klasach V-VI najlepszymi okazali się:
Marek Gryszka (SP 66), Krzysztof Rochowicz (SP 88), Wiktoria Wolert (SP 94).

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz
nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów.
Dzięki takim lekcjom historii wiemy, że
decyzja Mieszka I o przyjęciu chrześcijaństwa miała fundamentalne znaczenie dla dziejów Polski i kształtowania się chrześcijańskiej
tożsamości naszego narodu. O tym, jak ważne
było to wydarzenie, przypomniał papież
Jan Paweł II: „Od tamtych czasów staliśmy
się pełnoprawnymi członkami europejskiej
rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi
z tego konsekwencjami. Wespół z innymi
narodami Europy jesteśmy współtwórcami,
a zarazem dziedzicami jej bogatej historii
i kultury”.
Nauczyciele SP 88, s. Katarzyna Hałas,
Małgorzata Zgagowska, Eliza Gajewska

Wypływali zwycięstwo - Gimnazjum 112!
12 kwietnia br. w dzielnicowych eliminacjach gimnazjalistów, w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieżowej,
które odbyły się na basenie OSIR przy
ul. Gładkiej, Gimnazjum nr 112 z ul. Solipskiej „wypływało” sobie pierwsze
miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców.

fot. UD Włochy
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fot. UD Włochy

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy
powodzenia w kolejnych etapach!
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Szach-mat i ... wybrana najlepsza włochowska drużyna!
W kwietniu br. w Szkole Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia odbyły się dzielnicowe, drużynowe
eliminacje w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieżowej w szachach. Co istotne - zawody te odbyły
się w naszej dzielnicy po raz pierwszy!
W zawodach udział wzięli uczniowie
czterech włochowskich szkół - SP 87 przy
ul. Malowniczej, SP 88 przy ul. Radarowej,
SP 94 przy ul. Cietrzewia i SP 227 przy
ul. Astronautów.
Po długiej i pasjonującej rozgrywce,
wyniki przedstawiły się następująco:
IV miesjce - SP 87;
III miejsce - SP 227;
II miejsce - SP 94;
I miejsce - SP 88, w składzie Aleksandra
Tarka, Adam Tarka, Oskar Rogalski i Maciej Nguyen!
fot. UD Włochy

Gratulujemy zwycięzcom, którzy pojadą
reprezentować naszą dzielnicę na zawodach warszawskich. Trzymamy kciuki
i życzymy powodzenia!

Modelarnie lotnicze Włoch i Okęcia wyruszają po medale
Modelarnia Domu Kultury „Włochy” zdobyła III miejsce w Mistrzostwach Warszawy.
W Mistrzostwach Warszawy halowych
modeli szybowców w klasie FIN, modelarnie dzielnicy Włochy brały już udział
kilkakrotnie, nie odnosząc jednak większych sukcesów.

W kategorii wiekowej „młodzików
młodszych” do 10 lat zajęliśmy aż cztery
miejsca w pierwszej dziesiątce (Wojciech
Stasiulewicz z DKW - miejsce II; Maciej
Gliga z LPPL - miejsce VI; Antoni Nyk
z LPPL - miejsce IX; Gabryela Marczewska z DKW - miejsce X). Maciej
Gliga mający 4,5 lata był najmłodszym
przedstawicielem ekip.

Po zakończeniu Mistrzostw i wręczeniu nagród.

W kategorii „młodzików starszych”,
modelarnia DK ,,Włochy” zajęła VI i IX
miejsce, a w kategorii OPEN nasi seniorzy zajęli: Tomasz Stasiulewicz z DKW
- III miejsce, a Bartosz Nyk z LPPL - V
miejsce.
Także w kolejnych zawodach nasi zawodnicy świetnie sobie radzili, zajmując
wysokie pozycje. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
A.R.

fot. arch. A.R.

Mistrzostwa Warszawy okazały się prawdziwym przewrotem w dziejach naszych
modelarni, ponieważ modelarnia Domu
Kultury zajęła w tych mistrzostwach zespołowo trzecie miejsce, czyli najwyższe
spośród modelarni warszawskich.

fot. arch. A.R.

W tym roku, na szczęście nowy duch
i nowe siły wstąpiły w nasz zespół. Dzięki
sprzyjającej postawie Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy ul. Gładkiej i Gimnazjum
nr 114 przy ul. Malowniczej, można było
przeprowadzić 10 dwugodzinnych treningów w dużych salach sportowych. Od
początku roku obie modelarnie, czyli
modelarnia Domu Kultury „Włochy” oraz
modelarnia LPPL w Instytucie Lotnictwa, wzięły udział aż w 4 zawodach
modeli w klasie FIN.

Po dekoracji za pierwsze trzy miejsca drużynowe w Mistrzostwach Warszawy w szybowcach halowych F1N. Od lewej:
Marek Roman - I miejsce (mod. OKiS w Zielonce); Waldemar
Pakuła - II miejsce (mod. sekcji ,,Ważka” OK w Wieliszewie);
Andrzej Rudiuk - III miejsce (DKW)
nr 4 (92) maj 2016
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ASTERIADA – w tym roku zgłosiło się 3475 osób!
XV Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ,,Asteriada” w tym roku po raz kolejny
miał zasięg mazowiecki. Pierwotnie Festiwal powstał z myślą o popularyzacji działań artystycznych
włochowskiej młodzieży. Obecnie jego celem jest krzewienie wiedzy o szeroko rozumianej sztuce oraz
promocja dorobku scenicznego grup reprezentujących placówki oświatowe i kulturalne Mazowsza.
Pragniemy, aby Asteriada animowała na wysokim poziomie twórcze działania młodych oraz wspierała
ich rozwój, dając okazję do korzystania z posiadanych uzdolnień i predyspozycji. Dążymy do popularyzacji działań artystycznych młodzieży, ponieważ scena pozwala im wyrażać emocje, pragnienia oraz
manifestować własne prawa.

Do Konkursu Tańca zgłoszono 192 prezentacje. Ich poziom jest coraz wyższy. W tym
roku pojawiło się więcej układów wykonywanych przez solistów i duety taneczne. Wiele
z nich miało ciekawe rozwiązania choreograficzne z wykorzystaniem elementów akrobatycznych, zachwycały kostiumy.
Tancerzy oceniali: Elwira Piorun – tancerka,
aktorka, pedagog tańca, choreografka. Absolwentka Warszawskiej Szkoły Baletowej
i Pedagogiki Tańca na Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Długoletnia solistka Teatru Wielkiego − Opery
Narodowej w Warszawie. Dyrektor Artystyczny Teatru Tańca Zawirowania; Jerzy
Winnicki – tancerz mim, choreograf, pedagog
kreacji ciała. Przez wiele lat związany m.in.
12
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z Teatrem Narodowym w Warszawie oraz
z Warszawską Operą Kameralną; Waldemar
Wielgosz – trener tańca, choreograf i międzynarodowy sędzia tańca towarzyskiego, sędzia
tańca sportowego, wieloletni wykładowca
i egzaminator Studium Dokształcania Zawodowego Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Do Konkursu Zespołów Teatralnych przyjęto 27 grup, wśród których gościnnie wystąpił Dziecięcy Teatr Amatorski SWIJA
z Ukrainy ze spektaklem „Jak gnomy wiosnę
poszukiwali” w oparciu o twórczość Marii
Konopnickiej. Tegoroczne widowiska były
wynikiem bardzo konsekwentnej pracy artystycznej, edukacyjnej i wychowawczej, oparte
na autorskich scenariuszach, muzyce i choreografii. Jurorzy przyznali w tym roku wiele wyróżnień aktorskich, doceniając w ten sposób
wybitnie wyróżniające się role młodych akto-

rów. W jury konkursu teatralnego zasiedli:
Jarosław Kilian - reżyser teatralny, wykładowca
akademicki, Profesor Akademii Teatralnej w
Warszawie. Autor ponad 50 widowisk, w tym
dramatów klasycznych, romantycznych i
współczesnych. Zajmuje się także operą i realizacjami plenerowymi. Za swoją działalność
został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi i medalem “Gloria Artis”. Od września 2016 r będzie Dyrektorem Teatru Lalka
w Warszawie; Katarzyna Świtalska – teatrolog, Koordynator Warszawskiego Programu
Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Włochy,
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
Tomasz Mitrowski - polonista (ze specjalizacją teatrologiczną), instruktor teatralny, aktor
Kompanii Teatralnej Mamro. Od 1997 roku
nieprzerwanie działa w amatorskim ruchu
teatralnym.

fot. UD Włochy

Z roku na roku stawiane są uczestnikom
Asteriady coraz większe wymagania,
a mimo to do Konkursu Piosenki zgłosiło się
214 solistów, 7 duetów wokalnych oraz 38
zespołów (w tym zespół akordeonowy, chór
oraz zespoły wokalno-instrumentalne) ocenianych przez jury w składzie: Katarzyna Sokołowska – chórmistrz i pedagog, nauczyciel
akademicki, profesor zwyczajny na Wydziale
Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor
do spraw artystycznych Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie;
Barbara Dziekan-Vajda – aktorka, reżyser
i nauczyciel akademicki profesor zwyczajny
na Wydziale Aktorskim Szkoły Filmowej
w Łodzi. Wybitna interpretatorka tekstów
Agnieszki Osieckiej, która specjalnie dla niej
napisała m.in. Ulicę japońskiej wiśni; Katarzyna Świtalska – teatrolog, Koordynator
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej w Dzielnicy Włochy, Naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy; Edyta Kiesewetter –
muzyk, pedagog, animator i menadżer kultury.

fot. UD Włochy

W ramach festiwalu odbyły się konkursy
wokalne (w kategorii soliści oraz zespoły
wokalne i wokalno-instrumentalne), taneczne
i teatralne. Wszystkie konkursy uwzględniały
podział na kategorie wiekowe oraz podział
na placówki szkolne i ośrodki kultury, obejmujące placówki pozaszkolne i zgłoszenia
indywidualne.

>>

W koncertach galowych, oprócz zaproszonych laureatów, ich opiekunów i rodziców,
uczestniczyli przedstawiciele władz naszej
dzielnicy m.in. Zastępca Burmistrza Jerzy
Kowaliszyn, a także Andrzej Krupiński –
Przewodniczący Rady Dzielnicy Włochy,
Wiesława Ufnal - Zastępca Przewodniczącego
Rady Dzielnicy oraz Pani Anna Brzywca –
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu w Radzie Dzielnicy Włochy.
Po koncertach galowych wręczono podziękowania opiekunom oraz instruktorom, a także
ogłoszono wyniki konkursów wręczając
nagrody i wyróżnienia.
Wśród laureatów znaleźli się także uczniowie włochowskich szkół m.in. Grupa
Taneczna NO ANGELS Joanna Biedrzycka, Karolina Lenarcik, Anna Gierach, Duet Taneczny Joanna Tucharz,
Matylda Romanowicz i wokalista Kuba
Anusiewicz z Gimnazjum 112 im. Króla

fot. UD Włochy

Na przełomie marca i kwietnia odbyły się dwa
Koncerty Galowe Asteriady; dla reprezentantów placówek kultury oraz dla uczniów placówek szkolnych. Koncerty pozwoliły na
podsumowanie Festiwalu. Dzięki nim mieliśmy szansę obejrzeć najciekawsze i najlepsze
prezentacje.

Jana III Sobieskiego, Krzyś Kwaśny ze
Szkoły Podstawowej 66 im. ks. Juliana
Chrościckiego, Adrianna Karasińska ze
Szkoły Podstawowej 94 im. I Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego oraz Karolina
Wójtowicz z Gimnazjum 113 z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Zawiszaków Proporca ,,Victoria” w Zespole Szkół nr 17.
Miłym akcentem doceniającym starania
organizatorów jest głos jednego z rodziców:
„Zawsze byliśmy pełni podziwu dla wzorowej
organizacji festiwalu. Wymagające, profesjonalne jury, wsparcie akustyków, pełna humoru

konferansjerka, ciepła atmosfera, uroczysta
gala finałowa - to wszystko powoduje, że
festiwal jest stałym i miłym punktem programu dla młodych artystów. Dziękujemy
za tegoroczne spotkanie i życzymy Państwu
wielu kolejnych, udanych edycji. Wiem, że to
dużo ciężkiej pracy, ale robicie Państwo wspaniałą rzecz dla dzieci i młodzieży. Podejrzewam, że czasami nawet nie do końca zdajecie
sobie sprawę jak wspaniałą”.
Gratulujemy rozmachu i wysokiego poziomu prezentacji. Do zobaczenia za rok!
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Pałac Koelichenów we Włochach i jego budowniczy
W ostatnim numerze naszego biuletynu wspominałem o dworze na Okęciu, wybudowanym w 1856 r.
przez rodzinę Łabęckich. Budzący podziw okęcki folwark był malowniczo usytuowany w małym parku,
nieopodal stawu Sadurka. Dziś w tym miejscu zaczyna się teren lotniska, a po dworze państwa Łabęckich nie pozostał żaden ślad. Inaczej rzecz się miała z włochowską siedzibą rodu Koelichenów. Pałac
ten, wybudowany trzy lata później niż okęcki dwór, do dziś jest ozdobą Parku Kombatantów.

Brakowało tylko jednego – porządnej
rezydencji rodowej. Stary pałac, zaczynał
się sypać, więc pora było pomyśleć o budowie nowego. A ponieważ Koelichenowie
pieniądze mieli, więc rozpoczęli poszukiwania odpowiedniego architekta. Akurat
w końcu lat pięćdziesiątych zaczynała jaśnieć gwiazda 40-letniego Aleksandra Zabierzowskiego. Architekt Zabierzowski
(ur. w 1818 r.) praktykował u mistrza
Antoniego Corazziego. W 1845 r. wyjechał
na studia do Florencji i po powrocie do
kraju znalazł posadę jako powiatowy
budowniczy w Krasnymstawie, a ok. 1850 r.
jako zastępca budowniczego guberni
radomskiej. W 1856 r. rozpoczął pisanie
swego opus magnum pt: „Praktyczne
budownictwo wiejskie”. Dzieło to ukazywało się w ciągu dwóch lat w 12 zeszytach.
Potem doczekało się kilku wznowień
w formie książkowej. „Praktyczne budownictwo wiejskie” zwróciło uwagę Andrzeja
Koelichena. Koelichen był dobrym gospodarzem, człowiekiem oczytanym i chłonącym
nowinki techniczne. Zainteresował się też
autorem i tak Aleksander Zabierzowski
znów trafił do Włoch, choć tym razem,
tych podwarszawskich. Zapewne uznał, że
stary pałac nie nadaje się już do przebu14
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dowy, wiec Koelichenowie zarządzili rozbiórkę. Potem na tym miejscu według
architektonicznych wizji Zabierzowskiego
powstał eklektyczny pałac, w pełni gotowy
w 1859 r. Stary Koelichen zdążył przed
śmiercią zobaczyć swój pałac. Zmarł
w kwietniu 1861 r. a pałac odziedziczył po
nim syn Karol Emil.
Architekt Zabierzowski zmarł 9 lat później.
Tuż przed zgonem doczekał się otwarcia
swej ostatniej pracy: Teatru Letniego
w Parku Saskim. Niestety, ta budowla źle
została przyjęta przez warszawiaków.
Krytyka zabolała tak mocno, że spowodowała chorobę i śmierć architekta.

Czy gust architekta A. Zabierzowskiego
można dostrzec w dzisiejszym pałacu
Koelichenów. Myślę, że dobrze to widać,
zwłaszcza, jeśli porównamy szkice opublikowane we wspomnianych już zeszytach
„Praktyczne budownictwo wiejskie”.
Na wielu z nich widać kolumny, małe
balkoniki niczym z bajki, półokrągłe
salony. I jeśli przypomina nam to architekturę rodem z Florencji, to nie przypadek.
Wspomnijmy bowiem, że ten, który
budował Pałac we Włochach, uczył się
przecież we Włoszech.
Robert Gawkowski

fot. UD Włochy

Andrzej Koelichen miał dwóch synów:
Karola Emila (ur. w 1826 r.) i Edwarda
(ur. w 1824). Rodzina zadbała o wygląd
starego parku, odnowionego w myśl dyrektyw samego dyrektora Ogrodu Botanicznego profesora Michała Szuberta.
Urządzenie ogrodu musiało wszystkim
przypaść do gustu, a że profesor też był
ewangelikiem, więc obie protestanckie
familie zbliżyły się do siebie. Owocem
było małżeństwo Szubertówny z synem
Koelichena.

fot. arch. autora

Pałac rodziny Koelichenów powstał
w 1859 r. Wtedy to Włochy były niezbyt
imponującą wsią, w której mieszkało nieco
ponad 100 osób. Jednak życie Włoch zaczynało się zmieniać. W 1844 r. po śmierci
hrabiego Tadeusza Mostowskiego dobra te
kupił Andrzej Koelichen. Szybko rozbudował istniejące już tu od co najmniej ćwierć
wieku cegielnie i umiejętnie skorzystał
z wybudowanej linii kolejowej. W końcu
lat pięćdziesiątych XIX w. powstał przystanek kolejowy „Włochy” i ponad 100
metrowa bocznica kolejowa.

Pamela Butchart „Szpieg, który lubił szkolne
obiady”
Wydawnictwo: Zielona Sowa, Warszawa: 2015, Wiek: 7+
Na początek ostrzeżenie: Uwaga dzieciaki! Ta książka rozbawi Was do łez!
A niektórych mogą nawet rozboleć brzuchy od ciągłego śmiechu! Jesteście tego
świadomi? Jeśli tak, to w wolnym czasie
przeczytajcie tę książkę!
Maja oraz trójka jej przyjaciół Zosia, Franek i Marysia mieszkają w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Szkocji i chodzą razem
do drugiej klasy szkoły podstawowej. Zawsze trzymają się razem i tworzą naprawdę
zgraną paczkę. Każdą ważną sprawę omawiają w swojej tajnej bazie, małym
schowku pod schodami, o którego istnieniu
wiedzą tylko oni.
Ich spokojny, szklony rytm zostaje pewnego dnia zaburzony. Wybucha sensacja!
Do ich klasy dołączy nowa uczennica!
A Maja zostaje poproszona o zaopiekowanie się nową koleżanką! W dodatku ta
dziewczynka, o imieniu Matylda, pochodzi
z Francji!
Maja i jej przyjaciele ochoczo zaczynają
przygotowywać wszystko na przyjęcie
Francuzki. Wertują słowniki i ćwiczą podstawowe zwroty w języku francuskim,
robią wielki plakat z napisem „Witaj Matyldo”, sprzątają nawet dokładnie swój tajemny schowek na przyjęcie gościa.
Od początku jednak, z tą nową jest nie tak,
jak to sobie wyobrażali. Przyprowadzona

przez dyrektora dziewczynka jest przeraźliwie wysoka, także śmiało może uchodzić,
za uczennicę starszej klasy. Na pierwszej
przerwie Maja z przyjaciółmi zasypuje
ją gradem pytań. Dzieciaki są ciekawe,
jak smakują ślimaki i żabie udka? Czy Matylda była w podparyskim Disneylandzie?
Czy podoba się jej w nowej szkole?
Dziewczynka jednak milczy jak zaklęta
i nie wydaje z siebie ani jednego słowa.
A gdy na stołówce zjada ze smakiem cały
obiad, nazywany przez uczniów „trucizną”, koledzy po prostu doznają szoku!
Zaczynają bacznie obserwować nową,
która wzbudza w nich coraz więcej podejrzeń. Zawsze chodzi sama, nigdy z nikim
nie rozmawia, jedynie uważnie przygląda
się uczniom i w dodatku cały czas notuje
coś w swoim czarnym notesie… Wnioski
nasuwają się same! Matylda jest szpiegiem! Tylko, jaką ma misję? Dla kogo
pracuje? Jakie informacje chce wykraść?
Czy chodzi jej o projekt Antarktyda, nad
którym pracuje klasa? A może to coś
bardziej poważnego… Francuzka została
wysłana, aby skontrolować ich szkołę, zgłosić
wszystkie niedociągnięcia do wydziału
oświaty i doprowadzić do jej zamknięcia!
Chcecie poznać przygody Mai i jej przyjaciół? Zaintrygowało Was dziwne zachowanie nowej uczennicy? A może sami byliście
w takiej sytuacji, że ktoś dołączył do waszej kasy w ciągu roku szkolnego i byliście
wobec tej osoby równie nieufni?

Z pozoru książka wydaje się być przeznaczona głównie dla dziewcząt. Wszystko
przez ten różowy kolor okładki. Chłopaki,
uwierzcie to nie jest „babska książka”!
Zarówno dziewczyny jak i chłopcy mogą
śmiało po nią sięgnąć.
Iwona Wójciuk
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22

Książka dostępna w:
- Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 22,
ul. ks. J. Chrościckiego 2
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A
- Wypożyczalni nr 71, ul. Żwirki i Wigury 1
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Szanujmy naszą wspólną historię – ławki warszawskie!

Obecnie w Parku Kombatantów znajduje się największy zbiór tych charakterystycznych jedynie dla Warszawy
ławek. Aż 56 sztuk od lat jest pod opieką
Dzielnicy Włochy. Corocznie są malowane, a zniszczone elementy drewniane są
wymieniane na nowe. Do tej pory nie dochodziło do tak poważnych aktów zniszczenia. Warto zaznaczyć, że musieliśmy ją
naprawiać już drugi raz.

fot. UD Włochy

Jesienią ubiegłego roku, w Parku Kombatantów doszło do aktu wandalizmu.
,,Ofiarą” padła oryginalna, „arcywarszawska” ławka parkowa, zaprojektowana
pod koniec XIX w. przez głównego ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora - autora przebudowy Parku Krasińskich,
Ogrodu Saskiego, budowy Ogrodu Ujazdowskiego i Parku Skaryszewskiego.

Przy okazji mały apel - szanujmy naszą
wspólną historię, mienie i pieniądze.

Ławki warszawskie naprawdę sobie na
to zasłużyły.

Stop wypalaniom traw!
W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45%
wszystkich pożarów w naszym kraju.
Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do
akcji gaśniczych związanych z pożarami
traw. Do 22 marca br., strażacy gasili już
5336 pożarów traw i nieużytków.
Najwięcej tego typu pożarów zanotowano
w marcu i kwietniu ubiegłego roku – razem
43 724. W wyniku pożarów traw w 2015 r.
zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych.
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym
zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów
traw na łąkach i nieużytkach rolnych.
Ma to związek z wypalaniem suchych traw
i pozostałości roślinnych. Pamiętajmy, że
pożary traw są niebezpieczne dla życia
i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska
naturalnego. Zagrażają lasom, domom
mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę.
Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza
widoczność, co może doprowadzić do
groźnych wypadków i kolizji.
Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym
miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest
życie i zdrowie ludzi.
Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych
jest zabronione. Grozi za to kara grzywny
w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat
pozbawienia wolności.
16
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Warszawiacy mogą bezpłatnie
zaczipować swoje psy i koty
Po raz kolejny rusza akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów.
Właściciele tych zwierząt, którzy zamieszkują na terenie m.st. Warszawy, mogą skorzystać z możliwości ich elektronicznego oznakowania w jednej z kilkudziesięciu lecznic weterynaryjnych - bez
względu na dzielnicę zamieszkania.

Kącik adopcyjny

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

To już kolejny rok, kiedy warszawiacy
mogą skorzystać z akcji bezpłatnego czipowania czworonogów. W minionym roku
elektronicznie oznakowano łącznie 6444
psów i kotów, a od początku akcji (w 2007
roku) ponad 83 000 czworonogów.
Warunki skorzystania z bezpłatnego
oznakowania psa/kota:
- wypełnienie w dwóch egzemplarzach
przez właściciela/organizację pozarządową/inny
podmiot wniosku o wykonanie elektronicznego oznakowania psa/kota. Formularze
dostępne są w zakładach leczniczych,
- okazanie dowodu tożsamości,
- okazanie książeczki zdrowia psa/kota,
rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
- ukończone przez zwierzę 12 tygodni
życia
Dodatkowo w przypadku psów – okazanie aktualnego świadectwa szczepienia
przeciwko wściekliźnie.
Po zaczipowaniu właściciel otrzymuje
podpisany przez lekarza jeden egzemplarz
wniosku, a dane dotyczące zwierzęcia i
jego właściciela są wprowadzane do Międzynarodowej Bazy Danych Safe-Animal
w terminie do 14 dni od dnia wszczepienia
mikroprocesora.

● Przychodnia Weterynaryjna BOSS,
al. Krakowska 274, 02-210 Warszawa,
tel. (22) 846 82 49, 607 121 555,
poniedziałek: 10.00-14.30, 15.30-19:00,
wtorek: 10.00-14.30, 15.30-19.00,
środa: 10.00-14.30, 15.30-19.00,
czwartek: 10.00-14.30, 15.30-9.00,
piątek: 10.00-14.30, 15.30-19.00,
sobota: 10.00-13.00.
● Przychodnia Weterynaryjna,
ul. Popularna 29, 02-473 Warszawa,
tel. (22) 487 70 70,
całodobowo

fot. Schronisko na Paluchu

● Przychodnia Weterynaryjna Włochy,
ul. Wilczycka 14, 02-488 Warszawa,
tel. (22) 863 71 26,
poniedziałek-piatek: 09.00-22.00,
sobota-niedziela: 10.00-16.00.

Karat – nieduży, starszy piesek, znaleziony w sierpniu 2013 r. przy ul. Iłżeckiej,
wykastrowany w Schronisku. Jest przemiły, ufny, dobrze wychowany, doskonale
chodzi na smyczy – Karat to pies, który
nikomu nie sprawi kłopotu. Nie powinien
mieć też problemów z akceptacją innych
zwierząt.
Chcesz poznać Karata?
W Schronisku pytaj o numer 1647/13 lub
dzwoń: 503-174-757.

● Gabinet Weterynaryjny „Rolf-Wet”,
ul. Paganiniego 3, 02-402 Warszawa,
tel. (22) 631 03 74,
poniedziałek-piątek: 10.00-21.00,
sobota:10.00-16.00,
niedziela: 16.00-20.00.
Akcja prowadzona jest przez Biuro
Ochrony Środowiska Urzędu m.st.
Warszawy do 15 grudnia 2016 r. lub
do wyczerpania środków finansowych,
w ramach realizacji Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st.
Warszawy w 2016 roku.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
zaprasza do odwiedzania strony
http://zgnwlochy.waw.pl/zamowienia-publiczne,
gdzie publikowane są bieżące informacje
o prowadzonych postępowaniach z zakresu zamówień publicznych.

fot. Schronisko na Paluchu

https://commons.wikimedia.org/wiki

►Wykaz lecznic w Dzielnicy Włochy:
● Gabinet Weterynaryjny „Atena”,
ul. Radarowa 16, 02-137 Warszawa,
tel. (22) 868 31 66, 600 270 677,
poniedziałek-piątek: 10.00-20.00,
sobota: 9.00-15.00.

Krem – spory, ok. 7-letni pies o niebanalnej urodzie, w grudniu 2013 r. przy Al. Jerozolimskich, wykastrowany w Schronisku.
Łagodny i bardzo przyjazny w stosunku do
ludzi, nie toleruje jednak innych psów.
Jest też dosyć silny, potrzebuje więc opiekuna o pewnej ręce, który poradzi sobie
z nim na spacerze.
Chcesz poznać Krema?
W Schronisku pytaj o numer 2661/13 lub
dzwoń: 661 360 933.
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