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Święto flagi
we Włochach!
Włochy biało-czerwone! I to tak dosłownie…
Osiem włochowskich szkół wzięło udział
w zorganizowanym przez Urząd Dzielnicy
Włochy konkursie ,,Włochy biało-czerwone”, pod patronatem Burmistrza
Michała Wąsowicza. Sponsorem części nagród był Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Włochy – Damian Pietrzyk, któremu
bardzo dziękujemy.
Poziom zaangażowania dzieci, nauczycieli
i rodziców przerósł nasze najśmielsze
oczekiwania! Biało-czerwone flagi, orły,
motyle, płoty, bociany, kwiaty, tulipany...
Pomysłom nie było końca.
Jury zdecydowało by 1 miejsce przyznać
ex aequo wszystkim szkołom podstawowym, czyli SP 66, SP 87, SP 88, SP 94 i SP
227, oraz 2 miejsce ex aequo – Zespołowi
Szkół nr 17 im. Zawiszaków Proporca
„Victoria”, Gimnazjum nr 112 im. Króla

Jana III Sobieskiego oraz Gimnazjum
nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi.
Wiemy, że patriotyzm jest niezwykłą
wartością. Chcemy pomagać dzieciom
i młodzieży kształtować ją od najmłodszych lat. Okazało się, że konkurs był tego
świetnym przykładem. Bardzo dziękujemy
wszystkim szkołom za zaangażowanie.
Oto niektóre z pomysłów, które szczególnie zwróciły naszą uwagę – specjalnie na
tę okazję nakręcony patriotyczny film,
biało-czerwony pokaz mody, biało-czerwone zawody sportowe, mapa Polski
ułożona z biało-czerwonych balonów,
biało-czerwone warsztaty kulinarne, audycja radiowa przez szkolny radiowęzeł
o święcie flagi, „żywe” biało-czerwone
flagi z balonami, pokaz cheerleaderek,
patriotyczne piosenki, profesjonalna iluminacja trwająca kilka dni, przystrojenie
szkolnych okien i płotów…

Święto flagi obchodzimy od 2004 roku,
czynnie wyrażając nasz szacunek do symbolu narodowego. Flagi powiewają na naszych domach, blokach. Polskie barwy
narodowe kształtowały się na przestrzeni
wielu stuleci i mają jako jedne z niewielu
pochodzenie heraldyczne. Zgodnie z wyjaśnieniem symboliki, biel pochodzi od
bieli orła, będącego godłem Polski oraz
bieli Pogoni – rycerza galopującego na
koniu, będącego godłem Litwy. Oba te
godła znajdują się na czerwonych tłach
tarcz herbowych. Z tego właśnie względu
na polskiej fladze biel znalazła się u góry,
ponieważ w heraldyce RP ważniejszy jest
kolor godła niż tła.
Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież zapamiętały wiele faktów o święcie flagi i jego
znaczeniu dla Polski. I że za rok na początku maja Włochy znowu staną się
biało-czerwone.
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Projekty z budżetu partycypacyjnego
na które możesz zagłosować!
Od 14 czerwca do 24 czerwca 2016 roku odbędzie się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu
partycypacyjnego. Głosować będzie można przez: INTERNET na: www.twojbudzet.um.warszawa.pl oraz
OSOBIŚCIE w Urzędzie Dzielnicy lub w wyznaczonym punkcie do głosowania na papierowej karcie.
Lista projektów budżetu partycypacyjnego 2017, ich numer, tytuł, kwota oraz
w nawiasie kolejność projektów na listach
do głosowania.
► Projekty z obszaru: Nowe Włochy
Projekt nr 21, tytuł: Otwórz się na sztukę,
zajęcia plastyczne w bibliotece, 3 000 zł,
(nr 10)
Projekt nr 94, Doposażenie placu zabaw
przy pl. Wolności, 45 740 zł, (nr 16)
Projekt nr 113, Usprawnienie ruchu rowerowego, 195 000 zł, (nr 2)
Projekt nr 121, Żłobek dla Malucha,
156 120 zł, (nr 11)
Projekt nr 265, Nowości dla Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 23 000 zł, (nr 4)
Projekt nr 365, Mini park linowy w Parku
Kombatantów, 52 618,84 zł, (nr 13)
Projekt nr 429, Zakup „książek mówionych” oraz filmów na DVD dla Biblioteki
Publicznej przy ul. Ks. J. Chrościckiego 2,
7 000 zł, (nr 12)
Projekt nr 649, Zajęcia aerobowe na siłowni
kardio oraz zakup sprzętu i remont sali, przy
ul. Promieniestej 12, 109 000 zł, (nr 3)
Projekt nr 651, Bezpieczne przejście przez
ulicę Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ulicą
Rybnicką - przy kościele, 90 000 zł, (nr 7)
Projekt nr 681, Biblioteka - szkolne centrum informacyjno-kulturalne w SP 66,
25 560 zł, (nr 14)
Projekt nr 810, Poprawa oświetlenia w
Parku Kombatantów przy PKP Włochy,
140 000 zł, (nr 17)
Projekt nr 811, Rewitalizacja Parku Kombatantów przy PKP Włochy, 182 350 zł, (nr 15)
Projekt nr 813, Skwer przy pętli Nowe
Włochy, 82 824 zł, (nr 1)
Projekt nr 1026, Bezpieczne boisko
szkolne SP 66, 98 031 zł, (nr 6)
Projekt nr 1830, Wakacyjne zajęcia na
korcie - nauka tenisa dla 7-13 latków,
18 550 zł, (nr 5)
Projekt nr 1884, Tenisowa sobota - zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci, 11 990 zł,
(nr 8)
Projekt nr 2088, Utrwalajmy Warszawę Warsztaty Fotografii dla mieszkańców wykłady, plenery, postprodukcja, dyskusje,
wystawa prac uczestników, 14 200 zł, (nr 9)
► Projekty z obszaru: Stare Włochy
Projekt nr 114, Usprawnienie ruchu rowerowego, Al. Jerozolimskie i Jutrzenki,
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157 000 zł, (nr 11)
Projekt nr 123, Żłobek dla Malucha,
156 120 zł, (nr 6)
Projekt nr 650, Oświetlenie przejścia dla
pieszych na ul. Popularnej, 90 000 zł, (nr 5)
Projekt nr 654, Oświetlenie przejścia dla
pieszych przez ulicę Ryżową, przy skrzyżowaniu
z ulicą Fasolową, 45 000 zł, (nr 7)
Projekt nr 1042, Dwa naturalne place
zabaw w Parku Cietrzewia i na ul. Naukowej, 57 862,50 zł, (nr 2)
Projekt nr 1144, Budowa boiska, przy
ul. Zapustnej 42, 145 500 zł, (nr 12)
Projekt nr 1401, Ochrona Kasztanowców
przy ul. Śląskiej, 2 232 zł, (nr 15)
Projekt nr 1589, Józef Piłsudski na muralu - na ścianie SP 94, 28 000 zł, (nr 13)
Projekt nr 1626, Szachy i warcaby ogrodowe - do wspólnego grania, 2 800 zł, (nr 8)
Projekt nr 1711, Wspieraj swoje dziecko!
Ocenianie kształtujące dla rodziców! –
Włochy, w Gimnazjum nr 112, 8 700 zł, (nr 4)
Projekt nr 1859, Budki dla ptaków, 850 zł,
(nr 1)
Projekt nr 1898, Tablica „Jak dokarmiać
ptaki”, 3 600 zł, (nr 10)
Projekt nr 2033, Udar mózgu? Demencja?
O co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się!
Szkolimy Się!, 30 000 zł, (nr 3)
Projekt nr 2037, Gra planszowa/zestaw
integracja ćwiczenie pamięci, funkcji poznawczych, wsparcie rodzin, w których wystąpił
udar mózgu/demencja, 40 000 zł, (nr 14)
Projekt nr 2250, Tablice upamiętniające
znanych Włochowian w miejscu gdzie
mieszkali, 12 500 zł, (nr 9)
► Projekty z obszaru: Wysokie Okęcie
Projekt nr 328, Teatrzyki w Bibliotece,
5 000 zł, (nr 18)
Projekt nr 332, Spotkania autorskie
w Bibliotece, 4 400 zł, (nr 2)
Projekt nr 399, Zakup książek do wypożyczalni Nr 28 i Nr 71, 14 340 zł, (nr 5)
Projekt nr 515, Artystyczne spotkania stwórz własną biżuterię i nie tylko! Zajęcia
w SP 227 i przedszkolu 175, 14 050 zł, (nr 4)
Projekt nr 540, „Z Włoch – dookoła
świata” Sąsiedzki piknik i twórcze spotkanie, 12 650 zł, (nr 3)
Projekt nr 559, Przyczepa do przewozu
symulatorów lotu, 9 160 zł, (nr 10)
Projekt nr 579, Wyjątkowy dąb – tablica
edukacyjna dotycząca dębu piramidalnego
i przedwojennego gospodarstwa Hoserów
przy Osiedlu Jadwisin, 1 000 zł, (nr 12)

Projekt nr 603, Pracownia komputerowa
dla uczniów i mieszkańców korzystających
z dodatkowych zajęć komputerowych,
79 573 zł, (nr 13)
Projekt nr 610, Bezpieczne Osiedle Astronautów - usprawnienie ruchu drogowego
na ulicy Zarankiewicza, 4 020 zł, (nr 8)
Projekt nr 847, Aktywna rekreacja na co
dzień. Mini siłownia i stół do ping-ponga w
okolicy ul. Astronautów, 34 450 zł, (nr 19)
Projekt nr 901, Warcaby i szachy ogrodowe
– do wspólnego grania, 2 790 zł, (nr 15)
Projekt nr 916, „Zdrowy przedszkolak”
– cykl spotkań edukacyjnych dla rodziców
przedszkolaków z zakresu żywienia i gotowania, 5 750 zł, (nr 22)
Projekt nr 1032, Zakup „książek mówionych” i filmów dvd do Wypożyczalni 28
i Wypożyczalni 71, 7 000 zł, (nr 7)
Projekt nr 1358, Budowa siłowni plenerowej, przy ul. 1 Sierpnia 30, 52 400 zł, (nr 6)
Projekt nr 1460, Astronauci i Internauci.
Otwarta pracownia komputerowa w SP 227,
67 180 zł, (nr 20)
Projekt nr 1534, Miejsca parkingowe
wzdłuż ul. Radarowej, 25 350 zł, (nr 21)
Projekt nr 1843, Domki dla kotów wolno
żyjących, 5 400 zł, (nr 16)
Projekt nr 1943, Callanetics – trening,
który odmładza o 10 lat!, 4 320 zł, (nr 9)
Projekt nr 2313, Zawsze wesoło na placu
zabaw, ul. Radarowa 4B, 200 000 zł, (nr 11)
Projekt nr 2315, Komputer – oknem na
świat, 101 540 zł, (nr 1)
Projekt nr 2317, Budowa chodnika
ul. 1-go Sierpnia 28, 12 685 zł, (nr 17)
Projekt nr 2380, Kształtowanie charakteru
i sprawności u młodzieży poprzez sporty walki
– darmowe treningi, 93 150 zł, (nr 14)
► Projekty z obszaru: Niskie Okęcie
Projekt nr 52, Wielofunkcyjne boisko
do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego – ogólnodostępne, bezpłatne, bez
ograniczeń czasowych, ul. Na skraju,
200 000 zł, (nr 2)
Projekt nr 53, Budowa siłowni plenerowej wraz z drążkami do street workout,
ul. Na skraju, 79 390 zł, (nr 1)
Projekt nr 1885, Ogólnodostępny plac
zabaw, ul. Aksamitna 4a, 150 520 zł, (nr 3)
Projekt nr 2337, Terapia Eeg Biofeedback,
w SP 87, 61 030 zł, (nr 5)
Projekt nr 2375, Sensoryczna ścieżka
zdrowia, na terenie SP 87, 38 200 zł, (nr 4)

Lato w mieście 2016
W dniach 27 czerwca do 31 sierpnia 2016 r. zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w programie
„Lato w mieście 2016” organizowanym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
W wybranych placówkach edukacyjnych od poniedziałku do piątku w godz.
7.00-17.00, dzieciom i młodzieży szkolnej
zapewniamy opiekę, wyżywienie oraz bogatą ofertę programową - zajęcia sportowe,
rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, kulturalne oraz świetlicowe. Program akcji
jest bardzo urozmaicony i dostosowany do
wieku oraz zainteresowań uczestników.
►Wykaz wakacyjnych placówek edukacyjnych:
● Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5,
ul. Astronautów 17, tel. 22 846 03 81,
termin: 27.06 – 29.07.2016,
mail: sp227@op.pl,
uczestnicy z klas: I – VI
● Szkoła Podstawowa nr 66,
ul. Przepiórki 16/18, tel. 22 863 59 46,
termin: 01.08 – 31.08.2016,
mail: beata.luwierska@gmail.com,
uczestnicy z klas: I – VI
Rodzic/opiekun podczas zapisu dziecka
do feryjnej placówki edukacyjnej wypełnia
Kartę Uczestnika i składa ją w terminie
określonym przez placówkę realizującą
program „Lato w mieście 2016” (informacja o terminach widnieje na stronach internetowych placówek).
Uczestnicy programu „Lato w mieście”
odpłatnie korzystają z posiłków. Opłata za
posiłek wynosi 7 zł dziennie i obejmuje
dwa posiłki, w tym jeden ciepły np.:
drugie śniadanie i obiad lub obiad i podwieczorek. Opłatę za posiłki należy wnieść
bezpośrednio w punkcie dziennego pobytu

lub na konto placówki realizującej program
„Lato w mieście 2016”. W przypadku
dokonania opłaty przelewem na konto
feryjnej placówki edukacyjnej do której
będzie uczęszczać dziecko – w tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko
dziecka, okres za jaki jest wnoszona opłata
(np. od 01.07 - 09.07.2016 r.) z dopiskiem
„Lato w Mieście 2016”. Dowód potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do feryjnej placówki edukacyjnej.
Uwaga!
O zwolnienie z opłat za posiłki mogą
ubiegać się uczniowie, którzy w roku
szkolnym 2015/2016 korzystają z bezpłatnych obiadów na mocy decyzji Ośrodka
Pomocy Społecznej lub decyzji dyrektora
szkoły. Podstawę do zwolnienia z opłaty
za posiłki stanowić będą zaświadczenia
o korzystaniu z bezpłatnych posiłków
w bieżącym roku szkolnym, wystawione
przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub
przez dyrektora szkoły, do której dziecko
uczęszcza. Zaświadczenie to rodzic lub
uczeń powinien przedstawić w placówce
edukacyjnej, w której prowadzone będzie
żywienie.
Regulamin uczestnictwa w akcji, wzór
karty uczestnictwa i wzór zaświadczenia
znajdują się na stronach internetowych lub
bezpośrednio w placówkach.
►Harmonogram dyżurów wakacyjnych
przedszkoli w Dzielnicy Włochy:
• 1-31 sierpnia 2016 r., Przedszkole nr 175,
ul. Astronautów 5, tel. 22 846-17-59,
• 1-31 sierpnia 2016 r., Przedszkole nr 77

„Akademia Pana Kleksa”, ul. Potrzebna 16,
tel. 22 863-72-93,
• 1-29 lipca 2016 r., Przedszkole nr 60,
ul. Rybnicka 42/44, tel. 22 863-72-73,
• 1-29 lipca 2016 r., Przedszkole nr 313,
ul. Sulmierzycka 1, tel. 22 846-10-00.
►Wakacyjne zajęcia specjalistyczne dla
grup lub zajęcia dla indywidualnych
uczestników:
● Artystyczny Dom Animacji,
ul. ks. J. Chrościckiego 14, tel. 22 863-79-81,
temat zajęć: kino,
termin: 01-31.08.2016 r. (poniedziałki,
środy, piątki – godz. 10.30), wiek uczestników: 0-6 lat
● Okęcka Sala Widowiskowa ,
ul. 1 Sierpnia 36A, tel. 22 868-02-01,
temat zajęć: seanse filmowe ,,Filmowa
Ruletka”,
termin: 27.06–1.07.2016 oraz 4.07–8.07.2016
wiek uczestników: 6-13 lat.
● Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Gładka 18, tel.: 533 703 700,
termin: 18.07–1.08.2016,
temat zajęć: gry i zabawy ruchowe /pływanie rekreacyjne dla grup zorganizowanych
lub uczestników indywidualnych,
wiek uczestników: 6-19 lat

Warszawa rozwija system odbioru odpadów
komunalnych
12 maja ruszył cykl spotkań z ekspertami projektującymi nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie.
Spotkania dotyczą m.in. zmiany systemu selektywnej zbiórki oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
Dla naszej dzielnicy spotkanie odbędzie
się w Urzędzie Dzielnicy Włochy przy
al. Krakowskiej 257, sala nr 205, II piętro,
w środę 8 czerwca, w godz. 18.00-20.00.
Będziemy rozmawiać m.in. o proponowanej zmianie sposobu zbiórki papieru
w Warszawie, o możliwości wprowadzenia
dodatkowych usług dla mieszkańców,
w tym usługi transportu odpadów zielonych w okresie od grudnia do marca oraz
usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z nieruchomości.

– Po dwóch latach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
nadszedł czas aby go udoskonalić.
Wsłuchując się w uwagi i propozycje
zgłaszane przez mieszkańców widzimy, że
nasze społeczeństwo jest dojrzalsze w zakresie świadomości ekologicznej i samo
dostrzega potrzebę rozwoju sytemu. –
mówi Michał Olszewski, wiceprezydent
Warszawy. – Musimy również mieć na
uwadze konieczność osiągnięcia wymaganych prawem unijnym poziomów odzysku,
w tym w szczególności recyklingu.

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.czysta.um.warszawa.pl
W okresie od 1.08.2014 r. do 31.12.2015 r.
z terenu m.st. Warszawy odebrano
łącznie ponad 1066 tys. ton odpadów
komunalnych, w tym blisko 845 tys. ton
zmieszanych odpadów. Pozostałych odpadów
odebrano ponad 221 tys. ton, w tym prawie
116 tys. ton odpadów surowcowych, ponad
32 tys. ton odpadów zielonych i innych odpadów
ulegających biodegradacji oraz prawie 52 tys.
ton odpadów wielkogabarytowych.
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Święto Lotniskowej Straży Pożarnej
W piątek 6 maja br., na Lotnisku Chopina
w Warszawie obchodzono Święto Lotniskowej Straży Pożarnej. Odbyła się między innymi prezentacja nowego malowania
wozów Lotniskowej Straży Pożarnej oraz
pokaz sprawności strażaków.

fot. UD Włochy

Zarząd Dzielnicy Włochy reprezentował
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy Christian Młynarek.

fot. UD Włochy

Była to także okazja do zapoznania się
z możliwościami sprzętu ratowniczego.
Zaprezentowano pokaz gaszenia pożaru
przy pomocy nowego wozu gaśniczego
marki ,,Rosenbauer”.
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III Edycja Konkursu „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”
W składającym się z trzech etapów konkursie udział wzięło 122 uczniów z 61 warszawskich szkół podstawowych.
Piątoklasiści, którzy przystąpili do konkursu, musieli wykazać się wiedzą dotyczącą funkcjonowania straży miejskiej,
umiejętnością wzywania służb ratunkowych, udzielania pomocy przedmedycznej,
znajomością przepisów ruchu drogowego
w teorii (test) i praktyce (przejechanie wytyczonej trasy na terenie Stacjonarnego
Miasteczka Ruchu Drogowego), a także
przygotowaniem pracy plastycznej.

fot. UD Włochy

Kalendarium tegorocznej edycji konkursu;
Etap pierwszy (szkolny) - nauczyciele
typowali spośród uczniów jedną, dwuosobową drużynę reprezentującą daną placówkę.
Etap drugi - drużyny przystąpiły do napisania testu składającego się z 30 pytań. Test
podzielony był na trzy części: rola i zadania straży miejskiej, podstawowa wiedza
dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przepisy ruchu drogowego.

trasie Miasteczka Ruchu Drogowego. Do
trzeciego etapu zakwalifikowało się
17 warszawskich szkół podstawowych,
w tym SP 227 z ul. Astronautów oraz SP
66 z ul. Przepiórki.

Etap trzeci - składał się z dwóch części.
W pierwszej uczniowie przygotowali pracę
plastyczną na temat związany z bezpieczeństwem, natomiast w drugiej, oceniany
był pokaz udzielania pierwszej pomocy
oraz przejazd rowerem po wyznaczonej

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w siedzibie
IV Oddziału Terenowego odbyło się uroczyste zakończenie III Edycji Konkursu
„Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”.
Wszyscy, którzy podjęli niełatwe wyzwanie i przystąpili do konkursu, zostali nagro-

dzeni! Każdy uczeń brał udział w losowaniu roweru górskiego oraz zaproszeń dla
całej klasy na tras widokowy Pałacu Kultury i Nauki.
Nagrody dla wszystkich uczestników przygotowali również burmistrzowie warszawskich dzielnic. Podczas wręczania nagród
obecny był również Zastępca Burmistrza
Dzielnicy Włochy Christian Młynarek,
który wręczył nagrody uczniom włochowskich szkół. Gratulujemy zwycięzcom!
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Kolejne 100 lat niech żyje nam…. Pani Stanisława
Trzcińska!
W ostatnim czasie mieliśmy zaszczyt
i przyjemność uczestniczyć w 100 urodzinach Pani Stanisławy Trzcińskiej, mieszkającej naszej dzielnicy, która mieszka od
czasów przedwojennych.
Pani Stanisława jest mamą 8 dzieci, 15
wnuków i 17 prawnucząt. Pewnie
również to sprawia, że ma tak doskonałe
samopoczucie. Bardzo dziękujemy, że
mogliśmy poznać Panią Stanisławę i jej
wspaniałą rodzinę. Życzymy kolejnych lat
w zdrowiu i radości.

fot. UD Włochy

Przy okazji zapraszamy wszystkich jubilatów, którzy kończą 100 lat, a także pary,
które obchodzą ,,okrągłe” jubileusze
małżeńskie (minimum 50 lat wspólnego
życia) do kontaktu z nami - 22 44 34 306,
promocjawlo@um.warszawa.pl
Z radością zaprosimy Państwa do nas lub
przyjedziemy do was z gratulacjami i drobnym upominkiem od Urzędu Dzielnicy
Włochy.

Festiwal Dziecięcej Twórczości w Przedszkolu nr 419
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy w naszym
Przedszkolu cykl spotkań z książką pt. „Popołudnie z bajką”.

Zwieńczeniem tegorocznej akcji „Cała
Polska czyta dzieciom” było zorganizowanie „Festiwalu Dziecięcej Twórczości
Rodzice – Dzieciom”. Rodzice – autorzy,
wykazali się dużą wyobraźnią, a przelane
na papier pomysły, przeniosły nas w świat
pająka, iluzjonisty i ogrodniczki oraz wielu
innych ciekawych postaci i ich przygód.
Twórczość Rodziców dzieci wzbogaciły
ilustracjami, a całość została zebrana
w tomiku, który otrzymało każde dziecko
z naszego przedszkola. Dzieciom gratulujemy wspaniałych Rodziców!
W dniu 26 kwietnia br., chcąc uroczyście
podsumować nasz wspólny wkład w promowanie czytelnictwa, zorganizowaliśmy
w naszym Przedszkolu obchody Światowego Dnia Książki. Gość honorowy –
Burmistrz Dzielnicy Włochy p. Michał Wąsowicz wraz z nauczycielami czytał dzieciom
twórczość Rodziców. Dzieci zaprezento10
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wały swój mały występ artystyczny, a
prawdziwą niespodzianką było przedstawienie „Zielony kapturek” zorganizowane
i zaprezentowane przez kadrę nauczycielską naszego przedszkola w ramach prowadzonych innowacji „Wszystkie pory
roku są pełne uroku”.
Wszyscy wiemy, że wiek przedszkolny to
najodpowiedniejszy czas na rozwijanie

zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych. W ten sposób w naszym przedszkolu zachęcamy dzieci do kontaktu z
książką, co będzie miało ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej.
Monika Geromin - nauczyciel
Agnieszka Friderich - nauczyciel

fot. UD Włochy

Chętni rodzice, odpoczywający od pośpiechu i codziennych spraw, czytają ulubione
bajki swoim milusińskim. Zaangażowanie
i aktywny ich udział sprzyja w rozwijaniu
nawyków czytelniczych u dzieci, wpływa
znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci oraz wzbogaca
ich wiedzę o otaczającym świecie.

Poznaj swoich sąsiadów!
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
oraz Q-Ruch Sąsiedzki zachęcają wszystkich
mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje
pozarządowe, a także instytucje i lokalny biznes
do wzięcia udziału w VII Warszawskim Dniu
Sąsiada, który odbędzie się 18 czerwca 2016!
Dzień Sąsiada to święto obchodzone w całej Europie. W zeszłym roku zgromadziło ono ponad 30 milionów uczestników z 36 krajów.
Celem tego wydarzenia jest sąsiedzka integracja oraz aktywizowanie mieszkańców poprzez oddolne inicjatywy i
współdziałanie w lokalnej społeczności. Każdy może zorganizować Dzień Sąsiada w swoim sąsiedztwie i dołączyć do
wspólnej akcji!
Zobacz jak wyglądał Dzień Sąsiada w poprzednich latach:
https://youtu.be/kkJBJdTL1WI
Podejmij sąsiedzką inicjatywę i weź udział w Warszawskim Dniu Sąsiada!
Zobacz jak zorganizować Dzień Sąsiada:
https://youtu.be/XR52GoMu3n8
Więcej informacji: www.inicjatywysasiedzkie.pl
Kontakt: dziensasiada@cal.org.pl
Warszawski Dzień Sąsiada odbywa się w ramach projektu Warszawa
Lokalnie, współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.
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Warsztaty literackie w Gimnazjum nr 112
Co łączy afrykańskie pustynie, świat warszawskich złodziejaszków i cygański folklor?
Odpowiedź jest zaskakująca: warszawskie Włochy!
OBEJRZYJ prezentację na temat pisarzy: https://prezi.com/bajlm0kpz0fy/albinski-ficowski-nowakowski/
Dowiedzieć się o tym mogli drugoklasiści
z gimnazjum na Solipskiej, którzy wzięli
udział w kwietniowych warsztatach literackich. Sześć klas zmierzyło się z twórczością Wojciecha Albińskiego, Jerzego
Ficowskiego i Marka Nowakowskiego
podczas zajęć prowadzonych przez fundację Stare Nowe Moje Włochy. Uczniowie
mieli za zadanie zapoznać się z podstawowymi faktami biograficznymi i próbkami
twórczości pisarzy z Włoch. Nieżyjących
już niestety literatów spotkali prawie
osobiście, poznając miejsca, w których
mieszkali, szkoły, do których chodzili
oraz oglądając fragmenty filmowe z ich
udziałem.
Wojciech Albiński i Marek Nowakowski,
obaj rocznik 1935, byli kolegami z klasy
w szkole powszechnej przy ulicy Parkowej
(dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 94 przy
ul. Cietrzewia). Już wtedy łączyły ich literackie pasje, a bieżące lektury komentowali w żarliwych dyskusjach nad brzegiem
włochowskiego stawu. Ich losy potoczyły
się jednak zupełnie inaczej. Albiński,
przez kilkadziesiąt lat imigrant, wiele lat
przemierzał pustynie Botswany i RPA jako
geodeta. Debiutował w 2003 roku, po powrocie do Polski w wieku 68 lat tomem
afrykańskich opowiadań pod tytułem ,,Kalahari”. Książka została doceniona, znajdując się w gronie laureatów literackiej
nagrody Nike. Nowakowski nigdy z Polski nie wyjechał. Po szybkim rozczarowaniu nowym ustrojem kilkukrotnie trafiał do
więzienia, w którym zafascynował go
świat drobnych złodziejaszków, nielegalnych handlarzy, który opisywał w zwięzłych
formach literackich. Przez wiele lat był
bardzo aktywnym i docenianym uczestnikiem wydarzeń literackich stolicy. Obaj na
całe życie zachowali wielki sentyment do
miejsca pochodzenia. Albiński w książce
,,Achtung! Banditen!” po latach zanotował
dziecięce wspomnienia z Włoch okresu
okupacji. Nowakowski chętnie odwiedzał
Włochy, spotykał się z przyjaciółmi lat
młodości, był częstym gościem spotkań
autorskich, a swoje wspomnienia o dawnym podwarszawskim miasteczku uwiecznił w felietonach z cyklu ,,Powidoki”.
Jerzy Ficowski, urodzony w 1924 roku,
we Włochach spędził tylko kilka lat, ale
były to lata przełomowe dla jego twórczości. Na początku wojny z rodzicami
sprowadził się do wynajętego mieszkania
12
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w kamienicy Państwa Niskich przy
ul. Łuki Wielkie. Stąd jeździł do Warszawy
na tajne komplety oraz spotkania konspirującej akowskiej młodzieży. Po Powstaniu Warszawskim z obozu jenieckiego
wrócił do Włoch, gdzie niebawem
zamieszkał z żoną i malutką córeczką.
Z zanotowanej po latach relacji z maja
1948 roku wynika, że Ficowski mógł być
więźniem katowni Informacji Wojskowej
w Willi Jasny Dom. W poniżających warunkach spędził tam straszne godziny
przesłuchań, a po zwolnieniu z aresztu
postanowił uciec z Warszawy. Ta decyzja
stała się początkiem przygody życia
Ficowskiego – dwuletniej wędrówki z cygańskim taborem, podczas której poznał
nieznaną wówczas poetkę Bronisławę
Wajs, zwaną Papuszą.
Czy 161 gimnazjalistów mogą zainteresować opowieści sprzed lat? Literatura
opisująca nieistniejące już światy, trudna
do zrozumienia bez znajomości kontekstu
historycznego? Tak, jeśli powiąże się je
z tym, co znają, identyfikują i z czym spotykają się na co dzień. Tak, jeśli zrozumieją, że dawne wydarzenia toczyły się tu,
gdzie mieszkają, na ulicach, którymi
chodzą do szkoły, w domach, które codziennie mijają. Wtedy będą mieli większą
ochotę, by angażować się w sprawy swojej
najbliższej okolicy. Podczas jednego z ćwi-

czeń warsztatowych uczniowie mieli za zadanie wymyślić sposób uwiecznienia
bohaterów warsztatów w przestrzeni miejskiej. Padały pomysły bardzo udane: afrykański mural na budynku szkoły, literacka
aleja gwiazd, ławka recytująca romską
poezję... Kto wie, może któregoś dnia uda
się je zrealizować.
Warsztaty literackie: Albiński-FicowskiNowakowski to kolejna akcja fundacji
Stare Nowe Moje Włochy popularyzująca
wiedzę na temat naszej lokalnej historii.
Organizacja specjalizuje się w spotkaniach
dla mieszkańców, grach miejskich, wystawach, wycieczkach, a ostatnio z wielką
satysfakcją współpracuje ze szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi. Niektórzy
uczestnicy warsztatów literackich to weterani włochowskich akcji społecznych. Jako
podstawówkowicze startowali w konkursach plastycznych, w zeszłym roku kręcili
film o Włochach, by w tym przeżyć przygodę z polską literaturą współczesną.
Czym skorupka za młodu nasiąknie...
MF [materiały fundacji]

Projekt fundacji Stare Nowe Moje Wlochy jest
współfinansowany ze środków M.St. Warszawy
– Dzielnicy Włochy.

Kontakt: wlochy.pod.warszawa@gmail.com

,,Męska Szopa” we Włochach!
Mamy dla Państwa wspaniałą wiadomość. W Dzielnicy Włochy powstanie pierwsza w Polsce, ale kolejna
na świecie ,,Męska Szopa”!
Czym jest ,,Męska Szopa”?
,,Mens’s shed” czyli Męska Szopa to
miejsca dla panów, gdzie ramię w ramię
mogą pomajserkować i pobyć z innymi
mężczyznami.

Męska Szopa jest warsztatownią, otwartą,
z której korzystać można bezpłatnie.
Miejsce dedykowane panom, gdzie mogą
pobys razem, naprawić jakąś rzecz, coś
stworzyć, komuś pomóc.

Takie miejsca z powodzeniem funkcjonują
w Australii, Wielkiej Brytanii, Irlandii
i krajach skandynawskich. W Wielkiej
Brytanii są częścią profilaktyki zdrowotnej, bo jak wiadomo samotność, poczucie
bycia niepotrzebnym ma ogromny wpływ
na powstawanie chorób.

Fundacja im. Ks. prof. Ryszarda Rumianka
jest partnerem pierwszej w Polsce ,,Męskiej Szopy!” To właśnie w budynku
fundacji już wkrótce rozpoczniemy przygotowania do otwarcia tego niezwykłego
miejsca. Panowie! Potrzebujemy Was,
abyście sami tworzyli miejsce, które
będzie Wasze.

Jak powszechnie wiadomo panie, które
przechodzą na emeryturę dosyć szybko
odnajdują się w nowej rzeczywistości:
wnuki, ogród, zajęcia dla seniorów. Panom
trudniej przychodzi odnalezienie się w rzeczywistosci bez pracy, obowiązków. Jest
też wielu mężczyzn samotnych, którzy
starcili swoje żony i samotnie spędzają
starość. Taka forma aktywności może
zapobiec wielu problemom społecznym,
które dotykają starszych panów, w tym
wykluczenia i samotności. Mogą motywować
również i do pracy we własnym domu.

Jak powiadają panowie z ,,Men’s Shed”
w Norwegii: ,,Mężczyźni nie rozmawiają
twarzą w twarz - oni rozmawiają ramię
w ramię!” I właśnie o to nam chodzi
- abyście mogli rozwinąć swoje talenty, ale
również mieli możliwość tworzenia wspaniałej męskiej wspólnoty. Jest tu miejsce
dla ojca, wnuka, syna, dziadka. Mężczyzna
potrafiący coś naprawić to prawdziwy
skarb w rodzinie.

w Australii - tam takich miejsc jest całe
mnóstwo! http://mensshed.org/
Fundacja Nasza Ziemia zaprosiła naszą
fundację do partnerstwa przy tym wielkim
dziele. Sponsor wyposaży naszą szopę,
przekaże farbę do odnowienia pomieszczenia. Panowie - zgłaszjacie sie do fundacji
jeśli chcecie zaangażować się w tworzenie
pierwszej w Polsce Męskiej Szopy. Pomyślcie jak bardzo może zmienić życie wielu
mężczyzn!
Jeśli macie przemyślenia, uwagi to koniecznie podzielcie się z nami:
meilowo: biuro@fundacjarumianka.pl
telefonicznie we wtorki i czwartki pod
numer: 797 866 554 lub osobiście.
Karolina Burns

Zajrzyjcie Państwo na stronę ,,Men’s Shed”
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Teatrzyki w Bibliotece

Wypożyczalnia nr 71 przy ul. Żwirki
i Wigury 1 jest jedyną placówką w tej
części Okęcia ze zróżnicowaną ofertą
kulturalną dla dzieci. Biblioteka ta organizuje lekcje biblioteczne, spotkania z bajką,
popołudniowe zajęcia literacko-plastyczne
„Magiczne Kółeczka”. To właśnie w ramach tych ostatnich zajęć w grudniu 2013
roku wystąpił w bibliotece Teatr DUET
z Krakowa ze spektaklem dla dzieci
,,Koziołek Pacanołek”. Takiej imprezy
w Wypożyczalni nr 71 jeszcze nie było.
Zastanawiałyśmy się, jakie będzie zainteresowanie, czy frekwencja dopisze, wreszcie jak spektakl zostanie przyjęty przez
widzów. I rzeczywistość przerosła nasze
oczekiwania… Widownia została całkowicie wypełniona przez dzieci i ich opiekunów (ok. 60 osób).
Przezabawne przedstawienie wszystkim
bardzo się podobało, dzieci aktywnie
w nim uczestniczyły i długo oklaskiwały
artystów. To pierwsze doświadczenie
spowodowało, że przy pełnym poparciu
rodziców postanowiłam jako mieszkanka
dzielnicy złożyć projekt w budżecie partcypacyjnym 2015 polegający na sfinansowaniu czterech spektakli teatralnych
dla dzieci w wykonaniu profesjonalnych
agencji artystycznych lub grup teatralnych.
Mieszkańcy poparli pomysł w głosowaniu
i projekt „Teatrzyki w Bibliotece” został
wdrożony do realizacji.
W 2015 roku dzieci miały okazję obejrzeć
spektakle: ,,Foszek Czyścioszek” i ,,Kot
w butach” w wykonaniu Teatru DUET oraz
,,Pinokio” i ,,Złota kaczka” wystawione
przez Teatr Lalek CZARODZIEJ. Każde
z przedstawień obejrzało od 50 do 70
osób. Dzieci żywiołowo reagowały na występy artystów, aktywnie włączały się do
zabawy, „grały na scenie” niczym profesjonalni aktorzy. Po spektaklu mali widzowie

14

nr 5 (93) czerwiec 2016

fot. arch. Biblioteki

Kontakt ze sztuką od najmłodszych lat sprzyja rozwojowi intelektualnemu naszych dzieci, kształtuje
ich wrażliwość, poszerza horyzonty, rozwija ich wyobraźnię. A gdyby tak jeszcze dostęp do imprez
kulturalnych zawsze był bezpośredni, nieskrępowany i na tzw. „wyciągnięcie ręki”…

mieli możliwość obejrzenia scenicznych
rekwizytów. Śmiechom, radosnym okrzykom i serdecznym podziękowaniom nie
było końca…
Biblioteka w dalszym ciągu organizuje
teatrzyki dla dzieci. Nawiązałyśmy kontakty z nowymi grupami teatralnymi oferującymi przedstawienia dla najmłodszych.
Staramy się, aby były to spektakle o charakterze interaktywnym (dzieci mają
możliwość uczestniczenia w przedstawieniu), zawierające treści edukacyjne i wychowawcze. Ta forma kontaktu z literaturą
i sztuką doskonale sprawdziła się w naszej
placówce. Wystawiane spektakle są bardzo
różnorodne, od wiernych adaptacji klasycznych baśni i legend, takich jak ,,Śpiąca
królewna”, ,,Smok wawelski”, poprzez
przeróbki znanych bajek, np. ,,Baltazar
Bombka”, ,,Rozbójnik Runcajs”, ,,Podróże
Piotrusia”, aż po przedstawienia całkowicie autorskie, np. ,,Skrzacie opowieści”,
,,Bajka o jeżach”, ,,Przygoda wielkanocna”. Dzieci wiele korzystają z takich
spektakli. Poprzez zabawę uczą się

dobrych manier i zasad współżycia
w grupie, poznają co znaczy dobro i doceniają siłę miłości i przyjaźni. Teatrzyki
dla dzieci zapewniają również sporą porcję
wiedzy o dalekich, egzotycznych krajach,
o świątecznych zwyczajach i tradycjach.
Ważne jest również to, że biblioteka
oferuje takie imprezy bezpłatnie, co dla
rodziców i ich maluchów jest niekiedy
jedyną możliwością obejrzenia dziecięcego
teatrzyku bez dalekiej wyprawy i dużych
kosztów. Mamy swoich wiernych widzów,
którzy obejrzeli chyba wszystkie wystawione w bibliotece spektakle, ale nowych
chętnych wciąż przybywa… I to nie tylko
tych najmłodszych, ale także i tych całkiem
dorosłych.
Serdecznie zapraszamy na kolejne przedstawienia, informacji o terminach szukajcie
zawsze na naszej stronie internetowej
www.bpwlochy.waw.pl.
Jolanta Jagiełło
Wypożyczalnia nr 71

Woziłam arabskie księżniczki
Woziłam arabskie księżniczki: opowieść szoferki o najbogatszych księżniczkach świata
(oraz ich służących, nianiach i jednym królewskim fryzjerze. Larson, Jayjne Amelia
„Woziłam arabskie księżniczki” to książka
oparta na prawdziwych doświadczeniach autorki, która pracując przez siedem tygodni jako szofer miała okazję
przyjrzeć się z bliska saudyjskiej rodzinie
królewskiej.
Amelia Jayne Larson jest aktorką teatralną i filmową. Pisze scenariusze, robi
dubbingi, występuje w epizodach, jednym
słowem korzysta z każdej okazji dającej
możliwość zarobienia pieniędzy.
Jednak wszystkie podejmowane przez nią
wysiłki nie zapewniają wystarczających
środków na przetrwanie. Wspomniane
okoliczności wymuszają na niej decyzję
o definitywnym zwrocie w dotychczasowym stylu życia. Korzystając ze znajomości w świecie filmu postanawia
zrealizować pomysł, jaki zrodził się w jej
głowie: zaczyna wozić limuzyną celebrytów, a gdy nadarza się okazja dołącza do
grupy kierowców obsługujących saudyjską
rodzinę królewską, ich przyjaciół oraz nianie i służące. Rekomendacja pozwala
Amelii otrzymać dobrze rokującą pracę,
w zamian jednak zmusza do wykazania się
pełną dyspozycyjnością i gotowością do
spełniania wszystkich zachcianek swoich
pasażerów. Okazuje się to trudnym i wyczerpującym zajęciem, tym bardziej, że
pomijając kapryśnego faceta – królewskiego fryzjera, większość jej pasażerek to
bogate księżniczki rekompensujące sobie
ograniczenia, z jakimi muszą borykać się
na co dzień we własnym kraju. Ciężko
jest sprostać wymaganiom uwolnionych

z więzów tradycji i religii kobiet, dysponujących ogromnymi walizami pieniędzy
i lekką ręką wydających tysiące dolarów
na zakupy sukien od najlepszych projektantów Diora czy Chanel, operacje plastyczne i zabiegi upiększające. „Za granicą
Allach nie patrzy” – z tego przywileju
chętnie korzystają. Pobyt w USA traktują
jako zwolnienie z aresztu domowego.
„Złota klatka” z czasem uwiera i staje się
nie do wytrzymania.
Z książki można dowiedzieć się, jaki status mają kobiety w Arabii Saudyjskiej,
dlaczego poza granicami kraju nie
zakładają hidżabu, ile żon ma ich król?
Mimo ogromnego bogactwa, niezliczonej
ilości pieniędzy, nie wszyscy członkowie
rodziny królewskiej są szczęśliwi.
Jayne Amelia Larson z reporterskim
obiektywizmem zadbała o wprowadzenie czytelnika w świat jej bohaterek poprzez przywołanie faktów z historii Arabii
Saudyjskiej oraz przybliżając kulturę
islamu. Dodatkowo autorka mogła przekonać się, ile dla Arabów warta jest kobieta
dokonując porównania z mężczyznami
szoferami. Czy napiwek za tak ciężką
pracę wart był poświęcenia?
Książka „Woziłam arabskie księżniczki”
ukazuje nam kulturę odmienną od europejskich standardów, skłania do porównań i ocen. Oczywiście nie zaspokoi
w pełni naszej ciekawości, ale dowiemy się
czegoś więcej o bajecznie bogatych
saudyjskich kobietach, ich zachowaniach

i możliwościach, z których korzystają poza
ojczyzną. Książka daje też okazję do poznania innego, odległego świata, odrębnej
kultury i mentalności. Pozwala lepiej zrozumieć pewne zachowania mieszkańców
krajów Bliskiego Wschodu, ukazuje różnice
międzykulturowe.
Jest to lektura oryginalna ze względu na
temat, napisana lekko i dowcipnie, przez
co przyjemnie się ją czyta.
Halina Kuza

Książka dostępna w:
- Wypożyczalni nr 28, ul. 1 Sierpnia 36A
- Wypożyczalni nr 30, ul. Ks. J. Chrościckiego 2

Rejonowy finał V edycji konkursu
„Policjanci są wśród nas”
W dniu 11 maja br. punktualnie o godzinie 10 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 61, odbył się II etap
konkursu „Policjanci są wśród nas”.
Główne cele przedsięwzięcia to:
- kształtowanie postaw charakteryzujących
się umiejętnością unikania zagrożeń
i właściwego reagowania w sytuacji ich
wystąpienia,
- promowanie czynnego wypoczynku, jako
alternatywy spędzania wolnego czasu,
- budowanie zaufania do przedstawicieli
służb porządku publicznego.

Konkurs zorganizowała Komenda Stołeczna
Policji, oraz Kuratorium Oświaty i Biuro
Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Z Dzielnicy Włochy w konkursie uczestniczyły następujące szkoły:
- SP 88, ul. Radarowa 4b - 2 miejsce

- SP 227, ul. Astronautów 17 - 4 miejsce.
Gratulujemy!

fot. arch. KSP

W konkursie brało udział osiem drużyn ze
szkół z Ochoty, Włoch i Ursusa. Dzieci
musiały rozwiązać test wiedzy, a następnie
wykazać się sprawnością fizyczną. Zwycięzcami rejonowego etapu okazali się
uczniowie ze SP 61, którzy teraz wezmą
udział w kolejnym etapie konkursu, tym
razem na szczeblu wojewódzkim, który
odbędzie się 9 czerwca br. w Warszawie.
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Historia pewnego pierwszomajowego festynu
Nadchodzi lato, a wraz z nim czas imprez plenerowych. Zapewne nie raz we włochowskich parkach,
na stadionach „Przyszłości” czy „Okęcia” obejrzeć będzie można festyn czy koncert. Jako historyk
zauważę, że uroki imprez na świeżym powietrzu dostrzeżono już przed wojną.
Dobrze wiemy, jak mieszkańcy Okęcia
w latach trzydziestych bawili się na zabawach organizowanych przez Ligę Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej na fortach
okęckich. Do dziś najstarsi pamiętają
wielkie pikniki organizowane przed wojną
przez SM „Przyszłość” albo przez Straż
Ogniową w Parku Koelichena we Włochach.
Ale my przypatrzmy się czasom całkiem
niedawnym, czyli pewnemu festynowi
z 1984 roku. Kilkadziesiąt lat wcześniej
George Orwell w swej powieści „Rok
1984” prognozował w opisanym roku
władzę absolutną monopartii i permanentną inwigilację. Faktycznie, czasy były
ponure, ale rzeczywisty 1984 odbiegał od
czarnowidztwa Orwela. Szybko tracącej
zwolenników Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (PZPR) zostało jeszcze 5 lat
wegetowania. Stan gospodarczy Państwa
Polskiego zmierzał w kierunku przepaści,
coraz więcej rzeczy zaczynało się sypać.
I właśnie wtedy, jakby na przekór realiom,
jak Polska długa i szeroka, władza ludowa
postanowiła zafundować ludziom świętowanie. Nie ma chleba, to chociaż będą
igrzyska.
I tak, w dniu 1 maja 1984 r. we Włochach
w miejscowym parku zorganizowano
z okazji „Święta Pracy” festyn. W imieniu Komitetu Dzielnicowego Ochoty
PZPR organizowali go animatorzy kultury,
którzy nie zawsze się z partią zgadzali.
Ale mus, to mus. Kilka dni wcześniej bez
większego zapału porozwieszali stosowne
plakaty i zmagazynowali potrzebny do
festynu sprzęt.
I wreszcie 1 maja o godzinie 11.00
w Parku Koelichena (Park Kombatantów)

festyn ruszył. Najpierw były wyścigi dla
dzieci na hulajnogach, potem dziatwa
bawiła się uczestnicząc w różnych grach
i zabawach. Spiker z estrady namawiał do
dalszej „radosnej zabawy”, ale o godzinie
13.00 miały być występy zespołów muzycznych, gdy okazało się, że zamówione
specjalistyczne nagłośnienie nie dojechało. Ktoś, coś pomieszał i z przyczyn
technicznych występy trzech młodzieżowych
grup muzycznych odwołano. Możemy
sobie tylko wyobrazić, co przeżywał w tym
momencie kierownik imprezy. Spiker na
poczekaniu zorganizował nawet turniej
konferansjerki dla dzieci. Maluchy zaproszone na estradę zapluwały niemiłosiernie
mikrofon, coś tam sepleniąc. Dorośli zaś
mogli tylko podziwiać swoją dziatwę
lub… nudzić się. Zawiodła bowiem
społemowska gastronomia. Jak czytamy
w sprawozdaniu: „Brak słodyczy, jakiegokolwiek posiłku, a przede wszystkim napojów był przyczyną zgłaszanych uwag
krytycznych ze strony publiczności”.
Na szczęście była przecież skuteczna
(choć w latach PRL nie lubiana) „inicjatywa prywatna”. Kierownik imprezy
szybko zakontraktował prywatnego sprzedawcę napojów i tutejszego wytwórcę
waty cukrowej. „Wtopę” uspołecznionego
handlu błyskawicznie naprawiono. Prąd
poprowadzono zaś z biblioteki w Pałacu
Koelichena. Był co prawda z tym pewien
problem, bo dwie panie bibliotekarki nie
chciały w „Święto Ludzi Pracy” iść do
pracy. Ideologicznie, też im nie było po
drodze.
Obrotny kierownik imprezy szybko uzgodnił
z paniami potrójną dniówkę i… opór został
złamany. Panie do pracy przyszły, a estrada

otrzymała prąd. Impreza wreszcie rozkręciła
się. Zawiedli, co prawda dygnitarze partyjni,
którzy najwyraźniej gdzieś zawieruszyli się
na pochodzie pierwszomajowym w centrum stolicy i do Włoch nie przyjechali.
Tego jednak, bawiący się na festynie
najpewniej specjalnie nie żałowali, bo
wysłuchiwanie sztampowych i drętwych
przemówień, nie było aż taką atrakcją.
Na działającą już estradę ok. 14.00 wszedł
za to Bogdan Łazuka, a potem Kapela
Czerniakowska. Wpływ sprzedawanych
napojów też zrobił swoje i chyba bawiono
się całkiem nieźle. W sprawozdaniu
czytamy:„Sadząc po reakcji publiczności
program podobał się”. A ludzi na pierwszomajowy festyn przyszło ok. 600 osób.
Zabawy i festyny są organizowane w Parku
do dziś. Rzecz jasna kierownicy imprezy
nie mają już takich problemów, jak cytowany szef festynu pierwszomajowego
z 1984 r. Nie ma biurokratyczno-partyjnej
otoczki. Nie ma ideologicznej zapory przed
prywatnym handlem. Pozostaje zaś, ten
sam urok starych parkowych drzew, wśród
których znakomicie słucha się muz wszelakich.
Robert Gawkowski

Nowy biletomat we Włochach

Biletomat został zainstalowany przez firmę
ASEC S.A. Podróżni mogą za jego pomocą kupić wszystkie rodzaje biletów
kartonikowych, zakodować bilety okresowe oraz e-hologram na Warszawskiej
Karcie Miejskiej. Urządzenie przyjmuje
płatności gotówką oraz kartą płatniczą.
16
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fot. ztm.waw.pl

Pasażerowie mają do dyspozycji nowy automat biletowy. Urządzenie znajduje się
przy skrzyżowaniu ul. 17 stycznia i al.
Krakowskiej (w okolicy przystanku Krakowiaków).
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Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016r. ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej (Dz. U. z 28 sierpnia 2015r. poz. 1255) od dnia 2 stycznia br. działa na terenie naszej
Dzielnicy przy ul. Centralnej 24 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają
radcy prawni i adwokaci.
► Punkt czynny jest w następujących
dniach i godzinach:
• Poniedziałek: 8:00-15:00 (przerwa 11:0011:30)
• Wtorek: 13:00-16:00 oraz 18:00-20:00
• Środa 8:00-15:00
• Czwartek 12:30-15:30
• Piątek: 8:00-10:00 oraz 13:00-20:00
(przerwa 17:00-17:30)
• Sobota 8:00-18:30 (przerwa 13:00-13:30)
► Z pomocy prawnej skorzystać mogą:
• osoby które nie ukończyły 26 roku życia,
• osoby które ukończyły 65 rok życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,
• osoby które w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną
przyznane miały świadczenie z pomocy
społecznej (na podstawie ustawy o pomocy
społecznej),
• kombatanci,

• weterani,
• osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły stratę w wyniku
klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej, awarii technicznej.
► Nieodpłatna pomoc prawna polegać
będzie na:
• informowaniu o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących uprawnionej
osobie uprawnieniach i o spoczywających
na ww. osobie obowiązkach,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania problemu prawnego,
• pomoc w sporządzeniu projektu pisma
w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy (z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo –administracyjnym)
• sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z Urzędu w postępowaniu
sądowym lub ustanowienie adwokata,
radcy prawnego, doradcy podatkowego lub

rzecznika patentowego w postepowaniu sądowoadministracyjnym,
► Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobom uprawnionym
z zakresu:
• Prawa pracy,
• Prawa cywilnego
• Prawa Karnego
• Prawa administracyjnego
• Prawa ubezpieczeń społecznych
• Prawa rodzinnego
►Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu:
• Prawa podatkowego z wyłączeniem
spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
• Prawa celnego
• Prawa dewizowego
• Prawa handlowego
• Prowadzenia działalności gospodarczej
(wyjątkiem jest pomoc w przygotowaniu
do rozpoczęcia tej działalności).

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włochach
ul. Czereśniowa 118, 02-457 Warszawa, tel. 22 863 70 14, www.opswlochy.waw.pl,
e-mail: dps.wlochy@opswlochy.waw.pl
►Zapraszamy - Osoby dorosłe
• pragnące zadbać o swój rozwój osobisty,
chcące poprawić swoje relacje z innymi
ludźmi,
• doskonalić umiejętności wychowawcze,
przeżywające kryzys życiowy (np. stratę
osoby bliskiej, pracy, rozwód, przemoc…),
• doświadczające trudnych emocji w sytuacji silnego stresu, nadmiernej impulsywności, problemów z samokontrolą,
• będące od dłuższego czasu w obniżonym
nastroju, smutku, z brakiem motywacji do
podejmowania działań, poczuciem pustki
i bezradności,
• przeżywające cierpienie w związku z
długotrwałą chorobą,
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• którym zalecono podjęcie psychoterapii
(z wyłączeniem uzależnienia od środków
psychoaktywnych).
►Młodzież powyżej 15 r.ż.
• z problemami z zachowaniem,
• z problemami w kontaktach z rówieśnikami,
• przeżywającą kłopoty w kontaktach z dorosłymi.
►Rodziny i pary
• mające trudności w wychowaniu dzieci,
• pragnące poradzić sobie z kłopotami w
podejmowaniu wspólnych decyzji i ustaleń,
• chcące rozwijać swoje umiejętności

porozumiewania się,
• przeżywające kryzys związany z rozwodem, separacją, konfliktem, stratą lub
naturalnym kryzysem rozwojowym (np.
narodziny dziecka, założenie przez nie
swojej rodziny, etc.),
• uwikłane w konflikty międzypokoleniowe,
• doświadczające innych trudności w bliskim związku.
Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 16.00.
Pomoc udzielana jest bezpłatnie.
Prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umówienie terminu spotkania.
Nasz telefon 22 863 70 14

Mobilne punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
W ubiegłym roku uruchomiono mobilne punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i.

Kącik adopcyjny

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

Punkt MPSZOK-ów w 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)
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;
- odpadów zielonych.

Berbeć – średniej wielkości starszy piesek,
znaleziony w styczniu 2014 roku przy
ul. Połczyńskiej, wykastrowany w Schronisku. Bardzo przyjazny, uwielbia kontakt
z człowiekiem, ale bywa zazdrosny o inne
zwierzęta – w nowym domu powinien być
psim jedynakiem. Po przebytej chorobie
zostało mu lekkie przekrzywienie główki,
nie przeszkadza mu to w życiu codziennym, ale będzie potrzebował regularnej
kontroli lekarskiej.
Chcesz poznać Berbecia? W Schronisku
pytaj o nr 226/14 lub dzwoń: 513 932 996.

fot. Schronisko na Paluchu

MPSZOK-i przyjmą nieodpłatnie
selektywnie zebrane odpady komunalne
kłopotliwe w środy oraz w soboty
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.

fot. Schronisko na Paluchu

www.facebook.com/SchroniskonaPaluchuAdopcje

Odpady typu gruz z własnoręcznie wykonanych remontów oraz „elektrośmieci”
oddajemy do Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych dla
m.st. Warszawy (przy ul. Zawodzie 16
oraz przy ul. Płytowej 1).

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.

Lala – delikatna, średnia suczka w wieku
ok. 8 lat, znaleziona w maju 2014 r. w pobliżu ogrodów działkowych na Paluchu,
wysterylizowana w Schronisku. Bardzo
nieśmiała i niepewna, najwięcej radości
sprawia jej możliwość wybiegania się na
wolnej przestrzeni. Potrzebuje ciepłego,
cierpliwego opiekuna, który powoli zapracuje na jej zaufanie.
Chcesz poznać Lalę? W Schronisku pytaj
o nr 868/14 lub dzwoń: 606 314 314.
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